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HDZ – Chorwacka Wspólnota Demokratyczna 

(Chorwacja, Bośnia i Hercegowina) 

HRT – Chorwackie Radio i Telewizja 

HRW – Human Rights Watch 

HTV – Telewizja Hercegowińska (BiH) 

ICTR – Międzynarodowy Trybunał Karny ds. 

Rwandy 
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ICTY – Międzynarodowy Trybunał Karny ds. 

Byłej Jugosławii 

IEOM – Międzynarodowa Misja Obserwacji 

Wyborów 

IFES – Międzynarodowa Fundacja na rzecz 

Systemów Wyborczych (USA) 

IFP – Partia Wolności Inkatha (RPA) 

INEC – Krajowa Niezależna Komisja 

Wyborcza (Nigeria) 

IOM – Międzynarodowa Misja Obserwacyjna 

IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. 

Migracji 

IP/SP – Partner Wdrażający/Dostarczyciel 

Usług 

IRI – Międzynarodowy Instytut Republikański 

(USA) 

JIOG – Połączona Międzynarodowa Grupa 

Obserwacyjna 

KANU – Kenijska Afrykańska Unia Narodowa 

KBC - Kenya Broadcasting Corporation  

KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie 

KE – Komisja Europejska 

KNDP – Kameruńska Partia Narodowo-

Demokratyczna 

KRLD – Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna 

LEOM – Ograniczona Misja Obserwacji 

Wyborów 

LPA – Liga Państw Arabskich 

LSTO/LSTOs – obserwator krótkoterminowy 

rekrutowany na miejscu/obserwatorzy 

krótkoterminowi rekrutowani na miejscu 

LTO/LTOs – obserwator 

długoterminowy/obserwatorzy długoterminowi 

MAS – Ruch na rzecz Socjalizmu (Boliwia) 

MDC – Ruch na rzecz Zmiany 

Demokratycznej (Zimbabwe) 

MDR – Demokratyczny Ruch Republikański 

(Rwanda) 

MEW UE – Misja Ekspercka ds. Wyborów 

Unii Europejskiej 

MINURCA - Misja ONZ w Republice 

Środkowoafrykańskiej  

MMD – Ruch na rzecz Demokracji 

Wielopartyjnej (Zambia) 

MOE UE – Misja Obserwacji Wyborów Unii 

Europejskiej, zob. MOW UE 

MOW – Misja Obserwacji Wyborów 

MOW OBWE/ODIHR – Misja Obserwacji 

Wyborów Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie/Biura Instytucji 
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Demokratycznych i Praw Człowieka 

MOW OPA – Misja Obserwacji Wyborów 

Organizacji Państw Afrykańskich 

MOW UA – Misja Obserwacji Wyborów Unii 

Afrykańskiej 

MOW UE – Misja Obserwacji Wyborów Unii 

Europejskiej 

MPLA – Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli 

MTO/MTOs – obserwator średnioterminowy / 

obserwatorzy średnioterminowi (MOW UE) 

MVR – Ruch na rzecz Piątej Republiki 

(Wenezuela) 

NAM – Misja Oceny Potrzeb (OBWE/ODIHR) 

NAMFREL – Krajowy Ruch Obywateli na 

rzecz Wolnych Wyborów (Filipiny) 

NATO – Organizacja Paktu 

Północnoatlantyckiego 

NDI – Krajowy Instytut Demokratyczny (USA) 

NEEDS – Sieć na rzecz Wzmożonego 

Wsparcia Wyborczego i Demokratycznego 

(projekt szkoleniowy Komisji Europejskiej) 

NEPAD – Nowe Partnerstwo na rzecz 

Rozwoju Afryki 

NP – Partia Narodowa (RPA) 

NRC – Narodowa Koalicja Tęczowa (Kenia) 

NRM – Narodowy Ruch Oporu (Uganda) 

OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie 

ODIHR – Biuro Instytucji Demokratycznych i 

Praw Człowieka (OBWE) 

OECD – Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju 

OJA – Organizacja Jedności Afrykańskiej 

ONUCI – Misja ONZ w Wybrzeżu Kości 

Słoniowej 

ONUSAL – Misja Obserwacyjna ONZ w 

Salwadorze 

ONUVEH – Misja Obserwacyjna ONZ ds. 

Weryfikacji Wyborczej na Haiti 

ONUVEN – Misja Obserwacyjna ONZ ds. 

Weryfikacji Wyborczej w Nikaragui 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OPA – Organizacja Państw Amerykańskich 

OSCE/ODIHR EOM – Misja Obserwacji 

Wyborów OBWE/ODIHR 

ÖVP – Austriacka Partia Ludowa 

PA – Sojusz Ludowy (Sri Lanka) 

PAN – Partia Akcji Narodowej (Meksyk) 

PAP – Polska Agencja Prasowa 

PDI-P – Demokratyczna Partia Indonezji – 
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Walka  

PDP – Partia Ludowo-Demokratyczna (Nigeria) 

PDR-PMEH – Demokratyczna Partia 

Republikańska – Partia Ruchu Emancypacji 

Hutu (Rwanda) 

PE – Parlament Europejski 

PEC – Tymczasowa Komisja Wyborcza 

(Bośnia i Hercegowina), zob. PIK 

PESC – Wspólna Polityka Zagraniczna i 

Bezpieczeństwa (UE), zob. WPZiB 

PFP – Postępowa Partia Federalistyczna (RPA) 

PIC – Rada ds. Implementacji Pokoju (Bośnia i 

Hercegowina) 

PIK – Tymczasowa Komisja Wyborcza 

(Bośnia i Hercegowina), zob. PEC 

PKB – Produkt Krajowy Brutto 

PML-Q - Pakistańska Liga Muzułmańska - 

Quaid e Azam 

PNU - Partia Jedności Narodowej (Kenia)  

Post-EEM – Powyborcza Misja Ekspercka (UE) 

PPP – Pakistańska Partia Ludowa 

Pre-EEM – Przedwyborcza Misja Ekspercka 

(UE) 

PRI – Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna 

(Meksyk) 

RENAMO-UE – Narodowy Ruch Oporu 

Mozambiku – Unia Wyborcza 

RFI – Radio France Internationale 

RPA – Republika Południowej Afryki (od 

1961) 

S&D - Postępowy Sojusz Socjalistów i 

Demokratów (Parlament Europejski)  

S&D – Postępowy Sojusz Socjalistów i 

Demokratów (Parlament Europejski) 

SADC – Wspólnota Rozwoju Południa Afryki 

SDA – Partia Akcji Demokratycznej (Bośnia i 

Hercegowina) 

SDS – Serbska Partia Demokratyczna (Bośnia 

i Hercegowina) 

SHS, Królestwo – Królestwo Serbów, 

Chorwatów i Słoweńców 

SIDA – Szwedzka Międzynarodowa Agencja 

Rozwoju  

Sipo – Sicherheitspolizei (Niemcy) 

SPD – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 

SPLM – Sudański Ruch Wyzwolenia 

Narodowego (Sudan Południowy) 

SPÖ – Socjaldemokratyczna Partia Austrii 

STO/STOs – obserwator 

krótkoterminowy/obserwatorzy 

krótkoterminowi 
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SWA – Afryka Południowo-Zachodnia 

(Namibia w terminologii RPA) 

SWAPO – Organizacja Ludu Afryki 

Południowo-Zachodniej (Namibia) 

TACIS – program Pomoc Techniczna dla 

Wspólnoty Niepodległych Państw 

TC – Kongres Togolański (Togo) 

UA – Unia Afrykańska 

UDF – Zjednoczony Front Demokratyczny 

(Malawi) 

UE – Unia Europejska 

UNAMET – Misja ONZ na Timorze 

Wschodnim 

UNAMSIL - Misja ONZ w Sierra Leone  

UNAVEM – Misja Weryfikacyjna ONZ w 

Angoli 

UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. 

Rozwoju 

UNESCO - Organizacja Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i 

Kultury 

UNITA – Narodowa Unia na rzecz Całkowitej 

Niepodległości Angoli 

UNMIH – Misja ONZ na Haiti 

UNMIK – Tymczasowa Misja 

Administracyjna ONZ w Kosowie 

UNMIT – Połączona Misja ONZ na Timorze 

Wschodnim 

UNO – Narodowa Unia Opozycyjna 

(Nikaragua) 

UNOMIL - Misja Obserwacyjna ONZ w 

Liberii  

UNOMSA – Misja Obserwacyjna ONZ w 

Afryce Południowej 

UNOPS - Biuro Narodów Zjednoczonych ds. 

Obsługi Projektów 

UNP – Zjednoczona Partia Narodowa (Sri 

Lanka) 

UNTAC – Tymczasowa Administracja ONZ w 

Kambodży 

UNTAES - Tymczasowa Administracja ONZ 

we Wschodniej Slawonii 

UNTAG – Grupa Pomocy ONZ w Okresie 

Przejściowym (Namibia) 

UNV – Program Woluntariuszy Narodów 

Zjednoczonych 

UPRONA – Unia na rzecz Postępu 

Narodowego (Burundi) 

VOA – Głos Ameryki (radio)  

WCC – Światowa Rada Kościołów  

WE – Wspólnoty Europejskie 

WIC – Walta Information Center (Etiopia) 
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WKS – Wybrzeże Kości Słoniowej 

WNP – Wspólnota Niepodległych Państw 

WPSiC – Wspólnota Państwowa Serbii i 

Czarnogóry 

WPZiB – Wspólna Polityka Zagraniczna i 

Bezpieczeństwa (UE) 

ZANU-PF – Zimbabweańska Narodowa Unia 

Afrykańska – Front Patriotyczny 

ZAPU – Zimbabweańska Afrykańska Unia 

Ludowa 

ZG – Zespół Główny (MOW UE) 

ZGO – Zastępca Głównego Obserwatora 

(MOW UE) 

Zieloni-EFA – Zieloni-Wolne Przymierze 

Europejskie (Parlament Europejski) 

Zieloni-EFA - Zieloni/Wolne Przymierze 

Europejskie  

ZIF – Centrum Międzynarodowych Operacji 

Pokojowych (Niemcy) 

ZPA – Związek Południowej Afryki (1910-

1961) 

ZRA – Zjednoczona Republika Arabska 

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich 



Wstęp 

Przedmiotem niniejszej rozprawy są Misje Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej (MOW UE), jeden 

z najbardziej zauważalnych instrumentów działalności demokratyzacyjnej UE istniejący od 2000 roku. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat MOW UE obserwowały ponad sto różnych procesów wyborczych 

głównie w państwach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i Południo-

wo-Wschodniej, stając się dla ich ludności jednym z najbardziej rozpoznawalnych „znaków firmo-

wych” Unii Europejskiej. W zamyśle swoich twórców, MOW UE mają być istotnym elementem 

wspierania konsolidacji demokratycznej w państwach nieczłonkowskich, a przez to częścią budowy 

przewidywalnego i przyjaznego środowiska sąsiedzkiego UE.  

Specyfika MOW UE na tle innych misji obserwacji wyborów polega na tym, że choć Unia Europejska 

jest jedną z wielu organizacji tworzących misje obserwacyjne, to jako jedyna czyni to poza obszarem 

swoich państw członkowskich. MOW UE wykraczają zatem znacznie poza tradycyjną rolę weryfika-

cyjną znanych już od lat dziewięćdziesiątych XX wieku misji obserwacji wyborów innych organizacji, 

takich jak OBWE, OPA, czy Unia Afrykańska. Te ostatnie obserwują wybory, by dokonać weryfikacji 

przestrzegania przez państwa członkowskie ich zobowiązań traktatowych w dziedzinie demokracji i 

praw człowieka. W przeciwieństwie do nich, tworzenie MOW UE jest działaniem zewnętrznym, po-

dejmowanym na zaproszenie państwa przyjmującego, które w ten sposób zamierza zwiększyć legity-

mizację swojej władzy lub też polepszyć jakość cyklicznych procesów wyborczych – MOW UE mają 

zatem zarówno cechy działania politycznego jak i pomocowego. 

Każda MOW UE w danym państwie przyjmującym jest powołaną jednorazowo przez Komisję Euro-

pejską standardową strukturą, w skład której wchodzi od kilkudziesięciu do kilkuset ekspertów w 

dziedzinie obserwacji wyborczej pełniących funkcje analityków, członków Zespołu Głównego lub 

obserwatorów długo- i krótkoterminowych. Od kilku lat MOW UE uznawane są przez instytucje unij-

ne za „istotny składnik” działań zewnętrznych UE1, dzięki któremu Unia przyczynia się do realizacji 

traktatowego zobowiązania do promowania swoich wartości założycielskich, a ponadto zyskuje pre-

stiż poza swoim terytorium.  

Pomimo tego, literatura poświęcona Misjom Obserwacji Wyborczej UE – o czym poniżej – jest bar-

dzo uboga, a w polskim piśmiennictwie temat ten w ogóle nie został dotychczas poruszony. Celem tej 

rozprawy jest więc wypełnienie tej luki, przedstawienie genezy, historii i struktury MOW UE oraz 

ukazanie jej znaczenia jako działania zewnętrznego Unii Europejskiej. 

Zaproponowany dla niniejszej pracy zakres czasowy 1 stycznia 2000 – 1 grudnia 2010 obejmuje ca-

                                                 
1 EU Election Observation Missions – Q & A, MEMO/06/107, Bruksela, 6 marca 2006 r. 
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łość funkcjonowania MOW UE w czasie, gdy ogół decyzji o ich tworzeniu i formowaniu znajdował 

się w kompetencjach Komisji Europejskiej. 1 grudnia 2010 roku uzyskała operacyjność Europejska 

Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), a jej utworzenie, m.in. poprzez wyodrębnienie części struktur 

z Komisji Europejskiej, wymusiło proces reform systemu MOW UE, który w chwili kończenia tej 

pracy wciąż zdawał się nie być ostatecznie zakończony. Stąd wniosek autora, że uwzględnianie w 

badaniach MOW UE w roku 2011 i późniejszych mogłoby prowadzić do przedwczesnych wniosków 

dotyczących ich struktury i umocowania instytucjonalnego. Również próba wychwycenia zależności 

między ustaleniami poszczególnych MOW UE, a stosunkami Unii z danym państwem przyjmującym 

wymaga przyjęcia dłuższej perspektywy czasowej. O ile bowiem formułowanie w roku 2013 wnio-

sków na temat wpływu zdarzeń z 2010 roku na późniejsze stosunki polityczne może być oparte na 

wystarczającym materiale badawczym, o tyle formułowanie analogicznych wniosków w odniesieniu 

do zdarzeń z 2012 czy 2013 roku, musiałoby być bardzo ograniczone. Stąd MOW UE po 1 grudnia 

2010 roku zostały uwzględnione i wymienione jako część historii omawianego zjawiska, jednak nie są 

uwzględnione w wynikach badań. 

Praca podzielona jest na pięć rozdziałów, każdy z nich podzielony został dodatkowo na podrozdziały. 

Rozdział pierwszy poświęcono teorii i praktyce demokratyzacji. Autor wychodzi z założenia, że pod-

stawowym uwarunkowaniem Misji Obserwacji Wyborów UE, jest fakt ich funkcjonowania po zakoń-

czeniu zdefiniowanej przez Samuela Huntingtona „trzeciej fali” demokratyzacji i w warunkach po-

wszechnego uznania przez szereg organizacji międzynarodowych wolnych wyborów za jedyną formę 

legitymizacji rządów. Pierwszy podrozdział poświęcony jest odpowiedzi na pytanie czym jest demo-

kracja w ujęciu proceduralnym i normatywnym oraz jaką rolę pełnią w niej wolne wybory. Drugi – 

ukazuje ewolucję prawa międzynarodowego i praktyki organizacji międzynarodowych, które począt-

kowo uznawały prawo każdego państwa do określenia swojego systemu, a w interesującym nas okre-

sie niemal wszystkie uznawały, że ich członkowie zobowiązani są – nierzadko pod groźbami sankcji – 

do przeprowadzania wolnych wyborów i rozliczania się z ich jakości. Szczególne miejsce poświęcono 

genezie i przebiegowi „przełomu demokratycznego” ONZ, serii rezolucji z lat 1988-91, w których po 

raz pierwszy Zgromadzenie Ogólne explicite uznało, że mieszkańcy państw członkowskich mają pra-

wo wybierać swoje rządy. W podrozdziale tym znajduje się również wyszczególnienie norm prawa 

międzynarodowego tworzących szeroko pojęte „prawo do demokratycznego zarządzania”. Trzeci 

podrozdział ukazuje w opisanym powyżej kontekście podstawowe problemy i wyzwania konsolidacji 

demokratycznej w wybranych regionach świata, w których działalność prowadzą MOW UE.  

Drugi rozdział stanowi przedstawienie historii międzynarodowej obserwacji wyborów i innych zbliżo-

nych form wsparcia wyborczego takich jak nadzór wyborczy czy organizacja wyborów przez organi-

zację międzynarodową, od epizodycznej (jak się później okazało) obserwacji wyborów przez europej-
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skie mocarstwa w Księstwie Mołdawii w 1857 roku, aż po oparte na zaawansowanej metodologii Mi-

sje Obserwacji Wyborów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w dzisiej-

szych czasach. W rozdziale zastosowano metody obserwacji i opisu w odniesieniu w szczególności do 

dorobku dwóch głównych organizacji światowych – Ligi Narodów i ONZ, które nadzorując lub orga-

nizując plebiscyty jako metodę rozstrzygania sporów terytorialnych oraz dotyczących suwerenności, 

doprowadziły do powstania uzusu, zgodnie z którym organizacja międzynarodowa może stanowić 

czynnik uwiarygodniający wyniki głosowania. Omówiono następnie rolę ONZ w obserwacji wyborów 

w państwach pokonfliktowych w latach 1989-1994, a w dalszej kolejności przyczyny osłabnięcia dzia-

łalności obserwacyjnej ONZ. Wreszcie prześledzono genezę systemu obserwacji wyborów w kilku 

organizacjach regionalnych, w szczególności OBWE, OPA, Wspólnocie Narodów i Unii Afrykańskiej. 

Rozdział trzeci jest omówieniem z zastosowaniem metody analizy decyzyjnej genezy i struktury Misji 

Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej. Pierwszy podrozdział pokazuje w jaki sposób UE obserwo-

wała wybory w latach 1993-99 oraz jakie czynniki doprowadziły do zastąpienia działań ad hoc przez 

ujednolicony system obserwacji wyborczej, a następnie przedstawia proces decyzyjny, który zapo-

czątkował w latach 1998-2000 powstanie MOW UE w ich obecnym kształcie. W drugim podrozdziale 

omówiono współczesny tryb powoływania MOW UE, a także m.in. jej obsadzanie, finansowanie i 

zarządzanie. Trzeci poświęcony jest obserwatorom wyborczym, ich rodzajom, funkcjom i zadaniom. 

Podrozdział czwarty stanowi omówienie metodologii badawczej MOW UE, która pozwala na zasto-

sowanie opisanego powyżej mechanizmu i sporządzenie z jego pomocą kompleksowej oceny procesu 

wyborczego. 

Czwarty rozdział z ponownym zastosowaniem metod obserwacji i opisu jest omówieniem historii 

MOW UE w latach 2000-2010. Okres ten podzielony został na dodatkowe podokresy pokrywające się 

w czasie z kolejnymi ramami budżetowymi oraz okresem urzędowania poszczególnych Komisarzy 

odpowiedzialnych za tworzenie MOW UE. Autor wychodzi z założenia, że ponieważ decyzja o sfor-

mowaniu MOW UE należy każdorazowo do członka Kolegium Komisarzy odpowiedzialnego za dzia-

łania zewnętrzne, to sam fakt zmiany na tym stanowisku, wpływał na działalność MOW UE, choćby 

poprzez zmiany częstotliwości i zakresu geograficznego Misji. Pierwsze dwa podrozdziały omawiają 

rozwój MOW UE w czasie urzędowania Chrisa Pattena (2000-2004), kolejne dwa – okres sprawowa-

nia funkcji przez Benitę Ferrero-Waldner (2004-2009), a piąty – najkrótszy – rok, jaki upłynął między 

powołaniem funkcji Wysokiej Przedstawiciel, a uzyskaniem operacyjności przez ESDZ. 

Rozdział piąty to badanie, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania w jakim stopniu MOW 

UE dostarczają wiedzy na temat obserwowanych procesów wyborczych, jak wiedza ta wykorzystywa-

na jest przez instytucje Unii Europejskiej, w jakim zakresie MOW UE stanowią narzędzie demokraty-

zacji, a przez to budowy przyjaznego środowiska sąsiedzkiego UE oraz jak i w jakim stopniu wpływa-
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ją na wizerunek Unii Europejskiej. W ten sposób uzyskana zostaje ocena czy stanowią skuteczny i 

potrzebny instrument działań zewnętrznych UE. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie zbadano: 

a. w jakim stopniu Misje przyczyniały się do wykrywania lub zapobiegania fałszerstwom wybor-

czym i jakie konsekwencje miało wykrycie przez nie takowych działań; 

b. czy fakt sformowania i przeprowadzenia Misji Obserwacji Wyborów wpływał na istotne zmiany 

wskaźników demokratyzacyjnych danego państwa przyjmującego; 

c.  czy w świetle współczesnych definicji, Misje postrzegane były jako skuteczny instrument dyplo-

macji publicznej Unii Europejskiej.  

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania dokonano kwantyfikacji danych jakościowych lub 

skorzystano z już istniejących (w postaci rankingu Freedom House oraz badań instytutu Gal-

lupa), a następnie wyniki poddano krytycznej analizie danych. W ten sposób osiągnięto odpo-

wiedź do jakiego stopnia MOW UE były narzędziem weryfikacji wyborów, do jakiego narzędziem 

demokratyzacji, a do jakiego instrumentem zapewniającym budowę korzystnego wizerunku Unii Eu-

ropejskiej w państwach nieczłonkowskich. 

Istotnym uwarunkowaniem tej rozprawy jest, jak już wspomniano, ubogość literatury przedmiotu. 

Pomimo, że już w 2008 roku MOW UE uznawana była za „standardowe działanie w polityce zagra-

nicznej” Unii2, ani w Polsce ani poza nią nie powstała ani jedna monografia na temat MOW UE, zaś 

większość literatury przedmiotu to w istocie dokumenty i studia przygotowane na zlecenie instytucji 

unijnych. Fakt ten nastręczał podstawowej trudności, a zarazem stanowił ciekawe wyzwanie badawcze 

– niniejsza rozprawa nie tylko stanowi studium nad wpływem i oddziaływaniem MOW UE lecz zara-

zem jest pierwszą próbą systematyzacji omawianych zjawisk i nadania im polskiej terminologii. Dla 

przykładu do momentu ukończenia niniejszej rozprawy, żadna z instytucji UE nie stwierdziła jedno-

znacznie jaki jest status prawny MOW UE i w czyim imieniu dokonuje ona oceny wyborów. By uzy-

skać odpowiedź na to pytanie niezbędna była więc analiza porównawcza uwzględniająca status analo-

gicznych struktur w systemach innych organizacji międzynarodowych. 

Brak monografii poświęconej MOW UE kontrastuje z istnieniem dwóch znanych monografii poświę-

conych historii całej międzynarodowej obserwacji wyborczej – pozwalają one odtworzyć genezę sa-

mego zjawiska, z którego Unia skorzystała jako jedna z ostatnich organizacji międzynarodowych. Za 

najważniejsze z nich powszechnie uznaje się opracowanie Erica C. Bjornlunda „Beyond Free and Fair. 

Monitoring Elections and Building Democracy”, wydaną w Waszyngtonie w 2004 roku3 oraz starsze o 

10 lat opracowanie Yvesa Beigbedera „International Monitoring of Plebiscites, Referenda and Natio-
                                                 
2 M. Meyer-Resende, EU Election Observation. Achievements, Challenges, „Policy Department External Poli-
cies”, EXPO/B/DEVE-AFET/2007/40, PE385556, czerwiec 2008 
3 E.C. Bjornlund, Beyond Free and Fair. Monitoring Elections and Building Democracy, Washington 2004 
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nal Elections. Self-Determination and Transition to Democracy”4 . Obie prace stanowią punkt odnie-

sienia dla wielu badaczy zajmujących się problemami obserwacji wyborczej. 

Beigbeder postrzega współczesną obserwację wyborczą jako efekt naruszenia paradygmatu bez-

względnej suwerenności państwa – według tej narracji początkowo obserwowano lub nadzorowano 

wyłącznie referenda decydujące o przynależności terytorialnej danego regionu (Liga Narodów), póź-

niej plebiscyty niepodległościowe na terytoriach powierniczych (ONZ), wreszcie wybory w pań-

stwach pokonfliktowych, w których główne siły polityczne nie miały wobec siebie zaufania (ONZ w 

Nikaragui, Angoli i na Haiti), aż wreszcie szereg organizacji regionalnych (OPA, OBWE itd.) zobo-

wiązał lub zachęcał swoich członków do zapraszania obserwatorów z danej organizacji.  

Bjornlund przypisuje z kolei organizacjom międzynarodowym przejęcie – na przełomie lat 80. i 90. 

doświadczeń zdobytych w latach osiemdziesiątych przez krajowe organizacje pozarządowe. To one, 

jego zdaniem, idąc za przykładem filipińskiego Krajowego Ruchu Obywateli na rzecz Wolnych Wy-

borów (NAMFREL), która skutecznie udokumentowała fałszerstwo wyborcze dokonane przez rząd 

Ferdinanda Marcosa, doprowadziły do masowego na przełomie lat 80. i 90. obserwowania procesów 

wyborczych. Wraz z zaproszeniem do obserwowania organizacji międzynarodowych, te ostatnie prze-

jęły w latach 90. cele i metody krajowej obserwacji wyborczej.  

Zarówno Beigbeder jak i Bjornlund są natomiast zgodni co do tego, że współczesna obserwacja wybo-

rów przez organizacje międzynarodowe, byłaby niemożliwa bez dokonanego w okresie końca zimnej 

wojny „przełomu demokratycznego” ONZ i powszechnego uznania wolnych wyborów jako źródła 

legitymizacji rządów. Według obu autorów, gdyby nie uznanie przez ONZ prawa do demokratycznego 

rządzenia jako jednego z praw obywatelskich, każdą obserwację wyborczą pochodzącą z zewnątrz 

można by postrzegać jako nieuzasadnioną ingerencję w wewnętrzne sprawy danego państwa – tak jak 

przed 1989 rokiem rządy postrzegały wypowiedzi innych rządów i organizacji międzynarodowych na 

temat stanu przestrzegania praw człowieka w ich krajach. 

Słabością obu monografii w interesującym nas zakresie jest niewielkie uwzględnienie obserwacji wy-

borczej UE. W obu wypadkach wynika to z okresu, w którym publikowali wyniki swoich badań. Pu-

blikacja Beigbedera ukazała się zaledwie kilka miesięcy po tym, jak w 1993 roku Rada po raz pierw-

szy postanowiła o wysłaniu obserwatorów wyborczych UE (obserwacja ta, choć będąca protoplastą 

dzisiejszych MOW UE, była początkowo działaniami ad hoc bez sprecyzowanej struktury). Bjornlund 

z kolei opublikował swoją monografię w momencie, gdy doświadczenia MOW UE były stosunkowo 

ubogie, a Unia Europejska nie była jeszcze postrzegana jako ważny uczestnik międzynarodowej ob-

serwacji wyborczej. Stąd ograniczone miejsce, jakie również u niego zajmują MOW UE. 
                                                 
4 Y. Beigbeder, International Monitoring of Plebiscites, Referenda and National Elections. Self-determination 
and Transition to Democracy, Dordrecht 1994 
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W trakcie prac nad niniejszą rozprawą opublikowane zostały dwie inne monografie odnoszące się do 

zjawiska obserwacji wyborczej jako całości, które były dostępne dla autora już po zakończeniu prac 

nad niniejszą rozprawą. Ich wnioski w większości potwierdzają lub nie stoją w sprzeczności z zawar-

tymi w niej konkluzjami. 

Susan D. Hyde w swojej publikacji „The Pseudo-Democrat’s Dilemma. Why Election Observation 

Became An International Norm” dokonuje analizy historyczno-porównawczej procesu, który de facto 

wymusił w dzisiejszych czasach na znacznej części rządów zapraszanie misji obserwacji wyborów. 

Autorka wychodzi z założenia, że kluczowe dla rozwoju międzynarodowej obserwacji wyborczej było 

zakończenie rywalizacji międzyblokowej, w czasie której „promowanie demokracji było blisko zwią-

zane z USA i ich zachodnimi sojusznikami” 5. Publikacja Susan D. Hyde, która wobec działalności 

obserwacyjnej UE odnosi się wyłącznie w ograniczonym stopniu, stanowi zatem jedną z prób wyja-

śnienia procesu, który ukształtował główne uwarunkowanie działalności obserwacyjnej Unii Europej-

skiej – powszechne uznanie prawa do demokratycznego zarządzania jako element systemu praw czło-

wieka. Proces ten jest przedmiotem pierwszego rozdziału niniejszej rozprawy.  

Judith G. Kelley w swojej monografii „Monitoring Democracy. When International Election Observa-

tion Works, and Why It Often Fails” stawia z kolei dwa pytania badawcze o skuteczność obserwacji 

wyborczej – czy obserwatorzy oceniają wybory w sposób dokładny i obiektywny oraz czy ich obec-

ność poprawia jakość procesu wyborczego6. Pytania te zasadniczo zbliżone są zakresem przedmioto-

wym wobec dwóch z trzech pytań postawionych w niniejszej rozprawie w jej piątym rozdziale doty-

czącym poszczególnych funkcji MOW UE, choć ich zakres jest szerszy – odnosi się bowiem do cało-

kształtu międzynarodowej obserwacji wyborów. Istotną siłą monografii Judith G. Kelley jest jej opar-

cie na solidnym materiale badawczym – analizie poddano dane ilościowe zgromadzone na podstawie 

1324 procesów wyborczych, z których jedna trzecia odbywała się przy udziale obserwatorów. Jej sła-

bością zdaje się z kolei zbyt szerokie i zbyt jednolite traktowanie obserwacji wyborczej – autorka trak-

tuje misje obserwacji wyborów organizacji międzynarodowych na równi z misjami międzynarodo-

wych organizacji pozarządowych, obserwacją krajową, a nawet z niewielkimi misjami parlamentar-

nymi, które zazwyczaj traktowane są jako odrębny rodzaj pomocy wyborczej. W odniesieniu do ni-

niejszej rozprawy, istotną słabością publikacji Susan D. Hyde jest zakres czasowy przeprowadzonego 

badania – badaczka poddała analizie obserwację wyborów w latach 1975-2004, a więc w relatywnie 

niewielkim stopniu uwzględniła dorobek MOW UE. 

Choć nie powstała monografia poświęcona obserwacji wyborczej UE, to istnieją monografie poświę-

                                                 
5 S.D. Hyde, Pseudo-Democrat’s Dilemma. Why International Election Observation Became An International 
Norm, New York 2011, s. 36 
6 J.G. Kelley, Monitoring Democracy. When International Election Works, and Why It Often Fails, Princeton 
2012, s. 6-12 
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cone obserwacji lub nadzorowi wyborczemu innych organizacji międzynarodowych. Wśród nich wy-

mienić również należy publikacje Sary Wambaugh o działalności obserwacyjnej Ligi Narodów. Jej 

trzy opracowania „Plebiscites since the World War”7, „The Saar Plebiscite”8 i „A Monograph on Ple-

biscites”9 stanowią podstawowe źródło wiedzy na temat organizacji plebiscytów przez organizację 

międzynarodową w okresie międzywojennym i stanowią nieoceniony wkład w badanie genezy współ-

czesnej obserwacji wyborczej. Nie została natomiast opublikowana rozprawa doktorska Dennisa Joh-

na Amato „Elections under International Auspices – 1948-1970”, obroniona w 1971 roku na Uniwer-

sytecie Johna Hopkinsa, niedostępna dla autora i znana mu wyłącznie z cytatów w innych źródłach. 

Traktuje ona o kolejnym ważnym etapie rozwoju międzynarodowej obserwacji wyborów, kiedy to 

najpierw nieudana próba przeprowadzenia przez ONZ wyborów w Niemczech i Korei, a następnie 

udział tej organizacji w obserwowaniu lub zarządzaniu procesami wyborczymi na terytoriach manda-

towych, stworzyły kolejny precedens pozwalający na udział organizacji międzynarodowej w krajo-

wym procesie wyborczym – rzecz która wcześniej uznana byłaby za niedopuszczalną ingerencję w 

wewnętrzne sprawy państwa. 

Na literaturę bezpośrednio odnoszącą się do działalności MOW UE składa się kilkanaście artykułów 

naukowych (żaden w języku polskim) powstałych w latach 2006-2012, z których jedynie dwa – autor-

stwa Michaela Meyer-Resende – poświęcone są całokształtowi działań Misji, a nie ich wybranym 

aspektom. Pierwszy z nich, „Exporting Legitimacy: The Record of EU Election Observation in the 

context of EU Democracy Support”, wydany przez Center for European Policy Studies (CEPS) stano-

wi prezentację dorobku MOW UE w ciągu pierwszych sześciu lat ich działalności10. Drugi artykuł, 

wydany w połowie 2008 roku raport „EU Election Observation: Achievements, Challenges”11 to do-

kument sporządzony na zlecenie Parlamentu Europejskiego i kończący się wnioskami i rekomenda-

cjami dla instytucji UE. Oba artykuły opisują dorobek MOW UE w ich pierwszych latach funkcjono-

wania i zwracają uwagę m.in. na problemy, które są również przedmiotem badania tej pracy: zakres 

formułowania wniosków przez MOW UE, związek między ustaleniami MOW UE a reakcją politycz-

ną kompetentnej instytucji unijnej oraz – w szerokim tego słowa znaczeniu – skuteczność MOW UE 

jako narzędzia demokratyzacji. Ich siłą i słabością zarazem jest fakt, że ich autor Michael Meyer-

Resende, jako pracownik zespołu ds. wyborów w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych 

(DG RELEX) w Komisji Europejskiej, był jedną z osób współtworzących w pierwszych latach system 

                                                 
7 S. Wambaugh, Plebiscites Since The World War. With a Collection of Official Documents, vol. I, Washington 
1933 
8 S. Wambaugh, The Saar Plebiscite: With A Collection of Official Documents, Cambridge: Harvard University 
Press, 1940 
9 S. Wambaugh, A Monograph on Plebiscites: With a Collection of Official Documents, Oxford University Press, 
1920 
10 M. Meyer-Resende, Exporting Legitimacy: The Record of EU Election Observation in the context of EU De-
mocracy Support, CEPS Working Documents No. 241, Brussels, 25 marca 2006 r.  
11 M. Meyer-Resende, EU Election Observation (…), op.cit.  
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obserwacji wyborczej UE. Z jednej strony pozwala mu to na bardzo dobre ustrukturyzowanie proble-

mów, z jakimi w latach 2000-2008 spotykały się MOW UE (w szczególności braku jednolitej reakcji 

instytucji UE w przypadku wykrycia przez MOW UE poważnych wad procesu wyborczego), z drugiej 

nie chroni przed kilkoma błędami, wynikającymi z podejścia sprawozdawczego. Na przykład wymie-

niając Misje Obserwacji Wyborczej w 2008 roku, Meyer-Resende uznał za takowe wszystkie wymie-

nione przez wcześniejsze dokumenty Komisji Europejskiej, nawet te operacje, które nie mogą zostać 

uznane za MOW UE, gdyż powołane zostały bez zastosowania odpowiednich przepisów prawa unij-

nego. Meyer-Resende nie podjął również próby definicji przedmiotowej Misji Obserwacji Wyborów 

Unii Europejskiej i a priori założył, że celem MOW UE jest wyłącznie lub przynajmniej w przytłacza-

jącej większości, pomoc w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów. Wynika to niejako z wybra-

nego przezeń zakresu badań. W pierwszym z artykułów traktował MOW UE jako narzędzie demokra-

tyzacji i badał je pod kątem skuteczności w tworzeniu demokratycznego środowiska sąsiedzkiego UE, 

w drugim – będącym, bądź co bądź, raportem pisanym na zlecenie instytucji UE – badał zauważone 

braki w funkcjonowaniu MOW UE i sposoby ich eliminacji. 

Pozostałe artykuły zajmują się poszczególnymi aspektami MOW UE. Już w trakcie powstawania ni-

niejszej pracy, opublikowany został w grudniu 2012 roku wnoszący bardzo istotny wkład do debaty 

nad przyszłością Misji artykuł Manuela Wally’ego, wielokrotnego uczestnika MOW UE i członka ich 

Zespołów Głównych. Poświęcony jest on w całości formułowanym przez Misje rekomendacjom wo-

bec państwa przyjmującego i sposobom monitoringu ich wdrażania w życie12. Podobnie jednoaspek-

towy, choć wnoszący cenny wkład, jest artykuł Andrei Gawrich porównujący rolę członków Parla-

mentu Europejskiego w Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE13. Tematyką znajdującą się w 

większości poza zakresem niniejszej pracy zajmuje się z kolei praca dyplomowa Rosalind Willi obro-

niona w 2011 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim i poświęcona roli metod badań antropologicznych 

w pracy obserwatorów MOW UE14. 

W związku z ubogością literatury, niezwykle cenne stają się publikacje krytyków międzynarodowej 

obserwacji wyborczej lub jej wybranych aspektów. Pozwalają one bowiem wyjść poza charaktery-

styczne dla instytucji obserwujących wybory i związanych z nimi osób podejście sprawozdawcze. W 

tym kontekście wymienić należy Urfana Khaliqa, który jako jeden z pierwszych – w opracowaniu 

„Ethical Dimensions of the Foreign Policy of the European Union. A Legal Appraisal” zwrócił uwagę 

na zdarzający się brak spójności między ustaleniami MOW UE oraz reakcjami politycznymi instytucji 

                                                 
12 M.Wally, Following-up on Recommendations of EU Election Observiation Missions, PE 457.118, 
EXPO/B/DROI/2012/13, grudzień 2012 r. 
13 A. Gawrich, The European Parliament in the International Election Observation Regime – An Innovation for 
International Democracy Promotion?, 2012 SISP Annual Conference, Panel: „The International Role of the 
European Parliament: An innovation in/for world politics?|, Rome, 13-15 września 2012 r. 
14 R. Willi, EU Election Observation Missions: Anthropology’s Role(s). Uncovering Ethnographic Spaces in the 
Intersection between International Electoral Principles and Social Locations, Wien 2011 
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UE15. Z kolei wśród prac krytycznych wobec wybranych aspektów działalności obserwacyjnej i nad-

zorczej OBWE wymienić można m.in. publikację Davida Chandlera „Bosnia: faking democracy after 

Dayton”16 oraz niepublikowany artykuł Zlatko Tomicia z Uniwersytetu w Mostarze „Opći izbori u 

Bosni i Hercegovini 2000 godine”17 przekazany autorowi.  

Brak literatury przedmiotu nie dotyczy rzecz jasna poruszanych w części teoretycznej ogólnych za-

gadnień związanych z demokracją, demokratyzacją, rolą wolnych wyborów w procesie konsolidacji 

demokratycznej oraz kwestią zobowiązań współczesnego państwa do zapewnienia swoim obywatelom 

prawa do demokratycznego powoływania rządu. Podstawową literaturę cytowaną w tym rozdziale 

stanowią: „Trzecia fala demokratyzacji”18 Samuela Huntingtona, „Budowanie państwa. Władza i ład 

międzynarodowy w XXI wieku”19 Francisa Fukuyamy, „Kapitalizm, socjalizm, demokracja”20 Jose-

pha Aloisa Schumpetera, „Demokracja. Zasady, procedury i instytucje”21 Marka Bankowicza i „O 

demokracji”22 Roberta A. Dahla. Dla omówienia wybranych aspektów ładu demokratycznego, jak 

problem demokracji nieliberalnych, kwestie partycypacji oraz konfliktu między demokracją większo-

ściową i konsocjonalną, wykorzystano m.in. publikacje Fareeda Zakarii „The Rise of Illiberal Demo-

cracy”23, Arendta Lijpharta „Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-

Six Countries”24, Carole Pateman „Participation and Democratic Theory”25 oraz Darona Acemoğlu i 

Jamesa A. Robinsona „Economic Origins of Dictatorship and Democracy”26. Szeroko cytowane są 

również prace krytyków teorii trzeciej fali demokratyzacji, w szczególności Thomasa Carothersa 

(„The End of the Transition Paradigm”27) oraz Juana J. Linza („Problems of Democratic Transition 

and Consolidation”28). W podrozdziale poświęconym ewolucji prawa międzynarodowego od zasady 

nieingerencji do uznania powszechnego prawa do demokratycznego zarządzania wykorzystano m.in. 

monografię Dobrochny Bach-Goleckiej „Demokracja w prawie międzynarodowym” 29  oraz artykuł 

                                                 
15 U. Khaliq, Ethical Dimensions of the Foreign Policy of the European Union. A Legal Appraisal, Cambridge-
New York 2008  
16 D. Chandler, Bosnia: faking democracy after Dayton, London-Sterling 2000 
17 Z. Tomić, Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2000. godine, artykuł opublikowany w 2001 roku przez Uniwer-
sytet w Mostarze, [rękopis] 
18 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995 
19 F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005 
20 J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009 
21 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006 
22 R.A. Dahl, O demokracji, Kraków 2000  
23 F. Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, „Foreign Affairs”, November-December 1997 
24 A. Lijphart, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Ha-
ven-London 1999  
25 C. Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge 1970 
26 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, New York 2006 
27 Th. Carothers, The End of the Transition Paradigm, w: „Journal of Democracy”, 13, styczeń  
28 J.J. Linz, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore-London 1996 
29 D. Bach-Golecka, Demokracja w prawie międzynarodowym, Kraków 2007 



24 
 

Thomasa M. Francka „The Emerging Right to Democratic Governance”30. Wykorzystano również 

podręczniki prawa międzynarodowego – m.in. „General Theory of Law and State” Hansa Kelsena31, 

„Prawo międzynarodowe publiczne” Remigiusza Bierzanka i Janusza Symonidesa32 oraz „Prawo mię-

dzynarodowe publiczne w zarysie” Wojciecha Góralczyka33. 

O ile literatura przedmiotu odnosząca się do demokracji jako systemu sprawowania władzy i zjawiska 

społeczno-politycznego jest bogata, o tyle kontrastujący z nią ograniczony stan badań naukowych nad 

MOW UE, spowodował, że w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do działalności Misji, niniejsza 

rozprawa oparta została przede wszystkim na źródłach pierwotnych. Składają się na nie: 

 Dokumenty przeglądowe Komisji Europejskiej. 

 Dokumenty strategiczne i programowe oraz roczne sprawozdania instytucji UE oraz ich organów. 

 Dokumenty Misji Obserwacji Wyborów, w tym w szczególności ich raporty końcowe i oświad-

czenia wstępne. 

 Oświadczenia instytucji UE będące reakcją na stanowisko MOW UE. 

 Dokumenty Parlamentu Europejskiego: rezolucje, ich uzasadnienia oraz stenogramy obrad. 

Pierwszą grupę tworzą dwa dokumenty powstałe w latach 2000-2003, w szczególności Komunikat 

Komisji o Wsparciu i Obserwacji Wyborczej UE z kwietnia 2000 roku34 – dokument o szczególnym 

znaczeniu dla wszystkich autorów zajmujących się MOW UE. Stanowi on bowiem zapowiedź ujedno-

licenia procedur powoływania oraz struktury Misji, a jego publikacja uważana jest za początek MOW 

UE w ich współczesnym kształcie. Dużą wartość badawczą posiada stanowiące integralną część Ko-

munikatu uzasadnienie wprowadzanych zmian zawierające m.in. odtworzenie historii obserwacji wy-

borczej UE, podejmowanej początkowo (od 1 grudnia 1993 roku) bez jednolitych ram instytucjonal-

nych i przy użyciu różnych mechanizmów powoływania oraz środków finansowania. Drugi z doku-

mentów to wydany w grudniu 2003 roku Dokument Roboczy Służb Komisji (Commission Staff Wor-

king Paper)35 stanowiący przegląd wdrażania w życie Komunikatu z 2000 roku i opublikowany już po 

zakończeniu formowania MOW UE jako względnie jednolitej struktury. Jego wnioski poprzedzone są 

gruntowną analizą MOW UE przeprowadzonych w latach 2000-2003, a więc w pierwszych latach 

omawianego okresu. Dokument zawiera również wyszczególnienie wszystkich MOW UE przeprowa-

dzonych w latach 2000-2003. Niestety Dokument Roboczy Służb Komisji, wydany trzy lata po publi-

                                                 
30 T.M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, „The American Journal of International Law”, 
vol. 86, No. 1., styczeń 1992  
31 H. Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge 1945  
32 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1992 
33 W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1996 
34 Communication from the Commission on EU election assistance and observation, COM/2000/0191 final, 
Brussels, 11 kwietnia 2000 r. 
35 Implementation of the Communication on Election Assistance and Observation, Commission Staff Working 
Paper, SEC (2003) 1472, Brussels, 19 grudnia 2003 r 
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kacji Komunikatu Komisji, nigdy nie doczekał się ponownej edycji. Od 2003 roku brakuje zatem cen-

nego źródła, jakim byłaby ewaluacja MOW UE dokonana przez Komisję Europejską. Choć w pew-

nym stopniu stanowią ją wypowiedzi kolejnych Komisarzy odpowiedzialnych za stosunki zewnętrzne, 

w szczególności Benity Ferrero-Waldner, to ich wartość badawcza jest niepomiernie mniejsza – wy-

stąpienia te mają charakter sprawozdawczy i niewiele jest więc w nich miejsca na krytykę poszczegól-

nych aspektów systemu obserwacji wyborów UE. 

Na drugą grupę źródeł składają się wydawane począwszy od 2002 roku dokumenty programowe i 

strategiczne Europejskiej Inicjatywy na rzecz Praw Człowieka i Demokracji (od 2007 roku Europej-

skiego Instrumentu na rzecz Praw Człowieka i Demokracji, oba skracane jako EIDHR). Obejmują one 

kolejno okresy 2002-200436, 2005-200637, 2007-201038 i 2011-201339 i formułują m.in. podstawowe 

założenia dotyczące rozwoju metodologii obserwacji wyborów UE oraz sposobu formowania MOW 

UE. Dokumentami niższego rzędu są Roczne Programy Działania (Annual Action Programmes), wy-

dawane od 2007 roku i zawierające m.in. coroczny kalendarz wyborczy na podstawie którego plano-

wane są MOW UE. 

Trzecia grupa to przede wszystkim raporty końcowe MOW UE. Te obszerne dokumenty, których za-

sadniczą rolą jest ewaluacja procesu wyborczego i poszczególnych jego aspektów, nierzadko zawiera-

ją również cenne informacje na temat struktury danej Misji, sposobu jej powołania oraz problemów, 

które napotkała w czasie swojej pracy. W omawianym okresie wydano 82 dokumenty tego typu, z 

czego wszystkie za wyjątkiem jednego, niedostępnego dla autora niniejszej rozprawy (oraz dla 

wszystkich pozostałych autorów i twórców archiwów internetowych)40, poddane zostały analizie w 

niniejszej rozprawie. Innymi cytowanymi dokumentami są oświadczenia wstępne, które wydawane są 

bezpośrednio po głosowaniu (a więc jedna MOW UE wydać może więcej niż jedno oświadczenie 

wstępne) i pomimo swojej dużej wagi politycznej dostarczają znaczenie węższego materiału ba-

dawczego niż wydawane 1-2 miesiące po wyborach i znacznie obszerniejsze raporty końcowe.  

                                                 
36 European Initiative for Democracy and Human Rights Programming Document 2002-2004, REV1-Final, 
Brussels, 20 grudnia 2001 r., http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-
rights/documents/programming_2002_2004_document_eidhr_en.pdf 
37 European Initiative for Democracy andHuman Rights (EIDHR) Programming for 2005 and 2006, 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr-programming-2005-2006_en.pdf 
38 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007-2010, DG RE-
LEX/B/1 JVK 70618, ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_strategy_paper_2007-
2010_en.pdf  
39 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2011-2013, C(2010)2432, 
21 kwietnia 2010 r., ec.europa.eu/europeaid/what/human-
ri-
ghts/documents/eidhr_strategy_paper_2011_2013_com_decision_21_april_2011_text_published_on_internet_en
.pdf 
40 W całej literaturze przedmiotu nie istnieje ślad odwołania do Raportu Końcowego MOW UE Timor Wschodni 
2001. Prawdopodobnie dokument ten nie został należycie zarchiwizowany i istnieje wyłącznie w nielicznych 
kopiach wydrukowanych po zakończeniu Misji. Centralna archiwizacja dokumentów MOW UE przez Komisję 
Europejską zaczęła powstawać dopiero w ostatnich latach omawianego okresu. 
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Czwartą grupę źródeł stanowią oświadczenia instytucji UE związane z pracą MOW UE – najczęściej 

są one informacją o sformowaniu MOW UE lub reakcją na wydane przez Misję oświadczenie wstępne. 

Rzadziej – reakcją na wydarzenie związane z pracą MOW UE, np. na utrudnianie przez państwo 

przyjmujące pracy Misji. Oświadczenia takie w okresie 2000-2010 wydawały najczęściej prezydencja 

w imieniu Rady oraz stosowni członkowie Kolegium Komisarzy w imieniu Komisji Europejskiej. 

Rzadziej formowała je Rada jako całość, Kolegium Komisarzy lub w pojedynczych przypadkach 

przewodniczący Komisji Europejskiej. Po 1 grudnia 2009 roku oświadczenia powyborcze oraz infor-

macje o powołaniu MOW UE zasadniczo publikuje Wysoka Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa. 

Ostatnia piąta grupa źródeł to rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące Misji Obserwacji Wybo-

rów wydane w roku 200141 i 200842, rezolucje dotyczące poszczególnych procesów wyborczych, a 

także ich projekty i uzasadnienia oraz stenogramy z debaty parlamentarnej, w tym pracy w komisjach. 

W tym miejscu autor winien jest kilku uwag na temat źródeł wyżej wymienionych dokumentów. 

Publiczny status Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej i związana z nim dostępność ich do-

kumentacji jest niewątpliwie czynnikiem ułatwiającym badania. Czynnikiem utrudniającym jest z 

kolei brak jednolitej bazy danych czy biblioteki, w której składowane byłyby dokumenty z Misji z 

minionych lat. Pamięć instytucjonalna MOW UE jest ograniczona, a dokumentacja wewnętrzna MOW 

UE przed rokiem 2007 jest trudno dostępna i w praktyce wymaga kwerendy w prywatnych archiwach 

poszczególnych uczestników MOW UE. Także raporty końcowe z pierwszych MOW UE są trudno 

dostępne, choć już w trakcie pisania tej pracy, znacznemu rozwojowi uległy bazy danych kilku orga-

nizacji eksperckich i przede wszystkim instytucji UE. 

Większość z cytowanych raportów końcowych dostępna jest w formie materiałów PDF w archiwach 

internetowych ESDZ, na stronie instytutu badawczo-szkoleniowego EODS w Brukseli, albo na stop-

niowo dezaktywizowanych stronach internetowych poszczególnych Misji. Część z nich znaleziono na 

stronach instytutów zajmujących się badaniem systemów wyborczych, w szczególności Sieci na rzecz 

Wiedzy o Wyborach (Electoral Knowledge Network, aceproject.org) oraz Instytutu Wyborczego na 

rzecz Trwałej Demokracji w Afryce (EISA, www.eisa.org.za), a oprócz nich także m.in. Wydziału 

Prawa Uniwersytetu w Oslo (www.jus.uio.no), włoskiego MSZ (www.esteri.it). W pojedynczych 

przypadkach dokumenty te znajdowano na stronach ambasad, uniwersytetów oraz stronach interneto-

wych badaczy obserwacji wyborczej, blogach itd. Z tych samych źródeł pochodziły cytowane w tej 
                                                 
41 European Parliament resolution on the Commission communication on EU Election Assistance and Observa-
tion, A5-0060/2001, Final edition, Strasbourg, 15 marca 2001 r. 
42 Misje obserwacji wyborów UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie misji 
obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)), „Dziennik Urzędowy” Dziennik 
Urzędowy C 271 E , 12 listopada 2009 r. 

http://www.eisa.org.za/
http://www.jus.uio.no/
http://www.esteri.it/
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pracy oświadczenia wstępne MOW UE. Raporty końcowe i oświadczenia wstępne misji obserwacji 

wyborów innych organizacji międzynarodowych (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-

pie /OBWE/, Organizacji Państw Amerykańskich /OPA/, Unii Afrykańskiej /UA/, Wspólnoty Rozwo-

ju Południa Afryki /SADC/, Wspólnoty Narodów /Commonwealthu/ itd.) pochodzą bezpośrednio z 

ich portali internetowych. 

Komunikaty o utworzeniu MOW UE oraz komentarze instytucji unijnych na temat obserwowanych 

procesów wyborczych odnoszące się również do pracy MOW UE odnaleziono korzystając z ogólno-

dostępnych wyszukiwarek dokumentów unijnych, w tym Europe Rapid (europa.eu/rapid/search.htm), 

Eur-Lex (eur-lex.europa.eu/en/index.htm) oraz strony Parlamentu Europejskiego. W kilku przypad-

kach autor uzyskiwał dokumenty na żądanie za pomocą serwisu Europe Direct (euro-

pa.eu/europedirect). Podobnie jak w przypadku dokumentacji misji obserwacji wyborów, dokumenty 

dotyczące innych organizacji międzynarodowych (w szczególności rezolucje Zgromadzenia Ogólnego 

i Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w dalszej kolejności oświadczenia OBWE, OPA, Unii Afrykańskiej, 

Wspólnoty Niepodległych Państw, Rady Europy i NATO) pochodziły z ich stron internetowych. 

Komunikaty dotyczące naboru obserwatorów i reżimu językowego MOW UE stanowiące korespon-

dencję między Komisją i państwami członkowskimi, autor uzyskał dzięki uprzejmości pani Marty 

Kaczmarskiej, koordynatora krajowego ds. MOW UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. 

Część informacji na temat obsady personalnej MOW UE, w szczególności dotyczące kierownictwa 

misji, uzyskano dzięki uprzejmości pana Francka Balme, francuskiego eksperta wyborczego, wielo-

krotnego członka Zespołów Głównych MOW UE oraz instruktora na szkoleniach dla obserwatorów 

wyborczych organizowanych przez NEEDS pod egidą Komisji Europejskiej. Informacje te za każdym 

razem były później weryfikowane na podstawie innych źródeł, w szczególności bezpośrednich doku-

mentów Misji. 

Przy wyborze wersji językowych dokumentów autor kierował się zasadą, że w przypadku istnienia 

kilku wersji językowych a nieistnienia wersji polskiej, w pierwszej kolejności używany jest – o ile to 

możliwe – język oryginału, zaś jeśli dokument nie ma określonego języka oryginału, wykorzystana 

zostaje wersja angielska, jako dostępna dla największej liczby czytelników.  

Większość cytowanych druków zwartych znajduje się w zasobach Biblioteki Polskiego Instytutu 

Spraw Międzynarodowych w Warszawie, duża część z nich zakupiona na prośbę autora, przy ogrom-

nej życzliwości i pomocy koleżanek i kolegów – pracowników Biblioteki. Część cytowanych źródeł 

należy do prywatnych zbiorów autora. 

Źródłami, z których autor korzystał przy podawaniu wyników wyborów były przede wszystkim ofi-

cjalne strony instytucji państwowych odpowiedzialnych za przeprowadzanie wyborów, najczęściej 
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centralnych komisji wyborczych, jak również raporty końcowe MOW UE. Korzystano również ze 

zbiorów wyników wyborczych. Szczególną rolę odegrały więc wydana w 1999 roku publikacja „Elec-

tions in Africa. A Data Handbook” 43 , a dla wyborów w późniejszym okresie, baza danych 

http://africanelections.tripod.com oraz archiwum internetowe Adama Carra44. 

Chronologię opisywanych wydarzeń odtworzono m.in. na podstawie kroniki Narodów Zjednoczonych 

(„Repertory of Practice of United Nations Organs”) a także m.in. rocznych sprawozdań UE na temat 

praw człowieka w świecie oraz sprawozdań rocznych DG RELEX i EuropeAid. Jako źródło pierwotne 

przy odtwarzaniu chronologii traktowana była również faktograficzna część raportów końcowych i 

oświadczeń wstępnych MOW UE i innych organizacji międzynarodowych. W pierwszym rozdziale 

przy zestawieniach dotyczących kluczowych dat w demokratyzacji państw Ameryki Łacińskiej i Kara-

ibów, wykorzystano dostępne wersje online wydawnictw Biblioteki Kongresu USA „Country Studies”. 

Dla odtworzenia bazy faktograficznej oraz właściwej chronologii opisywanych wydarzeń – w szcze-

gólności w drugim i czwartym rozdziale – korzystano również ze źródeł prasowych – w pierwszym 

rzędzie z depesz agencyjnych (Reuters, AFP, AP, EFE, Bloomberg, Europapress, PAP, Xinhua), w 

drugim z serwisów internetowych mediów o uznanej renomie (BBC, RFI, CNN, CBC, Al-Dżazira), 

wreszcie z archiwów dzienników i tygodników w tym m.in. „New York Times”, „Los Angeles Times”, 

„Daily Telegraph”, “Wall Street Journal”, „Guardian”, „International Herald Tribune”, „Washington 

Post”, „Economist”, „Le Monde diplomatique”, „Libération”, „Le Point”, „New Yorker”, „Jeune 

Afrique”, a także w pojedynczych przypadkach „Helsingin Sanomat”, „Rossijskaja Gazieta”, „Kom-

miersant” i „Slobodna Dalmacija”. Niektóre z gazet z racji otwartego, obejmującego wiele lat archi-

wum były szczególnie pomocne. Dla przykładu archiwum południowoafrykańskiego dziennika „Die 

Burger” w znacznym stopniu pozwala odtworzyć faktografię związaną z pierwszą nowoczesną obser-

wacją procesu wyborczego, jaką przeprowadziła ONZ w Namibii w 1989 roku. 

Niewątpliwie na kształt i część rozważań zawartych w tej pracy wpływ mogła mieć przeszłość zawo-

dowa autora, który od 1997 roku zajmuje się obserwacją i nadzorem wyborczym, a od 2010 roku bie-

rze udział w Misjach Obserwacji Wyborów UE. Autor był m.in. uczestnikiem MOW UE w Gwinei 

(2010 i 2013), Nigerii (2011), DR Kongo (2011), Senegalu (2012) i Paragwaju (2013), a także inspek-

torem wyborczym OBWE w Bośni i w Kosowie w latach 1997-2001 oraz asystentem eksperta ds. 

mediów w Zespole Oceny Wyborów OBWE/ODIHR w Polsce w roku 2011. Pod koniec 2013 roku 

autor został powołany przez Komisję Europejską na stanowisko rzecznika MOW UE Bangladesz 2014, 

jednak wskutek ogłoszonego przez opozycję bojkotu wyborów, Misja została odwołana. Zasadniczo 

doświadczenia zawodowe autora jedynie w niewielkim stopniu były brane pod uwagę przy przepro-

                                                 
43 D. Nohlen, M. Krennerich, B. Thibaut, Elections in Africa. A Data Handbook, Oxford 1999 
44 http://psephos.adam-carr.net/ 

http://africanelections.tripod.com/


29 
 

wadzanych badaniach – zwrócić należy uwagę, że wszystkie MOW UE (za wyjątkiem jednej), w któ-

rych uczestniczył, odbyły się już po zakończeniu objętego badaniem okresu. Niemniej jednak praca z 

innymi obserwatorami i ekspertami, przeprowadzone z nimi rozmowy i ich poglądy, mogły mieć 

wpływ na część wniosków lub założeń, które znalazły się w tej rozprawie. 

Ze względu na wspomniany już brak polskiego piśmiennictwa i poważny niedobór źródeł polskoję-

zycznych, niezbędnym wydaje się sformułowanie kilku podstawowych uwag dotyczących stosowa-

nych w tej pracy pojęć, zwrotów językowych i uzasadnienie ich stosowania.  

Autor zasadniczo oparł stosowaną siatkę pojęciową na tych dokumentach instytucji UE, które zostały 

przetłumaczone na język polski, w tym rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2008 roku, a jeżeli nie 

pojawiały się w nich dane wyrażenia – na dokumentach polskiego MSZ dotyczących MOW UE. Ter-

miny „Misja Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej45” wraz ze skrótem MOW UE oraz „Zespół 

Główny” jako nazwa jej centralnego organu analitycznego są powszechnie używane w polskich tłu-

maczeniach dokumentów dotyczących Misji, mimo, że drugie pojęcie praktycznie w ogóle nie wystę-

puje w języku mówionym i może być niezrozumiałe dla uczestników MOW UE (najczęściej zarówno 

oni jak i polskie MSZ posługują się w języku mówionym i pisanym terminem „Core Team” i angiel-

skim skrótem EU EOM).  

Tłumaczenia te jednocześnie – choć używają sformułowań „obserwatorzy długoterminowi” i „obser-

watorzy krótkoterminowi”, nie zaproponowały polskich skrótów. Stąd autor proponuje, by – wzorując 

się na dokumentacji polskiego MSZ – zachować występujące powszechnie stosowane angielskie skró-

ty LTOs i STOs. Wyrażenia „oświadczenie wstępne” i „raport końcowy” zostały zachowane ze 

względu na ich powszechne stosowanie w języku polskim i jednocześnie zgodność z jego zasadami. 

W niniejszej pracy pisane są one wielką literą za każdym razem, kiedy odnoszą się do konkretnej 

MOW UE, zaś małą, gdy oznaczają typ dokumentu. Zaznaczyć należy, że tłumaczenia dokumentów 

Rady i Komisji dotyczące MOW UE zamiast terminu „raport końcowy” używają niekiedy synoni-

micznego sformułowania „sprawozdanie końcowe”. Termin ten wydaje się nie w pełni zgodny z pra-

widłowym językowo uzusem występującym od lat 90. w środowisku związanym z obserwacją wybo-

rów, ponadto może wprowadzać w błąd – termin „sprawozdanie” w języku polskim w odniesieniu do 

organu może być mylnie zrozumiany jako dokument wydany przez organ lub instytucję dotyczący jej 

własnej działalności46. 

Wszelkie tłumaczenia obcojęzycznych źródeł użyte w tej pracy zostały – o ile nie zostało stwierdzone 

inaczej – dokonane przez autora. Cytowane strony internetowe były – o ile nie podano innej daty – 

                                                 
45 Termin „Misja Obserwacji Wyborów” pisany będzie wielką literą ponieważ tworzy skrót MOW (będący tłu-
maczeniem angielskiego EOM i francuskiego, hiszpańskiego oraz portugalskiego MOE). 
46 Por. terminy „raport” i „sprawozdanie” w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) 
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dostępne w dniu 31 grudnia 2013 roku. 

Na osobną uwagę zasługują stosowane w tej pracy nazwy państw. Wskaźniki i dane porównawcze 

użyte w tej pracy uwzględniają 195 państw i terytoriów, w tym 192 państwa47, które 1 grudnia 2010 

roku były państwami członkowskimi ONZ, dwa terytoria o statusie spornym lub zawierającym roz-

bieżność między stanem de facto i de iure (Tajwan, Kosowo) oraz terytorium Zachodniego Brzegu i 

Strefy Gazy (autonomii palestyńskiej), które znajdowało się w trakcie negocjacji nad uzyskaniem pań-

stwowości. Państwa te nazywane będą według tej wersji, której użycie jest najbardziej naturalne dla 

użytkownika języka polskiego. Z tych powodów autor nie używa m.in. terminów: „Mianma”, „Moł-

dowa” czy „Kyrgyzstan” proponowanych m.in. przez polski MSZ, jako sztucznych i sprzecznych z 

uzusem językowym48. Używane będą również zwyczajowe nazwy w odniesieniu do Czech, Holandii i 

Wielkiej Brytanii, wobec których używane są niekiedy – również w dokumentach polskich organów 

administracji publicznej – nazwy „Republika Czeska”, „Niderlandy” oraz „Zjednoczone Królestwo”. 

Autor używać będzie również konsekwentnie nazwy „Macedonia”, zaś nazwa „Była Jugosłowiańska 

Republika Macedonii”, pod którą państwo to – wskutek stanowiska Grecji – przyjęte zostało do ONZ 

występować będzie jedynie wówczas, gdy cytowane będą używające tej nazwy dokumenty. Na zakoń-

czenie zastrzec należy wybór pisowni i nazewnictwa trzech innych państw. Używane będą więc na-

zwy Palau, Rwanda i Suazi, zaś pominięte zostaną występujące obocznie nazwy tych państw: „Belau”, 

„Ruanda” oraz „Swaziland”, „Ngwane” bądź „Swatini”. Pierwszy zestaw nazw wydaje się bowiem 

częściej występować we współczesnym języku polskim. 

Oddając niniejszą rozprawę nie sposób nie przyznać, że byłaby ona o wiele uboższa, a być może na-

                                                 
47 Afganistan, Albania, Algieria, Andora, Angola, Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Białoruś, Birma, 
Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chiny, 
Chorwacja, Cypr, Czad, Czarnogóra, Czechy, Dania, Demokratyczna Republika Kongo (Kinszasa), Dominika, 
Dominikana, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Estonia, Etiopia, Fidżi, Filipiny, Finlandia, Francja, Gabon, 
Gambia, Ghana, Grecja, Grenada, Gruzja, Gujana, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Równikowa, Gwinea-Bissau, 
Haiti, Hiszpania, Holandia, Honduras, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, 
Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Kolumbia, Ko-
mory, Korea Południowa, Korea Północna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, 
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Malta, 
Maroko, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mołdawia, Monako, Mongolia, Mozambik, Namibia, 
Nauru, Nepal, Niemcy, Niger, Nigeria, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, 
Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Republika Kongo (Brazzaville), Republika Środkowo-
afrykańska, Rosja, RPA, Rumunia, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwa-
dor, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Słowenia, Somalia, Sri 
Lanka, Suazi, Sudan, Surinam, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Tanzania, Timor Wschodni, 
Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Urugwaj, USA, 
Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Wyspy Bahama, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy Zielonego 
Przylądka, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dane według portalu internetowego 
www.un.org 
48 Ich słabością jest choćby niemożność utworzenia od nich przymiotników – nawet osoby i instytucje używające 
tych nazw nie używają przymiotników „mianmański” ani „mołdowski”, które byłyby niezrozumiałe. 
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wet nigdy nie powstałaby w takiej formie, gdyby nie wsparcie ze strony kilkudziesięciu osób.  

Dziękuję promotorowi niniejszej rozprawy dr. hab. Krzysztofowi Szczerskiemu za okazane autorowi 

zaufanie oraz dostrzeżenie potencjału w niezbadanym do tej pory należycie aspekcie działalności ze-

wnętrznej Unii Europejskiej. Dziękuję mojej żonie Joannie Kułakowskiej-Kumoch za wiarę i za 

wsparcie oraz za jej cenne rady eksperckie dotyczące dyplomacji publicznej i kulturalnej, którą zajmu-

je się w MSZ RP.  

Dziękuję swoim serdecznym kolegom i przyjaciołom: dr. Adamowi Eberhardtowi z Ośrodka Studiów 

Wschodnich, Ryszardzie Formuszewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz dr. 

Maciejowi Gacy, dyrektorowi Instytutu Polskiego w Pekinie, za nieocenione rady, którymi wspierali 

autora w czasie prac nad rozprawą i przy jej zakończeniu. 

Dziękuję za cenną pomoc koleżankom i kolegom z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 

instytucji, w której miałem zaszczyt pracować w roku 2010 i w której narodziła się idea powstania tej 

pracy. Sama możliwość kształtowania warsztatu badacza spraw europejskich w tym gronie była nie-

zwykle budująca i w dużym stopniu zdeterminowała kształt moich badań. Wymiana myśli z anality-

kami zajmującymi się tematyką europejską dała mi z kolei możliwość znacznie szerszego spojrzenia 

na omawiany w niniejszej rozprawie temat. W szczególności swoje słowa podziękowania kieruję wo-

bec byłego dyrektora PISM dr. Sławomira Dębskiego, a także ówczesnych pracowników Instytutu, w 

szczególności dr. Łukasza Adamskiego, dr. Mateusza Gniazdowskiego, Agaty Gostyńskiej, dr. hab. 

Leszka Jesienia, Marcina Koczora, Radosława Kołatka, Rafała Kownackiego, Patryka Kugla, dr Doro-

ty Liszczyk i dr. Pawła Tokarskiego. 

Pracę nad rozprawą ułatwiał szeroki dostęp do źródeł znajdujących się w posiadaniu MSZ RP. Dzię-

kuję za okazaną pomoc pani Marcie Kaczmarskiej, w latach 2008-2013 krajowemu koordynatorowi ds. 

misji obserwacyjnych UE, dzięki której w dyspozycji autora znalazły się liczne niepublikowane na 

stronach internetowych Komisji dokumenty i która służyła wielokrotnie radą i pomocą. 

Przede wszystkim jednak dziękuję swoim „towarzyszom broni” z Misji Obserwacji Wyborów, których 

przez ostatnie lata miałem możliwość poznać w czasie wspólnej pracy na Misjach. W szczególności 

były nimi osoby, z którymi pracowałem w jednym zespole jako obserwator krótko- i długoterminowy 

w latach 2010-2013: Gabrielė Burbaitė, Michele Camerota, Egerin Esko, Marguerite Garcia, Magda-

lena Mikšová i Natalia Nikowa. Ich uwagi, rady i przemyślenia nierzadko chcąc nie chcąc stały się 

częścią tej pracy. Bardzo dziękuję też innym obserwatorom i ekspertom, którzy nadrabiając brak pa-

mięci instytucjonalnej MOW UE udostępniali mi znajdujące się w ich prywatnych archiwach doku-

menty bądź dzielili swoim bogatym doświadczeniem. Szczególnej pomocy doświadczyłem ze strony 

takich osób jak Ana Paula Afonso, Gert-Michael Binder, Franck Balme, Tommaso Caprioglio, Jaro-
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sław Domański, Sarah Fradgley, Andrzej Knop, Inta Lase, dr Gillian McCormack, dr Xabier Meilán, 

Marcell Nagy, Ruth Silva i dr Mariusz Wojtan. Osoby te wielokrotnie nawet nie były świadome w jak 

dużym stopniu rozmowy z nimi, lub przekazane dokumenty, pozwoliły autorowi na należyte ukierun-

kowanie badań lub skierowały go ku osiągniętym wnioskom. Wszelkie niedociągnięcia tej pracy ob-

ciążają wyłącznie autora. 
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1. Obserwacja wyborcza jako pochodna procesu demokratyzacji 

Rozwój międzynarodowej obserwacji wyborczej, w tym obserwacji wyborczej Unii Europejskiej, jest 

ściśle związany z procesem demokratyzacji, który pod koniec XX wieku doprowadził do sytuacji, w 

której demokracja zdobyła opinię uniwersalnej metody wyłaniania władzy, zaś wszystkie alternatywne 

metody zaczęły odgrywać coraz mniejszą rolę. Pojawiły się wręcz twierdzenia, że, „demokracja od-

niosła taki sukces, iż stała się jedyną formą prawowitych rządów”49. Obaleniu uległa przy tym teza, 

którą do lat 80. z powodzeniem stosowano w publicystyce, głosząca, że system demokratyczny jest 

niemożliwy do ustanowienia w krajach, gdzie nie występują konkretne uwarunkowania społeczno-

kulturowe50. Przekształcenie w demokracje Albanii, Mongolii, czy Zambii stanowiło istotną przesłan-

kę do twierdzenia, że teza ta nie uwzględniała potencjału tranzycyjnego licznych państw świata. 

Wielki przełom zakończony w pierwszej połowie lat 90. i ściśle związany z zakończeniem rywalizacji 

międzyblokowej nie oznaczał że wszystkie kraje zaakceptowały choćby procedury demokratyczne, a 

co dopiero Lincolnowską ideę „rządów ludu, przez lud i dla ludu”. Wciąż pewna część społeczności 

międzynarodowej, w szczególności ludność Chin, żyje w państwach, w których nie ma powszechnego 

dostępu do urzędów państwowych i nie istnieją procedury pozwalające na odsunięcie rządu od władzy 

poprzez wolne i uczciwe wybory. Jednak państwa, które pozostały przy swoich autorytarnych syste-

mach, nie podejmują już prób dalszego promowania ich poza własnymi granicami, ograniczając się do 

obrony własnego systemu władzy i najczęściej usprawiedliwiając to troską o jej stabilność. 

Masowemu upadkowi dyktatur towarzyszyła zmiana paradygmatu nieingerencji w wewnętrzne spra-

wy państw, zauważalna szczególnie w postawie Organizacji Narodów Zjednoczonych i licznych orga-

nizacji o charakterze regionalnym. Doprowadziło to do sytuacji, w której każda niedemokratyczna 

zmiana władzy po roku 1990 narażała rząd danego państwa na brak uznania międzynarodowego, 

sankcje lub nawet interwencję z zewnątrz. Groźba utraty prestiżu państwa i ograniczenia jego zdolno-

ści do utrzymywania stosunków zewnętrznych jest jednym z najsilniejszych czynników zniechęcają-

cych do stosowania alternatywnych, niedemokratycznych, metod tranzycji władzy. 

Opisywaną zmianę paradygmatu przypieczętował niejako „przełom demokratyczny” ONZ w latach 

1988-1991. Organizacja, która w niektórych okresach swojej historii tworzona była w większości 

przez państwa autorytarne, uznała demokrację i wolne wybory za wartości, które należy promować 

jako ogólnoludzkie. 

W następstwie zmiany postawy ONZ zauważyć można analogiczną zmianę paradygmatu w postawie 
                                                 
49 D. Archibugi, The Global Commonwealth of Citizens, Princeton-Oxford 2008, s. XIII 
50 Tezy takiej broniła m.in. Jeanne Kirkpatrick, współtwórczyni polityki zagranicznej administracji Ronalda 
Reagana, w swoim głośnym artykule krytykującym politykę Jimmy’ego Cartera w odniesieniu do państw nie-
demokratycznych. Zob. J. Kirkpatrick, Dictatorships and Double Standards, „Commentary”, listopad 1979, s. 37 
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regionalnych organizacji międzynarodowych. W latach 90. większość z nich, jak OBWE, Unia Afry-

kańska i Organizacja Państw Amerykańskich, uznały krzewienie wartości demokratycznych za swój 

cel statutowy, a w ich ramach państwa podjęły szereg zobowiązań do zapewniania swoim obywatelom 

prawa do regularnego wyłaniania rządu w wolnych wyborach. Na 195 państw i terytoriów wymienio-

nych we wstępie i istniejących 1 grudnia 2010 r., jedynie 15 nie zobowiązało się do tego w żadnej z 

umów międzynarodowych. Co więcej, w latach 90. zaczęto większą wagę przypisywać wcześniej 

podjętym zobowiązaniom prawnomiędzynarodowym, w szczególności Międzynarodowemu Paktowi 

Praw Obywatelskich i Politycznych, który pomimo wejścia w życie w 1976 roku, przez pierwsze 15 

lat przez wiele państw-stron uważany był za martwe prawo. 

Zanim jednak doszło do powszechnego uznania demokracji za najbardziej właściwy system rządów 

niezależnie od położenia geograficznego i uwarunkowań poszczególnych państw, przez świat przeto-

czyła się cała fala wydarzeń, które po kolei kończyły istnienie reżimów niedemokratycznych. 

Najważniejszą systemową próbą wyjaśnienia zdarzeń rozpoczętych, jak się powszechnie uważa, przez 

pucz 25 kwietnia 1974 roku w Portugalii, a zakończonych w czerwcu 1994 wielorasowymi wyborami 

w Afryce Południowej, jest teoria trzeciej fali demokratyzacji Samuela Huntingtona. Huntington do-

wodził, że czasy nowożytne można podzielić na okresy zwiększania się i zmniejszania liczebności 

państw stosujących procedury demokratyczne51. Pierwsza fala miała rozpocząć się – w jego analizie – 

w 1828 roku od pierwszych w historii amerykańskich wyborów prezydenckich, w których w większo-

ści stanów istniało powszechne w ówczesnym rozumieniu (ograniczone wszakże wówczas przez kry-

terium płci i statusu społecznego) prawo wyborcze. Jej umownym końcem jest rok 1926 i koniec serii 

zamachów stanu, które przekształciły znaczną część Europy (w tym m.in. Polskę, Rumunię, państwa 

bałtyckie i Portugalię) w państwa autorytarne. Fala druga rozpoczyna się wraz ze zwycięstwami 

Aliantów w II wojnie światowej i trwa do czasu kiedy to nowe niepodległe państwa Afryki en masse 

wybrały model autorytarny52. Początków trzeciej Huntington dopatruje się we wspomnianym zamachu 

stanu gen. António de Spinoli, który obalił rządy Estado Novo w Portugalii. Wydarzenie to doprowa-

dziło (zresztą wbrew intencjom sporej części zamachowców), do stworzenia systemu demokratyczne-

go III Republiki, który istnieje do dziś. Przykład Portugalii, a następnie Hiszpanii, miał wpłynąć na 

procesy demokratyzacyjne w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej, udana transforma-

cja była również wzorcem dla transformacji ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Koniec 

opisywanego zjawiska Huntington sytuuje w okolicach roku 1990 i zakończenia fali przekształceń 

                                                 
51 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 23-40 
52 Najbardziej kontrowersyjnym aspektem jest nieuwzględnienie przez Huntingtona narodzin reżimów komuni-
stycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to efekt przyjętego przezeń zero-jedynkowego sposobu oceny 
demokratyczności rządów. Przypomnieć należy, że poza Czechosłowacją w wszystkich państwach europejskich, 
które dostały się pod panowanie komunizmu, poprzednia władza miała charakter autorytarny. Likwidacja państw 
bałtyckich i ich wcielenie do ZSRR wywołuje przy zastosowaniu metody Huntingtona błędny efekt statystyczny 
polegający na spadku liczebności państw autorytarnych (o 3) i wzroście odsetka państw demokratycznych. 
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politycznych w Europie Środkowej. Choć zasadniczo w niniejszej rozprawie zjawisko opisane przez 

Huntingtona i jego nazwa, będzie używana konsekwentnie, w tym miejscu należy zrobićzastrzeżenie: 

o ile pierwsza granica trzeciej fali wydaje się zasadna, o tyle druga budzi zastrzeżenia, gdyż teoria 

Huntingtona ogłoszona została w 1991 roku, gdy zjawisko wciąż trwało. Huntington nie uwzględnia 

zatem demokratyzacji Afryki (przeważnie jej początki to w zależności od poszczególnych krajów lata 

1991-1992), a także przypisuje zbyt małą rolę procesom demokratyzacyjnym na terenie ZSRR (1990-

1991). Poza końcową granicę wymyka się również istotny proces likwidacji rządów Partii Narodowej 

(zwanych też „reżimem apartheidu”) w Republice Południowej Afryki. Na potrzeby tej pracy, jako 

„trzecia fala” rozumiany będzie więc ogół zdarzeń związanych z demokratyzacją, do których doszło w 

latach 1974-1994. 

Badając zjawisko obserwacji wyborczej prowadzonej w imieniu Unii Europejskiej w latach 2000-

2010 autor wychodzi zatem z założenia, że prowadzona ona była w środowisku politycznym, ukształ-

towanym przez następujące, zakończone, procesy:  

1. trzecią falę demokratyzacji zakończoną upadkiem systemów wywodzących swoje prawo do ist-

nienia z innych źródeł niż wola ludu wyrażona w wyborach powszechnych i tym samym osłabie-

niem innych metod legitymizacji władzy, 

2. przełom demokratyczny ONZ, powszechne uznanie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-

skich i Politycznych za wiążący i skuteczny dokument prawa międzynarodowego oraz utworzenie 

rozbudowanego systemu mechanizmów prawna międzynarodowego gwarantujących obywatelom 

zdecydowanej większości spośród 195 państw i terytoriów, prawo do wyboru rządu i dostęp do 

urzędów publicznych. 

Przed przystąpieniem do rozważań na ten temat, niezbędne jest jednak zdefiniowanie samego zagad-

nienia demokracji i roli, jaką pełnią w niej wolne wybory. 

1.1 Demokracja – zespół procedur czy zespół wartości? 

1 grudnia 2010 roku, na 195 państw i terytoriów wymienionych we wstępie, jedynie osiem deklarowa-

ło się jako państwa oparte na monopolu jednej partii53, pięć było monarchiami absolutnymi54, trzy 

dyktaturami wojskowymi55, a jedno znajdowało się w stanie dysfunkcji56. Rządy pozostałych 178 

państw i terytoriów (91,28% wszystkich) twierdziły, że pochodzą z wolnych, uczciwych i regularnych 

wyborów i wybrane są w oparciu o powszechne i równe prawo do głosowania, a ich obywatele mogą 

w sposób nieskrępowany ubiegać się o urzędy publiczne. Twierdziły zatem, że ich władza jest powo-
                                                 
53 Chiny, Wietnam, Korea Płn., Laos, Kuba, Erytrea, Syria, Turkmenistan 
54 Arabia Saudyjska, Oman, Katar, Brunei, Suazi 
55 Fidżi, Birma, Niger 
56 Somalia 
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łana w wyniku wypowiedzianej w wyborach woli narodu57. Państwa te określały się zatem w sposób, 

który wyczerpuje większość definicji państwa demokratycznego. Nie oznacza to oczywiście, że pań-

stwa te w istocie były demokracjami. W co najmniej 61 przypadkach ich powoływanie się na legity-

mację demokratyczną stało w sprzeczności z dorocznym raportem Freedom House z roku 2010, który 

za demokracje uznawał 116 spośród wymienionych podmiotów (59,49% wszystkich)58. Wśród państw 

uznanych przez Freedom House za demokracje zabrakło m.in. Rosji i Gruzji. Znalazły się wśród nich 

natomiast – jako jedyne dwa kraje WNP – Ukraina i Mołdawia. Za demokrację nie uznano Wenezueli, 

uznano natomiast trzy kraje Ameryki Łacińskiej rządzone przez prezydentów bliskich ideologicznie 

jej ówczesnemu prezydentowi Hugo Chávezowi – Nikaraguę, Ekwador i Boliwię. Dla Freedom House 

demokracją była Indonezja, ale Filipiny, Malezja i Singapur już nie. Demokracją nie było ani jedno 

państwo arabskie (pomimo, że część z nich – jak Maroko, Algieria, Liban, Tunezja, Egipt, Bahrajn i 

Jemen – twierdzi, że przeprowadza wolne wybory), było nią natomiast – według Freedom House – aż 

10 państw zamieszkanych w większości lub w znacznej części przez muzułmanów59. W Afryce za-

uważyć należy istotny trend – Freedom House uznawał istnienie demokracji we wszystkich (bez wy-

jątku) małych państwach w całości wyspiarskich otaczających Afrykę60, podczas gdy w państwach 

lądowych i na Madagaskarze, demokracje (w rozumieniu Freedom House) wciąż stanowią mniej-

szość61. Jak już wspomniano, wszystkie te liczby są wynikiem subiektywnej, choć opartej na opisanej 

we wstępie spójnej i stałej od lat metodologii62. 

Gdyby brać pod uwagę wyłącznie odpowiedź czy w danym państwie istnieje system wielopartyjny i 

czy odbywają się w nim wybory powszechne(jak proponuje niewielka liczba badaczy, zaś duża liczba 

                                                 
57 Nie zmienia to faktu, że w części spośród tych państw pochodząca z wyboru władza (rząd, parlament) zmu-
szona jest dzielić się rządami z organami niepochodzącymi z wyboru i posiadającymi charakter dziedziczny 
(m.in.: Kuwejt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie) lub też pochodzenia niedemokratycznego (Iran) 
58 Albania, Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Austria, Bangladesz, Barbados, Belgia, Belize, 
Benin, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Bułgaria, Burundi, Chile, Chorwacja, Cypr, Czar-
nogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Ghana, Grecja, Grenada, 
Gujana, Gwatemala, Gwinea-Bissau, Haiti, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, 
Jamajka, Japonia, Kanada, Kiribati, Kolumbia, Komory, Korea Płd., Kostaryka, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, 
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malawi, Malediwy, Mali, Malta, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Moł-
dawia, Monako, Mongolia, Namibia, Nauru, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Palau, Panama, 
Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint 
Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Słowacja, Słowenia, 
Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Timor Wschodni, Trynidad i Tobago, Turcja, Tuvalu, Ukra-
ina, Urugwaj, USA, Vanuatu, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Bahama, Wyspy Marshalla, Wyspy Św. 
Tomasza i Książęca, Wyspy Zielonego Przylądka, Zambia. Zob. 
www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/ElectoralDemocraciesFIW2010.pdf 
59 Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Gwinea-Bissau, Indonezja, Komory, Malediwy, Mali, Sierra Leone, Tur-
cja, Albania 
60 Mauritius, Seszele, Komory, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy Zielonego Przylądka 
61 Benin, Botswana, Burundi, Ghana, Gwinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Namibia, RPA, Senegal, 
Sierra Leone, Zambia 
62 Warto przy tym zauważyć nieznaczny spadek liczby państw demokratycznych w ostatnich latach omawianego 
okresu. Kolejno wynosiła ona: w roku 2002 – 121, w 2003 – 121, w 2004 – 121, w 2005 - 119, w 2006 – 123, w 
2007 – 123, w 2008 – 121, w 2009 – 119, a w 2010 – 116. Dane na podstawie strony internetowej 
www.freedomhouse.org. 
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polityków), odsetek tak pojmowanych „demokracji” byłby zdecydowanie wyższy i osiągnąłby praw-

dopodobnie przytoczony już wskaźnik 91,28%. Uznano by, że każde państwo, które nie jest reżimem 

jednopartyjnym, bądź absolutną monarchią, jest państwem demokratycznym. Zbiór tak pojmowanych 

„demokracji” byłby węższy, gdyby wyjąć z niego państwa, w których władza posługuje się mechani-

zmem fałszerstwa wyborczego i te, w których dostęp do kandydowania w wyborach oraz równość 

kandydatów nie mają powszechnego charakteru. Przy takich kryteriach zapewne liczba „demokracji” 

byłaby zdecydowanie bliższa tej, którą wymienia Freedom House. Różnica ta unaocznia podstawowy 

problem występujący w badaniach nad demokratyzacją – brak jednoznacznej definicji czym jest de-

mokracja i w jaki sposób się ją mierzy. 

1.1.1 Proceduralne definicje demokracji 

Istnieje poważna tendencja, by jako demokracje określać te państwa, których rząd nie fałszuje wybo-

rów, a w wypadku porażki gotowy jest przekazać władzę. Adam Przeworski definiuje więc demokra-

cję jako „system, w którym partie przegrywają wybory” i w którym istnieją „podziały interesów, war-

tości i opinii”, a rywalizacja jest „oparta na regułach”63. Choć pierwszy warunek Przeworskiego wyda-

je się być jedynie regułą, od której możliwe są odstępstwa64, to zaproponowana przezeń definicja sta-

nowi typową proceduralnę definicję demokracji. 

Podejście proceduralne zostało po raz pierwszy zdefiniowane przez Josepha Aloisa Schumpetera, któ-

ry w 1942 roku w swojej publikacji „Socjalizm, kapitalizm, demokracja” zdefiniował demokrację jako 

„rozwiązanie instytucjonalne dochodzenia do decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują moc 

decydowania poprzez walkę konkurencyjną o głosy wyborców”65. Warto się zatrzymać na chwilę przy 

tej definicji. Jak widać brakuje w niej jakichkolwiek dodatkowych wymagań: ochrony mniejszości 

(Schumpeter uważał, co prawda, że państwo nie może w sposób demokratyczny zadekretować prze-

śladowań jakiejś grupy etnicznej, ale twierdził, że zakaz ten wynika nie z zasad demokracji lecz z 

zasady sprawiedliwości i że w starciu z nią demokracja „nie może być celem samym w sobie”66), 

                                                 
63 A. Przeworski, Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin 
America, Cambridge 1991, s. 10 
64 Postawienie wymogu przegrania wyborów wprowadza nowe kryterium, które może wprowadzać w błąd. Cy-
towany już ranking Freedom House nie uznaje co prawda istnienia demokracji w Tunezji i Algierii, ale uznaje za 
demokratyczną Botswanę, mimo, że we wszystkich tych krajach partia rządząca nigdy nie oddała władzy wsku-
tek przegranych wyborów. Botswana uchodzi wręcz – także wśród wielu komentatorów i autorów – za wzór 
demokracji dla innych państw Afryki. Wydaje się zatem zasadnym uznanie, że weryfikacja demokracji poprzez 
porażkę (przynajmniej jednokrotną) partii rządzącej i przekazanie przez nią władzy, jest użyteczna, ale nie sta-
nowi warunku sine qua non. Uznać należy raczej sam element istnienia wolnych wyborów i gotowości partii 
rządzącej do przekazania władzy. 
65 J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, op.cit., s. 336-337 
66 Schumpeter proponuje w tym miejscu eksperyment – poleca czytelnikom by zastanowili się co wolą bardziej: 
demokratyczną konstytucję, która zezwala na „prześladowanie chrześcijan, palenie czarownic i mordowanie 
Żydów” czy niedemokratyczną konstytucję, która chroni te grupy. Odpowiedź B uważa za słuszną (argumentu-
jąc, że słuszność miał „autokrata” Piłat broniąc do pewnego momentu Chrystusa przed „wolą ludu”), choć jed-
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obowiązku zapewnienia jak najszerszego poparcia społecznego dla wdrażanych w życie decyzji, sze-

rokiej partycypacji obywateli, rozbudowy instytucji społeczeństwa obywatelskiego itd. Demokracja 

dla Schumpetera jest więc tylko regułami gry, a kraj jest demokratyczny do czasu aż ich nie złamie. 

Myśl Schumpetera rozwijali potem inni znani proceduraliści67, w tym cytowany już Adam Przeworski. 

Samuel Huntington twierdzi, że tylko proceduralne teorie dostarczyły należytej „analitycznej precyzji 

i empirycznych odniesień”68. Dla procedualistów słowa Abrahama Lincolna o władzy „ludu, przez lud 

i dla ludu”, a więc maksymalistyczne ujęcie demokracji, są wyłącznie polityczną frazą pozbawioną 

znaczenia semantycznego, udanym językowym zagraniem, w którym kryteria zawarte uznane zostają 

a priori za nieprecyzyjne, niemierzalne, a zatem z badawczego punktu widzenia nieistotne69. 

Skupienie na procedurze wyłaniania władzy będzie więc konsekwentnie charakteryzować wszelkie 

definicje tej szkoły. Definicje te są z natury rzeczy krótkie i stosunkowo zwięzłe. U Francisa Fukuy-

amy definicja sprowadza się do jednego zdania – według niego „państwo spełnia kryteria demokracji, 

jeśli zezwala swym obywatelom na wybór rządu drogą cyklicznych, tajnych i wielopartyjnych wybo-

rów”70. 

Zwrócić należy jednak uwagę, że najbardziej znani zwolennicy szkoły proceduralnej nie twierdzą, iż 

wybory są jedynym warunkiem istnienia demokracji. „Walka konkurencyjna o głosy wyborców” za-

kłada bowiem a priori, że walka ta odbywa się w warunkach równości, wolności i nieskrępowanego 

dostępu do informacji. Fukuyama definiując demokrację jako „uprawnienie wszystkich obywateli do 

wpływania na władzę przez udział w wolnych wyborach i uczestniczenie w życiu politycznym”71, nie 

na darmo uwzględnia drugi czynnik. Uniemożliwienie uczestniczenia w życiu politycznym (swoboda 

tworzenia i uczestnictwa w partiach politycznych, ale również pozyskiwania informacji) powoduje, że 

wolne wybory nie spełniają swojej funkcji. Z kolei Daniele Archibugi, który definiuje demokrację 

poprzez pryzmat trzech części składowych: braku przemocy, woli ludu i równości politycznej72, wy-

mienia cztery – jego zdaniem – niezbędne czynniki: „prawo do głosowania, periodyczne wybory, ist-

nienie kilku partii politycznych rywalizujących ze sobą” i „wolny dostęp do informacji”73. 

                                                                                                                                                         
nocześnie przyznaje, że ta sama przesłanka kierowała socjalistami, którzy na początku XX wieku zdali sobie 
sprawę, że demokracja nie prowadzi do realizacji ich idei i poparli dyktaturę proletariatu. Zob. Ibidem, s. 300-
303 
67 Myśl Schumpetera była mocno zakotwiczona w całym zespole jego pragmatycznych poglądów i prób unika-
nia podejścia normatywnego. Zob. A. Glapiński, Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół 
teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Warszawa 2003, s. 9-42 
68 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 16 
69 Fraza ta znalazła się m.in. w art. 2 konstytucji Republiki Francuskiej. Zob. Constitution de la République 
française. Constitution du 4 octobre 1958 (Version mise à jour en septembre 2010), www.assemblee-
nationale.fr/connaissance/constitution.asp 
70 F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996, s. 77 
71 Ibidem 
72 D. Archibugi, The Global Commonwealth (…), op.cit., s. 27-28 
73 Ibidem, s.28 
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Powyższych autorów łączy i jednocześnie wyróżnia głębokie przekonanie, że demokracja jest raczej 

zespołem mechanizmów, nie zaś wartości. Huntington wprost przyznaje, że demokratyczne rządy 

mogą być „nieskuteczne, skorumpowane, krótkowzroczne, nieodpowiedzialne, zdominowane przez 

grupy interesu oraz niezdolne do przyjęcia polityki koniecznej dla dobra publicznego” 74. Wyraźnie 

zaznacza przy tym, że nic z powyżej opisanych zjawisk nie czyni tych rządów niedemokratycznymi. 

Demokratyczne są zatem dotąd, dopóki utrzymują procedury tj. dopóki gotowe są do przeprowadzenia 

uwarunkowanych powyżej wolnych wyborów i ewentualnego oddania władzy w wypadku porażki. 

1.1.2 Demokracja jako zespół norm rządzących życiem politycznym. Liberalna krytyka 

proceduralizmu 

Istotny wkład w debatę na temat demokracji i pewną korektę założeń proceduralistów wnosi szkoła 

liberalna. Między nią a proceduralistami istnieje zgoda co do samych mechanizmów wyboru władzy. 

Szkoła liberalna chce jednak nałożenia na wybraną w sposób demokratyczny władzę dodatkowych 

obostrzeń, przede wszystkim dotyczących ochrony mniejszości. Bardzo trafnie ujmuje to Samuel E. 

Finer, brytyjski badacz, nota bene związany z Liberalnymi Demokratami, i przez lata gorący zwolen-

nik reformy większościowego systemu wyborczego Wielkiej Brytanii. Dla Finera demokracja liberal-

na „uznaje ostateczne prawo większości do realizowania swojej drogi, ale drogę tę czyni się maksy-

malnie wyboistą”75. Także w opinii Juana J. Linza demokracja jest już nie tylko procedurą wyłonienia 

rządzącej większości, ale „formą kierowania życiem w polis, w której obywatele mają zagwarantowa-

ne i chronione prawa”76. Warto zwrócić uwagę, że nacisk w tym zdaniu jest na prawa obywateli nie 

zaś na skuteczne wyłonienie rządu. 

Krytyka definicji proceduralnej oparta jest często na zbyt niewielkiej ilości miejsca poświęcanej przez 

stosujących ją autorów właśnie zagadnieniu mniejszości (lub całkowitym bagatelizowaniu tego zagad-

nienia w przypadku Schumptetera, który rozdziela demokrację i ochronę mniejszości). Warto zwrócić 

uwagę, że szkoła proceduralna związana jest przede wszystkim ze światem anglosaskim, w szczegól-

ności amerykańskim, gdzie demokratyczny wybór dokonywany jest raz na dwa (Kongres) lub cztery 

lata (prezydent), ale zakres władzy powierzany wybranemu ciału jest nieproporcjonalnie większy w 

stosunku do stopnia jego poparcia. Zasada „zwycięzca bierze wszystko” doprowadza do sytuacji, w 

której nawet prezydent wybrany przez mniejszość wyborców uzyskuje m.in. prawo do wpływu na 

zmianę tysięcy stanowisk państwowych i autorskiego wyboru kierunków polityki zagranicznej.  

Krytyka proceduralizmu obecna jest również w polskim piśmiennictwie. Marek Bankowicz pisze, że 

                                                 
74 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 20 
75 S.E. Finer, The History of Government from the Earliest Times vol. III: Empires, Monarchies and the Modern 
State, New York 1997, s. 1568-1570, za: W.M. Reisinger, Selected Definitions of Democracy, www.uiowa.edu 
76 J.J. Linz, Problems of Democratic Transition (…), op.cit., s. 10-11 
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demokracja jest systemem „oddającym władzę większości, ale przy respektowaniu i nienaruszalności 

praw oraz wolności mniejszości”77. Bez spełnienia tego warunku demokracji grozi stanie się „tyranią 

większości”, a wówczas „nie jest wszak demokracją, lecz jednym z rodzajów dyktatury”78. Demokra-

cja musi – w tym ujęciu – dokonać ścisłego rozdziału między sferą publiczną (która podlega procedu-

rom wyborczym) i sferą prywatną obywateli, „prawem jednostki do prywatności, czyli do dyspono-

wania sferą wewnętrznych przekonań i ideałów niedostępnych dla jakiejkolwiek kontroli czy regulacji 

ze strony państwa”79. 

Przy takim ujęciu powstaje zatem uzasadnione pytanie jak określić państwa, które stosują co prawda 

procedury demokratyczne, ale ingerują w życie swoich obywateli zbyt szeroko? Albo takie, w których 

wybrana demokratycznie władza staje się „jednym z rodzajów dyktatury”. Jak wreszcie określić takie 

państwa, w których „tyrania większości” jest wyrazem woli ludu? W tym kontekście pojawia się dość 

silny zarzut pod adresem proceduralizmu. Sformułował go Fareed Zakaria, który w 1997 roku (w 

okresie prezydentur Carlosa Menema, Alberto Fujimoriego, Borysa Jelcyna czy Franjo Tudjmana, z 

których przecież każdy utrzymywał się u władzy dzięki mniej lub bardziej uczciwym procedurom 

demokratycznym), podzielił demokracje na liberalne oraz „illiberalne”. Jego zdaniem przyjęcie proce-

dur demokratycznych stało się w latach 90. normą, jednak o wiele mniej powszechne było przyjęcie 

norm liberalnej demokracji. Zakaria pisze, że „demokracja bez konstytucjonalnego liberalizmu nie jest 

jedynie nieodpowiednia, ale również groźna. Wraz z nią przychodzi erozja wolności, nadużycia wła-

dzy, podziały etniczne, a nawet wojna”80. W Europie z problemem „illiberalnej demokracji” zetknięto 

się choćby w czasie nadzorowanych przez OBWE wyborów w Bośni i Hercegowinie w latach 1997-

2000, kiedy to organizacja ta (o czym szerzej w kolejnym rozdziale) dokonywała wyboru: akceptacja 

wyniku wolnych i uczciwych wyborów, w których zwyciężają partie nacjonalistyczne czy też ingeren-

cja w proces wyborczy i naruszenie procedur demokratycznych. 

Należy przy tym zaznaczyć, że kształtując obserwację wyborczą UE, Komisja Europejska zdaje się 

również podzielać przesłanki kierujące szkołą liberalną. Zaakceptowany przez Komisję podręcznik 

obserwacji wyborczej UE, który będzie obszerniej cytowany w kolejnych rozdziałach stwierdza na 

samym wstępie, że „uczciwe i demokratyczne wybory mogą mieć miejsce wyłącznie tam, gdzie 

wszystkie osoby bez różnicy korzystają z podstawowych wolności i praw politycznych. Obejmują one 

wolność wypowiedzi, stowarzyszania się, zgromadzeń i przemieszczania się. Prawo do udziału w wy-

borach i inne powiązane z nim swobody i przywileje nie mogą być osiągnięte bez ochrony wynikają-

cej z rządów prawa”81. Także w Komunikacie Komisji o pomocy i obserwacji wyborczej UE z 2000 

                                                 
77 M. Bankowicz, Demokracja (…), op.cit., s. 12 
78 Ibidem, s. 39 
79 Ibidem, s. 41 
80 F. Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, op.cit., s. 42-43 
81 Handbook for European Union Election Observation (Second Edition), European Commission 2008, s. 5 
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roku wyraźnie widać ten sam tok myślenia. Komisja stoi na stanowisku, że „demokracja pozostaje 

uniwersalnym systemem zarządzania jednak musi za nią stać konstytucyjna gwarancja praw, tak aby 

uniemożliwić sytuację, w której rzekomo demokratyczne wybory dają początek demokracji illiberal-

nej”82. 

1.1.3 Myśl proceduralna i liberalna – próba syntezy 

W tym miejscu warto jednak podjąć próbę wskazania na podobieństwa obu szkół i zwrócić uwagę, że 

umiarkowanym proceduralistom i liberałom nie jest do siebie szczególnie daleko, a sporządzona przez 

jednych i drugich lista państw demokratycznych byłaby bardzo podobna. Huntington zauważa wszak-

że, że demokracja zawiera implicité ograniczenia władzy, a „w demokracjach pochodzących z wyboru 

decydenci nie dysponują władzą totalną”, jednak nie rozwija tej myśli (co zapewne uczyniłby każdy 

przedstawiciel szkoły liberalnej)83. Zakaria dla odmiany rozwija głównie właśnie tę myśl pisząc, że 

demokracja liberalna to „nie tylko system wyróżniający się wolnymi i uczciwymi wyborami, lecz 

również rządami prawa, rozdziałem władzy i ochroną podstawowych wolności słowa, zgromadzeń, 

wyznania i własności”, ale nie koncentruje się na procedurze wyborów84. Z lektury obu tekstów wyni-

ka jednak, że obaj uznają za oczywistość: Huntington – ochronę praw obywatelskich, a Zakaria – wol-

ne wybory. 

Także praktyka polityczna wykazuje, że realizacja postulatów proceduralistów i liberałów jest najczę-

ściej ze sobą sprzężona. Zjawisko „trzeciej fali” i późniejszy proces konsolidacji utworzonych w ten 

sposób reżimów demokratycznych pozwala zauważyć, że rzetelne procedury demokratyczne prze-

strzegane są niemal wyłącznie w liberalnych demokracjach, te zaś za każdym razem są demokracjami 

konstytucyjnymi, a więc wyłączającymi część decyzji spod rządów zwykłej większości i zapewniają-

cymi obywatelom zestaw podstawowych praw człowieka. 

Po części różnice w postrzeganiu demokracji przez proceduralistów i liberałów wynikają z zawężania 

bądź rozszerzania pojęć. Stan idealny, który – reasumując myśl Schumpetera – będzie „demokracją 

plus wolnością” (rozumie on te dwa pojęcia rozdzielnie), dla Zakarii byłby „demokracją więc wolno-

ścią” (gdyż w jego rozumowaniu pojęcie demokracji jest szersze od pojęcia wolności). Obaj nie negu-

ją przy tym obu wartości. Schumpeter pisze, że między jedną a drugą jest związek. Wolność wyboru 

stanowiąca istotę metody demokratycznej jest przecież rezultatem wolności debaty, ta wypływa z 

wolności słowa, a ta z kolei daje początek wolności prasy. Schumpeter zastrzega jedynie, że relacja ta 

                                                 
82 Communication from the Commission on EU election assistance and observation, COM/2000/0191 final, 
Brussels 2000 
83 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 20 
84 F. Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, op.cit., s. 23 



42 
 

nie jest ścisła85, co Zakaria pośrednio przyznaje tworząc koncepcję „demokracji illiberalnej” (zwróć-

my uwagę, że wciąż nazywa to zjawisko „demokracją”). 

Co istotne również najbardziej znani zwolennicy szkoły proceduralnej (m.in. Huntington i Fukuyama) 

nie kryją swojego przywiązania do demokracji liberalnej, podobnie jak żaden przedstawiciel szkoły 

liberalnej nie neguje konieczności stosowania opisanych przez drugą szkołę procedur. Last but not 

least obie strony sporu – co zostanie wykazane w dalszej części tego rozdziału – dokładnie w ten sam 

sposób postrzegają rolę wolnych wyborów w procesie demokratycznym. 

1.1.4 Konsocjonalizm - próba budowy demokracji opartej na trwałym kompromisie  

Istotnym zagadnieniem wprowadzonym do debaty przez spór proceduralno-liberalny jest kwestia rela-

cji mniejszość-większość. W większości europejskich państw zbudowanych w oparciu o kryterium 

narodowe lub etniczne, spór ten dotyczy wyłącznie tego w jaki sposób wola mniejszości powinna być 

uwzględniana w decyzjach politycznych. Spór zaczyna mieć natomiast podstawowe znaczenie w pań-

stwach heterogenicznych, gdzie demokracja większościowa – nawet respektująca procedury – może 

sprowadzać się do stałego przegłosowywania jednej grupy etnicznej lub wyznaniowej przez drugą. 

Wówczas zaprzeczeniu ulega również idea demokracji w ujęciu proponowanym przez wielu procedu-

ralistów. W przypadku państwa zamieszkanego przez dwie zwaśnione grupy wybory mogą się bo-

wiem sprowadzać do roli cenzusu badającego liczebność i poziom mobilizacji obu społeczności, a 

partie etniczne lub konfesyjne mogą przez dziesiątki lat funkcjonować bez konkurencji w obrębie tej 

samej grupy. Obserwacja wyborcza UE odbywa się często w państwach, którym grozi ten właśnie 

model. 

Jedną z odpowiedzi na powyższe pytanie i specyficzną formą ułożenia stosunków politycznych w 

państwie jest propozycja demokracji typu konsocjonalnego. Celem konsocjonalizmu jest zbudowanie 

rządu reprezentującego jak najszerszy konsensus społeczny. Konsocjonaliści proponują więc wielkie 

koalicje, przedkładają system federacyjny ponad unitarny, sprzeciwiają się wyborom większościowym, 

a w sytuacjach poważnego zróżnicowania etnicznego lub społecznego danego państwa gotowi są po-

święcić zakładaną a priori zasadę równości głosów. 

Konsocjonalizm można podzielić na dwa zasadnicze typy: 

1. Konsocjonalizm behawioralny – model, w którym konstytucja i inne prawa państwowe nie na-

kładają obowiązku uzyskiwania szerokiego konsensusu, jednakże aktorzy życia politycznego zde-

cydowali się na współdziałanie przy podejmowaniu najważniejszych decyzji. W ten sposób zde-

cydowana większość wyborców głosuje na ugrupowania, które uzyskują udział w rządzie. Mode-
                                                 
85 J.A. Schumpeter, Socjalizm, kapitalizm, demokracja, op.cit., s. 339-340 
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lowym przykładem jest Szwajcaria, gdzie od 1959 roku pięć największych partii tworzy koalicję i 

z niewielkimi zmianami obejmuje praktycznie te same teki ministerialne, ale również Austria, 

gdzie przez lata istniała koalicja socjalistyczno-chadecka rządząca przy praktycznym braku realnej 

opozycji zdolnej przejąć władzę86 oraz Holandia, gdzie w 1917 roku wykształcił się specyficzny 

system współdecydowania przez największe partie polityczne o kierunkach rozwoju państwa, a po 

II wojnie zbudowana została kultura wielkich koalicji87. 

2. Konsocjonalizm strukturalny – model, w którym decyzje konsocjonalne wymuszone są poprzez 

regulacje konstytucyjne, co najczęściej służy ochronie głównych grup etnicznych danego państwa. 

Najczęściej cytowanym przykładem jest – co zrozumiałe – ustrój Belgii, gdzie do utworzenia rzą-

du w praktyce konieczne jest zbudowanie koalicji walońsko-flamandzkiej88, ale jako demokracja 

konsocjonalna powinna być w pierwszym rzędzie postrzegana sama Unia Europejska. Arend Lij-

phart, jeden z najważniejszych przedstawicieli omawianej szkoły, wymienia zresztą UE jako twór 

konsocjonalny w swojej analizie porównującej demokracje konsocjonalne z demokracjami maj-

orytarnymi89. 

Konsocjonalizm behawioralny przeciwstawiany jest wspomnianemu już modelowi majorytarnemu, 

zwanemu też „westminsterskim”, który z kolei uznaje prawo do samodzielnego i autorskiego rządze-

nia dla każdej większości parlamentarnej, niekoniecznie będącej wynikiem zdobycia poparcia więk-

szości wyborców, ani nawet zwycięstwa wyborczego90.   

                                                 
86 Po wyborach parlamentarnych 25 listopada 1945 roku Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) pomimo posiadania 
większości parlamentarnej zdecydowała się na dalszą współpracę z socjaldemokratyczną SPÖ i komunistami. 
Partia komunistyczna odeszła później z rządu, ale koalicja ÖVP-SPÖ przetrwała do 1970 roku, kiedy to socjal-
demokratyczny kanclerz Bruno Kreisky zdecydował się na utworzenie rządu mniejszościowego z poparciem 
skrajnie prawicowej FPÖ. W czasach wielkiej koalicji praktycznie nie istniała wpływowa opozycja, a ÖVP i 
SPÖ otrzymywały łącznie od ponad 82 do ponad 94 procent głosów. Wykształcił się w ten sposób specyficzny 
system polityczny, w którym główne decyzje zapadały w formie konsensusu dwóch ugrupowań. 
87 W latach 1946-1966 łączne poparcie wyborców dla partii wszystkich, za wyjątkiem jednej – krótkotrwałej – 
koalicji – przekraczało 60% i dochodziło do 89%. 
88 Kluczowy jest artykuł 99. Konstytucji Królestwa Belgii, który wymaga by rząd miał dokładnie taką samą 
liczbę ministrów francusko- i niderlandzkojęzycznych. Doprowadził on do wypracowania praktyki politycznej, 
w której w czasie negocjacji rządowych buduje się początkowo osobno większość we flamandzkiej i walońskiej 
części Izby Deputowanych, a następnie tworzy rząd. Innym ważnym zapisem ograniczającym władzę większości 
jest artykuł 4. Konstytucji zabrania zmiany granic regionów językowych jeżeli reformy takiej nie poprze więk-
szość wśród dwóch spośród trzech grup językowych (francuskiej, niderlandzkiej i niemieckiej) w Izbie Deputo-
wanych. Zob. La Constitution Belge, www.senate.be/doc/const_fr.html#s332 
89 Zob. A. Lijphart, Patterns of Democracy (…), op.cit., s. 2 
90 W demokracji westminsterskiej występuje groźba, że większość w parlamencie lub kolegium elektorskim 
uzyska partia, która przegrała wybory biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych głosów. W XX wieku W. Brytanii 
doszło do takiej sytuacji w 1929, 1951 i 1974 roku. W Stanach Zjednoczonych podobna sytuacja możliwa jest 
nawet w wyborach prezydenckich i doszło do niej m.in. w 2000 roku. W Afryce Południowej Partia Narodowa, 
która w 1948 roku doszła do władzy i rozpoczęła politykę apartheidu, zdobyła większość parlamentarną, pomi-
mo, że pod względem oddanych głosów zdecydowanie przegrała z Partią Zjednoczoną Jana Smutsa („pokonane” 
ugrupowanie uzyskało ponad 49% głosów, „zwycięskie” – 40%). Z kolei wybory na Malcie w 1981 roku, które 
w podobny sposób „wygrała” Maltańska Partia Pracy pod wodzą Doma Mintoffa (pomimo, że jej rywal – Partia 
Narodowa dostała ponad połowę głosów) doprowadziły do poważnego kryzysu politycznego, wyjściem z które-
go była dopiero reforma prawa wyborczego i wprowadzenie tzw. miejsc bonusowych, które później trzykrotnie 
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Wielka Brytania od II wojny światowej ani razu nie była rządzona przez partię, która uzyskała ponad 

połowę głosów, a pomimo to miała przez większość tego okresu jednopartyjne rządy. Dla odmiany w 

powojennej historii Holandii rząd zawsze tworzyły koalicje i przez zdecydowaną większość czasu 

były to ugrupowania mające łącznie co najmniej 50-procentowe poparcie. W powojennej Austrii do lat 

70. i w latach 1986-2000 rządziły wielkie koalicje, dla których poparcie dochodziło – jeśli zsumować 

liczbę głosów – do 94%. 

Wykres 1. Baza wyborcza partii rządzących w Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii w latach 1946-2009 (opr. wł.) 91 

 

Źródło: opr. własne (na podstawie danych portalu www.parties-and-elections.de) 

Konsocjonalizm strukturalny ma z zasady przeciwdziałać konfliktom. Arend Lijphart wychodzi z za-

łożenia, że decyzje władzy powinny uwzględniać zgodę możliwie największej liczby obywateli92, co 

jest szczególnie uzasadnione w sytuacji krajów zróżnicowanych pod względem etnicznym, narodowo-

ściowym lub regionalnym93. Jego istotnym minusem może być odstąpienie od zasady równości, co ma 

być swoistą zapłatą za spokój społeczny, którego nie zapewniłby majorytaryzm. Nic dziwnego, że w 

latach 70. i 80. miejscem, gdzie powstała znaczna część literatury konsocjonalistycznej i które stało 

się wielkim poligonem dla zwolenników tej wersji demokracji była Afryka Południowa, usiłująca 

zlikwidować system segregacji rasowej przy jednoczesnym zachowaniu części władzy, lub przynajm-

niej skutecznej ochrony konstytucyjnej, dla białej mniejszości94. 

                                                                                                                                                         
(1987, 1996, 2008) ratowały przed powtórką sytuacji z 1981 r.. Zob. The Parties' Number of Parliamentary 
Seats, 1921-2008, www.maltadata.com/party03.htm 
91 Zsumowano wyniki partii tworzących rząd lub koalicję rządową w ostatnich wyborach poprzedzających utwo-
rzenie danego gabinetu.  
92 A. Lijphart, Patterns of Democracy (…), op.cit., s. 2 
93 Konsocjonaliści powołują się chętnie na przykład porozumienia, które w 1980 roku umożliwiło proklamowa-
nie niepodległości Republiki Zimbabwe. Biała mniejszość, stanowiąca około 3 proc. ludności byłej Rodezji, 
uzyskała na okres 15 lat prawo do osobnej listy wyborczej i obsadzenia 20 spośród 100 miejsc w parlamencie.  
94 Projekty konsocjonalistyczne były inherentną częścią południowoafrykańskiej debaty politycznej końca lat 70. 
i 80., kiedy dyskutowano możliwość kompromisu między białą mniejszością, Kolorowymi, Azjatami i czarną 



45 
 

Dla dalszych rozważań istotne wydaje się spostrzeżenie, że konsocjonalizm odgrywa istotną rolę jako 

często pojawiający się w praktyce UE przy rozwiązywaniu sporów kompetencyjnych w państwach 

złożonych pod względem etnicznym. Unijne instytucje mają bowiem tendencje do aprobowania, a 

wręcz proponowania zachowań konsocjonalnych jako wyjście z różnego typu kryzysów. Świadczy o 

tym postawa władz UE wobec rozwiązywania konfliktów na Bałkanach w tym: 

 Wynegocjowanie z udziałem wysokiego przedstawiciela UE Javiera Solany95 powstania w 

2003 roku Wspólnoty Państwowej Serbii i Czarnogóry (WPSiC) – państwa konfederacyjnego, 

które zastąpiło Federalną Republikę Jugosławii i istniało do ogłoszenia niepodległości przez Czar-

nogórę w roku 2006. Warto zwrócić uwagę, że pomimo iż stosunek ludności Serbii do Czarnogóry 

wynosił 15:1, art. 12 konstytucji nowego państwa przewidywał określał stosunek miejsc w Zgro-

madzeniu Parlamentarnym jako 2,6:1 na rzecz Serbii (91 miejsc dla Serbii, 35 dla Czarnogóry). 

Głos oddany przez serbskiego wyborcę w wyborach do Zgromadzenia miał zatem ponad pięcio-

krotnie mniejszą wagę niż głos Czarnogórca. Dalsza część ustawy konstytucyjnej wymagała m.in. 

by prezydent państwa i szef parlamentu (art. 13) oraz ministrowie obrony i spraw zagranicznych 

(art. 14) pochodzili z różnych części składowych, i by z każdej części pochodziła połowa ambasa-

dorów konfederacji przy ONZ, OBWE, UE i Radzie Europy (art. 14), co powodowało z kolei nie-

równy dostęp do urzędów publicznych96. 

 Wynegocjowanie z udziałem mediatora z ramienia UE François Léotarda Porozumienia 

Ochrydzkiego kończącego w 2001 roku krótkotrwałą rebelię macedońskich Albańczyków. 

Porozumienie zawiera dwie poważne regulacje o charakterze konsocjonalnym. Część poprawek 

konstytucyjnych, a także zmiany w ustawach m.in. o samorządzie lokalnym, granicach admini-

stracyjnych, statucie Skopje, językach urzędowych i edukacji wymaga zgody nie tylko 2/3 parla-

mentarzystów, ale również większości posłów, którzy „deklarują przynależność do wspólnot in-

nych niż większość mieszkańców Macedonii” (p. 5.1 i 5.2). Zgody większości tychże posłów 

wymaga m.in. wybór rzecznika praw obywatelskich i jednej trzeciej składu Sądu Konstytucyjnego 

                                                                                                                                                         
większością. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych propozycji wprowadzenia demokracji lub quasi demokracji 
konsocjonalnej był projekt polityczny przywódcy RPA Pietera Willema Bothy (1978-1989). Znalazł on realiza-
cję w konstytucji z 1983 roku, która tworzyła parlament podzielony na trzy izby – osobno dla białych, Kolore-
dów i Azjatów/Hindusów. Władza między poszczególnymi grupami miała być dzielona w proporcji 4:2:1, izby 
wspólnie – poprzez specjalne kolegium elektorskie – wybierały prezydenta, a następnie wspólnie z nim wielora-
sową Radę Prezydencką. Do przeforsowania ustawy potrzebna była zgoda wszystkich trzech izb, a w przypadku 
braku konsensusu, podejmowana była procedura pojednawcza, w której kluczową rolę odgrywał prezydent. 
Intencją Bothy było doprowadzenie do powstania czwartej izby – dla Czarnych. Siłą tego projektu było rozbu-
dowanie poparcia dla reżimu, oczywistoą słabością – nieuwzględnienie w nim większości (około 73%) miesz-
kańców RPA. Tymczasem wszelka próba podziału władzy z Czarnymi musiała uwzględnić, że będą oni więk-
szym, lub w najlepszym wypadku równym partnerem. Konsocjonalizm nie akceptuje rozwiązania, w którym 
grupa mniej liczna ma większy zakres władzy niż grupa bardziej liczna. Zob. A. Lijphart, Power-Sharing in 
South Africa, „Policy Papers in International Affairs”, Nr. 24, Berkeley 1985 
95 Solana welcomes new union of Serbia and Montenegro, www.euractiv.com, 6 lutego 2003 r. 
96 Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора, www.srbija.gov.rs. 
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(p. 4.3)97. W sposób istotny dochodzi zatem do naruszenia praw suwerena. 

 Udział Specjalnego Wysłannika UE Carla Bildta w wynegocjowaniu pokoju w Dayton w 

1995 roku. Konstytucja Bośni i Hercegowiny stanowiąca załącznik do tego dokumentu przewidu-

je m.in. równą reprezentację Serbów, Chorwatów i Bośniaków (muzułmanów) w Izbie Narodów 

Bośni i Hercegowiny (art. 4) oraz we wspólnym Prezydium (art.5), tworzy też dwie części skła-

dowej Bośni i Hercegowiny – Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską (art. 1 ust. 

3) i większość organów państwa buduje w oparciu o parytet 2:1 między tymi dwoma podmiota-

mi98. Przedstawiciele trzech narodów konstytucyjnych uzyskali również prawo wetowania decyzji 

trójosobowego prezydium, o ile z wnioskiem o to wystąpi jeden z jego członków. Do rozpatrzenia 

jego skargi tworzy się specjalne zgromadzenia parlamentarne składające się z Serbów, Chorwatów 

lub Bośniaków i stworzone w oparciu o klucz etniczny (art. 5 ust. D.). W tym miejscu należy jed-

nak zrobić poważne zastrzeżenie: poparcie UE dla ładu postdaytońskiego było zdecydowanie sil-

niejsze w pierwszych latach po wojnie, gdy rozwiązania układu pokojowego prowadziły do kon-

solidacji państwa i budowy jego instytucji demokratycznych. Istotną zmianę wprowadziła sprawa 

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w której dwóch polityków narodowości rom-

skiej i żydowskiej Dervo Sejdić i Jakob Finci oskarżyło Bośnię i Hercegowinę o łamanie ich praw 

obywatelskich. Zwracali uwagę, że konsocjonalne rozwiązania przyjęte w konstytucji BiH ograni-

czają możliwość kandydowania do Izby Narodów BiH oraz do Prezydium wyłącznie do osób na-

rodowości serbskiej, chorwackiej i bośniackiej. 22 grudnia 2009 roku Trybunał uznał, że Bośnia i 

Hercegowina pogwałciła artykuł 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka99. W trakcie procesu 

Sejdić i Finci uzyskali m.in. poparcie Komisji Weneckiej Rady Europy100. Proces ten spowodował 

liczne naciski międzynarodowe na reformę konstytucyjną BiH. W grudniu 2010 roku Rada ds. 

Implementacji Pokoju (PIC) przy Wysokim Przedstawicielu/Specjalnym Przedstawicielu UE ds. 

Bośni wydała oświadczenie, w którym krytykuje BiH za zbyt wolne prace nad „dostosowaniem 

konstytucji do wymogów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”101. Już wcześniej Komisja 

Europejska domagała się od Bośni przyspieszenia prac nad zmianami konstytucyjnymi ogranicza-

                                                 
97 Framework Agreement, www.coe.int, 13 sierpnia 2001 r., Szerzej o Porozumieniu Ochrydzkim zob: U. 
Brunnbauer, The Implementation of the Ohrid Agreement: Ethnic Macedonian Resentments, „Journal on 
Ethnopolitics and Minority Issues in Europe”, Graz, 1/2002 
98 Opći okvirni Sporazum za mir u Bosni i Hercegovinu (Započet u Daytonu 21. novembra 1995., a potpisan u 
Parizu 14. decembra 1995.), Aneks 4 - Ustav Bosne i Hercegovine, 
http://www.oscebih.org/overview/gfap/bos/home.asp 
99 Case of Sejdić and Finci vs. Bosnia and Herzegovia (Applications nos. 27996/06 and 34836/06). Jugment, 
Strasbourg, 22 grudnia 2009 r. 
100 Amicus curiae brief in the cases of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (Applications no. 27996/06 
and 34836/06) pending before the European Court of Human Rights adopted by the Venice Commission at its 
76th Plenary Session (Venice, 17-18 October 2008), CDL-AD(2008)027, Opinion no. 483/2008, Strasbourg, 22 
października 2008 r. 
101 Statement by the Ambassadors of the PIC Steering Board: „First anniversary of Sejdic-Finci judgment”, 
www.ohr.int, 21 grudnia 2010 r. 
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jącymi prawo weta i tworzące bardziej unitarną strukturę państwa102. 

Z powyższych zachowań politycznych UE można wyprowadzić twierdzenie, że rozwiązania kon-

socjonalne są często polecane jako element budowy demokracji na terytoriach multietnicznych, w 

których następuje jednoczesne rozwiązywanie lub zapobieganie konfliktowi zbrojnemu. Istotne dla 

późniejszych rozważań jest zatem w tym miejscu spostrzeżenie, że UE w swojej praktyce demokraty-

zacyjnej nie absolutyzuje zasady równości głosów. Demokracja w tym ujęciu ma służyć przede 

wszystkim zachowaniu spokoju społecznego i zachęcać do tworzenia multietnicznych koalicji, nie 

musi natomiast stanowić rzeczywistego odzwierciedlenia woli większości wyborców. 

1.1.5 Krytyka jakościowa demokracji proceduralnej 

Poza szkołą proceduralną i liberalną istnieje też cały szereg innych szkół normatywnych akcentują-

cych konieczność uwzględnienia przez demokrację całej gamy zagadnień od wysokiego zaangażowa-

nia obywateli aż po ich prawa socjalne. Większość z nich poprzestaje na sformułowaniu zarzutów 

wobec proceduralnej demokracji i wykazaniu rozminięcia się jej procedur z celem, a więc rządami 

ludu. Można w tym miejscu zaproponować następującą klasyfikację zastrzeżeń wobec demokracji 

proceduralnej: 

a. Zastrzeżenia strukturalne. Zaliczyć do nich można wszelką krytykę demokracji proceduralnej w 

odniesieniu do jej celu nie zaś w odniesieniu do źródła czy metod. Autorzy będą więc tutaj zgodni, 

że demokratyczny wybór dokonany przez obywateli w wolnych i uczciwych, równych, tajnych i 

bezpośrednich wyborach stanowi jedyne dopuszczalne źródło legitymizacji władzy. Najczęściej 

będą zgodni z przedstawicielami szkoły liberalnej w podkreślaniu obowiązku przestrzegania praw 

i zasady równości przez wybrane w ten sposób władze. Ich krytyka skupi się na kulturze politycz-

nej poszczególnych krajów, która ich zdaniem, może – poprzez obniżanie partycypacji lub fak-

tyczny elitaryzm – wypaczać prawdziwy sens demokracji. Klasycznym tego typu poglądem jest 

krytyka „demokracji delegatywnej” argentyńskiego politologa Guillermo O’Donnella. Autor defi-

niuje to pojęcie w sposób następujący: „demokracje delegatywne oparte są na jednej podstawowej 

przesłance: osoba (…), która wygrywa wybory prezydenckie upoważniona jest do rządzenia kra-

jem tak jak uważa za najlepsze, do takich granic, do jakich pozwalają istniejące relacje władzy i na 

tak długi czas na jaki została wybrana” 103. W demokracji delegatywnej to prezydent definiuje in-

teres narodowy i może to zrobić w sposób diametralnie odmienny od tego, w jaki definiował go w 

czasie kampanii wyborczej (casus Fujimoriego 1990 w Peru, Menema 1989 w Argentynie). Wy-

bory stanowią więc jedynie określenie osoby, do której należy ten przywilej. Nie są więc sensu 

                                                 
102 Bosnia and Herzegovina 2009 Progress Report, Commission Staff Working Document, Enlargement Strategy 
and Main Challenges 2009-2010, COM(2009) 533, SEC(2009) 1338, Brussels, 14 października 2009 r., s. 7 
103 G.A. O'Donell, Delegative Democracy, „Journal of Democracy”, 1, January 1994, s. 55-69 
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stricto „rządami ludu”, a jedynie scedowaniem przez „lud” rządów na tymczasowego quasimonar-

chę. W „demokracji delegatywnej” prawo do rządzenia wywodzi się z faktu posiadania większości 

głosów, ale niekoniecznie od zgody rządzonych na konkretne działania. Demokracja delegatywna 

zdaje się być zatem formą niedojrzałej demokracji (kraje Ameryki Łacińskiej czy Europy 

Wschodniej) lub połączenia demokracji przedstawicielskiej z formami władzy autorytarnej (Fran-

cja). Wynika jednak nie z ustanowionego systemu (choć ewidentnie sprzyja jej system prezydenc-

ki) lecz z zachowań społecznych. O ile w niemieckiej kulturze politycznej radykalne złamanie 

obietnicy wyborczej lub przyłapanie polityka na kłamstwie może być przyczyną utraty popar-

cia104, o tyle w kulturze politycznej Argentyny jest ono bardziej akceptowane105. Istotną dla zapo-

bieżenia zjawisku „demokracji delegatywnej” w rozumieniu O’Donnella może być więc częścio-

wa reforma mechanizmów (np. przeniesienie części uprawnień z powoływanego na konkretny 

okres prezydenta na odpowiedzialny w każdej chwili przed parlamentem rząd), ale główną rolę 

odegrać musi zmiana społecznej postawy wobec demokracji. Tu dotykamy kolejnego zarzutu wo-

bec demokracji proceduralnej ze strony tzw. „partycypacjonistów”. Ich zdaniem władza tylko 

wtedy może w pełni należeć „do ludu” jeżeli podlega z jego strony kontroli i towarzyszy jej sze-

roki udział obywateli w życiu publicznym. Tę zaś zapewnia rozbudowane „społeczeństwo obywa-

telskie”, czyli rozbudowany zespół organizacji walczących o konkretne decyzje polityczne. Orga-

nizacje te mogą pełnić różne funkcje – np. monitorować zachowania korupcyjne w jednej lub wię-

cej agend rządowych, działalność części przedstawicieli władzy, przejrzystość procesu wyborcze-

go albo zwiększać zainteresowanie problemami dotyczącymi ogółu społeczeństwa (zanieczysz-

czenie środowiska, niski stan usług publicznych itp.). Nie sposób nie zgodzić się, że tego typu 

działania mogą wzmacniać procedury demokratyczne choćby z tego powodu, że dzięki nim 

znacznie większa część obywateli dokonuje świadomego wyboru, zaś aktorzy życia politycznego 

zmuszeni są w swoim programie uwzględniać szerszy zakres aspektów. Działalność „społeczeń-

stwa obywatelskiego” zwiększa też funkcję sprawozdawczą demokracji i w większości przypad-

ków ogranicza korupcję, co z kolei powiększa zjawisko „dobrego zarządzania”. „Społeczeństwo 

obywatelskie” odgrywa też dużą rolę w konsolidacji procesu demokratyzacyjnego i zdecydowanie 

zwiększa partycypację obywateli. W kilku wypadkach (Filipiny 1986, Serbia 2000, Ukraina 2004) 

                                                 
104 Wskazuje na to przypadek Andrei Ypsilanti, przywódczyni SPD w Hesji. Przed wyborami krajowymi w 2008 
roku, w których dla socjaldemokratów pojawiła się szansa odsunięcia od władzy rządzącej landem od 1999 roku 
chadecji, Ypsilanti wyraźnie wykluczała współrządzenie z mającą postkomunistyczne korzenie Partią Lewicy 
(Die Linke). Gdy jednak w dniu wyborów 27 stycznia 2008 roku SPD przegrała z chadecką CDU o 0,1% i w 
negocjacjach nie była w stanie skutecznie wysunąć kandydatury Ypsilanti na premiera landu w wielkiej koalicji, 
przywódczyni partii złamała obietnicę podejmując negocjacje z Die Linke. Spowodowało bunt w szeregach SPD, 
dymisję Ypsilanti. W powtórzonych wyborach 18 stycznia 2009 roku CDU odniosła wyraźne zwycięstwo i 
utworzyła koalicję z liberałami z FDP.  
105 Carlos Menem zdobył w 1989 roku prezydenturę obiecując podwyżkę płac. Wkrótce po objęciu władzy ogło-
sił neoliberalny program wprowadzając bardzo ostre reformy rynkowe. Polityka ta odniosła sukces (m.in. reduk-
cja hiperinflacji) przez co Menema uważano bardziej za twórcę argentyńskiego cudu gospodarczego niż za poli-
tyka, który przedstawił fałszywy program w czasie kampanii wyborczej. Menem zdobył reelekcję w 1995 roku. 
Jego popularność zaczęła spadać dopiero pod koniec lat 90. w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. 
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rozrostem społeczeństwa obywatelskiego charakteryzował się okres poprzedzający upadek reżimu 

autorytarnego. Problem powstaje jednak w momencie, gdy dochodzi do wszechwładzy społeczeń-

stwa obywatelskiego, a aktorzy życia politycznego stają się niejako zakładnikami sektora poza-

rządowego i zmuszeni są uwzględniać w nadmiernym stopniu jego roszczenia. Jak bowiem za-

uważa Michael Walzer „generalną zasadą społeczeństwa obywatelskiego jest fakt, że silniejsi 

członkowie (społeczeństwa) stają się jeszcze silniejsi”106. Wreszcie organizacje obywatelskie mo-

gą być tworzone przez wpływowe jednostki lub grupy nacisku zainteresowane jak najszerszym 

wpływem na władzę wykonawczą. M.in. z tych względów w dalszej części tej pracy autor wycho-

dzić będzie z założenia, że istotny dla procesów demokratyzacyjnych jest nie zakres wpływów 

społeczeństwa obywatelskiego, a jego kształt. Również wysoka partycypacja obywateli w życiu 

społecznym może być wyrazem siły demokracji, jak i jej słabości (mobilizacja w obliczu zagroże-

nia, lub mobilizacja na rzecz demokratyzacji). Ciekawe i słuszne wydaje się spostrzeżenie Carole 

Pateman, która zauważa, że “partycypacja” stała się częściej zjawiskiem systemów totalitarnych 

niż demokratycznych107. O ile bowiem łatwo ją wymusić, o tyle znacznie trudniej do niej zachęcić. 

W demokracji partycypacja ma charakter woluntarny, a co za tym idzie – jej przyczyny są niejed-

nolite i mogą być wzajemnie sprzeczne. 

b. Zastrzeżenia aksjologiczne – w przeciwieństwie do zastrzeżeń strukturalnych, tego rodzaju kry-

tyka demokracji niesie ze sobą podważenie samej zasadności istnienia walki politycznej lub ak-

ceptuje ją, lecz uważa za drugorzędny czynnik. W naszych czasach charakteryzuje też bardziej 

środowiska polityczne i publicystyczne niż naukowe, choć obecna była m.in. w myśli szkoły chi-

cagowskiej w ekonomii. Zastrzeżenia natury aksjologicznej najczęściej formułowane są w środo-

wiskach skrajnej lewicy i prawicy. W argumentacji zwolenników skrajnej lewicy najczęściej zna-

leźć można pogląd, że wynik rywalizacji demokratycznej jest jedynie odzwierciedleniem przewagi 

finansowej jednej ze stron, a partie polityczne są wyłącznie reprezentantami środowisk powiąza-

nych z kapitałem. W myśli prawicowej, demokracja poddawana jest z kolei krytyce ze względu na 

irracjonalność wyboru dokonywanego przez elektorat, która osłabia państwo. Argumenty te (zob. 

Tabela 1.) mają wspólny mianownik sprowadzający się do twierdzenia, że wynik rywalizacji wy-

borczej jest rezultatem oddziaływania na wyborców, nie zaś sumą ich racjonalnych decyzji. W 

obu ujęciach, aby zapobiec rządom kapitału, społeczność wezwana jest do wytworzenia awangar-

dowej organizacji (oświeconej dyktatury lub partii o charakterze klasowym), która lepiej reprezen-

tować będzie jej interesy i zapobiegnie ich defragmentacji. Zwrócić przy tym należy uwagę, że o 

ile myśl prawicowa obecna w czasach Francisco Franco, António Salazara czy P.W. Bothy, od-

rzucająca egalitaryzm i szukająca innej legitymizacji niż demokratyczna, nie jest dziś w stanie 

oprzeć się na żadnym konkretnym modelu państwowym, o tyle lewicowa krytyka demokracji 

                                                 
106 M. Walzer, Equality and Civil Society, w: S. Chambers, W. Kymlicka (eds.), Alternative Conceptions of Civil 
Society, Princeton 2002, s. 39 
107 C. Pateman, Participation and Democratic Theory, op.cit., s. 2 
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używana bywa do bronienia systemu panującego na Kubie czy niektórych działań politycznych 

rządu Hugo Cháveza w Wenezueli. Opisane powyżej poglądy mogą pociągać za sobą postulat re-

formy systemu demokratycznego i zastąpienia go systemem elitarystycznym (np. wprowadzeniem 

cenzusu majątkowego), mogą też prowadzić do postulatu wprowadzenia systemu jednopartyjnego 

z silną demokracją wewnątrzpartyjną lub też systemu „zeropartyjnego” z rozbudowaną partycypa-

cją. W dzisiejszych czasach przybierają jednak najczęściej wyłącznie charakter publicystyczny, a 

ich autorzy podkreślają w ten sposób, że demokracja nie jest systemem pozbawionym wad. 

Tabela 1. Podstawowe kierunki aksjologicznej krytyki procedur demokratycznych 

Źródła zastrzeżeń Zastrzeżenia 

Myśl prawicowa i neoli-

beralna 

 Większość wyborców nie posiada odpowiedniej wiedzy, by 

dokonać racjonalnego wyboru (Milton Friedman)108 

 Demokracje partyjne „przypominają sobie o narodzie wyłącznie 

w okresie wyborów” (António Salazar)109 

Myśl lewicowa  Demokracja parlamentarna jest jedynie fasadą, za którą kryją się 

rządy oligarchii i kapitału. Większościowa grupa społeczna 

(klasa, naród itp.) uzyska prawdziwą władzę, jeżeli wyłoni jed-

nolitą reprezentację110. 

Synteza zastrzeżeń lewi-

cowych i prawicowych 

 Wynik procesu wyborczego i wyłonienie osób rządzących 

państwem jest rezultatem oddziaływania na wyborców, a nie 

sumy racjonalnych i indywidualnych decyzji tych ostatnich. 

Źródło: opr. własne 

c. Zastrzeżenia maksymalistyczne – ich źródłem jest przekonanie, że demokracja stanowi – znów 

cytując Huntingtona – „jedyną cnotę publiczną”111. W tym ujęciu demokracja staje się synonimem 

możliwie dobrej synergii między państwem a jego obywatelami; oprócz kwestii proceduralnych, o 

jej jakości decydują takie czynniki jak jakość sprawowanych rządów, zapewnienie praw socjal-

nych, udział obywateli w wyborach czy poziom kultury politycznej. Maksymalizm w takim ujęciu 
                                                 
108 B. Caplan, From Friedman to Wittman: The Transformation of Chicago Political Economy, „Econ Journal 
Watch”, vol. 2, No. 1, kwiecień 2005, s. 4 
109 M. Bankowicz, Demokraci i dyktatorzy. Przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków 1993, s. 338 
110 Przedstawicielka sandinistowskiej Nikaragui broniąc w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych 
systemu władzy w swoim kraju zarzucała liberalnej demokracji, że jest systemem, w którym „hegemonia gospo-
darcza przekształca się w hegemonię społeczno-polityczną”. Jest to jedno z najczęstszych oskarżeń formułowa-
nych przez zwolenników radykalnej lewicy. Zob: Acta resumida de la 40a. sesión, A/C.3/44/SR.40, 16 listopada 
1989 r., s. 11 
111 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 20 
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wprowadza kilka ciekawych zagadnień, które niewątpliwie mogą wzbogacić szkołę liberalną. 

Kładzie bowiem nacisk na zjawiska, które – jak niska kultura polityczna czy utrzymujące się w 

części społeczeństw przekonanie o nieprzydatności kobiet do sprawowania urzędów publicznych 

– naruszają zasady równości, a więc jeden z filarów demokracji. 

Są jednak dwie poważne słabości tej szerokiej grupy założeń normatywnych. Pierwszą jest brak kohe-

rentności stosowanych przez nie pojęć i zbyt szeroki ich zakres. Wśród autorów mogą więc występo-

wać tendencje by uzależniać demokrację od spełnienia całej gamy warunków, od odpowiedniego re-

spektowania konkretnych praw obywatelskich jednostki, aż po respektowanie jej praw socjalnych. 

Autorzy mogą stawiać wręcz sprzeczne warunki (jedni mogą na przykład absolutyzować prawo wła-

sności, inni prawa socjalne – każdy z nich niespełnienie swoich własnych postulatów uważać będzie 

za przejaw deficytu demokracji). 

Drugą słabość tego typu zarzutów podkreśla Francis Fukuyama twierdząc, że odchodząc od definicji 

formalnej normatywiści otwierają „możliwość nadużywania demokratycznych zasad” i w konsekwen-

cji odrzucenia demokracji jako całości112. W tym wypadku ciekawego spostrzeżenia dostarcza defini-

cja demokracji wprowadzona przez twórców publikowanego co dwa lata wskaźnika demokracji tygo-

dnika „Economist”. Jego autorzy przyznają, że ich zdaniem „wolność jest podstawowym składnikiem 

demokracji, ale nie jest wystarczająca”. Władza o niskiej jakości – ich zdaniem – powoduje osłabienie 

demokracji, podobnie jak „kultura pasywności i apatii” czy niski udział obywateli w debacie politycz-

nej113. Pomimo, że część z powyższych twierdzeń wydaje się słuszna, zdają się one niekiedy prowa-

dzić do błędnych wniosków. Jeżeli przyjąć podobnie jak „Economist”, że skuteczność rządów jest 

ważnym elementem demokracji114, wówczas można uznać sprawnie zarządzaną, oświeconą dyktaturę 

za państwo spełniające część standardów demokratycznych. Z tych powodów w rankingu „Economi-

sta” w 2007 roku komunistyczna Kuba uznana została za bardziej demokratyczny kraj, niż przeprowa-

dzająca regularne wybory Demokratyczna Republika Konga, zaś Rosja sklasyfikowana została wyżej 

od Gruzji. 

Część proceduralistów a priori wychodzi naprzeciw normatywnej krytyce przywołując (i odrzucając) 

potoczne znaczenie słowa „demokracja”, które w języku debaty politycznej służy często do opisu ogó-

łu cnót publicznych i wykracza poza swój proceduralny wymiar. Huntington zauważa, że demokrację 

można definiować poprzez źródła (a więc w sposób proceduralny) i poprzez cel (a więc w sposób 

normatywny). W tym drugim przypadku „prawdziwa demokracja” jest kontrolą obywateli nad polity-

                                                 
112 F. Fukuyama, Koniec historii, op.cit., s. 77 
113 L. Kekic, The Economist Intelligence Unit’s index of democracy, 2007, s. 2 
114 Wskaźnik jest średnią ocen od 0 do 10 przyznawanych w pięciu kategoriach (I. Proces wyborczy i pluralizm, 
II. Funkcjonowanie rządu, III. Udział obywateli w polityce, IV. Kultura polityczna, V. Wolności obywatelskie). 
Wszystkie traktowane są jednakowo. Zob. Ibidem. 
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ką, odpowiedzialnymi rządami, oznacza „uczciwość i otwartość w polityce, oparte na wiedzy i racjo-

nalne debaty o najważniejszych problemach, równe uczestnictwo i równą władze oraz różne inne 

obywatelskie cnoty”115. 

W bardzo podobnym kierunku idą rozważania Roberta A. Dahla, którego zdaniem problem ma podło-

że językowe. Słowo „demokracja” odnosi się – w jego rozumieniu – „zarazem do ideału i do rzeczy-

wistości”116. Postrzeganie demokracji jako ideału w sposób naturalny prowadzi do wniosków bliskich 

szkołom normatywnym, postrzeganie jej jako rzeczywistości niejako nakłada więzy stosowane przez 

proceduralistów. Demokrację w podobny sposób rozgranicza również Roland J. Pennock. Ideał to dla 

niego „rządzenie poprzez lud, gdzie wolność, równość i braterstwo zapewniane są w najwyższym 

możliwym stopniu, a gdzie ludzkie zdolności wykorzystywane są do końca”, ale praktyka znów spro-

wadza demokrację do jej Schumpeterowskiego wymiaru – zdaniem Pennocka demokratyczność sys-

temu w ujęciu proceduralnym wymaga tymczasem wyłącznie, by „lud” obejmował wszystkich doro-

słych obywateli poza tymi, których wyłączył ogólnie zaakceptowany i rozsądny czynnik dyskwalifiku-

jący”, a władza tak pojmowanego „ludu” implikowała fakt, że „wszelkie akty polityki publicznej usta-

lane są albo bezpośrednio przez głosowanie elektoratu albo pośrednio przez przedstawicieli wybra-

nych w sposób wolny w rozsądnych okresach czasowych, w których głos każdego wyborcy jest rów-

ny” i w których „decyduje większość głosów”117. 

1.1.6 Wybory jako centrum procesu demokratycznego – zbieżność myśli proceduralnej i 

normatywnej 

Poszczególne szkoły mogą się różnić w ocenie tego co jest demokracją i jakie wartości powinien nieść 

ze sobą proces demokratyczny. Nie istnieją jednak między nimi różnice co do faktu, że początkiem 

demokracji i jej nieodzowną częścią są wolne wybory. Istnieje powszechna zgoda, że same wybory 

nie oznaczają demokracji, ale istnieje równie powszechna zgoda, że nie istnieje demokracja bez wybo-

rów. Przytoczmy w tym miejscu jak ujmują to poszczególni autorzy, z których część była już cytowa-

na powyżej: 

 Samuel Huntington: „Wybory – otwarte, wolne i równe – są istotą demokracji, warunkiem sine 

qua non”118. 

 Juan J. Linz: „Demokratyzacja wymaga otwartej walki o prawo do zdobycia kontroli nad rzą-

dem, ta zaś wymaga z kolei wolnych alternatywnych wyborów, których rezultat ustali kto rzą-

                                                 
115 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 19 
116 R.A. Dahl, O demokracji, op.cit., s. 29 
117 J.R. Pennock, Democratic Political Theory, Princeton 1979, s. 7-9, za: W.M. Reisinger, Selected Definitions 
of Democracy, op.cit. 
118 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 19-20 
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dzi”119. 

 Daron Acemoğlu i James A. Robinson: „Podkreślamy, że kraj jest demokratycznym jeżeli za-

chodzi w nim pewien proces polityczny – jeśli istnieją w nim pewne kluczowe instytucje, takie jak 

wolne i uczciwe wybory i swobodny dostęp do polityki”120. 

 Marek Bankowicz: „Wolne wybory stanowią zasadniczy warunek systemu demokratycznego”121. 

 Robert G. Moser: „Wybory oparte na rywalizacji są centralnym punktem działań demokratyza-

cyjnych”122. 

Cytatów można przytaczać więcej i można przyjąć, że nie istnieje żaden respektowany autor zajmują-

cy się zagadnieniem demokracji, który twierdziłby, że wybory odgrywają drugorzędną rolę. Nie istnie-

je też różnica w podejściu do wyborów większości organizacji międzynarodowych, które promują 

demokratyzację i obserwują procesy wyborcze. Warto w tym miejscu zacytować kilka dokumentów 

świadczących o takiej właśnie postawie: 

 Deklaracja Zasad Międzynarodowej Obserwacji Wyborów podpisana m.in. przez ONZ, 

Unię Afrykańską, Radę Europy, Komisję Europejską, Organizację Państw Amerykańskich i 

OBWE: „Prawdziwie demokratyczne wybory są podstawowym warunkiem rządów demokra-

tycznych, ponieważ stanowią środek łączności, poprzez który obywatele kraju swobodnie wyraża-

ją swą wolę, na zasadach określonych przez prawo, co do tego, kto jest uprawniony by rządzić w 

ich imieniu i w ich interesie”123. 

 Rezolucja 43/157 Zgromadzenia Ogólnego ONZ: „(…) Regularne i uczciwe wybory są ko-

niecznym i nieodłącznym elementem stałych działań na rzecz ochrony praw i interesów rządzą-

cych (…)”124. 

 Podręcznik dla obserwatorów wyborczych Unii Europejskiej: “Aby instytucje rządowe posia-

dały demokratyczną legitymację, muszą poprzez uczciwe i regularne wybory uzyskać pełnomoc-

nictwo do rządzenia w imię ludu i ponosić za nie odpowiedzialność przed ludem”125. 

 Podręcznik dla obserwatorów wyborczych OBWE: „Wszystkie państwa uczestniczące w OB-

WE zgodziły się, że „wola ludu, wyrażona w sposób wolny i jasny poprzez regularne i uczciwe 

wybory, jest podstawą władzy i legitymacji rządu”. Uczciwe wybory są zatem podstawowym 

                                                 
119 J.J. Linz, Problems of Democratic Transition (…) op.cit., 1996, s. 3 
120 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Economic Origins (…), op.cit., s. 17-18 
121 M. Bankowicz, Demokracja (…), op.cit., s. 177 
122 R.G. Moser, Electoral Engineering in New Democracies. Can Preferred Electoral Outcomes Be Engineered, 
w: Z. Barany, R.G. Moser (eds.), Is Democracy Exportable, Cambridge 2009, s. 131 
123 Deklaracja Zasad Międzynarodowej Obserwacji Wyborów oraz Kodeks Postępowania Międzynarodowych 
Obserwatorów Wyborów upamiętniony 27 października 2005 roku w siedzibie Narodów Zjednoczonych, Nowy 
York, polskie tłumaczenie na stronie www.ndi.org/files/1923_declaration_102705_po.pdf 
124 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/RES/43/157, 8 grudnia 1988 r. 
125 Handbook for European Union Election Observation (Second Edition), op.cit., s. 5 
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prawem człowieka i fundamentalnym elementem demokracji”126. 

Jak widać z powyższych cytatów również podstawowe organizacje międzynarodowe postrzegają wy-

bory jako podstawowy element, bez którego żaden system nie może nazywać się demokracją. Równe, 

tajne i bezpośrednie wybory stanowią dziś podstawową procedurę demokratyczną. Pomimo istnienia 

kilku państw, w którym istotną rolę odgrywają formy demokracji bezpośredniej (referenda), nie istnie-

je żadne, w którym ogół obywateli bezpośrednio sprawowałby władzę wykonawczą i znaczącą część 

władzy ustawodawczej. Nie istnieje dziś żadne państwo, które odstępuje od równości i tajności wybo-

rów. Niekiedy – jak w Stanach Zjednoczonych – procedury wyboru szefa państwa nie są bezpośrednie, 

bardzo rzadkim zjawiskiem jest naruszenie zasady powszechności wyborów127. W omawianym okre-

sie nie istniało też żadne państwo, którego władze wyłaniane by były w wyniku wyborów jawnych. 

1.1.6.1 Kryteria „wolności i uczciwości” wyborów 

Zwrócić należy uwagę, że w trzech spośród czterech cytowanych powyżej dokumentów w odniesieniu 

do wyborów pada sformułowanie „uczciwe”, a w jednym „prawdziwe”. Z kolei wśród cytowanych 

autorów dominuje sformułowanie „wolne”. Bardzo często spotkamy je zestawione razem jako „wolne 

i uczciwe” (ang. free and fair).  

Problemu dostarcza samo sformułowanie. Prawdopodobnie pierwszym dokumentem, w którym zosta-

ło użyte jest list z 11 maja 1927 roku, w którym specjalny wysłannik rządu USA zapewnia przywódcę 

rebelii i późniejszego prezydenta gen. José Maríę Moncadę, że celem polityki Stanów Zjednoczonych 

wobec jego kraju jest doprowadzenie do „wolnych, uczciwych i bezstronnych wyborów”128. Od tego 

czasu sformułowanie stało się utartym zwrotem wobec wielu państw. Dla przykładu Deklaracja 

OJA/UA o Zasadach Kierujących Demokratycznymi Wyborami w Afryce stwierdza po prostu: „Wy-

bory powinny być przeprowadzone w sposób wolny i uczciwy”129 w żaden sposób nie precyzując póź-

niej tego zwrotu i uznając go za powszechnie zrozumiały. 

Dość trafnego rozbicia pojęcia „wolne i uczciwe” dokonuje Eric C. Bjornlund130. Pierwszy człon to – 

jego zdaniem zespół warunków, bez których wybory nie mogą spełnić swojej funkcji. Wybory „wolne” 

to takie, w których obywatele mają „prawo i możliwość wyboru”, istnieje więc „wolność zgromadzeń, 

                                                 
126 Election Observation Handbook (Fifth edition), OSCE/ODIHR, Warsaw 2005, s. 11 
127 Kuwejt i Arabia Saudyjska przyznają prawo do głosu wyłącznie mężczyznom 
128 H.L. Stimson, American Policy in Nicaragua, w: P.H. Boeker, Henry L. Stimson's American Policy in Nica-
ragua. The Lasting Legacy, Princeton 1991, s. 34. O tym, że dokument ten jest pierwszym użyciem sformułowa-
nia „wolne i uczciwe” (free and fair) pisze Eric C. Bjornlund. Zob. E.C. Bjornlund, Beyond Free and Fair (…) 
op.cit., s. 118 
129 OAU/AU Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in Africa - AHG/Decl.1(XXXVIII), 
www.au2002.gov.za/docs/summit_council/oaudec2.htm 
130 E.C. Bjornlund, Free and Fair Elections, 
www.democracyinternational.com/downloads/Bjornlund_Free_and_Fair_Elections_Essay.pdf, s. 3 
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stowarzyszeń, przemieszczania się i wypowiedzi, wobec kandydatów, partii, wyborców, mediów, 

obserwatorów i innych”, a środowisko polityczne nie jest poddane zastraszaniu. Można więc powie-

dzieć, że kategoria „wolne” odnosi się do bazy prawnej oraz praktyki politycznej państwa przy jej 

realizacji. W ujęciu czasowym, o tym czy wybory były „wolne” w dużej mierze decyduje okres po-

przedzający dzień głosowania. 

Wybory „uczciwe” to z kolei takie, w których proces głosowania i liczenia głosów odbywa się bez 

oszustw i manipulacji. W szczególności takie, w których wyborcy nie są pozbawiani możliwości od-

dania głosu, ich głosy są prawidłowo i zgodnie z prawem przeliczane, wyniki są jawne, a państwo 

zapobiega i karze przypadki wielokrotnego oddawania głosu, głosowania przez osoby nieuprawnione 

oraz próby jakiejkolwiek zmiany prawdziwych wyników wyborów. Zdaniem Bjornlunda „uczciwość” 

wyborów wymaga również by respektowane było prawo do kandydowania, istniała procedura roz-

strzygania sporów i wreszcie by aktorzy życia politycznego mieli „równe pole do gry” (even field): 

adekwatną możliwość komunikacji z wyborcami i zdobywania ich poparcia (w tym równy dostęp do 

mediów). Pierwszy z warunków można jednak również traktować jako element „wolnych wyborów”. 

Zgodzić się należy, że obie kategorie mają charakter złożony, co implikuje fakt, że z metodologiczne-

go punktu widzenia są niemierzalne i stanowią bardziej ideał niż rzeczywistość.  

Choć podejmowano liczne próby zdefiniowania czym musi się charakteryzować taki proces i choć 

większość bezstronnych obserwatorów spośród grupy procesów wyborczych z łatwością wyodrębni 

mniej-więcej tę samą pulę „wolnych i uczciwych”, wciąż nie wypracowano jednolitej normy. Również 

żadna z najpoważniejszych metodologii obserwacji wyborczej nie przewiduje odpowiedzi na tak 

sformułowane pytanie. Organizacje międzynarodowe w różny sposób radziły sobie z tym problemem. 

Wspólnota Narodów (Commonwealth) po raz ostatni użyła go w raporcie powyborczym w 1993 ro-

ku131, a raport Komisji Rozwoju i Współpracy Parlamentu Europejskiego, przygotowany przez byłą 

szefową Misji Obserwacji Wyborczej UE w Kambodży Glenys Kinnock, stwierdza w 2001 roku, że 

„użycie słów „wolne i uczciwe” jako werdykt wobec wyborów jest często nieadkwatne”, w związku z 

czym poleca ich unikanie jako „zużytego i upolitycznionego języka”132. 

Kilkakrotnie próbowano dokonać wprowadzenia jasnych standardów w tej sprawie do czasu aż na 

początku ubiegłej dekady uznano, że całościowa zero-jedynkowa ocena wyborów jest niemożliwa i z 

metodologicznego punktu widzenia błędna. 

Zanim uznano fiasko wszelkich prób sklasyfikowania zasad „wolnych i uczciwych” wyborów, cieka-

                                                 
131 E.C. Bjornlund, Beyond Free and Fair (…) op.cit., s. 118 
132 Report on the Commission communication on EU Election Assistance and Observation (COM(2000) 191 – 
C5 0259/2000 – 2000/2137 (COS)), European Parliament 1999-2004 Session document, A5-0060/2001 
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wą próbę stanowiła m.in. deklaracja Unii Międzyparlamentarnej z 1994 roku. Kryteria podzielono na 

trzy zasadnicze grupy: prawa wyborcy, prawa i obowiązki kandydujących, obowiązki państwa. Pierw-

sze obejmują: prawo każdego dorosłego obywatela do rejestracji jako wyborca i oddania głosu (oraz 

prawo do uczciwej procedury sądowej w wypadku odmowy tych praw), równość głosów oraz tajem-

nicę głosowania. Na drugie składa się: powszechne prawo do kandydowania w wyborach i w konse-

kwencji do udziału w rządach, prawo do tworzenia i uczestniczenia w partiach politycznych (lub in-

nych organizacjach, których celem jest udział w wyborach), a także wolność wyrażania swoich opinii, 

zdobywania i rozpowszechniania informacji, swobodnego poruszania się po terytorium kraju oraz 

posiadania tych samych praw co inni uczestnicy wyborów. W dalszej części prawa kandydujących 

obejmują równy dostęp do mediów, ochronę życia i majątku kandydatów i wreszcie prawo do docho-

dzenia sprawiedliwości przed sądem jeżeli którekolwiek z wymienionych praw zostanie pogwałcone. 

Obowiązki państwa sprowadzają się do zagwarantowania wyżej wymienionych praw oraz do zapobie-

żenia fałszerstwu wyborczemu (głosowaniu przez osoby nieupoważnione, wielokrotnemu oddawaniu 

głosów, nieuczciwemu procesowi liczenia głosów).  

Dla odmiany instytucje Unii Europejskiej nie precyzują explicite kryteriów „wolności i uczciwości” 

wyborów stojąc na stanowisku, że wiele z nich (powszechność wyborów, zakaz dyskryminacji, prawo 

do ubiegania się o urzędy, uczciwość procesu wyborczego) wynika z prawa międzynarodowego i nie 

wymaga ponownej definicji. Hierarchia ważności poszczególnych elementów wyborów wynika jed-

nak z Decyzji Rady z 1998 roku precyzującej zasady wysyłania misji obserwacyjnych133. Decyzja 

dzieli je na dwie grupy: warunki minimum, od których uzależnione jest samo wysłanie misji i zagad-

nienia podlegające jej ocenie. Pierwsze stanowią odpowiedź na pytanie „czy”, drugie podlegają ocenie 

opisowej. Warunki minimum to: powszechne prawo wyborcze, prawo uczestnictwa w wyborach dla 

partii i kandydatów, prawo do krytyki obecnego rządu, wolność przemieszczania się, swoboda zgro-

madzeń i „rozsądny dostęp do mediów” dla wszystkich kandydatów i partii. Zagadnienia podlegające 

ocenie obejmują: stopień niezależności organu organizującego wybory, stopień swobody, z jaką partie 

polityczne mogą głosić swoje poglądy, poziom uczciwości dostępu do środków państwowych, prze-

strzeganie zasady zakazu dyskryminacji w odniesieniu do wyborców, przestrzeganie uczciwości gło-

sowania i liczenia głosów oraz każde inne zagadnienie, które może wpływać na ocenę „wolności i 

uczciwości” wyborów. 

Podejście to wydaje się zasadne. W części procesów wyborczych ich „wolność i uczciwość” wyklu-

czona jest a priori: UE nie wyśle misji obserwacyjnej do państwa stosującego politykę dyskryminacji 

rasowej albo do państwa jednopartyjnego, które nie pozwala na krytykę rządu, lub przeprowadza gło-

sowanie w warunkach stanu wyjątkowego. Wysłanie misji nie spowoduje jednak wydania opinii „wy-

bory były wolne i uczciwe” lecz doprowadzi wyłącznie do uzyskania opisowej oceny poszczególnych 
                                                 
133 Guidelines - EU Policy on Electoral Observation, Council Decision 9262/98 – PESC 157 – COHOM 6 
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zjawisk. UE zastrzega sobie również możliwość rozszerzenia pola swojej obserwacji, co zdaje się 

mieć uzasadnienie różnorodnością problemów, jakie rodzą poszczególne problemy wyborcze. 

Wreszcie istotnym w dalszych rozważaniach jest fakt, że nawet przeprowadzenie wolnych wyborów 

choć stanowi warunek demokracji, niekoniecznie oznacza jej początek. Wolne wybory mogą być pró-

bą legitymizacji autorytarnego reżimu, który wykorzystuje wzrost popularności spowodowany np. 

przez czynnik zewnętrzny i pozwala sobie na luksus „otwarcia”, ale w wypadku utraty popularności, 

zamierza powrócić do dawnych praktyk autorytarnych. Proceduralną definicję „wolnych i uczciwych 

wyborów” może też wyczerpać referendum, w którym wyborcy wydłużają kadencję parlamentu lub 

znoszą limit kadencji wobec urzędującego prezydenta. Najczęściej zdarzenie takie służy ograniczaniu 

demokracji, a nie jej wzmacnianiu. 

Wolne wybory nie muszą doprowadzić do realnej zmiany władzy albo do jej całkowitej zmiany. W 

Gwatemali w 1986 roku odchodząca junta wojskowa pozostawiła sobie wpływ na demokratycznie 

wybraną władzę, w Chile jej zwolennicy zachowali – przy mechanizmach o których będzie mowa w 

dalszej części rozdziału – kontrolę nad Senatem. Ceną jaką za zgodę na powtórzenie w sposób wolny i 

uczciwy II tury wyborów na Ukrainie w grudniu 2004 roku musiał zapłacić jej zwycięzca Wiktor 

Juszczenko, była zgoda na reformę konstytucyjną134 i ograniczenie uprawnień prezydenta, a więc – 

koniec końców – swoich własnych. 

Juan J. Linz stawia więc słusznie kilka dodatkowych warunków – interesuje go nie sam dzień wybo-

rów, lecz moment, w którym rząd – „bezpośredni rezultat wolnych i powszechnych wyborów” docho-

dzi faktycznie do władzy i „ma możliwość generowania nowej polityki”, zaś nowa władza nie musi 

dzielić władzy z „innymi ciałami de iure”135. 

Wolne i uczciwe wybory w pewnych określonych warunkach mogą skończyć się również scenariu-

szem określanym ironicznie jako „jeden człowiek – jeden głos – jeden raz” (one person, one vote, one 

time) i wyborem władzy, której intencją nie jest zachowanie procedur demokratycznych lecz wyłącz-

nie ich wykorzystanie w celu zdobycia władzy. Niekiedy obawa przed taką władzą prowadzi – jak w 

Algierii w 1991 roku – do zawieszenia procedur demokratycznych, w wielu wypadkach brak przeciw-

działania narodzinom takiej władzy doprowadził do jej okrzepnięcia. Pamiętać należy, że Aleksander 

Łukaszenko doszedł do władzy w 1994 roku w najbardziej wolnych wyborach w historii Białorusi, i 

że demokratyczny proces wyborczy powierzył prezydenturę Alberto Fujimoriemu czy Ferdinandowi 

Marcosowi.  

                                                 
134 Закон України про внесення змін до Конституції України, „Відомості Верховної Ради України”, 2005, 
N 2, ст. 44  
135 J.J. Linz, Problems of Democratic Transition (…), op.cit., s. 3 
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Innym poważnym zagrożeniem nie wymagającym szczególnego opisu jest sytuacja, w której wolne i 

uczciwe wybory stanowią preludium do wojny domowej. Sytuacja taka występuje szczególnie w pań-

stwach o złożonej strukturze etnicznej lub wyznaniowej, gdzie autorytarna władza stanowiła czynnik 

spajający i gdzie nie wprowadzono elementów konsocjonalnych. 

Jak więc widać, wolne i uczciwe wybory są warunkiem i niezbędnym elementem istnienia demokracji, 

w żadnym jednak wypadku nie prowadzą do niej w sposób automatyczny. Mogą równie dobrze pro-

wadzić do osłabienia procesu demokratyzacji lub wręcz jego zakończenia. 

Nie odmawiając racji temu rozumowaniu, należy jednak zauważyć, że nie istnieje żadne państwo de-

mokratyczne, które nie przeprowadza wolnych wyborów. Są one zaledwie początkiem demokratyzacji 

i jej elementem, a w skonsolidowanej demokracji stale powtarzaną procedurą. Bez nich demokracja 

nie istnieje – dlatego też choć samo przeprowadzenie uczciwych wyborów nie oznacza, że dany kraj 

jest demokracją, ich długotrwałe nieprzeprowadzanie zawsze oznacza, iż dany kraj demokracją nie jest. 

W kwestii tej, która dla niniejszej pracy ma zasadnicze znaczenie, nie występują różnice między po-

szczególnymi szkołami. 

1.1.6.2 Wybory demokratyczne – dominujące źródło legitymizacji rządów 

Jednym z filarów demokracji jest fenomen powtarzalności wyborów i powszechnej zgody społeczeń-

stwa, również jego pokonanej części, na rządzenie przez ich zwycięzców. W takim ujęciu jako pod-

stawową przyczynę trwałości reżimów demokratycznych ustanowionych wraz z trzecią falą należy 

wymienić upadek lub osłabienie innych sposobów zdobywania i legitymizacji władzy, dotychczas 

występujących równolegle. 

Przytoczyć w tym miejscu można klasyfikację „typów prawomocnego panowania” Maksa Webera. 

Weber wymienia trzy typy władzy, która może liczyć na uznanie ze strony rządzonych: racjonalny, 

tradycjonalny i charyzmatyczny136. Rządzący mogą zatem – w myśl tej klasyfikacji – wywodzić swoje 

prawo do sprawowania rządów powołując się na swoje zasługi lub powszechny szacunek (typ chary-

zmatyczny), mogą powoływać się na „świętość”, tj. religię lub tradycję (typ tradycjonalny), ale mogą 

również stosować racjonalny typ legitymizacji władzy, który w praktyce sprowadza się dziś wyłącznie 

do odwołania się do woli rządzonych. Jak zostało opisane powyżej, pierwszy typ legitymizacji władzy, 

wyczerpał się w wielu państwach wraz z odejściem ich „ojców założycieli”, albo charyzmatycznych 

dyktatorów. Wyczerpać go mogła również zmiana nastawienia obywateli do takiej władzy, a także 

wyczerpanie metod propagandowych tworzących kult jednostki bądź grupy (najczęściej partii rządzą-

cej). Stwierdzenie to nie stoi w sprzeczności z faktem, że w dalszym ciągu część przywódców wyko-

                                                 
136 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 160 
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rzystuje swoją charyzmę do sprawowania rządów. Nie jest ona jednak wyłącznym usprawiedliwie-

niem prawa do rządzenia. Odrzucenie procedur legalistycznych powodowałoby bowiem również w ich 

przypadku osłabienie poparcia137 i wywoływałoby naciski na przywrócenie procedur. 

Drugi typ władzy przetrwał we wspólnotach niepaństwowych (np. w postaci afrykańskich monarchii 

plemiennych, czy struktur klanowych w części Azji i Afryki). W niewielu wypadkach w oparciu o nią 

stworzono uznane państwa. Szukać ich należy głównie na Bliskim Wschodzie oraz na południu Afryki 

(Suazi). Legitymizacja oparta na tradycji jest jednak – podobnie jak legitymizacja oparta na charyzmie 

– mniej trwała. Uzależniona jest bowiem od siły danej tradycji. Jeśli słabnie tradycja, słabnie wraz z 

nią legitymizacja władzy. Osłabia ją zatem każda poważna zmiana społeczna. 

Władza racjonalno-legalna we współczesnym świecie jest w porównaniu z dwiema innymi najbardziej 

trwałą. Czy musi być tożsama z demokracją? W tym miejscu istnieje poważna rozbieżność. Część 

państw niedemokratycznych również próbowała odwoływać się do legitymizacji legalistycznej, do-

wodząc na przykład, że monopartia jest legalnym instrumentem władzy, a dostęp do niej jest po-

wszechny. Słabość takiego rozumowania wynika jednak z faktu, że sama zgoda społeczeństwa na 

bycie rządzonym przez monopartię jest zgodą dorozumianą, a więc wymykającą się spod racjonalnej i 

legalistycznej oceny. W rozumieniu Weberowskim (Weber nie dożył pojawienia się reżimów mono-

partyjnych), rządy takie zawsze muszą zawierać poważny element legitymizacji charyzmatycznej. Jej 

beneficjentem zamiast jednostki jest partia jako całość (jej prawo do rządzenia uzasadnia się np. tym, 

że stanowi grupę osób zasłużonych w procesie budowy państwa albo szczególnie predestynowanych 

do rządzenia z racji swoich zasług lub „rozumienia” potrzeb państwa).  

Stąd należy przyjąć, że w omawianym okresie 2000-2010 władza racjonalna była zasadniczo tożsama 

z władzą pochodzącą z wyborów. 

Przewaga systemu władzy racjonalnej polega na tym, że rząd wyłoniony zgodnie z procedurami de-

mokratycznymi nie zależy od żywotności przywódcy, ani od stosunku rządzonych do rodzimej trady-

cji, a sam schemat władzy posiada – jeśli użyć sformułowania Huntingtona – zdolność „odnawiania 

się przez wybory”138. O ile też w państwach dyktatorskich lub monarchiach absolutnych niemal zaw-

                                                 
137 Doskonałym przykładem jest gen. Charles de Gaulle, typowy charyzmatyczny przywódca państwa demokra-
tycznego. Charyzma i dawne zasługi były dla de Gaulle’a źródłem poparcia społecznego, ale nie wynikała z nich 
zgoda na likwidację przezeń procedur demokratycznych. Wprost przeciwnie – rządy de Gaulle’a poddawane 
były regularnej ocenie wyborców – czy to w formie walki o reelekcję w 1965 roku, wyborów parlamentarnych 
1958, 1962, 1967 i 1968, czy też w formie poddawania pod referenda swoich kolejnych idei politycznych. De 
Gaulle miał silne przekonanie, że aby realizować swój plan musi mieć poparcie społeczne i z pobudek moralno-
etycznych odrzucał koncepcje władzy dyktatorskiej. W ten sposób opierał swoją władzę na zgodzie rządzonych. 
Zob. A. Hall, Naród i państwo w myśli politycznej Charlesa de Gaulle’a, Warszawa 2005, s. 543; M. Bankowicz, 
Demokraci i dyktatorzy. Przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków 1993, s. 119; M. Bankowicz, 
Przywódcy polityczni współczesnego świata. Mężowie stanu, demokraci i tyrani, Kraków 2007, s. 130 
138 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit, s. 57 
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sze istnieje znacząca grupa ludności, która nie uznaje usprawiedliwionego tradycją bądź „konieczno-

ścią” prawa rządzących do rządzenia, o tyle znacznie rzadsze są przypadki państw, w których ogół lub 

znaczna większość obywateli żąda zastąpienia władzy legalnej władzą charyzmatyczną. Model, w 

którym większość obywateli chce zastąpienia władzy legalnej władzą tradycyjną jest możliwy jedynie 

w wypadku postulatu restytucji tej drugiej i w praktyce nie występuje. 

Przewagę legitymizacji demokratycznej można też wywodzić z jej stabilności. W tym kierunku idą 

m.in. rozważania Juana J. Linza, który twierdzi, że rząd demokratyczny łatwiej uzyskuje posłuch 

obywateli i może „oczekiwać z wielkim prawdopodobieństwem, że ci dostosują się do jego oczeki-

wań”. Obawa przed sankcjami wzmocniona jest bowiem przeświadczeniem, iż „rząd ma prawo wy-

magać posłuszeństwa”139. Demokrację jest też trudniej obalić, bo czynniki dysponujące siłą i zdolne to 

uczynić, muszą się liczyć z opinią publiczną. Jeżeli chcą by ich plan się powiódł muszą upewnić się, 

że demokrację odrzuca – przynajmniej tymczasowo – znaczna część społeczeństwa140. 

Istotą tego, co skłania społeczeństwo do uznania trwałości demokracji jest również postrzeganie rzą-

dów utworzonych w wyniku jej mechanizmów w kategoriach „mniejszego zła” – jawność polityki 

publicznej i możliwość zmiany rządu w dającym się przewidzieć okresie czasu powoduje, że nawet 

jego przeciwnicy nie rozpatrują obalenia go w inny sposób niż poprzez wybory. Adam Przeworski 

stawia w tej materii kilka praktycznych pytań: dlaczego w państwie demokratycznym pracodawcy, 

którzy czują się zagrożeni przez nowy kodeks pracy nie finansują zamachu stanu, albo dlaczego bie-

dacy dotknięci złą polityką gospodarczą nie używają siły by zniszczyć rząd? W systemach autorytar-

nych takie tendencje by niewątpliwie występowały, a charyzma przywódcy, który narażałby się istot-

nym grupom interesu, mogłaby nie wystarczyć do obronienia jego władzy. Dlaczego w demokracji 

„poszkodowani” chętniej podporządkowują się niekorzystnym regułom? Wniosek jest bardzo podob-

ny do wniosku Linza. „Niektóre instytucje – pisze Przeworski – w pewnych warunkach stwarzają tym 

czy innym siłom politycznym na tyle zachęcającą perspektywę realizacji swoich interesów w przy-

szłości, że stanowi to wystarczająco dobrą zachętę do respektowania bieżących niekorzystnych rezul-

tatów procesu demokratycznego”, a zgoda na przegraną istnieje ponieważ implikuje ją świadomość, że 

system daje okazję do dalszej walki o swoje interesy141. 

W takim ujęciu legitymizowanie jakiejkolwiek władzy w inny sposób niż poprzez procedury demokra-

tyczne, niesie ze sobą poważne zagrożenie: wywołuje silną opozycję antysystemową, do której okre-

sowo przyłączają się grupy niezadowolone z konkretnych wymiarów polityki państwa (np. złej ko-

                                                 
139 J.J. Linz, Kryzys, załamanie i powrót do równowagi, w: J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo 2, 
Warszawa 1998, Warszawa 1998, s. 33 
140 Ibidem, s. 35 
141 A. Przeworski, Demokracja i rynek, w: J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo 2”, op.cit., s. 123 i 
127  
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niunktury gospodarczej). To powoduje, że państwa niedemokratyczne znajdują się w obliczu stałych 

nacisków na demokratyzację. Demokratyzacja jest najczęściej postulatem nie tylko opozycji, ale rów-

nież części członków reżimu. Wraz ze wzrostem nacisków osłabiona zostaje legitymizacja danej wła-

dzy. W demokracji proces taki zasadniczo nie występuje, a sprzeciw wobec rządu na ogół nie jest 

sprzeciwem wobec systemu. 

Wreszcie istotnym czynnikiem sprzyjającym legitymizacji władzy wyłącznie poprzez procedury de-

mokratyczne jest znaczące – w porównaniu z latami 70. a nawet 80. ograniczenie alternatywnych me-

tod jej uzyskiwania. Władzę można odziedziczyć, zdobyć w wyborach lub uzyskać poprzez zamach 

stanu, który obejmuje całą gamę odmian jak pronunciamiento, pucz, zamach pałacowy, zamach preto-

riański itp.142. W ostatnich dekadach to zamach stanu stanowił najczęstszą alternatywną formę docho-

dzenia do władzy. W latach 90. nastąpiło jednak upowszechnienie międzynarodowych procedur anty-

przewrotowych (uruchomienie procedur wykluczania z organizacji międzynarodowych, wstrzymywa-

nia pomocy rozwojowej, sankcji itp.), o czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. Nie wy-

eliminowało to całkowicie instytucji przewrotu jako sposobu dojścia do władzy, ale utrudniło ją i 

wprowadziło do niej nową jakość – ekipy, które po roku 1990 doszły do władzy siłą w większości 

przypadków niemal natychmiast po jej przejęciu deklarowały chęć przeprowadzenia wolnych wybo-

rów, a swoje rządy uważały za tymczasowe. 

1.2 Demokracja – system organizacji państwa czy prawo jego obywateli? 

Innym kluczowym pytaniem dotyczącym demokracji jest to, na ile jest ona wynikiem umowy spo-

łecznej w danym państwie, a na ile niezbywalnym prawem człowieka, które współczesne państwo ma 

obowiązek gwarantować, w przeciwnym wypadku narażając się na sankcje. Implikuje to zasadniczą z 

punktu widzenia obserwacji wyborczej odpowiedź na inne pytanie: w jakim zakresie domaganie się od 

państwa przeprowadzania wolnych wyborów, respektowania ich wyniku i stosowania następnie opisa-

nych powyżej procedur składających się na pojęcie demokracji, stanowi ingerencję w jego sprawy 

wewnętrzne, a w jakim jest uzasadnionym żądaniem ze strony innych podmiotów stosunków między-

narodowych? 

W kwestii tej nauka o prawie międzynarodowym przeszła w XX wieku potężną ewolucję. Na począt-

ku stulecia dominował pogląd, że o prawie do rządzenia decyduje wyłącznie skuteczność zdobycia, 

utrzymania i sprawowania władzy143, a inne państwa zmuszone są prawo to respektować. Jeszcze w 

latach czterdziestych klasyk nauki o państwie i prawie Hans Kelsen konstatował, że państwa same 

ustalają zakres ochrony interesów swoich obywateli144 i że w naturze państwa „nie istnieje nic”, co 

                                                 
142 M. Bankowicz, Zamach stanu. Studium teoretyczne, Kraków 2009, s. 10 i 19-47 
143 R. Axtmann, Democracy. Problem and Perspectives, Edinburgh 2007, s. 79-80 
144 H. Kelsen, General Theory of Law and State, op.cit., s. 237 
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powstrzymywałoby je od „ograniczania wolności jednostek w jakimkolwiek stopniu”145. O rodzaju 

rządu decyduje więc w tym ujęciu jego efektywność, a nad państwem nie stoi żadna władza, która 

byłaby w stanie w sposób skuteczny wpływać na jego zachowania w sferze wewnętrznej. Kelsen opu-

blikował swoje dzieło „General Theory of Law and State” w czasie gdy tworzony był system Naro-

dów Zjednoczonych, który – jak zostanie to wykazane poniżej – koniec końców w sposób zdecydo-

wany osłabił zasadę nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw. Dziś więc – po doświadczeniach II 

wojny i wskutek ewolucji, jaka dokonała się po jej zakończeniu w prawie międzynarodowym – nawet 

autorzy broniący kompetencji wewnętrznej państwa wyłączają z niej część zagadnień, wchodzących w 

zakres szeroko rozumianych praw człowieka, powołując się zresztą nie tylko na umowy międzynaro-

dowe lecz również na normy zwyczajowe146. Państwo dokonujące systematycznego i oczywistego 

ludobójstwa na własnych obywatelach naraża się dziś na interwencję zbrojną innych państw i inter-

wencja taka – w szczególności gdy usankcjonuje ją ONZ – nie zostanie w powszechnym ujęciu uzna-

na za naruszenie prawa międzynarodowego. 

Jeżeli z ogółu praw człowieka wyodrębnić prawo do demokracji, ewolucja jego postrzegania była 

jeszcze szybsza choć dokonała się dopiero na przełomie lat 80. i 90.. Jeszcze w 1986 roku Międzyna-

rodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpatrując spór między Nikaraguą i USA, orzekł że państwo w 

żaden sposób nie jest zobowiązane do przeprowadzenia wolnych wyborów, a już niespełna sześć lat 

później – w styczniu 1992 roku, amerykański konstytucjonalista Thomas M. Franck – pisał na łamach 

„American Journal of International Law”, że „bez wątpienia tworzy się nowa norma prawna, oparta po 

części na zwyczaju, a po części na wspólnej interpretacji traktatów”, według której „demokracja jest 

warunkiem uznania prawa do rządzenia”147. Na przełomie lat 80. i 90. nastąpił bowiem towarzyszący 

zakończeniu rywalizacji międzyblokowej rewolucyjny proces zmiany poglądów wielu państw i orga-

nizacji międzynarodowych. 

Franck pisał w swoim artykule, że „prawo do demokratycznego zarządzania” we współczesnym ro-

zumieniu opiera się na „trzech fundamentach”: 1.) ekstensywnej interpretacji prawa do samostanowie-

nia narodów, 2.) zapisach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych gwarantujących każdemu dostęp do urzędów publicznych i prawo 

do głosu, 3.) zapisach tychże samych aktów gwarantujących wolność słowa i przekonań148. 

Podział ten wydaje się uzasadniony. Prawo narodu do samostanowienia łączy się bowiem nieodzow-

nie z obowiązkiem wyrażenia przezeń woli, wolne wybory lub referendum są z kolei najbardziej zmie-

rzalną formą jej wyrażenia. W ramach samostanowienia, naród ma prawo nie tylko stworzyć niezależ-

                                                 
145 Ibidem, s. 242 
146 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, op.cit., s. 261 
147 T.M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, op.cit., s. 47 
148 Ibidem, s. 52 
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ny twór państwowy, ale również ustalić jego ustrój. Wybór ten nie jest wyborem jednorazowym, po-

dobnie jak jednorazowy nie jest wybór niepodległości (w ramach samostanowienia państwa mogą się 

przecież łączyć, dokonywać cesji terytorialnych i dzielić). Stąd prawo do samostanowienia staje się 

prawem do wolnych i regularnych wyborów, a nie do jednorazowego stworzenia państwa i nadania 

mu niezmiennego ustroju. 

Drugi i trzeci „fundament” Francka, a więc suma norm prawnych nakładających na państwa człon-

kowskie obowiązek poszanowania praw człowieka i obywatela jest z kolei rezultatem doświadczeń II 

wojny światowej i refleksji nad zaniedbaniami wspólnoty międzynarodowej, które przyczyniły się do 

tragedii lat 40. Ich działanie było jednak rezultatem dużej zmiany myślenia, którą warto w tym miej-

scu szczegółowo opisać. 

1.2.1 Prawo do demokracji we wczesnych dokumentach ONZ 

Pierwsze normy zobowiązujące państwa do przestrzegania praw własnych obywateli, w tym ich prawa 

do współdecydowania o polityce państwa, zaczęły powstawać w ciągu kilku lat od zakończenia II 

wojny światowej. Rządy końca lat 40. pomne niedawnych doświadczeń w naturalny sposób oczekiwa-

ły od ogółu podmiotów stosunków międzynarodowych zobowiązania się do poszanowania praw jed-

nostki i zapobieżenia tym samym przyszłym aktom ludobójstwa. W takiej atmosferze Zgromadzenie 

Ogólne przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka i zobowiązało się do prac nad traktatem, 

który stanowiłby zobowiązanie międzynarodowe w tej dziedzinie. Wypracowano go po wieloletnich 

pracach w 1966 roku jako Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzyna-

rodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Z punktu widzenia prawa do demokra-

cji, kluczowe dokumenty to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych w takim zakresie, w jakim dotyczą one prawa do demokracji. W 

szczególności: 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) w artykule 21. stwierdza, że „każdy człowiek 

ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wy-

branych przedstawicieli” zaś „wola ludu jest podstawą władzy rządu” i „wyraża się w przeprowa-

dzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, 

lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów”149. Cytując ten jedno-

znacznie brzmiący fragment należy zrobić zastrzeżenie, że choć Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka odegrała kluczową rolę w kształtowaniu się świadomości społecznej na całym świecie, 

nie stanowi ona dokumentu wiążącego. Polska badaczka Dobrochna Bach-Golecka zauważa jed-

                                                 
149 Zob: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 
www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf 
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nak, że choć Deklaracja nie jest umową międzynarodową, to „można uważać, że wyraża ona w 

imieniu przyjmującego ją organu organizacji międzynarodowej mocne oczekiwanie, że państwa 

będą jej przestrzegać”. Spełnienie tego warunku implikuje uznanie jej na skutek zwyczaju za 

„tworząca normy obowiązujące dla państw”150. Można zatem spuentować, iż istotnym wkładem 

Powszechnej Deklaracji nie jest fakt, że Zgromadzenie Ogólne ją przyjęło, tylko, że żadne pań-

stwo nie wniosło wobec jej art. 21 sprzeciwu. Oznaczało to, że nawet kraje, które nie zamierzały 

go respektować, uznały, że w publicznym dyskursie nie zamierzają polemizować z ogólną zasadą 

powszechnej wybieralności urzędów. Odegrać miało to później kolosalną rolę w tworzeniu się 

świadomości demokratycznej na całym świecie i otwierało drogę do podobnych zapisów w kolej-

nych dokumentach międzynarodowych. 

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) w art. 25 stwierdza, że każ-

dy obywatel ma prawo do: a.) uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio 

lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli; b.) korzystania z czynnego i bierne-

go prawa wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na głoso-

waniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom swobodne wyrażenie woli; c.) 

dostępu do służby publicznej w swoim kraju na ogólnych zasadach równości151. Ponieważ Pakt, w 

odróżnieniu od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ma charakter wiążący, państwa-

sygnatariusze zobowiązały się zatem do przestrzegania wszystkich wymogów proceduralnej de-

mokracji. Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że art. 19 Paktu gwarantuje każdemu człowiekowi „prawo 

do posiadania bez przeszkód własnych poglądów”, „prawo do swobodnego wyrażania opinii” 

obejmujące „swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i 

poglądów (…) ustnie, pismem lub drukiem (…)”, przepisy te wyczerpują wszelkie wymogi pro-

ceduralne demokracji, choć w praktyce państwa autorytarne będą ograniczać działanie paktu m.in. 

poprzez ekscesywne odwoływanie się do jego art. 19 ustęp 3 punkt d. mówiącym o ograniczeniu 

prawa do informacji w imię „ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego 

(…)”. Wielu autorów prawa międzynarodowego postrzega Pakt jako początek zaangażowania 

ONZ na rzecz demokracji i praw człowieka. W przeciwieństwie do Powszechnej Deklaracji, Pakt 

ma bowiem charakter wiążący i zawiera bardziej sprecyzowany katalog praw obywatelskich152. 

Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że oba dokumenty przez lata pozostawały martwym prawem i 

przestały nim być dopiero wówczas, gdy zmienił się stosunek większości państw członkowskich ONZ 

do demokracji. Deklaracja nie jest wiążąca, zaś w odniesieniu do Paktu nie istniał mechanizm, który 

byłby w stanie wymusić jego rzetelne respektowanie. W praktyce nie widać żadnego zastosowania 
                                                 
150 D. Bach-Golecka, Demokracja w prawie międzynarodowym, op.cit., s. 145 
151 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grud-
nia 1966 r., Dz.U. z dnia 29 grudnia 1977 r., Dz.U.77.38.167 
152 W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, op.cit., s. 265 
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procedur Paktu bezpośrednio po jego wejściu w życie w 1976 roku (wówczas ratyfikowało go 2/3 

sygnatariuszy). Nie jest na przykład znany żaden przypadek, aby państwo przeprowadziło wolne wy-

bory wyłącznie na skutek ratyfikacji dokumentu lub gdy upomniane o niewywiązywanie się z niego. 

Tendencję do traktowania Paktu jako martwe prawo ilustruje zestaw państw, które ratyfikowały do-

kument do jego wejścia w życie (1976) i do końca zimnej wojny (1990)153. Jeżeli porównać proces 

ratyfikacji Paktu przez 15 państw członkowskich NATO154 i siedmiu państw członkowskich Układu 

Warszawskiego – wówczas dwóch rywalizujących ze sobą bloków – widać, że komunistyczne dykta-

tury były o wiele bardziej skore do ratyfikowania tego dokumentu. Wszystkie państwa Układu War-

szawskiego uczyniły to w latach 1970-77 (np. Bułgaria ratyfikowała Pakt w 1970, ZSRR w 1973, 

Polska w 1975 roku), spośród zaś piętnastu członków NATO jedynie 12 zdążyło zakończyć ratyfika-

cję przed zakończeniem zimnej wojny. Nie uczyniły tego przede wszystkim Stany Zjednoczone (rok 

ratyfikacji 1992), jak również Grecja (1997) i Turcja (2003). 

Tabela 2. Ratyfikacja Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez państwa NATO i Układu 
Warszawskiego 

 Państwa Sojuszu Północno-

atlantyckiego (stan na rok 

1976) 

Państwa Układu Warszaw-

skiego (stan na rok 1976) 

Uśredniony rok ratyfikacji 

Paktu 

1981 
 

1974 
 

Odsetek państw, które raty-

fikowały Pakt do wejścia w 

życie 

33,3% (5 na 15) 85,71% (6 na 7) 

Odsetek państw, które raty-

fikowały Pakt do końca ry-

walizacji międzyblokowej 

80% (12 na 15) 100% 

Źródło: opr. własne 

Znamiennym jest, że podobnie jak państwa bloku wschodniego, dokument szybko ratyfikowały totali-

tarne i autorytarne jednopartyjne reżimy Afryki i Bliskiego Wschodu – Tunezja i Syria w 1969 roku, 

Libia w 1970, Irak w 1971, Cesarstwo Iranu w 1975, Gwinea w 1978, Ludowa Republika Kongo w 

1983 itd. Do Paktu przystąpiły również trzy rządy komunistyczne spoza Układu Warszawskiego – 

Mongolia (1974), KRLD (1981) i Wietnam (1982). Warto zwrócić uwagę, że dyktatury południowo-

                                                 
153 Lista stron Paktu dostępna na stronie 
http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-4.en.pdf  
154 Stan na 23 marca 1976 r., kiedy to dokument wszedł w życie. 
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europejskie wykazały w tej kwestii większą konsekwencję – Hiszpania i Portugalia przystąpiły do 

Paktu dopiero po ustanowieniu demokracji155, Grecja – wiele lat po upadku w 1974 roku jej dyktatury 

wojskowej, Turcja ponad dwie dekady po zakończeniu ostatnich rządów militarnych. 

Należy pamiętać, że przez pierwsze lata Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

funkcjonował w świecie, w którym wciąż jeszcze dominował omówiony już pogląd, że państwa są 

władne decydować o swoich sprawach wewnętrznych samodzielnie i jakiekolwiek wyrażanie na ten 

temat opinii przez inne państwa stanowiłoby nieuzasadnioną ingerencję. Istotną rolę odgrywało więc 

przeświadczenie, że państwo biorące na siebie jakiekolwiek zobowiązania pod adresem własnych 

obywateli, jest jedyną instancją władną oceniać stan respektowania tychże zobowiązań. Przeświadcze-

nie to czyniło przepisy Paktu martwym prawem. 

W tym kontekście zwrócić należy uwagę, że zupełnie inaczej wygląda analogiczne porównanie, jeżeli 

pod uwagę wziąć nie Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych lecz dołączony do 

niego pierwszy Protokół Fakultatywny, którym państwa zgadzały się na rozpatrywanie przez Komitet 

Praw Człowieka ONZ (o którym będzie mowa poniżej) indywidualnych skarg swoich obywateli156. 

Do końca zimnej wojny nie ratyfikowało go żadne państwo bloku wschodniego za wyjątkiem Węgier, 

uczyniła to natomiast większość państw NATO157. 

Tabela 3. Ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
przez państwa NATO i Układu Warszawskiego 

 Państwa Sojuszu Północno-

atlantyckiego (stan na rok 

1976) 

Państwa Układu Warszaw-

skiego (stan na rok 1976) 

Uśredniony rok ratyfikacji 

Protokołu 

 

1984 
 

1991 
 

Odsetek państw, które raty-

fikowały Protokół do wejścia 

w życie Paktu 

20% (3 na 15) 0% 

Odsetek państw, które raty- 60% (9 na 15) 14,3% (1 na 7) 

                                                 
155 Jedynymi państwami komunistycznymi, które nie przeprowadziły ratyfikacji (mimo podpisania Paktu) są 
Chiny i Kuba. 
156 Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych,uchwalony przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku, Dz. U. z dnia 22 
lutego 1994 r. nr 23 poz. 80 
157 Lista państw-stron Protokołu Fakultatywnego zob. 
http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-5.en.pdf  
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 Państwa Sojuszu Północno-

atlantyckiego (stan na rok 

1976) 

Państwa Układu Warszaw-

skiego (stan na rok 1976) 

fikowały Protokół do końca 

rywalizacji międzyblokowej 

Źródło: opr. własne 

Podobnie jak państwa Układu Warszawskiego, zachowywała się większość dyktatur trzecioświato-

wych, które ratyfikowały Protokół dopiero w roku 1989 lub później. Wyjątkiem są m.in. Kongo 

(Brazzaville) (1983), Kamerun (1984), Gwinea Równikowa (1987) i Togo (1988). Co istotne, na ich 

przestrzeganie nie było jednoznacznego nacisku ze strony organów ONZ. Znamienną ilustracją podej-

ścia do Paktu jest przytaczany już wyrok z 1986 roku. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

(MTS) orzekł wówczas, że „nie może znaleźć żadnego instrumentu mającego moc wiążącą, czy to 

jednostronnego czy też o charakterze wzajemnym, w którym Nikaragua zobowiązała się co do zasady 

lub metod przeprowadzania wyborów”158. Nikaragua była stroną Paktu od 1980 roku159.  

Ratyfikacja Paktu i jego wejście w życie niosło ze sobą jednak również poważną wartość dodaną. Pakt 

powoływał (art. 28-39) wspomniany już Komitet Praw Człowieka ONZ, 18-osobowy organ wybierany 

na 4 lata i przeznaczony do rozstrzygania spory wynikające ze stosowania Paktu. Istotny zapis znalazł 

się w art. 40 dokumentu, gdzie państwa-strony zobowiązały się do „przedkładania sprawozdań na 

temat środków przedsięwziętych przez nie praw uznanych w niniejszym Pakcie”160. Pomimo, iż w 

czasach zimnej wojny Komitet nie odegrał znaczącej roli w upowszechnianiu prawa do demokratycz-

nego zarządzania i często krytykowany był za pasywność, jego powstanie było kolejnym, niewielkim, 

krokiem na drodze do modyfikacji zasady nieingerencji. 

1.2.2 Geneza zmiany paradygmatu nieingerencji w aktach prawnych ONZ 

Obok stworzenia martwych przez lata zapisów o prawie do demokracji, ONZ odegrała jeszcze jedną 

historyczną rolę w osłabieniu zasady nieingerencji. Jej Zgromadzenie Ogólne stało się bowiem katali-

zatorem dwóch procesów. Pierwszy – walka z apartheidem i wspieranie dekolonizacji – doprowadził 

w latach 60., 70. i 80. do powszechnego uznania, że kompetencja państwa do ustalania swojego sys-

temu wewnętrznego nie ma absolutnego charakteru, drugi – seria rezolucji z lat 1988-91 nazywana 

                                                 
158 Case Concerning Military and Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America), International Court of Justice, June 27, 1986, (1986 I.C.J. 14), paragraf 261 
159 Rząd nikaraguański twierdził, że wybory z 1984 roku były wolne i uczciwe, jednak MTS w ogóle nie odnosi 
się do tej argumentacji w przytoczonym fragmencie wyroku. 
160 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (…), Dz.U. z dnia 29 grudnia 1977 r., 
Dz.U.77.38.167 



68 
 

„przełomem demokratycznym” ONZ – doprowadził do tworzenia pierwszych norm prawnych stwier-

dzających wyższość demokracji nad innymi formami rządów i unikalność wolnych wyborów jako 

źródła legitymizacji władzy. 

1.2.2.1 Walka z apartheidem jako element zmiany paradygmatu nieingerencji 

W 1948 roku w Związku Południowej Afryki do władzy doszła afrykanerska Partia Narodowa, która 

rozpoczęła budowę systemu opartego na jawnej segregacji rasowej. Polityka apartheidu jedynie nie-

znacznie różniła się od dotychczasowych praktyk władz Związku, które zawężały prawo wyborcze 

jedynie do białej ludności, zaś pozostałe grupy etniczne i rasowe poddawały szeregowi ograniczeń, 

jednak wiele istniejących już praktyk skodyfikowano, co znalazło wyraz w ustawach zabraniających 

małżeństw mieszanych, wprowadzających osobne rejony zamieszkania, a nade wszystko formalnie 

dzielące ludność kraju na cztery kategorie rasowe. Polityka ta i towarzysząca jej retoryka – co przy-

znają również afrykanerscy autorzy – w okresie tuż po II Wojnie Światowej wywoływała od początku 

skojarzenia z Niemcami hitlerowskimi i spowodowała, że Afryka Południowa, w okresie międzywo-

jennym respektowany członek-założyciel Ligi Narodów, a po wojnie członek-założyciel ONZ, stała 

się przedmiotem działalności krytyki międzynarodowej, zaś jej „rola i status w ONZ w sposób oczy-

wisty kontrastowały z tymi, jakie posiadała w Lidze Narodów”161. Zgromadzenie Ogólne ONZ bardzo 

szybko stało się przedmiotem kolejnych skarg na ZPA. Ewolucję stosowanego przez rezolucje Zgro-

madzenia języka widać od pierwszych lat. Jeszcze w 1949 roku rozpatrując skargę Indii przeciwko 

Związkowi Południowej Afryki162, Zgromadzenie Ogólne poleciło jedynie obu krajom dwustronne 

rozwiązanie sporu163. Ale już trzy lata później powołując się na generalny cel ONZ „osiągnięcia 

współpracy międzynarodowej poprzez promowanie i forsowanie szacunku dla praw człowieka i fun-

damentalnych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język i wyznanie” ustanowiło spe-

cjalną komisję do zbadania wewnętrznych stosunków w Afryce Południowej164. Na siódmej sesji ONZ 

w 1952 roku doszło już do otwartego sporu między ZPA i koalicją państw azjatyckich, które dowodzi-

ły, że polityka apartheidu jest sprzeczna z celem i zasadami ONZ. I choć język rezolucji w tamtych 

latach był coraz bardziej normatywny165, to w debacie wyraźnie widać, że kelsenowskie podejście do 

nieingerencji było wówczas w świecie zachodnim dominujące. W obronie ZPA wystąpiła m.in. Fran-

cja, której przedstawiciel twierdził, że „polityka każdego Państwa Członkowskiego wobec swoich 

własnych obywateli i w obrębie własnych granic, stanowi nieodłączną część (jego) suwerennych 

praw”, a ingerowanie w nią „nawet przy najlepszych intencjach”, prowadzi do „zbiorowego narusze-

                                                 
161 G.C.Olivier, Suid-Afrika se Buitelandse Beleid, Pretoria-Kapstad 1977, s. 65 
162 Pierwsze skargi na apartheid dotyczyły szykan wobec ludności hinduskiej, a nie afrykańskiej. 
163 Treatment of people of Indian origin in the Union of South Africa, A/RES/265(III), 14 maja 1949 r. 
164 The question of race conflict in South Africa resulting from the policies of apartheid of the Government of the 
Union of South Africa, A/RES/616(VII)[A-B], 5 grudnia 1952 r. 
165 The question of race conflict in South Africa resulting from the policies of apartheid of the Government of the 
Union of South Africa, A/RES/721(VIII), 8 grudnia 1953 r. i A/RES/820(IX) , 14 grudnia 1954 r.  
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nia przez ONZ jej własnej Karty i jednocześnie naraża bezpieczeństwo każdego z członków” 166. 

Prawdziwy przełom nastąpił w latach 60., już po dekolonizacji Afryki, gdy w Zgromadzeniu Ogólnym 

powstała „antykolonialna większość” składająca się w sporej części z nowych państw afrykańskich. 

Sprzeciw wobec apartheidu wzmacniała głośna i budząca szczególne potępienie masakra demonstracji 

w Sharpeville 21 marca 1960 r. Sytuacji Południowej Afryki nie poprawiło dokonane w 1961 roku – 

w odpowiedzi na dekolonializacyjną politykę brytyjskiego rządu – zerwanie z Koroną Brytyjską, 

ogłoszenie Republiki i wystąpienie z brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Prowadziło ono do dalszej izo-

lacji politycznej państwa, które stawało się niepopularne wśród europejskiej opinii publicznej i które 

w wymiarze propagandowym stało się – obok Izraela – wrogiem numer jeden szerokiej koalicji 

państw afrykańskich i azjatyckich. 

Ponieważ Zgromadzenie Ogólne decyduje większością głosów, „antykolonialna większość” forsowała 

rezolucje zgodnie z własną retoryką. Ówczesne rezolucje domagały się sankcji i uważały za „prawo-

mocną” walkę z reżimem167. Wychodzono przy tym z przesłanek ogólnoludzkich, które legły u pod-

staw ONZ. Powoływanie się na kompetencję wewnętrzną RPA i jej rzekome prawo do decydowania o 

wybranym ustroju, byłoby w odczuciu ich twórców sprzeczne z normami, które Organizacja miała 

wpisane w swój porządek założycielski168. 

O ile jednak formułowanie krytyki w oparciu o normy ogólnoludzkie było stosunkowo łatwe, gdy w 

Afryce Południowej dominowało ideologiczne podejście do apartheidu, o tyle sytuacja zmieniła się w 

latach 80., gdy dominujący stał się w RPA pogląd o konieczności odstąpienia od rasistowskich ele-

mentów w polityce wewnętrznej przy jednoczesnej odmowie wprowadzenia wielorasowej demokracji. 

Musiało to wpłynąć na postawę „frontu antyapartheidowskiego”. O ile bowiem sam fakt wyłączenia 

czarnej, kolorowej i azjatyckiej ludności z procesu podejmowania decyzji można było potępiać w 

oparciu o generalny zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność rasową, o tyle norma ta nie 

wytrzymałaby krytyki, gdyby system wyborczy RPA oparto na cenzusie majątkowym lub cenzusie 

wykształcenia169. RPA stałaby się wówczas jednym z wielu państw niedemokratycznych, ale nie była-

                                                 
166 G.C.Olivier, Suid-Afrika se Buitelandse Beleid, op.cit., s. 68 
167 The policies of apartheid of the Government of the Republic of South Africa, A/RES/2307(XXII), 13 grudnia 
1967 r. 
168 Pomimo, iż część afrykańskich krytyków RPA stanowiły państwa, również oparte na dyskryminacji większo-
ści. Charakterystycznym przykładem jest Liberia, gdzie preambuła konsytucji, do 1980 roku stwierdzała, że jest 
ona państwem Amerykanoliberyjczyków, potomków danych niewolników sprowadzonych z USA i stanowią-
cych od 2 do 5 procent jej ludności. Artykuł 5, ustęp 13 Konstytucji stwierdzał przy tym, że obywatelstwo Libe-
rii otrzymać mogą „wyłącznie Murzyni lub osoby pochodzenia murzyńskiego”. Nawet konstytucja z 1984 roku 
znosząca władzę Amerykanoliberyjczyków, zachowała ten ostatni przepis. Por. Liberian Constitution of 1847(as 
amended through May, 1955), http://onliberia.org; Liberian Constitution, http://onliberia.org 
169 W 1978 roku Partia Narodowa po raz pierwszy ogłosiła gotowość podzielenia się władzą z siłami politycz-
nymi reprezentującymi ludzi innych ras niż biała. Rozpoczęła tym samym wielką debatę nad przebudową pań-
stwa. Wśród propozycji likwidacji apartheidu znalazła się m.in. zgłoszona przez Helen Suzman, jedną z najbar-
dziej znanych białych bojowniczek z reżimem – liderkę Postępowej Partii Federalistycznej (PFP). Proponowała 
ona stworzenie cenzusu majątkowo-wykształceniowego, który pozwoliłby na stworzenie listy „kwalifikowanych 
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by już państwem rasistowskim. Na jakiej podstawie rządzone w sposób dyktatorski Etiopia, Zair, Li-

beria czy Mauretania, mogłyby domagać się od RPA przeprowadzenia pełnej demokratyzacji? Jaki 

wreszcie argument można by użyć przeciwko Południowej Afryce, gdyby ekipa prezydenta Pietera 

Willema Bothy zlikwidowała rasistowską quasidemokrację i zastąpiła ją zwykłą dyktaturą prezydenc-

ką typu afrykańskiego, w której Botha do swojego rządu wprowadziłby czarnych i kolorowych mini-

strów? 

Gotową odpowiedź zdawał się przynosić program Afrykańskiego Kongresu Narodowego i innych 

ugrupowań reprezentujących czarną większość. Był nim naturalny z punktu widzenia krajowej opozy-

cji postulat zastąpienia apartheidu przez wielorasową demokrację, która zapewniłaby wspomnianym 

siłom dominację polityczną. W latach 80. w rezolucjach antyapartheidowskich Zgromadzenia Ogólne-

go ONZ pojawia się wezwanie do budowy „wolnej, demokratycznej, niepodzielnej i ponadrasowej” 

Republiki Południowej Afryki170. To sformułowanie można jeszcze interpretować w sposób wieloraki. 

Jednoznaczne jest natomiast to, które w 1984 roku pojawiło się w kolejnej rezolucji, potępiającej no-

wą konstytucję RPA i utworzenie osobnych parlamentów dla białych, Koloredów i Azjatów (z pomi-

nięciem Czarnych, których również próbowano włączyć do budowy konsocjonalnego, choć niedemo-

kratycznego państwa). W odpowiedzi na reformę systemu konstytucyjnego RPA, Zgromadzenie 

Ogólne wezwało explicite do „utworzenia ponadrasowego demokratycznego społeczeństwa opartego 

na rządach większości poprzez wolne korzystanie z prawa do głosu przez wszystkie dorosłe osoby w 

zjednoczonej i niepodzielonej Afryce Południowej”171. Dokument ten był pierwszym w historii Zgro-

madzenia Ogólnego ONZ uznaniem prawa jakiejkolwiek części ludzkości do demokratycznych proce-

dur wyłonienia rządu swojego kraju. 

W latach 80. walka z apartheidem prowadziła w ten sposób do powstania uzasadnionego pytania: dla-

czego prawo do wolnych wyborów należne jest tylko społeczności wielorasowej i czy w świetle idei 

równości nie rozciąga się ono na wszystkich pozostałych obywateli państw członkowskich ONZ? Czy 

prawo do wolnych wyborów ma wyłącznie czarna większość w RPA czy również bądź co bądź taka 

sama czarna większość w Tanzanii i Czadzie, których prezydenci zwykli być jedynymi kandydatami 

                                                                                                                                                         
wyborców”. Obsadzaliby oni 90% miejsc w parlamencie. Pozostała część wyborców – z wyłączeniem osób 
niepiśmiennych – wybierałaby 10% deputowanych. Kryterium rasy formalnie w ogóle nie byłoby uwzględniane 
jako czynnik, a każdy obywatel mógłby – po spełnieniu odpowiednich wymagań – uzyskać status „kwalifikowa-
nego” wyborcy. Wyliczano wówczas, że biali stanowiliby po wejściu w życie nowego systemu 74% kwalifiko-
wanych wyborców i obsadzaliby 67% miejsc w parlamencie (czarni – 20%, Koloredzi – 9%, Azjaci – 4%). 
Rzecz jasna nadreprezentacja białych wraz z rozwojem społecznym tak skonstruowanej nowej RPA zaczęłaby 
sukcesywnie maleć. Program PFP przewidywał przy tym bowiem pełną likwidację jakichkolwiek form dyskry-
minacji rasowej. Był zatem sprzeczny z procedurami demokratycznymi, jednak z formalnego punktu widzenia 
nie był rasistowski. W Partii Narodowej występowały podobne, choć oczywiście o wiele bardziej ograniczone 
tendencje do przebudowy państwa. Zob. A. Lijphart, Power-sharing in South Africa, op.cit., s. 27-29  
170 Policies of apartheid of the Government of South Africa, A/RES/42/23A-H, 20 listopada 1987 r., zob. także: 
A/RES/40/64A-I, 10 grudnia 1985 r. i A/RES/41/35A-H, 10 listopada 1986 r.,  
171 Policies of apartheid of the Government of South Africa, A/RES/39/72A-G, 13 grudnia 1984 r. 
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w kolejnych „wyborach”? 

Odpowiedzi udzieliła w grudniu 1988 roku rezolucja „Poprawa skuteczności zasady periodycznych i 

uczciwych wyborów” – formalnie jedna z wielu antyapartheidowskich deklaracji ONZ172 – tym razem 

przeforsowana głównie przez państwa bloku zachodniego173. Powołując się na dorobek prawny ONZ – 

stwierdzała ona, że prawo do demokracji ma powszechny charakter. Rezolucja, o której będzie mowa 

w dalszej części rozdziału, umożliwiła „przełom demokratyczny” ONZ i koniec końców uznanie me-

tody demokratycznej za najsprawiedliwszy i uniwersalny sposób wyłaniania władz. 

1.2.2.2 Ewolucja pojęcia nieingerencji w procesie dekolonizacji 

Drugim procesem w praktyce społeczności międzynarodowej, który doprowadził do instytucjonaliza-

cji „prawa do demokratycznego zarządzania” i naruszenia w tej sprawie wewnętrznej kompetencji 

państw był proces przyznawania niepodległości koloniom i terytoriom zależnym. Zapoczątkowany tuż 

po II wojnie, przybrał na sile po dojściu do władzy we Francji gen. Charlesa de Gaulle’a i jego próbie 

przebudowy francuskiego imperium kolonialnego. Utworzona w 1958 roku Wspólnota Francuska 

uległa po zaledwie dwóch latach rozpadowi dając niepodległość kilkunastu nowym państwom Afryki. 

Fakt ten przyspieszył nadawanie niepodległości koloniom brytyjskim. Jako ostatnie pod rządami me-

tropolii pozostały głównie kolonie Portugalii i Hiszpanii. Walka z resztkami kolonializmu znajduje 

wyraz w powszechnych w latach 60. antykolonialnych rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

Tylko w 1967 roku Zgromadzenie Ogólne domagało się od Hiszpanii przyspieszenia przyznawania 

niepodległości Sidi Ifni, Saharze Zachodniej174 i Gwinei Hiszpańskiej175, a od Francji żądało jak naj-

szybszej dekolonizacji Somali Francuskiego176.  

W 1973 roku Zgromadzenie Ogólne dokonało bezprecedensowego aktu uznając niepodległość „Pań-

stwa Gwinei-Bissau” i określając walkę miejscowych partyzantów przeciwko Portugalii za „święty 

obowiązek usunięcia agresywnych sił portugalskiego kolonializmu”177. Stało się to w momencie, gdy 

powstańczy rząd Luísa Cabrala nie sprawował kontroli nad większością terytorium kolonii. Było to 

więc całkowitym przeciwieństwem wspomnianego już i uznawanego kilkadziesiąt lat wcześniej za 

jedyne, kryterium skuteczności sprawowania władzy. Warto też zwrócić uwagę, że kolonie Portugalii 

nie były terytoriami powierniczymi w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych, lecz stanowiły 

                                                 
172 Tematyka apartheidu pojawia się bardzo często w rezolucjach Zgromadzenia w drugiej połowy lat 80. Dla 
przykładu w 1985 roku poświęcono niej osiem rezolucji, w latach 1986-1987 po dziesięć, zaś w roku 1988 aż 15. 
173 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections, A/RES/43/157, 8 grudnia 1988 
r. 
174 Question of Ifni and Spanish Sahara, A/RES/2354(XXII), 19 grudnia 1967 r. 
175 Question of Equatorial Guinea, A/RES/2355(XXII), 19 grudnia 1967 r. 
176 Question of French Somaliland, A/RES/2356(XXII), 19 grudnia 1967 r. 
177 Illegal occupation by Portuguese military forces of certain sectors of the Republic of Guinea-Bissau and acts 
of aggression committed by them against the people of the Republic, A/RES/3061(XXVIII), 2 listopada 1973 
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integralną część jej terytorium. 

Zwrócić należy przy tym uwagę na jeszcze jeden aspekt: w retoryce rezolucji „dekolonizacyjnych” 

pojawiają się często odwołania do „woli ludu”. W jednym z głównych dokumentów tamtego okresu – 

Deklaracji o przyznaniu niepodległości krajom i ludom kolonialnym z 14 grudnia 1960 roku – pojawia 

się sformułowanie, że „wszystkie ludy mają prawo do samostanowienia” i z mocy tego prawa „w spo-

sób wolny określają swój status politycznych oraz swobodnie dążą do swojego rozwoju gospodarcze-

go, społecznego i kulturalnego”178. Interpretacja rozszerzająca tego typu sformułowań otworzy po 

latach drogę do sformułowania żądania demokratyzacji wobec państw członkowskich. Pojawi się bo-

wiem uzasadnione pytanie czy prawo do samostanowienia to wyłącznie prawo do secesji, czy też 

również do decydowania o ustroju politycznym własnego państwa. 

1.2.2.3 Przełom demokratyczny ONZ w latach 1988-1991 

Omówione powyżej procesy, które podważyły zasadę nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw 

członkowskich, pozwoliły pod koniec lat 80. na reinterpretację zapisów Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych. Przemiana ta doprowadziła do faktycznego uznania przez ONZ, 

że procedury demokratyczne stanowią uniwersalną formę wyłaniania władzy179. Międzynarodowego 

Paktu użyto jako argumentu w serii dokumentów znanych jako rezolucje „Poprawa skuteczności zasa-

dy periodycznych i uczciwych wyborów”.  

Rezolucje są dokumentami, które po raz pierwszy zawarły w sobie wyraźne i dotyczące wszystkich 

krajów (a nie tylko RPA), stwierdzenie o wyższości systemu demokratycznego i utożsamiające legi-

tymizację jakiejkolwiek władzy z wyrażoną explicite wolą wyborców. Kolosalną rolę odegrały 

zwłaszcza cztery pierwsze rezolucje – przyjmowane w latach 1988-1991, w których istotną część zaj-

mowała warstwa aksjologiczna. 

Pierwszą rezolucję „Poprawa skuteczności” (43/157) przyjęto bez głosowania 8 grudnia 1988 roku – 

jak już wspomniano – formalnie dla potępienia apartheidu. Po raz pierwszy w historii Zgromadzenia 

Ogólnego udało się to uczynić bez odwoływania się do potępiania rasizmu, kolonializmu i używania 

słownictwa o charakterze wartościującym180. Rezolucja – powołując się na Powszechną Deklarację 

Praw Człowieka i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – wyjaśniała dlaczego 

władza powinna pochodzić z wyboru, a prawo do równych i wolnych wyborów stanowi istotną część 
                                                 
178 Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples, A/RES/1514(XV), 14 
grudnia 1960 r. 
179 Pomimo, że w skład ONZ obok państw demokratycznych wchodzą reżimy jednopartyjne, dyktatury i monar-
chie plemienne, Organizacja nigdy nie zaproponowała żadnego z tych modeli jakiemukolwiek terytorium, za 
które przejęła odpowiedzialność. Proces budowy państwa na Timorze Wschodnim czy w Namibii zawsze a 
priori zakładał, że państwo to będzie demokracją o ustroju republikańskim. 
180 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 101 
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praw człowieka. Zgromadzenie Ogólne podkreśliło w punkcie 2. Rezolucji, że „przeprowadzane okre-

sowo uczciwe wybory są koniecznym i nieodzownym elementem stałych działań na rzecz ochrony 

praw i interesów rządzonych” zaś „prawo każdego do uczestniczenia w rządzeniu jego lub jej krajem 

jest kluczowym czynnikiem w efektywnym korzystaniu z całego szerokiego zakresu innych praw 

człowieka i fundamentalnych wolności”. Dodało też w punkcie 3., że „ustalenie jaka jest wola ludu 

wymaga procesu wyborczego, który uwzględnia różne alternatywy i że proces ten powinien dawać 

obywatelom równe możliwości kandydowania i wygłaszania swoich poglądów politycznych, indywi-

dualnie lub we współpracy z innymi”181. Jeżeli interpretować ostatni zapis literalnie – oznaczał on, że 

tylko kraje o systemach wielopartyjnych, przeprowadzające uczciwe i regularne wybory, mogą powo-

ływać się na wolę ludu jako na źródło legitymizacji swojej władzy. 

Budzić może zdziwienie fakt, że żadne z państw Trzeciego Świata, ani – tym bardziej – żadna z dykta-

tur komunistycznych, nie wyraziła sprzeciwu. Mało tego – jednym ze współsponsorów rezolucji – 

były m.in. wciąż jeszcze rządzone przez partię komunistyczną, ale rozpoczynające proces reform, 

Węgry182. W czasie debaty nad projektem, niektóre kraje zgłaszały jedynie nieznaczne zastrzeżenia. 

Widać je m.in. w wypowiedziach przedstawicielki Meksyku, która mówiła, że cała debata powinna 

uwzględniać kontekst niezależności państw członkowskich183 oraz przedstawicieli Ghany i Zambii. 

Pierwszy stwierdził, że rezolucja nie powinna narzucać żadnemu państwu systemu rządów, a drugi 

dodał, że jego kraj jest „monopartyjną demokracją uczestniczącą” i że zapisów punktu 3. nie rozumie 

jako wezwania do ustanowienia systemu wielopartyjnego, z którym Zambia miała już doświadcze-

nia184. 

Bardzo mały zakres debaty świadczy o tym, że dokument wciąż traktowano jako odnoszący się do 

głównego przedmiotu – Republiki Południowej Afryki. Przyjęty z zaskoczenia, odegrał jednak diame-

tralnie różną rolę niż tę, do której miał służyć. Jak bowiem zauważa Yves Beigbeder, „skoro po-

wszechne prawo do głosu i periodyczne wybory należą się narodowi RPA, to nie ma powodu, by te 

same prawa i wolności nie rozciągały się na wszystkie ludy”185. 

W czasie prac nad taką samą rezolucją w grudniu 1989 roku, czynnik zaskoczenia już nie istniał, a 

państwa negujące liberalną demokrację dążyły do złagodzenia zapisów dokumentu. W debacie poja-

wiały się pierwsze jednoznaczne argumenty w obronie innych systemów. Przedstawicielka rządzonej 

przez sandinistów Nikaragui zapowiadała, że jej kraj „nie pozwoli by demokrację utożsamiano z libe-

ralnym modelem politycznym, w którym hegemonia gospodarcza przekształca się w hegemonię poli-

                                                 
181 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections, A/RES/43/157, 8 grudnia 1988 
r. 
182 Summary record of the 57th meeting, A/C.3/43/SR.57, 5 grudnia 1988 r., s. 6 
183 Ibidem, s. 7 
184 Ibidem, s. 7 
185 Y. Beigbeder, International Monitoring (…) , op.cit., s. 101 
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tyczno-społeczną”186. Przedstawiciel Chin mówił z kolei, że „wybór konkretnego systemu (przepro-

wadzania wyborów) jest wewnętrzną sprawą państwa i żadne inne państwo nie ma prawa by je w spo-

sób arbitralny krytykować lub atakować”187. 

Tym razem w czasie negocjacji zgodzono się na kilka poprawek. Pierwsza dotyczyła przeredagowania 

punktu 3. We fragmencie tekstu dotyczącym procesu wyborczego usunięto wzmiankę o procesie, 

„który uwzględnia różne alternatywy”. Do wspomnianego punkt dopisano, że prawo do głoszenia 

swoich poglądów realizowane jest „w ramach konstytucji i krajowego prawdodawstwa”188. Punkt ten 

jeszcze przeredagowywano w rezolucjach z 1990 (45/150) i 1991 (46/137) roku189. Jest to jedyna po-

ważna zmiana w części aksjologicznej czterech pierwszych rezolucji „Poprawa skuteczności”190. 

Ponadto – dodano (jako punkt 4) zapis, że działania związane z rezolucją „nie powinny kwestionować 

suwerennego prawa każdego państwa do wolnego wyboru i rozwoju swojego systemu politycznego, 

społecznego, gospodarczego i kulturalnego, niezależnie od tego czy jest to zbieżne z preferencjami 

innych państw”191. Dodano również punkt 5, w którym Zgromadzenie Ogólne „podkreśla obowiązek 

każdego członka wspólnoty międzynarodowej by respektować decyzje podjęte przez inne państwa w 

wolnym wyborze i rozwijaniu swoich instytucji wyborczych”192. Punkt 4. i 5. rozostały w przygoto-

wanej rok później rezolucji z 1990 roku, natomiast punkt 4. nie pojawił się w rezolucji z roku 1991193. 

                                                 
186 Acta resumida de la 40a. sesión, A/C.3/44/SR.40, s. 11, 16 listopada 1989 r.  
187 Summary record of the 41th meeting, A/C.3/44/SR.4, 20 listopada 1989 r. 
188 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections, A/RES/44/146, 15 grudnia 
1989 r. 
189 W rezolucji z 1989 roku dodano po wspomnianych słowach (w porównaniu z rezolucją z 1988) – w zależno-
ści od wersji językowej – sformułowanie „w ramach konstytucji i krajowego prawodawstwa” (ang. „within the 
constitution and national legislation”, ros. „в рамках конституции и национального законодательства”), „w 
ramach wyznaczonych przez krajową konstytucję i krajowe prawodawstwo” (franc. „dans le cadre délimité par 
la constitution et la législation nationales”) lub „w zgodzie z normami konstytucyjnymi i prawodawstwem 
krajowym” (hiszp. „con arreglo a las normas constitucionales y a la legislación nacional”). W latach 1990-91 
fragment ten brzmi „tak jak przewidują narodowe konstytucje i prawodawstwa” (franc. „comme le prévoient par 
la constitution et la législation nationales”), „jak przewidziano w krajowych konstytucjach i ustawach” (ros. „как 
это предусмотрено в национальных конституциях и законах”, ang: “as provided in national constitutions and 
laws”) lub „w zgodzie z legislacją i konstytucjami narodowymi” (hiszp. „con arreglo a la legislación y las consti-
tuciones nacionales»). Zob. Renforcement de l'efficacité du principe d'élections périodiques et honnêtes, Forta-
lecimiento de la eficacia del principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas, Повышение 
эффективности принципа периодических и подлинных выборов, Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Naro-
dów Zjednoczonych z lat 1988-1991, A/RES/43/157, 8 grudnia 1988 r., A/RES/44/146, 15 grudnia 1989 r., 
A/RES/45/150, 18 grudnia 1990 r., A/RES/46/137, 17 grudnia 1991 r. w wersjach językowych francuskiej, hisz-
pańskiej i rosyjskiej. 
190 . Inna zmiana językowa jest bez znaczenia i polega na zastąpieniu w punkcie 1 rezolucji z 1988, 1989 i 1999 
roku w wersji angielskiej czasownika „emphasize” na „underscore”, a w hiszpańskiej zwrotu „poner de relieve” 
na „subrayar”. Zarówno oba hiszpańskie jak i angielskie wyrażenia w tłumaczeniu na język polski posiadają to 
samo znaczenie „podkreślać”. We francuskich wersjach pozostawiono czasownik „souligner”, a w rosyjskich 
„подчеркивать”. 
191 Enhancing the effectiveness (…), op.cit., A/RES/44/146, 15 grudnia 1989 r. 
192 Enhancing the effectiveness (…), op.cit., A/RES/44/146, 15 grudnia 1989 r. 
193 Enhancing the effectiveness (…), op.cit., A/RES/45/150, 18 grudnia 1990 r., A/RES/46/137, 17 grudnia 1991 
r. 



75 
 

W pracach nad rezolucją z grudnia 1990 (45/150) widać już było wyraźny podział na blok państw 

demokratycznych i obóz broniących się przed „ingerencją w wewnętrzne sprawy” państw autorytar-

nych. Przedstawiciel Birmy, która dopiero co unieważniła wolne wybory wygrane przez Narodową 

Ligę na rzecz Demokracji, mówił, że przyjęcie rezolucji „będzie otwarciem puszki Pandory i utworze-

niem bardzo groźnego precedensu” zaś twórcom dokumentu zarzucał, że chcą „dyktować” jego kra-

jowi „w jaki sposób ma zarządzać swoimi sprawami wewnętrznymi”194. W odpowiedzi przedstawiciel 

Szwecji zwrócił m.in. uwagę, że prawo do wolnych wyborów wynika z Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka i że Birma złamała je anulując wyniki głosowania z maja 1990 roku195. Użycie tego argu-

mentu i odwołanie się bezpośrednio do Powszechnej Deklaracji, jest jednym z typowych przykładów 

ewolucji w postrzeganiu tego dokumentu, jaka dokonała się w ciągu 42 lat od jego przyjęcia. 

Debata w 1990 roku doprowadziły do przyjęcia rezolucji w wersji praktycznie niezmienionej w po-

równaniu z rokiem ubiegłym. W 1991 roku rezolucja również pozostała bez większych zmian nie li-

cząc skrócenia części dotyczącej apartheidu – było to już po uwolnieniu Nelsona Mandeli, zaprzesta-

niu prowadzenia klasyfikacji rasowej196 i po zapowiedzi rozmów pokojowych między władzami i 

Afrykańskim Kongresem Narodowym. 

Podsumowując wszystkie cztery rezolucje (zob. Tabela 4.), należy zaznaczyć, że rezolucja z 1988 

roku była w najmniejszym stopniu obostrzona jakimikolwiek zastrzeżeniami197. Był to niewątpliwy 

sukces zachodniej dyplomacji, która niejako „kuchennymi drzwiami” doprowadziła do upowszechnie-

nia zasad stosowanych dotychczas wybiórczo w odniesieniu do poszczególnych państw. W latach 

1989-1991 sukcesywnie rośnie zakres miejsca przeznaczany na zapisy mówiące o prawie państw do 

wyboru systemu politycznego, a więc mogące podważać główną tezę, że obywatele mają prawo do 

wolnych wyborów. Tendencja ta nasiliła się po pierwszej rezolucji, w czasie prac nad którą państwa 

prezentujące model odmienny od liberalnej demokracji, nie zdążyły stworzyć wspólnego frontu. W 

1990 roku opór części państw członkowskich spowodował, że rezolucji nie przyjęto jednogłośnie – 

zagłosowało za nią 129 państw członkowskich przy ośmiu głosach przeciw i dziewięciu wstrzymują-

cych. W 1991 roku poparły ją 134 kraje członkowskie, przy czterech głosach przeciw i 13 wstrzymu-

jących się198. 

                                                 
194 Summary record of the 57th meeting, A/C.3/45/SR.57, s. 7 
195 Ibidem, s. 9-10 
196 Do 1 stycznia 1991 roku każdy obywatel RPA wraz z narodzeniem przypisywany był do jednej z czterech 
grup rasowo-etnicznych. Od decyzji tej przysługiwało mu później odwołanie do tzw. Rady ds. Klasyfikacji Ra-
sowej – rozpatrywała ona od kilku do kilkunastu tysięcy wniosków rocznie. 
197 Pod uwagę brano wyłącznie fragmenty aksjologiczne. Posługiwano się angielską wersją tekstów. Porówny-
wano liczbę użytych znaków w poszczególnych fragmentach. 
198 Dane na temat głosowań dostępne na stronach www.un.org 
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Tabela 4. Porównanie treści rezolucji ONZ „Poprawa skuteczności periodycznych i uczciwych wyborów” 

Rok i numer rezolucji 1988 (43/157) 1989 (44/156) 1990 (45/150) 1991 (46/137) 

Prawo do demokra-

cji199 73,4% 54,7% 54,6% 60,5% 

Prawo państw do 

wyboru systemu 5,3% 19,7% 19,9% 22,3% 

Potępienie aparthe-

idu 21,3% 25,6% 25,6% 17,3% 

Źródło: opr. własne200 

Sprzeciw przybrał też inną formę. Od 1989 roku grupa państw regularnie zgłaszała projekt innej rezo-

lucji “O poszanowaniu zasad suwerenności narodowej i nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw w 

ich procesach wyborczych” i doprowadzała do jej przyjęcia (przeciw głosowały m.in. USA, Kanada i 

państwa członkowskie Wspólnot Europejskich). Początkowo (1989-1995) robiono to co roku201, a 

później wyłącznie w latach kiedy pojawiała się kolejna rezolucja z rodziny „Poprawa skuteczności”202. 

Do 1999 roku rezolucje brzmiały bardzo podobnie – potępiały mieszanie się w sprawy wewnętrzne 

państw członkowskich, apelowały o powstrzymanie się od finansowania partii i grup politycznych za 

granicą oraz postulowały, by jakakolwiek pomoc ONZ w przeprowadzaniu wyborów odbywała się 

wyłącznie na zaproszenie państwa przyjmującego lub „w wyjątkowych okolicznościach jak przypadki 

dekolonizacji lub regionalne czy międzynarodowe procesy pokojowe”203. 

W 2001 roku kontrrezolucja stała się jednak wyraźnie łagodniejsza. Dołączono do niej (jako p. 2 i 8) 

stwierdzenia, że „okresowe, uczciwe i wolne wybory są ważnym elementem promowania i ochrony 

praw człowieka” oraz, że „wola ludu jest podstawą władzy rządów i wyraża się w okresowych i 

uczciwych wyborach (…)”. Złagodzono też wezwanie do niefinansowania zagranicznych partii poli-

tycznych204. Taka forma rezolucji pozostawiona została w 2003 i 2005 roku. Później w ogóle zanie-

chano kontrrezolucji. 

                                                 
199 Uwzględniono wszelkie odwołania do art. 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 25 Międzynaro-
dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jak również bezpośrednie stwierdzenia o prawie do głosowa-
nia, wolności słowa, dostępie do służby publicznej itd. 
200 Uwzględniono liczbę znaków w angielskim tekście rezolucji. 
201 Respect for the principles of national sovereignty and non-interference in the internal affairs of States in their 
electoral processes, 1989-1995: 44/147, 45/151, 46/130, 47/130, 48/124, 49/180, 50/172  
202 Respect for the principles of national sovereignty and non-interference in the internal affairs of States in their 
electoral processes, 1997-2005: 52/119, 54/168, 56/154, 58/189, 60/164 
203 Respect for the principles of national sovereignty and non-interference in the internal affairs of States in their 
electoral processes, 54/168, A/RES/64/168, 17 grudnia 1999 r. 
204 Respect for the principles of national sovereignty and non-interference in the internal affairs of States in their 
electoral processes, 56/154, A/RES/56/154, 19 grudnia 2001 r. 
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Rezolucje „Poprawa skuteczności zasady periodycznych i uczciwych wyborów” przyjęte w latach 

1988-1991 zbiegły się też w czasie z pierwszymi ONZ-owskimi misjami monitoringowymi, w których 

nie nadzorowano referendów niepodległościowych (co było praktyką w latach 50. , 60. i później) lecz 

wolne wybory parlamentarne. Stało się to w ramach realizacji planów pokojowych dla Namibii, Nika-

ragui, Angoli i Kambodży. Wreszcie rezolucje zbiegły się w czasie z gwałtownym przyspieszeniem 

procesu demokratyzacji i końcem rywalizacji międzyblokowej. Przełom demokratyczny 1988-1991 

dokonał tego, czego nie udało się bezpośrednio dokonać twórcom systemu praw człowieka ONZ opar-

tego na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – uznać, że jedna z metod wyłaniania władz ma cha-

rakter uniwersalny i pełniej niż inne przyczynia się do respektowania innych praw ludzkich i obywa-

telskich. 

Deklaracje i rezolucje przyjmowane po 1991 roku używają wyraźnie wartościującego języka w odnie-

sieniu do prawa do demokracji. Wystarczy przytoczyć kolejne rezolucje „Poprawa skuteczności” 

obecnie noszące zmienioną nazwę „Wzmacnianie roli ONZ w poprawie regularnych i uczciwych wy-

borów oraz promowaniu demokratyzacji” (Strengthening the role of the United Nations in enhancing 

periodic and genuine elections andthe promotion of democratization). Na przykład jedna z nich, da-

towana na 18 grudnia 2009 r. i przyjęta bez głosowania, przyznaje, że „demokracja jest uniwersalną 

wartością opartą na wyrażonej w sposób wolny woli ludu”, a państwa członkowskie „są odpowie-

dzialne za organizację, przeprowadzenie i zapewnienie wolnych i uczciwych procesów wyborczych” 

205. 

W międzyczasie inna rezolucja Promowanie i konsolidowanie demokracji (Promoting and consolida-

ting democracy) z 2000 roku wezwała państwa członkowskie do ustanowienia i wzmacniania zasad 

demokratycznych w tym m.in.: promowania pluralizmu, zwiększenia udziału obywateli w procesie 

decyzyjnym, rozwój „skutecznych instytucji publicznych, w tym (…) systemu wyborczego, który 

zapewnia regularne, wolne i uczciwe wybory” oraz respektowanie wolności przekonań, zgromadzeń, 

stowarzyszeń, wypowiedzi, jak również swobody mediów206. Rezolucja ta 29 razy używa słów „de-

mokracja”, „demokratyczny” i „demokratyzacja”, natomiast ani razu nie pada w niej słowo „suweren-

ny” bądź „suwerenność”. Co istotne, grupa państw przeciwnych „narzucaniu” demokracji została ze-

pchnięta do tak głębokiej defensywy, że tym razem żadne z nich nie zagłosowało przeciw. Wstrzyma-

ły się Chiny, Kuba, Wietnam, Birma i Laos, jak również Oman, Katar, Bahrajn, Arabia Saudyjska, 

Libia, Malediwy i Brunei oraz Demokratyczna Republika Kongo, Suazi, Bhutan i Honduras. Wśród 

157 krajów, które poparły rezolucję były jednak m.in. Białoruś, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ery-

                                                 
205 Strengthening the role of the United Nations in enhancing periodic and genuine elections and the promotion 
of democratization, A/RES/64/155, New York, 18 grudnia 2009 r. 
206 Promoting and consolidating democracy, A/RES/55/96, New York, 4 grudnia 2000 r. 
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trea oraz Iran207. 

Ciekawym dokumentem, który pokazuje poczesne miejsce prawa do demokracji w systemie praw 

człowieka ONZ, jest Deklaracja Wiedeńska i Program Działania przyjęta na zakończenie Światowej 

Konferencji Praw Człowieka w czerwcu 1993 roku. W punkcie 8. stwierdza ona, że „demokracja, 

rozwój oraz szacunek wobec praw człowieka i podstawowych wolności, są współzależne i wzmacnia-

ją się wzajemnie”. Stanowi to kwintesencję dzisiejszego postrzegania praw człowieka i prawa do de-

mokratycznego zarządzania jako jednego z nich208. 

1.2.2.4 Prawo do demokracji w regionalnych systemach praw człowieka 

Istotnym efektem przełomu demokratycznego ONZ była seria dokumentów przyjętych przez organi-

zacje regionalne. W latach 1990-1993 albo rozpoczęły one budowę własnego systemu praw człowieka 

uwzględniającego prawo do demokracji, albo też nastąpiła w nich rozbudowa już istniejącego. U pro-

gu lat 90., kiedy to dokonywał się przełom demokratyczny i kończyła „trzecia fala” demokratyzacji, 

dorobek poszczególnych organizacji był różny. Pod tym względem zasadne jest podzielenie organiza-

cji międzynarodowych na trzy grupy: 

1.) Organizacje bądź systemy polityczne warunkujące swoje członkostwo od przestrzegania prawa do 

demokracji (Rada Europy, Wspólnoty Europejskie). W ich przypadku zmianie uległ zakres teryto-

rialny stosowanych regulacji. Szczególnie istotny jest rozwój systemu praw człowieka Rady Eu-

ropy, do 1990 roku organizacji grupującej demokratyczne państwa Europy Zachodniej, która 

wskutek przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i na Kaukazie Południowym, rozszerzyła się 

terytorialnie na niemal cały kontynent. 

2.) Organizacje dopuszczające członków nie przestrzegających zasad demokratycznych lub praw 

człowieka lecz deklarujące zaangażowanie na rzecz ich respektowania (Organizacja Państw Ame-

rykańskich [OPA], Konferencja/Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [OBWE]). 

W ich wypadku nastąpił dalszy rozwój bazy prawno-instytucjonalnej ochrony praw człowieka, w 

tym prawa do demokracji. Instytucje te rozbudowały swój system obserwacji procesów demokra-

tyzacyjnych, zapobiegania zamachom stanu itd. Ewolucja OPA doprowadziła do osiągnięcia przez 

nią standardów zbliżonych do Rady Europy (OPA zaczęła m.in. zawieszać członków naruszają-

cych prawo do demokracji) 

3.) Organizacje nie posiadające systemu praw człowieka (Organizacja Jedności Afrykańskiej, Liga 

Państw Arabskich, Organizacja Konferencji Islamskiej). Organizacje te na fali ogólnoświatowych 

tendencji demokratyzacyjnych przyjęły dokumenty tworzące ich system praw człowieka. We 

wszystkich przypadkach jest on jednak mniej rygorystyczny niż w systemie Rady Europy czy 
                                                 
207 Press Release GA/9842, annex VI, 4 grudnia 2000 r. 
208 Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/2312, 25 lipca 1993 r., punkt 8 
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OPA. 

Demokracja i praw człowieka zajęły też coraz ważniejsze miejsce w pracy organizacji regionalnych 

nie mających charakteru ogólnokontynentalnego (jak Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachod-

niej [ECOWAS], Wspólnota Rozwoju Południa Afryki [SADC] itd.). Nawet Wspólnota Niepodle-

głych Państw, której członkowie dziś są najbardziej przywiązani do zarzuconej – wydawałoby się – 

idei „nieingerencji” – przyjęła swoje własne dokumenty dotyczące praw człowieka i standardów de-

mokracji. Pokazuje to stopień, do jakiego przełom demokratyczny, zmodyfikował debatę o prawie do 

demokracji. Część państw autorytarnych lub quasiautorytarnych doszła do wniosku, że zamiast – jak 

kiedyś Birma czy Zambia – przeciwstawiać się retoryce demokratycznej, jedynym skutecznym środ-

kiem jest modyfikacja debaty. Znajdzie to odzwierciedlenie m.in. w standardach obserwacji wyborczej 

części organizacji międzynarodowych, o czym będzie mowa w dalszych rozdziałach. 

Część organizacji radykalnie zmieniła swoją praktykę wobec charakterystycznych dla ich regionów 

zachowań niedemokratycznych. Doskonałym przykładem jest zachowanie Organizacji Państw Ame-

rykańskich we wrześniu 1991 roku wobec puczu na Haiti. Zaledwie tydzień po zamachu gen. Raoula 

Cedrasa i obaleniu sprawującego od ośmiu miesięcy władzę Aristide’a, OPA, która w czasach zimnej 

wojny zachowywała się biernie wobec licznych przewrotów wojskowych zażądała od Haiti przywró-

cenia władzy cywilnej i zaleciła swoim członkom nieutrzymywanie stosunków z nowym reżimem. 

Była to jedna z najbardziej radykalnych zmian w praktyce jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej 

w zakresie dotyczącym praw człowieka, w szczególności prawa do demokratycznego zarządzania. 

Zauważyć można, że OPA w 1976 roku przeprowadziła sesję swojego Zgromadzenia Ogólnego w 

rządzonym przez gen. Augusto Pinocheta Chile, a w 2010 roku na swojej stronie internetowej miała 

wypisaną maksymę „Demokracja na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju”209 i skutecznie rozwi-

niętą procedurę zawieszania państw, w których doszło do niekonstytucyjnego przejęcia władzy. Pań-

stwa, w których nastąpił pucz lub innego rodzaju niedemokratyczne przejęcie władzy zawiesza rów-

nież szereg innych organizacji regionalnych, w tym Unia Afrykańska powstała w 2002 roku w miejsce 

Organizacji Jedności Afrykańskiej. Procedury antypuczowe w tych regionach świata, gdzie zamach 

stanu funkcjonował przez lata jako alternatywna metoda zdobywania władzy, są jednym z najistotniej-

szych instrumentów budowy systemów konstytucyjnych i w ten sposób przyczyniają się do postępów 

demokratyzacji. 

Poszczególne organizacje wypracowały również własne procedury postępowania z członkami łamią-

cymi zasady demokracji i doprowadziły do przyjęcia dokumentów, w których ich członkowie zobo-

wiązują się do przeprowadzania wolnych wyborów. W tym miejscu zasadnym wydaje się przytocze-

nie kluczowych dokumentów, które rozciągają zobowiązanie do respektowania prawa do demokracji 

                                                 
209 Zob. www.oas.org/en/default.asp na dzień 16 grudnia 2010 r. 
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na członków organizacji regionalnych210. 

a. Dokumenty Rady Europy: 

 Statut Rady Europy (1949)211 nakazuje w artykule 3. wszystkim państwom członkowskim uznać 

„zasadę praworządności oraz zasadę, iż wszystkie osoby pozostające pod jego jurysdykcją korzy-

stają z praw człowieka i podstawowych wolności”. Odwołanie do demokracji znajduje się w Sta-

tucie tylko raz, do tego wyłącznie w preambule. Pomimo to, dokument odegrał dużą rolę w roz-

woju prawa do demokratycznego zarządzania, a artykuł 3. przez większość historii Rady interpre-

towano rozszerzająco. Rada Europy była konsekwentna w stosowaniu wobec nowych procedur 

demokratycznych. Portugalia i Hiszpania uzyskały członkostwo dopiero po przeprowadzeniu (od-

powiednio w 1976 i 1977 pierwszych wolnych wyborów), podobny wymóg zastosowano wobec 

Polski, przyjętej dopiero po wyborach 1991 roku. Mniej konsekwentna Rada była wobec państw 

członkowskich, które złamały procedury demokratyczne. Z członkostwa zrezygnowała w 1967 

roku Grecja, po zamachu wojskowym i wniosku o zawieszenie jej w prawach członka. Procedury 

tej nie zastosowano jednak w stosunku do Turcji, która – już jako członek Rady – przeżyła cztery 

zamachy stanu (1960, 1971, 1980, 1997), w tym dwa lata rządów junty wojskowej (1980-82). 

Brak konsekwencji przy uzależnianiu członkostwa od stosowania uczciwych procedur demokra-

tycznych pozwolił uzyskać je m.in. Armenii i Azerbejdżanowi. Odmienne standardy zastosowano 

wobec Białorusi, która w 1997 roku utraciła status obserwatora i wobec Kazachstanu, któremu w 

2010 roku odmówiono członkostwa. 

 Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1952). 

Przyjęta w 1950 roku Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ani razu 

nie wspomina o sposobie, w jaki muszą być rządzone państwa członkowskie Rady, gwarantując 

wszakże wolność wyrażania opinii (art. 10) oraz swobodę stowarzyszeń (art. 11)212. Jednak uzu-

pełniający ją Protokół Nr 1 wprowadza „prawo do wolnych wyborów” jako osobną kategorię 

przywilejów. W artykule 3. państwa-strony „zobowiązują się organizować w rozsądnych odstę-

pach czasu wolne wybory, oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach zapewniających swobodę 

wyrażania opinii ludności w wyborze ciała ustawodawczego”213. Znów należy zwrócić uwagę na 

bardzo wąski zakres tego sformułowania. Protokół mówi o „ciele ustawodawczym”, a nie o wła-

dzy wykonawczej. Gdyby przyjąć jego zawężającą interpretację, dopuszczałby on możliwość, w 

której faktyczna władza wykonawcza spoczywa w rękach organu niewybieralnego (mianowanego 

                                                 
210 Compendium of International Standards for Elections, NEEDS/European Commission, Brussels 2007 
211 Statut Rady Europy, http://coe.org.pl/files/1379617756/file/ets_001.pdf 
212 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności po nowelizacji przez Protokół nr 11 i 14 z 
Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6 i 7, Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czerwiec 
2010, s. 6-7 
213 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (…), op.cit., s. 15 
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lub dziedzicznego). W praktyce politycznej Rady Europy przepis ten traktowano jednak rozszerza-

jąco, a w całej jej historii żadne państwo członkowskie nie próbowało stosować podobnego mode-

lu władzy. 

b. Dokumenty OBWE: 

 Dokument Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE 

(1990). Państwa – uczestnicy procesu KBWE po raz pierwszy uznają w nim, że „demokracja plu-

ralistyczna i rządy prawa są podstawą zapewnienia poszanowania praw człowieka i podstawo-

wych wolności”. W najważniejszym dotyczącym naszego zagadnienia paragrafie 7, państwa zo-

bowiązują się do „przeprowadzania wolnych wyborów w rozsądnych odstępach czasu” (7.1), 

„zgody na to, by wszystkie miejsca w przynajmniej jednej izbie narodowego parlamentu były ob-

sadzane w sposób wolny w ogólnonarodowym głosowaniu” (7.2), „przyznania powszechnego i 

równego prawa wyborczego dorosłym obywatelom” (7.3), „zapewnienia głosowania w sposób 

tajny lub odpowiadającej mu procedury wolnego oddawania głosów oraz uczciwego liczenia i ze-

stawiania głosów wraz z publicznym ogłoszeniem wyników” (7.4), „poszanowania dla prawa 

obywateli do ubiegania się o urzędy publiczne, indywidualnie lub jako przedstawiciele partii lub 

organizacji politycznych na zasadzie równości” (7.5), zapewnienia braku przeszkód w niezakłóco-

nym dostępie do mediów (7.8). W punkcie 8 z kolei państwa późniejszej OBWE zapraszają inne 

kraje – uczestników procesu do obserwowania ich krajowych wyborów. Punkt 8 jest do dziś pod-

stawą prawną obserwacji wyborczej OBWE. 

 Paryska Karta Nowej Europy (1990)214. Dokument ten określa demokrację jako “jedyny system 

rządów naszych narodów”, a rząd demokratyczny definiuje jako „oparty na woli ludu wyrażanej 

regularnie poprzez wolne i uczciwe wybory”. Państwa uznają przy tym m.in. „prawo każdej jed-

nostki” do „wolności myśli, sumienia, religii lub wierzenia”, „wolności wypowiedzi”, „wolności 

stowarzyszenia i pokojowych zgromadzeń”. Wśród praw obywatelskich i politycznych wymienia-

ją też prawo do „udziału w wolnych i uczciwych wyborach”. W celu implementacji cytowanych 

powyżej paragrafów 7 i 8 Dokumentu Spotkania Kopenhaskiego, powołane zostaje Biuro ds. 

Wolnych Wyborów, które przemianowane w 1992 roku na Biuro Instytucji Demokratycznych i 

Praw Człowieka (ODIHR) prowadzi m.in. obserwację wyborczą w imieniu OBWE. W Załączniku 

I do Karty państwa potwierdzają swoje zobowiązania z Kopenhagi, tym razem dodając w pream-

bule, że „wola ludu wyrażona w sposób wolny poprzez regularne i wolne wybory jest podstawą 

władzy i legitymacji każdego rządu”. 

 Dokument Spotkania Moskiewskiego Konferencji w sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE 

                                                 
214 Charter of Paris for a New Europe, www.osce.org/mc/documents/39516 
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(1991)215. Dokument z października 1991 roku, niespełna półtora miesiąca po nieudanym puczu 

Giennadija Janajewa, „bezwarunkowo potępia siły, które próbują przejąć władzę od przedstawi-

cielskiego rządu państwa uczestniczącego wbrew woli ludu wyrażonej w wolnych i uczciwych 

wyborach”. Jak zostanie wykazane poniżej – rodząca się dokładnie w tym samym okresie prakty-

ka konsekwentnego potępiania puczów – jest wspólna dla OBWE oraz Organiacji Państw Amery-

kańskich, a z czasem stanie się powszechna również w praktyce organizacji afrykańskich. Ten ro-

dzaj reakcji na zamachy stanu jest jednym z charakterystycznych elementów upowszechniania się 

prawa do demokracji w latach 90. i później. 

c. Dokumenty Organizacji Państw Amerykańskich (OPA): 

 Karta OPA216 (1948, zmieniona przez Protokół Waszyngtoński z 1992 r.217) w preambule 

stwierdza, że “demokracja przedstawicielska jest nieodzownym warunkiem stabilności, pokoju i 

rozwoju” obu Ameryk. „Promowanie i konsolidowanie demokracji przedstawicielskiej” jest rów-

nież jednym z działań statutowych organizacji (art. 2 punkt b.). Termin „demokracja przedstawi-

cielska” pojawia się też w kilku innych miejscach dokumentu. W najważniejszym – artykule 9 – 

mowa o tym, że „członek organizacji, którego ukonstytuowany w sposób demokratyczny rząd zo-

stał obalony siłą, może być zawieszony w prawach uczestniczenia w organach organizacji218. 

 Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka (1948)219 przyjęta jednocześnie z 

Kartą OPA stwierdza w artykule XX, że „każda osoba posiadająca zdolność prawną upoważniona 

jest do uczestniczenia w rządzeniu swoim krajem czy to bezpośrednio czy też poprzez przedstawi-

cieli, oraz do udziału w powszechnych wyborach, które powinny być tajne, uczciwe, regularne i 

wolne”. Artykuły XXI i XXII mówią z kolei o prawie do stowarzyszenia i zgromadzeń, zaś arty-

kuł IV przyznaje obywatelom państw członkowskich prawo do wolności słowa. 

 Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969)220 jest dokumentem wiążącym, który ratyfi-

kowało ponad 20 państw obu Ameryk, ale nie uczyniły tego Stany Zjednoczone, zaś w chwili 

podpisania Konwencji w pracach OPA nie uczestniczyły Kanada i Kuba. De facto stanowi więc 

                                                 
215 Document of the Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, 
www.osce.org/odihr/elections/item/14310 
216 Charter of the Organization of American States (A-41), www.oas.org/dil/treaties_A-
41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm 
217 Protocol of Amendments to the Charter of the Organization of American States (A-56) „Protocol of Washing-
ton”, www.oas.org/dil/treaties_A-56_Protocol_of_Washington.htm 
218 Artykuł 9 w tym brzmieniu został wprowadzony w 1992 roku przez Protokół Waszyngtoński. Przyjęcie do-
kumentu poprzedziła wydana w 1991 roku rezolucja Zgromadzenia Ogólnego OPA „Demokracja Przedstawi-
cielska”, która zapoczątkowała mechanizmy szybkiego reagowania na zamachy stanu. Zob. Representative De-
mocracy (Resolution adopted at the fifth plenary session, held on June 5, 1991), AG/RES. 1080 (XXI-O/91 
219 American Declaration of the Rights and Duties of Man, www.oas.org/dil/1948 American Declaration of the 
Rights and Duties of Man.pdf 
220 American Convention on Human Rights, „Pact of San Jose, Costa Rica”, 
www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html 
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pakt praw człowieka obowiązujący w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, nie ma zaś charakteru 

ogólno amerykańskiego. Art. 23 Konwencji, zwanej też Paktem z San José przewiduje prawo każ-

dego obywatela do „brania udziału w zarządzaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub po-

przez wybranych przedstawicieli” oraz „głosowania i bycia wybieranym w uczciwych regularnych 

wyborach, które odbywają się w oparciu o powszechne i równe prawo wyborcze i w sposób tajny, 

który gwarantuje swobodne wyrażenie woli przez wyborców”. Dodatkowo art. 13 zapewnia wol-

ność przekonań i wypowiedzi, art. 15 wolność zgromadzeń, a art. 16 wolność stowarzyszeń. 

 Międzyamerykańska Karta Demokratyczna (2001) 221 . Karta jest dokumentem wiążącym 

wszystkich 34 członków Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) i podstawą panamerykań-

skiego systemu ochrony “prawa do demokratycznego zarządzania”. Jej treść można podzielić na 

kilka części. Wymagane od członków procedury demokratyczne wymienia artykuł 3, który nakła-

da na państwa członkowskie obowiązek „przeprowadzania okresowych, wolnych i uczciwych wy-

borów opartych o tajne i powszechne głosowanie” przy „pluralizmie partii i organizacji”. Substan-

cji normatywnej dodają z kolei artykuły 4 (przejrzystość rządów, wolność słowa, respekt dla praw 

socjalnych, odpowiedzialna administracja publiczna), art. 5 (przejrzysty system finansowania par-

tii politycznych), art. 6 (promowanie partycypacji obywateli), art. 9 (zakaz dyskryminacji), art. 12 

(dbałość o wysoki rozwój społeczny w tym walka z analfabetyzmem i ubóstwem). Trzecia część 

wprowadza mechanizmy na wypadek zamachu stanu, uzurpacji władzy bądź złamania procedur 

demokratycznych w jakimkolwiek kraju członkowskim. Artykuł 20 Karty przewiduje, ze każde 

inne państwo członkowskie lub Sekretarz Generalny mogą wówczas zażądać natychmiastowego 

zwołania Stałej Rady i podjąć wszelkie środki dyplomatyczne w celu przywrócenia demokracji. 

Jeżeli środki zawiodą, Stała Rada zwołuje specjalną sesję Zgromadzenia Ogólnego. To po wy-

czerpaniu środków dyplomatycznych może – w myśl artykułu 21 – dwiema trzecimi głosów za-

wiesić dane państwo w prawach członkowskich. Czwarta część wprowadza (art. 23-25) zasady or-

ganizowania Misji Obserwacji Wyborów OPA oraz przewiduje (art. 26-28) działania organizacji 

na rzecz „promocji kultury demokratycznej”. Dokument z 2001 roku stanowi w ten sposób jeden z 

najdalej idących aktów prawnych wydanych przez organizację regionalną i w dużym stopniu upo-

dabnia panamerykański system ochrony „prawa do demokratycznego zarządzania” do systemu eu-

ropejskiego222. 

d. Dokumenty Unii Afrykańskiej (do 2002 roku Organizacji Jedności Afrykańskiej): 

                                                 
221 Inter-American Democratic Charter, www.educadem.oas.org/documentos/dem_eng.pdf 
222 Carta Democrática Interamericana. Documentos e interpretaciones, OEA/Ser.G/CP-1, Washington, DC 
2003 
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 Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (1981)223 do dziś ratyfikowana przez wszystkie 53 

państwa członkowskie Unii Afrykańskiej 224  stanowiła regionalny odpowiednik Międzynarodo-

wych Paktów z 1966 roku. Pomimo jej przyjęcia, przepisy Karty odgrywały początkowo niewiel-

ką rolę w praktyce politycznej państw afrykańskich. Od wejścia w życie karty w 1986 roku do 

1990 roku żadne z nich nie wprowadziło żadnych istotnych zmian demokratycznych. Dokument 

ten na fali demokratyzacji Afryki został jednak wzmocniony poprzez powołanie instytucji zajmu-

jących się jej ochroną. Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów powołany w 1998 roku225 

rozpoczął pracę sześć lat później wraz z wejściem w życie ustanawiającego go protokołu. Do tego 

czasu system rozpatrywania skarg przez Afrykańską Komisję Praw Człowieka odwzorowany był 

na mechanizmie istniejącym w ramach ONZ. Karta przyznaje każdemu obywatelowi pełen zakres 

praw składających się na prawo do demokracji, a więc gwarantuje im „prawo do swobodnego 

udziału w rządzeniu swoim krajem czy to bezpośrednio czy też przez wybranych w sposób wolny 

przedstawicieli” (art. 13.1), „równy dostęp do służb publicznych” (art. 13.2), prawo do uzyskiwa-

nia i rozpowszechniania informacji (art. 9), wolność stowarzyszeń (art. 10.1), zakaz zmuszania do 

przynależności do stowarzyszeń (art. 10.2), wolność zgromadzeń (art. 11) i swobodę przemiesz-

czania się (art. 12). Zwrócić jednak należy uwagę, że w całym dokumencie ani razu nie pada sło-

wo „demokracja”, nie ma też żadnego odwołania do „wolnych wyborów”. Zapisy dotyczące pra-

wa do demokracji wymagają zatem interpretacji ekstensywnej i nie były postrzegane w ten sposób 

przed przełomem demokratycznym ONZ i demokratyzacją Afryki. Prawdziwą idée fixe twórców 

Karty stanowiła dekolonizacja, art. 20 uznający „prawo wszystkich ludów do istnienia” oraz ich 

„niekwestionowalne i niezbywalne prawo do samostanowienia” wraz z prawem „uciśnionych lu-

dów” do „wyzwolenia się z więzów dominacji wszelkimi środkami uznanymi przez wspólnotę 

międzynarodową”. Również w preambule jako jeden z celów Karty wymieniono „wyeliminowa-

nie kolonializmu, neokolonializmu, apartheidu i syjonizmu” (użycie tego ostatniego zwrotu spo-

wodowało, że rząd RPA przystępując do Karty wnioskowała o „zharmonizowanie jej z rezolucja-

mi ONZ charakteryzującymi syjonizm” 226 i w ten sposób wykluczenie ewentualnej antysemickiej 

interpretacji tego sformułowania). 

 Nowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD). Deklaracja na temat Demokracji 

oraz Zarządzania Politycznego, Gospodarczego i Korporacyjnego podpisana przez Szefów 

                                                 
223 African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights (Adopted 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 
rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered intoforce 21 October 1986), www.africa-
union.org/official_documents/Treaties_ Conventions_ Protocols/Banjul Charter.pdf 
224 List of Countries Which Have Signed, Ratified/Acceded to the African Union Convention on African Charter 
on Human and People's Rights, www.achpr.org/english/ratifications/ratification_african%20charter.pdf 
225 Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on 
Human and Peoples' Rights, www.achpr.org/english/_info/court_en.html 
226 Rząd w Pretorii nie zgłosił jednak zastrzeżenia, a jedynie sformułował notę werbalną. Zob: 
www.justice.gov.za/policy/african charter/africancharter.htm 
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Państw i Rządów Państw Członkowskich Unii Afrykańskiej (2002)227. Dokument będący od-

wzorowaniem Karty Millenijnej ONZ ma charakter deklaratywny, jednak zawarte w nim zobo-

wiązania bardzo dobrze oddają zmianę nastawienia państw afrykańskich do demokracji w porów-

naniu z rokiem 1981. Jej twórcy wyrażają zadowolenie, że w Afryce rośnie liczba rządów demo-

kratycznych „przywiązanych do ochrony praw człowieka” , a obywatele ich krajów odrzucają „ni-

skiej jakości przywództwo gospodarcze i polityczne”. Wciąż za słabość państw afrykańskich od-

powiada – zdaniem twórców dokumentu – kolonializm, ale tym razem jako inny czynnik wymie-

nione zostają „słabej jakości przywództwo, korupcja i złe zarządzanie w wielu krajach”. Liderzy 

Afryki zobowiązują się (punkt 49) do „promowania i ochrony demokracji oraz praw człowieka w 

swoich krajach i regionach” oraz (punkt 79) do „respektowania światowych standardów demokra-

tycznych, których główne części składowe to pluralizm polityczny, zgoda na istnienie wielu partii 

politycznych i związków zawodowych oraz wolne, otwarte i demokratyczne wybory organizowa-

ne regularnie i umożliwiające ludowi wolny wybór swoich liderów”. W dalszych punktach liderzy 

państw Afryki zobowiązują się do rozbudowy mechanizmów demokratycznych i koordynacji 

działań w tym zakresie. Demokracja w tym dokumencie jest postrzegana jako środek do budowy 

lepszego zarządzania, a co za tym idzie realizacji głównego założenia – podwojenia PKB Afryki 

w ciągu 15 lat. Choć samo założenie wydaje się słuszne, odzwierciedla ono pewien problem my-

ślenia o demokracji w krajach afrykańskich – postrzegana jest ona często jako środek do celu, a 

nie cel sam w sobie. W sferze deklaratywnej nie obniża to jednak znaczenia cytowanej Deklaracji, 

która przekłada się w sposób istotny na uznanie przez afrykańskie państwa demokracji jako jedy-

nego trwałego systemu rządów. 

Opisane powyżej dokumenty rozciągają prawo do demokracji na większość państw świata, w tym 

niemal na wszystkie położone w Europie, Afryce i obu Amerykach. Dla odmiany Azja i Pacyfik są 

jedynymi regionami, które nie posiadają analogicznego ogólno kontynentalnego systemu praw czło-

wieka podobnego do tego, który posiada Rada Europy, OPA czy UA. 

Część państw położonych w tych strefach podpisała i ratyfikowała Arabską Kartę Praw Człowieka 

(2004)228 zobowiązanie traktatowe w ramach Ligi Państw Arabskich229 (do końca 2010 roku uczyniły 

to Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Syria, rząd autonomii palestyńskiej, Jordania230 i Arabia 

Saudyjska231, kartę ratyfikowały także dwa afrykańskie państwa arabskie: Libia i Algieria). Art. 24 

                                                 
227 The New Partnership for Africa's Development (NEPAD), 
www.un.org/africa/osaa/reports/nepadEngversion.pdf 
228 Poprzednia wersja dokumentu z 1994 roku nie weszła w życie, bo nie ratyfikowało jej żadne państwo 
229 League of Arab States, Arab Charter on Human Rights, May 22, 2004, reprinted in 12 Int'l Hum. Rts. Rep. 
893 (2005), entered into force March 15, 2008, 
www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655 
230 Arab Charter on Human Rights: Written in 1994, it is enforced in 2008, en.alkarama.org, 21 marca 2008 r. 
231 Saudi Arabia ratifies Arab Charter on Human Rights, www.saudiembassy.net, 15 kwietnia 2009 r. 
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dokumentu gwarantuje każdemu obywatelowi swobodę działalności politycznej, prawo do udziału w 

zarządzaniu sprawami publicznymi „bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli”, „kandy-

dowania w wyborach lub wybierania swoich przedstawicieli w wolnych i bezstronnych wyborach”, 

które oparte są na zasadzie równości i gwarantują wolne wyrażenie woli. Artykuł zapewnia również 

wolność stowarzyszeń i zgromadzeń. Całość praw uzupełnia art. 32 zapewniający prawo do informacji 

oraz wolność słowa i przekonań, zastrzegając jednak, że korzystanie z nich musi odbywać się „w zgo-

dzie z fundamentalnymi wartościami społeczeństwa” i pozwala je ograniczać m.in. z uwagi na „mo-

ralność publiczną”. Wszystkie powyższe prawa ograniczone są jednak zastrzeżeniem wynikającym z 

artykułu 4, który pozwala je zawiesić „w wyjątkowych sytuacjach”, wśród których wymienia „zagro-

żenie dla życia narodu”. 

Pominąć tutaj można część dokumentów, które nie weszły w życie (np. Konwencję Wspólnoty Nie-

podległych Państw o prawach i podstawowych swobodach człowieka z 1995 roku232, którą ratyfiko-

wały zaledwie cztery państwa czy ratyfikowaną przez kilka państw Afrykańską Kartę Demokracji, 

Wyborów i Zarządzania233) lub takich, które zawierają jedynie ogólnikowe odniesienia do demokracji 

(np. Deklarację z Harare wydaną przez szczyt Wspólnoty Narodów w 1991 roku234), nawet jeżeli przy-

taczane są one niekiedy przez instytucje UE235. 

Pominąć też można szersze omawianie dokumentów organizacji subregionalnych, których wszystkie 

państwa członkowskie uczestniczą w kontynentalnym systemie praw człowieka, choć niektóre – jak 

Protokół o demokracji i dobrym zarządzaniu (2001) ECOWAS zawierają bardzo pełny opis procedur 

demokratycznych, wprowadzając zasadę „zero tolerancji” dla przejmowania władzy siłą lub w jaki-

kolwiek inny sposób niż poprzez „wolne, uczciwe i przejrzyste wybory” (art. 1) oraz explicite zabra-

niając jakichkolwiek zmian w ordynacji wyborczej później niż na 6 miesięcy przed wyborami (art. 

2)236. 

Wreszcie szczególny rodzaj dokumentów stanowią traktaty wielostronne, które nominalnie chronią 

prawo do demokracji, przyjmują jednak jego definicję diametralnie odmienną od obecnej w Po-

wszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie czy też omówionych powyżej do-

kumentach regionalnych. Z tego powodu nie stanowią one części opisywanego powyżej dorobku 

                                                 
232 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, 
www.medialaw.ru/exussrlaw/l/sng/37.htm 
233 African Charter on Democracy, Elections and Governance, 
www.un.org/democracyfund/Docs/AfricanCharterDemocracy.pdf 
234 Harare Commonwealth Declaration, Issued by Heads of Government in Harare, Zimbabwe, on 20 October 
1991, www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/{7F83FE73-6E7D-45FB-BFBC-
FA519E255E72}_Harare Declaration.pdf 
235 Compendium of International Standards for Elections, NEEDS/European Commission, s. 121 i 142 
236 Protocol A/SP1/12/01 on Democracy and Good Governance Supplementary to the Protocol relating to the 
Mechanism For Conflict Prevention, Management, Resolution,Peacekeeping and Security, 
www.comm.ecowas.int/sec/en/protocoles/Protocol on good-governance-and-democracy-rev-5EN.pdf 
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prawno-międzynarodowego w dziedzinie prawa do demokracji. Wśród nich dwa najważniejsze to: 

 Konwencja o standardach wyborów demokratycznych, praw i swobód wyborczych w pań-

stwach-uczestnikach Wspólnoty Niepodległych Państw (2002)237. Dokument ten w wielu miej-

scach raczej usprawiedliwia naruszanie prawa do demokracji niż gwarantuje jego ochronę. Gwa-

rantując prawa wyborców i kandydatów zalicza ich ostateczne sformułowanie do kompetencji 

wewnętrznej państw. Zabrania (art. 1 punkt 7) „jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego 

udziału obywateli obcych państw” oraz zagranicznych organizacji społecznych w działalności 

związanej z „przeprowadzeniem wyborów do organów władzy państwowej i samorządu lokalne-

go”, zakazuje finansowania kampanii zza granicy (art. 12 punkt 3), „nadużycia swobody słowa” 

(art. 13 punkt 6), stosunkowo dużo miejsca (art. 18) poświęca ograniczeniom prawa wyborczego. 

Stworzona przez nią definicja demokracji z przyznaniem państwu licznych praw do jej ograniczeń 

odbija się w dużej mierze na procedurach misji obserwacyjnych WNP, które aprobują procesy 

wyborcze m.in. na Białorusi i w jednopartyjnym Turkmenistanie. Obserwacja ta, którą można 

określić mianem „kontrobserwacji wyborczej” będzie tematem w kolejnych rozdziałach. 

 Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie (1990)238. Dokument o charakterze deklaratyw-

nym przyjęty w Kairze przez Organizację Konferencji Islamskiej uzależenia wolność słowa (art. 

22) i prawo do „udziału, bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu sprawami publicznymi” (art. 

23) od zgodności przedmiotu z prawem szariatu. 

1.2.2.5 Państwa-strony umów międzynarodowych gwarantujących prawo do demokracji 

Biorąc pod uwagę wszystkie międzynarodowe zobowiązania państw w dziedzinie prawa do demokra-

cji, zarówno podjęte w ramach ONZ, jak i organizacji lokalnych, wyliczyć można, że większość spo-

śród 195 państw i terytoriów uwzględnianych w tej pracy, nałożyło na siebie obowiązek przeprowa-

dzania wolnych i uczciwych wyborów, zapewnienia obywatelom powszechnego dostępu do urzędów 

oraz respektowania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń, czyli wszystkiego co wyczerpuje 

proceduralną definicję demokracji. Dzieje się tak ponieważ: 

 167 spośród nich podpisało i ratyfikowało Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz-

nych239. 

                                                 
237 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств (подписанная в Кишиневе, 7 октября 2002 года), 
http://www.e-democracy.md/files/elections/local2007/convention-cis-elections-ru.pdf 
238 The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, A/CONF.157/PC/62/Add.18 
239 Pakt podpisały, ale nie ratyfikowały: Chiny, Kuba, Komory, Nauru oraz Wyspy Św. Tomasza i Książęca. 
Paktu nie podpisały: Birma, Brunei, Malezja, Singapur, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Oman, Katar, Antigua i Barbuda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Tuvalu, Tonga, Wyspy Salomona, Palau, Mi-
kronezja, Wyspy Marshalla, Kiribati, Fidżi i Bhutan. Specyficzna jest sytuacja Tajwanu, który podpisał Pakt 
występując jako rząd Republiki Chińskiej, ale nie został jego stroną utraciwszy członkostwo w ONZ. Stronami 
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 Łącznie 134 państwa uczestniczą w regionalnych systemach praw człowieka, które obejmują pra-

wo do demokracji: 47 państw objętych jest systemem praw człowieka Rady Europy, 53 systemem 

Unii Afrykańskiej, a 34 kraje systemem Organizacji Państw Amerykańskich. 

 Spośród państw i terytoriów, które ani nie są stroną Paktu ani nie uczestniczą w żadnym z wymie-

nionych systemów praw człowieka, trzy (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz 

autonomia palestyńska) ratyfikowały Arabską Kartę Praw Człowieka, która zawiera zobowiązanie 

do przeprowadzania wolnych wyborów. 

 Spośród 195 państw i terytoriów uwzględnianych w niniejszej pracy, żadnych zobowiązań w 

dziedzinie przeprowadzania wolnych wyborów i szerzej pojmowanego prawa do demokracji nie 

zaciągnęło na siebie 15 podmiotów: Birma, Brunei, Malezja, Singapur, Tuvalu, Tonga, Wyspy Sa-

lomona, Palau, Mikronezja, Wyspy Marshalla, Kiribati, Fidżi, Bhutan, Tajwan i Kosowo. 

Wobec 180 państw i terytoriów wolno zatem wywodzić wymóg stosowania procedur demokratycz-

nych z podjętych przez nie zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Stoją one ponad prawem we-

wnętrznym tych państw i domagać się ich respektowania mogą nie tylko ich obywatele ale również 

inne państwa i organizacje – strony tychże umów. Zobowiązania te są jedną z podstaw prawnych we-

ryfikacji procesów wyborczych, w tym obserwacji wyborczej Unii Europejskiej. 

1.3 Demokratyzacja w latach 1974-1994, próba systematyzacji 

Dla należytego przedstawienia środowiska politycznego, w jakim w latach 90. doszło do rozwoju 

międzynarodowej obserwacji wyborczej i w jakim narodziła się obserwacja wyborcza Unii Europej-

skiej, należy podjąć próbę prześledzenia i sklasyfikowania wydarzeń, które doprowadziły do najwięk-

szego w historii stosunków międzynarodowych upowszechnienia się demokratycznej formy rządów, 

następnie zaś przeprowadzić analizę poszczególnych procesów w regionach stanowiących przedmiot 

działalności demokratyzacyjnej UE, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki i Ameryki Łacińskiej. 

Przyjmując klasyfikację Huntingtona jako podstawę rozważań na temat wydarzeń z lat 1974-1994 

należy zaznaczyć, że trzecia fala nie była zjawiskiem łańcuchowym i stanowiła raczej zespół luźno 

powiązanych ze sobą zjawisk. O ile bowiem istnieje czynnik spajający wydarzenia „jesieni ludów” 

1989 roku ze zmianą systemową w RPA (jest nim rozkład potęgi ZSRR i koniec rywalizacji między-

blokowej), o tyle nie istnieje on np. w przypadku hiszpańskich przemian demokratycznych po śmierci 

gen. Francisco Franco i demokratyzacji państw Azji Wschodniej. 

                                                                                                                                                         
paktu nie są też nie będące członkami ONZ Kosowo i autonomia palestyńska. Nie podpisała go również nie 
uwzględniana w tej pracy Stolica Apostolska. Zob. 
http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-4.en.pdf (stan na 15 grudnia 
2010 r.) 
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Wydarzenia lat 1974-1994 można sklasyfikować sięgając po typologię reżimów autorytarnych autor-

stwa Juana J. Linza240, ponieważ upadek autorytaryzmów tego samego typu stanowił zazwyczaj ele-

menty podobnych procesów: 

 Szczególnie spektakularne załamanie przeżył komunistyczny autorytaryzm posttotalitarny. W 

latach 1989-1990 nastąpiło odrzucenie systemu jednopartyjnego we wszystkich niesowieckich 

państwach Układu Warszawskiego, w Albanii i w Jugosławii241, w 1991 roku nastąpił upadek cen-

tralnego systemu władzy ZSRR. W poszczególnych republikach do władzy doszła opozycja (Ro-

sja, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia) lub dotychczasowa elita władzy utrzymała się za cenę wpro-

wadzenia części atrybutów demokracji, w szczególności dopuszczenie opozycji (Mołdawia, Biało-

ruś, Ukraina, większość państw Azji Środkowej)242. W tej sytuacji z monopolu zrezygnowały par-

tie rządzące w Mongolii oraz Afganistanie i Etiopii. W dwóch ostatnich przypadkach ich przemia-

nie towarzyszył zaawansowany proces upadku reżimu w wyniku przegranej wojny domowej. Par-

tie komunistyczne zachowały natomiast władzę nad Chinami, Wietnamem i Kubą. W dwóch 

pierwszych przypadkach brak reform demokratycznych zastąpiły daleko idące reformy gospodar-

cze i społeczne. Model ten stanie się później wzorcem modernizacji z pominięciem procedur de-

mokratycznych. 

 Upadek systemu komunistycznego w jego centrum wywołał efekt domina, w postaci nagłego od-

rzucenia ideologii przez część komunizujących reżimów trzeciego świata (Mozambik, Angola, 

Ludowa Republika Kongo, Wyspy Zielonego Przylądka, Wyspy Św. Tomasza i Książęca itp.), 

klasyfikowanych przez Linza jako „autorytaryzm niedoskonałego totalitaryzmu”. 

 W połowie lat 70., wraz z portugalską Rewolucją Goździków i śmiercią rządzącego Hiszpanią gen. 

Francisco Franco, zakończyły się dwie najpoważniejsze dyktatury reprezentujące ograniczony sta-

talizm. Był to model autorytaryzmu, który jak się później okazało, w największym stopniu uła-

twiał późniejszą demokratyzację. Nie towarzyszyły jej bowiem dwa podstawowe zjawiska: szyb-

kie i bolesne reformy gospodarcze oraz przebudowa niewydolnych instytucji państwowych. Insty-

tucje państwowe autorytarnej Hiszpanii czy Portugalii zasadniczo gwarantowały poprawne funk-

cjonowanie państwa, demokratyzacja sprowadzała się więc zatem do radykalnego rozszerzenia 

zakresu wolności obywatelskich 

 Bardziej złożony jest proces oddawania władzy przez klasyczne reżimy wojskowe w obu Amery-
                                                 
240 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 12 
241 Partie komunistyczne, najczęściej przemianowane na socjalistyczne lub socjaldemokratyczne, pozostały u 
władzy w Bułgarii (1990-1991), Albanii (1991-1992), a także w części republik Jugosławii (Serbia, Macedonia, 
Czarnogóra).  
242 Pod tym względem sytuacja była zróżnicowana w zależności od republiki. Zasadniczo w europejskiej części 
ZSRR lata 1990-1991 spowodowały charakterystyczny dla pierwszych lat demokratyzacji rozkwit idei politycz-
nych i gwałtowny wzrost liczby ugrupowań, podczas gdy w pięciu państwach Azji Środkowej proces ten był 
bardzo ograniczony. Jedna republika – Turkmenistan – zachowała w całości system autorytarny, a partia komu-
nistyczna przemianowana na „demokratyczną” pozostała do końca omawianego okresu jedynym legalnym ugru-
powaniem. 
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kach. Tendencje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej niewątpliwie wzmocnione zostały przez 

udane transformacje w Hiszpanii i Portugalii, jednak między zmianą reżimów nie istnieje bezpo-

średni związek. Argentyna jest wszakże przykładem kraju, gdzie junta wojskowa objęła władzę 

już w czasie demokratyzacji dwóch iberyjskich państw. Upadek dyktatur uporządkowany chrono-

logicznie również – z zastrzeżeniem wynikającym ze specyfiki tego procesu w Ameryce Środko-

wej (o czym w dalszej części rozdziału) – nie pozwala postawić tezy o efekcie domina, choć upa-

dek junty w Argentynie wzmacniał tendencje demokratyzacyjne w łonie heterogenicznej cywilno-

wojskowej ekipy rządzącej Brazylią, a upadek rządów wojskowych w obu krajach mógł wpłynąć 

na postawę chilijskich wyborców, którzy w 1988 roku w referendum odmówili przedłużenia wła-

dzy gen. Augusto Pinocheta. 

 Charakterystycznym załamaniem się reżimu mobilizacji postdemokratycznej był upadek Ferdi-

nanda Marcosa na Filipinach w 1986 roku, a także demokratyzacja Korei Płd. i porażka wyborcza 

w 1988 roku junty wojskowej rządzącej od końca lat 70. Pakistanem. Wszystkie reżimy stawiały 

się w opozycji do wcześniejszych rządów pochodzących z wyboru i prezentowały jako stabilizator 

życia politycznego i gospodarczego. Ze względu na istniejące już wcześniej instytucje demokra-

tyczne, reżimy musiały się przez cały czas liczyć z masowym poparciem dla postulatu przywróce-

nia procedur demokratycznych. 

 Autorytaryzm mobilizacji postniepodległościowej, charakterystyczny dla państw Afryki przeżył 

kryzys dopiero na początku lat 90. Demokratyzacji sprzyjał fakt, że część wieloletnich prezyden-

tów okrzykniętych „ojcami niepodległości” albo już zmarła (Jomo Kenyatta zmarł w 1978 roku, 

Sékou Touré w 1984) albo oddała władzę (Léopold Senghor w 1980, Ahmadou Ahidjo w 1982, 

Julius Nyerere w 1985). W wielu wypadkach przy władzy pozostał ich aparat partyjny, lub osobi-

ście wybrani następcy, nierzadko dawni towarzysze z czasów walki lub starań o niepodległość, 

cieszący się zazwyczaj mniejszym poparciem. Zmianie systemu sprzyjały jednak dwa czynniki – 

na początku lat 90. zdecydowana większość mieszkańców Afryki była urodzona po uzyskaniu 

niepodległości, a nieudolność dyktatorskich rządów w zarządzaniu państwem była powszechnie 

uznawana za przyczynę zapaści gospodarczej kontynentu. 

 Ostatnim typem reżimu, który upadł w omawianym okresie były rządy białej mniejszości w RPA. 

Zakończenie rywalizacji międzyblokowej doprowadziło do radykalnego postępu w prowadzonych 

od lat 80. rozmowach przywódców RPA z przedstawicielami Afrykańskiego Kongresu Narodo-

wego. Pierwsi wraz końcem zimnej wojny utracili ideologiczne podstawy do swojego oporu i spo-

tkali się ze wzmożonymi naciskami na likwidację systemu, drudzy wraz z upadkiem Związku So-

wieckiego stracili głównego sojusznika. Rezultatem była zgoda na wolne wybory i zwycięstwo 

Afrykańskiego Kongresu Narodowego w zamian za odsunięcie od wpływów w tej partii jej rady-

kalnego skrzydła oraz gwarancję praw gospodarczych białej mniejszości. 

Podobną interpretację wydarzeń z lat 1974-1994, tym razem chronologiczną, proponuje Thomas Ca-
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rothers, dla którego „trzecia fala” to siedem niezależnych procesów: 

1. upadek prawicowych reżimów autorytarnych w południowej Europie w połowie lat siedemdzie-

siątych; 

2. zastępowanie dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej przez rządy cywilne, które dokonywa-

ło się w latach 70. i 80.; 

3. schyłek władzy autorytarnej w części Azji Wschodniej i Południowej rozpoczęty w połowie lat 

80. 

4. upadek reżimów komunistycznych w „Europie Wschodniej” pod koniec lat 80.; 

5. rozpad Związku Sowieckiego i powstanie na jego miejscu 15 niepodległych i uznanych międzyna-

rodowo państw w 1991 roku; 

6. schyłek reżimów jednopartyjnych w wielu miejscach w Afryce Subsaharyjskiej, zjawisko charak-

terystyczne dla początku lat 90.; 

7. „słaby, ale zauważalny” trend liberalizacyjny w niektórych państwach bliskowschodnich w latach 

90. 243 

Wybór demokracji w poszczególnych regionach świata dokonał się w oparciu o różnorodne przesłanki 

i w diametralnie różnych okolicznościach. Podczas gdy bezkrwawe rewolucje usunęły dyktatury w 

Portugalii i na Filipinach, w części państw demokratyzacja jest efektem słabości reżimu po śmierci 

charyzmatycznego dyktatora, w innych – efektem nacisków z zewnątrz, są też reżimy, które przywró-

ciły procedury demokratyczne nie zamierzając oddawać władzy i traktując je np. jako element zwięk-

szenia własnej pozycji międzynarodowej. We wszystkich przypadkach proces demokratyzacji jednego 

kraju nie był odosobnionym przypadkiem w skali regionu. Zazwyczaj demokratyzacja w skali regio-

nalnej była procesem kilkuletnim, któremu towarzyszyła aktywizacja nowo powołanych rządów na 

rzecz jego rozszerzenia, zaś państwa, które jako pierwsze przeszły przez omawiany proces stawały się 

w oczach opinii publicznej regionu liderami zmian, a ich proces demokratyzacyjny stawał się mode-

lem do naśladowania. Samuel Huntington proponuje cztery podstawowe wyjaśnienia przyczyn, dla 

których dokonywana jest demokratyzacja, a więc proces przejścia od reżimu autorytarnego do demo-

kracji244. 

1.) Wyjaśnienie jednoprzyczynowe – u jego podstaw leży wydarzenie, które w sposób jednakowy lub 

podobny wpływa na postawę grupy państw. Tak jak upadek Niemiec hitlerowskich i faszystow-

skich Włoch skompromitował w Ameryce Łacińskiej reżimy nawiązujące do tych dwóch ideolo-

gii, tak osłabnięcie Związku Sowieckiego w drugiej połowie lat 80., zmniejszyło prawdopodo-

bieństwo jego interwencji zbrojnej w obronie satelickich reżimów i w części z nich uruchomiło 

                                                 
243 Th. Carothers, The End of the Transition Paradigm, op.cit., s. 5 
244 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, op.cit., s. 42-43 
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tendencje reformatorskie. Z kolei jego upadek doprowadził do porzucenia ideologii marksistow-

skiej przez liczne reżimy trzeciego świata. 

2.) Rozwój równoległy – grupa państw poddawana jest tym samym procesom. Przykładu dostarcza 

Azja Wschodnia gdzie szybki rozwój gospodarczy krajów doprowadził w części krajów (Tajwan, 

Korea Płd., Filipiny, Indonezja) do wykształcenia się silnej klasy średniej, a w ślad za nią instytu-

cji społeczeństwa obywatelskiego. 

3.) Efekt lawiny – wydarzenia w jednym kraju doprowadzają do analogicznego procesu w kolejnych. 

Typowym efektem lawiny był wybuch protestów demokratycznych jesienią 1989 roku w Europie 

Środkowej.  

4.) Efekt panaceum – rządy grupy państw uznają, że remedium na ich problemy wewnętrzne stanowi 

przywrócenie lub zaprowadzenie demokracji. Doskonałym przykładem jest Afryka, gdzie projekt 

demokratyzacji powstał w gronie dotychczasowych przywódców kontynentu pod wpływem naci-

sków z zewnątrz. 

Przy każdej próbie systematyzacji wydarzeń z lat 1974-1994, należy każdorazowo zaznaczać, że de-

mokratyzacja nie objęła całego obszaru globu245, jej procedury zaczęły być jednak stosowane w więk-

szości krajów członkowskich ONZ, z których znaczna część uznała demokrację nie tylko za najwła-

ściwszy system organizacji własnych rządów, lecz również za wartość, którą należy promować w sto-

sunkach zewnętrznych. Odegra to bardzo dużą rolę w upowszechnieniu idei „prawa do demokracji”, o 

którym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. 

1.3.1 Demokratyzacja i konsolidacja demokratyczna 

Demokratyzacja jest procesem ciągłym – zaczyna się wraz z decyzją reżimu (zazwyczaj w różnym 

stopniu wymuszoną) o przejściu do demokratycznej formy rządów, a kończy w bliżej nieokreślonym 

punkcie, gdy istnieje powszechna zgoda, że dane państwo stało się demokracją i że proces ten zasad-

niczo jest nieodwracalny. Demokracje można więc również klasyfikować w oparciu o ich stopień za-

awansowania lub inaczej etap rozwoju, na którym się znajdują – ostatnią fazę tego procesu nazywa się 

demokracją skonsolidowaną, a wszystkie wcześniejsze procesem konsolidacji demokratycznej246. Bez 

tego podziału trudno wyjaśnić dlaczego część państw po odrzuceniu autorytaryzmu pozostaje na dro-

                                                 
245 Praktycznie w każdym rejonie świata przeżyły systemy autorytarne, lub wystąpiły sytuacje, w których odej-
ście od autorytaryzmu zakończyło się (po krótkim eksperymencie demokratycznym, lub bez niego) budową 
kolejnego ustroju autorytarnego. Na Dalekim Wschodzie kluczowymi państwami, które oparły się tendencjom 
demokratyzacyjnym są Chiny, Wietnam, Birma i – rzecz jasna – Korea Północna. W Azji Środkowej charaktery-
stycznym przykładem jest Afganistan, w którym obalenie autorytarnej władzy przyniosło wojnę domową i czte-
roletni okres rządów Talibów. Również państwa Azji Środkowej, w szczególności Turkmenistan, Uzbekistan i 
Tadżykistan przekształciły się w represyjne reżimy autorytarne. Demokratyzacja ominęła większość Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej. W Europie przykładem państw, które powróciły do praktyk autorytarnych lub 
dokonały regresu w dziedzinie demokratycznych wyborów są m.in. Białoruś i Rosja. 
246 J.J. Linz, A.C. Stepan, Toward Consolidated Democracies, w: „Journal of Democracy”, 1, kwiecień 1996, s. 
14-33 
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dze demokratycznego rozwoju, inne zaś powracają do form autorytarnych lub stosują elementy mie-

szane demokracji i autorytaryzmu. Istnieje też zgoda, że proces konsolidacji demokratycznej jest naj-

dłuższym i najtrudniejszym etapem demokratyzacji i w odróżnieniu od pierwszych „wolnych i uczci-

wych wyborów” jest procesem ciągłym, a nie jednorazowym. Determinuje on nie tylko odpowiedź na 

pytanie czy demokracja w danym kraju utrzyma się jako forma rządów, ale również określa jej przy-

szły kształt. 

Juan J. Linz twierdzi, że państwo, aby stać się skonsolidowaną demokracją, musi spełnić trzy warunki, 

które można określić jako: behawioralny (żaden poważny aktor życia politycznego nie dąży do przy-

wrócenia autorytaryzmu, powrotu przemocy lub obcej interwencji), ideologiczny (zdecydowana więk-

szość opinii publicznej uważa procedury i instytucje demokratyczne za najwłaściwszą formę organi-

zacji życia społecznego, zaś siły antysystemowe są słabe i izolowane) i konstytucyjny (siły polityczne 

przystosowały się do rozwiązywania swoich sporów przy użyciu procedur prawnych i instytucjonal-

nych usankcjonowanych przez proces demokratyczny)247. Według takiej definicji, która zdaje się być 

wyczerpującą, można uznać, że europejscy uczestnicy trzeciej fali – zarówno dyktatury południa Eu-

ropy jak i niesowieckie państwa Układu Warszawskiego – stanowią dziś klasyczny przykład skonsoli-

dowanych demokracji. W dużym stopniu konsolidacji uległy demokracje w części krajów Ameryki 

Południowej (zwłaszcza Chile i Argentynie), lecz zamach stanu w Hondurasie w 2009 roku i kolejne 

próby zamachów w Ekwadorze pokazują, że zjawisko to jest słabsze w innych częściach Ameryki 

Łacińskiej. Poważne trudności z konsolidacją swoich systemów demokratycznych mają z kolei pań-

stwa Afryki, a w Europie państwa postsowieckie, w tym Ukraina czy Gruzja. 

Pytanie o powodzenie bądź niepowodzenie konsolidacji zazwyczaj jest tożsame z pytaniem o skutecz-

ność demokratycznych rządów. Jak twierdzi Francis Fukuyama, w części obszarów życia społecznego 

„jakość wyników w znacznym stopniu zależy od bezpośredniego kontaktu z konsumentami dostarcza-

nych przez rząd usług”, co powoduje, że demokracja, a więc możliwość rozliczenia rządu przy urnach, 

„efektywnie wpływa na samo zarządzanie”248. Uznanie tej zależności prowadzi więc do stwierdzenia, 

że wszędzie tam gdzie nastąpiła odczuwalna poprawa „dostarczanych przez rząd usług”, istnieje duża 

szansa na zbudowanie skonsolidowanej demokracji. Jeszcze większym ryzykiem obarczona jest próba 

demokratyzacji w społeczeństwie podzielonym etnicznie, gdzie wprowadzenie procedur demokra-

tycznych grozi naruszeniem modus vivendi między poszczególnymi grupami 249 i w konsekwencji 

obniżeniem jakości sprawowanych rządów.  

Jeżeli „usługi” demokratycznego rządu uznane zostaną przez społeczeństwo za niższej lub niewystar-

                                                 
247 J.J. Linz, Problems of Democratic Transition (…), op.cit., s. 6 
248 F. Fukuyama, Budowanie państwa (…), op.cit., s. 42 
249 Szerzej zob. D. Chirot, Does Democracy Work in Deeply Divided Societies, w: Z. Barany, R.G. Moser (eds.), 
Is Democracy Exportable, op.cit., s. 85-109 
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czająco dobrej jakości, wystąpić może brak poparcia dla demokracji. Może ona przybrać trzy formy: 

powrotu do władzy ekipy kojarzonej z dawnym autorytarnym reżimem, lecz stanowiącej najczęściej 

jego dawne reformatorskie skrzydło i akceptującej reguły rywalizacji demokratycznej (w kolejnych 

wyborach ekipa ta znów może utracić władzę stając się na stałe jednym z aktorów życia politycznego), 

restauracji bądź ustanowienia nowego reżimu autorytarnego oraz ustanowienia systemu stanowiącego 

konwergencję autorytaryzmu i demokracji. Pierwszy scenariusz nie oznacza odstąpienia państwa od 

procedur demokratycznych. Drugi istnieje bardzo rzadko (przykładem może być powrót reżimu woj-

skowego w Pakistanie w 1999 roku, jedenaście lat po przywróceniu demokracji). Trzeci jest charakte-

rystyczny m.in. dla nowych demokracji na terenie byłego ZSRR oraz części państw Afryki, gdzie po 

początkowym okresie wielobiegunowości, nastąpiła – najczęściej w połowie lub pod koniec lat 90. – 

stabilizacja władzy. Państwa te nie rezygnują z procedur demokratycznych, nie odrzucają demokracji 

w sferze werbalnej, nie likwidują całości swobód obywatelskich i nie powracają do praktyk ingerowa-

nia w sferę prywatną obywateli. Ich rządy odwołują się często zarówno do retoryki demokratycznej 

jak i do aksjologii dawnego systemu autorytarnego, często z różnym natężeniem w zależności od oko-

liczności politycznych. 

1.3.2 Demokratyzacja w ujęciu jakościowo-komparatywnym 

Efekty braku konsolidacji demokratycznej w znacznej części krajów objętych demokratyzacją na po-

czątku lat 90. zauważono po kilku latach, już po nieudanym w większości eksperymencie demokra-

tycznym w byłym ZSRR, uznanym przez wielu sukcesie „chińskiej drogi rozwoju” i dostrzeżeniu 

fasadowości demokratyzacji Afryki (w większości krajów przyniosła ona reżim wielopartyjny, ale bez 

zmiany władzy), zaczęto się na poważnie zastanawiać czy demokracji nie potraktowano zbyt szeroko. 

Cennego spostrzeżenia dostarcza w tej materii Thomas Carothers pisząc o pięciu podstawowych zało-

żeniach, które składają się na błędny jego zdaniem paradygmat tranzycji – postrzeganie jako państwo 

tranzycyjne każdego kraju, który odchodzi od władzy dyktatorskiej (w tym np. Zairu, w którym upa-

dek Mobutu doprowadził do wybuchu eskalacji wojny domowej), uznanie a priori, że wszelkie refor-

my systemów autorytarnych prowadzą do demokracji, postrzeganie wolnych wyborów jako czynnik 

determinujący fakt bycia demokracją, lekceważenie uwarunkowań wewnętrznych poszczególnych 

krajów oraz pomijanie dysfunkcji państw tranzycyjnych, w których demokratyzacja często towarzyszy 

zjawisku „budowy państwa”. Carothers w 2002 roku postawił tezę, że „spośród prawie 100 krajów 

uważanych za znajdujące się w ciągu ostatnich lat w fazie przemian, tylko względnie niewielka liczba, 

prawdopodobnie mniej niż 20 jest na prawdę na drodze do stania się pomyślnymi, dobrze funkcjonu-

jącymi demokracjami”. Za takie autor uznawał w 2002 roku rzecz jasna w pierwszym rzędzie Węgry, 

Polskę, Czechy, Estonię, Słowenię, Chile, Urugwaj czy Tajwan, w drugim zaś wymieniał Słowację, 

Rumunię, Bułgarię, Meksyk, Brazylię, Ghanę, Filipiny czy Koreę Płd.. Jego konkluzja sprowadzała 
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się do konstatacji, że około 2/3 państw objętych huntingtonowską „trzecią falą” „nie osiągnęła 

względnie dobrze funkcjonującej demokracji”, albo ich postępy demokratyzacyjne zostały zahamowa-

ne. Państwa te nazywa krajami „szarej strefy politycznej”. Konkluzja ta jest istotna dla zagadnień ni-

niejszej pracy. W praktyce obserwacji wyborczej to państwa „szarej strefy” są bowiem głównym 

przedmiotem działań – obserwowanie wyborów w krajach skonsolidowanej demokracji jest często 

uważane za bezcelowe, a w państwach niedemokratycznych sprzeczne z samą ideą obserwacji wybor-

czej250. 

Dlatego też zasadne wydaje się przedstawienie podstawowych cech demokratyzacji i procesów konso-

lidacji demokratycznej w trzech istotnych z punktu widzenia niniejszej pracy regionach świata – Afry-

ce Subsaharyjskiej, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Autor wychodzi przy tym z założe-

nia, że demokratyzacja w Europie z racji nieprowadzenia przez Unię Europejską obserwacji wyborczej 

na obszarze OBWE, znajduje się poza zakresem tej pracy, zaś demokratyzacja Azji jest silnie zróżni-

cowana wewnętrznie, w części krajów (Chiny, Wietnam, Laos, Birma, państwa zatokowe, Syria itd.) 

nieobecna, a w innych (Japonia, Korea Płd., Tajwan, Indie) dawno zakończona konsolidacją. Afryka 

Subsaharyjska, Ameryka Łacińska i Bliski Wschód (z wyłączeniem Izraela, który od swojego założe-

nia jest demokracją proceduralną) stanowią zwarte pod względem kulturowym, a w dwóch przypad-

kach również językowo-etnicznym obszary, na których występują podobne zjawiska warunkujące 

proces demokratyzacji bądź jego brak. Obserwacja wyborcza w tych trzech regionach stanowiła zde-

cydowaną większość działalności UE w okresie 2000-2010251. 

1.3.2.1 Podstawowe problemy demokratyzacji regionu Afryki 

Przed przełomem 1990-91 roku w Afryce Subsaharyjskiej252 dominował model republiki prezydenc-

kiej z systemem jednopartyjnym i bezalternatywnymi wyborami, w których szef państwa był jedynym 

kandydatem, a jego władza nie była ograniczona przez limit kadencji. Po 1991 roku wszystkie pań-

stwa regionu przyjęły formalnie system wielopartyjny (wyjątkiem jest Erytrea, która od uzyskania 

niepodległości w 1991 roku nie przeprowadziła wyborów). Proces demokratyzacji Afryki należy in-

terpretować w kontekście następujących dwóch faktów: 

 Do przełomu lat 80. i 90. żaden poważny uczestnik stosunków międzynarodowych nie wywierał 

nacisków na jakiekolwiek państwo afrykańskie w celu jego demokratyzacji. Jedyny wyjątek sta-

                                                 
250 Th. Carothers, The End of the Transition Paradigm, op.cit., s. 6-9 
251 Poza Afryką, Ameryką Łacińską i Bliskim Wschodem, Unia wysyłała w latach 2000-2010 MOW wyłącznie 
do następujących krajów: Pakistanu, Timoru Wschodniego, Afganistanu, Nepalu, Bhutanu, Bangladeszu, Sri 
Lanki, Kambodży, Indonezji i na Fidżi. Nie tworzą one jednolitego regionu, a uwarunkowania demokratyzacji w 
każdym z tych państw są różne. W 2013 jedyny raz MOW UE obserwowała wybory w Europie – w Kosowie, 
które nie jest członkiem OBWE. 
252 Pod pojęciem Afryki Subsaharyjskiej autor rozumie wszystkie państwa położone na terytorium Afryki oraz 
otaczających ją wysp, za wyjątkiem Egiptu, Libii, Tunezji, Algierii i Maroka wraz z Saharą Zachodnią. 
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nowiły państwa rządzone przez białą mniejszość – RPA i Rodezja. Również Organizacja Jedności 

Afrykańskiej nie zajmowała się wewnętrznymi sprawami państw członkowskich. 

 Niepodległe kraje Afryki do 1991 roku nie miały prawie żadnych doświadczeń ze zmianą władzy 

wykonawczej poprzez wybory. Jedyny przypadek oddania władzy przez urzędującego prezydenta 

po przegranych wyborach parlamentarnych miał miejsce w Somalii w 1967 roku. Do 1991 roku 

nie zdarzyło się aby startujący w wyborach szef państwa poniósł porażkę. W powszechnym od-

czuciu Afrykańczyków wybory nie odgrywały więc roli jako czynnik mogący doprowadzić do 

zmiany władzy. 

Rozpatrując pierwszy z elementów należy zwrócić uwagę, że początek procesu demokratyzacyjnego 

w Afryce Subsaharyjskiej jest przede wszystkim rezultatem zewnętrznych nacisków, a nie wzrostu 

siły opozycji wewnętrznej. Naciski nasiliły się wraz z końcem rywalizacji międzyblokowej, gdy Afry-

ka przestała być postrzegana głównie przez pryzmat rywalizacji zimnowojennej. Jako początek naci-

sków na reformę afrykańskich reżimów postrzega się zazwyczaj raport Banku Światowego, który 

zwraca uwagę na potrzebę powiązania pomocy rozwojowej ze stosowaniem przez jej beneficjentów 

„dobrego zarządzania”. Wydany w 1989 roku nie zawiera jednak odniesień do demokracji (Bank 

Światowy stał na stanowisku, że nie należy to do jego kompetencji), a jego twórcy poprzestają jedynie 

na oskarżeniu pod adresem afrykańskich rządów o doprowadzenie do „kryzysu zarządzania”, który 

powoduje złe gospodarowanie pomocą zewnętrzną253. 

Jednocześnie w Arushy w Tanzanii pod egidą ONZ zorganizowano w lutym 1990 roku Międzynaro-

dową Konferencję na temat Uczestnictwa Ludności w Procesie Odbudowy i Rozwoju w Afryce, która 

stała się sygnałem, że również agencje wyspecjalizowane ONZ oczekują od Afryki zmiany sposobu 

zarządzania państwami. Konferencja skończyła się przyjęciem Afrykańskiej Karty na rzecz Uczestnic-

twa Ludności w Rozwoju i Transformacji, a jej twórcy stwierdzili, że afrykański kryzys jest „nie tylko 

kryzysem gospodarczym lecz również ludzkim, prawnym, politycznym i społecznym”. Wzywali więc 

do demokratyzacji, w tym respektowania zobowiązań wynikających z cytowanej już Afrykańskiej 

Karty Praw Człowieka254. Oba dokumenty były wyraźnym sygnałem – najpierw ze strony Banku 

Światowego, a potem ONZ, że Afryka będzie poddana silnym naciskom na reformę sposobu zarzą-

dzania państwami. Wywarło to duży wpływ na przywódców Afryki, dla których warunkiem politycz-

nego przetrwania było przywrócenie stabilności gospodarczej. W lipcu 1990 roku szczyt Organizacji 

Jedności Afrykańskiej wydał deklarację „o sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej w Afryce 

oraz o fundamentalnych zmianach, do których dochodzi obecnie na świecie”, w której zapowiadano 

                                                 
253 C. Santiso, Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality, w: „The 
Georgetown Public Policy Review”, vol. 7 No. 1 Fall 2001, s. 5 
254 African Charter for Popular Participation in Development, www.afrimap.org 
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reformy demokratyczne i „zwiększenie udziału obywateli w zarządzaniu państwami” Afryki255. 

Również państwa Zachodu tym razem wyraźnie domagały się zmiany sposobu zarządzania państwami 

afrykańskimi. Szczególną rolę odegrało przemówienie Françoisa Mitterranda na XVI Szczycie Fran-

cja-Afryka w La Baule. Francuski prezydent mówił o demokracji jako o „uniwersalnej zasadzie” i 

groził afrykańskim liderom, że jeżeli nie zdecydują się na reformy, dotknie ich ten sam proces, zapo-

czątkowany w Europie Środkowej gdzie „ludzie wyszli na ulicę”, a reżimy okazały się zbyt słabe, by 

obronić swoją władzę. Wyraźnie odciął się też od akceptacji dla jakichkolwiek form pseudodemokra-

tycznych. „Gdy mówię demokracja – tłumaczył – (…) mam oczywiście gotowy schemat: system opar-

ty na reprezentacji, wolne wybory, system wielopartyjny, wolność prasy, niezależność sądów, odmo-

wa stosowania cenzury”256. Francja dawała też do zrozumienia, że będzie „bardziej hojna” dla państw, 

które zaczną stosować procedury demokratyczne257.  

Słowa prezydenta Francji oznaczały zapowiedź zmiany polityki państwa, które do tej pory nie przy-

kładało szczególnej wagi do promowania wartości demokratycznych. Francja miała na swoim koncie 

nie tylko stworzenie w jednej z kolonii reżimu jednopartyjnego jeszcze przed przyznaniem jej niepod-

ległości258. Była też sprawczynią interwencji zbrojnej w Gabonie, która przywróciła do władzy jedne-

go z dyktatorów obalonego przez uliczne protesty259, utrzymywała przyjazne stosunki z cesarzem 

Afryki Środkowej Jeanem-Bédelem Bokassą i ogłosiła pojednanie z Gwineą Sékou Touré w czasie 

najbardziej represyjnego okresu jego rządów. Istotą francuskiej polityki wobec Afryki było zachowa-

nie możliwie największych wpływów, nie zaś promowanie jakichkolwiek rozwiązań systemowych lub 

wartości260. W 1990 roku Francja postrzegana była również w Afryce jako państwo posiadający naj-

                                                 
255 Déclaration de la Conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine sur la 
situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent 
actuellement dans le monde, AHG/Decl.1(XXVI) 
256 Le discours de La Baule (1990), www.rfi.fr/actufr/articles/037/article_20103.asp 
257 Prime à la démocratisation ? (16ème sommet, La Baule, 1990), www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-
geo_833/afrique_1063/sommets-afrique-france_326/prime-democratisation-16eme-sommet-baule-
1990_1578.html 
258 22 stycznia 1959 roku premier Nigru Hamani Diori otrzymał specjalne uprawnienia do wydawania dekretów i 
w ciągu najbliższych 10 miesięcy zdelegalizował opozycję258. Rządził jako prezydent do zamachu stanu w 1974 
roku. 
259 Uratowany został w ten sposób w 1964 roku gaboński reżim Léona M’ba. M’ba uchodził za jednego z naj-
bardziej profrancuskich przywódców Afryki, do tego stopnia, że jeszcze przed przyznaniem swojemu krajowi 
niepodległości apelował, by raczej Gabon stał się departamentem zamorskim Francji . Zarówno on jak i jego 
następca Bernard (Omar) Bongo korzystając z zasobów naturalnych swojego kraju, skonsolidowali władzę i 
weszli w złożoną interakcję z częścią francuskich polityków, szczególnie z gaullistowską prawicą. A. Keese, 
L’évolution du „leader indigène” aux yeux des administrateurs français : Léon M’Ba et le changement des 
modalités de participation au pouvoir local au Gabon, 1922-1967, www.cairn.info 
260 W latach 1958-1960, gdy Francja przebudowywała swoje imperium kolonialne i gdy próbowała zachować 
kontrolę w Afryce tworząc zreformowaną Wspólnotę Francuską, starała się popierać polityków powiązanych z 
nią politycznie, kulturowo i osobiście. Część z nich stała się później wieloletnimi, nieraz dożywotnimi prezyden-
tami swoich krajów.W 1958 roku kluczową rolę w tej grupie odgrywał Félix Houphouët-Boigny z Wybrzeża 
Kości Słoniowej, minister stanu w rządzie Charlesa de Gaulle’a i jeden z sygnatariuszy konstytucji V Republiki 
z 1958 roku. Znaczną rolę odgrywał również Léopold Senghor z Senegalu, weteran II wojny, bojownik ruchu 
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większy wpływ na afrykańską politykę Wspólnot Europejskich.  

Równie istotną rolę spełniła rok później Rezolucja Rady Europejskiej o prawach człowieka, demokra-

cji i rozwoju uzależniająca po raz pierwszy współpracę rozwojową Wspólnot od polityki państw part-

nerskich w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Rada podkreślała, że „suwerenne państwa mają 

prawo samemu powoływać swoje struktury administracyjne i ustanawiać własne regulacje konstytu-

cyjne”, ale zrównoważony rozwój uzależniała od przestrzegania m.in. zasad demokracji, praw czło-

wieka, wolności słowa i przejrzystości rządów. W przypadku rażących naruszeń powyższych zasad 

Wspólnota zastrzegała sobie „rozważenie odpowiedniej reakcji”, zarówno w formie zajęcia stanowi-

ska jak również poprzez zmiany w programach współpracy261. Dokument konkluduje, że „Wspólnota i 

jej państwa członkowskie w sposób otwarty wprowadzą ocenę stanu praw człowieka jako element 

swoich stosunków z krajami rozwijającymi” a „w przyszłych umowach dotyczących współpracy znaj-

dą się klauzulę dotyczące praw człowieka”. Pamiętajmy, że zapowiedź taka padła w okresie, gdy po-

wszechne było przekonanie, że pogrążony w długach i zubożały „trzeci świat”, a w szczególności 

Afryka, w żaden sposób nie wyjdzie z kryzysu bez pomocy Zachodu. 

Część badaczy podkreśla jeszcze czynnik psychologiczny – rolę przemian w Europie Środkowo-

Wschodniej, a szczególnie wpływ jaki na niektórych afrykańskich dyktatorów wywarły wydarzenia w 

Rumunii262. Pamiętajmy, że rząd Nicolae Ceauşescu utrzymywał intensywne stosunki z Afryką, a 

rumuński przywódca był w wielu krajach jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków europej-

skich. Jego obalenie i egzekucja zaledwie kilka dni po utracie władzy pokazywała jeden z najbardziej 

przerażających scenariuszy dla wielu zaprzyjaźnionych z nim niegdyś liderów. Jako czynnik sprzyja-

jący demokratyzacji należy również wymienić utworzenie w 1989 roku niepodległej Namibii, która – 

pod nadzorem ONZ – przeprowadziła wielopartyjne wybory i stała się – jak się później okazało – 

drugą obok Botswany stabilną demokracją w regionie. 

W nielicznej grupie państw afrykańskich, które zdecydowały się na otwarty sojusz z ZSRR olbrzymią 

rolę odegrał proces upadku Związku Sowieckiego i jego nagła utrata zainteresowania państwami trze-

ciego świata. Ponieważ w państwach tych zazwyczaj, toczyły się wojny domowe – pozostałość rywa-

lizacji międzyblokowej, władza musiała przyspieszyć rokowania z rebelią (Angola, Mozambik) lub 

                                                                                                                                                         
oporu, absolwent Sorbony, który przez lata czynnie uczestniczył we francuskiej polityce jako deputowany i 
sekretarz stanu w rządach Republiki. W grupie tej pewną część stanowili byli urzędnicy kolonialni jak Gabriel 
Lisette, premier Czadu, który nota bene pochodził z Karaibów, czy też wspomniany już Léon M’ba. 
261 Resolution of the council and of the member states meeting in the council on human rights, democracy and 
development , www2.ohchr.org/english/law/compilation_democracy/councilres.htm 
262 N.M. Mulikita, A False Dawn? Africa's Post-1990 Democratization Waves, w: „African Security Review”, 
vol. 12, No. 4, 2003 
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poniosła porażkę militarną (Etiopia)263. 

Niezależnie od różnorodności przyczyn i zakresu oddziaływania poszczególnych czynników spraw-

czych, demokratyzacja Afryki doprowadziła w pierwszej połowie lat 90. do niemal całkowitego znik-

nięcia na kontynencie reżimów jednopartyjnych (wyjątkiem jest powstała w 1991 roku Erytrea) i obok 

oczywistego przyczynienia się do rozwoju instytucji obywatelskich, wywołała trzy następujące efekty: 

 Niemal całkowicie zniknęło zjawisko bezalternatywnych wyborów. W latach 1960-91 przypisy-

wanie sobie 100-procentowego poparcia było stałą praktyką znacznej części przywódców Afry-

ki264. Nieliczne „rozsądne” wyniki jak rezultat Léona M’Ba w 1965 roku w Gabonie (55,4%) czy 

Daniela Dacko w 1980 roku w Republice Środkowoafrykańskiej (50,2%) spowodowane były wy-

łącznie tym, że w ich krajach stacjonowały wówczas francuskie siły zbrojne, które dopiero co 

przywróciły dyktatorów do władzy, a w interesie Paryża było uniknięcie farsy wyborczej265. Po-

równanie wyników wszystkich bezpośrednich wyborów prezydenckich w Afryce od 1 stycznia 

1960 roku do 31 grudnia 2010 roku pokazuje wyraźną tendencję spadku poparcia dla zwycięzców 

pierwszej (i zazwyczaj jedynej) tury głosowania. Podczas gdy w latach 1960-1990 dominował 

wynik stuprocentowy, w 1991 roku widać jego gwałtowny spadek będący odzwierciedleniem 

wprowadzenia instytucji pluralistycznych wyborów. Przeciętny wynik zwycięzcy pierwszej tury, 

który w latach 1960-65 wynosił 94,62%, a w latach 1971-1975 aż 98,89%, od połowy lat 90. suk-

cesywnie spada, mimo, że wciąż jest wystarczający do zdobycia prezydentury w pierwszej turze 

(przeciętny zwycięzca I tury wyborów prezydenckich w Afryce w latach 2006-2010 uzyskał 

56,89% głosów). 

Tabela 5. Porównanie zmian w wynikach afrykańskich wyborów prezydenckich w okresie 1960-2000  

Okres, w którym odbyły się 

wybory 

Przeciętny wynik zwycięzcy pierwszej tury 

(w punktach procentowych) 

1960-1965 94,62 

1966-1970 93,59 

1971-1975 98,89 

                                                 
263 Nota bene niektóre komunizujące państwa będące dawnymi koloniami Portugalii i reprezentujące tzw. „auto-
rytaryzm niedoskonałego totalitaryzmu”, poradziły sobie niekiedy z demokratyzacją w dość sprawny sposób. 
Szczególnie stabilny system zaprowadzono na Wyspach Zielonego Przylądka oraz Wyspach Św. Tomasza i 
Książęcej. O jego stabilności w przypadku Wysp Zielonego Przylądka świadczy fakt, że tamtejszy system prze-
żył już dwie zmiany władzy i przetrwał krytyczne wybory prezydenckie w 2001 roku, gdy o zwycięstwie jedne-
go z kandydatów zadecydowało 17 głosów . Zob. New president for Cape Verde, news.bbc.co.uk, 6 marca 2001 
r. 
264 W większości wyborów kartka do głosowania zawierała wyłącznie jedno nazwisko i nie dawała możliwości 
głosowania przeciw. Wyjątkiem była m.in. Zambia, gdzie Kenneth Kaunda dopuszczał opowiedzenie się prze-
ciwko jego kandydaturze. Jego najsłabszy oficjalny wynik wynosił 81% głosów. 
265 D. Nohlen, M. Krennerich, B. Thibaut, Elections in Africa. A Data Handbook, op.cit., s. 402 
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Okres, w którym odbyły się 

wybory 

Przeciętny wynik zwycięzcy pierwszej tury 

(w punktach procentowych) 

1976-1980 91,50 

1981-1985 84,88 

1986-1990 86,10 

1991-1995 61,23 

1996-2000 64,32 

2001-2005 61,30 

2006-2010 56,89 

Źródło: opr. własne 

 Liczba wyborów znacznie wzrosła. Daniel N. Posner i Daniel J. Young na łamach „Journal of 

Democracy” obliczyli, że w latach 60. i 70. w całej Afryce Subsaharyjskiej odbywało się – licząc 

łącznie wybory prezydenckie i parlamentarne – średnio 28 wyborów na dekadę (czyli zaledwie 2,8 

wyborów rocznie na łącznie ponad 40 krajów). W latach 80. liczba ta wzrosła do 36, ale w latach 

90. aż do 65. Co więcej – w latach 60. w jedynie dwóch wyborach prezydenckich dotychczasowy 

szef państwa miał konkurenta, w latach 90. było już tak w przypadku 90% procesów wyborczych, 

a w latach 2000-2005 – w 98%266. Są to liczby, które w sposób niepodważalny pokazują rozwój 

podstawowych procedur demokratycznych. 

 Nastąpiła poważna zmiana instytucjonalna dotycząca sposobów przekazania władzy. Badając 

przypadki utraty władzy przez 227 liderów i obejmując 46 krajów Afryki Subsaharyjskiej od uzy-

skania przez nie niepodległości, Posner i Young podzielili je na takie, w których utrata władzy na-

stąpiła poprzez „zamach stanu, obalenie za pomocą przemocy lub zamordowanie” oraz takie, 

gdzie władzę zakończyły „naturalna śmierć, dobrowolna rezygnacja lub przegrane wybory”267. W 

latach 60. zdecydowanie (około 75 proc. przypadków) dominował model numer jeden, który jed-

nak później sukcesywnie spadał do około 15% w okresie 2000-2005. O ile w latach 70. i 80. moż-

na to częściowo tłumaczyć czynnikami naturalnymi – starzeniem się „ojców niepodległości” i ich 

śmiercią268, o tyle w latach 90. wpływ fali demokratyzacyjnej jest niekwestionowalny. Liderzy 

afrykańscy – uznając konkluzję Posnera i Younga – po kilkunastu latach przemian zdają się rów-

nież o wiele bardziej skłonni do przestrzegania procedur konstytucyjnych, jak na przykład zakaz 

ubiegania się o trzecią kadencję, którego m.in. nie był w stanie przełamać (przegrywając walkę o 

                                                 
266 D.N. Posner, D.J. Young, The Institutionalization of Political Power in Africa, „Journal of Democracy”, 3, 
lipiec 2007, s. 130 
267 Ibidem, s. 128 
268 Do grupy tej wliczani są Jomo Kenyatta (zmarł w 1978 roku po 15-letnich rządach nad Kenią), Sékou Touré 
(zmarł w 1984 roku, rządził Gwineą od 1958).  
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poprawkę konstytucyjną) przywódca Nigerii Olusegun Obasanjo269. 

Posner i Young wyliczają też, że wciąż odsetek afrykańskich prezydentów, którzy przegrywają wybo-

ry w czasie sprawowania władzy jest niewielki (przypadki takie wystąpiły w zaledwie 14% procesów 

wyborczych przeprowadzonych między rokiem 1990 a 2007), jednak jest on bez porównania wyższy 

niż w latach 1960-90, gdy w całej Afryce tylko raz wystąpił podobny przypadek (w Somalii, gdzie do 

zmiany doszło po wyborach parlamentarnych)270. Po 1990 roku przypadków takich było więcej. Spo-

śród afrykańskich „patriarchów” władzę stracili m.in. Kenneth Kaunda w Zambii (1991), Matthieu 

Kérékou w Beninie i Denis Sassou-Nguesso w Kongo-Brazzaville (1992)271 wreszcie Hasings Banda 

w Malawi (1994). Pierwsze alternatywne wybory wygrali z kolei m.in. prezydenci Wybrzeża Kości 

Słoniowej, Burkiny Faso, Gwinei, Kamerunu, Gabonu, Kenii i Tanzanii. Część z nich umocniła póź-

niej swoją władzę przy jednoczesnym zachowaniu systemu jednopartyjnego. Liderzy Kamerunu i 

Burkiny Faso rządzą do dziś, politycy będący w 1990 roku liderami Wybrzeża Kości Słoniowej, Ga-

bonu i Gwinei rządzili do swojej śmierci. 

Demokratyzacja Afryki ma jednak wyraźne znamię procesu przeprowadzonego odgórnie, bez natural-

nego wykształcenia się społeczeństwa obywatelskiego, silnej i ponad partykularnej opozycji. W wielu 

krajach w założeniu swoich twórców miała stanowić wyłącznie fasadę, która zalegalizuje ich władzę 

w oczach Zachodu i nie odetnie od środków pomocowych. Można postawić tezę, że podejmując decy-

zję o wolnych wyborach, część afrykańskich liderów ani nie zakładała swojej porażki, ani nie zamie-

rzała oddawać władzy. Uznawali, że wybory to tylko spektakl, a do ich dyspozycji pozostaje cała ga-

ma środków, w tym również fałszerstwo wyborcze, a w skrajnym przypadku zastraszenie opozycji. 

Nierzadko metody fałszerstwa wyborczego lub zastraszania przeciwników przejmowała od nich rów-

nież sama opozycja. Stąd obserwacja wyborcza odegra w latach 90. i w ostatniej dekadzie kluczową 

rolę właśnie na terenie Afryki stając się jednym z czynników wspierających jej faktyczną demokraty-

zację. 

1.3.2.2 Demokratyzacja w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów 

Całkowicie różnym i w wielu miejscach zakończonym zjawiskiem jest demokratyzacja Ameryki Ła-

cińskiej. O ile problemem afrykańskim była zasadniczo jednopartyjność i brak wolnych wyborów, o 

tyle problemem większości państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów było stałe zagrożenie niekonstytu-

cyjnym przejęciem władzy. Istotną różnicą jest również istnienie w niemal każdym kraju Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów dłuższej lub krótszej tradycji demokratycznej. Skłania to część autorów do 

                                                 
269 Ibidem, s. 141  
270 Ibidem, s. 131 
271 Obaj ją później odzyskali – Kérékou poprzez wolne wybory, Sassou-Nguesso poprzez zamach stanu. 
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mówienia o „redemokratyzacji” Zachodniej Hemisfery272. Dlatego też – aby uniknąć zbyt historyczne-

go podejścia – należy w tym miejscu zrobić zastrzeżenie: ponieważ niniejsza praca traktuje o współ-

czesnej demokratyzacji, przedmiotem rozważań są wyłącznie najnowsze przemiany demokratyczne, 

czyli te które: 1.) rozpoczęły się w okresie 1974-94, 2.) były ostatnim procesem demokratyzacji w 

danym kraju do 1 grudnia 2010 r. czyli do końca okresu objętego w niniejszej pracy. 

Przy tak przyjętych kryteriach wyliczyć można, że jedynie sześć państw kontynentalnej części Ame-

ryki Łacińskiej i Karaibów nie przeżyło we wspomnianym czasie okresu rządów wojskowych lub 

cywilno-wojskowych. Były to: Belize, Gujana, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk i Wenezuela. Pozostałe 

14 państw wspomnianego regionu było przez co najmniej kilkuletni okres w latach 1974-94 rządzone 

przez juntę wojskową, dyktatora opierającego swoje rządy na armii lub cywilnego polityka rządzącego 

w imieniu sił zbrojnych. Dyktatury tego typu panowały w: Argentynie (1976-83), Chile (1973-90), 

Urugwaju (1973-85), Paragwaju (1954-89), Boliwii (1964-82 z przerwą w latach 1979-80), Peru 

(1968-80), Brazylii (1964-85), Ekwadorze (1972-79), Surinamie (1980-88), Panamie (1968-89), Nika-

ragui (1937-79), Gwatemali (1970-86), Salwadorze (1972-1982) i Hondurasie (1963-81)273. 

Spośród sześciu państw, w których nie rządziły reżimy wojskowe lub cywilno-wojskowe, przykładem 

stabilnej demokracji były Wenezuela i Kostaryka. Ta ostatnia w latach 80. odegrała szczególną rolę w 

wynegocjowaniu serii porozumień kończących wojny domowe w regionie, a jej prezydent Óscar Arias 

nagrodzony został w 1987 roku Pokojową Nagrodą Nobla. Od uzyskania niepodległości w 1981 roku 

demokratyczną monarchią w ramach Wspólnoty brytyjskiej jest Belize. Procedury demokratyczne od 

swojego powstania w 1964 roku stosuje Gujana, choć konsolidację jej systemu demokratycznego w 

latach 70. i 80. utrudniał konflikt między ludnością pochodzenia hinduskiego i afrykańskiego. Pro-

blemem Kolumbii przez większość omawianego okresu była wojna domowa z komunizującą party-

zantką i zorganizowaną przestępczością narkotykową. Utrudniało to konsolidację demokratyczną po 

zakończonej w 1957 roku dyktaturze wojskowej. Specyficzny model niedemokratycznego państwa (o 

czym poniżej) reprezentował Meksyk. 

Z kolei większość wyspiarskich państw Karaibów była w omawianym okresie demokracjami. Wyjątek 

stanowiła Kuba – od początku lat 60. monopartyjny reżim komunistyczny oraz Haiti – państwo, które 

                                                 
272 D. Nohlen, Electoral Systems and Electoral Reform in Latin America, w: A. Lijphart, C.H. Waisman, Institu-
tional Design in New Democracies, Boulder 1996, s. 43 
273 Opracowanie sporządzono na podstawie http://en.wikipedia.org/wiki/Military_dictatorship i weryfikowano w 
oparciu o wydawnictwa Biblioteki Kongresu USA „Country Studies”. Korzystano z następujących: R.A. 
Haggarty (ed.), El Salvador: A Country Study, Washington 1988, T. Merrill (ed.), Honduras: A Country Study, 
Washington 1995, R.A. Hudson, D. M. Hanratty (eds.), Bolivia: A Country Study, Washington 1989, R.A. Hud-
son (ed.), Brazil: A Country Study, Washington 1997, D.M. Hanratty (ed.), Ecuador: A Country Study, Washing-
ton 1989, D. M. Hanratty, S.W. Meditz (eds.), Paraguay: A Country Study, Washington 1988, R.A. Hudson (ed.), 
Peru: A Country Study, Washington 1992, R.A. Hudson, S.W. Meditz (eds.), Uruguay: A Country Study, Wash-
ington 1990. W każdym przypadku korzystano z wersji on-line przytoczonych pozycji zamieszczonych na stro-
nie internetowej http://countrystudies.us.  
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nigdy nie zbudowało stabilnych instytucji demokratycznych, a w latach 1957-86 rządzone było przez 

rodzinną dyktaturę – François Duvaliera i jego syna Jean-Claude’a pod względem procedur demokra-

tycznych posiadającą cechy zbieżne z dyktaturami typu afrykańskiego274. Po obaleniu rodziny Duva-

lierów państwem rządziła junta wojskowa i dopiero w 1990 roku na Haiti przeprowadzono demokra-

tyczne wybory. 

1.3.2.2.1 Liberalizacja reżimu i powstanie demokracji w Meksyku 

Meksyk i jego przemiany demokratyczne stanowią unikalny model nie tylko w skali regionu, ale rów-

nież świata. Dzieje się tak ze względu na specyfikę reżimu, który rządził nim po rewolucji drugiej 

dekady XX wieku. W 1929 roku prezydent Plutarco Elías Calles doprowadził do połączenia wszyst-

kich ważniejszych prądów rewolucyjnych w jedno ugrupowanie, które po dwóch zmianach nazw 

przyjęło miano Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI). Sprawowało władzę do 2000 roku tj. przez 

ponad 70 lat. Reżim PRI był hegemonistyczny – partia przypisywała sobie ponad 90-procentowe wy-

niki w wyborach prezydenckich, obsadzała wszystkie miejsca w Kongresie, a do 1989 również 

wszystkie stanowiska gubernatorów stanowych. Jednocześnie z formalnego punktu widzenia Meksyk 

nie był reżimem jednopartyjnym i pomimo hegemonii jednego ugrupowania uniknął dwóch scenariu-

szy: przekształcenia się w personalną dyktaturę lub transformacji w kierunku państwa stricte monopar-

tyjnego. PRI utrzymywała władzę bazując na monopolu medialnym, poparciu wpływowej klasy laty-

fundystów, mniej lub bardziej widocznej korupcji politycznej oraz fałszerstwach wyborczych. Istotą 

systemu było utrzymywanie jedności partyjnej poprzez rozbudowaną demokrację wewnątrzpartyjną, 

zniechęcanie do rozłamów oraz stała transformacja wewnętrzna stymulowana przez zakaz reelekcji 

prezydenta i bezpośredniej reelekcji deputowanych. Rozłamowców, którzy licząc na osobistą popular-

ność opuszczali PRI karano fałszując na ich niekorzyść wybory i „przyznając” poniżająco niskie re-

zultaty275. Od sfałszowanych wyników nie było odwołania, gdyż jednym z fundamentów reżimu była 

zasada autocalificación, zatwierdzania rezultatów wyłącznie przez Kongres. Celem było przekonanie 

potencjalnych rozłamowców, że poza strukturami partii nie istnieją możliwości skutecznego uprawia-

nia polityki. PRI była też obudowana siecią organizacji chłopskich i związków zawodowych, miała też 

poparcie wpływowej elity ziemskiej. Spokój systemowi zapewniało także utrzymywanie koncesjono-

wanej opozycji, która przez lata uznawała de facto kierowniczą rolę PRI. Wreszcie w ramach mono-

partii zawsze istniał prąd demokratyczny głoszący potrzebę otwarcia i reform. Pisarz i polityk Mario 
                                                 
274 W 1971 roku śmiertelnie chory François Duvalier zorganizował referendum pozwalające jego 19-letniemu 
synowi na objęcie prezydentury. Według oficjalnych wyników przy ponad 2 milionach głosujących pomysł 
uzyskał 100-procentowe poparcie. Zob. La dynastie duvaliériste puis l'espoir démocratique, www.radio-
canada.ca/nouvelles/dossiers/haiti/histoire2.shtml 
275 Jedynym, który wyłamuje się z tej reguły jest Ezequiel Padilla, były minister spraw zagranicznych, który w 
1946 roku zdołał według oficjalnych wyników zdobyć blisko 20% głosów. Był też pierwszym rozłamowcem, 
który natychmiast po wyborach nie uciekł z kraju, jak to uczynili kontrkandydaci PRI w wyborach 1934 i 1940 
roku. Zob: L. Meyer, La revolución mexicana y sus elecciones presidenciales: una interpretación (1911-1940), 
w: „Historia Mexicana”, vol. XXXII núm. 2, październik-grudzień 1982 r. 
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Vargas Llosa w 1990 roku określił tak skonstruowany reżim PRI mianem „dyktatury doskonałej”276. 

Kluczową rolę w erozji meksykańskiego systemu władzy odegrały wydarzenia poprzedzające wybory 

prezydenckie i parlamentarne w lipcu 1988 roku, kiedy po raz pierwszy nastąpił skuteczny rozłam w 

PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, syn byłego prezydenta z lat 1934-40 i były gubernator stanu Michoacán 

skupił wokół siebie dawnych reformatorów z partii, zdobył poparcie lewicowej opozycji i zbudował 

wokół siebie silny ruch społeczny. „Cardenizm” stanowił po raz pierwszy poważne zagrożenie dla 

zwycięstwa wyborczego PRI, tym bardziej, że opozycja podjęła zorganizowaną próbę monitoringu 

wyborczego. 

Działania władz odbywały się w trzech kierunkach: 1.) rejestracja dużej grupy osób nieuprawnionych 

do głosowania (nieletnich, zmarłych albo rejestrowanych wielokrotnie), 2.) uniemożliwienie obserwa-

cji wyborczej (dwóch współpracowników Cárdenasa odpowiedzialnych za monitoring zostało zamor-

dowanych, w części miejsc władza lub jej bojówki nie dopuściły obserwatorów), 3.) prawdopodobnie 

przeredagowanie znacznej części biuletynów z wynikami wyborów, 4.) próba ukrycia dowodów po-

przez masowe palenie oddanych na Cárdenasa głosów277. 

Do historii przeszły szczególnie dwa wydarzenia: awaria systemu komputerowego, który nagle „padł”, 

gdy jeden z członków komisji zauważył, że wyniki w systemie różnią się od podawanych przez wła-

dze278 oraz znalezienie przy autostradzie pod Ometepec tysięcy nadwęglonych kart do głosowania z 

zaznaczonym nazwiskiem Cárdenasa. Według oficjalnych wyników Cárdenas przegrał – otrzymał 

niecałe 31% głosów, a jego rywal Carlos Salinas nieco ponad połowę, ale w uczciwość procesu wy-

borczego nie uwierzyło – według sondażu „Los Angeles Times” – aż 72% Meksykanów279. 

Ponieważ wybory zbiegły się w czasie z silnym trendem demokratyzacyjnym na całym świecie, a 

szczególnie w sąsiedniej Ameryce Środkowej, Meksykowi groziło, że stanie się jednym z ostatnich 

reżimów autorytarnych i utraci pozycję międzynarodową, którą od początku lat 70. starał się budować 

intensyfikując swoje stosunki zewanętrzne. Oba czynniki oraz rzecz jasna obawa przed niekontrolo-

waną erozją poparcia zmusiły prezydenta Salinasa do porozumienia z opozycją i reformy systemu 

wyborczego. Część autorów zwraca uwagę, że od końca lat 80. reżim PRI, dawnej „partii państwo-

                                                 
276 Vargas Llosa: „México es la dictadura perfecta”, www.elpais.com, 1 września 1990 r. 
277 A. Reding, How to Steal an Election: Mexico, 1988, „Mother Jones”, No 36, listopad 1988 
278 Wyrażenie „se cayó el sistema” stało się w następnych latach symbolem oszustwa wyborczego. Opozycja 
wykorzystywała też jego dwuznaczność – w 1988 roku miał „paść” nie tylko system komputerowy, ale również 
„zamilknąć” (te dwie formy czasownikowe mają tę samą wymowę, choć inną pisownię) system władzy oparty 
na fałszerstwie wyborczym. Zob. M. Anaya, 1988: El año que se calló el sistema, Mexico 2008 
279 J.G. Castañeda, Las perspectivas de la transición mexicana, w: P. González Casanova (red.), México, el 6 de 
julio de 1988: segundo informe sobre la democracia, Mexico 1990, s. 172 
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wej”, funkcjonować musiał w warunkach wielobiegunowości280. Na początku lat 90. wskutek rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, dla którego iskrą były wydarzenia 1988 roku i na fali ogólnoświato-

wego silnego trendu demokratyzacyjnego wyczerpał się mechanizm fałszerstwa wyborczego. Tenden-

cję utraty kontroli nad procesem wyborczym przez PRI wykazuje porównanie wyników jej kandyda-

tów na prezydenta z lat 1929-2006. Do 1982 roku oficjalny wynik kandydata PRI jest stabilny i oscy-

luje między 74 a 98 procent – w latach 1988-2000 spada najpierw do około 50% głosów, a potem do 

około 1/3.  

Co ciekawe, na liberalizacji systemu nie skorzystał Cárdenas, lecz prawicowa Partia Akcji Narodowej 

(PAN), która odwołując się do konserwatywnego elektoratu rozbudowała swoje poparcie. Istotną rolę 

w zwrocie na prawo odegrał fakt, że wrogość aparatu państwowego pod koniec lat 80. została skiero-

wana głównie przeciwko „cardenizmowi”. Do załamania się reżimu nie doszło też w kolejnych wybo-

rach w 1994 roku (choć wówczas kandydat PRI po raz pierwszy nie uzyskał ponad 50-procentowego 

poparcia), ale w 1997 roku PRI utraciła kontrolę nad Kongresem, a w roku 2000 straciła prezydenturę 

na rzecz konserwatywnej Partii Akcji Narodowej (PAN) i jej kandydata Vincente Foksa. 

W odniesieniu do demokratyzacji Meksyku należy podkreślić jej unikalny charakter. Proces miał pod-

łoże niemal w całości wewnętrzne, Meksyk nie był miejscem konfrontacji ideologicznej typowej dla 

czasów zimnej wojny, ani aktywnym jej uczestnikiem, w okresie rządów PRI nie występowały też 

szczególnie silne zewnętrzne naciski na demokratyzację. Nie istnieje w najnowszej historii Meksyku 

jeden konkretny moment przywrócenia demokracji lub choćby jej początków. Można wskazywać na 

reakcję społeczną i polityczną na wybory 1988 roku, można uznać za istotną datę wybory w stanie 

Północna Dolna Kalifornia w 1989 roku, kiedy to PRI po raz pierwszy utraciła jedno ze stanowisk 

gubernatorskich, albo na wybory do Kongresu w 1997 roku. Okres ten z pewnością zamyka wybór 

Vincente Foksa na prezydenta, pod którego rządami Meksyk stał się skonsolidowaną demokracją. 

Zwrócić należy przy tym uwagę, że Meksyk – nie tylko z racji swoich silnych instytucji ale również 

federalizmu i tradycji cywilnej kontroli nad armią – jest jednym z nielicznych państw Ameryki Łaciń-

skiej i Karaibów, gdzie w czasie demokratyzacji nie występowała jako czynnik obawa przed przeję-

ciem władzy siłą. 

1.3.2.2.2 Demokratyzacja w Ameryce Środkowej i Południowej 

Rozpatrując przyczyny i oblicza demokratyzacji w pozostałych krajach Ameryki Łacińskiej pod uwa-

gę brany będzie model państwa, które odeszło od rządów wojskowych (lub w przypadku Nikaragui 

zmilitaryzowanych rządów rewolucyjnych, a Paragwaju – personalnej dyktatury opartej na elementach 

monopartyjności i silnych wpływów armii) na rzecz powoływanych drogą wyborów i działających w 
                                                 
280 J.M. Horcasitas, Changing the Balance of Power in a Hegemonic Party System: The Case of Mexico, w: A. 
Lijphart, C.H. Waisman, Institutional Design (…), op.cit., s. 138 
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warunkach konstytucjonalizmu rządów cywilnych. 

W okresie „trzeciej fali” dyktatury wojskowe panowały w 14 państwach regionu. We wszystkich 

przywrócenie demokracji dokonało się między 1 stycznia 1979 roku, kiedy to junty i innego typu dyk-

tatury wojskowe lub wojskowo-cywilne rządziły 13 spośród 14 omawianych państw, a 1 stycznia 

1992 roku, kiedy to wszystkie państwa regionu miały władze wyłonione w wolnych wyborach. Tran-

zycja taka dokonała się: 

 w Ameryce Południowej w: Argentynie, Boliwii, Brazylii, Chile, Ekwadorze, Peru, Paragwaju, 

Surinamie i Urugwaju 

 w Ameryce Środkowej: w Gwatemali, Hondurasie, Nikaragui, Panamie i Salwadorze. 

Autor celowo wprowadza w tym miejscu wyżej wymieniony podział. Istnieje bowiem szereg szcze-

gólnych cech, które odróżniały reżimy Ameryki Środkowej od reżimów południowoamerykańskich i 

które mają wpływ na proces demokratyzacji: 

1.) Rządy wojskowe lub wojskowo-cywilne w Ameryce Środkowej281 stanowiły reprezentację wą-

skiej grupy oligarchicznej, w szczególności latyfundystów i nielicznej klasy przemysłowców282. 

Dla odmiany rządy w Ameryce Łacińskiej miały zasadniczo podłoże ideologiczne i często moder-

nizatorskie proponując np. przebudowę państwa w duchu lewicowym (Peru, Surinam), neoliberal-

nym (Chile), wyprowadzenie z dysfunkcji (Argentyna, Urugwaj), przyspieszenie jego rozwoju 

(Brazylia). Z tego schematu w Ameryce Środkowej wyłamuje się ekipa wojskowa rządząca w la-

tach 1968-89 Panamą (szczególnie w okresie rządów Ómara Torrijosa), a w Ameryce Południowej 

Paragwaj pod rządami Alfredo Stroessnera (1954-89). 

2.) Rządy wojskowe lub wojskowo-cywilne Ameryki Środkowej (z wyjątkiem Panamy) pozbawione 

były kontroli nad częścią terytorium państwa lub uczestniczyły w wojnach domowych w sąsied-

nich krajach. Generalną cechą dyktatur południowoamerykańskich była kontrola nad całością pań-

stwa i jego służb (znamiennym jest, że wojny domowe w Peru i w Kolumbii toczyły się w czasach 

rządów pochodzących z wyboru). 

3.) Występowała większa interakcja między państwami Ameryki Środkowej niż państwami Ameryki 

Południowej. Pod koniec lat 70. i przez całe lata 80. czynnikiem oddziałującym ze szczególną siłą 

na stosunki w regionie, determinującym poparcie USA wobec poszczególnych rządów i siłę naci-

sków demokratyzacyjnych, były konflikty w Nikaragui i Salwadorze. 

4.) Kultura prawna Ameryki Środkowej, jej instytucje społeczne oraz tradycje demokratyczne są dużo 

słabsze w porównaniu z państwami Ameryki Południowej, z których wiele w przeszłości było sta-
                                                 
281 Nikaragua w tym kontekście rozpatrywana jest do obalenia reżimu w 1979 roku 
282 A. Gruszczak, Ameryka Łacińska wobec kryzysu środkowoamerykańskiego, Toruń 1996, s. 14-15 



107 
 

bilnymi demokracjami (wyjątkiem jest Boliwia). 

5.) W okresie dyktatur w Ameryce Środkowej poważnym czynnikiem było również wyczerpanie się 

poparcia dla partii i ruchów reformatorsko-demokratycznych283. Zarówno reżimy jak i zwalczające 

je partyzantki miały tendencje do odrzucania rozwiązań pośrednich i kompromisowych oraz po-

strzegania osób głoszących je jako potencjalnych wrogów. 

Również w ujęciu historycznym, upadek dyktatur w obu grupach państw związany jest z odrębnymi 

procesami: 

 W Ameryce Środkowej demokratyzacja przybrała na sile i stała się istotnym procesem po podpi-

saniu w 1987 roku porozumienia Esquipulas-2 i wskutek jego realizacji. Twórca dokumentu – 

prezydent Kostaryki Óscar Arias – uznał, że podstawą pokoju w Ameryce Środkowej jest skłonie-

nie partyzantek by porzuciły walkę zbrojną i próbowały dochodzić swoich postulatów metodami 

demokratycznymi oraz nakłonienie rzadów poszczególnych krajów by dopuściły dawną guerillę 

do udziału w życiu politycznym284. Zgoda rządu sandinistowskiego Nikaragui na układ spowodo-

wała wyczerpanie się zaplecza politycznego dla popieranych przezeń lewicowych partyzantek i 

zwiększyła ich skłonność do ustępstw. Poparcie USA dla planu Ariasa zwiększyło z kolei skłon-

ność do ustępstw ze strony rządów antykomunistycznych. 

 W Ameryce Południowej nie istnieje jedna konkretna przyczyna upadku junt wojskowych. Peru-

wiańska i brazylijska oddały władzę głównie ze względu na nieumiejętność poradzenia sobie z 

kryzysem gospodarczym, argentyńska utraciła legitymację po przegranej wojnie o Falklandy 

(kwiecień-czerwiec 1982), chilijska utraciła poparcie społeczne, a surinamska doprowadziła do 

wojny domowej, której nie była w stanie wygrać. 

Wspólna jest jednak część czynników, które wpłynęły na demokratyzację. Wymienić należy trzy naj-

ważniejsze: 

 Zmiana paradygmatu polityki USA wobec regionu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec 

Ameryki Łacińskiej i Karaibów po II wojnie światowej miała na celu utrzymanie jej państw w 

obozie sojuszników USA w konfrontacji ze Związkiem Sowieckim. Z tego też powodu Stany 

Zjednoczone nieufnie, a niekiedy wrogo, odnosiły się do rządów o charakterze lewicowym. Oba-

lenie Juána Arbenza w Gwatemali w 1954 roku, próba zbrojnego obalenia Fidela Castro na Kubie 

w 1961 roku i skuteczny zamach stanu w Chile w 1973 roku, wszystkie popierane przez USA, by-

ły częścią tej polityki. Podobnie jak było nią udzielanie pomocy materialnej rządowi Salwadoru w 

walce z komunizującą guerillą i wsparcie udzielone antyrządowym contras w walce z władzami 

                                                 
283 Ibidem, s. 20 
284 Ibidem, s. 205 
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Nikaragui. Niedopuszczenie do władzy radykalnej, prosowieckiej lewicy w jakimkolwiek pań-

stwie Ameryki Łacińskiej i Karaibów było celem numer jeden amerykańskiej polityki do końca 

zimnej wojny. Postulat demokratyzacji regionu, widoczny m.in. w Karcie OPA, do której jako je-

den z celów organizacji wpisano już w 1948 roku „promowanie demokracji przedstawicielskiej”, 

odgrywał w amerykańskiej polityce rolę wówczas, gdy nie kłócił się z opisanym powyżej celem 

numer jeden. Stany Zjednoczone dwukrotnie próbowały doprowadzić do konwergencji obu zało-

żeń. Pierwszą był ogłoszony w 1961 roku przez prezydenta Johna Kennedy’ego projekt Sojuszu 

dla Postępu – uruchomienia pokaźnych programów pomocowych, które miały pomóc w moderni-

zacji Ameryki Łacińskiej i Karaibów obejmując demokratyzację regionu i zapobiegając na trwałe 

rewolucjom typu kubańskiego. O porażce programu zadecydowała postawa wielu rządów regionu, 

które w otwarciu widziały zagrożenie dla swojej władzy, jak również brak konsekwencji Wa-

szyngtonu, który nie wykazał się należną dbałością o demokratyzację m.in. pośpiesznie uznając 

kolejne reżimy powstałe w wyniku zamachu stanu (w latach 1962-64 postało siedem takich rzą-

dów)285 . W 1970 roku program został ostatecznie zarzucony. Drugą próbą konwergencji po-

wstrzymywania wpływów bloku wschodniego i demokratyzacji była polityka ekipy Jimmy’ego 

Cartera w różnym stopniu kontynuowana lub zmodyfikowana później przez administrację Ronal-

da Reagana. Rozpoczęła się ona wraz z objęciem przez Cartera urzędu w styczniu 1977 roku i 

opierała się na sporządzonych wcześniej dwóch raportach grupy Sola Linowitza, byłego ambasa-

dora USA przy OPA. Postulowały one m.in. odejście od jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośred-

niej interwencji zbrojnej USA i pryncypializm w dziedzinie praw człowieka286. Pierwszy postulat 

sprowadzał się do niefinansowania zamachów stanu, drugi do uzależniania pomocy gospodarczej 

USA od respektowania podstawowych praw człowieka. Warto zwrócić uwagę, że punktem wyj-

ścia dla zmiany amerykańskiej polityki był stan, w którym jedynie cztery kraje Ameryki Łaciń-

skiej miały prezydentów pochodzących z demokratycznego wyboru287, natomiast wszystkie rządy 

wojskowe były przychylne bądź umiarkowanie przychylne USA w sprawach dotyczących kon-

frontacji międzyblokowej. Pod koniec lat 70. Stany Zjednoczone konsekwentnie dokonywały 

przeglądu stanu praw człowieka w państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, uzależniając od 

niego m.in. pomoc wojskową. W latach 1976-79 spadła ona do zera w stosunkach z Argentyną, 

Urugwajem i Brazylią oraz niemal do zera w stosunkach z Gwatemalą, Salwadorem i Nikaraguą. 

Trzykrotnie zmniejszyła się pomoc dla Hondurasu, o ponad 40% pomoc dla Boliwii, o ponad 65% 

                                                 
285 W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000, s. 
178-184 
286 Latin America: Good Neighbors Again?, „Time”, 3 stycznia 1977 r. 
287 Wenezuela, Kolumbia, Kostaryka, Dominikana. Wyszczególnienie Ameryki Łacińskiej jest w tym miejscu 
zasadne, ponieważ to do niej, a nie np. do anglojęzycznych państw Karaibów adresowane były postulaty Lino-
witza. Ponadto demokracjami były również Gujana i Surinam oraz wszystkie wyspiarskie państwa Karaibów za 
wyjątkiem Kuby oraz Haiti. 
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dla Peru i ponad 20-krotnie dla Paragwaju288. Polityka Cartera, który słusznie zakładał, że niekon-

sekwencja USA w sprawie praw człowieka w długookresowej perspektywie przynosi większe 

straty niż tolerowanie jednego czy dwóch negatywnie nastawionych do Ameryki reżimów demo-

kratycznych, uległa modyfikacji w czasie rządów Ronalda Reagana, gdy przybrał na sile kryzys 

środkowoamerykański i gdy rządzona przez sandinistów Nikaragua uznała siebie za nośnik rewo-

lucji w regionie. W listopadzie 1979 roku ukazał się przytaczany już artykuł Jeanne Kirkpatrick, w 

której późniejsza doradczyni Ronalda Reagana sformułowała doktrynę mającą lec u podstaw za-

chowań USA wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów w latach 1980-1989, a więc do końca zimnej 

wojny. Kirkpatrick przekonywała, że w rezultacie polityki Cartera, jego administracja „w sposób 

aktywny współpracowała przy zastąpieniu umiarkowanych autokratów przyjaznych amerykań-

skim interesom przez mniej przyjaznych autokratów o ciągotach autorytarnych”. Wysuwała więc 

propozycję, by w przyszłości „sformułować akceptowalny pod względem moralnym i strategicz-

nym oraz realistyczny z politycznego punktu widzenia programu postępowania wobec rządów 

niedemokratycznych, które zagrożone są kierowanym przez Sowietów obaleniem”289. Istotną ce-

chą pierwszej kadencji Ronalda Reagana było osłabienie nacisków administracji na przestrzeganie 

praw człowieka290, choć nie należy zapominać, że problem niejako rozwiązywał się sam. Gdy Re-

agan obejmował rządy, w obu Amerykach istniało 10 proamerykańskich reżimów niedemokra-

tycznych (nie licząc Meksyku). W połowie jego pierwszej kadencji w styczniu 1983 roku, było ich 

już tylko siedem, a po jej zakończeniu sześć, z czego dwa reżimy (Urugwaj i Brazylia) właśnie 

oddawały władzę. W czasie drugiej kadencji Reagana, gdy zagrożenie sowieckie osłabło, admini-

stracja zajęła bardziej zasadnicze stanowisko (w szczególności odmawiając poparcia zagrożonemu 

obaleniem Jean-Claude’owi Duvalierowi, a poza regionem na Filipinach Ferdinandowi Marcoso-

wi). Gdy Reagan oddawał władzę 20 stycznia 1989 roku, w całej Ameryce Łacińskiej istniały wy-

łącznie trzy nielewicowe rządy wojskowe, przy czym tylko jeden (reżim gen. Stroessnera w Para-

gwaju, notabene obalony przez pucz wojskowy niespełna miesiąc później) nie był w trakcie prze-

kazywania władzy. Ekipa Reagana, co często bywa zapominane, poczyniła również poważne kro-

ki w celu uzyskania konsensusu między strategicznymi interesami USA, a promowaniem praw 

człowieka. Poszukiwanie formuły widać m.in. w powołaniu w 1983 roku „komisji Kissingera”, 

                                                 
288 W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, (…), op.cit., s. 256 
289 J. Kirkpatrick, Dictatorships and Double Standards, op.cit., s. 34 
290 Wobec Augusto Pinocheta Ronald Reagan stosował ostracyzm skutecznie unikając spotkań dwustronnych i 
przez osiem lat nie zapraszając go do złożenia wizyty międzypaństwowej. Jednak na tle postawy innych przed-
stawicieli administracji była to wyjątkowo pryncypialna postawa. W Waszyngtonie gościli inni wysocy przed-
stawiciele reżimu, Departament Obrony wznowił wspólne manewry marynarek wojennych obu krajów, a Repu-
blikanie przeforsowali w Kongresie zniesienie zakazu pomocy wojskowej dla Chile. Znamienna była postawa 
Jeanne Kirkpatrick, która była w Chile w sierpniu 1981 roku i odmówiła spotkania z dyrektorem opozycyjnej 
Chilijskiej Komisji ds. Praw Człowieka. Dwa dni po jej wyjeździe jej niedoszłego rozmówcę aresztowano i 
wydalono z kraju. Zob. M. Ensalaco, Chile under Pinochet: recovering the truth, Philadelphia 2000, s. 163 
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mającej wypracować ponadpartyjną zgodę w sprawie polityki wobec Ameryki Środkowej291. Jej 

raport ukazał się w styczniu 1984 roku, na jedenaście miesięcy przed zwycięską walką Ronalda 

Reagana o reelekcję. Twórcy dokumentu dostrzegali postępującą demokratyzację Ameryki Łaciń-

skiej i zauważali, że przyczyny dotychczasowego dualizmu polityki USA odchodzą do lamusa, a 

„życie unicestwiło argument, że podstawą w zapobieganiu anarchii i komunizmowi są starzy dyk-

tatorzy rządzący silną ręką”292. Komisja przekonywała, że wewnętrzne rewolucje, nawet jeśli są 

radykalne, nie stanowią zagrożenia dla systemu stosunków międzynarodowych, pod warunkiem, 

że ich źródła leżą wewnątrz kraju293. W konkluzjach komisja Kissingera wzywała by „szerzyć 

sprawę szeroko rozumianej demokracji w Hemisferze”, a w Ameryce Środkowej „stawiać opór” 

próbom zdobycia władzy siłą294. Nie stało to w sprzeczności z postulatem powstrzymania Związku 

Sowieckiego przed zdobyciem przyczółka w kontynentalnej części obu Ameryk295. Pogodzenie 

sprawy demokracji i antykomunizmu w tej wersji sprowadzało się więc do założenia: akceptowal-

ny dla USA jest każdy reżim, o ile jego powstanie ma charakter demokratyczny i stanowi wyraz 

wyboru danego narodu; nieakceptowalne są reżimy powstałe siłą z inspiracji ZSRR lub Kuby. 

Praktyka polityczna, jaka mogłaby z tego wynikać, sprowadzała się z kolei do następującej decy-

zji: nie należy się w żadnym wypadku sprzeciwiać oddaniu przez reżim wojskowy władzy demo-

kratycznemu politykowi pochodzącemu z wyboru, należy jednak bronić reżimu, jeżeli alternatywą 

dla niego jest dojście do władzy partyzantki sponsorowanej przez Fidela Castro. Raport wywarł 

duży wpływ na drugą kadencję Ronalda Reagana. Należy zwrócić uwagę, że administracja USA, 

świadoma, iż kolejne demokratyczne wybory wcale nie wynoszą do władzy polityków prokomu-

nistycznych, nie sprzeciwiała się demokratyzacji Chile i wzywała do niej państwa Ameryki Środ-

kowej. Wbrew stereotypowym opiniom na temat administracji republikańskiej (1981-1993) warto 

też zwrócić uwagę, że w tym czasie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach nie dokonano żadnego 

inspirowanego lub popieranego przez USA zamachu stanu, a dwie interwencje zbrojne (w 1983 

roku na Grenadzie i w 1989 roku w Panamie) doprowadziły do przywrócenia w tych krajach po-

rządku demokratyczno-konstytucyjnego, a nie do jego obalenia. Tylko jeden kraj stanowił wyjątek 

w amerykańskiej polityce – postulatów demokratyzacji Waszyngton – ani za Cartera ani za Re-

agana – nigdy nie wysuwał pod adresem Meksyku. Jeszcze w 1988 roku po sfałszowanych wybo-

rach prezydenckich, Stany Zjednoczone udzieliły reżimowi 3,5-miliardowej pożyczki by złago-

                                                 
291 W rozporządzeniu prezydenta USA o jej powołaniu mowa jest o znalezieniu rozwiązania, które „w najlepszy 
sposób odpowie na wyzwania społecznego, gospodarczego i demokratycznego rozwoju” regionu. Zob. Executive 
Order 125333 - National Bipartisan Commission on Central America, www.presidency.ucsb.edu, 19 lipca 1983 
r. 
292 Report on the National Bipartisan Commission on Central America, Washington 1984, s. 11 
293 Ibidem, s. 12 
294 Ibidem, s. 37 
295 Ibidem, s. 38 
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dzić niekorzystny dla Meksyku efekt spadku cen ropy296. 

 Zmiana postawy Kościoła katolickiego wobec demokracji i nierówności społecznych. Zapo-

czątkowana wraz z Soborem Watykańskim II i pontyfikatem Pawła VI (1963-78), zmiana nasta-

wienia Kościoła wobec demokracji uznawana jest za jedną z przyczyn osłabienia kilku niedemo-

kratycznych reżimów, w tym rządów Francisco Franco i Augusto Pinocheta. Co istotne nie bez 

wpływu na nią pozostała myśl katolicyzmu amerykańskiego, mającego blisko dwusetletnie do-

świadczenie współistnienia ze świecką, niekatolicką władzą. Na prace Soboru w interesującym 

nas zakresie duży wpływ miała m.in. działalność publicystyczno-naukowa amerykańskiego jezuity 

Johna C. Murraya. Jednak duży wpływ można przypisać zwykłemu „doświadczeniu życiowemu” 

– klęska reżimów totalitarnych, które okazały się w swoim duchu bardziej antychrześcijańskie niż 

liberalne demokracje Zachodu i jednocześnie powojenny sukces chrześcijańskiej demokracji w 

wielu państwach Europy, utwierdzały wśród hierarchii i duchowieństwa przekonanie, że demo-

kracja jest z natury przyjaźniejszym środowiskiem dla katolicyzmu297. Sama akceptacja zasad de-

mokracji nie musiała jednak mieć przełożenia na postępowanie wobec niedemokratycznych reżi-

mów. Zasadą działania Kościoła było układanie sobie stosunków z dowolnym rządem, nawet jeże-

li krytykowano poszczególne aspekty jego działalności. Próbą ognia okazały się w większości kra-

jów okresy dyktatur wojskowych utworzonych w latach 60. i 70. Zazwyczaj pierwsze reakcje Ko-

ścioła na zamach stanu nie były negatywne, co świadczy, że sama idea demokracji w nauce Ko-

ścioła nie miała wówczas absolutnego charakteru. Stosunki państwo-Kościół układały się w za-

leżności od tego z jakim natężeniem Kościół reagował na pierwsze doniesienia o represjach reżi-

mów. Jeżeli – jak w Brazylii lub Chile – były negatywne, prowadziło to z czasem do opowiedze-

nia się ogółu episkopatu i duchowieństwa po stronie sił demokratycznych, zazwyczaj miejscowej 

chadecji298. Na tle reakcji episkopatów Chile i Brazylii całkowicie różnie prezentuje się postawa 

episkopatu Argentyny, który powstrzymywał się od krytyki junty wojskowej i zasadniczo nie sta-

nowił oparcia dla opozycji. Mimo, że junta najprawdopodobniej ponosi odpowiedzialność za 

„wypadek samochodowy” i śmierć w sierpniu 1976 roku biskupa Enrique Angelellego, jednego z 

czterech najgłośniejszych krytyków junty w łonie episkopatu. Postawa Kościoła argentyńskiego, 

którego niektórzy duchowni, zaangażowali się w działalność władz wojskowych, a nawet brali 

udział w ich zbrodniach, doprowadziła po latach do publicznej ekspiacji, w której w Roku Jubile-

uszowym 2000 argentyński episkopat uznając swój grzech pisze m.in.: „W różnych momentach 

naszej historii byliśmy wyrozumiali dla postaw totalitarnych raniąc w ten sposób swobody demo-

                                                 
296 T.L. Merrill, Ramón Miró (eds.), Mexico: A Country Study, op.cit. 
297 L.A. Gómez de Souza, Roman Catholic Church and the Experience of Democracy in Latin America, Confer-
ence „Contemporary Catholicism, Religious Pluralism, and Democracy in Latin America: Challenges, Respons-
es, and Impact”, Kellogg Institute - University of Notre Dame, 2005, s. 3 
298 Ibidem, s. 7 
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kratyczne, które wynikają z godności ludzkiej”299. Przypomnijmy, że deklaracja „Wyznanie win, 

skrucha i prośba o przebaczenie Kościoła w Argentynie” wydana została przez episkopat, który w 

latach 70. i 80. podjął najdalej idącą kolaborację z niedemokratycznym reżimem. Ukazuje to 

ogrom zmiany, który dokonał się wśród latynoskiego duchowieństwa katolickiego w sposobie po-

strzegania demokracji. 

 Jesień Ludów i koniec rywalizacji międzyblokowej. Wydarzenia w Europie Środkowej i elimi-

nacja Związku Sowieckiego jako czynnika politycznego w Zachodniej Hemisferze dopełniły w 

zasadzie dzieła, które wynikało z dwóch opisanych powyżej procesów. Upadek komunizmu zdez-

aktualizował każdą próbę legitymizowania jakiegokolwiek reżimu obawą przed sowiecką domina-

cją. Doprowadził też – wraz z wydarzeniami, który były opisane w tym rozdziale – do akceptacji 

uniwersalnej roli demokracji. Obalił wreszcie długo utrzymywane przekonanie, że jest ona trudna 

lub nawet niemożliwa do zaprowadzenia w części państw.  

Przyjęcie daty 1 stycznia 1992 roku jako momentu, w którym przywódcy wszystkich kontynentalnych 

państw Ameryki Południowej i Środkowej pochodzili z wolnych wyborów, czyni ją punktem wyjścia 

dla dalszych rozważań o demokratyzacji. 

Od tego czasu w całym regionie dokonano dwóch skutecznych zamachów stanu – w kwietniu 1992 

roku prezydent Peru Alberto Fujimori rozwiązał Kongres i częściowo zawiesił konstytucję. W 1993 

roku uzyskał w referendum poparcie dla projektu nowej konstytucji wznawiając tym samym proces 

konstytucyjny. Pomimo późniejszych oskarżeń o łamanie praw człowieka, posługiwanie się terrorem i 

korupcję, rządów Fujimoriego nie da się jednoznacznie zaklasyfikować jako dyktatury. Należy zwró-

cić uwagę, że przez cały okres jego władzy, istniały procedury wyborcze, a w wyborach do Kongresu 

w 2000 roku opozycja zdobyła przewagę i – po wybuchu skandalu korupcyjnego – była w stanie w 

sposób zgodny z Konstytucją przeprowadzić procedurę impeachmentu prezydenta. 

Drugim przykładem jest zamach stanu w Hondurasie w czerwcu 2009 roku, gdy wojsko obaliło lewi-

cowego prezydenta Manuela Zelayę po tym jak Sąd Najwyższy wydał przeciwko niemu nakaz aresz-

towania. Zarówno autogolpe Fujimoriego jak i obalenie Zelayi, były rezultatem sporu konstytucyjne-

go, w pierwszym przypadku między prezydentem i parlamentem, w drugim – między prezydentem i 

Sądem Najwyższym. W obu przypadkach po – odpowiednio 18 i 7 miesiącach – nastąpiło przywróce-

nie procesu konstytucyjnego. 

Za każdym razem poza wspomnianymi już przypadkami zamachy stanu były nieudane. Szczególnie 

głośny był zamach stanu towarzyszący protestom przeciwko Hugo Chávezowi w 2002 roku (nota 

                                                 
299 Confesión de las culpas, arrepentimiento y pedido de perdón de la Iglesia en la Argentina, realizado en el 
acto de apertura del Encuentro Eucarístico Nacional, Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), 8 
września 2000 r. 
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bene dokonany 10 lat po tym jak za pomocą puczu władzę bezskutecznie próbował przejąć sam Chá-

vez). 

Ostatnim zjawiskiem, które warto zaznaczyć jest w części krajów wyraźna skłonność ludnośći do wy-

stąpień masowych, które stały się elementem życia politycznego. Zazwyczaj stanowią one reakcje na 

kryzysy gospodarcze i mogą doprowadzić do ustąpienia szefa państwa bez obalania samej struktury 

władzy. Protesty tego typu, którym towarzyszy przemoc i ofiary nie są próbą zamachu stanu, choć 

mogą do niego doprowadzić. Dwukrotnie dokonaną w ten sposób zmianę przeżył Ekwador300, trzy 

razy prezydenta w podobnych okolicznościach – w lipcu 1989 roku i dwukrotnie w grudniu 2001 roku 

zmieniała Argentyna301. 

Poważnego zagrożenia dla demokracji nie stanowi natomiast – w odróżnieniu od Afryki – instrument 

fałszerstwa wyborczego. Fałszerstwa wyborcze na masową skalę były charakterystyczne dla meksy-

kańskiego reżimu PRI. Manipulacje wyborcze stosowane były także przez reżimy środkowoamery-

kańskie oraz reżim Alfredo Stroessnera w Paragwaju. W innych krajach instrument ten był używany 

na mniejszą skalę, choć posuwano się do całej gamy innych takich środków jak unieważnienie wybo-

rów lub niedopuszczenie wybranego prezydenta do władzy. Używano również mechanizmów korup-

cyjnych (kupowanie głosów). 

Warto zwrócić uwagę, że nawet chilijska junta dopuściła porażkę wyborczą w referendum 1988 roku, 

a obserwatorzy z ramienia amerykańskiego National Democratic Institute uznali głosowanie za wol-

ne302. Junta nie próbowała też dokonać fałszerstwa w wyborach 1990 roku, choć zredagowała ordyna-

cję wyborczą zapewniając konserwatywnej mniejszości kontrolę nad jedną izbą parlamentu i blisko 

50-procentowe wpływy w drugiej303. 

                                                 
300 W 2000 roku protesty Indian, do których dołączyła część wojska, doprowadziły do dymisji prezydenta Jamila 
Mahuada. Co jednak istotne, nie naruszyło to systemu władzy. Władzę zgodnie z konstytucją objął wiceprezy-
dent Gustavo Noboa, który kazał aresztować zaangażowanych w próbę przewrotu oficerów. W 2003 roku jeden 
z aresztowanych płk. Lucio Gutiérrez objął urząd prezydenta, ale dwa lata później, gdy w czasie kolejnych pro-
testów próbował nielegalnie wprowadzić stan wyjątkowy, parlament przegłosował wobec niego wotum nieufno-
ści zmuszając do dymisji. Znów zachowana została procedura konstytucyjna i czteroletnią kadencję dokończył 
wiceprezydent Alfredo Palacios. Podobnego rodzaju próba sił miała miejsce w 2010 roku, gdy doszło do strajku 
policji, a ten przekształcił się w nieudany bunt przeciwko prezydentowi Rafaelowi Correi. 
301 W 1989 i 2001 roku doszło do bardzo podobnych wystąpień na fali kryzysu, hiperinflacji i zamknięcia części 
banków. Tłumy rozwścieczonych mieszkańców miast pozbawionych dostępu do własnych pieniędzy zaczęły 
rabować sklepy. W obu przypadkach byli zabici i ranni. Pierwsze zamieszki przyspieszyły dymisję prezydenta 
Alfonsina, któremu i tak kończyła się kadencja, drugie spowodowały najpierw w grudniu 2001 roku dymisję 
prezydenta Fernando de la Rúa, a kilka dni później dymisję jego następcy Adolfo Rodrígueza Saá. Wydarzenia 
1989 i 2001 roku – pomimo zagrożenia stabilności państwa – nie były jednak próbą obalenia jego władz.  
302 Instituto Nacional Demócrata Para Asuntos Internacionales, La transición chilena hacia la democracia. El 
Plebiscito Presidencial de 1988, http://www.ndi.org/files/257_cl_transition_spa.pdf 
303 Ordynacja dzieliła kraj w wyborach do Izby Deputowanych i Senatu na dwumandatowe okręgi, a wewnątrz 
nich rozdzielała miejsca metodą d’Honta pomiędzy dwie najsilniejsze 2-osobowe listy partyjne. Powodowało to, 
że aby zdobyć oba mandaty, zwycięskie ugrupowanie lub koalicja musiały zdobyć co najmniej dwa razy więcej 
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Znamiennym jest, że żadna z Misji Obserwacji Wyborów UE w Ameryce Łacińskiej w latach 2000-

2010 nie sformułowała pod adresem żadnego z procesów wyborczych oskarżenia, które mogłoby być 

zinterpretowane jako sugestia fałszerstwa wyborczego. Nawet wobec wyborów w Gwatemali w 2003 

roku, które krytykowano za agresywną kampanię, przemoc i nierówny dostęp kandydatów do mediów, 

w Raporcie Końcowym misji pojawia się stwierdzenie, że wybory „można uważać za odzwierciedla-

jące wolę ludu pomimo, że od czasu do czasu obserwowano nadużycia przedwyborcze”304. 

Istotnym wsparciem dla demokratyzacji jest postawa solidarności wobec liderów, którym grozi za-

mach stanu. Jak już wspomniano, w 1991 roku Organizacja Państw Amerykańskich szybko i jedno-

znacznie potępiła zamach na Haiti. Później była konsekwentna w potępianiu wszelkich prób siłowego 

przejęcia władzy w jakimkolwiek z 35 państw członkowskich. Również praktyka ostatniej dekady 

wykazuje, że działania OPA w odniesieniu do puczów i przewrotów są stosunkowo spójne. Stała Rada 

Organizacji potępiła – choć w różnej formie – zarówno zajścia w Ekwadorze (2000305), próbę obalenia 

Hugo Cháveza w Wenezueli (2002306), rewoltę i obalenie Jean-Bertranda Aristide’a na Haiti (2004307) 

oraz obalenie Manuela Zelayi w Hondurasie (2009308). Ten ostatni kraj został zawieszony w prawach 

członka OPA309. Warto przy tym zwrócić uwagę, że rezolucję w sprawie wenezuelskiej w 2002 roku 

zaproponował Meksyk. Stało się tak pomimo trwającego między oboma państwami konfliktu dyplo-

matycznego i osobistego sporu prezydentów Cháveza i Foksa. Solidarność okazana w takich warun-

kach wyłącznie w imię legitymizmu ma duże znaczenie w umacnianiu praktyki antypuczowej i przy-

czynia się do umocnienia automatyzmu w reakcjach OPA i państw członkowskich na zamachy stanu. 

Automatyzm utrudnia z kolei decyzję potencjalnych uczestników zamachu i co za tym idzie ogranicza 

                                                                                                                                                         
głosów niż druga lista. Jeżeli tak się nie stało, obie dzieliły się mandatami 1:1. W ten sposób prawica, dla której 
poparcie szacowano na 30-40 procent miała zachować około połowy wybieranych miejsc, a stali i nominowani 
członkowie Senatu (w tym ustępujący prezydent Augusto Pinochet) mieli jej zapewnić większość. W 1990 roku 
koalicji centrolewicowej, którą poparła ponad połowa elektoratu, udało się zdobyć większość w 120-osobowej 
Izbie Deputowanych, ale w Senacie – pomimo zwycięstwa wyborczego – miała 22 na 47 senatorów. W wybo-
rach do Senatu przegrał m.in. późniejszy prezydent Ricardo Lagos, mimo, że w swoim okręgu otrzymał więcej 
głosów niż każdy z kandydatów prawicowej koalicji. Jeden z liderów opozycji nazwał wprowadzoną ordynację 
mianem „arytmetyki autorytaryzmu”. Co ciekawe, system ten nie uległ zmianie i przyczynił się do powstania 
współczesnego modelu chilijskiej demokracji. Zob. P. Siavelis, A. Valenzuela, Electoral Engineering and Dem-
ocratic Stability: The Legacy of Authoritarian Rule in Chile, w: A. Lijphart, C.H. Waisman, Institutional Design 
(…), op.cit., s. 77-99 
304 Por. EU EOM Guatemala 2003, Final Report on the Parliamentary and Local Elections, [bez daty], s. 1; 
MOE UE Salvador 2009, Informe Preliminar, San Salvador 17 marca 2009; MOE UE Ecuador, Declaración 
Preliminar de Observaciones y Conclusiones, Quito 28 kwietnia 2009; MOE UE Mexico 2006, Declaración 
Preliminar, Ciudad de México, 3 lipca 2006 r. 
305 Support for the constitutional government of the Republic of Ecuador, OEA/Ser.G CP/RES. 764 (1221/00), 
26 stycznia 2000 r.; Support for the democratic government of the constitutional president of the Republic of 
Ecuador, Jamil Mahuad Witt, and for the institutions under the rule of law, OEA/Ser.G CP/RES. 763 (1220/00), 
21 stycznia 2000 r. 
306 Support for the democratic institutional structure in Venezuela and the facilitation efforts of the OAS Secre-
tary General, OEA/Ser.G CP/RES. 833 (1349/02) corr. 1, 16 grudnia 2002 r. 
307 Support for public order and strengthening democracy in Haiti, OEA/Ser.G CP/RES. 861 (1400/04), 19 
lutego 2004 r. 
308 Current situation in Honduras, OEA/Ser.G CP/RES. 953 (1700/09), 28 czerwca 2009 r. 
309 Press release: OAS suspends membership of Honduras, E-219/09, www.oas.org 
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częstotliwość tej metody przejmowania władzy. Nie jest to rzecz jasna jedyny czynnik. W krajach, w 

których konsolidacja demokratyczna była mniej udana niż w Argentynie czy Chile (zwłaszcza dotyczy 

to państw Ameryki Środkowej) może mieć jednak w konkretnych przypadkach decydujące znaczenie. 

Innym zjawiskiem uważanym powszechnie za zagrożenie dla demokracji są rządy polityków oskarża-

nych o tendencje autorytarne lub chęć przebudowy państwa w duchu marksistowskim. Oskarżenia te 

biorą się jednak głównie z retoryki używanej przez lewicowe ekipy (w szczególności rząd Hugo 

Cháveza), braku werbalnego przywiązania do procedur demokratycznych oraz ich sympatię wobec 

komunistycznej Kuby. Zasadniczo nie podważano demokratyczności wyboru Hugo Cháveza i Evo 

Moralesa na kolejne kadencje prezydenckie310. Niepokój budziła natomiast dwukrotna (za drugim 

razem skuteczna) próba reformy konstytucyjnej w Wenezueli i zniesienia limitu dwóch kadencji. 

1.3.2.3 Demokracja w świecie arabskim i przyczyny jej słabości 

Ostatnim ważnym elementem opisu stanu demokratyzacji w najważniejszych regionach świata jest 

odpowiedź na pytanie o przyczyny jej słabości w świecie arabskim. Pod koniec interesującego nas 

okresu 2000-2010, istniało wyłącznie jedno państwo arabskie (Liban) stosujące procedury demokra-

tyczne. Późniejsze wydarzenia „wiosny arabskiej” doprowadziły do rozpoczęcia transformacji ustro-

jowej w Tunezji i rozpoczęły procesy o trudnych do przewidzenia rezultatach w Egipcie, Syrii, Libii i 

– na węższą skalę – w innych państwach regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Niezależnie 

od późniejszych wydarzeń, stwierdzić należy, że zjawisko „trzeciej fali demokratyzacji”, pomimo 

swojego uniwersalnego charakteru, wystąpiło w sposób najmniej zauważalny właśnie w świecie arab-

skim, a w latach 1974-1994 nie doszło do powstania arabskich demokracji. 

Próba wyjaśnienia tego fenomenu dokonana przez Alfreda Stepana i Graeme B. Robertsona doprowa-

dziła do twierdzenia, że problem z zaakceptowaniem demokracji jako systemu to w większej mierze 

inherentna cecha arabskości a nie wyznawanego przez większość Arabów islamu. 

Amerykańscy badacze przeanalizowali jakie w większości muzułmańskie kraje miały w latach 1972-

2003 co najmniej trzyletnie ciągłe doświadczenie demokratyczne. Bazując na danych Freedom House 

i Polity IV oceniają ich liczbę na odpowiednio 12 (na 31 sklasyfikowanych) i 11 (na 29) wśród mu-

zułmańskich krajów niearabskich311 . Tymczasem oba wskaźniki, które obejmują 16 państw arabskich, 

                                                 
310 MOE UE Bolivia 2009, Informe Preliminar, La Paz 8 grudnia 2009 r.; MOE UE Venezuela 2006, Declara-
ción Preliminar, Caracas 5 grudnia 2006 r.;  
311 Mniej lub bardziej zakorzenione tradycje demokratyczne występują m.in. w kilku najbardziej wpływowych 
państwach muzułmańskich: Turcji, Indonezji, Pakistanie czy Malezji 
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pozwalają udzielić pozytywnej odpowiedzi w odniesieniu do wyłącznie jednego z nich (Libanu)312. Z 

kolei postawienie wymogu co najmniej pięciu lat nieprzerwanej demokracji, daje badaczom wyniki 8 

do 0 na korzyść muzułmańskich państw nie-arabskich313. Bazując na tezach Stepana i Robertsona, 

można wymienić szereg przyczyn utrudniających do niedawna demokratyzację państw Afryki Północ-

nej i Bliskiego Wschodu, a wśród nich: 

1. Słabość arabskiego państwa narodowego, które najczęściej istnieje wyłącznie jako pochodna daw-

nych podziałów administracyjnych Imperium Osmańskiego i późniejszych – implikowanych przez 

nie – podziałów kolonialnych. W ten sposób – kontynuując myśl autorów – władza postrzegana 

jest jako jedyny czynnik spajający. 

2. Konflikt izraelsko-arabski. Tutaj przyczyny wymienione przez autorów można rozbić na dwie 

grupy. 

2.1 Władze części krajów arabskich postrzegają się jako „państwa frontowe”, wydają nieproporcjo-

nalnie dużo na potrzeby bezpieczeństwa i skutecznie mobilizują swoich obywateli wokół idei 

wspólnego zagrożenia. 

2.2 Państwa arabskie, zwłaszcza Egipt czy Maroko – uniknęły poważnych nacisków na demokratyza-

cję ze strony Stanów Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę w tym miejscu, że ocena liderów bli-

skowschodnich zarówno w prasie zachodniej jak i wśród zachodnich polityków i opinii publicz-

nej, nie zależała przez lata od ich demokratyczności, lecz przede wszystkim od stosunku do kon-

fliktu bliskowschodniego i zjawiska „międzynarodowego terroryzmu”314. 

3. Trzeci argument, który umknął uwadze autorów wydaje się równie oczywisty: znaczna część 

państw arabskich położona jest w rejonie występowania ropy naftowej lub – rzadziej – gazu ziem-

nego. Należą do nich w szczególności: Arabia Saudyjska, Irak, Syria, Jordania, Libia, Algieria 

oraz państwa zatokowe. Do uwarunkowań opisanych w punktach 1. i 2. dochodzi zatem trzecie, 

które również w wielu innych państwach świata utrudnia procesy demokratyzacyjne lub przy-

najmniej likwiduje potencjalną zachętę w tym kierunku dla miejscowych władz315. 

4. Czwarty argument, również nieuwzględniony w artykule Stepana i Robertsona to istnienie jeszcze 

jednego źródła legitymizacji władzy: postrzegania w niej ochrony przed politycznym islamem316. 

Jak już wspomniano, podobną legitymizację stosowały w okresie zimnej wojny prawicowe dykta-
                                                 
312 Liga Arabska liczy 22 państwa. Zarówno Diamond jak również Stepan i Robertson poddają badaniu 16 spo-
śród nich. Pomijają nie posiadającą statusu niepodległego państwa autonomię palestyńską oraz kraje Afryki 
Subsaharyjskiej, które należą do Ligi: Sudan, Mauretanię, Dżibuti, Somalię i Komory. 
313 A. Stepan, G.B. Robertson, An „Arab” More Than „Muslim” Electoral Gap, „Journal of Democracy” , 16, 
lipiec 2003, s. 32 
314 Zob. Allocution radiotélévisée du Président sur la situation internationale, www.elysee.fr, 27 lutego 2011 r. 
315 Zob. K.K. Tsui, More Oil, Less Democracy?: Theory and Evidence from Crude Oil Discoveries, University 
of Chicago (Job Market Paper), 11 listopada 2005 r.; ; O. Al-Ubaydli, Diamonds are a dictator’s best friend: 
natural resources and the trade off between authoritarianism and development, rękopis, University of Chicago 
2005;  
316 In Support of Arab Democracy: Why and How, Independent Task Force Report No. 54, Council of Foreign 
Relations, Washington 2005, s. xiii 
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tury w Ameryce Łacińskiej czy Azji – wówczas zagrożeniem było dojście do władzy komunistów. 

Świat arabski jest paradoksalnie ostatnią częścią globu gdzie legitymizowanie władzy poprzez ze-

stawianie jej z zagrożeniem, wciąż jest stosowane. Dotyczy to w szczególności takich krajów jak 

Arabia Saudyjska, Algieria czy państwa zatokowe.  

W podobnym kierunku idą rozważania Larry’ego Diamonda, dyrektora Stanford’s Center for Demo-

cracy. Diamond po kolei odpowiada na kilka zasadniczych pytań badawczych. Odrzuca z tych samych 

przesłanek co opisane powyżej tezę, że winę za brak demokracji w świecie arabskim ponosi islam. 

Odrzuca też jakikolwiek związek między demokracją i heterogenicznością części państw arabskich – 

wśród autorytarnych państw znajdowała się homogeniczna Tunezja, zaś wśród państw próbujących 

budować struktury demokratyczne głęboko podzielone pod względem etnicznym i wyznaniowym 

Liban czy Irak. Polemizuje też z poglądem, że arabskie społeczeństwa są bierne i nie chcą demokracji 

(powołuje się na sondaż, który wykazał, że ponad 80% mieszkańców tak różnych krajów jak Algieria, 

Maroko, Jordania, Kuwejt czy Irak uważa demokrację za najbardziej pożądany system rządów), prze-

ciwstawiając temu pogląd, że brak demokracji jest pierwotny wobec apatii, nie zaś odwrotnie317. Za-

uważa następnie, że choć większość badanych uznaje iż religia i duchowieństwo powinno odgrywać 

pewną rolę w polityce, to poparcie dla zarówno religijnego autorytaryzmu jest niewielkie i oscyluje w 

granicach 5-10%318. Odrzuca wreszcie powiązania między zacofaniem gospodarczym części krajów 

arabskich – brak demokracji jest bowiem wspólny zarówno dla państw zatokowych, jednych z najbo-

gatszych w świecie jak i dla uboższych krajów Afryki Północnej. Za każdym razem, jeśli brać pod 

uwagę PKB per capita danego państwa arabskiego, można mu przeciwstawić demokratyczny kraj o 

podobnym wskaźniku w innej części globu319. 

Poważną winę za brak demokracji w państwach arabskich przypisuje z kolei Diamond, surowcowemu 

charakterowi ich gospodarek i rentierskiemu charakterowi 11 spośród 16 badanych państw320. Państwa, 

które czerpią swoje dochody ze sprzedaży ropy czy gazu, mają mniejszą presję na rozliczanie się ze 

swoich wydatków przed obywatelami, zaś dochody są dystrybuowane w myśl potrzeb politycznych, 

po części zaś finansowany jest z nich rozbudowany aparat państwowy, w tym aparat przemocy. 

Diamond również poświęca sporo uwagi geopolitycznym uwarunkowaniom arabskiego braku demo-

kracji. Argumentuje, że trzy reżimy pozbawione ropy – Maroko, Egipt i Jordania – utrzymywały wła-

dzę m.in. dzięki potężnej pomocy rozwojowej (głównie od USA) będącej pochodną konfliktu bli-

skowschodniego. Osobną rolę przypisuje czynnikowi izraelskiemu i umiejętnemu przekuwaniu przez 

                                                 
317 L. Diamond, Why Are There No Arab Democracies?, op.cit., s. 95 
318 Ibidem, s. 96 
319 Ibidem, s. 97 
320 Ibidem, s. 97-98 
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część rządów zniechęcenia społecznego w mobilizację przeciwko wspólnemu wrogowi321. Dodaje też 

jeszcze jeden czynnik – działalność Ligi Arabskiej, organizacji, którą nazywa „klubem autokratów” i 

której wypomina brak jakichkolwiek odniesień do praw człowieka i demokracji w jej nowelizowanym 

parokrotnie dokumencie założycielskim322. 

Istotna zdaje się również kwestia jak wyglądać będzie demokratyzacja państw arabskich w kontekście 

wydarzeń „wiosny arabskiej”, której rezultaty po kilku miesiącach od obalenia autorytarnych prezy-

dentów Tunezji i Egiptu oraz u progu procesu konstytucyjnego w Maroku, były bardzo zróżnicowane. 

Można założyć, że istotną i trwałą zmianą, jaką przyniosły protesty z apogeum w lutym i marcu 2011 

roku będzie zmiana postawy USA i państw europejskich, w szczególności Francji, która ogłosiła od-

stąpienie od paradygmatu nieingerencji i nierecenzowania wewnętrznej polityki państw arabskich323. 

W przypadku Francji polityka ta wydaje się trudna do odwrócenia z racji zaangażowania militarnego 

tego kraju w operację w Libii i towarzyszącej mu radykalnej zmiany retoryki w odniesieniu do demo-

kratyzacji świata arabskiego. Losy dalszej demokratyzacji świata arabskiego zależą od sukcesu (w tym 

w wymiarze gospodarczym i społecznym) transformacji demokratycznej w Tunezji i Maroku, a przede 

wszystkim rozwoju wydarzeń w Egipcie, który w lipcu 2013 roku przeżył kolejny skuteczny zamach 

stanu oraz Syrii, gdzie w chwili zamykania niniejszej rozprawy wciąż toczyła się wojna domowa. 

Pewnym czynnikiem – dziś trudnym do określenia – będzie rozwój procesu pokojowego na Bliskim 

Wschodzie i ewentualna normalizacja stosunków między światem arabskim a Izraelem. 

Z punktu widzenia niniejszej pracy, istotne jest spostrzeżenie, że w połowie 2011 roku świat arabski 

postrzegany był jako nowy i szczególnie ważny kierunek działalności Misji Obserwacji Wyborów 

Unii Europejskiej. W omawianym okresie 2000-2010 jedynymi terytoriami arabskojęzycznymi, w 

których MOW UE obserwowały procesy wyborcze były Liban, Jemen, Mauretania oraz Zachodni 

Brzeg i Strefa Gazy – w kolejnych latach obserwowano wybory w Tunezji, Algierii, Libii, Jordanii, w 

2014 roku planując również Misję m.in. w Bahrajnie. Komisja wyrażała też zainteresowanie obser-

wowaniem kolejnych wyborów w Egipcie. 

1.3.3 Problem trzeciej kadencji jako nowe wyzwanie współczesnej demokratyzacji  

Omawiając aspekty demokratyzacji w poszczególnych regionach świata zasadne jest opisanie zjawi-

ska znoszenia w nowych demokracjach limitu kadencji prezydenckich. Dotyczy on zarówno Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów jak i Afryki. Obecny jest również w niektórych państwach Europy Wschodniej 

i zazwyczaj stanowi poważne wyzwanie dla demokratyzacji wpływając również na proces decyzyjny 

podmiotów międzynarodowej obserwacji wyborczej. 

                                                 
321 Ibidem, s. 101 
322 Zob. Charter of Arab League, portal www.refworld.org 
323 Zob. Allocution radiotélévisée du Président sur la situation internationale, op.cit. 
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Zważywszy, że znaczna większość nowoczesnych systemów demokratycznych zakłada ograniczenie 

kadencji prezydenta do dwóch (rzadziej do jednej, bardzo rzadko do trzech324), problem powstaje za-

zwyczaj w czasie drugiej kadencji prezydenta, gdy podjęta zostaje próba wprowadzenia zmian w kon-

stytucji i likwidacji limitu. Próbę taką z sukcesem przeprowadzono m.in. na Białorusi i w Wenezueli 

wobec Aleksandra Łukaszenki i Hugo Cháveza. 

Problem “trzeciej kadencji” jest jednym z najbardziej złożonych i stosunkowo słabo sformułowanych 

w nauce problemów dotyczących demokratyzacji, w którym dochodzi do istotnej rozbieżności między 

teorią, a praktyką. W teorii zakaz reelekcji popularnych prezydentów może ograniczać prawo ludu 

jako suwerena do dysponowania swoją wolą, w praktyce dążenie do zniesienia limitu kadencji charak-

teryzuje zazwyczaj przywódców o mniejszym przywiązaniu do praktyk demokratycznych. 

W jednej z najsłynniejszych wypowiedzi na ten temat Thomas Jefferson tłumaczył w 1807 roku legi-

slaturze stanu Vermont dlaczego nie ubiega się o trzecią kadencję. Wyjaśniał, że „krótki okres spra-

wowania władzy” stanowi jedną z zasad rządu przedstawicielskiego, a prezydent wybierany na zbyt 

długo może się stać prezydentem dożywotnim325. Państwa Zachodniej Hemisfery, szczególnie obawia-

jące się dożywotniej władzy prezydenckiej wprowadzały często bardzo restrykcyjne procedury antyre-

elekcyjne, niekiedy zabraniając jej – jak w Meksyku – już po pierwszej kadencji326. 

Limit kadencji jest też powszechny w demokracjach na obszarze OBWE. Stany Zjednoczone wpro-

wadziły limit dwóch kadencji w 1951 roku po tym jak czterokrotnie na prezydenta wybierany był 

Franklin Roosevelt327. Francja uczyniła to w 2008 roku328, pomimo, że żaden z prezydentów V Repu-

bliki nigdy nie piastował więcej niż dwóch kadencji (walki o trzecią nie wykluczano w przypadku 

Jacquesa Chiraca w 2007 roku). Portugalia wprowadziła po przywróceniu demokracji w artykule 123 

Konstytucji regułę zakazu reelekcji na trzecią bezpośrednią kadencję i obowiązek co najmniej pięciu 

lat przerwy przed ponownym ubieganiem się o urząd329. Podobny zapis wprowadziła Grecja w art. 30 

swojej konstytucji po zniesieniu w latach 70. monarchii330. Limity dwóch kadencji znalazły się też w 

                                                 
324 Przepis taki zawiera konstytucja Seszeli. Zob. Art. 52(2) Constitution of the Republic of Seychelles, 
www.wipo.int 
325 Th. Jefferson, Letter to the Legislature of Vermont, teachingamericanhistory.org; J.D. Bailey, Thomas Jeffer-
son and Executive Power, Cambridge 2007, s.124 
326 Reelekcja w państwach amerykańskich, w. E.J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodo-
wych, Warszawa 1986, s. 451 
327 Amendment 22 - Presidential Term Limits. Ratified 2/27/1951, www.usconstitution.net 
328 Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisationdes institutions de la Ve République (1), 
„Journal officiel de la République Française”, JUSX0807076L, 24 lipca 2008 r. 
329 Constituição da República Portuguesa, 
www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 
330 The Constitution of Greece, http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl50.html#A32 
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konstytucjach nowych demokracji powstałych na przełomie lat 80. i 90331. 

Na początku lat 90. ograniczanie limitu kadencji prezydenckich skopiowane zostało przez większość 

twórców nowych konstytucji państw Afryki i byłego ZSRR. Kwestia przedłużenia władzy prezydenta 

ponad ten limit najczęściej występowała na przełomie XX i XXI wieku, gdy upłynęły dwie pierwsze 

kadencje dotychczasowych przywódców. Postawa wobec znoszenia limitu była różna. Wszczęcia 

podobnej procedury odmówił w 2007 roku Władimir Putin, rezygnując ze zmiany konstytucji i startu 

w wyborach 2008 na rzecz zachowania realnej władzy jako premier332. Zmiany konstytucyjnej doko-

nał natomiast Aleksander Łukaszenka przeprowadzając w tej sprawie referendum w 2004 roku i 

twierdząc, że zmianę poparło 79,42% głosujących przy frekwencji przekraczającej 90%333. W Amery-

ce Łacińskiej kilkuletnią batalię o reformę konstytucji stoczył Hugo Chávez. W 2007 roku jego pro-

jekt polityczny przewidujący m.in. zniesienie limitu dwóch kadencji odrzuciło 50,7% głosujących334. 

W lutym 2009 roku w drugim referendum projekt zmian konstytucji poparło 54,85% głosujących335. 

Ciekawa wydaje się w tym ostatnim kontekście reakcja Stanów Zjednoczonych. W 2007 roku Biały 

Dom wydał oświadczenie, w którym mówił o „zwycięstwie demokracji”, a zastępca sekretarza stanu 

Nicholas Burns powiedział, że zwycięstwo Cháveza oznaczałoby dla niego dożywotnią prezydentu-

rę336. Abstrahując od wrogości panującej między Caracas i Waszyngtonem, słowa te pokazują atmos-

ferę polityczną jaką wzbudzają projekty znoszące limity kadencji. 

Dodać należy, że w warunkach o wiele mniejszych kontrowersji limity dwóch kadencji do roku 2005 

zniosło aż sześć krajów afrykańskich: Czad, Gabon, Gwinea, Namibia, Togo i Uganda. W trzech in-

nych (Malawi, Zambia i Nigeria) analogiczny projekt poniósł porażkę. Sześć krajów (Wybrzeże Kości 

Słoniowej, Gwinea, Gwinea-Bissau, Mauretania, Sudan i Gambia) w roku 2005 nie posiadało limitu 

dwóch kadencji337. Od tego czasu wprowadzono go na powrót tylko w jednym z nich – Gwinei338. 

Z naszego punktu widzenia istotny jest brak jednoznacznej odpowiedzi jaką na „problem trzeciej ka-

dencji” sformułować powinni aktorzy międzynarodowej obserwacji wyborczej. Ciekawym przykła-

                                                 
331 Por. Constituţia României, www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371&par1=3&idl=1, Ústava České republiky ze 
dne 16. prosince 1992, www.senat.cz/informace/zadosti/ustava.php?ke_dni=&O=, Act XX of 1949. The Consti-
tution of the Republic of Hungary, net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=94900020.tv&dbnum=62 
332 „План Путина” возглавить правительство лишил интриги президентские выборы, www.newsru.com, 
2 grudnia 2007 r. 
333 Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республ-
иканских референдумов 21 октября 2004 г. №268, www.rec.gov.by/refer/refer2004post05.html 
334 Referendo de la Reforma Constitucional, Resultados para el Bloque A, 
www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_reforma, 2 grudnia 2007 r. 
335 Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional, 
www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_enmienda_2009/, 15 lutego 2009 r. 
336 Voters reject Chavez’s constitutional changes, www.msnbc.msn.com, 3 grudnia 2007 r. 
337 D.N. Posner, D.J. Young, The Institutionalization of Political Power (…) op.cit., s. 21 
338 Constitution de la République de Guinée (article 24), Conakry 2010 
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dem jest reakcja misji obserwacyjnej OBWE wobec referendum na Białorusi w 2004 roku339. Głoso-

wanie towarzyszyło wyborom parlamentarnym, które OBWE obserwowała, jednak w raporcie misji 

na samym początku zostało wyraźnie stwierdzone, że choć Białoruś zaprosiła organizację również do 

obserwacji referendum, podjęła ona decyzję, by „brać referendum pod uwagę wyłącznie w takim 

stopniu, w jakim wywiera ono wpływ na przebieg wyborów parlamentarnych”. W 33-stronictowym 

dokumencie nigdzie nie pada odpowiedź o przyczynę takiej decyzji, ani o stosunek Biura ds. Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE wobec zmian konstytucyjnych znoszących 

limit kadencji. 

Bardzo podobnie zachowała się Komisja Europejska nie wysyłając misji obserwacyjnej UE na oba 

referenda w Wenezueli. Misje takie wysłano w 2005 i 2006 roku na wybory prezydenckie i parlamen-

tarne. Wskazuje to na to, że organizacje międzynarodowe nie wypracowały podejścia teoretycznego 

wobec omawianej procedury, jednak w powszechnym odczuciu ich czynników decyzyjnych, przedłu-

żanie prezydentom możliwości reelekcji, nie jest praktyką sprzyjającą konsolidacji demokratycznej. 

Należy przy tym jednak zaznaczyć, że faktyczny „bojkot” referendum białoruskiego przez OBWE, nie 

przeszkodził jej w obserwowaniu wyborów w 2006 i 2010 roku, w których Łukaszenka wybierany był 

odpowiednio na trzecią i czwartą kadencję. Na krótko przed końcem interesującego nas okresu Komi-

sja ogłosiła w listopadzie 2010 r. powołanie MOW UE w Czadzie, gdzie prezydent Idriss Déby ubie-

gał się o czwartą kadencję340 (co ciekawe UE nie obserwowała referendum znoszącego limit dwóch 

kadencji, ani wyborów, w których Déby zdobył trzecią kadencję). Kilka dni po interesującym nas 

okresie, Komisja ogłosiła powołanie misji obserwacyjnej w Ugandzie, gdzie prezydent Yoweri Mu-

seveni ubiegał się o czwartą kadencję i przedłużenie swojej trwającej od 1986 roku władzy (przez 

pierwszy okres rządził bez wyborów)341. 

Jak widać problem dla uczestników międzynarodowej obserwacji wyborczej stanowią zatem bardziej 

referenda konstytucyjne znoszące limit dwóch kadencji, niż ich bezpośrednie następstwo w postaci 

ubiegania się przez urzędującego prezydenta o kolejne kadencje. Potwierdza to istnienie problemu ze 

zdefiniowaniem zjawiska i zaklasyfikowaniem go jako rozszerzającego bądź zawężającego zakres 

demokracji. Trudność w tej dziedzinie wynika również z różnorodności modeli władzy. Jefferson pi-

sząc o groźbie dożywotniej władzy odnosił się do konkretnego systemu, w którym prezydent wybiera-

ny jest na 4 lata w wyborach powszechnych i otrzymuje szeroki zakres uprawnień. Czy jednak ograni-

czenie prezydentury do dwóch kadencji jest zasadne tam gdzie zakres władzy jest węższy? W Finlan-

                                                 
339 Республика Беларусь. Парламентские выборы, 17 октября 2004 года, Итоговый отчет Миссии 
БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, Варшава, 9 grudnia 2004 r., s. 1 
340 Request for candidatures. European Union Election Observation Mission Chad 2011, AIDCO.F.2/cb (2010) 
894922, Brussels 12 listopada 2010 r. 
341 Request for candidatures. European Union Election Observation Mission Uganda 2011, AIDCO/F2 D(2010), 
Brussels 8 grudnia 2010 r. 
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dii uczyniono to w 1991 roku wraz z wprowadzeniem powszechnych wyborów prezydenckich342. 

Wcześniej parlament nie tylko wybierał Urho Kekkonena na cztery kadencje i pozwolił mu rządzić 

przez ponad ćwierć wieku (1956-82), ale również w 1973 roku przedłużył specjalną ustawą jego trze-

cią kadencję – krok, który 23 lata później w odniesieniu do Aleksandra Łukaszenki stał się przyczyną 

nieuznawania go przez Unię Europejską za prezydenta Białorusi. Zakres władzy Kekkonena w parla-

mentarno-gabinetowym systemie Finlandii był jednak znacznie mniejszy, niż uprawnienia Łukaszenki, 

a procedury reagowania przez organizacje międzynarodowe, na wewnętrzne praktyki państw, zostały 

w międzyczasie rozwinięte w sposób znaczący. 

Pamiętać należy też, że w większości europejskich systemów, a także we wchodzących w skład 

Wspólnoty Narodów monarchiach Ameryki Północnej i Karaibów oraz w kilku państwach Afryki 

(m.in. w Etiopii) szefem rządu jest premier, a nie prezydent. Nie jest tymczasem znany żaden system, 

który ogranicza kadencje premiera. Powszechnie uznaje się więc, że ograniczanie władzy w odniesie-

niu do czasu jej sprawowania, zasadne jest wyłącznie w sytuacji szefa rządu wybieranego bezpośred-

nio. Wydaje się to zasadne z racji znacznie łatwiejszej procedury odwołania szefów rządów ze stano-

wisk. 

Nie ma też odpowiedzi na pytanie w jaki sposób oceniana powinna być postawa prezydentów, którzy 

pod koniec swojej drugiej kadencji przeprowadzają reformę konstytucyjną zmniejszając uprawnienia 

prezydenta i przerzucając ich znaczną część na premiera, którym – w domyśle – sami chcą zostać. 

Taka intencja przyświecała prawdopodobnie reformie konstytucyjnej Leonida Kuczmy na Ukrainie343 

i Micheila Saakaszwilego w Gruzji344. 

Mimo wszystkich wymienionych powyżej zastrzeżeń, można stwierdzić, że „problem trzeciej kadencji” 

stanowi jedno z największych nierozwiązanych wyzwań współczesnej demokratyzacji. Odnawia on 

dawno wydawałoby się zarzucony konflikt między demokratyzmem i konstytucjonalizmem, a także 

budzi szereg pytań o zakres swobody decyzji ludu jako suwerena. Można się spodziewać, że w ciągu 

najbliższych lat pojawią się pierwsze próby jednoznacznej oceny tego zjawiska prowadzonej przez 

organizacje promujące demokratyzację jak również prowadzących obserwację wyborczą. W szczegól-

ności wniosków tego typu należy oczekiwać od uczestników międzynarodowej obserwacji wyborczej. 

                                                 
342 P. Paczolay, Comments on the Constitution of Finland, European Commission for Democracy Through Law 
(Venice Commission), CDL(2007)097, s. 5 
343 Przekazywała ona znaczną część uprawnień premierowi i wprowadzała konstytucyjne pojęcie „większości 
parlamentarnej” rozumianej jako porozumienie frakcji mających razem więcej niż połowę deputowanych do 
Rady Najwyższej. Zdaniem krytyków, konserwowała w ten sposób oligarchiczną strukturę władzy i pozwalała 
Kuczmie objąć stanowisko premiera. 
344 W roku 2013 wraz z końcem drugiej kadencji Saakaszwilego Gruzja stanie się republiką parlamentarno-
gabinetową. Zob. Парламент Грузии проголосовал за новую конституцию, www.lenta.ru, 15 października 
2010 r. 
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2. Geneza i rozwój obserwacji wyborów przez organizacje mię-
dzynarodowe 

Współczesna obserwacja wyborcza prowadzona przez organizację międzynarodową, efekt ponad 150-

letniego procesu ewolucyjnego, stanowi jeden z kilku możliwych typów jej zaangażowania w proces 

wyborczy w państwie członkowskim lub trzecim, a jej celem jest ustalenie czy proces ten odpowiada 

zobowiązaniom w dziedzinie wyborów podjętym przez dane państwo w świetle zawartych umów 

międzynarodowych. Obserwacja ma ze swojej natury za zadanie wychwycenie wszelkiego rodzaju 

nieprawidłowości wyborczych, w szczególności zaś napiętnowanie ewentualnego fałszerstwa wy-

borczego i poinformowanie o nim czynników decyzyjnych danej organizacji. W praktyce wszystkich 

organizacji międzynarodowych obserwacja wyborów podejmowana jest na zaproszenie lub za zgodą 

państwa przyjmującego. Podstawy zwrócenia się o tego rodzaju pomoc mogą mieć charakter we-

wnętrzny lub zewnętrzny. W pierwszym przypadku wynikać będą najczęściej z przesłanek legitymiza-

cyjnych (uniknięcie oskarżenia o sfałszowanie wyborów, wzmocnienie procesu pokojowego lub de-

mokratyzacyjnego), w drugim mogą wynikać z umów międzynarodowych (np. traktatu pokojowego), 

mogą stanowić długoterminowe jednostronne zobowiązanie danego państwa (może być to warunek 

członkostwa w danej organizacji), mogą być również decyzjami ad hoc wynikającymi z chęci popra-

wy wizerunku międzynarodowego danego państwa. 

Podstawowym uwarunkowaniem współczesnej obserwacji wyborczej jest proces demokratyzacji. Me-

chanizmy obserwowania wyborów przez organizacje międzynarodowe stworzono jednak znacznie 

wcześniej – głównie dzięki udziałowi tychże organizacji w organizacji i nadzorowaniu referendów 

niepodległościowych oraz referendów i wyborów rozstrzygających spory terytorialne.  

Działania takie były charakterystycznym elementem budowy ładu międzynarodowego po I i II wojnie 

światowej: organizacje międzynarodowe lub grupy państw organizowały referenda w latach 1920-21 

(w tym na Śląsku, Warmii i Mazurach), nadzorowały plebiscyty decydujące o niepodległości teryto-

riów mandatowych, wreszcie przejęły nadzór nad procesami wyborczymi w państwach i terytoriach 

znajdujących się w stanie dysfunkcji pokonfliktowej – ten ostatni rodzaj zaangażowania zaobserwo-

wano w szczególności po zakończeniu rywalizacji międzyblokowej. Aby prześledzić rozwój całego 

zjawiska udziału organizacji międzynarodowych w procesach wyborczych należy przede wszystkim 

dokonać klasyfikacji rodzajów tego zaangażowania. 

Klasyfikacją w sposób pełny opisującą możliwe rodzaje pomocy wyborczej świadczonej przez organi-

zację międzynarodową wydaje się ta zaproponowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 1992 ro-
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ku345. Powstała w oparciu o 35-letnie doświadczenia ONZ i objęła całość możliwych form zaangażo-

wania organizacji międzynarodowej w proces wyborczy wyszczególniając sześć spośród nich: 

1. Organizację i przeprowadzenie procesu wyborczego (organization and conduct of an electo-

ral process). Organizacja międzynarodowa tworzy wówczas bazę prawną i sama przeprowadza 

wybory. 

2. Nadzorowanie procesu wyborczego (supervision of an electoral process). Wybory przeprowa-

dzane są przez państwo sprawujące suwerenność nad danym terytorium, ale organizacja nadzoru-

jąca zapewnia sobie wpływ na ich organizację (np. poprzez prawo weta wobec decyzji administra-

cji wyborczej). 

3. Weryfikację procesu wyborczego (verification of an electoral process). Pojęcie to jest tożsame 

z pojęciem “obserwacji wyborczej” i dziś zostało przez nie w praktyce wyparte346. Organizacja 

weryfikująca/obserwująca proces wyborczy nie może na niego wpływać inaczej niż poprzez wy-

dawanie publicznych oświadczeń. 

4. Śledzenie procesu wyborczego (following an electoral process). Organizacja wysyła niewielkie, 

zazwyczaj kilkuosobowe misje, które w okresie wyborów przebywają na terytorium państwa 

przyjmującego i formułują ocenę procesu. 

5. Udzielanie wsparcia innym obserwatorom międynarodowym (provision of support to other 

international observers). Organizacja korzysta z pracy obserwatorów wyborczych innych orga-

nizacji w zamian za udzieloną im pomoc materialną lub organizacyjną. 

6. Pomoc techniczna w sprawach związanych z wyborami (technical assistance in eletoral mat-

ters). Działanie to jest tożsame z dostarczeniem wiedzy, technologii bądź sprzętu państwu organi-

zującemu wybory347. 

Powyższy podział, zdaje się w sposób koherentny obejmować całość problematyki związanej z pomo-

cą wyborczą i wymienia wszystkie zjawiska, z którymi będziemy mieli do czynienia przy analizie 

historycznej międzynarodowej obserwacji wyborczej. Każdy zgodny z prawem międzynarodowym 

przypadek zaangażowania zagranicznego w jakikolwiek proces wyborczy w latach 1857-2010 jest 

możliwy do zaklasyfikowania w ramach sześciu wymienionych powyżej typów działalności, lub sta-

nowi ich połączenie. Podział ten wymaga jednak dwóch podstawowych zastrzeżeń.  

                                                 
345 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General. Addendum. Guidelines for Member States considering the formulation of requests for electoral assis-
tance, A/47/668/Add.1, 24 listopada 1992 r., s. 2-4 
346 Z tego też powodu w dalszej części tej pracy używane będzie pojęcie „obserwacji wyborczej” lub „obserwacji 
wyborów”. 
347 Pomoc techniczna stanowi element pomocy rozwojowej i jest najdroższą formą pomocy wyborczej. Na przy-
kład pomoc przy organizacji wyborów w Demokratycznej Republice Kongo w 2005 roku kosztowała Komisję 
Europejską 149 milionów euro, a więc – dla porównania – blisko pięciokrotność przeciętnego rocznego budżetu 
wszystkich Misji Obserwacji Wyborów. Por. European Union to deploy Election Observation Mission to Congo 
Elections, op.cit.; FAQ - Frequently asked questions election observer missions (EU EOMs), www.eueom.eu 
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Pierwsze z nich dotyczy pojęcia „pomocy wyborczej” i wyodrębnionej z niej „pomocy technicznej”. 

W sprawie tych dwóch pojęć nie istnieje zgoda ani wśród instytucji ani wśród badaczy. Niekiedy pod 

pojęciem pomocy wyborczej rozumie się wyłącznie pomoc techniczną. Podejście takie występuje w 

niektórych dokumentach ONZ348, a w szczególności w dokumentach Komisji Europejskiej349. Z punk-

tu widzenia dzisiejszych doświadczeń wydaje się to błędne – zarówno pod względem językowym jak i 

pod względem wypracowanej praktyki, pojęcie „pomocy wyborczej” jest szersze od pojęcia „pomocy 

technicznej”. Dla przykładu Wydział ds. Pomocy Wyborczej w Sekretariacie Generalnym ONZ zaj-

muje się nie tylko pomocą techniczną, ale również obserwacją wyborczą, a nawet nadzorowaniem 

wyborów.  

Drugie dotyczy terminu „weryfikacja wyborcza”, który zasadniczo nie jest dzisiaj używany i w prak-

tyce większości organizacji międzynarodowych zastąpiony został terminem „obserwacja wyborcza” 

lub „obserwacja wyborów”.  

Do zaproponowanego w 1992 roku przez ONZ podziału, niekiedy dodawano również jeszcze jeden 

rodzaj pomocy wyborczej – tzw. monitoring wyborczy, pod pojęciem którym rozumiano działanie 

pośrednie między obserwacją wyborczą i nadzorem wyborczym – takie, które nie daje jego uczestni-

kom prawa do zatwierdzania lub wetowania decyzji podmiotu organizującego wybory, ale daje mu 

prawo do interweniowania w przypadku zauważonych nieprawidłowości (np. poprzez bezpośrednie 

zwracanie uwagi osobom odpowiedzialnym za nieprawidłowości)350. Podział ten stosowała m.in. w 

pochodzącym z roku 2004 dokumencie Unia Afrykańska351. Większość organizacji zdaje się jednak 

podział ten odrzucać uznając, że „monitoring” i „obserwacja” to samo. Pojęcia te zamiennie stosują 

uznane organizacje pozarządowe zajmujące się obserwowaniem wyborów, szkoleniami obserwatorów 

lub badaniem zjawiska obserwacji wyborczej, m.in. Krajowy Instytut Demokratyczny (NDI), Demo-

cracy International i Centrum Cartera352. Z kolei organizacje międzynarodowe, w szczególności Unia 

Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Państw Amerykań-

skich, czy też Rada Europy używają wyłącznie pojęcia „obserwacja wyborcza”. 

                                                 
348 W raporcie Sekretarza Generalnego ONZ z 1991 roku czytamy: „Zaangażowanie ONZ w sprawy wyborcze 
jest zazwyczaj dwojga rodzajów. Obejmuje weryfikację wyborczą (electoral verification), włączającą obecność 
obserwatorów ONZ na terytorium zainteresowanego kraju oraz pomoc wyborczą (electoral assistance), obejmu-
jącą dostarczanie całej gamy usług technicznych lub doradczych, nie włączającą jednak żadnej funkcji obserwa-
cyjnej”. Zob. Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secre-
tary-General, A/46/609, 19 listopada 1991 r., str. 3 
349 European Union to deploy Election Observation Mission to Congo Elections, www.europa-eu-un.org, 18 
maja 2006 r. 
350 Istnienie takiego podziału zasygnalizowane zostało przez ekspertów ACE Practitioners' Network: Aymana 
Ayouba, Horacio Boneo, Ilony Tip, Alana Walla i Michaela Meadowcrofta. Por. Observation, monitoring or 
supervision, http://aceproject.org 
351 Guidelines for African Union Electoral Observation and Monitoring Missions, EX.CL/91 (V), Annex II 
352 Por. www.ndi.org/election-monitoring-organizations, 
http://democracyinternational.com/content/international-election-monitoring, 
www.cartercenter.org/peace/democracy/observed.html#table 
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Zdaniem autora, wprowadzenie rozróżnienia między „monitoringiem” i „obserwacją” wydaje się 

błędne, ponieważ tworzy pojęcie niezgodne ze słownikowym rozumieniem słowa monitoring. Monito-

ring jest obserwowaniem, a nie obserwowaniem i interweniowaniem (inaczej sens traciłyby takie 

sformułowania jak „monitoring zmian społecznych” lub „monitoring zjawisk przyrodniczych”). 

Wreszcie słowo „monitoring” jest często wyjaśniane za pomocą słowa „obserwacja”. Dla przykładu 

internetowe wydanie Słownika Języka Polskiego PWN jako pierwotne znaczenie słowa „monitoring” 

podaje „stałą obserwację i kontrolę jakichś procesów lub zjawisk353. Zasadne wydaje się zatem trak-

towanie sformułowań „obserwacja wyborcza” i „monitoring wyborczy” jako synonimów, z uznaniem, 

że drugie sformułowanie może mieć archaiczny wydźwięk (współcześnie żadna z organizacji między-

narodowych – również Unia Afrykańska – nie nazywa swoich misji mianem „misji monitoringu wy-

borczego”).  

W ujęciu retrospektywnym wszystkie działania organizacji międzynarodowych o charakterze obser-

wacyjnym lub nadzorującym są pochodną ponad 150-letniego procesu. Można podzielić go na siedem 

następujących etapów: 

1.) Przed I wojną światową pierwszą obserwację wyborczą w Księstwie Mołdawii w 1857 roku wy-

nikającą z braku zgody między mocarstwami w sprawie zjednoczenia Mołdawii i Wołoszczyzny i 

powołania się przez obie strony sporu na „wolę ludności”. Obserwacja wyborów w Mołdawii do 

1919 roku stanowiła odosobniony przypadek zgodnej z prawem międzynarodowym ingerencji ob-

cych państw w proces wyborczy, jednak pomogła wykształcić precedens, zgodnie z którym w wy-

padku braku zgody co do przynależności danego terytorium i odwołania się w celu jej ustalenia do 

woli ludności, proces taki powinien być nadzorowany przez bezstronne ciało międzynarodowe. 

2.) W okresie międzywojennym organizację referendów przez komisje międzysojusznicze w latach 

1920-21 oraz organizację referendum w Saarze przez Ligę Narodów w 1935 roku i ukształtowanie 

się praktyki, zgodnie z którą organizacja międzynarodowa stanowi neutralną siłę zdolną do roz-

strzygnięcia sporu terytorialnego między dwoma państwami. 

3.) Po II wojnie światowej nadzór lub obserwację ONZ wobec referendów i wyborów na terytoriach 

mandatowych decydujących o ich niepodległości lub przyszłym statusie terytorialnym. Wynikała 

ona z przesłanki, że organizacja jako jedyna jest w stanie zweryfikować rzeczywistą wolę ludno-

ści. W latach 60. praktyką tą objęto wszelkie terytoria niesamodzielne. 

4.) Po zakończeniu zimnej wojny obserwację wyborczą ONZ, nadzór wyborczy lub organizację wy-

borów przez ONZ w państwach członkowskich będącą elementem planu kończącego wojny do-

mowe. Obserwacja zawsze odbywała się na zaproszenie danego państwa i była szczególnie rozwi-

nięta w latach 1990-1994. 

5.) Nadzór wyborczy OBWE w latach 1996-2001 w Bośni i Hercegowinie oraz na terytorium Koso-
                                                 
353 Zob. http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2568296 
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wa. 

6.) Obserwację wyborczą prowadzoną zasadniczo od lat 90. przez organizacje regionalne (OBWE, 

OPA, UA), które w ten sposób weryfikują przestrzeganie zobowiązań dotyczących prawa do de-

mokratycznego zarządzania w ich państwach członkowskich. 

7.) Obserwację wyborczą Unii Europejskiej – jedynego podmiotu międzynarodowego, który obser-

wuje wybory w państwach trzecich, jednocześnie nie podejmując się obserwowania ich w pań-

stwach członkowskich. 

Do zakończenia zimnej wojny, celem pomocy wyborczej organizacji międzynarodowych było ustale-

nie woli ludności przy rozstrzyganiu sporów terytorialnych lub realizacji prawa do samostanowienia. 

Element demokratyzacyjny jest stosunkowo nowy i pojawia się w praktyce organizacji międzynaro-

dowych po roku 1989. 

Przedmiotem tego rozdziału jest pierwsze sześć etapów rozwoju działań o charakterze obserwacyjnym 

lub nadzorującym wybory prowadzonych przez ciała i organizacje międzynarodowe w latach 1857-

2010 z wyłączeniem działalności Unii Europejskiej. 

2.1 Pomoc wyborcza organizacji międzynarodowych jako narzędzie weryfikacji prawa do samo-

stanowienia przed II wojną światową 

Do wybuchu II wojny światowej, organizacje, grupy państw i gremia międzynarodowe powołane 

przez traktaty obserwowały, nadzorowały lub organizowały osiem procesów wyborczych. Ich działal-

ność rozpoczyna się wraz z wyborami do parlamentu Księstwa Mołdawii w 1857 roku, a kończy wraz 

z plebiscytem w Saarze w roku 1935. W każdym z tych ośmiu głosowań celem było wyłącznie stwier-

dzenie woli ludności danego terytorium w odniesieniu do jego przyszłej przynależności terytorialnej. 

W obliczu obowiązującego powszechnie paradygmatu nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw, 

jakiekolwiek działania o charakterze obserwacyjnym lub nadzorującym były możliwe wyłącznie w 

odniesieniu do obszarów objętych sporem terytorialnym. Dlatego też w sześciu spośród ośmiu oma-

wianych procesów nadzorowano lub obserwowano głosowanie, w którym ludność terytorium głoso-

wała za przynależnością do jednego z dwóch państw354, w jednym – decydowała o zjednoczeniu z 

innym terytorium355, a w jednym wybierała między połączeniem się z jednym z dwóch ościennych 

państw, a zachowaniem statusu terytorium międzynarodowego356. Przedmiotem oceny ciała nadzoru-

jącego lub obserwującego nie był przyszły ustrój terytorium. 

Procesami zarządzały lub obserwowały trzy rodzaje tymczasowych gremiów. W Mołdawii była nim 

                                                 
354 Górny Śląsk, Olsztyn, Kwidzyn, Szlezwik, Klagenfurt, Sopron 
355 Księstwo Mołdawii 
356 Saara 
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powołana ad hoc Komisja Europejska, składająca się z przedstawicieli (komisarzy) wielkich mocarstw. 

Plebiscytami organizownymi po I wojnie, zarządzały noszące różne nazwy i również powołane ad hoc 

komisje międzysojusznicze. Plebiscyt w Saarze jest z kolei pierwszym w historii przypadkiem, w któ-

rym funkcjonariusze organu nadzorującego, organizującego lub obserwującego wybory reprezentowa-

li organizację międzynarodową. 

2.1.1 Obserwacja wyborcza w procesie implementacji Pokoju Paryskiego (1856-1857) 

Pomysł pierwszej w historii obserwacji wyborczej zrodził się w marcu 1856 roku w czasie obrad 

Kongresu Paryskiego kończącego wojnę krymską. 8 marca 1856 roku w czasie obrad pokojowych 

minister spraw zagranicznych Francji hr. Aleksander Walewski zaproponował by Kongres ogłosił 

zjednoczenie Mołdawii i Wołoszczyzny, dwóch księstw lennych Imperium Osmańskiego i tym samym 

zrealizował postulat rosnącego w siłę nacjonalistycznego ruchu rumuńskiego. Postulat taki leżał w 

interesie Prus i Sardynii, zainteresowanych precedensem w tworzeniu państw etnicznych, był zgodny 

z ówczesną polityką Francji, która popierała postulaty daleko idących zmian granicznych w Europie 

Środkowej i Południowej, stał natomiast w sprzeczności z interesami Wysokiej Porty, a także Austrii 

(w której skład wchodziła część etnicznych terenów rumuńskich) i niezainteresowanej osłabianiem 

państwa osmańskiego Wielkiej Brytanii. Przedstawiciel rządu brytyjskiego, zgłosił kontrpropozycję, 

by „w poważny sposób rozważono wolę ludności”357, zapewne jako jej wyrazicieli postrzegając ów-

czesne, antyunionistyczne władze. Argument ten podchwyciła druga strona, ta z kolei przekonana o 

przewadze nastrojów unionistycznych wolę ludności sprowadzała do zgodnego z jej wolą wyłonienia 

mołdawskiego parlamentu. Użycie tej samej retoryki sprawiło, że debatowano nie o zasadności geopo-

litycznej proponowanego rozwiązania, lecz o jego słuszności – tę zaś wywodzono z woli Mołdawian i 

Wołochów. 

Wynik prac trzyosobowej komisji358 przedstawiony 12 marca zakładał wyłonienie w obu księstwach 

zgromadzeń (divanów) ad hoc „utworzonych w ten sposób, aby dać gwarancje prawdziwej i poważnej 

reprezentacji” ich społeczeństw359. Wola zgromadzeń zostałaby rozpatrzona przez mocarstwa, a te 

przedstawiłyby projekt dekretu (hatt-ı şerif) do podpisania przez sułtana. Nad całością czuwać miała 

Komisja Europejska składająca się z przedstawicieli wszystkich sześciu państw360. Jej zadaniem było 

zapewnienie, by zgromadzenia odzwierciedlały „jak najdokładniejszą reprezentację interesów wszyst-

kich klas społecznych”. Powyższe zapisy znalazły się ostatecznie w Traktacie Paryskim, jako jego 

artykuły 22, 23, 24 i 25361.13 marca Kongres zaakceptował projekt362, a 25 marca przyjął ostateczną 

                                                 
357 Protocole No VI, séance du 8 mars 1856, w: E. Gourdon, Histoire du Congrès de Paris, Paris 1857, s. 52 
358 Protocole No VII, séance du 10 mars 1856, w: Ibidem, s. 56-57 
359 Protocole No VIII, séance du 12 mars 1856, w: Ibidem, s. 58-59 
360 Protocole No XIV, séance du 25 mars 1856, w: Ibidem, s. 82-83 
361 Traité Général, w: Ibidem, s. 14-15 
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treść artykułów odnoszących się do Mołdawii i Wołoszczyzny w kwestii ich przyszłego statusu. 

Komisja przybyła wkrótce do Jassów i Bukaresztu. Przypominała ona bardziej okrojony korpus dy-

plomatyczny niż ponadnarodowe ciało mające zweryfikować proces wyborczy. Brytyjski komisarz 

Henry Bulwer, który miał później odegrać znaczną rolę w jej pracach, ironizował wręcz, że Komisarze 

udali się do księstw „w mniejszym stopniu po to, by dostarczyć swoim rządom swoich opinii, lecz 

raczej po to, by utrzymać opinie, które ich rządy zdążyły już wyrazić”363. O ile nie podważano woli 

zjednoczenia w Wołoszczyźnie, o tyle kluczową rolę miały odegrać wybory w Mołdawii. Mianowany 

nowym kajmakamem (wojewodą) Mikołaj Wogoridi dokonał zmian na listach wyborców. Przez kilka 

miesięcy 1857 roku trwało usuwanie unionistów ze służby państwowej, armii i policji. Pozbawiono 

prawa do głosu część kleru, o której wiadomo było, że popiera zjednoczenie. Alexandru Xenopol, 

rumuński myśliciel i historyk, wyliczał: „Na 2 tysiące wielkich właścicieli ziemskich, lista zawierała 

imiona jedynie 350; na ponad 20 tysięcy drobnych właścicieli, na listę wpisano jedynie 2264. Wśród 

miejskich wyborców w całej Mołdawii na listach znalazło się jedynie 11 osób wykonujących wolne 

zawody. W całości listy składały się wyłącznie z 4658 wyborców z wyższych klas zamiast z 40 tysię-

cy ile powinny były zawierać"364. 

W lipcu w trzydniowym głosowaniu wybrano „separatystyczne” zgromadzenie. Wkrótce w Mołdawii 

wybuchły protesty unionistów. Porta uznała wyniki wyborów, wyraźnie popierana przez Austrię i 

mniej wyraźnie przez Wielką Brytanię. Stało się tak mimo, że część komisarzy do końca apelowała o 

odłożenie wyborów i rewizję list wyborczych. Ciekawym materiałem jest pismo z tamtego okresu 

adresowane w maju 1857 roku przez rosyjskiego komisarza do rosyjskiego konsula w Jassach (Rosja 

popierała zjednoczenie próbując przełamać swoją izolację po wojnie krymskiej i jednocześnie zacho-

wać wpływy na Bałkanach). Komisarz pisze: „Najważniejszą sprawą dla nas, a nawet więcej, jedynym 

naszym celem jaki mamy na uwadze jest wolne i uczciwe wyrażenie przez kraj swoich poglądów"365. 

W istocie retoryka ta podszyta była pełną świadomością, że w Mołdawii istotnie przeważają nastroje 

unionistyczne i że Rosja osiągnie więcej podkreślając swoją dbałość o uczciwe wybory niż otwarcie 

popierając sprawę unii. Co ciekawe analogicznej retoryki – prawdopodobnie podszytej względami 

etycznymi – używał Bulwer, którego rząd był przecież zainteresowany zwycięstwem „separaty-

stów”366. Z korespondencji z tamtego okresu widać również jak bardzo dla brytyjskiej dyplomacji 

niezrozumiała była sama idea fałszowania wyborów. Jeden z brytyjskich dyplomatów miał w szcze-

gólny sposób wyrazić oburzenie mówiąc, że „Porta mogła działać dyskretniej i przekupić posłów, a 

                                                                                                                                                         
362 Protocole No IX, séance du 13 mars 1856, w: Ibidem, s. 62-63 
363 W.G. East, The union of Moldavia and Wallachia, 1859: an episode in diplomatic history, London 1928, s. 89 
364 B. Jelavich, Russia and the Formation of the Romanian National State 1821-1878, Cambridge 1984, s. 80-81 
365 Ibidem, s. 142 
366 W.G. East, The union of Moldavia and Wallachia, 1859, op.cit., s. 97 
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nie kombinować z wyborami”367. 

4 sierpnia, Francja, a wraz z nią Rosja, Prusy i Sardynia, zawiesiły stosunki dyplomatyczne z Portą368. 

Kryzys został przełamany 9 sierpnia, kiedy to po spotkaniu Napoleona III i królowej Wiktorii, Francja 

i W. Brytania przyjęły tzw. memorandum z Osborne zgadzając się, że „dominuje silne i generalne 

wrażenie, że ostatnie wybory do diwanu Mołdawii nie zostały przeprowadzone na podstawie list wy-

borców postrzeganych jako zgodne z jednomyślną decyzją konferencji w Konstantynopolu 30 maja 

tego roku” i że w związku z tym „ostatnie wybory powinny być natychmiast anulowane, a listy wy-

borców zrewidowane tak, aby były zgodne ze wspomnianymi powyżej decyzjami”369. 

Dwa dni później w Izbie Gmin brytyjski premier Lord Palmerston odpowiadając na pytanie opozycji 

tłumaczył, że „powstała ogólna opinia iż wybory w Mołdawii rozminęły się z normalnością i pra-

wem”370. Dalej Palmerston przyznawał, że „nieprawidłowości nie zostały udowodnione” ale uznane 

zostały w oparciu o „powszechną opinię”. Domagał się „rewizji listy wyborców” i powtórzenia wybo-

rów „w interesie samej Porty”371. Palmerston obarczał winą Wogoridiego, który – jego zdaniem – 

niewłaściwie zinterpretował wydany w Konstantynopolu dekret omawiający szczegóły sposobu two-

rzenia list wyborczych372. W tej sytuacji, mając po swojej stronie wyłącznie Austrię, 12 sierpnia 1857 

roku Imperium Osmańskie zgodziło się na unieważnienie wyborów i list wyborców373. Wyłoniona 

wkrótce unionistyczna większość, umożliwiła w 1859 roku zjednoczenie księstw, a w 1862 roku pro-

klamowanie Księstwa Rumunii. 

Komisja Europejska nie była wyrazem dbałości XIX-wiecznych mocarstw ani o prawo narodów do 

samostanowienia, pojęcie lansowane wówczas głównie przez spadkobierców ruchów liberalnych i 

nacjonalistycznych z 1848 roku; nie była też efektem postrzegania prawa jakiegokolwiek ludu jako 

suwerena. Poza Wielką Brytanią, żadne z państw, które przystąpiły do obserwacji referendum w Moł-

dawii, nie stosowało zaawansowanych procedur demokratycznych. Powstała wyłącznie wskutek od-

powiedniego pokierowania dyskusją przez jedną ze stron, jak się okazało zresztą stronę przegraną. 

Obserwacja wyborów w Mołdawii była więc niejako „wypadkiem przy pracy” i nawet w zamyśle 

twórców nie stanowiła ani precedensu ani zachęty do jego powtarzania. Jednakże komisarze zasadni-

                                                 
367 Ibidem, s. 81 
368 F. Dănescu, Un veac şi jumătate de la unirea principatelor, www.neamulromanesc.com.. Zob także: C. 
Karasu, Tanzimat Dönemi Osmanlı Diplomasisine Genel Bir Bakış, „Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Dergisi”, Sayı: 4, 1993, s. 218 
369 W.G. East, The Osborne Conference and Memorandum of August 1857, „English Historical Review”, XLIII 
(CLXXI), 1928, s. 410-411 
370 Transkrypt wystąpienia Lorda Palmerstona zob. Common Sitting of 11 August 1857, Series 3, vol. 147, 
http://hansard.millbanksystems.com/sittings/1857/aug/11 
371 Ibidem 
372 Ibidem 
373 12 august, istoricul zilei - 1857 - Poarta Otomană ordonă anularea alegerilor pentru Adunarea ad-hoc a 
Moldovei, www.istoria.md 
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czo w sposób rzetelny i nierzadko wbrew interesowi własnych rządów wykonali swoje nominalne 

zadanie. Pokazało to więc siłę obserwacji wyborczej jako procesu mającego na celu wyłącznie stwier-

dzenie stanu faktycznego i oderwanego od ewentualnych wniosków politycznych podmiotu lub pod-

miotów wysyłających. 

Wybory w Mołdawii nie doprowadziły do narodzin obserwacji wyborczej jako praktyki w działaniach 

państw, ale pomogły w wykształceniu się praktyki zgodnie z którą o zmianach terytorialnych mogą 

decydować wybory lub plebiscyty. Amerykańska badaczka plebiscytów Sarah Wambaugh374 wylicza, 

że w okresie 1857-1919, a więc między początkiem zjednoczenia Rumunii, a konferencją pokojową 

po I wojnie światowej, przeprowadzanie procesu wyborczego po to by wykazać wolę zmian teryto-

rialnych, stało się stosunkowo częste. Plebiscyty ogłoszone jednostronnie przeprowadzano m.in. w 

czasie procesu jednoczenia Włoch w 1861 roku i w czasie uzyskiwania państwowości przez Norwegię 

w 1905 roku, a wynikające z traktatów i stanowiące preludium do cesji terytorialnych m.in. na Wy-

spach Jońskich (kończono w ten sposób panowanie brytyjskie i przyłączano terytorium do Grecji), 

plebiscyty w Sabaudii i Nicei, (zadecydowały one o oddaniu ich przez zjednoczone Włochy pod pa-

nowanie Francji – była to cena za sojusz z Napoleonem III w czasie wojny 1859 roku) i na ewaku-

owanych przez Danię w 1867 i 1877 roku posiadłościach karaibskich375. Głosowań tych nie obserwo-

wały jednak żadne ciała międzynarodowe. Stanowiły one jednak precedens dla referendów ogłoszo-

nych po I wojnie światowej i kolejnego etapu rozwoju międzynarodowej pomocy wyborczej. 

2.1.2 Organizacja plebiscytów w czasie implementacji traktatów pokojowych 1919 roku 

Seria traktatów kończących I wojnę światową zawierała zapisy o przeprowadzeniu referendów decy-

dujących o przynależności terytorialnej danego obszaru. Wynikały one z deklarowanego pod koniec 

wojny przez Ententę przywiązania do zasady prawa narodów do samostanowienia, ale również opiera-

ły się na dotychczasowej opisanej powyżej praktyce pytania ludności cedowanego terytorium o zdanie. 

W latach 1920-21 komisje międzysojusznicze – instytucje ad-hoc powołane przez traktaty z Wersalu i 

Saint-Germain-en-Laye oraz w jednym przypadku przez dwustronną umowę węgiersko-austriacką – 

zorganizowały siedem plebiscytów przesądzających łącznie o kształcie powojennych granic sześciu 

państw, w tym Polski. 

W roli inicjatora wystąpił rząd Królestwa Danii, który 21 lutego 1919 roku w czasie paryskiej konfe-

rencji pokojowej zaproponował przeprowadzenie plebiscytu w północnym Szlezwiku376. Dania utraci-

                                                 
374 Sara Wambaugh (1882-1955), amerykańska politolog, profesor Harwarda i doradczyni ciał międzynarodo-
wych przy kilku referendach (m.in. w Saarze), uważana była – zarówno przez współczesnych sobie, jak i póź-
niejszych badaczy – za najwybitniejszą w historii znawczynię tematyki plebiscytów w okresie poprzedzającym 
II wojnę światową. Zob. Saar Umpires, „Time”, 14 maja 1934 r. 
375 S. Wambaugh, Plebiscites (…), op.cit., vol. I, s. 442-443 
376 Ibidem, s. 15 
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ła Szlezwik w wyniku wojny z Prusami i Austrią w 1864 roku, a od 1871 roku terytorium to wchodzi-

ło w skład cesarskich Niemiec mimo, że jego północna część zamieszkana była w większości przez 

Duńczyków. Pragnąc odzyskać terytorium Dania nie mogła powoływać się na wynik wojny, ponieważ 

w jej trakcie zachowała neutralność. Musiała więc powoływać się na ideę prawa do samostanowienia. 

Gdy zaakceptowano plebiscyt, nie budził szczególnych kontrowersji postulat, by głosowanie na spor-

nym terytorium było nadzorowane przez niezależną komisję międzynarodową. Dla uczestników kon-

ferencji było też oczywistym, że jeżeli istnieje spór co do przynależności jakiegokolwiek terytorium, 

plebiscyt jest jedną z dwóch możliwości jego rozwiązania (obok nadania temu terytorium niepodległo-

ści lub statusu wolnego miasta). Uznanie zasadności duńskiego postulatu spowodowało też, że opcja 

przeprowadzenia plebiscytu była później rozważana w odniesieniu do większości zmian terytorialnych 

proponowanych w czasie obrad. 

Traktat Wersalski przewidywał ostatecznie pięć plebiscytów będących rezultatem sporu między pań-

stwami nie rozstrzygniętego przez mocarstwa: na Górnym Śląsku (art. 88), na „przestrzeni obejmują-

cej powiaty (Kreise) sztumski i suski oraz części powiatów: malborskiego na wschód od Nogatu i 

kwidzyńskiego na wschód od Wisły” (art. 96)377, na obszarze „objętym południową granicą Prus 

Wschodnich” i kończącym się na wytyczonej na północy linii granicznej zakreślającej „zasięg mowy 

polskiej na Mazurach” (art. 94), w Szlezwiku (art. 109). Traktat precyzował w każdym przypadku 

zakres osób uprawnionych do głosowania oraz wyznaczał państwa, z których przedstawicieli składać 

się miały Komisje międzynarodowe. Precyzował też czy głosowanie odbędzie się z podziałem na 

gminy czy też terytorium głosować będzie jako całość, wyznaczał też najwcześniejszą i najpóźniejszą 

datę głosowania oddając decyzje w tej sprawie w ręce Komisji. Za każdym razem przewidywał też 

okupację wojskową danego terytorium przez siły alianckie378. Od plebiscytów tych różnić się miało 

referendum na terytorium Saary (art. 49 traktatu), gdzie głosowanie miało się odbyć dokładnie 15 lat 

po wejściu Traktatu. Pytanie traktatowe w wypadku Saary zakładało nie dwie, a trzy możliwości: 

oprócz przynależności do Niemiec i Francji także zachowanie zarządu międzynarodowego. O ile or-

ganizacją plebiscytów 1920-21 zajmowały się Komisje międzynarodowe – ciała powołane bezpośred-

nio przez Traktat, o tyle zarząd nad głosowaniem w Saarze sprawowała Liga Narodów379. Różniła się 

z kolei podstawa prawna plebiscytu w rejonie Klagenfurtu. Narzucał go Traktat z Saint-Germain-en-

Laye zawarty przez sprzymierzonych z Austrią. Jego artykuł 50 nie przewidywał okupacji terytorium 

                                                 
377 Plebiscyt na Warmii i Mazurach w świetle Traktatu składał się z dwóch plebiscytów nie odzwierciedlających 
używanego przez polskich historyków podziału terytorialnego . Obszar olsztyński obejmował zarówno część 
terytorium Warmii sprzed 1772 roku jak i terytorium określanego jako „Mazury”. Obszar kwidzyński składał się 
głównie z Powiśla oraz fragmentów Ziemi Malborskiej, Warmii i Mazur. Dla obu obszarów istniały odrębne 
Komisje Międzynarodowe, choć wspólna data głosowania i fakt, że głosowano gminami powoduje, że plebiscy-
ty na Warmii i Mazurach tworzą jedną całość. Tak też traktowano je w Polsce od samego początku. Zob. S. 
Wambaugh, Plebiscites Since The World War (…), op.cit., s. 131 
378 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 
28 czerwca 1919 roku, Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200, dostępny m.in. na stronie http://isap.sejm.gov.pl 
379 Ibidem 
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plebiscytowego przez siły alianckie lecz dzielił je na dwie strefy i pierwszą oddawał pod okupację 

Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS), a drugą pod okupację Austrii przewidując stop-

niową redukcję sił zbrojnych380. Specyficzna sytuacja dotyczy również plebiscytu w węgierskim So-

pronie, który odbył się – jak już wspomniano – na podstawie dwustronnej umowy węgiersko-

austriackiej381, nie zaś traktatów pokojowych z oboma państwami. 

Baza organizacyjna każdego z procesów wyborczych była podobna: traktaty i umowy przewidywały 

neutralizację terytorium i poddanie go pod zarząd komisji międzynarodowej, w której skład wchodzić 

mieli zawsze przedstawiciele największych mocarstw – Francji, W. Brytanii i USA (Stany Zjednoczo-

ne wskutek zwycięstwa koncepcji izolacjonistycznych wycofały się z udziału). Komisje organizowały 

plebiscyty i jednocześnie zarządzały powierzonym im terytorium – pomoc wyborcza w postaci orga-

nizacji procesu wyborczego była zatem jedną z ich dwóch funkcji. W skład Komisji ostatecznie we-

szło od trzech (Górny Śląsk, Klagenfurt, Sopron) do czterech (Olsztyn, Kwidzyn, Szlezwik) przedsta-

wicieli. Ich imiennego wyboru dokonywały państwa sojusznicze. Za każdym razem były nimi Francja 

i W. Brytania, we wszystkich plebiscytach za wyjątkiem Szlezwiku trzecim członkiem był przedsta-

wiciel Włoch, w zarządzaniu głosowaniem w Kwidzynie i Olsztynie czwartym komisarzem był Ja-

pończyk, w Szlezwiku jedyny raz obok Brytyjczyka i Francuza zasiadali przedstawiciele dwóch neu-

tralnych państw skandynawskich – Szwecji i Norwegii382. 

Komisje nosiły różne nazwy. W Szlezwiku głosowanie organizowała i przeprowadzała Komisja Mię-

dzynarodowa, na Górnym Śląsku, rejonie Olsztyna i rejonie Kwidzyna – Międzysojusznicza Komisja 

Rządząca i Plebiscytowa, w rejonie Klagenfurtu – Komisja Międzynarodowa, w Sopronie – Komisja 

Generałów Sojuszniczych. Zakres ich zadań był za każdym razem podobny.  

Głosowanie we wszystkich obszarach było równe i tajne383 i odbywało się za pomocą tej samej tech-

                                                 
380 Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria; Protocol, Declaration and Special 
Declaration, (St. Germain-en-Laye, 10 September 1919), Australian Treaty Series 1920, No 3 (electronic), 
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382 Komisarze pozostawali przy tym w specyficznej zależności wobec swoich rządów, które bądź co bądź 
reprezentowali. Brytyjski przedstawiciel na Górnym Śląsku w raportach do Foreign Office raportował np. nie 
tylko o sytuacji wewnętrzenej, ale również o swoich stosunkach z innymi komisarzami. Z jego korespondencji z 
Lordem Curzonem widać, że Brytyjczyk postrzegał sam siebie jako urzędnika na służbie własnego kraju, a nie 
członka niezależnego gremium międzynarodowego. Por. Colonel Percival (Oppeln) to Earl Curzon (Received 
May 10) No. 77 [196997/107890/39], Oppel, May 2 1920, w: Documents on British Foreign Policy 1919-1939, 
First Series, vol. XI, Upper Silesia, Poland, and the Baltic States January 1920 - March 1921, Oxford 1961, s. 
11-14; Colonel Percival (Oppeln) to Earl Curzon (Received May 17) No. 85 [198383/107890/39], Oppel, May 
11, 1920, w: Documents on British Foreign Policy 1919-1939, First Series, vol. XI, Upper Silesia, Poland, and 
the Baltic States January 1920 - March 1921, Oxford 1961, s. 15-18 
383 W każdym przypadku do głosowania uprawnione były osoby obu płci, które w dniu wejścia danego traktatu 
pokojowego w życie ukończyły 20 lat i które urodziły się na terytorium plebiscytowym bądź posiadały określo-
ny okres domicylu określony przez komisję (np. w Szlezwiku 20 lat, na Górnym Śląsku 17 lat, w Sopronie – 2 
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niki: wyborca otrzymywał dwie identycznych rozmiarów kartki z nazwą państwa X i państwa Y oraz 

ostemplowaną kopertę. Zobowiązany był wybrać kartkę kraju, na który głosował i włożyć do koperty. 

Drugą kartkę wyborca zobowiązany był przedrzeć lub podrzeć, a następnie jej resztki w całości wło-

żyć do tej samej koperty384. Kampania wyborcza miała się toczyć w warunkach pełnej równości. Stąd 

komisje zaraz po przybyciu ogłaszały zrównanie języków urzędowych, przejmowały kontrolę nad 

całym aparatem urzędniczym i dokonywały w nim zmian według własnego uznania. Okres funkcjo-

nowania komisji poprzedzało (za wyjątkiem Klagenfurtu) wycofanie wojsk państwa sprawującego 

zwierzchnictwo nad terytorium i wkroczenie nań sił alianckich. Ich liczebność była różna i nie zawsze 

zależała od wielkości terytorium. Dla przykładu w Szlezwiku stacjonowały 3-tysięczne siły międzyna-

rodowe385, ale w rejonie Olsztyna obejmującego niemal całe terytorium dzisiejszych Mazur i połu-

dniowej Warmii, stacjonowało wyłącznie 500 Brytyjczyków, których liczebność w maju 1920 roku 

podwyższono do 800386. 

Ponieważ traktaty jedynie w ogólnym zakresie opisywały zadania Komisji, istotna dla ich struktury 

stała się praktyka wypracowana w czasie procesu plebiscytowego w Szlezwiku. Jej ogólne ramy obo-

wiązywały później z niewielkimi zmianami we wszystkich następnych procesach wyborczych 1920-

21. Na jej podstawie warto więc oprzeć dalszy opis procedur. 

W październiku 1919 roku Niemcy zgodziły się na następujące warunki działania Komisji w zakresie 

administrowania obszarem plebiscytowym Szlezwiku: 1.) Wszyscy urzędnicy na terenie plebiscyto-

wym mieli być podlegli Komisji, 2.) Pensje dotychczasowym urzędnikom miał wypłacać rząd nie-

miecki za pośrednictwem Komisji, zaś pensje dla pracowników powołanych przez Komisję, ona sama, 

3.) Jakiekolwiek reformy administracyjne wprowadzone w czasie rządów Komisji nad obszarem ple-

biscytowym stosowały się do niego wyłącznie za zgodą Komisji, 4.) Koleje, poczta, drogi, telefon i 

telegraf miały funkcjonować w ramach niemieckiego systemu, ale pod nadzorem Komisji, 5.) Lokalna 

policja, żandarmeria, podlegała rozwiązaniu – Komisja powoływała swoją, 6.) Wymiar sprawiedliwo-

ści pozostawał bez zmian, ale Komisja zachowywała prawo interwencji w sprawach politycznych387. 

                                                                                                                                                         
lata). Głosowanie organizowano wyłącznie na terytorium plebiscytowym – dodatkowi wyborcy musieli zatem w 
dniu plebiscytu stawić się na miejscu. 
384 Nazwa państwa zapisana była w pierwszej kolejności w oficjalnym języku danego państwa, a w drugiej w 
języku strony konkurującej. Szlezwiku napis na kartce brzmiał zatem „Danmark/Dänemark” lub “Deut-
schland/Tyskland”, a na Górnym Śląsku „Deutschland/Niemcy” lub „Polska/Polen”. Wyjątek stanowiły rejony 
Olsztyna i Kwidzyna, gdzie napis niemiecki zawsze był na pierwszym miejscu, a do tego zamiast słowa Niemcy 
umieszczono sformułowanie „Ostpreussen” lub „Wschodnie Prusy” . W Sopronie kartka była w trzech językach 
– oprócz węgierskiego i niemieckiego, nazwy Austrii i Węgier umieszczono w miejscowym dialekcie chorwac-
kiego (gradišćanski hrvatski) , którego użytkownicy stanowili kilka procent ludności terytorium. W Karyntii ze 
względu na wysoki poziom analfabetyzmu, kartki – oprócz napisów – miały różne kolory – zielona do głosowa-
nia na Austrię, biała – na Królestwo SHS .  
385 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, s. 74 
386 Ibidem, s. 128 
387 Ibidem, s. 69 



135 
 

Zasady te zastosowano następnie w plebiscytach na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach. W Klagen-

furcie wprowadzono m.in. zmianę do zasady dotyczącej sądów i objęto immunitetem część wyborców. 

Obejmował on austriackich uchodźców i stosował się do procesów sądowych za wyjątkiem spraw o 

kradzież lub morderstwo. Ogłoszono go po tym jak kontrolowana przez Królestwo SHS policja wbrew 

regulacjom zaczęła aresztować i wydalać wracających Austriaków tłumacząc, że osoby te dopuściły 

się przestępstw388. Na terytoriach będących przedmiotem sporu między Polską i Niemcami, Komisje 

musiały rozwiązywać problem nadużyć ze strony niemieckiej policji, która bez ich interwencji mogła 

wypaczyć przebieg agitacji wyborczej. Na przykład 28 kwietnia francuski przewodniczący Komisji 

musiał osobiście interweniować, gdy po spotkaniu Komisarzy z Wojciechem Korfantym, polski przy-

wódca został zatrzymany pod siedzibą komisji pod zarzutem prowadzenie motocykla bez prawa jaz-

dy389. 

Komisja w Szlezwiku, a za nią kolejne, stworzyła też system, w którym poszczególni komisarze nad-

zorują odpowiednie piony administracji390. Podział na piony był zależny od Komisji i obszaru plebi-

scytowego. Dla przykładu na Górnym Śląsku powołano ich siedem: 1.) Sprawy wewnętrzne, 2.) 

Sprawiedliwość, 3.) Finanse, 4.) Wojskowość, 5.) Gospodarka, 6.) Komunikacja, 7.) Żywność. Na ich 

czele postawiono dodatkowych urzędników – szefowie departamentów byli Francuzami, Włochami 

lub Brytyjczykami. Osoby te wybierał komisarz – obywatel danego kraju, a zatwierdzała je cała Ko-

misja w całości391. W Szlezwiku komisarze osobiście zarządzali poszczególnymi pionami392. 

Komisje same ustalały swój zakres władzy w takim zakresie, w jakim uznawały, że ma to wpływ na 

uczciwość procesu wyborczego. I tak w Szlezwiku 30 stycznia 1920 roku wprowadzono pełen zakaz 

agitacji i udziału w demonstracjach przez osoby z poza regionu393 i zawieszono na tydzień jedną z 

niemieckich gazet394. W Karyntii w dniu głosowania i poprzedzającym głosowanie obowiązywał za-

kaz wygłaszania jakichkolwiek przemówień395, co obejmowało również kazania (referendum odbywa-

ło się w niedzielę)396. Na Górnym Śląsku Komisja doprowadziła do czasowego wyjęcia przez Stolicę 

Apostolską terytorium plebiscytowego spod jurysdykcji niemieckiego biskupa Wrocławia kard. Adol-

fa Bertrama i poddanie jej pod tymczasowy zarząd Achille Rattiego, ówczesnego nuncjusza w War-
                                                 
388 Ibidem, s. 190 
389 Colonel Percival (Oppeln) to Earl Curzon (Received May 17) No. 85 [198383/107890/39], Oppel, May 11, 
1920, w: Documents on British Foreign Policy 1919-1939, First Series, vol. XI, Upper Silesia, Poland, and the 
Baltic States January 1920 - March 1921, Oxford 1961, s. 16 
390 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, s. 68 
391 Ibidem, s. 221 
392 Ibidem, s. 68 
393 Verordnung der Internationalen Kommission vom 30. Januar 1920 betreffend das Verhalten der nicht 
heimatberechtigten Personen, w: S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. II - documents, Washington 1933, s. 
31 
394 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 84 
395 Proklamation an die Bevölkerung des Kärntner Abstimmungs-gebietes, w: S. Wambaugh, Plebiscites (…) 
op.cit., vol. II - documents, Washington 1933, s. 158 
396 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 197 
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szawie397. Wcześniej przeciwko polityce Bertrama protestował w liście do papieża episkopat Polski398. 

Stałym zjawiskiem było deportowanie osób niezamieszkałych na terytorium plebiscytowym, zakaz 

prowadzenia przez nie agitacji i uczestniczenia we wiecach, czasem rozciągający się także na osoby 

nieletnie, urzędników komunalnych itd. Kontrolą komisji objęty był ruch graniczny oraz jakiekolwiek 

kontakty ludności terytorium z państwami uczestniczącymi w plebiscycie. 

W odniesieniu do samego procesu wyborczego tj. rejestracji wyborców oraz głosowania, obszar plebi-

scytowy dzielono na rejony i dla każdego z nich powoływano lokalną komisję. W Szlezwiku, gdzie 

również ten system zastosowano po raz pierwszy, nazywały się one Komisjami Kontroli (Kontroll-

kommissionen), i składały z przewodniczącego (mianowanego przez Komisję Międzynarodową obco-

krajowca) i czterech członków – „osoby posiadające prawo do głosowania na danym terytorium”399. 

W praktyce Komisje Kontroli składały się z dwóch Duńczyków i dwóch Niemców oraz przewodni-

czącego – cudzoziemca. Komisje Kontroli według granic okręgów z ostatnich wyborów (tj. z 1913 

roku) powoływały Komisje Wyborcze (Abstimmungsausschüsse) – 4-osobowe dla okręgów wiejskich 

i 6-osobowe dla miejskich. Również tutaj obowiązywał parytet. Komisje Kontroli wyznaczały też 

przewodniczących Komisji Wyborczych i ich wiceprzewodniczących, obowiązkowo osoby różnej 

narodowości. Schemat ten utrzymano później także w odniesieniu do obszaru plebiscytowego Kwi-

dzyn (12 kwietnia 1920) 400, obszaru plebiscytowego Olsztyn (14 kwietnia 1920)401. Różnił się nato-

miast na Śląsku, gdzie art. 12 Regulacji Plebiscytowych powoływał na szczeblu gmin 4-osobowe Ko-

mitety Parytetowe z udziałem wyłącznie członków obu stron, te jednak znów powoływały (art. 17) 

czteroosobowe Komisje Wyborcze402. Różnica występowała też w Karyntii, gdzie odpowiednikiem 

Komisji Kontroli były Rady Dystryktowe (3-osobowe, każdy członek powoływany przez jednego 

członka Komisji Międzysojuszniczej), te zaś tworzyły nie 4-, a 6-osobowe Rady Gminne403. 

Jak widać więc, plebiscyty nie są przykładem obserwacji wyborczej lecz stanowią klasyczny przykład 

organizacji wyborów. Głosowanie odbywało się w oparciu o normy prawne stworzone lub zatwier-

dzone przez Komisję Międzynarodową i choć osoby miejscowe uczestniczyły w procedurach rejestra-

cji i przyjmowania głosów, to były one w tym zakresie całkowicie podległe Komisji. Zwrócić należy 

                                                 
397 Earl Curzon to Count de Salis (The Vatican), No. 5 Telegraphic [177850/107890/39], w: Documents on Brit-
ish Foreign Policy 1919-1939, First Series, vol. XI, (…) op.cit., s. 1-3 
398 Biskupi skarżyli się, że kardynał Bertram uzależnił udział duchowieństwa górnośląskiego w akcji plebiscyto-
wej od zgody poszczególnych proboszczów, którzy w 75% byli Niemcami. Zob. Episkopat do Ojca św. w spra-
wie Górnego Śląska w: K.W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – 
Styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924, s. 448 
399 Reglement für die Volksabstimmung, w: S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. II - documents, Washing-
ton 1933, s. 11 
400 Verordnung Nr. 11 über die Volksabstimmung im Abstimmungsgebiet Marienwerder, w: Ibidem, s. 89-90 
401 Abstimmung im Regierungsbezirk Allenstein und im Kreise Oletzko, w: Ibidem, s. 64-65 
402 Règlement pour le Plébiscite de Haute-Silésie, w: Ibidem, s. 211-212 
403 Instructions for the organization etc. of the plebiscite. Issued by the Interallied Plebiscite Commission, Kla-
genfurt, 1920, Section IV, w:, w: Ibidem, s. 137-139 
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jednak uwagę, że plebiscyty 1920-21 wychodzą jeszcze dalej poza ten schemat. Dla zapewnienia bez-

stronności głosowania, Traktat Wersalski i jego rozszerzona interpretacja, oddały pod zarząd Komisji 

Międzynarodowych nie tylko organizację procesu wyborczego, ale również tymczasowy zarząd nad 

terytorium. Nie było to związane z dysfunkcją władzy, gdyż na wszystkich terytoriach aparat urzędni-

czy zachował ciągłość, lecz z chęcią zapewnienia całkowitej równości stron. Również siły zbrojne 

Aliantów, które okupowały terytorium, poddane były Komisji. 

Wykres 2. Schemat władzy Komisji Międzynarodowej w Szlezwiku skopiowany przez inne komisje plebiscytowe 

 

Źródło: opr. własne (na podstawie S. Wambaugh, Plebiscites (…), op.cit., vol. I, s. 68) 

Głosowania odbywały się według jednej z dwóch metod. Terytorium mogło dokonywać wyboru jako 

całość lub głosować na poziomie każdej gminy osobno. W tym drugim przypadku bardzo prawdopo-

dobny był późniejszy podział terytorium. W oparciu o podział na gminy głosowały: Górny Śląsk, 

okręg Kwidzyna, okręg Olsztyna i południowa strefa Szlezwiku. Jako całość głosowały z kolei: pół-

nocna strefa Szlezwiku, Klagenfurt, i Sopron. W przypadku głosowania bez podziału na gminy, zwy-

cięstwo jednej ze stron oznaczało wcielenie do niej terytorium w całości, zaś przy zastosowaniu alter-

natywnego scenariusza, komisja uzyskiwała kolejne zadanie, jakim było wyciągnięcie wniosków natu-

ry politycznej i w raporcie końcowym zamieszczenie proponowanego podziału terytorialnego. Głoso-

wanie gminami nie oznaczało, że gmina, która opowiedziała się za państwem X, na pewno się w nim 

znajdzie. Traktaty przewidywały wytyczenie jednej linii granicznej bez pozostawiania enklaw. Szcze-

gólnie w głosowaniu na pograniczu polsko-niemieckim decydującą rolę odgrywała zatem interpretacja 

wyników. Można więc stwierdzić, że wraz z ich opublikowaniem kończyła się rola Komisji jako bez-
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stronnego organizatora wyborów, a zaczynała jej rola, jako czynnika formułującego wnioski politycz-

ne. O ile w przypadku głosowania olszyńskiego i kwidzyńskiego oraz plebiscytu w południowym 

Szlezwiku, możliwości interpretacyjne były niewielkie wskutek zdecydowanego zwycięstwa Niemiec, 

o tyle głosowanie gminami na mieszanym wiejsko-miejskim terytorium znalazło później reperkusje w 

przypadku Górnego Śląska, gdzie wskutek różnicy zdań między komisarzami doszło do powstania 

dwóch raportów. Końcową decyzję w sprawie terytorium za każdym razem podejmowała w 5 z 6 ple-

biscytów 1920/21 roku międzysojusznicza Rada Ambasadorów. Wyniki plebiscytu w Sopronie za-

twierdzała z kolei Rada Ligi Narodów. 

Komisjom w bardzo różnym zakresie udało się zapanowanie nad terytorium. O ile w Szlezwiku, Olsz-

tynie i Kwidzynie ich kontrola zdaje się być zdecydowana, o tyle w rejonie Klagenfurtu Komisja nie 

dysponowała znacznymi siłami zbrojnymi, a rejon długo okupowany był przez armię SHS. Jej wyco-

fanie nastąpiło dopiero 14 września 1920 roku na 30 dni przed plebiscytem404. Rząd Austrii dwukrot-

nie bezskutecznie prosił o wysłanie dodatkowych sił alianckich405. Na Górnym Śląsku dochodziło z 

kolei do gwałtownej mobilizacji zwolenników Polski i Niemiec. Za panowania Komisji wybuchły dwa 

powstania śląskie – ciało międzynarodowe musiało więc również prowadzić operacje przywracania 

pokoju, przy czym nie osiągnęło jednomyślności w jaki sposób to uczynić. Francuzi, którzy domino-

wali wśród sił alianckich oskarżani byli przez Brytyjczyków o sympatyzowanie z Polakami406. Dla 

odmiany w Szlezwiku, gdzie kontrola była pełna, odnotowano w czasie całej obecności Komisji zale-

dwie jeden przypadek pobicia i częstsze przypadki prób zrywania wieców407. Wyraźnie wyróżniało się 

na tym tle referendum w Sopronie, gdzie Komisja w praktyce nie przejęła władzy nad terytorium i 

terytorium nawet po formalnym wycofaniu się sił węgierskich, znajdowało się pod kontrolą miejsco-

wej administracji i aktywistów przyjeżdżających z terytorium Węgier właściwych408. 

Z tego powodu różni się ocena prac poszczególnych Komisji i zakresu zapewnienia przez nie wiary-

godnego procesu wyborczego. Pamiętać należy, że aparat Komisji był nieliczny – w dużej mierze jej 

sukces zależał od mechanizmów wzajemnej kontroli prowadzonej przez przedstawicieli obu stron. Ich 

zachwianie, prowadziło do nadużyć. I tak w rejonie olsztyńskim zgoda Komisji na korzystanie z usług 

funkcjonariuszy niemieckiej Sicherheitspolizei (Sipo) wywołała parotygodniowy strajk polskich 

przedstawicieli w administracji wyborczej, który spowodował, że Niemcy praktycznie sami sporządzi-

                                                 
404 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 191 
405 Ibidem, s. 195-196 
406 W brytyjskim raporcie czytamy: „Francuzi przybyli jako zwycięzcy, a Polacy przyjęli ich jak sojuszników. 
Nie jest więc niespodzianką, że francuski żołnierz fraternizuje się z Polakiem i z ponurą miną unika Niemca”. 
Zob. Extract from Notes by Mr. E.H. Carr on a tour to Danzig, Warsaw and the Eastern Plebiscite Areas 
[204466/196412/39] June 12, 1920 w: Documents on British Foreign Policy 1919-1939, First Series, vol. XI, (…) 
op.cit., s. 24-25 
407 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 80 
408 Ibidem, s. 271-297 
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li spis wyborców409. Sama Komisja tłumaczyła w raporcie końcowym, że miała zbyt małe środki, by 

zapobiec nadużyciom410. W Sopronie i w Klagenfurcie Komisje nie umiały zapobiec terroryzowaniu 

ludności. Co jednak istotne – okupacja jugosłowiańska Klagenfurtu i okolic nie zapobiegła porażce 

Królestwa SHS w referendum. 

Komisje międzynarodowe, a później ciała międzynarodowe zatwierdzające wyniki plebiscytów były 

konsekwentne w stosowaniu procedur traktatowych. We wdrażaniu w życie wyników odrzucono więc 

wszelkie postulaty nie przewidziane w traktatach takie jak: postulat powołania Wolnego Miasta Flens-

burga411, postulat Królestwa SHS pozostawienia Komisji Międzysojuszniczej i powierzenia jej moni-

torowania ochrony słowiańskich mniejszości w Austrii412. Z tych samych przyczyn odrzucono również 

postulaty Związku Górnośląskiego postulującego by obszar plebiscytowy stał się wolnym państwem413. 

Tabela 6. Wyniki i podstawy prawne plebiscytów 1920-1921 roku 

Miejsce 

 

Data Alternatywa Głosowało Wynik 

głosowania 

Decyzja Rady 

Ambasadorów 

Dokument 

przewidujący 

głosowanie 

Szlezwik 10.02.1920 

14.02.1920 

Dania lub 

Niemcy 

101.624414 

64.524415 

I strefa: 

74,2% za 

Danią416 

II strefa: 

79% za 

Niemcami417 

 

Strefa I przypa-

dła Danii, strefa 

II Niemcom 

Traktat Wersal-

ski, art. 109-

114418 

                                                 
409 Ibidem, s. 125-131 
410 W raporcie czytamy: „Komisja zdołała zapewnić jedynie w takim stopniu, w jakim pozwalały jej środki, 
kontrolę nad władzami, które pozostały pruskie zarówno pod względem ducha jak i pod względem metod i 
sprawowały rządy we wsiach, czyli nad przytłaczającą większością ludności, tak jak w normalnych czasach”. W 
dalszej części autorzy raportu podkreślają, że nie było możliwe z powodu braku personelu wywarcie takiej presji 
na władze pruskie aby „zapobiec lub choćby ujawnić akty arbitralnego postępowania i stronniczości”. Konklu-
duje więc: „Aby im zapobiec, potrzeba było takiej liczby inspektorów albo kontrolerów, ilu było urzędników”. 
Zob. Final Report of the Commission for Allenstein, August 1920, w: S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. 
II - documents, Washington 1933, s. 76. Dokument w języku francuskim, pomimo anglojęzycznego tytułu. 
411 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 88 
412 Ibidem, s. 200 
413 Ibidem, s. 252 
414 Ibidem, s. 82 
415 Ibidem, s. 86 
416 Ibidem, s. 82 
417 Ibidem, s. 86 
418 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami (…), op.cit., 
http://isap.sejm.gov.pl 
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Miejsce 

 

Data Alternatywa Głosowało Wynik 

głosowania 

Decyzja Rady 

Ambasadorów 

Dokument 

przewidujący 

głosowanie 

Olsztyn 11.07.1920 Polska lub 

Niemcy 

371.743419 97,9% za 

Niemcami420 

wcielenie prawie 

całego terytorium 

do Niemiec 

Traktat Wersal-

ski, art. 94-95421 

 
Kwidzyn 11.07.1920 Polska lub 

Niemcy 

105.071422 92,2% za 

Niemcami 
423 

wcielenie prawie 

całego terytorium 

do Niemiec 

Traktat Wersal-

ski, art. 96-97424 

Klagenfurt 10.10.1920 Austria lub 

Królestwo 

SHS 

39.291425 59,04% za 

Austrią426 

Przyłączenie do 

Austrii 

Traktat z Saint-

Germain-en-

Laye. Art. 49-

51 

Górny 

Śląsk 

20.03.1921 Polska lub 

Niemcy 

1.190.846427 59,61% za 

Niemcami 

podział teryto-

rium 

Traktat Wersal-

ski. Art. 88-

90428 

Sopron 14-16.12. 

1921 

Austria lub 

Węgry 

24.063429 65,1% za 

Węgrami 

Przyłączenie do 

Węgier 

Umowa dwu-

stronna między 

Austrią i Wę-

grami430 

Źródło: opr. własne 

We wszystkich plebiscytach głosy oddały łącznie 1.897.162 osoby, z czego większość (62,77%) sta-

nowili uczestnicy największego – górnośląskiego głosowania (zob. Tabela 6.). Paradoksalnie zmiany 

terytorialne w odniesieniu do stanu sprzed I wojny wprowadzone przez plebiscyty (a nie decyzje kon-

ferencji pokojowej) były nieznaczne. Sopron, Klagenfurt, jedna ze stref Szlezwiku i prawie całe tery-

torium Warmii i Mazur pozostało przy dotychczasowym państwie. Pozostała przy nim również więk-

szość terytorium Górnego Śląska. Przynależność państwową zmienił z kolei północny Szlezwik oraz 

                                                 
419 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 133 
420 Wyliczenie własne na podstawie Ibidem, s. 133 
421 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami (…) op.cit. 
422 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 133 
423 Wyliczenie własne na podstawie Ibidem, s. 133 
424 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami (…) op.cit. 
425 Wyliczenie własne na podstawie S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 198 
426 Ibidem, s. 198 
427 Ibidem, s. 250 
428 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami (…) op.cit. 
429 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., Vol I, Washington 1933, s. 292 
430 Protocol and Additional Article regarding the settlement of the question of Western Hungary. Signed at Ven-
ice, October 13, 1921, L.N. Treaty Series, vol. IX (1922), s. 203-209 za: S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., 
vol. II - documents, Washington 1933, s. 261-265 
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wschodnia, przemysłowa część okręgu górnośląskiego. Tylko w jednym przypadku rezultat głosowa-

nia był zaskoczeniem dla obserwatorów – było to w Klagenfurcie – gdzie teren zamieszkany w więk-

szości przez Słoweńców wybrał dalszą przynależność do Austrii. 

2.1.3 Organizacja referendum w Saarze przez Ligę Narodów (1935) 

W latach 30. pozostało do zorganizowania jeszcze jedno głosowanie. Jego przedmiotem było teryto-

rium Saary, w którego przypadku Traktat Wersalski odroczył głosowanie przewidując, że odbędzie się 

ono 15 lat po wejściu Traktatu w życie. Między tym procesem wyborczym, zapisanym w Traktacie 

Wersalskim, a referendami z lat 1920-21 występuje także szereg innych różnic: 

 Podmiotem organizującym plebiscyt w Saarze była Liga Narodów, a nie powołane specjalnie do 

tego celu ciała ad hoc. 

 Pytanie zawierało trzy, a nie dwie opcje. Oprócz połączenia z Niemcami, głosujący mogli opto-

wać za przyłączeniem terytorium do Francji, a także zachowaniem jego obecnego statusu. W tym 

ostatnim przypadku dalszy los Saary znalazłby się w rękach Ligi Narodów. Ta ustaliłaby ostatecz-

ny i trwały status terytorium. 

 Na terytorium Saary nie istniał konflikt etniczny – prawie całą jego ludność stanowili Niemcy. 

Plebiscyt w Saarze był pochodną nieudanej strategii politycznej Francji, która w czasie konferencji 

pokojowej 1919 roku próbowała zapewnić sobie zdobycze terytorialne kosztem Niemiec. Po sprzeci-

wie Stanów Zjednoczonych, Francji nie udało się przyłączyć niewielkiego terytorium granicznego 

wokół miasta Saarbrücken, jednak zachowała ona kontrolę nad jego kopalniami i przemysłem431. Tłu-

maczono to próbą zadośćuczynienia za straty francuskiego przemysłu górniczego w czasie wojny. 

Saara poddana została więc powiernictwu międzynarodowemu i administracji wybieranej przez Ligę 

Narodów na roczną kadencję Komisji Rządowej, której jeden z pięciu członków musiał być Francu-

zem, a jeden mieszkańcem Saary. Po 15-letnim okresie od wejścia w życie Traktatu Wersalskiego 

miało się odbyć referendum dające wspomniane już trzy opcje. Okres ten upłynął w styczniu 1935 

roku. 

Komisja Plebiscytowa rozpoczęła działalność 1 lipca 1934 roku. Obszar Saary podzielony był na 

osiem okręgów, w których powołano w porozumieniu z Komisją Rządową tzw. biura obwodowe skła-

dające się wyłącznie z cudzoziemców (wyłączono obywateli Francji i Niemiec) – łącznie 32 inspekto-

rów i podinspektorów. Koordynowały one prace komisji w każdej z 83 gmin. Na czele komisji stali 

inspektorzy biur obwodowych. Ponieważ wyznaczono do tego celu 28 spośród 32 powołanych urzęd-

ników, a komisji było 83, każdy z nich szefował więcej niż jednej komisji. Dodatkowo powołano 11 

                                                 
431 S. Wambaugh, Plebiscites (…) op.cit., vol. I, Washington 1933, s. 416 
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inspektorów koordynujących prace i nieprzypisanych do biur obwodowych. Łącznie było ich więc 43. 

Najwięcej – odpowiednio dziesięciu i ośmiu – stanowili obywatele Holandii i Szwajcarii, dwóch neu-

tralnych państw położonych w bliskości geograficznej spornego regionu. Wszyscy inspektorzy i 

podinspektorzy złożyli w połowie lipca przysięgę na ręce Komisji Plebiscytowej432. W trakcie prac 

Komisji wprowadzano nieliczne zmiany w składzie korpusu inspektorów433. 

Na początku września Komisja ustanowiła system sądów rozstrzygających sprawy wyborcze. Na jego 

czele stał 8-osobowy Najwyższy Sąd Plebiscytowy, a na niższym szczeblu osiem jednoosobowych 

trybunałów okręgowych. Wszyscy sędziowie musieli pochodzić spoza terytorium, być obywatelami 

innych państw niż Francja i Niemcy oraz mówić po niemiecku434. Na dzień głosowania sprowadzono 

około 950 urzędników z Luksemburga, Holandii i Szwajcarii, którzy przewodniczyli komisjom wy-

borczym435. Warto zwrócić zatem uwagę, że Komisja Plebiscytowa w Saarze dysponowała wyłącznie 

zadaniami i aparatem związanym z organizacją procesu wyborczego. To odróżnia ją od Komisji z lat 

1920-21, które zajmowały się również zarządem nad powierzonym im terytorium. Funkcje te w odnie-

sieniu do Saary spełniała powołana przez Traktat Wersalski Komisja Rządząca. 

Walkę wyborczą zdominował fakt sprawowania władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera i obawy 

części mieszkańców przed utratą dotychczasowych swobód obywatelskich. Przeciwnicy Hitlera, w 

tym liczni, mieszkający w Saarze, uciekinierzy z Niemiec właściwych, optowali za pozostawieniem 

dotychczasowego statusu terytorium. Przyłączenie do Francji nie miało istotnego poparcia. Łącznie na 

539.542 uprawnionych do głosowania, głosy oddało 528.704 wyborców tj. 97,99%. W całym regionie 

za Niemcami opowiedziało się 90,6% głosujących, za Francją zaledwie 0,4%, za pozostawieniem 

dotychczasowego statusu terytorium było 8,85% wyborców. Za Niemcami opowiedziały się wszystkie 

gminy – najniższe poparcie dla reintegracji wyniosło 82,9%, najwyższe – 99,2%436. W tej sytuacji do 

Niemiec wcielono całość terytorium. 

Referendum w Saarze zamknęło serię plebiscytów międzywojennych, które wykształciły uzus. Za 

powszechnie obowiązujący przyjęto wówczas pogląd, że głosowanie ludności spornego terytorium 

pod nadzorem ciała międzynarodowego, stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywa-

nia kwestii terytorialnych. Zwrócić należy uwagę, że tereny, które objęte zostały plebiscytami, najczę-

                                                 
432 Premier rapport mensuel de la Commission de plébiscite, [Communiqué du Conseil et aux Membres de la 
Société] , No. Officiel: C.356.M.166.1934.VII, Genève, 28 sierpnia 1934 r., s. 2 
433 Deuxième rapport mensuel de la Commission de plébiscite, Extrait No. 91, [C.384.M.168.1934.VII], Genève, 
25 września 1934 r., s. 1 
434 Annexe 1. Ordonnance portant constitution d’une cour suprême de plébiscite et de tribunaux de cercle dans 
le territoire du bassin de la Sarre et relatvie aux dispositions de procédure, w: Troisième a septième rapports 
mensuels de la Commission de plébiscite, Extrait No. 97 du Journal Officiel, Genève, 5 marca 1935 r., s. 8 
435 Y.Beigbeder, International Monitoring of Plebiscites, Referenda and National Elections. Self-determination 
and Transition to Democracy, Dordrecht 1994, s. 85  
436 Résultat de la consultation populaire, [Communiqué du Conseil et aux Membres de la Société] , No. Officiel: 
[C.44(1).M.19(1).1935.VII], Genève, 15 stycznia 1935 r., s. 3-7 
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ściej w okresie międzywojennym wyłączone zostały ze sporów terytorialnych pomiędzy danymi pań-

stwami. Pretensje Niemiec do polskiej części Górnego Śląska czy też do północnego Szlezwiku, były 

słabo akcentowane w porównaniu z innymi zmianami granicznymi, których domagały się Niemcy. 

Austria nie zgłaszała żadnych pretensji wobec Sopronu, zaś Królestwo SHS (od 1929 roku Jugosławia) 

nie aspirowała do inkorporacji rejonu Klagenfurtu437. Zorganizowany przez organizację międzynaro-

dową plebiscyt uważano za najtrwalszy sposób rozsądzenia sporu terytorialnego. Pogląd ten przejęła 

w swojej późniejszej działalności Organizacja Narodów Zjednoczonych, pod której rządami uległ on 

dalszej ewolucji. 

2.2 Nadzór i obserwacja wyborcza ONZ po II wojnie światowej 

Utworzona w lutym 1945 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) postrzegana była w 

pierwszych latach jako zinstytucjonalizowana forma współpracy sojuszniczej z czasów II wojny świa-

towej, a zatem w naturalny sposób jako struktura kompetentna by zarządzać terytoriami, które znala-

zły się pod wspólnym panowaniem aliantów. Na tej podstawie w pierwszych latach po wojnie po-

wszechnie uważano, że to do niej należeć będzie zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów po-

wszechnych w Niemczech, a także w podzielonej na strefę sowiecką i amerykańską Korei. Formalnie 

głoszoną intencją aliantów było bowiem przywrócenie państwowości pierwszemu krajowi i nadanie 

jej drugiemu. Ewentualna organizacja wyborów przez ONZ była rozważana rzecz jasna wyłącznie w 

przypadku obszarów, które znalazły się pod wspólnym panowaniem aliantów i gdzie przestała istnieć 

władza państwowa. Obie próby przeprowadzenia wyborów przez ONZ okazały się nieudane, podob-

nie jak próba przeprowadzenia pod nadzorem organizacji referendum w Kaszmirze w czasie podziału 

Indii. Jednak samo powracanie do pomysłu, by ONZ wzięła na siebie ciężar organizacji wyborów i 

zapewniła ich uczciwość, wskazywał na wyraźnie zarysowaną tendencję: w świetle doświadczeń wy-

borczych Ligi Narodów, organizację międzynarodową postrzegano jako bezstronną w porównaniu z 

poszczególnymi państwami. Przeświadczenie to odegra znaczną rolę w rozwoju nadzoru i obserwacji 

wyborczej ONZ. 

W przypadku ONZ wystąpił jeszcze jeden czynnik: Organizacja wyposażona została w silniejszy niż 

Liga Narodów instrument kontroli poczynań swoich państw członkowskich na terytoriach mandato-

wych oraz na „obszarach, jakie mogą być odłączone od państw nieprzyjacielskich” (art. 77)438. Doko-

nany został wyłom w obecnej praktyce Ligi Narodów. Artykuł XXII Paktu Ligi Narodów powołujący 

system mandatowy wobec „terytoriów, które na skutek wojny przestały podlegać zwierzchnictwu 

państw dotychczas nimi rządzących” (w domyśle i w praktyce: pokonanych państw Trójprzymierza), 

przewidywał drogę do niepodległości dla jedynie części z nich, a innymi pozwalał zarządzać „jako 
                                                 
437 Pretensje do tego rejonu zgłosiła dopiero po II wojnie światowej. 
438 Karta Narodów Zjednoczonych w: E.J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, 
Warszawa 1986, s. 230-234 
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częścią rozdzielną” terytorium mandatariusza, zaś statusu mandatów nie uzależniał od woli ich ludno-

ści lecz od „stopnia rozwoju” zamieszkujących je ludów439. Jeżeli porównać go z artykułem 76 (punkt 

b) Karty Narodów Zjednoczonych, widać dwie istotne różnice: terytoria powiernicze ONZ nie były z 

formalnego punktu widzenia stopniowane pod względem rozwoju i zasadniczo wszystkie znajdowały 

się na drodze do „samorządu lub niepodległości”, a ich przyznanie zależało także od „swobodnie wy-

rażonych życzeń” ludności440. Zapis ten odegra kluczową rolę w rozwoju nadzoru i obserwacji wybor-

czej ONZ. O ile bowiem Liga Narodów w całej swojej historii nigdy nie nadzorowała, ani nie obser-

wowała żadnego głosowania na terytoriach mandatowych, o tyle ONZ od lat 50. stworzyła mechanizm 

weryfikowania plebiscytów, referendów i wyborów mających zadecydować o ewentualnej niepodle-

głości bądź zjednoczeniu terytorium.  

Sporą rolę odegrało również powołanie (rozdział XIII Karty, art. 86-91) Rady Powierniczej ONZ (w 

ramach Ligi Narodów nie istniał organ odpowiedzialny wyłącznie za terytoria mandatowe – zajmowa-

ła się nimi Rada Ligi). Składała się z państw zarządzających obszarami powierniczymi, stałych człon-

ków Rady Bezpieczeństwa, a także „tylu innych członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na 

okres trzech lat, ilu potrzeba aby ogólna liczba członków Rady Powierniczej składała się po połowie z 

członków Organizacji, którzy administrują obszarami powierniczymi i członków, którzy takimi obsza-

rami nie administrują”441. Jej skład gwarantował więc, że państwa zarządzające nie będą wyłącznym 

sędzią we własnej sprawie. Ponadto przedstawiciele w Radzie Powierniczej nie byli tożsami z osoba-

mi reprezentującymi te kraje przy innych organach ONZ. Powodowało to, że Rada Powiernicza zaj-

mowała się wyłącznie jednym rodzajem działalności. Stąd między innymi jej wyraźna aktywizacja. 

Otrzymała też większe uprawnienia – m.in. „periodyczne wizytacje obszarów powierniczych” (art. 83 

c.). W przeciwieństwie do Paktu Ligi Narodów, Karta Narodów Zjednoczonych zawiera zobowiązania 

państw członkowskich wobec terytoriów podlegających ich władzy kolonialnej. Artykuł 73 b Karty 

nakłada na „członków ONZ ponoszących lub biorących na siebie odpowiedzialność za administrację 

obszarów, których ludność nie osiągnęła jeszcze pełnego samorządu” obowiązek, by m.in. „rozwijać 

samorząd, uwzględniać należycie dążenia polityczne tych ludów i pomagać im w postępowym rozwo-

ju ich wolnych instytucji politycznych”, zaś artykuł 73 e nakazuje im „regularnie podawać Sekreta-

rzowi Generalnemu do wiadomości (…) informacje statystyczne i inne o charakterze technicznym, 

dotyczące gospodarczych, społecznych i oświatowych warunków na obszarach, za które ponoszą oni 

odpowiedzialność (…)”442. Już sama Rada posiadała zatem mechanizmy by nadzorować ewentualne 

referenda i wybory na terytoriach powierniczych. Uległy one dodatkowemu rozszerzeniu, gdy w grud-

niu 1960 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło Deklarację o przyznaniu niepodległości krajom i ludom 

                                                 
439 Pakt Ligi Narodów w: Ibidem, s. 375-377 
440 Karta Narodów Zjednoczonych w: E.J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ (…), op.cit., s. 230-234 
441 Ibidem 
442 Ibidem 
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kolonialnym443, która – jak słusznie zauważa Yves Beigbeder – „wyeliminowała jakiekolwiek rozróż-

nienie między terytoriami powierniczymi i innymi terytoriami zależnymi i stwierdziła, że natychmia-

stowe przyznanie swobody politycznej stanowi podstawowe prawo wszystkich ludów niezależnie od 

stopnia ich rozwoju politycznego, gospodarczego, społecznego lub poziomu wykształcenia” 444. W 

tym samym okresie Zgromadzenie opublikowało też inny ważny dokument – rezolucję o zasadach, 

którymi powinny kierować się państwa członkowskie przy ustalaniu czy istnieje zobowiązanie do 

przekazywania informacji zawartych w zgodzie z artykułem 73 e445. Z punktu widzenia rozwoju ob-

serwacji wyborczej, istotne są trzy elementy tego dokumentu.  

 Zasada VI przewidywała, że terytorium niesamodzielne może 1.) stać się niepodległym państwem, 

2.) stowarzyszyć się z niepodległym państwem, 3.) zjednoczyć się z niepodległym państwem.  

 Zasada VII stanowiła, iż w przypadku wolnego stowarzyszenia, musi ono stanowić „rezultat swo-

bodnego i dobrowolnego wyboru dokonanego przez naród terytorium i wyrażonego poprzez świa-

domy i demokratyczny proces”.  

 Zasada IX (b) zakładała, że również integracja z innym państwem musi być wyrazem woli ludno-

ści terytorium „wyrażonej poprzez świadomy i demokratyczny proces”, ale w tym miejscu doda-

wała sformułowanie „(…) przeprowadzony niezależnie i oparty na powszechnym prawie wybor-

czym”.  

 Zasada IX zawierała również – po raz pierwszy w historii ONZ – zapis, że „Narody Zjednoczone 

mogą, jeż – o ile to konieczne – nadzorować taki proces” 446. 

Warto zwrócić uwagę na odwołanie się do demokratycznych procedur przez organizację, która nie 

tylko tworzona była w sporej mierze przez niedemokratycznych członków, ale dwa niedemokratyczne 

rządy zasiadały jako stali członkowie w jej Radzie Bezpieczeństwa. Można więc wnioskować, że w 

intencji twórców Zasad z 1960 roku, wszelki nadzór wyborczy ONZ miał wyłącznie pełnić funkcję 

dekolonizacyjną i zapobiegać aneksji terytoriów niesamodzielnych przez państwa kolonialne. Mimo to 

tak sformułowany zapis rozszerzał znacząco zakres terytorialny potencjalnych działań ONZ o charak-

terze nadzoru lub obserwacji wyborczej. Nadzór i obserwacja procesów wyborczych towarzyszących 

uzyskiwaniu niepodległości przez najpierw terytoria powiernicze, a później kolonie, doprowadził do 

wykształcenia się praktyki, w której ONZ była w sposób naturalny postrzegana jako weryfikator pro-

cesu wyborczego wszędzie tam, gdzie wokół niego istniał lub mógł istnieć spór. 

                                                 
443 Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples, A/RES/1514(XV), 14 
grudnia 1960 r. 
444 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 95 
445 Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the 
information called for under Article 73 e of the Charter, 1541 (XV), 14 grudnia 1960 r. 
446 Ibidem 
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2.2.1 Nadzór i obserwacja wyborcza ONZ w procesie dekolonizacji i uzyskiwania niezależ-

ności przez terytoria niesamodzielne  

Podstawowym rodzajem pomocy wyborczej ONZ przed 1989 rokiem jest nadzór wyborczy. Do 1993 

roku ONZ ani razu nie podjęła się np. organizacji referendum lub wyborów, czym wyraźnie odstąpiła 

od praktyki Ligi Narodów. Nasilenie misji nadzoru wyborczego ONZ nastąpiło w latach 1956-1968, a 

za każdym razem przedmiotem działalności było terytorium mandatowe, na którym występowała 

trudność z ustaleniem rzeczywistej woli ludności. 

Przyczyną pierwszego w historii ONZ nadzoru wyborczego była trudność z podziałem terytorium 

Togolandu. Niemiecka kolonia podzielona została po I wojnie światowej na dwa mandaty Ligi Naro-

dów: Togoland francuski ze stolicą w Lomé i Togoland brytyjski ze stolicą w Ho. Brytyjska część, 

objęta w posiadanie w 1922 roku nie miała dostępu do morza i przylegała do Złotego Wybrzeża – 

jednej z głównych kolonii brytyjskich w regionie. Pod brytyjsko-francuskim panowaniem doszło do 

dezintegracji Togolandu – francuski był zarządzany na równi z innymi posiadłościami Francji, brytyj-

ski w praktyce stał się częścią Złotego Wybrzeża. W obu częściach obowiązywały dwa inne języki 

urzędowe. Togoland francuski i brytyjski powiązane były jednak ze sobą etnicznie – po obu stronach 

granicy największą grupę ludności stanowiło plemię Ewe (dziś do 46% ludności Togo). Podział Togo-

landu stanowił wyzwanie w kontekście dążeń do dekolonizacji regionu. W 1951 roku w Złotym Wy-

brzeżu niepodległościowa partia Kwame Nkrumaha zdobyła większość w parlamencie, którą potwier-

dziła w wyborach w 1954 i 1956 roku. Zwolennicy Nkrumaha naciskali na jak najszybszą niepodle-

głość i aneksję Togolandu Brytyjskiego. Miejscowe elity plemienia Ewe wolały drugą opcję – zjedno-

czenie obu Togolandów i uzyskanie niepodległości przez powstałe w ten sposób państwo. Tymczasem 

w 1954 roku W. Brytania poinformowała Radę Powierniczą, że po uzyskaniu niepodległości przez 

Złote Wybrzeże (Ghanę), widzi dwie możliwości: zakończenie umowy powierniczej i przekazanie 

brytyjskiego Togolandu Ghanie, albo wynegocjowanie nowej umowy447. Memorandum rządu brytyj-

skiego zdynamizowało spór wokół terytorium, tym bardziej, że proszono w nim o rozwiązanie kwestii 

togolandzkiej Zgromadzenie Ogólne ONZ448. Związany z plemieniem Ewe Kongres Togolandzki (TC) 

optował w tym momencie za niepodległością terytorium (Togoland Francuski pozostawał wciąż pod 

zarządem Francji), zwolennicy Nkrumaha prowadzili kampanię na rzecz integracji i utworzenia 

wspólnie niepodległej Ghany. Wyraźnie opcji zjednoczenia sprzyjała Wielka Brytania. 15 grudnia 

1955 roku rezolucja Zgromadzenia Ogólnego wezwała do zorganizowania plebiscytu z dwiema 

opcjami: zjednoczenie z Ghaną lub pozostawienie status quo, które będzie przedmiotem dalszych ne-

gocjacji. Druga opcja otwierała drogę zarówno do zjednoczenia obu Togolandów jak i do utworzenia 

                                                 
447 G. Thullen, Problems of the Trusteeship System: A Study of Political Behavior in the United Nations, Paris 
1964, s. 149 
448 The Togoland unification problem, Trusteeship Council, Resolution 1002 (XIV) 
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dwóch niezależnych jednostek. 

Nadzór nad kampanią i głosowaniem powierzono misji pod kierownictwem Komisarza Plebiscytowe-

go ONZ Eduardo Espinosy y Prieto. Meksykański dyplomata wspierany był przez 13 inspektorów449. 

Ponieważ ostatecznie o losie Togolandu brytyjskiego miało zadecydować Zgromadzenie Ogólne, do 

Komisarza Plebiscytowego należało ostatnie słowo: gdyby negatywnie zweryfikował głosowanie, 

mogłoby to znaleźć wyraz w decyzji Zgromadzenia. Związany z plemieniem Ewe Kongres Togo-

landzki (TC) optował w tym momencie przeciwko zjednoczeniu z Ghaną – zwolennicy Nkrumaha 

prowadzili z kolei kampanię na rzecz integracji. 9 maja 1956 roku wynosząca 58,24% większość spo-

śród ponad 159 tysięcy głosujących opowiedziała się za przynależnością do Ghany. Oznaczało to roz-

wiązanie problemu politycznego, choć było początkiem sporu etnicznego – zamieszkane w większości 

przez Ewe południe spornego regionu opowiedziało się przeciwko Ghanie i zostało do niej wcielone 

wbrew swojej woli450. Sam proces agitacji i głosowania uznany został przez Komisarza Plebiscytowe-

go ONZ za „przeprowadzony w atmosferze wolności, bezstronności i uczciwości” i w tej sytuacji w 

grudniu 1956 roku Zgromadzenie Ogólne uznało wyniki referendum i zaaprobowało zjednoczenie 

Togolandu brytyjskiego ze Złotym Wybrzeżem451. To – zgodnie z planem – w marcu 1957 roku stało 

się niepodległą Republiką Ghany. Należy jednak zauważyć, że wybór, którego dokonywali Togijczycy 

obciążony był poważną wadą: niepodległość w ramach Ghany była jasną opcją, natomiast opowiedze-

nie się przeciwko niej, nie determinowało późniejszego statusu terytorium. Lech Antonowicz słusznie 

zauważa m.in., że wynik mógłby być różny gdyby wyraźną alternatywą było przyłączenie do Togo 

Francuskiego452. 

Inne uwarunkowania wymusiły na ONZ nadzór wyborczy nad głosowaniem we francuskiej części 

Togolandu. O ile Wielka Brytania nie była zainteresowana utrzymaniem swojej władzy nad mało 

istotną enklawą, która wraz z niepodległością Ghany straciłaby łączność z jakąkolwiek posiadłością 

Londynu, o tyle Francja w 1956 roku stała na stanowisku niepodzielności swojego imperium kolonial-

nego i w zamian rozszerzania autonomii swoich posiadłości. Jej celem było zrównanie terytoriów 

mandatowych w statucie ze wszystkimi pozostałymi częściami składowymi istniejącej od 1946 roku 

Unii Francuskiej. Półtora miesiąca po referendum w Togolandzie brytyjskim, ustawa z 23 czerwca 

1956 roku, która wprowadzała w afrykańskich posiadłościach Francji powszechne prawo wyborcze, 

przewidywała (w artykule 8), że „rząd ma prawo dekretem zmienić statut Togo”, a w samym teryto-

                                                 
449 Volta must accept majority decision, www.thestatesmanonline.com/pages/archive_detail.php?newsid=2841 
450 Keesing’s Contemporary Archives, Volume No. X 1955-1956, s. 14868 
451 The future of Togoland under British administration, A/RES/1044(XI), 13 grudnia 1956 r. 
452 L. Antonowicz, Likwidacja kolonializmu ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1964, s. 133 
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rium przewidywała referendum na ten temat453. 

Referendum istotnie odbyło się 28 października 1956 roku i – według oficjalnych wyników – opcja 

budowy terytorium członkowskiego w ramach Unii Francuskiej zdobyła 93,35% głosów. Głosowało 

blisko 339 tysięcy osób – 77,3% uprawnionych454. Wcześniej w sierpniu Francja jednostronnie pro-

klamowała powstanie Autonomicznej Republiki Togo, a natychmiast po referendum rząd autonomii, a 

później przedstawiciel Francji w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zażądali zniesienia powiernictwa 

ONZ455. Zgromadzenie Ogólne zajęło tymczasem wobec głosowania dwuznaczną postawę: z jednej 

strony gratulowało Togijczykom „poszerzenia praw przyznanych terytorium”, z drugiej jednak powo-

ływało komisję do zbadania sytuacji na miejscu i cały czas odnosiło się do Togo, tak jakby cały czas 

było terytorium powierniczym456. Oznaczało to nieuznanie zmiany statusu Togo przy jednoczesnym 

uznaniu części zmian wewnętrznych. Rezolucja nade wszystko jednak żądała od Francji dotrzymania 

terminów, jakie sama sobie wyznaczyła i przeprowadzenie wolnych wyborów do 1960 roku. Ustano-

wienie powszechnego prawa wyborczego nie szło bowiem w parze z rozpisaniem nowego głosowania. 

Francja w ten sposób utrzymywała u władzy swojego faworyta – premiera Nicolasa Grunitzky’ego. 

Jego rywal Sylvanus Olympio, w przeciwieństwie do profrancuskiego szefa rządu, domagał się na-

tychmiastowej niepodległości.  

W 1957 roku rząd Grunitzky’ego ogłosił przedterminowe rozpisanie wolnych wyborów pod nadzorem 

ONZ457. Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji ogłosiło, że zgadza się na nadzór458. Szefem Misji 

został haitański dyplomata Max H. Dorsinville, ambasador swojego kraju przy ONZ459, a misja zaczę-

ła działać pod koniec lutego 1958 roku, na niespełna dwa miesiące przed wyborami 460. Tym razem 

państwo kolonialne i rząd autonomii były oskarżane o próbę wpływu na wynik wyborów. Dziennikarz 

„Time’a” wyliczał, że 10-krotnie (do sumy odpowiadającej rocznemu dochodowi przeciętnego Togij-

czyka) podwyższono depozyt wpłacany przez kandydatów, przywrócono prawo utrudniające zgroma-

dzenia, zamknięto granicę z niepodległą i uznawaną za centrum panafrykanizmu Ghaną, opozycja 

skarżyła się również na manipulacje przy zestawianiu list wyborców itd.461. Niezależnie od tych zarzu-

tów, to opozycja odniosła 27 kwietnia 1958 roku przytłaczające zwycięstwo wyborcze, a Olympio 

zdobył ponad dwie trzecie miejsc w 46-osobowym Zgromadzeniu Ustawodawczym i po dwóch latach 

                                                 
453 Loi no. 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre les réformes et à prendre les 
mesures mettre à assurer l’évolution des territoires relevant du minister de la France d’outre-mer (I), „Journal 
officiel de la République française”, 24 czerwca 1956 
454 Elections in Togo, http://africanelections.tripod.com/tg.html 
455 D. Pépy, La République autonome du Togo devant les Nations unies, „Politique étrangère”, 6, 1957, s. 672 
456 The future of Togoland under French administration, A/RES/1046(XI), 23 stycznia 1957 r. 
457 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 132 
458 The future of Togoland under French administration, A/RES/1182(XII), 29 listopada 1957 r. 
459 D. Pépy, La République autonome du Togo (…), op.cit., s. 686 
460 Togoland: Masters in Our Own House, „Time”, 12 maja 1958 r. 
461 Ibidem 
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doprowadził do niepodległości Republiki Togo462.  

Jeszcze w 1958 roku wyraźnie zaczął się też zmieniać klimat polityczny wokół francuskich kolonii. W 

czerwcu 1958 roku Francja stanęła w obliczu zamachu stanu i do władzy wezwany został na powrót 

gen. Charles de Gaulle. Istotą jego poglądów na Afrykę było odrzucenie kolonii. W czasie prac nad 

konstytucją V Republiki, było już wiadome, że planowana jest radykalna przebudowa relacji Paryż – 

terytoria zamorskie. W tej sytuacji zdecydowanemu polepszeniu uległy stosunki Francji z „frontem 

antykolonialnym” w ramach ONZ. Komisarz ONZ Max H. Dorsinville nawiązał co prawda w swoim 

raporcie do nieprawidłowości wyborczych mówiąc, że „obecność ONZ pomogła stworzyć warunki dla 

wypowiedzenia przez naród w sposób nieskrępowany swojej woli”, ale z uznaniem wypowiadał się o 

nowej polityce De Gaulle’a463.  

Kolejną misję nadzoru wyborczego ONZ powołano przed referendum w Kamerunie brytyjskim w 

lutym 1961 roku. Sytuacja Kamerunu, również dawnej kolonii niemieckiej, podzielonej między W. 

Brytanię i Francję była podobna do tej, w jakiej znalazło się Togo. Brytyjska część włączona została w 

praktyce do znajdującej się pod panowaniem Londynu Nigerii. Od 1922 roku Kamerun brytyjski po-

dzielony był na dwie części: Północny i Południowy. Pod koniec lat 50., gdy już rozwiązano sprawę 

Togo, istniały zatem trzy Kameruny: dwa brytyjskie i jeden francuski. Podział etniczno-polityczny 

przypominał ten z brytyjskiego Togolandu, gdzie północ opowiadała się za przystąpieniem do Ghany, 

a południe za wspólnym państwem togijskim. W wypadku Kamerunu podział był jednak również ad-

ministracyjny stąd rozwiązanie przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne znacznie się różniło. Dodatko-

wym czynnikiem różniącym Togo od Kamerunu był moment historyczny. Referendum w Togolandzie 

brytyjskim odbywało się gdy Francja nie zamierzała wycofywać się z francuskiej części i gdy głoso-

wanie przeciwko unii z Ghaną było głosowaniem za niesprecyzowanym statusem politycznym. Tym-

czasem w 1959 było wiadome, że 1 stycznia przyszłego roku uzyska niepodległość Kamerun francuski, 

zaś 1 października – brytyjska Nigeria. Celem Zgromadzenia Ogólnego było zadecydowanie o losie 

dwóch prowincji rozdzielających oba terytoria. 

W marcu 1959 roku Zgromadzenie Ogólne rozpisało pierwszy plebiscyt w Północnym Kamerunie 

brytyjskim464. Zastosowano w nim rozwiązanie z Togolandu. Wyborcy mieli się wypowiedzieć czy 

chcą przyłączenia do Nigerii czy też odłożenia sprawy swojego statusu na później. Wygrała opcja 

numer dwa i zgodnie z kolejną rezolucją z grudnia 1959 roku kolejny plebiscyt miał się odbyć w lu-

tym 1961. Tym razem oba brytyjskie Kameruny w osobnych plebiscytach miały do wyboru – „uzy-

skanie niepodległości poprzez przyłączenie się do niepodległej Republiki Kamerunu” (francuskiego) 

                                                 
462 17 April 1958 Legislative Assembly Elections, http://africanelections.tripod.com 
463 G. Thullen, Problems of the Trusteeship System (…), op.cit., s. 176 
464 The future of the Trust Territory of the Cameroons under United Kingdom administration, A/RES/1350(XIII), 
13 marca 1959 r. 
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lub „uzyskanie niepodległości poprzez przyłączenie się do Federacji Nigerii”465. Przy tak postawio-

nym pytaniu północ wyraźnie zaczęła ciążyć ku Nigerii, południe, gdzie w 1959 roku do władzy do-

szła Kameruńska Partia Narodowo-Demokratyczna (KNDP) Johna Ngu Fonchy, opowiadać zaczęło 

się za Kamerunem francuskim i utworzeniem wraz z nim dwujęzycznego federalnego państwa kame-

ruńskiego. Po drugiej stronie granicy, reunifikację Kamerunu już wcześniej poparł przywódca jego 

francuskiej części Ahmadou Ahidjo466. Głosowanie odbyło się 11 lutego 1961 roku i przyniosło rezul-

taty zgodne z oczekiwanymi – Południe opowiedziało się za Republiką Kamerunu, Północ – przyłą-

czyła się do Nigerii. W kwietniu 1961 roku Zgromadzenie zatwierdziło ten wybór. Odpowienio 1 paź-

dziernika i 1 czerwca brytyjskie „Kameruny” stały się częścią dwóch sąsiednich państw467. 

O ile sam przebieg głosowania i agitacji nie budził kontrowersji, o tyle poważne kontrowersje dotyczy 

sposób przedstawienia mieszkańcom „Kamerunów brytyjskich” wyboru. Jak łatwo zauważyć nie po-

zostawiono im żadnego innego wyboru, jak choćby najprostszy wariant pośredni – zjednoczenie pół-

nocy z południem i utworzenie niepodległego państwa. Przez cały okres 1959-60 w brytyjskiej części 

Kamerunu, opcja taka była popierana przez część ludności. W przypadku brytyjskiej części mandatu, 

Zgromadzenie Ogólne doprowadziło bowiem do głosowania z ograniczoną możliwością wyboru, z 

pytaniem zadanym odgórnie i bez możliwości jego korekty przez miejscowe ciało przedstawicielskie. 

Plebiscyt, w którym mieszkańcy terytorium nie mogli sami zadecydować jaka forma niepodległości 

lub jej braku jest dla nich najodpowiedniejsza, nie spełnia jednej z podstawowych norm proceduralnej 

demokracji. Porównać ją można z niedopuszczeniem do startu w wyborach poważnego aktora życia 

politycznego. Na tę wadę referendum z lutego 1961 roku zwracał uwagę nawet Komisarz Plebiscyto-

wy ONZ irański dyplomata Dżalal Abdoh, który przyznawał, że znaczna część ludności była zwolen-

nikami trzeciej opcji – niepodległego państwa468. Jego słowa stoją w sprzeczności z często powtarza-

nym w tamtym okresie argumentem o „zasadniczym braku postulatu” niepodległości Kamerunu Bry-

tyjskiego469. 

Ponadto Kamerun Północny de facto dwa razy głosował nad tym samym rozwiązaniem – w listopa-

dzie 1959 roku miał do wyboru przyłączenie się do Nigerii lub stan zawieszenia, w lutym 1961 roku – 

                                                 
465 The future of the Trust Territory of the Cameroons under United Kingdom administration: organization of a 
further plebiscite in the northern part of the Territory, A/RES/1473(XIV), 12 grudnia 1959 r. 
466 V.G. Fanso, Constitutional Problems in the Construction and Legality of the Unitary State in Cameroon, 
„Cameroon Journal on Democracy and Human Rights”, vol. 3, no. 2, grudzień 2009 r., s. 5 
467 The future of the Trust Territory of the Cameroons under United Kingdom administration, A/RES/1608(XV), 
21 kwietnia 1961 r. 
468 Abdoh pisał w raporcie: „Na początku przygotowań do plebiscytu, obserwatorom i personelowi plebiscyto-
wemu często zadawano pytania dlaczego nie ma trzeciej opcji przewidującej najzwyklejszą niepodległość teryto-
rium (…) Jest rzeczą pewną, że w tym czasie znacząca część ludności wybrałaby rozwiązanie tej natury”. Zob. 
M. Merle, Les plébiscites organisés par les Nations Unies, „Annuaire français de droit international”, vol. 7, 
1961, s. 425-445 
469 Zob. L. Antonowicz, Likwidacja kolonializmu ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1964, s. 
143 
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przyłączenie się do Nigerii lub do Kamerunu. Proces wyborczy nie był zatem równy w odniesieniu do 

stron sporu. Wreszcie poważne wątpliwości budzi fakt, że Zgromadzenie Ogólne ustaliło różny sposób 

głosowania dla brytyjskiego Kamerunu i brytyjskiego Togolandu, mimo, że w obu krajach istniał silny 

podział polityczny północ-południe. Terytorium Togolandu potraktowano całościowo, a Kamerunu – 

oddzielnie. Gdyby tymczasem Kamerun brytyjski głosował łącznie, wszedłby – biorąc pod uwagę 

wyniki głosowania – w całości w skład Republiki Kamerunu470. 

Zachowana dokumentacja misji w Kamerunie ilustruje sposób pracy ówczesnych inspektorów wybor-

czych ONZ. W referendum 1959 roku Komisarz dysponował dziesięcioma członkami misji, którzy w 

dniu wyborczym próbowali odwiedzić maksymalnie dużą liczbę punktów głosowania (łącznie w ca-

łym terytorium było ich 340), nie pracowali w dwuosobowych zespołach, jak dziś praktykuje to więk-

szość organizacji, lecz większość z nich nadzorowała w pojedynkę cały okręg wyborczy. W pojedyn-

kę również nadzorowali scentralizowane liczenie głosów w siedzibach poszczególnych okręgów471. 

Interesująco również na tle dzisiejszych doświadczeń wyglądała sama procedura oddawania głosu: 

dwie skrzynie – pomarańczowa i biała – znajdowały się za parawanem. Wyborca decydował do której 

wrzucić głos. Jedna była głosem za Nigerią, druga – za odłożeniem decyzji472. Według dzisiejszej 

praktyki obserwacyjnej tego typu rozwiązanie uznano by za umożliwiające fałszerstwo wyborcze, 

podobnie jak inną osobliwość plebiscytu – transport skrzyń z nieprzeliczonymi głosami. Mimo to na 

żadnym etapie referendów kameruńskich 1959-1961 nie pojawił się zarzut fałszowania głosów. 

Rezultat głosowania doprowadził do trwającego do dziś wewnątrzkameruńskiego konfliktu między 

anglojęzyczną i francuskojęzyczną częścią kraju. Do dziś pozostają też wątpliwości czy sposób jego 

przeprowadzenia był zgodny z prawem międzynarodowym. Jak zauważa bowiem jeden z afrykańskich 

badaczy, zakończenie powiernictwa ONZ nad brytyjskim Kamerunem było „nie skończyło się samo-

rządem ani niepodległością terytorium obiecanymi w artykule 76 b Karty Narodów Zjednoczo-

nych”473. Po 11 latach od plebiscytu prezydent Ahmadou Ahidjo w 1972 roku zlikwidował w Kame-

runie federalizm i wprowadził unitarne, choć nadal dwujęzyczne, państwo. 

Trzecią, obok Togo i Kamerunu, kwestią do rozwiązania była przyszłość innego terytorium mandato-

wego – Rwanda-Urundi. W tym wypadku mandatariuszem była Belgia, a podstawowym problemem 

od 1959 roku stał się podział terytorium. Zarówno Rwanda jak i Burundi były plemiennymi monar-

chiami, w których królowie wywodzili się z mniejszościowej grupy etnicznej Tutsi. Sytuacja społecz-

no-polityczna w Ruandzie i w Burundi była zupełnie różna – w pierwszym terytorium rewolta Hutu 

                                                 
470 M. Merle, Les plébiscites organisés par les Nations Unies, op.cit., s. 432 
471 UN Plebiscite Commissioner Sets Up Operational Headquaters in Yoia, Press Feature No. 210, Press Ser-
vices Office of Public Information United Nations, N.Y., 30 października 1959 r. 
472 Ibidem 
473 C. Anyangwe, A Trust Betrayed: The Transfer of British Southern Cameroons to a Successor Colonialist, 
„The Frontier Telegraph”, 1 października 2007 r. 
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doprowadziła w 1959 roku do obalenia króla, w Burundi to monarchia stała się podstawą ruchu nacjo-

nalistycznego, a największą siłą stała się Unia na rzecz Postępu Narodowego (UPRONA), którą kie-

rował syn króla – książę Louis Rwasagore. W Rwandzie republikanizm był częścią „rewolucji naro-

dowej” Hutu, w Burundi konsocjonalizm był propozycją UPRONA mającą rozwiązać konflikt. Naci-

ski na niepodległość obu terytoriów wzrosły, gdy w 1960 roku niepodległość uzyskało sąsiednie bel-

gijskie Kongo. Na kwiecień 1961 roku belgijska administracja zapowiedziała wybory474. 

W grudniu 1960 roku Zgromadzenie Ogólne zażądało ich przesunięcia i powołało do nadzoru nie 

Komisarza Plebiscytowego, lecz trzyosobową Komisję ONZ dla Ruandy-Urundi (CNURU475), na 

której czele stanął Max H. Dorsinville i którego wspierali Madżid Rachnema z Iranu oraz Ernest Gas-

sou z Togo476. Belgijskie władze zaakceptowały przełożenie głosowania na jesień. Zgromadzenie pró-

bowało też wpłynąć na ustrój terytorium. W grudniu 1960 roku sugerowało, że „najlepsza przyszłość 

dla Rwandy-Urundi leży w ewolucji jednego, zjednoczonego i złożonego państwa”, ale – co ciekawe – 

zapis ten był w intencji jego twórców wyłącznie deklaratywny. Jednocześnie Zgromadzenie Ogólne 

oskarżyło Belgów o sprzyjanie obaleniu króla Rwandy Kigelego V i w kwietniu 1961 roku nakazało 

umieszczenie w referendum pytania w sprawie restauracji monarchii i pozostania władcy na tronie477. 

Wybory i plebiscyt wykazały szybki rozwój nadzoru wyborczego ONZ, a misja była wyraźnie bar-

dziej aktywna niż dotychczasowi Komisarze Plebiscytowi. CNURU nadzorowała m.in. spis wyborców 

(tylko w Burundi było ich ponad milion) i przeforsowała swój pomysł, by na kartach do głosowania 

zamiast numeru kandydaci mieli wylosowane symbole przedmiotów użytku codziennego. Zdaniem 

CNURU, przy powszechnym analfabetyzmie, pozwalało to zachować tajność wyborów. W ordynacji 

nie zmieniono jednak zapisu podważającego zasadę równości – kandydatem mogła zostać wyłącznie 

osoba posiadająca ponad 2-letnie wykształcenie ponadpodstawowe478. 

Wybory w Burundi odbyły się 18 września 1961 roku, tydzień później Rwandyjczycy głosowali w 

wyborach i referendum. Oba kraje, pomimo wspólnej historii, dokonały diametralnie różnych wybo-

rów. W Burundi zwyciężyła UPRONA, która otrzymała 81,23% głosów479 i próbowała stworzyć trwa-

                                                 
474 Więcej na temat złożonej sytuacji wokół Ruandy-Urundi w latach 1959-61 zob: J-P. Chrétien, J. Gahama, Les 
options d'une indépendance sous tutelle au Rwanda et au Burundi: nationalismes ou révolutions internes, w: Ch-
R. Agéron, M. Michel, L'ère des décolonisations. Actes du Colloque d'Aix-en-Provence, Paris 1995, s. 226-238 
475 Użyto francuskiego skrótu, zamiast angielskiego (UNCRU), ponieważ misja funkcjonowała w środowisku 
francuskojęzycznym i – co za tym idzie – częściej występuje w tej właśnie wersji.  
476 Question of the future of Ruanda-Urundi, A/RES/1579(XV), 20 grudnia 1960 r. 
477 Question of the future of Ruanda-Urundi, A/RES/1605(XV), 21 kwietnia 1961 r. 
478 A. Agay, Histoire des élections au Burundi, Université de Pau et de Pays de l'Audour, www.ifra-nairobi.net, s. 
44-45 
479 Elections in Burundi, http://africanelections.tripod.com/bi.html 
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ły podział władzy między Hutu i Tutsi480.W Rwandzie zwyciężyła opcja etniczna. Demokratyczna 

Partia Republikańska – Partia Ruchu Emancypacji Hutu (PDR-PMEH) otrzymała 77,7% głosów. Na 

oba pytania w sprawie monarchii zdominowany przez Hutu elektorat odpowiedział negatywnie – w 

obu za republiką i abdykacją króla było blisko 80% wyborców481. W ten sposób na lata zakonserwo-

wany został podział – choć w obu krajach Tutsi stanowili mniejszość, rządzili wyłącznie w Burundi. 

Rwanda zdobyła niepodległość jako republika, Burundi jako monarchia (obalił ją zamach stanu w 

1966 roku). Co ciekawe, Zgromadzenie Ogólne jeszcze w lutym 1962 roku uznawało, że dawne tery-

torium Rwanda-Urundi powinno być jednym państwem482. Później jednak w czerwcu 1962 roku pro-

klamowało powstanie dwóch oddzielnych państw483. 

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na okoliczności, w jakich Zgromadzenie Ogólne decydowało 

się na rozpisanie plebiscytów w państwach afrykańskich. W latach 50. i 60. każdy plebiscyt ma dwie 

wspólne cechy: 

1.) Dotyczy terytorium powierniczego (Kamerun, Togoland, Rwanda-Urundi). 

2.) Dotyczy sporu terytorialnego lub kompetencyjnego między nowo powstającymi państwami. 

Jeżeli dane terytorium nie było terytorium powierniczym, ani w odniesieniu do niego nie istniał spór 

terytorialny, referendum nie przeprowadzano. Powiernicze Somali Włoskie stało się Republiką Soma-

lii na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego484, Tanganika uzyskała niepodległość na mocy decyzji 

rządu Wielkiej Brytanii zaakceptowanej przez Zgromadzenie Ogólne 485 . Afryka Południowo-

Zachodnia, późniejsza Namibia, znajdowała się pod zarządem RPA, ta zaś odmawiała rozmów o jej 

niepodległości. ONZ nie przeprowadzała i nie nadzorowała we wspomnianym okresie referendów w 

koloniach i innego rodzaju terytoriach zależnych, w odniesieniu do których Zgromadzenia Ogólne 

poprzestawało na coraz wyraźniej formułowanych żądaniach przyznania niepodległości. Ta przesłanka 

doprowadziła do tego, że do skierowania misji doszło w początkowym okresie w przypadku zaledwie 

dwóch terytoriów – Samoa Zachodniego oraz Wysp Cooka. 

Samoa Zachodnie – dawne niemieckie terytorium pozostające od 1914 roku pod zarządem Nowej 

Zelandii, było pierwszym terytorium Oceanii, w którym ONZ nadzorowała plebiscyt niepodległo-

ściowy. W jego wypadku wystąpił ciekawy casus. W grudniu 1960 roku premier Samoa Zachodniego 

                                                 
480 Rwasagore zginął zamordowany parę tygodni po objęciu funkcji premiera. Zabójcą był grecki imigrant, któ-
rego rozstrzelano kilka miesięcy później. Motywy zabójstwa do dziś nie zostały wyjaśnione. Zob. Hommage au 
Prince Louis Rwagasore: un héro de l'indépendance du du Burundi, http://rwandaises.fr, 13 października 2010 r. 
481 Elections in Rwanda, http://africanelections.tripod.com/rw.html 
482 Question of the future of Ruanda-Urundi, A/RES/1743(XVI), 23 lutego 1962 r. 
483 The future of Ruanda-Urundi, A/RES/1746(XVI), 27 czerwca 1962 r. 
484 Date of the independence of the Trust Territory of Somaliland under Italian administration, 
A/RES/1418(XIV), 5 grudnia 1959 r. 
485 The future of Tanganyika, A/RES/1609(XV), 21 kwietnia 1961 r. 
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przekonywał na forum Komitetu Powierniczego, że plebiscyt jest zbyteczny i że sprawa niepodległo-

ści (miała zostać ogłoszona w 1962 roku) została już uzgodniona z Nową Zelandią. Podobne stanowi-

sko zajął rząd nowozelandzki. Zgromadzenie Ogólne (w tamtym okresie panowała powszechna oba-

wa, że kraje kolonialne próbują pozostawić system umożliwiający im kontrolę nad opuszczanymi tery-

toriami) stanęło jednak na stanowisku, że Konstytuanta Samoa nie została powołana w oparciu o po-

wszechne wybory i nie ma pełnego prawa do decydowania o losie terytorium. Co istotne, konstytucja 

nie ustanawiała porządku demokratycznego i przewidywała, że 46-osobowy parlament wysp wybiera-

ny będzie przez około 6-tysięczną starszyznę (niespełna 5,5% populacji) oraz 800-osobową kolonię 

białych486. Zgromadzenie Ogólne zareagowało wówczas rezolucją, w którym zażądało potwierdzenia 

obu aktów – konstytucyjnego i niepodległościowego, w plebiscycie i wyznaczyło jego datę na maj 

1961487. Podobnie jak w przypadku innych misji nadzorujących wyznaczyło przy tym Komisarza Ple-

biscytowego. Został nim Nadżmuddin Rifai ze Zjednoczonej Republiki Arabskiej488, wspierany przez 

pięciu obserwatorów i sześcioosobowy zespół pracowników Sekretariatu Generalnego489. 

Głównym problemem władz plebiscytowych było w tym momencie zapewnienie powszechnego 

udziału w wyborach – wśród młodych Samoańczyków panowało przekonanie, że idąc do głosowania 

ramię w ramię ze starszyzną, naruszają tradycję. Kryzys udało się przełamać na krótko przed wybora-

mi. Głosowało ostatecznie ponad 87% uprawnionych. Większość, około 30 tysięcy wyborców odpo-

wiedziała pozytywnie na oba pytania. Około 5 tysięcy osób zagłosowało przeciw490, Komisarz Plebi-

scytowy uznał wybory za „uczciwe i bezstronne”491, w związku z czym rezolucja Zgromadzenia 

Ogólnego uznała, że 1 stycznia 1962 roku Samoa Zachodnie stanie się niepodległym państwem492. 

Wyspy Cooka, nowozelandzki mandat na Oceanie Spokojnym, stanowiły z kolei inny casus. Ich lud-

ność nie była zainteresowana pełną niepodległością, lecz uzyskaniem samorządu i zachowaniem oby-

watelstwa nowozelandzkiego. W listopadzie 1964 roku parlament Nowej Zelandii uchwalił Konstytu-

cję Wysp Cooka z zastrzeżeniem, że wejdzie ona w życie dopiero po wyznaczonych na następny rok 

wyborach i decyzji wybranego Zgromadzenia Prawodawczego493. W lutym 1965 roku Zgromadzenie 

Ogólne zgodziło się nadzorować wybory – zgoda ta była dla Nowej Zelandii o tyle ważna, że otwiera-

ła drogę do uznania dalszych związków Wysp Cooka z państwem nowozelandzkim. Interesujące jest 

                                                 
486486 W Akcie Konstytucyjnym konsekwentnie występuje termin „osoby, których imiona figurują na liście wy-
borców”. Później pozwoliło to na rozszerzenie prawa wyborczego. Samoa jest dziś demokracją w rozumieniu 
twórców wskaźnika Freedom House. Zob. The Constitution of the Independent State of Samoa, 
www.samoaobserver.ws/pdf/ConstitutiooftheIndependentofSamoa.pdf 
487 Question of the future of Western Samoa, A/RES/1569(XV), 18 grudnia 1960 r. 
488 ZRA tworzyły w tamtym okresie Syria i Egipt. Rifai był Syryjczykiem. 
489 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 138 
490 C.G.R. McKay, Western Samoa’s Plebiscite on Independence, „The Journal of the Polynesian Society”, vol. 
70, no. 3, 1961, s. 354-357 
491 Ibidem 
492 The future of Western Samoa, A/RES/1626(XVI), 18 października 1961 r. 
493 Cook Islands Constitution Act 1964, Public Act 1964 No 69, Date of assent 17 November 1964, 
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przy tym fakt, że na nadzór zgodzono się na nieco ponad dwa miesiące przed głosowaniem i że zada-

niem Przedstawiciela ONZ ds. Nadzoru Wyborów na Wyspach Cooka były nie tylko kampania, pro-

ces głosowania i ukształtowania się nowych władz, lecz również debata parlamentarna i głosowanie w 

sprawie konstytucji494. W wyborach 20 kwietnia 1965 roku wybrano nowy parlament Wysp495, a pro-

ces wyborczy zakończyła zgodna z zapowiedzią proklamacja przez gubernatora generalnego Aktu 

Konstytucyjnego dla Wysp Cooka. W grudniu 1965 roku Zgromadzenie Ogólne, uznało, że Wyspy – 

państwo stowarzyszone z Nową Zelandią – osiągnęły samorząd i prawo do proklamowania niepodle-

głości i zaaprobowało proces konstytucyjny znosząc powiernictwo wobec terytorium496. Przedstawi-

ciel ONZ, sudański dyplomata Omar Adil nie miał żadnych zastrzeżeń do procesu wyborczego. Co 

ciekawe, w późniejszym raporcie dla Zgromadzenia Ogólnego skupił się on na tłumaczeniu dlaczego 

mieszkańcy Wysp Cooka nie wybrali pełnej niepodległości (pisał, że w ich przypadku byłaby ona 

„samobójstwem”, bo odcinałaby ich kraj od pomocy rozwojowej z Nowej Zelandii)497. Ilustruje to w 

jak dużym stopniu nadzór wyborczy ONZ miał za zadanie w pierwszym rzędzie przyspieszać dekolo-

nizację, a dopiero w drugim stać na straży demokratycznych procedur. 

Wybory na Wyspach Cooka kończą pierwszy etap nadzoru wyborczego ONZ. W 1965 roku pozosta-

wało już niewiele terytoriów powierniczych ONZ, a te, które wciąż znajdowały się pod formalnym 

zwierzchnictwem Rady Powierniczej, albo – jak Afryka Południowo-Zachodnia (Namibia) znajdowa-

ły się pod zarządem państwa odmawiającego współpracy, albo jak pozostałe terytoria Pacyfiku wyka-

zywały słabsze tendencje do uzyskania niepodległości. ONZ nie zrezygnowała z instrumentu nadzoru 

wyborczego, jednak w praktyce do 1989 roku główną formą jej pomocy wyborczej było śledzenie 

procesu wyborczego i wysyłanie niewielkich paroosobowych misji. 

W tym samym okresie nastąpił jednak pierwszy poważny wyłom w polityce ONZ. W latach 60. Orga-

nizacja zaangażowała się bowiem w walkę o niepodległość terytorium, które nie miało statusu po-

wierniczego lecz stanowiło integralną część terytorium metropolii. Gwinea Hiszpańska składająca się 

z dwóch prowincji Río Muni i Fernando Póo była częścią składową Państwa Hiszpańskiego, a jej 

mieszkańcy obywatelami Hiszpanii. Od 1963 roku region posiadał częściową autonomię. Zgromadze-

nie Ogólne ONZ w grudniu 1965 roku zażądało od Madrytu przyznania Gwinei Hiszpańskiej niepod-

ległości w jak najszybszym terminie498, a rok później zniesienia wszelkich restrykcji w działalności 

politycznej i wprowadzenia „systemu wyborczego opartego na powszechnym prawie do głosowa-

nia”499. Powoływało się przy tym na jednostronne deklaracje Hiszpanii o chęci przyznania terytorium 

niepodległości, ale mimo tego, samo wyznaczyło termin niepodległości na „nie później niż w lipcu 
                                                 
494 Supervision of the elections to be held in the Cook Islands, A/RES/2005(XIX), 18 lutego 1965 r. 
495 Voyage to Statehood, www.cook-islands.gov.ck/history.php 
496 Question of the Cook Islands, A/RES/2064(XX), 16 grudnia 1965 r. 
497 The Cook Islands: A Voyage to Statehood, Occasional Paper No. 1, 1998, s. 10 
498 Question of Equatorial Guinea (Fernando Póo and Río Muni ), A/RES/2067(XX), 16 grudnia 1965 r. 
499 Question of Equatorial Guinea, A/RES/2230(XXI), 20 grudnia 1966 r. 
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1968 roku”500 . Jednocześnie rezolucja żądała od Sekretarza Generalnego „zapewnienia obecności 

ONZ na Terytorium w celu przygotowań i zapewnienia wyborów”501, zobowiązując go do podjęcia w 

tej sprawie negocjacji z rządem Hiszpanii i Komitetem Specjalnym, organem składającym się z 17 

członków ONZ i powoływanym przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego do nadzorowania 

dekolonizacji502. Komitet w swoim raporcie z 1 kwietnia 1968 roku wprowadził zapis zakazujący pod-

dania pod głosowanie „kwestii osiągnięcia przez Gwineę Równikową niepodległości” wprowadzając 

tym samym precedens i ingerując w proces wyborczy suwerennego państwa503. W referendum 1968 

roku głosowano więc nie nad niepodległością (która była przesądzona i podstawą której była cytowa-

na już rezolucja ONZ), lecz nad konstytucją dla powstającego państwa. Co ciekawe mimo tego nie 

dotrzymano daty wyznaczonej przez rezolucję z 1966 roku. Ostatecznie referendum odbyło się 11 

sierpnia 1968 roku, a wybory do władz nowego państwa 22 i 29 września tego samego roku. Za nową 

konstytucją opowiedziało się 64,32% głosujących, zaś pierwszym prezydentem Republiki Gwinei 

Równikowej został po dwóch turach wybrany Francisco Macías Nguema504, który po krótkim ekspe-

rymencie demokratycznym, zamienił nowe państwo w represyjną, afrykańską dyktaturę i rządził nim 

do czasu, aż w 1979 roku obalił go zamach stanu. 

Referendum i wybory obserwowała lub nadzorowała (żaden dokument nie sprecyzował ostatecznie 

tego mandatu505) ONZ-owska „Misja Nadzoru nad Referendum i Wyborami w Gwinei Równikowej”. 

Powołana 6 sierpnia 1968 roku przez Sekretarza Generalnego składała się z przedstawicieli pięciu 

państw: Chile, Iranu, Nigru, Syrii i Tanzanii506. Już sam jej skład w znaczącym stopniu podważał jej 

niezależność – za wyjątkiem Chile wszystkie pozostałe kraje uważane były za część „frontu antykolo-

nialnego” i w sposób otwarty wspierały niepodległość Gwinei Równikowej. Yves Beigbeder wylicza, 

że pięciu członków Komisji wspieranych przez 20 pracowników Sekretariatu Generalnego, przybyło 

na zaledwie jeden dzień przed referendum, a więc w ten sposób zaprzeczyło całej dotychczasowej 

praktyce obserwacji wyborczej i nie podjęło podstawowych czynności związanych z nadzorem wy-

borczym. Misję wzmocniono 13 osobami przed wyborami parlamentarnymi. W wypadku tych wybo-

rów, Misja obecna była w czasie całej kampanii wyborczej i – pomimo swojej nazwy – pełniła funkcje 

obserwacyjne a nie nadzorcze507. 

Hiszpania uznała wyniki wyborów i z dniem 12 października 1968 roku proklamowała niepodległość 

                                                 
500 Ibidem 
501 Ibidem. Zob. również Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 135 
502 Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples, A/RES/1514(XV), 14 
grudnia 1960 r. 
503 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 135 
504 Elections in Equatorial Guinea, http://africanelections.tripod.com/gq.html 
505 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 136-137 
506 Repertory of Practice of United Nations Organs, Supplement No. 4, vol. II (1966-1969), Art. 98, s. 328 
507 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 136-137 
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Republiki Gwinei Równikowej508. Miesiąc później nowe państwo zostało przyjęte do ONZ509. 

Opisanych powyżej operacji nadzoru wyborczego zasadniczo nie powtarzano do końca konfrontacji 

międzyblokowej – dekolonizacja była w większości regionów procesem zakończonym i przedmiotów 

działalności ewentualnych misji było coraz mniej. W latach 1965-89 podstawowy typ działalności 

ONZ stanowiły więc tzw. Misje Wizytujące (UN Visiting Missions), które Organizacja wysyłała do 

niesamodzielnych terytoriów Oceanii, Karaibów oraz – w jednym przypadku (Somali Francuskiego) – 

do niesamodzielnego terytorium Afryki. Towarzyszyły one miejscowym referendom niepodległo-

ściowym, stowarzyszeniowym lub wyborom, które mogły przesądzić o uzyskaniu niepodległości 

przez dane terytorium. O ich składzie decydowało nie Zgromadzenie Ogólne, a Rada Powiernicza, 

która już we wcześniejszej praktyce stosowała instrument Misji Wizytujących do kontroli terytoriów 

powierniczych. 

Pomimo iż Rada używa w swoich sprawozdaniach sformułowania „obserwacja wyborów”510, misji 

tego typu – w świetle omówionego szeroko na początku tego rozdziału podziału zaproponowanego 

przez Sekretarza Generalnego ONZ – nie należy postrzegać jako klasyczne, znane nam dziś z praktyki 

UE, OBWE czy samej ONZ, misje obserwacji wyborów (MOW). Liczyły one od dwóch do pięciu 

osób, najczęściej składały się z dyplomatów reprezentujących państwa w Radzie Powierniczej. Dla 

przykładu czterech członków miały tzw. Misje Wizytujące Narodów Zjednoczonych na Palau (luty 

1983), w Mikronezji (czerwiec 1983) i na Wyspach Marshalla (wrzesień 1983)511, pięć osób wchodzi-

ło w 1990 roku w skład Misji Wizytującej ONZ w czasie jednego z kolejnych referendów na Palau512, 

a cztery osoby tworzyły misję ONZ na referendum 2006 roku w Tokelau513. 

ONZ nie była konsekwentna w klasyfikowaniu tych kilkuosobowych misji. Raport Sekretarza Gene-

ralnego z 1992 roku zawiera podobną konkluzję jak powyżej i stwierdza, że „chociaż w ich przypad-

kach używano terminu „obserwacja”, to bardziej zasadane jest sformułowanie „śledzenie procesu wy-

borczego” gdyż koncepcja obserwacji jest często używana przez inne organizacje do opisu raczej róż-

nych typów misji”514. Analogiczny dokument z 1991 roku wymieniając w załączniku obserwowane 

lub nadzorowane przez ONZ plebiscyty, referenda lub wybory wciąż nazywa misje wizytujące mia-

                                                 
508 Decreto 2467/1968, de 9 de octubre, por el que se concede la independencia a Guinea Ecuatorial, 
http://noticias.juridicas.com 
509 Admission of the Republic of Equatorial Guinea to membership in the United Nations, A/RES/2384(XXIII), 
12 listopada 1968 r. 
510 Repertory of Practice of United Nations Organs, Supplement No. 5, vol. II (1970-1978), Art. 76, s. 84 
511 Repertory of Practice of United Nations Organs, Supplement No. 6, vol. V (1979-1984), Art. 76, s. 93 
512 Trusteeship Mission reports on Palau voting - plebiscite on the Compact of Free Association with the United 
States, „UN Chronicle”, czerwiec 1990 
513 Report of the United Nations Mission to observe a referendum on self-determination of Tokelau, February 
2006, A/AC.109/2006/20, 30 maja 2006 r. 
514 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/47/668/Add.1, 24 listopada 1992 r., s. 6 
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nem „obserwacyjnych”515.  

Szczególne znaczenie miała jednak specyficzna misja sui generis, którą w 1977 roku Sekretarz Gene-

ralny ONZ Kurt Waldheim wysłał do Panamy. Referendum miało zatwierdzić traktaty w sprawie Ka-

nału Panamskiego. Podpisane 7 września 1977 roku regulowały sprawę Strefy Kanału Panamskiego i 

przewidywały, że w 1999 roku wróci ona pod całkowitą suwerenność Republiki Panamy516. Panamski 

przywódca Ómar Torrijos musiał się w tym momencie liczyć z dwoma czynnikami – po pierwsze nie 

był demokratycznie wybranym liderem, co podważało jego mandat do zawarcia historycznego układu 

i narażało w przyszłości sam układ na krytykę, po drugie traktat budził kontrowersje – znaczna część 

Panamczyków uważała go za ustępstwo i przedłużenie amerykańskiej kontroli nad Strefą o 22 lata. 

Dla Torrijosa ratyfikacja była zatem warunkiem legitymizacji, referendum stanowiło środek do 

wzmocnienia władzy, a obserwacja międzynarodowa uniemożliwiała oskarżenie go o fałszerstwo. 13 

września 1977 roku, na 40 dni przed referendum, Torrijos poprosił Sekretarza Generalnego o „wyzna-

czenie przedstawiciela, który obejrzy w jaki sposób naród Panamy w sposób wolny decyduje czy 

aprobuje nowe traktaty czy nie”. Sekretarz Generalny zgodził się na wysłanie misji 11 października, a 

więc na zaledwie 12 dni przed głosowaniem. Misja trwała od 19 do 26 października, zaledwie tydzień 

i kierowana przez zastępcę Sekretarza Generalnego Erica Suya miała zaledwie siedmiu członków, a jej 

szef działał jako Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego517. O głosowaniu 23 października 1977 

roku, w którym ponad 73% spośród ponad 966 tysięcy głosujących zaaprobowało traktaty, misja napi-

sała, że „odbyło się w normalny sposób i było przykładem demokracji”518. W tym miejscu należy się 

niewątpliwie uwaga, że po zaledwie trzydniowym pobycie na miejscu i braku obserwatorów w terenie, 

oświadczenie Specjalnego Wysłannika można rozpatrywać wyłącznie jako deklarację polityczną. 

Siedmioosobowa misja, która dopiero co przybyła do Panamy, nie mogła przeprowadzić należytego 

monitoringu kampanii medialnej ani nie obserwowała kompleksowo oddawania głosów. Jest to rów-

nież generalny zarzut do niektórych misji „śledzenia procesu wyborczego”. Wątpliwości budzi rów-

nież fakt, że rząd Panamy pokrywał koszt pobytu misji, przez co podważał jej bezstronność. Nie prze-

czy to faktowi, że referendum z 1977 roku uważane jest powszechnie za odzwierciedlające wolę Pa-

namczyków i nigdy nie pojawiały się zarzuty o jego sfałszowanie. 

W sprawie Panamy kluczową rolę odgrywa inny czynnik – referendum w latynoskim kraju były 

pierwszym w historii przypadkiem, w którym ONZ zgodziła się obserwować w jakiejkolwiek formie 

proces wyborczy w państwie członkowskim. Nie ma w tym miejscu znaczenia, w jaki sposób odbyła 

się ta obserwacja. Casus Panamy po przełomie demokratycznym ONZ otworzy po kilkunastu latach 
                                                 
515 Annex. Plebiscites, referenda and elections held under the supervision or observation of the United Nations 
in Trust and Non-Self-Governing Terrirories, A/46/609, s. 27 
516 Zob. Panama Canal Treaty and Related Documents Between the United States of America and the Republic 
of Panama Signed at Washington, September 7, 1977, www.pancanal.com 
517 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 149-151 
518 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/46/609, 19 listopada 1991 r., str. 3 
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drogę do prawdziwej obserwacji wyborów na zaproszenie państw przyjmujących. 

2.2.2 Misje obserwacji i nadzoru wyborczego ONZ w procesie przełomu demokratycznego 

ONZ (1989-1994) 

Zakończenie zimnej wojny postawiło Organizację w nowej roli – Narody Zjednoczone nie były już 

miejscem starcia między dwoma zwalczającymi się blokami i mogły odegrać rolę w procesach poko-

jowych kończących peryferyjne konflikty zimnowojenne. Na przełomie lat 80. i 90. doszło do dyna-

mizacji operacji pokojowych ONZ. Bazujące na monitoringu misje obserwacyjne zastąpione zostały 

przez nowe, wielotysięczne misje „drugiej generacji”519. Do ich zadań w kilku wypadkach należała 

m.in. pomoc w przeprowadzeniu na danym terytorium wolnych wyborów. Stało się to przede wszyst-

kim w Namibii (1989), Angoli (1992), Kambodży (1993) i Mozambiku (1994). Powszechnie uznawa-

no wówczas, że po zakończeniu rywalizacji międzyblokowej, ONZ jest jedynym potencjalnie bez-

stronnym sędzią i jej udział w nadzorze bądź obserwacji wyborów stanowi warunek, by strona prze-

grana zaakceptowała ich wynik i uznała proces za uczciwy. W tym samym okresie wystąpiło też inne 

zjawisko – również państwa, do których nie skierowano misji pokojowej, a w których występował 

brak zaufania między aktorami życia politycznego, zaczęły prosić ONZ o obserwowanie swoich wy-

borów. W ten sposób zorganizowano w latach 1990-91 misje obserwacji wyborów ONZ w Nikaragui i 

na Hatiti, a w 1994 roku w Republice Południowej Afryki. Inne kraje, które wystąpiły o pomoc wy-

borczą, m.in. Rumunia po obaleniu Nicolae Ceauşescu, spotkały się z odmową. Przyjęto bowiem prak-

tykę, że ONZ obserwuje wybory wyłącznie tam, gdzie występuje groźba konfliktu zbrojnego i gdzie 

obserwację lub nadzór wyborczy można uznać za element działalności pokojowej. 

Po przełomie demokratycznym 1988-1991, ONZ w sposób o wiele bardziej otwarty formułowała 

również poparcie dla demokracji reprezentatywnej. W tym samym okresie nastąpiła instytucjonaliza-

cja pomocy wyborczej ONZ wyrażająca się choćby w powołaniu Wydziału ds. Wsparcia Wyborczego 

(Election Assistance Unit) przy Sekretarzu Generalnym oraz przyjęciu w 1992 roku Wytycznych dla 

Państw członkowskich dotyczących formułowania wniosków o pomoc wyborczą520. 

Seria wielkich misji nadzoru i obserwacji wyborczej, którą rozpoczyna misja w Namibii521, a kończą 

                                                 
519 J. Bercovitch, R. Jackson, Conflict Resolution in the Twenty-first Century, University of Michigan Press 2009, 
s. 106 
520 Guidelines for Member States considering the formulation of requests for electoral assistance, 
A/47/668/Add.1, 24 listopada 1992 
521 Z formalnego punktu widzenia nadzór nad wyborami w Namibii jest elementem tej samej działalności ONZ 
co nadzór nad opisanymi już procesami wyborczymi w Togolandzie, Kamerunie, Ruandzie, Burundi itd. Z po-
wodu sprzeciwu RPA, wybory odbyły się jednak ponad 30 lat po referendum w Togolandzie i po zakończeniu 
procesu dekolonizacji. Od misji z lat 50. i 60. odróżniają misję w Namibii również rozmiary. Porównywanie 
misji z udziałem prawie 2 tysięcy obserwatorów, jednej z największej w historii nadzoru i obserwacji wyborów, 
do działań Komisarzy Plebiscytowych ONZ z lat 1956-1965 i ich kilkuosobowych ekip, prowadziłoby do błęd-
nych wniosków przy jakichkolwiek próbach badań porównawczych. Autor przyjmuje zatem założenie Sekreta-
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misje w RPA i Mozambiku, była początkiem nowej epoki w dziejach obserwacji wyborczej. Obserwa-

torzy bądź inspektorzy znajdowali się na terytorium całego kraju, a celem działalności tylko w jednym 

przypadku (Namibii) było – jak w poprzednich latach – doprowadzenie do niepodległości terytorium. 

W pozostałych, łamiąc dotychczasową praktykę ONZ, obserwowano procesy wyborcze w państwach 

członkowskich działając na zaproszenie ich rządów. Misje były zatem po raz pierwszy nie tylko zaan-

gażowaniem ONZ na rzecz dekolonizacji, ale również na rzecz demokratyzacji. 

2.2.2.1 ONZ jako gwarant wiarygodności procesu wyborczego w Namibii 

Misja w Namibii towarzysząca operacji pokojowej UNTAG, stanowi pierwszą w historii wielką misję 

nadzoru wyborczego. W odróżnieniu od działań wspólnoty międzynarodowej w latach 1920-35, kiedy 

to podstawową formą pomocy wyborczej było organizowanie referendów, tym razem ONZ wyłącznie 

nadzorowała proces, którym zarządzała administrująca Namibią Republika Południowej Afryki. 

Przypomnieć należy, że terytorium Namibii, dawnej Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej, 

znalazło się w wyniku I wojny światowej pod zarządem Związku Południowej Afryki jako mandat 

typu C i w praktyce administrowane było jako część jego terytorium.W latach 40. rząd ZPA (od 1961 

roku RPA) rozciągnął na terytorium Afryki Południowo-Zachodniej ustawodawstwo apartheidu, w 

latach 50. ZPA zaprzestał składania raportów Radzie Powierniczej, a w 1966 roku odmówił podpo-

rządkowania się rezolucji Zgromadzenia Ogólnego, która zakończyła jego mandat522 i powołała Radę 

oraz Komisarza ONZ ds. Afryki Południowo-Zachodniej523 przemianowanych rok później na Radę 

oraz Komisarza ONZ ds. Namibii524. Do 1989 roku z punktu widzenia ONZ na terenie Namibii istnia-

ła zatem dwuwładza – de iure terytorium znajdowało się pod zarządem Rady ONZ ds. Namibii, de 

facto było jedną z prowincji RPA (choć formalnie nigdy nie przeprowadzono jej aneksji). 

Sytuacja Namibii diametralnie zmieniła się w 1974 roku po przewrocie w Portugalii, gdy wiadomo 

było, że Lizbona ewakuuje swoje kolonie. Słabo zaludniona Afryka Południowo-Zachodnia utrudniała 

obronę RPA i z punktu widzenia bezpieczeństwa Pretorii bardziej zasadne było utworzenie na jej tere-

nie państwa buforowego. Celem rządu południowoafrykańskiego stało się więc przyznanie jej niepod-

ległości w taki sposób, aby zapewnić sobie wpływ na rządy Namibii i odsunąć od nich prosowiecką 

partyzantkę SWAPO. We wrześniu 1975 roku rozpoczęła się konferencja w Turnhalle, w której popie-

rające Pretorię partie wypracowały własny projekt konstytucji i stworzyły Demokratyczny Sojusz z 

                                                                                                                                                         
rza Generalnego, który wyodrębnia przypadek Namibii i traktuje nadzorowane w tym kraju wybory na równi z 
rodzącą się w tym samym okresie obserwacją wyborczą ONZ. Zob. Enhancing the effectiveness A/46/609, 19 
listopada 1991 r., str. 7 
522 Question of South West Africa, A/RES/2145(XXI), 26 października 1966 r. 
523 Question of South West Africa, A/RES/2248(S-V), 19 maja 1967 r. 
524 Question of South West Africa, A/RES/2372(XXII), 12 czerwca 1968 r. 
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Turnhalle (DTA), ugrupowanie finansowane i popierane przez rząd w Pretorii525. W odpowiedzi Rada 

Bezpieczeństwa ONZ wydała w styczniu 1976 roku rezolucję 385, w której żądała od RPA „przepro-

wadzenia w Namibii wolnych wyborów pod nadzorem i kontrolą ONZ”526. 

Rozmowy toczone na ten temat z ONZ za pośrednictwem Zachodniej Grupy Kontaktowej527 nie przy-

niosły rezultatu i w 1979 roku RPA zorganizowała w Namibii wybory wygrane przez DTA, w których 

jednak nie brała udziału SWAPO i których nie uznała ONZ. W latach 80. i czasach eskalacji konfliktu 

międzyblokowego rozwiązanie kwestii namibijskiej było powiązane ze sprawą ewakuacji kubańskich 

interwentów z sąsiedniej Angoli. W tej sytuacji rząd P.W. Bothy nie zdecydował się na ewakuację 

terytorium528.  

Po rokowaniach 1977-79 pozostała jednak utworzona w 1978 roku529 funkcja Specjalnego Przedstawi-

ciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Namibii odpowiedzialnego m.in. za przeprowadzenie wolnych 

wyborów. Funkcję tę pełnił fiński dyplomata Martti Ahtisaari, późniejszy prezydent Finlandii. Na 

podstawie jego planu Rada Bezpieczeństwa przygotowała rezolucję 435, która przewidywała w intere-

sującym nas zakresie, że wolne wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego zorganizowane zostaną 

przez Administratora Generalnego z ramienia rządu RPA, zaś nadzór przez Specjalnego Przedstawi-

ciela Sekretarza Generalnego ONZ. Zaplecze dla jego działań miała stanowić powołana w rezolucji 

Grupa Pomocy ONZ W Okresie Przejściowym (UNTAG)530. W ten sposób powstała baza instytucjo-

nalna dla przeprowadzenia wyborów możliwa do zaakceptowania przez obie strony. RPA uzależniała 

jednak proces niepodległościowy w Namibii od kompleksowego rozwiązania sprawy namibijsko-

angolańskiej. Trwająca wojna na pograniczu angolańsko-namibijskim powodowała, że negocjacje nad 

praktyczną implementacją planu Ahtisaariego przeciągnęły się do końca lat osiemdziesiątych. 22 

grudnia 1988 roku Angola, RPA i Kuba zawarły Porozumienie Trójstronne przewidujący oba procesy. 

W styczniu 1989 roku Kubańczycy rozpoczęli wycofywanie swoich sił, a w lutym rząd RPA i SWA-

PO przystąpiły do rozmów o warunkach przeprowadzenia wyborów531. 

W międzyczasie jednak wypracowano dokument, który szedł pod prąd dominującej tendencji w ONZ 

by niepodległość nie była w żaden sposób warunkowana narzucaniem danemu państwu systemu poli-

tycznego. W 1982 roku Grupa Kontaktowa przekazała Sekretarzowi Generalnemu raport, w którym 

jako załącznik znalazły się „Zasady dotyczące Zgromadzenia Konstytucyjnego oraz konstytucji nie-

podległej Namibii”. Półtorastronicowy dokument tworzył w Namibii demokrację reprezentatywną, 
                                                 
525 Die „totale Aanslag” Op Soek Na ’n Skikking In Suidwes-Afrika, nuwegeskiedenis.co.za 
526 Resolution 385 (1976) of 30 January 1976 
527 W jej skład wchodziły USA, W. Brytania, Francja, Kanada i RFN, wówczas stali i niestali członkowie Rady 
Bezpieczeństwa. 
528 Die “totale Aanslag” (…) op.cit. 
529 Resolution 431 (1978) of 27 July 1978 
530 Resolution 435 (1978) of 29 September 1978 
531 Swapo en SA praat oor 435, „Die Burger”, 11 lutego 1989 r. 
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przewidywał trójpodział władzy oraz powoływanie władzy wykonawczej i ustawodawczej poprzez 

„regularne i uczciwe wybory, w których głosowanie będzie tajne”. Blisko jedna trzecia sekcji poświę-

conej zasadom konstytucji wprowadza dodatkowo katalog praw, które Namibia ma zapewnić swoim 

obywatelom. „Zasady konstytucyjne” nakazywały by katalog ten był zgodny z Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka532. Od 1982 roku praktycznie cały proces negocjacyjny wokół Namibii odbywał się w 

oparciu o dokument Grupy Kontaktowej, a gdy zostały spełnione warunki do wysłania misji UNTAG, 

Sekretarz Generalny w raporcie z 23 stycznia 1989 roku ogłosił w raporcie, że „zasady” Grupy Kon-

taktowej stanowią „integralną część planu ONZ”533. W lutym jego raport zaaprobowała Rada Bezpie-

czeństwa. 1 kwietnia 1989 roku misja UNTAG rozpoczęła działanie. 

W marcu 1989 roku Martti Ahtisaari przybył do Windhoeku. Już pierwsze spotkanie z Administrato-

rem Generalnym 30 marca wykazało różnicę stanowisk – Ahtisaari chciał by czynne prawo wyborcze 

przysługiwało od 18 roku życia, RPA proponowała 21 lat. Co ciekawe – Ahtisaari zdobył poparcie 

obu głównych partii politycznych – SWAPO i DTA, mimo, że lider tej drugiej Dirk Mudge zaznaczał 

iż z powodu zradykalizowania młodzieży działa to na korzyść jego oponenta534. Należy zwrócić uwa-

gę, że proces wyborczy w kilku momentach groził zerwaniem. W kwietniu na północy toczyły się 

ciężkie walki między przechodzącymi z Angoli siłami SWAPO i armią RPA535. W Afryce Południo-

wej armia zapowiadała walkę z „terrorystami”536 , a administrator generalny domagał się od Ahtisa-

ariego prawa do „niepozostawiania bezkarnymi” ich ataków537. We wrześniu proces wyborczy znalazł 

się w niebezpieczeństwie po tym jak przed swoim domem został zamordowany przez agentów połu-

dniowoafrykańskiej służby CCB538  Anton Lubowski – adwokat i najbardziej znany biały członek 

SWAPO539. 

Komponent wyborczy UNTAG był pierwszą misją nadzoru wyborczego, która działała w warunkach 

nieufności wobec podmiotu organizującego wybory. Jedną z podstawowych czynności, które wyko-

nywała w zakresie przygotowań do głosowania była edukacja obywatelska. Między 1 kwietnia, a koń-

cem misji, biuro informacyjne UNTAG stworzyło ponad 200 audycji radiowych, 32 programy telewi-

                                                 
532 Appendix III. Principles concerning the Constituent Assembly and the Constitution of an Independent Namib-
ia w: Letter dated 12 July 1982 from the representatives of Canada, France, Germany, Federal Republic of, The 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America adressed to the Secre-
tary-General, S/15287, 12 lipca 1982 r. 
533 Forging the world's youngest democracy - Namibia, „UN Chronicle”, marzec 1990 
534 Ahtisaari en Pienaar kan strydpunte opklaar, „Die Burger”, 31 marca 1989 r. 
535 Duisend Swapo's sypel in; 122 reeds doodgeskiet SWA-geveg al erger VVO-sitting aangevra, „Die Burger”, 3 
kwietnia 1989 r., I.C. Oshakati, Spanning in Owambo laai op, „Die Burger”, 4 kwietnia 1989 r., Dodetal styg; 
nog 200 Swapo's gejag Dorpe aan brand in SWA-stryd, „Die Burger”, 4 kwietnia 1989 r. 
536 Adjunk-minister maan: SA sal Swapo bly jaag in Suidwes, „Die Burger”, 6 kwietnia 1989 r. 
537 Kommissie ondersoek SWA-geweld, „Die Burger”, 20 kwietnia 1989 r. 
538 Truth and Reconciliation Commission, Case No: CT/00001, victim: Anton Lubowski, www.justice.gov.za 
539 Demokratiese proses in gevaar gestel. SWA-leiers geskok oor Lubowski-sluipmoord, „Die Burger”, 14 
września 1989 r. 
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zyjne i ponad 590 tysięcy różnego typu ulotek i materiałów informacyjnych540. W lipcu 1989 roku 

misja odniosła istotny sukces gdy w czasie wizyty Sekretarza Generalnego ONZ w Namibii, po raz 

pierwszy doprowadziła do spotkania liderów partii politycznych w jednej sali i dwa miesiące wcze-

śniej gdy powołała wspólną grupę roboczą z przedstawicielami Administratora Generalnego tworząc 

w ten sposób skuteczną platformę do rozwiązywania sporów541. 

UNTAG odgrywała też ważną rolę przy rejestracji wyborców – jednym z najistotniejszych elementów 

w procesie wyborczym w państwach trzeciego świata. Nadzorowano prace 70 stałych i 110 mobilnych 

punktów rejestracyjnych doprowadzając do zarejestrowania ponad 700 tysięcy głosujących542. 

W nadzorowaniu głosowania brało udział 1753 osób (średnio czworo inspektorów ONZ przypadało na 

pięcioro urzędników południowoafrykańskiej administracji wyborczej). 885 pracowników misji wyde-

legowanych zostało przez 27 państw członkowskich, 358 wydelegował komponent wojskowy UN-

TAD, a pozostałych 510 stanowili pracownicy systemu ONZ543. Inspektorzy ONZ mieli prawo weta 

wobec każdej decyzji południowoafrykańskiej administracji wyborczej na każdym szczeblu. W ten 

sposób administracja i UNTAG współdecydowały o każdym szczególe technicznym. 

Zagłosowało ponad 680 tysięcy osób – SWAPO odniosła zwycięstwo zdobywając 57% głosów i 41 

miejsc w 72-osobowym Zgromadzeniu544. 14 listopada 1989 Martti Ahtisaari ogłosił na konferencji 

prasowej, że wybory były wolne i gratulował Namibijczykom stania się „najmłodszą demokracją”. 

Również główni aktorzy wyborów nie mieli pretensji do sposobu ich przeprowadzenia545. W ocenie 

wyborów zwracano uwagę, że SWAPO – choć zgodnie z oczekiwaniami wygrała – nie zdobyła więk-

szości dwóch trzecich miejsc i potrzebowała konsensusu do ogłoszenia konstytucji546. Ustawa zasad-

nicza została przyjęta w lutym 1990 roku po negocjacjach i jednogłośnie, a jej specyfika polega m.in. 

na tym, że w preambule na pierwszym miejscu znajduje się odwołanie do praw człowieka niemal za-

czerpnięte z Powszechnej Deklaracji, a dopiero później odwołania do najnowszej historii kraju547. 21 

marca 1990 roku Republika Namibii stała się niepodległym państwem. Dziś uważana jest za jedną z 

najlepiej funkcjonujących demokracji w Afryce. 

Doświadczenie nadzoru wyborczego na tak dużą skalę, jakie stało się udziałem UNTAG, było pierw-

szym w historii międzynarodowej pomocy wyborczej. Później było kilkakrotnie stosowane przez ONZ 

i OBWE. Misje tego typu mają jednak wyłącznie wyjątkowy charakter. Są duże, kosztowne i mogą 

                                                 
540 www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untagFT.htm 
541 Ibidem 
542 Ibidem 
543 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/46/609, 19 listopada 1991 r., str. 9 
544 Elections in Namibia, http://africanelections.tripod.com/na.html 
545 Ahtisaari verklaar verkiesing vry, regverdig Swapo jubel oor sy sege , „Die Burger”, 15 listopada 1989 r. 
546 M. Johns, Namibian Voters Deny Total Power To SWAPO, „The Wall Street Journal”, 21 listopada 1989 r. 
547 Por. The Constitution of the Republic of Namibia, www.lac.org.na/laws/pdf/namcon.pdf 
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mieć zastosowanie w zasadzie tylko w ramach operacji przywracania pokoju, gdzie jedną z cech sys-

temowych jest wzajemna nieufność poszczególnych aktorów życia publicznego. Wymagają zaanga-

żowania 40-50 razy większej liczby osób niż misje obserwacji wyborczej. Organizacja, która je wysy-

ła ponosi też pełną odpowiedzialność za rozwój sytuacji politycznej przed i po wyborach. Stąd wystę-

pować będą bardzo rzadko i na ogół ograniczać się do terytoriów niesamodzielnych, faktycznych pro-

tektoratów międzynarodowych oraz państw znajdujących się w stanie dysfunkcji wskutek długotrwa-

łej wojny domowej.  

2.2.2.2 ONZ w procesie obserwacji wyborów w Nikaragui i na Haiti (1990-91) 

W latach 1990-91 ONZ zorganizowała dwie misje, które od misji w Namibii różniły się w sposób 

znaczący zakresem uprawnień. W obu wypadkach – zapraszającymi były państwa członkowskie orga-

nizacji, a członkowie misji mieli jedynie prawo do obserwowania wyborów i formułowania wniosków. 

Wybory w Nikaragui w 1990 i na Haiti w 1991 roku są pierwszymi w historii misjami obserwacji 

wyborczej w formie zbliżonej do stosowanej dzisiaj przez Unię Europejską, a więc obejmujące kom-

pleksową obserwację całego procesu wyborczego przez znaczącą liczbę obserwatorów. 

Obserwacja wyborów w Nikaragui jest pochodną środkowoamerykańskiego procesu pokojowego. 14 

lutego 1989 roku w deklaracji pięciu prezydentów państw regionu w Costa del Sol stwierdzono, że 

wybory w Nikaragui odbędą się “najpóźniej 25 lutego 1990 roku” i “zaproszeni do udziału zostaną 

obserwatorzy międzynarodowi, zwłaszcza delegaci Sekretarza Generalnego ONZ i Organizacji Państw 

Amerykańskich”548. Osiem dni później nikaraguańskie MSZ skierowało zaproszenie do Sekretarza 

Generalnego i prośbę o wysłanie misji, która oceni czy proces wyborczy jest „uczciwy na każdym 

stadium”549. Jak słusznie zauważa w późniejszym raporcie Sekretarz Generalny, tak sformułowana 

prośba „stawiała ONZ w szczególnej sytuacji” – organizacja nigdy wcześniej nie obserwowała wybo-

rów w państwie członkowskim, a na dodatek zapraszana była nie tylko na dzień wyborów (jak m.in. w 

przypadku Panamy) lecz na cały 10-miesięczny proces wyborczy550. Decyzja Sekretarza Generalnego 

Javiera Péreza de Cuéllara podjęta została w czasie, gdy nie odbywała się sesja Zgromadzenia Ogól-

nego. Ponieważ sprawa nie wchodziła również w skład kompetencji Rady Bezpieczeństwa, De Cuellar 

powołał się na ogólny zapis przyjętej jednogłośnie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 43/24 z 15 listo-

pada 1988 r.551, która wzywała go do „udzielenia możliwie najpełniejszej pomocy rządom środkowo-

amerykańskim w ich działaniach na rzecz osiągnięcia pokoju”. Nie napotkawszy sprzeciwu, w lipcu 

1989 roku, Sekretarz Generalny powołał Misję Obserwacyjną ONZ ds. Weryfikacji Wyborczej w 

                                                 
548 Declaración Conjunta de los Presidentes Centroamericanos emitida en Costa del Sol, El Salvador, 
http://www.sica.int, 14 lutego 1989 r. 
549 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, op.cit., str. 11 
550 Ibidem 
551 The situation in Central America, A/RES/43/24, 15 listopada 1988 r. 
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Nikaragui (ONUVEN). Rada Bezpieczeństwa udzieliła jej poparcia wyłącznie post factum552. 

Misja rozpoczęła działalność 25 sierpnia 1989 roku, a na jej czele stanął Amerykanin Elliot Lee Ri-

chardson553. Był to ciekawy wybór. Richardson, Republikanin, przed wyborami 1976 roku wymienia-

ny jako potencjalny kandydat na prezydenta, znany był głównie ze swojej roli, jaką odegrał w czasie 

afery Watergate, gdy odmówił prezydentowi Nixonowi zdymisjonowania zajmującego się nią proku-

ratora Archibalda Coxa i sam przypłacił to dymisją, stając się jednocześnie dla wielu symbolem 

uczciwości w życiu publicznym554. Wybór Richardsona dawał więc gwarancję, że – gdyby wybory 

wygrali sandiniści, a misja uznała je za uczciwe – rządowi USA będzie trudniej kwestionować legal-

ność władzy prezydenta Daniela Ortegi. 

W pierwszej fazie od sierpnia 1989 roku ONUVEN umieściła sztab wyborczy i prowadziła monitoring 

bazy prawnej, badała respektowanie zasady równości poszczególnych aktorów życia politycznego, 

wolności prasy itd., w drugiej – wraz z początkiem kampanii – otworzyła swoje biura w poszczegól-

nych regionach kraju, w trzeciej do 54 obserwatorów i 12 konsultantów znajdujących się na miejscu, 

dołączyło około 200 dodatkowych obserwatorów, w jednej trzeciej pracowników Sekretariatu Gene-

ralnego, w jednej trzeciej organizacji współtworzących system ONZ, i w jednej trzeciej delegowanych 

przez 20 państw członkowskich555. W ten sposób zastosowano znany do dziś podział na zespół główny 

oraz obserwatorów długo- i krótkoterminowych. 

Ponieważ paralelna weryfikacja wyników wyborów wymagałaby wysłania do Nikaragui misji porów-

nywalnej rozmiarami z UNTAG, ONUVEN skorzystała ze znanego z praktyki organizacji pozarządo-

wych sposobu weryfikacji – metody quick count556. W dniu głosowania obserwatorzy odwiedzili bli-

sko połowę spośród 4,3 tysiąca biur wyborczych (przeciętnie około 10 biur na jednego obserwatora), a 

w ostatnim z biur nadzorowali proces liczenia głosów wysyłając do sztabu uzyskane wyniki557. W ten 

sposób na podstawie rezultatów z ponad 5% biur ONUVEN mogła parę godzin po zamknięciu biur 

dysponować własnymi danymi statystycznymi. 

Wybory wygrała opozycja558. Na kandydatów Narodowej Unii Opozycyjnej (UNO) padło 55% głosów, 

sandinistowski FSLN otrzymał ponad 40%. Przywódczyni opozycji Violeta Barrios de Chamorro zo-

stała nowym prezydentem kraju. 

                                                 
552 Resolution 637 (1989) of 27 July 1989 
553 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/46/609, 19 listopada 1991 r., str. 12 
554 N.A. Lewis, Elliot Richardson Dies at 79; Stood Up to Nixon and Resigned In „Saturday Night Massacre”, 
„New York Times”, 1 stycznia 2000 r. 
555 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/46/609, 19 listopada 1991 r., str. 13 
556 Metoda ta polega na wytypowaniu reprezentatywnych lokali wyborczych i zdobyciu protokołów z wynikami.  
557 Ibidem 
558 T. Ziluaga, M. Roitman, Elecciones y democracia en Nicaragua (1979-1990), „Politica y Sociedad”, 6/7, 
1990, s. 29 
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Z punktu widzenia ONZ wybory stanowiły precedens: po raz pierwszy nie pojawił się sprzeciw wobec 

tak daleko posuniętej ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego. Istotnym zastrzeże-

niem była jednak argumentacja użyta przez Sekretarza Generalnego, który wysłanie misji ONUVEN 

usprawiedliwiał regionalnym zasięgiem konfliktu nikaraguańskiego. Dawało to argument zwolenni-

kom tezy o „wyjątkowym charakterze” obserwacji wyborczej ONZ. 

Ważnym efektem misji ONUVEN był fakt pojawienia się kolejnych zaproszeń pod adresem ONZ. 

Kierowano je na ręce Sekretarza Generalnego, jego przedstawicieli, bądź za pośrednictwem Programu 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Pamiętać należy, że na początku lat 90. na całym 

świecie istniał szereg punktów zapalnych w większości odziedziczonych po zimnej wojnie. Mecha-

nizm rozwiązania sytuacji poprzez wolne wybory wydawał się wówczas oczywistym rozwiązaniem. 

W styczniu 1990 roku o obserwację wystąpiła Rumunia. Jej prośba została odrzucona ponieważ wybo-

ry uznano za niepowiązane z kwestią bezpieczeństwa regionu, a zatem stanowiące wewnętrzną sprawę 

państwa członkowskiego559. W Sekretariacie Generalnym panowała opinia, że obserwacja wyborcza 

jest wyjątkowym rodzajem działalności i musi być przynajmniej luźno powiązana z dotychczasowym 

zakresem działań ONZ w sprawach związanych z przywracaniem pokoju. 

W marcu 1990 roku o obserwację wyborczą zbliżoną kształtem do misji ONUVEN nieformalnie po-

prosiło Haiti, które od obalenia w 1986 roku dyktatury Jean-Claude’a Duvaliera, nie było w stanie 

wyłonić demokratycznej władzy. Na miejsce wysłano misję eksploracyjną, a po kilku miesiącach 

rozmów 23 czerwca 1990 roku tymczasowy przywódca państwa poinformował Sekretarza Generalne-

go, że junta wojskowa, centralna komisja wyborcza oraz siły zbrojne wspólnie popierają ideę wolnych 

wyborów obserwowanych przez ONZ. W tym samym czasie Grupa Państw Ameryki Łacińskiej i Ka-

raibów poinformowała o złożeniu w Zgromadzeniu Ogólnym projektu rezolucji zezwalającej na wy-

słanie na Haiti misji – ONUVEH560. 10 października Zgromadzenie przyjęło ostateczny projekt rezo-

lucji przewidujący w interesującym nas zakresie: wysłanie około 50 obserwatorów, którzy przyjadą 

przed rejestracją wyborców i wyjadą po wyborach oraz wzmocnienie ich grupą kilkuset innych ob-

serwatorów bezpośrednio w czasie rejestracji i w czasie wyborów561. Zachowano więc strukturę zbli-

żoną do misji ONUVEN w Nikaragui. Ostatecznie pierwszą grupę obserwatorów tworzyło 40 osób, a 

drugą – 130. W dniu wyborów obserwatorzy odwiedzili łącznie 1813 lokali wyborczych (przeciętnie 

10-11 biur na osobę) we wszystkich dziewięciu okręgach wyborczych, a badanie quick count oparte 

było na wynikach ze 150 lokali562. Nie zauważono żadnej zorganizowanej próby zerwania lub sfał-

                                                 
559 E.C. Bjornlund, Beyond Free and Fair (…) op.cit., s. 56 
560 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, op.cit., str. 15 
561 Electoral assistance to Haiti, A/RES/45/2, 10 października 1990 r. 
562 Y. Beigbeder, International Monitoring (…), op.cit., s. 174-175 
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szowania wyborów563, a zwycięstwo w pierwszej turze zdobył uzyskując ponad dwie trzecie głosów 

były ksiądz katolicki Jean-Bertrand Aristide. Obserwacja wyborcza ONZ i powszechne uznanie Ari-

stide’a za demokratycznie wybranego prezydenta, przyczyniły się do ostrej reakcji ONZ i OPA, gdy 

we wrześniu następnego roku Aristide obalony został w wyniku zamachu stanu. Obecność ONZ-

owskich obserwatorów w 1990 roku i udział ONZ w demokratyzacji Haiti przywołana została na-

tychmiast po zamachu stanu w kolejnej rezolucji, w której od junty domagano się „przywrócenia pra-

wowitej władzy”564.  

Fakt, że Aristide był wybrany w wyborach, w których ONZ pełniła rolę obserwatora, wzmacniał rów-

nież argumenty używane w Radzie Bezpieczeństwa w czasie debaty w latach 1993-94 na temat przy-

wrócenia demokracji na Haiti prowadzące najpierw do nałożenia na ten kraj sankcji565, a następnie 

uprawomocnienia przygotowywanej przez Stany Zjednoczone interwencji zbrojnej566.  

2.2.2.3 Porażki misji wyborczych ONZ w Angoli i Kambodży (1992-1993) 

Po sukcesach misji w Namibii, Nikaragui i Haiti, powstawało wrażenie, że obserwacja wyborcza ONZ 

jest gwarantem sukcesu procesów demokratyzacyjnych i że stanowi remedium dla wszystkich krajów, 

które zamierzają przeprowadzić wolne wybory. Zweryfikować je miała kolejna misja. Tym razem 

obserwowano proces wyborczy w Angoli, która od swojego powstania w 1975 roku znajdowała się w 

stanie wojny domowej między prosowieckim rządem Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angoli (MPLA), 

a popieraną materialnie przez USA, zaś zbrojnie przez RPA Narodową Unią na rzecz Całkowitej Nie-

podległości Angoli (UNITA). Konflikt był jednym z najkrwawszych w dziejach Afryki, a jeszcze na 

przełomie 1987 i 1988 roku obie strony przy wsparciu kubańskim i południowoafrykańskim stoczyły 

nierozstrzygniętą bitwę pod Cuito Cuanavale, w której po obu stronach zginęło około 8 tysięcy osób. 

Proces pokojowy w Angoli jest pochodną tych samych porozumień, które doprowadziły do wycofania 

się z niej Kubańczyków i które otworzyły drogę do niepodległości Namibii. Dzięki temu konflikt w 

Angoli stał się konfliktem wewnętrznym. W 1991 roku strony zawarły Porozumienia z Bicesse prze-

widujące zasady zaprzestania walk i przejścia do rozwiązania politycznego, w związku z którymi 

ONZ-owska misja UNAVEM, która nadzorowała wycofywanie z Angoli sił kubańskich, została prze-

kształcona w misję UNAVEM II, nadzorującą właściwy proces pokojowy567. Aneks II ustanawiający 

Fundamentalne zasady ustanowienia pokoju w Angoli przewidywał „wolne i uczciwe wybory nowego 

rządu”. Miały one zostać przeprowadzone „po rejestracji wyborców sporządzonej pod nadzorem mię-

dzynarodowych obserwatorów wyborczych, którzy pozostaną w Angoli do czasu poświadczenia, że 

                                                 
563 W praktyce obserwacji wyborczej jest to częste spostrzeżenie obserwatorów, gdy w wyborach nie startuje 
żaden przedstawiciel rządzącego reżimu i gdy wybory służą wyłonieniu pierwszej stabilnej władzy. 
564 The situation of democracy and human rights in Haiti, A/RES/46/7, 11 października 1991 r. 
565 Resolution 841 (1993) of 16 June 1993 
566 Resolution 940 (1994) of 31 July 1994 
567 Resolution 696 (1991) of 30 May 1991 
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wybory były wolne i uczciwe i do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników”568. Aneks IV tzw. „Protokół 

z Estoril” precyzował z kolei, że odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne, a w prezydenckich 

ustanawiał system dwuturowy569. 

Zgodnie z porozumieniami rząd angolański zwrócił się w grudniu 1991 roku do ONZ o pomoc tech-

niczną przy przeprowadzeniu wyborów oraz o wysłanie obserwatorów570. 24 marca 1992 roku Rada 

Bezpieczeństwa rozszerzyła mandat UNAVEM II o obserwację wyborów571. Wewnątrz misji odpo-

wiedzialna za obserwację był Wydział ds. Wyborów (Electoral Division), posiadający strukturę wer-

tykalną z przedstawicielstwami w Luandzie, sześciu regionach i stolicach 18 prowincji. Umieszczono 

w nich 100 obserwatorów długoterminowych. W pierwszej fazie nadzorowali oni trwającą blisko trzy 

miesiące późną wiosną i latem 1992 r. rejestrację wyborców, w drugiej obserwowali trwającą miesiąc 

kampanię wyborczą, w trzeciej obserwowali dwudniowe głosowanie (29-30 września), w czwartej 

liczenie głosów, rozpatrywanie skarg i ogłoszenie wyników. Na wybory sprowadzono 400 obserwato-

rów krótkoterminowych. Po raz pierwszy pracowali oni w dwuosobowych zespołach, a nie w poje-

dynkę (praktyka ta utrzymała się później i została przejęta przez MOW OBWE i UE). Odwiedzono 

około 4 tysięcy biur wyborczych – około dwóch trzecich wszystkich572. Ponownie zastosowano rów-

nież metodę quick count, która po dwóch pierwszych misjach stała się elementem każdej ONZ-

owskiej misji obserwacji wyborów573. 

17 października 1992 roku ogłoszono wyniki wyborów, które dały MPLA większość w parlamencie i 

czyniły zwycięzcą pierwszej tury prezydenta José Eduardo dos Santosa. Między nim i liderem UNITA 

Jonasem Savimbim miała się odbyć II tura – Dos Santos otrzymał 49,57% głosów, a Savimbi 40,07%. 

UNITA oskarżyła władze o fałszerstwo wyborcze i zagroziła powrotem do działań zbrojnych. W tej 

sytuacji stojąca na czele UNAVEM II Specjalna Przedstawiciel Sekretarza Generalnego wydała zna-

czące oświadczenie w imieniu obserwatorów stwierdzając, że „nie ma jednoznacznych dowodów 

większego, systematycznego lub zakrojonego na szeroką skalę oszustwa wyborczego” i uznała, że 

wybory były „generalnie wolne i uczciwe”574. Mimo tego w całym kraju dochodziło do prób zbrojne-

go przejmowania przez UNITA siedzib władz lokalnych i w ten sposób zdobycia władzy siłą. Wyda-

rzenia te zostały potępione przez Radę Bezpieczeństwa 30 października (a misja UNAVEM przedłu-

                                                 
568 Attachment II: Fundamental Principles for the Establishment of Peace in Angola, w: Peace Accords for An-
gola, www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/africa.html 
569 Attachment IV: Protocol of Estoril, w: Peace Accords for Angola, op.cit. 
570 Przebieg procesu decyzyjnego jak również inne okoliczności powołania i przebiegu misji zob. Unavem II, 
www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/Unavem2/UnavemIIB.htm 
571 Resolution 747 (1992) of 24 March 1992 
572 Unavem II, op.cit. 
573 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/47/668, 18 listopada 1992 r., s. 11 
574 Unavem II, op.cit. 
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żona do końca listopada)575 jednak ONZ utraciła kontrolę nad procesem politycznym. Savimbi zerwał 

wybory, a druga tura nigdy się nie odbyła. Ten rozwój wydarzeń scementował władzę Dos Santosa i 

MPLA. UNITA, której nie udało się przejęcie władzy, została powszechnie uznana za winną zerwania 

procesu demokratycznego, a w dokumentach ONZ jeszcze w 1995 roku pojawiał się postulat dokoń-

czenia wyborów z 1992 roku i przeprowadzenia ich drugiej tury576. Savimbi zginął w lutym 2002 roku, 

wkrótce po czym UNITA złożyła broń. W międzyczasie w Angoli rozpoczęto masowe wydobycie 

ropy naftowej co uczyniło ten kraj jednym z nielicznych rentierskich państw Afryki Subsaharyjskiej. 

Jednocześnie scementowało władzę monopartii, która w wyborach w 2008 roku przypisała sobie 86-

procentowy wynik. Z punktu widzenia ONZ i jej obserwacji wyborczej, porażka wyborów w Angoli, 

była okazją do refleksji. Po sukcesie w Nikaragui i względnym sukcesie na Haiti, ONZ wyrastała na 

głównego recenzenta procesów wyborczych w trzecim świecie. Wybory w Angoli w dużym stopniu 

zatrzymały tę tendencję. 

Porażkę poniosła również kolejna misja, w której w 1993 roku ONZ po raz pierwszy w swojej historii 

zorganizowała (a nie obserwowała lub nadzorowała) proces wyborczy. Stało się to na mocy Porozu-

mienia o całościowym rozwiązaniu politycznym w Kambodży, które – podpisane 23 listopada 1991 

roku – kończyło wojnę domową w tym kraju. Ostatni raz mieszkańcy Kambodży głosowali w wybo-

rach w 1970 roku. Później państwo to rządzone było przez prawicową dyktaturę, następnie Czerwo-

nych Khmerów, by wreszcie po wietnamskiej inwazji w 1979 roku dostać się pod władzę prowietnam-

skiego marksistowskiego reżimu. Istotne dla dalszych rozważań są trzy fakty: 1.) Czerwoni Khmerzy 

przez cały okres 1979-91 kontrolowali część kraju prowadząc wojnę partyzancką, 2.) Jako ich sojusz-

nik działała partyzantka popierająca obalonego w 1970 roku króla Norodoma Sikhanouka, 3.) Pro-

wietnamski reżim, na którego czele od 1985 roku stał Hun Sen, nigdy nie został uznany przez ONZ577. 

Artykuł 2. Porozumienia o całościowym rozwiązaniu politycznym, przewidywał utworzenie przez 

ONZ misji UNTAC z komponentem wojskowym i cywilnym, która miała przejąć odpowiedzialność 

za implementację układu pokojowego. Artykuł 4 przewidywał „wolne i uczciwe wybory zorganizo-

                                                 
575 Resolution 785 (1992) on 30 October 1992 
576 Report of the Secretary-General on the United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM II), 
S/1995/97), 1 lutego 1995 r., s. 5-6 
577 Była to jedna z najbardziej schizofrenicznych postaw w historii tej organizacji. ONZ z zasady uznająca wła-
dzę sprawowaną w sposób skuteczny, negowała ją w odniesieniu do rządu Kambodża, ale już nie w odniesieniu 
do powstałego również wskutek inwazji wietnamskiej rządu Laosu. Zob. The situation in Kampuchea, 
A/RES/34/22, 14 listopada 1979 r. Do 1991 roku jedynym uznawanym przez ONZ rządem „Demokratycznej 
Kampuczy” była partyzantka Czerwonych Khmerów, która na forum publicznym zmieniła język swoich wystą-
pień. Dla przykładu w 1989 roku na forum Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciel Kampuczy oskarżał „wiet-
namskich okupantów” o „plądrowanie świątyń i wprowadzanie praktyk niezgodnych z buddyzmem” oraz o 
aresztowanie mnichów, których nauczanie „jest przeciwne komunistycznej ideologii okupantów”. Zob. Summary 
record of the 40th meeting, A/C.3/44/SR.40, 13 listopada 1989 r. 
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wane i przeprowadzone przez ONZ jako bazę dla sformowania nowego i prawowitego rządu”578. 

Ustanowiła ją rezolucja Rady Bezpieczeństwa z lutego 1992579. 

Zadaniem UNTAC było więc – jak wynika z cytowanego powyżej dokumentu – przeprowadzenie 

wyborów, a nie ich obserwacja lub nadzór nad nimi. Oznacza to, że do ONZ należało stworzenie bazy 

prawnej, powołanie administracji wyborczej i przeprowadzenie głosowania aż do ogłoszenia wyników. 

Wybierano 120-osobowe Zgromadzenie Konstytucyjne bez przesądzania o przyszłym ustroju państwa. 

Wybory były proporcjonalne, a za okręgi wyborcze służyły dotychczasowe prowincje. W październi-

ku rozpoczęto proces rejestracji prawie 4,7 miliona uprawnionych do głosowania, początkowo plano-

wany na trzy miesiące, a ostatecznie przedłużony do 31 stycznia 1993 roku580. Wyborów nie przepro-

wadzono na terenie zajmowanym przez Czerwonych Khmerów po tym jak ich Partia Demokratycznej 

Kampuczy ogłosiła bojkot i zapowiedziała próbę zerwania procesu. 

Bardzo istotną zmianą było skorzystanie przez ONZ z pracy woluntariuszy. Za pośrednictwem Pro-

gramu Woluntariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV) zmobilizowanych zostało 465 osób, którym 

powierzono nadzór nad całym procesem wyborczym na szczeblu dystryktów. To oni odpowiadali za 

zorganizowanie szkoleń i przygotowanie miejscowej administracji wyborczej. Na dzień wyborów 

zorganizowano łącznie 1400 biur do głosowania i 200 mobilnych zespołów docierających do bardziej 

odległych punktów kraju581. Łącznie do wyborów zatrudniono ponad 50 tysięcy kambodżańskich pra-

cowników. W czasie głosowania proces nadzorowało około tysiąca zagranicznych inspektorów582. 

UNTAC zarządzała również przeliczeniem głosów. Zgodnie z wynikami głosowało blisko 90% zare-

jestrowanych wyborców – FUNCINPEC, partia związana z Norodomem Sikhanoukiem, otrzymała 

45,47%, a partia Hun Sena 38,23%. Poza nimi startowało 18 innych ugrupowań583. Rada Bezpieczeń-

stwa wydała rezolucję, w której uznała wyniki wyborów powołując się na fakt, że „zostały one uznane 

za wolne i uczciwe przez ONZ”, ale również dwukrotnie wyraziła wdzięczność dla Norodoma Sikha-

nouka, raz wyrażając „hołd jego przywództwu i stałej roli na rzecz pojednania narodowego”, a drugi 

raz „popierając jego działania” na rzecz pojednania584. Tak sformułowany dokument niesie ze sobą 

poważne kontrowersje: czy ONZ jako organizator wyborów może w tak jednoznaczny sposób udzie-

lać poparcia jednemu z ich uczestników oraz czy może sama weryfikować własny proces wyborczy”. 

W tej drugiej sprawie sama ONZ stoi dziś na stanowisku, że organizacja obserwująca i zarazem orga-

                                                 
578 Agreement on a comprehensive political settlement of the Cambodia conflict (with annexes). Concluded at 
Paris on 23 October 1991, „United Nations Treaty Series”, vol. 1663, I-28613 
579 Resolution 745 (1992) of 28 February 1992 
580 Cambodia - UNTAC, www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacbackgr2.html#three 
581 Ibidem 
582 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/48/590, 18 listopada 1993 r., s. 8-9 
583 Ibidem 
584 Resolution 840 (1993) of 15 June 1993 
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nizująca te same wybory popada w konflikt interesów585. Pamiętać należy również, że ONZ wypowia-

dała się w ten sposób o konflikcie politycznym, w którym jedną ze stron był nieuznawany przez nią od 

12 lat faktyczny rząd Kambodży. 

Tymczasem Kambodżańska Partia Ludowa coraz głośniej oskarżała organizatorów o fałszerstwo wy-

borcze, domagała się powtórki wyborów w części kraju, a 10 czerwca oficjalnie ogłosiła, że nie uznaje 

wyników. Trzy prowincje zagroziły secesją, jeżeli FUNCINPEC przejmie władzę. Kambodży groziła 

powtórka scenariusza znanego z Angoli, w związku z czym UNTAC wycofała 12 i 13 czerwca więk-

szość swojego personelu. 

Sytuacja zaczęła się rozwiązywać w następnych dniach. Najpierw parlament anulował zamach stanu z 

1970 roku przekazując władzę Sikhanoukowi – ten z kolei zaproponował zastosowanie modelu kon-

socjonalnego z trzema partiami koalicyjnymi (trzecią była Buddyjska Partia Liberalno-Demokratyczna) 

i dwoma premierami. 24 czerwca 1993 roku osiągnięto porozumienie, a we wrześniu ogłoszono kon-

stytucję formalnie przywracającą monarchię586. W 1997 roku Hun Sen dokonał zamachu stanu obala-

jąc koalicję i zostając po roku jedynym premierem rządu. Stał na jego czele do końca omawianego 

okresu. 

Wybory w Kambodży były dla ONZ kolejnym sygnałem, że obecność tej organizacji, nawet jako or-

ganizatora wyborów, nie daje gwarancji sukcesu samego procesu wyborczego. Był to też jedyny w 

historii przykład zorganizowania wyborów przez ONZ w państwie członkowskim. Doświadczenie z 

Kambodży wpłynęło jednak na jeden z aspektów na rozwój międzynarodowego nadzoru i obserwacji 

wyborów. Po raz pierwszy inspektorami byli nie pracownicy Sekretariatu Generalnego ONZ ani nie 

wysłani przez państwa członkowskie dyplomaci lub wojskowi, lecz woluntariusze. Dziś praktyka wy-

syłania osób spoza instytucji organizujących obserwację wyborczą jest powszechna i stanowi podsta-

wę rekrutacji obserwatorów m.in. przez OBWE i UE. W 1993 roku Sekretarz Generalny pisał w swo-

im raporcie, że woluntariusze obniżają koszty misji i zapowiadał, że eksperyment zostanie powtórzony 

w kolejnych misjach w Liberii i Mozambiku587. 

2.2.2.4 Obserwacja wyborcza ONZ na Południu Afryki i w Salwadorze – schyłek MOW ONZ 

Kolejna wielka misja ONZ obserwowała wybory w RPA w kwietniu 1994 roku. Już latem 1992 roku, 

gdy rozpoczynały się negocjacje między rządem i przedstawicielami ugrupowań reprezentujących 

czarną większość, Rada Bezpieczeństwa postanowiła o wysłaniu do Afryki Południowej obserwato-

                                                 
585 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/58/212, 4 sierpnia 2003 r., s. 11-12 
586 Cambodia - UNTAC, op.cit. 
587 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/48/590, 18 listopada 1993 r., s. 20 
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rów ONZ 588. Na początku ich zadaniem było śledzenie procesu pokojowego, ale gdy wiadomo było, 

że kolejne – przypadające na wiosnę 1994 roku wybory parlamentarne będą po raz pierwszy w historii 

kraju wielorasowe i w pełni demokratyczne, w Zgromadzeniu Ogólnym istniało przeświadczenie, że 

organizacja, która od lat 60. zwalczała apartheid jest w najwyższym stopniu powołana do obserwowa-

nia jego końca. W grudniu Zgromadzenie dwukrotnie domagało się od Sekretarza Generalnego przed-

stawienia planu misji obserwacyjnej w RPA589. Plan taki przedstawiony został 10 stycznia590, a 14 

stycznia 1994 Rada Bezpieczeństwa zaaprobowała plan rozmieszczenia misji591. Do końca marca 1994 

roku misja rozmieściła aż 500 obserwatorów długoterminowych w 60 punktach kraju, w drugiej fazie 

między 17 a 20 kwietnia dołączyło do nich 1485 obserwatorów krótkoterminowych. Ponadto ONZ 

stworzyła wspólną strukturę – Połączoną Jednostkę Operacyjną – z misjami OJA, Commonwealthu i 

UE. Łącznie w koordynacji z Misją Obserwacyjną ONZ w Afryce Południowej (UNOMSA) w całym 

kraju działało 2527 obserwatorów592. Była to największa misja obserwacyjna w historii ONZ i jedna z 

największych w historii obserwacji wyborczej w ogóle. 

Podstawowym problemem wyborów w RPA w 1994 roku była nie tyle możliwość ich sfałszowania ile 

zerwania. Kampanii wyborczej towarzyszyły akty przemocy, a część z partii długo wykluczała swój 

udział. W niektórych częściach kraju nie dopuszczano do kampanii wyborczej – szczególny problem 

stanowiły dawne bantustany, a szczególnie jeden z nich Bophuthatswana (do obalenia w marcu rzą-

dów miejscowego lidera Lucasa Mangope). Próba przeprowadzania edukacji wyborczej czy agitacji 

groziła w wielu innych miejscach śmiercią593 . W kwietniu 1994 roku Sekretarz Generalny pisał: 

„Przeciętna średnia liczba zabójstw z powodów politycznych spadła z 366 w 1993 roku do 286 na 

początku roku 1994. Wciąż jednak średnio wynosi 10 dziennie, wiele ofiar to kobiety i dzieci”594. 

Zdecydowaną większość zarówno sprawców jak i ofiar morderstw politycznych stanowili czarni. Nie-

kiedy morderstwa przybierały formę masakr. Pamiętać należy, że w ostatnim trójizbowym parlamen-

cie, zarezerwowanym dla białych, Koloredów i Azjatów, była również dość silna opozycja przeciwko 

likwidacji segregacji rasowej i rząd znajdował się pod stałym naciskiem, by odwołać wybory i powró-

cić do praktyk stanu wyjątkowego. Destabilizacja sytuacji na zamieszkanych przez czarną biedotę 

przedmieściach działała jako argument przeciwko idei multirasowej demokracji. Szczególna sytuacja 

panowała w prowincji KwaZulu-Natal, gdzie o władzę rywalizowały Afrykański Kongres Narodowy i 

zuluska partia Inkatha. 

                                                 
588 Resolution 765 (1992) of 16 July 1992; Resolution 772 (1992) of 17 August 1992 
589 Elimination of apartheid and establishment of a united, democratic and non-racial South Africa, 
A/RES/48/159A, 20 grudnia 1993 r. 
590 Report of the Secretary-General on the question of South Africa, A/48/845, S/1994/16, 10 stycznia 1994 r. 
591 Resolution 894 (1994) on 14 January 1994 
592 Report of the Secretary-General on the question of South Africa, S/1994/717, 16 czerwca 1994 r., s. 6 
593 Ibidem., s. 22-23 
594 Further report of the Secretary-General on the question of South Africa, S/1994/435, 14 kwietnia 1994 r., s. 3 
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Drugim problemem była niska świadomość obywatelska znacznej części ludności. Pozbawiona przez 

lata praw wyborczych czarnoskóra ludność, w większości po raz pierwszy brała udział w jakichkol-

wiek wyborach. Przeszkolenie członków komisji wyborczych również było poważnym problemem . 

W wielu punktach kraju biura wyborcze były źle wyposażone. Pomimo tego, podstawową intencją 

władz i opozycji było wyjście z kryzysu i rozpoczęcie procesu demokratycznego. W innym wypadku 

mogło dojść do pełnej utraty kontroli nad procesem politycznym i przekształcenia go w wojnę domo-

wą.  

Wybory miały się odbywać przez trzy dni – na 26 kwietnia zaplanowano głosowanie w więzieniach, 

szpitalach, za granicą oraz oddawanie głosu przez osoby, które z różnych przyczyn nie mogły uczynić 

tego w normalnym terminie. 27-28 kwietnia były dniami właściwych wyborów. Jak się później okaza-

ło głosowanie w wielu miejscach przedłużono do 29 kwietnia. 

Obserwacja wyborcza przy silnej kadrze obserwatorskiej była bardzo wnikliwa. 27-28 kwietnia ob-

serwatorzy UNOMSA, przeszkoleni w czasie trzydniowej sesji w Pretorii595, odwiedzili 7430 spośród 

8478 biur wyborczych (87,6% wszystkich), stwierdzając, że aż 25% z nich brakuje materiałów, ale że 

większość (81%) poprawnie wykonuje procedury596. Po zakończeniu głosowania, Specjalny Przedsta-

wiciel Sekretarza Generalnego Lachdar Brahimi wyraził zadowolenie, że „naród Afryki Południowej 

mógł w sposób wolny uczestniczyć w głosowaniu”597. Przy obserwowaniu liczenia głosów ponownie 

zastosowano metodę quick count598. 

Według ogłoszonych 5 maja 1994 roku wyników Afrykański Kongres Narodowy zdobył 62,65% gło-

sów, a rządząca od 1948 roku Partia Narodowa (NP) 20,39%, co oznaczało, że udało jej się znacząco 

rozszerzyć swoją bazę wyborczą poza białą mniejszość. Inkatha (IFP) otrzymała 10,54%, pozostałe 

partie nie przekroczyły 3-procentowego wyniku599. Parlament wybrał Nelsona Mandelę na prezydenta, 

a ANC zdecydował się na konsocjonalny model władzy oferując koalicję Partii Narodowej i Inkatha. 

Przetrwała ona do 1996 roku.  

Misja ONZ była spektakularna i choć sama obserwacja przeszła bez zarzutów, należy zaznaczyć jed-

nak poważny konflikt interesów, w jakim znalazła się organizacja. Jak już zostało wspomniane, ONZ 

odegrała dużą rolę w koordynacji walki z apartheidem, jeszcze w latach 90. określała ANC mianem 

„ruchu narodowo-wyzwoleńczego”, a nawet finansowała jego biuro w Nowym Jorku600. W tym miej-

                                                 
595 S. Möckli, Wahlhilfe durch die UN. Am Beispiel Namibia 1989 und Südafrika 1994, „Beiträge und Berichte” 
243/1995, Institut für Politikwissenschaft Hochschule St. Gallen, s. 8 
596 Report of the Secretary-General on the question of South Africa, S/1994/717, op.cit., s. 22-23 
597 Ibidem, s. 24 
598 Ibidem, s. 25 
599 Elections in South Africa, http://africanelections.tripod.com/za.html 
600 Programme of work od the Special Committee Against Apartheid, w: Policies of apartheid of the Government 
of South Africa, A/RES/47/116A-G , 18 grudnia 1992 r. 
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scu uzasadnione wydaje się pytanie do jakiego stopnia obserwator wyborów może być jednocześnie 

uczestnikiem procesu politycznego w danym kraju, nawet jeżeli uczestnictwo to wydaje się z jego 

punktu widzenia uzasadnione moralnie. Pytanie to jest o tyle istotne, że – choć rząd RPA zgodził się 

na obserwację wyborczą ONZ – mógł, powołując się na wyżej wymienione przesłanki, odmówić ta-

kiej zgody. Pytanie znalazło praktyczny wymiar dwa lata po wyborach w RPA, gdy rząd Izraela od-

mówił ONZ zgody na podobną, zakrojoną na szeroką skalę obserwację wyborów na terytoriach pale-

styńskich. 

Zwrócić uwagę należy również na rozmiary ówczesnych misji obserwacyjnych, nieporównywalnie 

większych niż jakakolwiek misja organizowana w ostatnich latach. Pomimo udanych doświadczeń z 

kilkusetosobowymi misjami w Nikaragui i na Haiti, ONZ korzystała w RPA z pracy ponad 2 tysięcy 

obserwatorów. Gdyby tak dużą Misję sformować w oparciu o jedno źródło finansowania i metodolo-

gię wyborczą UE, wyczerpałaby ona prawdopodobnie cały roczny budżet, jaki Komisja Europejska 

przeznacza na obserwację wyborczą na całym świecie. 

Bardzo podobny liczebnie był uznawany za ostatnią z wielkich misji obserwacji wyborczej ONZ 

komponent wyborczy misji ONZ w Mozambiku. Układ pokojowy zawarty 4 października 1992 roku 

między dawną marksistowską partią władzy FRELIMO i dawną partyzantką RENAMO, kończący 

wojnę domową 1975-92, przewidywał wybory prezydenckie i parlamentarne w ciągu roku od jego 

podpisania. Strony nie zdołały jednak dojść do porozumienia. Wybory przekładano i odbyły się one 

dopiero w dniach 27-29 października 1994 roku, a więc już po głosowaniu w RPA. Tym razem misja 

dysponowała ponad dwoma tysiącami własnych obserwatorów. Wbrew zapowiedziom i wbrew rodzą-

cej – wydawałoby się – praktyce, nie było jednak wśród nich woluntariuszy601. Głosowanie przyniosło 

zwycięstwo prezydenta Joaquina Chissano z FRELIMO już w pierwszej turze (53,30% głosów) nad 

Alfonso Dhlakamą, przywódcą RENAMO (33,73%). W wyborach parlamentarnych FRELIMO uzy-

skała 44,33% głosów i nieznaczną większość w parlamencie (129 na 250 miejsc)602. Obserwatorzy nie 

dopatrzyli się – poza zbyt długim liczeniem głosów – żadnych uchybień. Specjalny Przedstawiciel 

Sekretarza Generalnego w swoim raporcie zaznaczał , że “głosowanie może być określone jako prze-

prowadzone w sposób pokojowy i uczciwy”603.W listopadzie wyniki uznała Rada Bezpieczeństwa 

ONZ604. W Mozambiku, w przeciwieństwie do Angoli, nie nastąpił powrót do wojny domowej. W 

1999 roku w kolejnych wyborach Dhlakama znów przegrał z Chissano tym razem jednak zdobywając 

47,71% głosów605. Chissano złożył urząd po dwóch konstytucyjnych kadencjach, jednak FRELIMO 

do końca omawianego okresu nie utraciło władzy nad krajem. 
                                                 
601 Progress report on the United Nations operation in Mozambique, S/1994/1196, 21 października 1994 r., s. 3 
602 Elections in Mozambique, http://africanelections.tripod.com/mz.html 
603 Preliminary statement by the Special Representative of the Secretary-General for Mozambique, S/1994/1282, 
Maputo, 2 listopada 1994 r. 
604 Resolution 960 (1994) of 21 November 1994 
605 Elections in Mozambique, op.cit. 
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Wcześniej, przed Misjami w RPA i Mozambiku, ONZ po raz ostatni obserwowała proces wyborczy 

stanowiący próbę wyjścia z kryzysu środkowoamerykańskiego. Po podpisaniu Porozumień z Chapul-

tepec, zakończyła się 12-letnia wojna domowa w Salwadorze, a art. VIII Porozumień przewidywał, że 

nad implementacją pokoju (przewidującego m.in. wolne wybory i przekształcenie partyzanckiego 

Frontu Wyzwolenia im. Farabundo Martí w partię polityczną) czuwać będzie misja ONZ606. Wydział 

ds. Wyborów misji pokojowej ONUSAL w Salwadorze, powołano we wrześniu 1993 roku. Składał się 

on z sześciu regionalnych sztabów, w których łącznie pracowało 36 obserwatorów (przybyli oni na 

ponad pół roku przed wyborami). Na wybory misja zmobilizowała ponad 900 obserwatorów krótko-

terminowych607. Ponownie przeprowadzono badanie metodą quick count, które nie wykazało poważ-

nych rozbieżności z oficjalnymi wynikami608. W wyborach 20 marca i 24 kwietnia (II tura) zwyciężył 

Armando Calderón Sol, kandydat prawicowej partii ARENA, rozpoczynając kilkunastoletnią domina-

cję polityczną tego ugrupowania609. 

2.2.3 Obserwacja i nadzór wyborczy ONZ po roku 1994 

Po 1994 roku zainteresowanie ONZ dalszą organizacją wielkich misji obserwacji wyborczej zdaje się 

słabnąć. Misja w Mozambiku była ostatnią wielką misją obserwacji wyborczej ONZ, zaś jedynym 

przykładem organizacji lub nadzoru wyborczego była później misja UNAMET na Timorze Wschod-

nim powołana w wyniku porozumienia między Indonezją, Portugalią i ONZ do organizacji referen-

dum niepodległościowego. W głosowaniu ponad 78% Timorczyków opowiedziało się za utworzeniem 

niepodległego państwa, w związku z czym rozpoczął się okres przejściowy, w którym administrację 

nad byłą portugalską kolonią anektowaną w 1975 roku przez Indonezję sprawować miała ONZ610. Po 

przeprowadzeniu pierwszych wyborów parlamentarnych (2001), ONZ coraz bardziej ograniczała jed-

nak swoją rolę, przekazując organizację wyborów miejscowej komisji wyborczej. Dla przykładu w 

wyborach prezydenckich (kwiecień-maj 2007) i parlamentarnych (czerwiec 2007), nowa misja UN-

MIT na Timorze Wschodnim co prawda dysponowała 250 woluntariuszami, jednak jej głównym za-

daniem było wspieranie 2400 lokalnych i 489 zagranicznych obserwatorów611. 

Nie było z kolei ONZ-owskiej misji obserwacji wyborów ani w Iraku ani w Afganistanie, choć obu 

                                                 
606 Acuerdos de Chapultepec, www.elsalvador.com 
607 Report of the Secretary-General on the United Nations Observer Mission in El Salvador, S/1994/304, 16 
marca 1994 r. 
608 Report of the Secretary-General on the United Nations Observer Mission in El Salvador, S/1994/375, 31 
marca 1994 r. 
609 El Salvador. Resultados electorales (1994-2006), http://americo.usal.es 
610 Secretary-General Informs Security Council People of East Timor Rejected Special Autonomy Proposed by 
Indonesia, SC/6721, 3 września 1999 r. 
611 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/62/293, 23 sierpnia 2007 r., s. 13 
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tym krajom ONZ udzieliła pomocy technicznej i eksperckiej612. Również po ustąpieniu junty wojsko-

wej na Haiti, misja UNMIH nie powtórzyła podobnej operacji jak w 1990 roku misja ONUVEH i to 

pomimo tego, że to ONZ usankcjonowała próbę zbrojnego przywrócenia na Haiti porządku konstytu-

cyjnego. Obserwację wyborów wzięła na siebie Organizacja Państw Amerykańskich613. 

Po 1994 roku wyraźnie widać tendencję do zmniejszania misji. Jeszcze w latach 1993-1994 niektóre 

misje są co najmniej porównywalne z ONUVEN i ONUVEH albo większe. Tymczasem misja w Ery-

trei w 1993 roku składała się łącznie z 21-osobowego sztabu i obserwatorów długoterminowych (w 

trzech regionach kraju), a na samo głosowanie przyjechało aż 86 obserwatorów krótkoterminowych, 

mimo, że obserwowano proces wyborczy w zaledwie paromilionowym kraju. Posłużono się metodą 

quick count i odwiedzono prawie wszystkie biura wyborcze. Referendum (23-25 kwietnia 1993 roku) 

zatwierdziło secesję z Etiopii i utworzenie niepodległej Erytrei614. Później największe operacje obser-

wacji wyborczej przeprowadziły misja UNOMIL w czasie wyborów prezydenckich i parlamentarnych 

w Liberii 19 czerwca 1997 roku615 i w misja MINURCA w Republice Środkowoafrykańskiej616 w 

wyborach 19 września 1999 r. Ale już w wyborach w Sierra Leone 14 maja 2002 roku misja UNAM-

SIL „powstrzymała się od obserwowania wyborów, chociaż dostarczyła wsparcia dla 207 niezależ-

nych obserwatorów międzynarodowych”617. 

Ostatnimi państwami, w których obserwowano wybory były Fidżi i Wyspy Salomona (2001). Z kolei 

po 1994 roku oprócz misji w Timorze, jedynymi poważnymi przykładami zaangażowania ONZ w 

organizację lub nadzór wyborów była z kolei seria wyborów w 1997 roku w administrowanej przez 

misję UNTAES Wschodniej Slawonii, dawnej części separatystycznej Republiki Serbskiej Krajiny, 

zanim dokonana została jej pełna reintegracja z Chorwacją618. Nigdy nie przeprowadzono planowane-

go i powierzonego ONZ referendum w Saharze Zachodniej, mimo, że do końca interesującego nas 

okresu, przebywała tam odpowiedzialna za referendum misja ONZ. Pod koniec omawianego okresu 

ONZ co roku wysyłała od 20 do 25 zespołów eksperckich, które zajmują się inną formą pomocy wy-

borczej – śledzeniem procesu wyborczego. Te kilkuosobowe misje budzą liczne kontrowersje – sam 

Sekretarz Generalny przyznał w dwóch różnych sprawozdaniach, że pomoc wyborcza typu „śledź i 

                                                 
612 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/60/431, 14 października 2005 r., s. 10-11 
613 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/50/736, 8 listopada 1995 r., s. 6 
614 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., 18 listopada 1993 r., s. 9-10 
615 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/52/474, 17 listopada 1997 r., s. 8 
616 Eighth Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in the Central African Republic, 
S/1999/1038, 7 października 1999 r, s. 3-4 
617 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/58/212, 4 sierpnia 2003 r., s. 12-13 
618 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/52/474, 17 listopada 1997 r., s. 8 
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raportuj” jest mało efektywna619. 

Przyczyny stopniowego zarzucenia obserwacji wyborczej w najlepszy sposób widać przy lekturze 

poszczególnych, wydawanych początkowo co roku, a od 1995 roku co dwa lata, raportach Sekretarza 

Generalnego. Już w 1995 roku Sekretarz Generalny zauważa, że w sprawach związanych z wyborami 

występuje nowy trend – państwa chcą bardziej wsparcia procedur niż obserwowania ich wyborów. 

Słusznie prognozuje więc, że „potrzeba będzie mniejszej ilości misji weryfikacyjnych na dużą skalę, 

takich jak na wybory nikaraguańskie”, a działania ONZ będą się koncentrować na “wzmacnianiu in-

stytucji i procesów wyborczych”620. Ten sam wątek pojawia się w kolejnym raporcie. Tu również 

uchwycone zostaje sedno problemu. Sekretarz Generalny pisze: „Ponieważ coraz więcej jest państw 

członkowskich, które przeszły przez fazę pierwszych wyborów, zainteresowanie przesuwa się z poje-

dynczych wydarzeń dotyczących dnia głosowania ku konsolidacji instytucji i procesów, stanowiących 

sedno trwałej demokracji”621. Podobna ocena pojawia się dwa lata później, gdzie pojawia się sformu-

łowanie, że „dziś w mniejszym stopniu panuje skoncentrowanie na obserwacji wyborów”, a w więk-

szym “na usprawnieniu procesów wyborczych”. Pada też jeszcze jeden istotny argument tłumaczący 

spadek zainteresowania ONZ obserwacją wyborczą: rozwój społeczeństwa obywatelskiego spowodo-

wał, że “w wielu krajach zadanie obserwowania wyborów przejęły krajowe grupy”622. Pod koniec 

ubiegłej dekady – w raportach z lata 2007 i 2009 pojawia się wreszcie powód, który dziś doprowadził 

w praktyce do zawieszenia działalności obserwacyjnej przez ONZ – “obserwacja stała się priorytetem 

licznych organizacji regionalnych” 623, a ONZ za pośrednictwem swoich agend wyspecjalizowanych 

(m.in. UNDP) wyraźnie woli się skupić na dostarczaniu pomocy technicznej624. 

W ten sposób ONZ po 1994 roku ograniczyła swój udział w obserwowaniu wyborów do minimum. 

Zanim to jednak nastąpiło doprowadziła do znacznego rozwoju samego procesu, a z jej dorobku ko-

rzystały inne organizacje. Podsumowując misje nadzoru i obserwacji wyborczej ONZ w latach 1989-

1994 i późniejsze zauważyć należy dwa istotne elementy: 

a. Pionierski charakter misji nadzoru i obserwacji wyborczej ONZ. ONZ sformalizowała struk-

turę misji obserwacji wyborczej wprowadzając podział na obserwatorów krótko- i długotermino-

wych. Pierwsi mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej próby przy statystycznej weryfikacji 

                                                 
619 Zob. Enhancing the effectiveness (…) op.cit., 17 listopada 1994 r., s. 9; Enhancing the effectiveness (…) 
op.cit., A/52/474, 17 listopada 1997 r., s. 9 
620 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/50/736, 8 listopada 1995 r., s. 2 
621 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/52/474, 17 listopada 1997 r., s. 3 
622 Enhancing the effectiveness (…) op.cit., A/54/491, 25 October 1999 r., s. 8 
623 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/64/304, 14 sierpnia 2009 r., s. 3 
624 Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-
General, A/62/293, 23 sierpnia 2007 r., s. 7 
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wyników wyborów, drudzy – zbieranie danych do badań jakościowych w czasie kampanii wybor-

czej. Podział ten usankcjonowany został w 1992 roku w dokumencie Sekretarza Generalnego 

ustanawiającym „wskazówki dla państw członkowskich rozważających sformułowanie prośby o 

pomoc wyborczą”625. Organizacja po 1989 roku zwróciła też uwagę na spoistość procesu wy-

borczego i w swoich ocenach nie skupiała się wyłącznie na dniu głosowania. Zadaniem obserwa-

torów było nie tylko odwiedzanie komisji wyborczych i liczenie głosów, ale również obserwowa-

nie wieców, wystąpień publicznych, monitoring mediów, przede wszystkim jednak dokładne ob-

serwowanie rejestracji wyborców – elementu stanowiącego podstawowe narzędzie fałszerstwa w 

wielu krajach626. Wszystkie te elementy pozostają do dziś w praktyce najważniejszych organizacji 

obserwujących wybory. Wreszcie ONZ jako pierwsza zauważyła i sformułowała opisany już po-

wyżej zarzut wobec wysyłania niewielkich, kilkuosobowych „misji obserwacyjnych” uznając taką 

formę weryfikacji procesu wyborczego za pozbawioną realnej skuteczności. 

b. Istotne samoograniczenia ONZ w recenzowaniu własnych członków. W świetle cytowanych 

dokumentów można stwierdzić, że w Sekretariacie Generalnym przez cały czas po 1989 roku ist-

niało silne przekonanie, iż zasadniczo obserwacji powinny podlegać wybory w dwóch rodzajach 

państw i terytoriów: a.) w państwach po długich konfliktach, które przeprowadzają pierwsze wy-

bory i wyraźnie sformułowały prośbę do ONZ o nadzór lub obserwację (w większości przypad-

ków obserwacja lub nadzór wyborczy towarzyszą tam wówczas misjom pokojowym ONZ), b.) w 

terytoriach niesamodzielnych, które w referendum lub poprzez wybory decydują o swojej niepod-

ległości. Na terytoriach takich nadzór i obserwacja wyborcza mogą potem być stosowane przez 

pierwsze lata niepodległości (vide Timor Wschodni), ale mogą również zostać zarzucone po 

pierwszym referendum (Erytrea). 

Warto w tym kontekście zauważyć, że w czasie całej historii swojej obserwacji wyborczej ONZ nigdy 

nie zarzuciła żadnemu rządowi fałszerstwa ani w żaden poważny sposób nie skrytykowała jego dzia-

łań. Najprawdopodobniej można to tłumaczyć faktem, że o rzetelną obserwację wyborczą prosiły wy-

łącznie państwa, które po długotrwałych wojnach domowych lub wskutek głębokiego kryzysu znala-

zły się w sytuacji bez wyjścia i były uzależnione od pomocy ONZ. Prośby o obserwację od państw 

gdzie istnieje silna władza oskarżana o używanie mechanizmów manipulacji wyborczej na ogół for-

mułowane były odpowiednio późno, by nie dało się wysłać misji obserwacyjnej627. 

                                                 
625 Paragraf 14 dokumentu mówi, że „na czas okresu głosowania, misja zostanie wzmocniona dodatkową liczbą 
obserwatorów aby mogła sobie poradzić z nowymi wyzwaniami”. Zob. Enhancing the effectiveness of the prin-
ciple of periodic and genuine elections. Report of the Secretary-General. Addendum. Guidelines for Member 
States considering the formulation of requests for electoral assistance, A/47/668/Add.1, op.cit., s. 5 
626 Ibidem, s. 4-5 
627 Dla przykładu: Azebejdżan, gdzie pierwsze wybory prezydenckie odbyły się 7 czerwca 1992 roku, poprosił 
ONZ o obserwację na siedem dni przed głosowaniem, Kamerun (wybory parlamentarne 1 marca 1992) – na 
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W tej sytuacji następcą ONZ w dziedzinie obserwacji wyborów stały się organizacje regionalne, w 

szczególności OBWE, OPA, a na terenie Afryki, Unia Afrykańska. To one po 1994 roku, a zwłaszcza 

pierwsza z nich, począwszy od drugiej połowy lat 90. dokonała dalszego rozwoju metodologii mię-

dzynarodowej obserwacji wyborczej. 

2.3 OBWE jako główny obserwator wyborów w Europie, Azji Środkowej i Ameryce Płn. 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) udoskonaliła przejętą po części od 

ONZ metodologię, ale warunki, w których rozbudowała swoją obserwację wyborczą były diametralnie 

różne. Przede wszystkim państwa uczestniczące podpisały serię dokumentów zobowiązując się do 

zapewnienia swoim obywatelom prawa do demokratycznego zarządzania. Państwa te zgodziły się 

również by inne kraje członkowskie za pośrednictwem instytucji OBWE weryfikowały przestrzeganie 

przez nie tychże zobowiązań. 

Kluczowym aktem prawnym jest omówiony już w I rozdziale Dokument Spotkania Kopenhaskiego 

Konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 1990 roku. W ślad za zapewnieniem, że „demo-

kracja pluralistyczna i rządy prawa są podstawą zapewnienia poszanowania praw człowieka i podsta-

wowych wolności” dokonano sformułowania kryteriów demokratycznego procesu wyborczego – 

uznano m.in., że państwo demokratyczne posiada przynajmniej jedną izbę parlamentu pochodzącą w 

całości z wyborów oraz zapewnia: powszechne i równe prawo wyborcze, tajność i swoboda głosowa-

nia, uczciwe przeliczanie i zestawianie wyników, powszechne prawo do ubiegania się o urzędy pu-

bliczne, pluralizm partii politycznych i brak utrudnień dostępu do mediów. 

W dokumencie kopenhaskim znalazł się kluczowy z punktu widzenia obserwacji wyborczej zapis 

(punkt 8) – państwa „zapraszają obserwatorów z jakichkolwiek innych państw uczestników KBWE i 

jakichkolwiek odpowiednich instytucji i organizacji prywatnych, które mogą wyrażać stosowne ży-

czenie, do obserwowania przebiegu ich krajowych procedur wyborczych w granicach dopuszczanych 

przez prawo”. Obserwatorzy z kolei zobowiązują się do „nieingerowania w procedury” wyborcze628. 

W ten sposób – jak twierdzi sama OBWE – „Dokument Kopenhaski stał się pierwszą umową poli-

tyczną zawartą między suwerennymi państwami, która instytucjonalizuje obserwację wyborczą”629. 

Przez całą historię swojej obserwacji wyborczej ONZ nigdy nie dysponowała podobnym dokumentem. 

Wkrótce potem dokonano instytucjonalizacji obserwacji wyborczej OBWE – Paryska Karta Nowej 

Europy powołała Biuro ds. Wolnych Wyborów, to z kolei przemianowane w 1992 roku na Biuro In-

                                                                                                                                                         
dziewięć dni wcześniej. Zob. Annex I. Status of Member States requests as of 16 October 1992, A/47/668, 18 
listopada 1992, s. 3-5 
628 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, 
www.osce.org/odihr/elections/14304 
629 A decade of monitoring elections: the people and the practice, OSCE/ODIHR, Warszawa 2008, s. 2 
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stytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) stało się instytucją OBWE kierującą i nadzoru-

jącą m.in. misje obserwacyjne najczęściej nazywane Misjami Obserwacji Wyborów OBWE/ODIHR 

lub Misjami Obserwacji Wyborów OBWE630. Ze względu na ich masowy charakter i liczny skład, są 

one często przedmiotem doniesień prasowych, zwłaszcza w kontekście wyborów na terenie byłego 

ZSRR.  

Pierwszą MOW ODIHR skierowało w 1996 roku do Bośni i Hercegowiny, od tego czasu obserwując 

ponad 150 procesów wyborczych na terenie państw członkowskich oraz w Afganistanie. Oblicza się, 

że do 2008 roku w obserwacji wyborczej OBWE uczestniczyło 1,5 tysiąca obserwatorów długotermi-

nowych (LTOs) i 25 tysięcy krótkoterminowych631. Pod względem liczby osób zaangażowanych w 

proces obserwacji wyborczej, żadna inna organizacja międzynarodowa nie posiada porównywalnego 

dorobku. Punkt 8 Dokumentu Kopenhaskiego, rozumiany jest dziś rozszerzająco – od 56 państw 

członkowskich oczekuje się, że przed każdymi wyborami skierują do ODIHR formalne zaproszenie do 

ich obserwowania ilekroć instytucja wyrazi wolę wysłania do danego kraju swojej misji w dowolnej 

formie. 

Ponadto w 1994 na szczycie OBWE w Budapeszcie w tytule VIII, punkcie 12 deklaracji końcowej 

zapisano, że „ODIHR będzie odgrywało wzmocnioną rolę w monitorowaniu wyborów, przed , w cza-

sie i po wyborach”, „powinno ocenić warunki dla wolnego i niezależnego funkcjonowania mediów”, 

przygotować podręcznik obserwacji wyborczej i ustanowić stały kalendarz nadchodzących wybo-

rów632. Zapis taki w istocie wyczerpał definicję kompleksowej obserwacji wyborczej633. Podręcznik do 

obserwacji wyborczej powstał w 1996 roku i od tego czasu miał już sześć wydań. Przez lata ODIHR 

wypracowało więc własną metodologię obserwacji wyborczej, która przetrwała do dziś w zasadniczo 

niezmienionej formie. Oparta jest ona na: 

 Długoterminowości. Ocenie podlegają wszystkie fazy procesu wyborczego od rozpisania wybo-

rów aż po wdrożenie w życie wyników głosowania. Pełne Misje Obserwacji Wyborów OB-

WE/ODIHR składają się z Zespołu Głównego (ZG, w angielskiej terminologii Core Team634), ob-

                                                 
630 Charter of Paris for a New Europe, www.osce.org/mc/documents/39516 
631 A decade of monitoring elections (…) op.cit., s. 20 
632 Budapest Document 1994. Towards a genuine partnership in a new era, www.osce.org/mc/39554 
633 Rok wcześniej w węższym zakresie “wzmocnienie roli” ODIHR w obserwowaniu wyborów zapowiadał do-
kument z rzymskiego spotkania Rady KBWE. Zob. Fourth Meeting of the Council. CSCE and the New Europe - 
Our Security is Indivisible. Decisions of the Rome Council Meeting, www.osce.org/mc/40401 
634 Zespół Główny składa się z co najmniej 12 osób, w tym szefa Misji i jego zastępcy, analityków: medialnego, 
wyborczego, politycznego i prawnego, koordynatora obserwatorów LTO oraz ekspertów od logistyki, statystyki, 
finansów i bezpieczeństwa. W zależności od wyborów ZG może również obejmować innych ekspertów (np. 
specjalistę ds. praw kobiet lub mniejszości). Podział zadań między szefa Misji i jego zastępcę sformułowany jest 
w ten sposób, że pierwszy reprezentuje MOW na zewnątrz i zabiera głos w jej imieniu, a drugi organizuje i nad-
zoruje jej wewnętrzną pracę. Duży zakres władzy posiada koordynator, który bezpośrednio zarządza pracami 
obserwatorów i służy jako narzędzie kontaktu między nimi a ZG. Zob: A decade of monitoring elections (…) 
op.cit., s. 15-21; Election Observation Handbook (Fifth edition), op.cit., s. 26-32 



181 
 

serwatorów długoterminowych (LTOs) i krótkoterminowych (STOs). LTOs są przedstawicielami 

ZG w terenie i najczęściej monitorują przebieg rejestracji wyborców, kampanii wyborczej, głoso-

wania i okresu powyborczego na niewielkim obszarze (np. prowincji czy powiecie). STOs – przy-

syłani na kilka dni przed głosowaniem i pracujący pod kierownictwem konkretnych LTOs – sku-

piają się z kolei na dniu głosowania i odpowiadają za mniejsze terytoria, a ich zadaniem jest od-

wiedzenie odpowiednio dużej liczby lokali wyborczych i rozszerzenie zasięgu obserwacji. Prze-

ciętny pobyt ZG w danym kraju trwa około 2-3 miesięcy, LTOs – ponad miesiąc, zaś STOs – oko-

ło tygodnia635. 

 Kompleksyjności. Badaniu podlega cały zespół zjawisk towarzyszących wyborom, jaki Misja 

uzna za stosowny, w szczególności jednak w kontekście międzynarodowych zobowiązań danego 

państwa oceniane są takie zjawiska jak: baza prawna towarzysząca wyborom, postawa instytucji 

państwa oraz uczestników walki politycznej wobec procesu wyborczego, postawa mediów czy 

brak dyskryminacji. 

 Bezstronności. MOW ODIHR/OBWE jest instytucją ad hoc, która wraz z powołaniem traci 

wszelką zależność od instytucji powołującej. Jej oświadczenia i dokumenty wydawane są nie w 

imieniu OBWE, ani w imieniu ODIHR lecz wyłącznie w imieniu „Misji Obserwacji Wyborczej 

OBWE”. Stąd też w praktyce obserwacji wyborczej OBWE dochodziło do sytuacji, w której 

MOW krytykowały postawę przedstawicieli własnej organizacji lub nie odnosiły się w żaden spo-

sób do sporu między OBWE lub ODIHR, a państwem przyjmującym. Zostaną one opisane poni-

żej. 

 Niezależności obserwatorów. Obserwatorzy – zarówno większość członków ZG, LTOs jak i 

STOs – nie są funkcjonariuszami OBWE ani ODIHR i nie muszą pełnić żadnych funkcji w rzą-

dach państw członkowskich. Procedura ich wyboru przez lata była zmienna (obecnie zasadniczo 

wyborem kierują państwa członkowskie OBWE), jednak doprowadziła ona do wykształcenia się 

sporej grupy ekspertów od obserwacji wyborczej wykonujących poza tym bardzo różne zawody – 

wśród obserwatorów dość silnie reprezentowana zdaje się być kadra uniwersytecka i analityczna, 

ale również dziennikarze, czy pracownicy organizacji pozarządowych. Jedyny organizacyjny 

komponent MOW mogą stanowić parlamentarzyści ze Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE lub 

innych podobnych ciał europejskich (np. Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), którzy 

występują w charakterze obserwatorów krótkoterminowych 636 . Ich udział pozostaje jednak w 

praktyce bez wpływu na ostateczne konkluzje MOW. Członkowie ZG wybierani są spośród osób 

zamieszczonych w bazie danych (roster), w której możliwość zamieszczenia danych jest ogólno-

dostępna637. Zwrócić należy uwagę, że praktyka ta jest rozwinięciem opisanej powyżej praktyki 

                                                 
635 J.J.G. Schmeets, The Assessment of Elections in the OSCE region, 1996-2010, Paper presented at the ECPR-
Conference,Dublin, 30 August – 1 September 2010, s. 3 
636 A decade of monitoring elections (…) op.cit., s. 11-12 
637 Ibidem, s. 12 
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ONZ, która w 1993 roku przy nadzorze wyborczym zaczęła korzystać z pomocy woluntariuszy. 

 Całościowym traktowaniu materiału badawczego. Końcowym rezultatem pracy MOW OBWE 

są dwa dokumenty – oświadczenie wstępne (Preliminary Statement) ogłaszane na konferencji pra-

sowej wkrótce po wyborach (najczęściej następnego dnia) oraz Raport Końcowy (Final Report) 

sporządzany kilka miesięcy po zakończeniu procesu wyborczego. Najczęściej Raport Końcowy 

jest rozwiniętą w sposób znaczący wersją oświadczenia wstępnego zawierającą wyszczególnienie 

opisanych w nim zjawisk. Oba dokumenty mają charakter i formę artykułu naukowego powstałe-

go na podstawie badania jakościowego. Raporty końcowe MOW OBWE najczęściej traktują pro-

ces wyborczy w sposób opisowy, nie wystawiają zbiorczych ocen, nie posługują się omawianymi 

już powyżej terminami „wolności i uczciwości” wyborów, nie stwierdzają również fałszerstwa 

wyborczego bądź jego braku. W takim ujęciu LTOs przygotowujący cotygodniowe raporty uzna-

wani są głównie za dostarczycieli jakościowego materiału badawczego, STOs, których głównym 

zadaniem jest odwiedzanie lokali wyborczych w dniu głosowania638 – materiału ilościowego, zaś 

do ZG należy analiza dostarczonych przez obie grupy obserwatorów informacji. 

 Międzyrządowości. Obserwatorzy LTOs i STOs delegowani i wybierani są przez państwa człon-

kowskie, które decydują się na wzięcie udziału w danej MOW OBWE639. Jedno państwo nie może 

być reprezentowane przez więcej niż 10% STOs i LTOs uczestniczących w danej misji. Ponadna-

rodowy charakter ma jedynie wybór ZG oraz części LTOs i STOs – obywateli małych lub mniej 

zamożnych państw OBWE, które nie wyrażają zainteresowania udziałem w Misji. W 2001 roku 

powstał specjalny fundusz finansujący ich udział640. 

 Planowaniu strategicznym. Decyzja o obserwowaniu danego procesu wyborczego podejmowana 

jest przez ODIHR w oparciu o kalendarz wyborów. Jego tworzenie rozpoczęto wkrótce po przyję-

ciu dokumentu z 1994 roku. Państwa członkowskie zostały poproszone o informowanie ODIHR o 

nadchodzących wyborach i kierowanie zaproszenia do ich obserwowania – o ile to możliwe – nie 

później niż trzy miesiące przed głosowaniem. Instytucja co roku dokonuje selekcji, które nadcho-

dzące procesy wyborcze zamierza obserwować. Podstawowym kryterium jest optymalizacja 

wpływu na promocję demokracji. Według podręcznika obserwacji wyborczej OBWE „priorytetem 

pozostaje obserwacja w nowych lub rozwijających się demokracjach” 641. 

Zasadniczo ODIHR skupia się na obserwowaniu wyborów do władz państwowych, rzadziej obserwu-

jąc wybory lokalne lub referenda. Za każdym razem do państwa przyjmującego kierowana jest misja 

                                                 
638 Przeciętny zespół składający się z dwójki obserwatorów STO odwiedza w ciągu dnia 12 lokali wyborczych. 
Wysłanie w teren 100 zespołów daje zatem dostęp do 1200 lokali wyborczych. Zob. J.J.G. Schmeets, The As-
sessment of Elections in the OSCE region, (…) op.cit., s. 9 
639 Dla przykładu w Polsce, która zazwyczaj zainteresowana jest wyłącznie wysyłaniem obserwatorów na wybo-
ry w byłym ZSRR, wyboru obserwatorów na Misje Obserwacji Wyborów OBWE pod koniec omawianego okre-
su dokonywano w Departamencie Wschodnim MSZ. 
640 A decade of monitoring elections (…) op.cit., s. 13 
641 Election Observation Handbook (…) op.cit., s. 12-14 
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eksploracyjna (tzw. Misja Oceny Potrzeb, Needs Assessment Mission) mająca na celu stwierdzenie 

zasadności obserwacji642. 

Misje ODIHR mogą przybierać cztery podstawowe formy. Składają się na nie: 

a.) Misje Obserwacji Wyborczej (MOW) składające się ze sztabu, obserwatorów długoterminowych i 

obserwatorów krótkoterminowych 

b.) Misje Obserwacji Wyborczej Bez Obserwatorów Krótkoterminowych. Stosuje się je wobec 

państw, w których poważne problemy w dniu wyborów są mało prawdopodobne, jednak wskaza-

na jest ich obserwacja (np. w celu przygotowania rekomendacji dla rządu państwa przyjmującego) 

c.) Misje Oceny Wyborów (Election Assessment Missions). Stosuje się je wobec ustabilizowanych 

demokracji, gdzie obserwacja wyborcza w terenie nie jest konieczna. Misje Oceny Wyborów 

składają się zatem wyłącznie z zespołu ekspertów. 

d.) Zespoły Wsparcia Eksperckiego (Expert Support Teams). Niewielkie grupy ekspertów, lub poje-

dynczy eksperci wspierający lokalne misje OBWE bezpośrednio na czas wyborów o mniejszym 

znaczeniu politycznym (niektóre wybory lokalne, referenda itd.)643. 

Nie wyczerpuje to całej działalności wyborczej OBWE, która w przeszłości organizowała wybory 

(Bośnia 1996, IX 1997, XI 1997, 1998, IV 2000, XI 2000) lub prowadziła nadzór wyborczy (Kosowo 

2000, 2001, 2002, 2004). Działania te podejmowane były jednak nie za pośrednictwem ODIHR lecz 

poprzez przedstawicielstwo dyplomatyczne – Misję OBWE w danym terytorium, zaś inspektorzy wy-

borczy mieli status pracownika Misji i korzystali z immunitetów dyplomatycznych w rozumieniu 

Konwencji Wiedeńskiej z 1963 roku. Misje OBWE prowadziły również w Bośni i Kosowie edukację 

wyborczą, informowały o wyborach, dostarczały materiały i szkoliły członków komisji wyborczych. 

Działalność ta odpowiada – według podziału ONZ – pojęciu „wsparcia technicznego”. Jak widać więc 

OBWE stosowała pięć spośród sześciu typów zaangażowania wyborczego według podziału zapropo-

nowanego przez ONZ. Nie udzielała jedynie wsparcia innym obserwatorom międzynarodowym. 

Przeciętna MOW OBWE do sierpnia 2010 roku liczyła 331 obserwatorów (suma LTOs, STOs i 

członków ZG). Początkowo liczba ta wynosiła około 100 obserwatorów, później rosła644. Największą 

była MOW OBWE na Ukrainie w 2004 roku, która zbiegła się w czasie z pomarańczową rewolucją i 

zakończyła powtórką drugiej tury wyborów. W czasie ostatniej rundy głosowania śledziło je blisko 1,5 

tysiąca obserwatorów645. Ogółem ODIHR obserwowała wybory w 48 spośród 56 państw członkow-

skich, wszystkich za wyjątkiem: Danii, Słowenii, Luksemburga, Malty, Andory, Monako, San Marino 
                                                 
642 Ibidem 
643 Ibidem, s. 15 
644 J.J.G. Schmeets, The Assessment of Elections in the OSCE region (…), op.cit., s. 13 
645 Ukraine Presidential Election 31 October, 21 November and 26 December 2004 OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission Final Report, Warsaw 11 maja 2005 r., s. 4 
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i – co oczywiste – Stolicy Apostolskiej. Jeden raz w swojej historii ODIHR obserwowało wybory w 

kraju spoza swojego obszaru wysyłając w 2010 roku zespół wsparcia eksperckiego do Afganistanu646. 

Spośród 201 Misji Obserwacji Wyborów i innego rodzaju form zaangażowania wyborczego OBWE 

wyszczególnionych na stronie internetowej, organizacji w dniu 1 grudnia 2010 r., było aż 86 misji do 

państw postsowieckich (stanowią one 42,7% wszystkich), 50 misji do państw byłej Jugosławii (blisko 

25% wszystkich). Na obszarze postsowieckim najczęściej kierowano misje do państw Kaukazu Połu-

dniowego (w latach 1996-2010 w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie było łącznie 27 misji) i Azji Środ-

kowej (24 misje w pięciu państwach). 54 razy OBWE obserwowała wybory w państwach Unii Euro-

pejskiej, w tym dwa razy (2004, 2009) wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce tylko raz w 

omawianym okresie obserwowano wybory – w 2007 roku OBWE przysłała Zespół Wsparcia Eks-

perckiego647. Jeżeli podzielić misje na państwa przyjmujące, to najwięcej z nich OBWE wysłała do 

Czarnogóry (12), Serbii (11), Macedonii (10) oraz Bośni, Gruzji i Mołdawii (po 9). Aż 82,5% misji 

trafiło do państw postkomunistycznych, jednak obserwowano również – i to pięciokrotnie – wybory w 

Stanach Zjednoczonych, W. Brytanii (3 razy), wszystkich – za wyjątkiem Danii – państwach „starej 

Piętnastki", a także m.in. w Norwegii i Islandii. OBWE zasadniczo powstrzymywała się od obserwacji 

wyborczej w minipaństwach Europy. Wyjątkiem jest skierowanie Misji Oceny Potrzeb (NAM) do 

Liechtensteinu. Licząca dwie osoby i przebywająca w księstwie przez dwa dni misja648 była najpraw-

dopodobniej najmniejszą operacją obserwacji wyborczej ODIHR w historii. 

OBWE wprowadziła do międzynarodowej obserwacji wyborczej nowy element jakim jest negatywna 

weryfikacja procesu wyborczego. Pamiętać należy, że w przypadku ONZ obserwacja była sporadycz-

na i zawsze odbywała się wskutek wyraźnych i długotrwałych starań państwa przyjmującego. Można 

zatem założyć, że państwo zapraszające obserwatorów ONZ a priori zakładało przeprowadzenie wol-

nych wyborów. Obserwatorzy OBWE chcąc nie chcąc stali się pierwszą w historii „policją wyborczą”, 

a dla części rządów ich obecność stanowiła wyraźny problem. 

Negatywna ocena wyborów MOW OBWE zawsze wyrażana jest w sposób opisowy. Na przykład 

wybory prezydenta Azerbejdżanu 15 października 2003 roku, zdaniem MOW OBWE „nie spełniły 

zobowiązań w ramach OBWE ani innych międzynarodowych standardów demokratycznych wybo-

rów”649. Z kolei w czasie wyborów lokalnych na Białorusi w październiku 2004 roku „w sposób po-

ważny podważono uniwersalne zasady i zagwarantowane przez Konstytucję prawo do wypowiedzi, 

stowarzyszeń i zgromadzeń, tym samym stawiając pod znakiem zapytania chęć respektowania przez 

                                                 
646 Islamic Republic of Afghanistan Parliamentary Elections 18 September 2010 OSCE/ODIHR Election Support 
Team Report, 26 listopada 2010 r. 
647 Po raz kolejny Misja Oceny Wyborów OBWE/ODIHR obserwowała wybory parlamentarne w 2011 r. 
648 Principality of Liechtenstein 2009 Parliamentary Elections OSCE/ODIHR Needs Assessment Mission Report, 
Warsaw 12 stycznia 2009 r., s. 1 
649 Republic of Azerbaijan Presidential Election 15 October 2003. OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Report, Warsaw 12 listopada 2003 r., s. 1  
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władze białoruskie koncepcji walki politycznej na zasadach równego traktowania”650. Miesiąc później 

na Ukrainie „władze państwa i centralna komisja wyborcza wykazały” – według MOW OBWE – 

„brak woli przeprowadzenia uczciwego procesu demokratycznego”651. Oceniające reelekcję İlhama 

Aliyeva na prezydenta Azerbejdżanu w sierpniu 2008 roku, MOW OBWE była jednak znacznie ła-

godniejsza – oceniała, że „wybory odbyły się w pokojowej atmosferze, ale charakteryzowały się bra-

kiem solnej rywalizacji, brakiem żywej debaty politycznej i restrykcyjną otoczką medialną”, a jako 

takie „nie odzwierciedliły części zasad znaczących i pluralistycznych wyborów demokratycznych”652. 

Holenderski badacz metodologii obserwacji wyborczej J.J.G. Schmeets ocenia – biorąc pod uwagę 

wyłącznie pełne Misje Obserwacji Wyborczej OBWE w zakresie dotyczącym „głosowania i liczenia 

głosów” – że negatywną ocenę wystawiono 8,2% procesów wyborczych. Należy jednak podkreślić, 

państwa – także te uważane za w pełni demokratyczne – są często krytykowane za braki w procesie 

wyborczym. Na przykład raport Misji Oceny Wyborów OBWE z wyborów parlamentarnych w Ho-

landii w 2006 roku krytykował ją za zbyt słabe zabezpieczenie systemu głosowania elektronicznego653. 

Istotnym wkładem OBWE w obserwację wyborczą jest jej upowszechnienie. Ponieważ organizacja 

skupia wszystkie państwa Europy, osiem państw Kaukazu i Azji Środkowej oraz Stany Zjednoczone i 

Kanadę, należy do niej znaczna część uprzemysłowionego świata. Państwa te zobowiązane są poddać 

swój proces wyborczy ocenie zewnętrznej i w większości wywiązują się z tego zadania. Do rzadkich, 

choć spotykanych przypadków, należy odmowa wpuszczenia misji OBWE lub próba ograniczenia jej 

działalności.  

2.3.1 Kontrowersje wokół podwójnej roli OBWE w procesie pokojowym na Bałkanach 

Istotne dla oceny roli OBWE w obserwacji i nadzorowaniu wyborów wydaje się zwrócenie uwagi na 

jej charakterystyczną rolę w procesie odbudowy Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa po wojnach do-

mowych 1992-1995 i 1997-1999. Zaangażowanie w Bośni, wynikało z zawartego w 1995 roku poro-

zumienia z Dayton, które rozpoczęło proces normalizacji politycznej obejmujący obserwowane przez 

wspólnotę międzynarodową wybory. Odbywały się one w latach 1996-2000 i nadzorowane lub/i ob-

serwowane były przez OBWE. Wraz z końcem tego procesu rozpoczął się analogiczny proces w Ko-

sowie. OBWE nadzorowała wybory w latach 2000-2002. Ponieważ oba terytoria miały ograniczony 

zakres suwerenności, fakt ten wpłynął na zakres działalności misji i rozszerzył ją w sposób znaczący. 

                                                 
650 Republic of Belarus Parliamentary Elections 17 October 2004. OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, Warsaw 9 grudnia 2004 r., s. 1 
651 Presidential Election (Repeated Second Round), Ukraine 21 November 2004. Statement of Preliminary Find-
ings and Conclusions, www.osce.org/documents/odihr/2004/11/38 
652 Republic of Azerbaijan Presidential Election 15 October 2008. OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, Warsaw 15 grudnia 2008, s. 1 
653 The Netherlands Parliamentary Elections 22 November 2006 OSCE/ODIHR Election Assessment Team, 
Warsaw 12 marca 2007 r., s. 13-14 
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W latach 1996-2000 Bośnia i Hercegowina wybierała kilka rodzajów organów władzy: prezydium 

federalne, parlament federalny, parlamenty Republiki Serbskiej i Federacji Bośni i Hercegowiny, pre-

zydenta Republiki Serbskiej, władze kantonów Federacji oraz władze lokalne Republiki Serbskiej. 

Skomplikowany ustrój federalny powodował, że wybory odbywały się przeciętnie raz na osiem mie-

sięcy. OBWE organizowała je w 1996, dwukrotnie w 1997 roku, a później w roku 1998, dwa razy w 

2000. Podstawą prawną dla zaangażowania OBWE w wybory stał się Załącznik numer 3 do układu 

pokojowego w Dayton „Porozumienie o wyborach” podpisane przez Bośnię i Hercegowinę oraz rządy 

jej dwu części składowych chorwacko-muzułmańskiej Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki 

Serbskiej. W artykule II strony „proszą OBWE o przyjęcie i realizację programu wyborczego dla Bo-

śni i Hercegowiny” oraz o „nadzorowanie w sposób określony przez OBWE i w takiej współpracy z 

innymi organizacjami międzynarodowymi, jaką OBWE uzna to za stosowną, przygotowania i prze-

prowadzenia wyborów” do wszystkich organów władzy państwowej i samorządu terytorialnego Bośni 

i Hercegowiny. Powierzają też OBWE powołanie „Tymczasowej Komisji Wyborczej”. Ta ostatnia 

otrzymuje w artykule III zadanie przygotowania bazy prawnej dla wyborów, przeprowadzenia reje-

stracji wyborców i kandydatów, ustalenia roli obserwatorów krajowych i międzynarodowych, zapew-

nienie otwartej i uczciwej kampanii wyborczej, a także „ustanowienie, opublikowanie i zatwierdzenie 

ostatecznych rezultatów wyborów”.  

Do 2001 roku OBWE posiadała pełną kontrolę nad Tymczasową Komisją Wyborczą (PEC). W jej 

skład weszli z urzędu szef Misji OBWE, Wysoki Przedstawiciel lub wyznaczona przezeń osoba oraz 

przedstawiciele każdej z trzech stron. W praktyce jednak władzę nad PEC miał w całości szef Misji 

OBWE – w przypadku różnicy zdań decydujący był jego głos (art. III ust. 3). W swoich decyzjach 

PEC związana była wyłącznie paragrafami 7 i 8 Dokumentu Kopenhaskiego z 1990 roku654. Z formal-

nego punktu widzenia Załącznik numer 3 miał obowiązywać jedynie na czas pierwszych wyborów 

powszechnych przewidzianych w terminie od 6 do 9 miesięcy po wejściu porozumienia w życie. W 

praktyce działalność OBWE przedłużano później na kolejne wybory ponieważ artykuł IV Załącznika 

– wybór stałej Komisji Wyborczej BiH został wskutek braku porozumienia zrealizowany dopiero w 

sierpniu 2001 roku655.  

Przez cztery lata PEC, kontrolowana przez Misję (przedstawicielstwo) OBWE656, przeprowadzała 

rejestrację wyborców, rejestrowała lub odmawiała rejestracji kandydatom, nakładała kary na partie 

polityczne, prowadziła edukację obywatelską, sponsorowała kampanie na rzecz udziału w wyborach, 

                                                 
654 The General Framework Agreement: Annex 3, www.ohr.int, 14 grudnia 1995 r. 
655 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba 
656 Terminy „Misja OBWE w Bośni i Hercegowinie” oraz „Misja OBWE w Kosowie” odnoszą się do przedsta-
wicielstw tej organizacji i w tym rozumieniu występować będzie w dalszej części tego rozdziału. Nie należy ich 
mylić z działającymi w latach 1996-1998 Misjami Obserwacji Wyborów OBWE/ODIHR w BiH (zob. Wykres 
3.). 
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wypłacała dotacje partiom politycznym657, opłacała członków komisji wyborczych, samodzielnie była 

odpowiedzialna za liczenie głosów, wreszcie publikowała wyniki. Na czas wyborów sprowadzała 

inspektorów wyborczych OBWE – misje takie liczyły po parę tysięcy osób658 i miały zadanie nadzo-

rować PEC. ODIHR przysyłało z kolei w latach 1996-1998 Misje Obserwacji Wyborów. W ten spo-

sób OBWE stało się organizatorem, nadzorcą i obserwatorem tych samych procesów (zob. Wykres 3.). 

Dwa razy Misja OBWE ogłosiła, że przeprowadzone pod jej zarządem i nadzorem wybory były „wol-

ne i uczciwe” (1997) lub też, że odbyły się „w zgodzie z uznanymi międzynarodowo standardami” 

(1996)659. 

Wykres 3. Rola OBWE w organizacji, nadzorowaniu i obserwowaniu wyborów w Bośni i Hercegowinie w latach 1996-
1998 

 

Źródło: opr. własne 

Dodatkowo Misja OBWE, kontrolując PEC, traktowała swoje uprawnienia rozszerzająco. I tak 15 
                                                 
657 Bosnia and Herzegovina Municipal Elections 13-14 September 1997, OSCE Office for Democratic Institu-
tions and Human Rights, www.osce.org/odihr/elections/bih/14025, s. 16 
658 Dla przykładu w czasie wyborów lokalnych 13-14 września 1997 r. w całej Bośni i Hercegowinie istniały 
2662 biura wyborcze. W każdym z nich prace nadzorował inspektor. Dodatkowo Misja Obserwacji Wyborczej 
OBWE liczyła ponad 300 osób. Administracja OBWE zdominowała także wszystkie procesy na wyższych 
szczeblach – rejestrację wyborczą, rozpatrywanie skarg, drukowanie i dystrybucję kart do głosowania, liczenie 
głosów, zestawianie wyników. Zob. Bosnia and Herzegovina Municipal Elections 13-14 September 1997, 
www.osce.org/odihr/elections/bih/14025, s. 8 
659 M. Stoessel, The Role of the OSCE in Bosnia and Herzegovina, Geneva 2001, 
www.stoessel.ch/bosnia/osce_bosnia_herzegovina.pdf, s. 15-16 
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sierpnia 1997 roku powołana przez PEC Wyborcza Podkomisja Odwoławcza (EASC) – organ zajmu-

jący się rozstrzyganiem skarg wyborczych – wydając orzeczenie w sprawie nacjonalistycznej retoryki 

w chorwackiej telewizji HTV Mostar, uznała, że stacja jest „finansowo i moralnie wspierana” przez 

partię Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ). W ramach „kary” Podkomisja skreśliła trzech 

kandydatów HDZ660. Z kolei przed wyborami parlamentarnymi w Republice Serbskiej, EASC skreśli-

ła trzech kandydatów Serbskiej Partii Demokratycznej (SDS) za to, że ugrupowanie posługiwało się 

plakatami przedstawiającymi oskarżonego o zbrodnie przeciwko ludzkości Radovana Karadžicia. 

Przewodniczący EASC norweski dyplomata Finn Lynghjem w napisanym w obraźliwym tonie li-

ście661 zagroził, że za każdy dzień zwłoki po wyznaczonym przezeń ultimatum, skreślany będzie ko-

lejny kandydat SDS. Arbitralność tej decyzji nie opartej na żadnym akcie prawnym, jak również język 

używany przez Lynghjema w kontaktach z liderem SDS Aleksą Buhą był przedmiotem krytyki ze 

strony MOW OBWE662. Sędzia Lynghjem, który dał dowód swojego wyraźnego zaangażowania emo-

cjonalnego i nie ograniczył się do stosowania procedur, nie poniósł żadnych konsekwencji i pełnił 

swoją funkcję do stycznia 2000 roku663. Skreślanie kandydatów należało później do stałych instrumen-

tów działań EASC, która zmieniła się w główne narzędzie kształtowania polityki wyborczej OBWE. 

Stosowano je do samego końca działalności Tymczasowej Komisji Wyborczej664. Dla odmiany MOW 

OBWE uznała w 1998 roku tę praktykę za „wysoce nieprawidłową” podkreślając, że „koncepcja skre-

ślania kandydatów z list partyjnych przed wyborami jako zbiorowa odpowiedzialność wobec partii nie 

jest zasadniczo stosowana przez państwa uczestniczące OBWE”. Odrzucono przy tym argument, że 

inne sankcje jak kary finansowe, nie odniosłyby skutku. MOW OBWE stwierdziła, że wybory w Bo-

śni powinny być traktowane jako „część trwającej demokratyzacji i procesu rozwiązywania konfliktu” 

nie zaś wyłącznie w kategoriach „kryzysu powojennego” (ang. post-war crisis). Krytykowano również 

brak procedury odwoławczej od decyzji EASC665. 

Innym instrumentem była odmowa rejestracji kandydatów, najczęściej spotykająca partie nacjonali-

styczne. Na przykład w 1998 roku PEC odmówiła rejestracji około 400 kandydatów, a więc ponad 6% 

                                                 
660 Bosnia and Herzegovina Municipal Elections 13-14 September 1997, 
www.osce.org/odihr/elections/bih/14025, s. 16 
661 Lynghjem napisał m.in.: „Do wprowadzania w błąd Serbów bośniackich pańska partia używa tych samych 
metod i form propagandy, z którymi większość Europy zaznajomiła się jakieś 50 lat temu pod żelaznym butem 
nazistowskiej dyktatury”. Zob. Transcript: Joint Press Conference, 20 November 1997, 1130 Hours Coalition 
Press Information Centre Tito Barracks, www.nato.int/sfor/trans/1997/t971120a.htm, 20 listopada 1997 r. 
662 Bosnia and Herzegovina. Republika Srpska National Assembly Elections 22-23 November 1997. Final report, 
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, s. 5-6 
663 EASC Ceases Operations After Five Years, (Press release), OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, Sara-
jevo, 5 kwietnia 2001 r. 
664 Por. EASC Case No. 00-GE-68 (Supplemental Decision): SDA Campaign Financing Requirements; EASC 
Case No. 00-GE-112 et. seq.: Travnik Municipality Polling Stations - Summary Decision; EASC Case No. 00-
GE-148, et. seq.: Silence Period Violations - Summary Decision; EASC Case No. 00-GE-190 (HDZ): Assault of 
NHI President ; EASC Case No. 00-GE-239: SDS Appeal of PEC Srebrenica Decision, Sarajevo, 24 listopada 
2000 r. 
665 Bosnia and Herzegovina Election 1998, http://www.osce.org/odihr/elections/bih/14045, s. 10 
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wszystkich666. Decyzje PEC były ostateczne i nie podlegały ocenie przez sądownictwo Bośni i Herce-

gowiny. W tych samych wyborach powołano również specjalną komisję (w jej skład wchodzili repre-

zentanci Wysokiego Przedstawiciela, OBWE, PEC i organizacji pozarządowych), która oceniała pro-

gramy poszczególnych partii i uzależniała od nich rejestrację ich list. Partiom kazano pisemnie składać 

deklaracje w sprawie ich poglądów na powrót uchodźców, gospodarkę, prawa mniejszości, odbudowę 

i rozwój, edukację i usługi667. Trudno odmówić słuszności raportowi International Crisis Group, który 

w 1999 roku stwierdzał, iż „rzeczą oczywistą jest iż OBWE nie jest bezstronnym arbitrem” lecz działa 

na rzecz „pozbawienia władzy SDA668, HDZ i serbskiego bloku nacjonalistycznego”669. 

Do szczególnej sytuacji doszło w wyborach lokalnych w kwietniu 2000 roku, gdy Misja OBWE ak-

tywnie wspierała politykę Wysokiego Przedstawiciela Wolfganga Petritscha obliczoną na pozbawienie 

władzy bośniackich, chorwackich i serbskich partii nacjonalistycznych i doprowadzenie do objęcia jej 

przez postkomunistycznych socjaldemokratów. Misja wyraźnie agitowała za nowym rozdaniem poli-

tycznym. Symbolem „przyspieszenia” stał się plakat wyborczy OBWE zachęcający do udziału ww 

wyborach. Tak jak przed wyborami we wrześniu 1997 roku głównymi sloganami były: „Wybory – 

droga do waszego jutra” (Izbori put sa vaše sutra) i „Twój głos też jest ważny” (I tvoj glas je bitan)670, 

tak wiosną 2000 roku użyto plakatu z napisem „Głosujcie za zmianami!” (Glasajte za promjene!) 671, 

będące oczywistym wsparciem opozycji i negatywnie ocenionym również przez część inspektorów 

OBWE672.  

Siedem miesięcy później Misja OBWE dopuściła się otwartej manipulacji zmieniając na miesiąc przed 

wyborami ordynację wyborczą. Jej szef Robert Barry i jego wpływowy doradca Kåre Vollan zmienili 

sposób powoływania Izby Narodów – wyższej izby parlamentu Bośni i Hercegowiny. Izbę tę powo-

ływały jak dawniej parlamenty 10 kantonów, z tym, że zamiast podzielić się na sekcje narodowościo-

we i dokonać wyboru w oparciu o nie, głosować miały jako jedno ciało673. Powodowało to, że w wielu 

miejscach chorwaccy przedstawiciele wybierani byli de facto przez muzułmańską większość. Stano-

wiło to pogwałcenie artykułu 8 części IV/A Konstytucji Federacji Bośni i Hercegowiny, który explici-

té stwierdza, że bośniackich, chorwackich i innych przedstawicieli wybierają członkowie legislatywy 

                                                 
666 Ibidem, s. 18 
667 Ibidem, s. 19 
668 Partia Akcji Demokratycznej (SDA) założona w 1990 roku, reprezentowała bośniackich muzułmanów i w 
czasie wojny 1992-1995 przekształciła się w narodową partię bośniacką. Na jej czele stał wówczas pierwszy 
prezydent BiH Alija Izetbegović. 
669 D. Chandler, Bosnia: faking democracy after Dayton, op.cit., s. 203 
670 Z. Tomić, N. Herceg, Izbori u Bosni i Hercegovini (drugo dopunjeno izdanje), Mostar 1999, s. 59-61 
671 M. Matić, Za rušenje nacionalnih stranaka 18 milijuna maraka, „Slobodna Dalmacija”, 25 września 2000 r.  
672 Autorowi znany jest przypadek usunięcia plakatu z biura wyborczego przez jednego z inspektorów, który w 
świetle otrzymanych instrukcji uznał go za niedozwoloną agitację wyborczą. 
673 Z. Tomić, Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2000. godine, artykuł opublikowany w 2001 roku przez Uniwer-
sytet w Mostarze, [rękopis]. 
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kantonalnej odpowiadającej im narodowości674, jednak decyzje PEC nie podlegały ocenie sądownic-

twa BiH również w zakresie zgodności z Konstytucją. Rezultatem polityki Barry’ego była konsolida-

cja chorwackiego elektoratu wokół nacjonalistycznej HDZ Bośni i Hercegowiny i radykalizacja tego 

ugrupowania. HDZ rozpisało samozwańcze referendum o autonomii i rozpoczęło bojkot rządów mię-

dzynarodowych przy okazji zdobywając poparcie większości Chorwatów. Już po wyborach Wolfgang 

Petritsch i Robert Barry doprowadzili do koalicji partii liberalnych i lewicowych, bez muzułmańskiej 

Partii Akcji Demokratycznej (SDA) i bez HDZ. W ten sposób partia, którą en masse poparł jeden z 

konstytucyjnych narodów Bośni i Hercegowiny, znalazła się poza rządem. Dodatkowo ogłaszając 27 

listopada 2000 roku wyniki wyborów Misja OBWE zamieściła jednoznaczny polityczny komentarz, 

że głosujący opowiedzieli się za „odpowiedzialnością i zmianami”675, czym zaprzeczyła swojej bez-

stronności. Dwa miesiące po wyborach 10 partii opozycyjnych pod wodzą socjaldemokratów utworzy-

ło w styczniu 2001 koalicję, która przybrała nazwę Demokratyczny Sojusz na rzecz Zmian676 – nazwę 

zbieżną z retoryką Misji OBWE. Odpowiedzią na odsunięcie Chorwatów od współrządzenia pań-

stwem była proklamowana w marcu 2001 roku autonomia chorwacka677. Rozbito ją siłą przejmując i 

zajmując z użyciem czołgów jeden z banków finansujących HDZ i autonomię678. 

Należy zwrócić uwagę, że praktyka sterowania wyborami przez OBWE była wówczas wyjątkowo 

rzadko krytykowana w prasie międzynarodowej i zdawała się mieć przyzwolenie ważniejszych akto-

rów stosunków międzynarodowych, dla których celem nadrzędnym wydawało się przyspieszenie pro-

cesu budowy państwa. Dokument wydany w 2001 roku przez DG RELEX Komisji Europejskiej już 

po zakończeniu całego procesu kontrolowanych przez OBWE wyborów doceniał ich „progresywną 

poprawę”, a jego autorzy twierdzili, że „obecność i zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej za-

pewniło stosowanie zasad demokratycznych w wyborach po roku 1996”679. Z kolei po listopadowych 

wyborach 2000 roku obserwatorzy z ramienia Norweskiego Komitetu Helsińskiego nie zakwestiono-

wali jakichkolwiek działań OBWE, potępiając natomiast HDZ za zorganizowanie jednocześnie z wy-

borami samozwańczego referendum w sprawie autonomii680. 

Zwrócić jednak należy uwagę, że funkcjonujące równolegle MOW OBWE/ODIHR nie unikały kryty-

                                                 
674 Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, 
www.parlamentfbih.gov.ba/hrv/parlament/o_parlamentu/ustavfbih.html 
675 OESS objavljuje tehničke potvrđene rezultate za BiH Opće izbore studeni 2000, (press release), OSCE Mis-
sion to Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 27 listopada 2000 r. 
676 I. Dražić, Formirana Demokratska alijansa za promjene, depesza agencji AIM, 23 stycznia 2001 r. 
677 Mostar: Hrvatski narodni Sabor BiH proglasio privremenu hrvatsku samoupravu, www.hrt.hr, 3 marca 2001 
r. 
678 SFOR supports HR's actions on Hercegovacka Banka, 
www.nato.int/sfor/indexinf/111/s111p08a/t0104188a.htm 
679 Bosnia and Herzegovina Country Strategy Paper 2002-2006, European Commission. External Relations 
Directorate General. Directorate Western Balkans http://ec.europa.eu, s. 14 i 3 
680 Report from an Observation Mission to the Elections held in Bosnia and Herzegovina on November 11th 
2000, www.nhc.no 
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ki większości wymienionych powyżej anomalii w działaniu misji OBWE. MOW OBWE Bośnia 1996 

wyjątkowo krytycznie wyrażała się np. o sposobie przeprowadzenia pierwszych powojennych wybo-

rów twierdząc, że „generalna atmosfera, w której odbyły się wybory była w niektórych przypadkach 

poniżej minimalnych standardów zobowiązań kopenhaskich w ramach OBWE”681. Krytykowano w 

szczególności błędy przy sporządzaniu rejestru wyborców (niekiedy umożliwiające podwójne głoso-

wanie), utrudnianie głosowania uchodźcom, którzy w autobusach przewożeni byli przez granicę ad-

ministracyjną między Republiką Serbską i Federacją Bośni i Hercegowinie. Zarzucano masowe nisz-

czenie głosów oddanych na opozycję w miejscowościach Velika Kladuša, Mrkonjić Grad i Kotor 

Vareš poprzez czynienie ich nieważnymi682. OBWE była automatycznie adresatem zarzutów, ponie-

waż to do niej należał nadzór i przeprowadzenie wyborów. Z kolei MOW OBWE Bośnia 1998 skryty-

kowała Tymczasową Komisję Wyborczą (PEC683), a więc pośrednio Misję OBWE w Bośni i Herce-

gowinie za szereg nieprawidłowości: niebranie pod uwagę rekomendacji z 1997 roku684, brak przej-

rzystości685 i – co wspomniano – arbitralne skreślanie z list kandydatów686. 

Co istotne, w 2000 roku, gdy polityka OBWE była najbardziej aktywna i najmniej bezstronna, misje 

obserwacyjne ODIHR w ogóle nie zostały wysłane. Oficjalnym powodem braku misji w wyborach 

2000 roku jest brak środków do obserwowania wyborów lokalnych (kwiecień 2000) i chęć uniknięcia 

konfliktu interesów w wyborach powszechnych (listopad 2000)687. Nie jest jasne, czy PEC pod kie-

rownictwem Roberta Barry’ego skierowała zaproszenie do ODIHR ani czy uczynił to jakikolwiek 

inny organ Bośni i Hercegowiny. Wcześniej, w 1998 roku Robert Barry próbował uniemożliwić 

MOW OBWE dostęp do obrad Tymczasowej Komisji Wyborczej. Konflikt między przedstawicielami 

tej samej organizacji, który 24 sierpnia 1998 roku skończył się ustępstwem dyplomaty688, był jednym z 

najbardziej bezprecedensowych wydarzeń w historii obserwacji wyborczej. Wykazał jednak poważny 

plus metodologii wyborczej OBWE i obserwowania wyborów za pośrednictwem instytucji ad hoc. W 

sytuacji krytycznej wykazywały się one niezależnością od instytucji wysyłającej. Dopiero w 2002 

                                                 
681 The Elections in Bosnia and Herzegovina, 14 September 1996. Second Statement of the Co-ordinator For 
International Monitoring, Sarajevo, 17 września 1996 r. 
682 Ibidem 
683 Angielska nazwa Provisional Election Commission (PEC) funkcjonuje obok serbskiej, chorwackiej i bośniac-
kiej nazwy Privremena izborna komisija (PIK). Porozumienie z Dayton i jego Załącznik nr 3 odnoszący się do 
wyborów sporządzone zostały we wszystkich czterech językach. Zgodnie z przyjętą w tej pracy zasadą dla do-
kumentów wielojęzycznych, stosowany będzie skrót angielski. 
684 Bosnia and Herzegovina Election 1998 (…) op.cit, s. 7 
685 Ibidem, s. 8 
686 Ibidem, s. 10 
687 Odpowiedź rzeczniczki ODIHR Beaty Martin-Rozumiłowicz na pytanie zadane przez autora: „Wybory lokal-
ne w kwietniu 2000 roku w Bośni i Hercegowinie nie były obserwowane, ponieważ ODIHR nie posiada środ-
ków by w sposób zwarty obserwować wybory lokalne. Jeśli chodzi o wybory powszechne w listopadzie 2000 
roku, to ze względu na szczególne okoliczności, Misja OBWE w BiH zarządzała wówczas wyborami w BiH i 
uważano, że obserwowanie własnego zarządzania wyborami przez tę samą organizację prowadziłoby do konflik-
tu interesów” (odpowiedź w języku angielskim, tłumaczenie własne autora) 
688 Bosnia and Herzegovina Election 1998, (…) op.cit., s. 12-13 
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roku organizację wyborów powierzono Komisji Wyborczej Bośni i Hercegowiny689, a OBWE przejęło 

rolę klasycznego obserwatora wyborczego.  

Zaangażowanie polityczne Roberta Barry’ego i wykorzystanie przez OBWE instrumentów manipula-

cji wyborczej stworzyło w wielu krajach członkowskich OBWE wrażenie, że organizacja łatwo staje 

się „instrumentem Zachodu” i z łatwością sięga po „podwójne standardy”. Znajdzie to później odbicie 

w konflikcie między OBWE i częścią autorytarnych państw byłego ZSRR. W samych strukturach 

ODIHR, pomimo krytycznych uwag ich własnych MOW, wnioski z doświaczeń w Bośni były nie-

wielkie. Dla przykładu Robert Barry, po zakończeniu w 2001 roku służby w Bośni uczestniczył – w 

większości jako szef – w kilku MOW OBWE. Pracował m.in. w Serbii, Armenii, Albanii, Rosji, Ka-

zachstanie i Afganistanie690. 

Niezależnie od oceny polityki OBWE wobec procesów demokratyzacyjnych na Bałkanach, dostrzec 

należy rolę jaką Misje – zarówno nadzoru jak i obserwacji wyborczej – odegrały w kształtowaniu się 

kadry obserwatorskiej wykorzystanej później również przez MOW UE. Zaangażowanie OBWE w 

Bośni miało masowy charakter, kadra inspektorska była liczna (na przykład w 1998 roku wybory po-

wszechne obserwowało 2,6 tysiąca inspektorów691), razem z Misjami Obserwacji Wyborów cała kadra 

obserwatorsko-inspektorska OBWE mogła przekraczać niekiedy 3 tysiące osób. Procesy w Bośni 

uformowały zatem sporą grupę doświadczonych obserwatorów wyborczych, z których później korzy-

stały ONZ, OBWE i przede wszystkim Unia Europejska. Do dziś w życiorysach znacznej części osób 

zajmujących się dziś obserwacją wyborczą, pierwszym doświadczeniem z tą formą działalności de-

mokratyzacyjnej jest udział w wyborach w Bośni. 

2.3.2 MOW Rady Europy w obserwacji organizowanych i nadzorowanych przez OBWE 

procesów wyborczych w Kosowie (2001-2004) 

W odniesieniu do procesów wyborczych w Kosowie, skopiowano rozwiązania bośniackie w zakresie 

organizacji centralnej komisji wyborczej, ale rozdzielono ich organizację, nadzór i obserwację. Tym 

razem podstawy prawne organizacji wyborów w opuszczonej w czerwcu 1999 roku przez administra-

cję serbską prowincji wyglądały następująco: rezolucja 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ zobowią-

zywała Sekretarza Generalnego do wyznaczenia „Specjalnego Przedstawiciela do kontroli implemen-

tacji międzynarodowej obecności cywilnej” w Kosowie692; Sekretarz Generalny powołał Tymczasową 

                                                 
689 V. Čavlović, Hrvati uskoro nacionalna manjina u BiH, „Dom i Svijet”, broj 391, 27 czerwca 2002 r. 
690 OSCE - 30 Years, 30 Opinions, Robert L. Barry, The continued vitality of the organization is the best guaran-
tee of the growth of democracy and human rights, www.osce.org/anniversary/30/opinion.04.html 
691 OESS se priprema za izbore u Bosni i Hercegovini, (press release), OSCE Mission to Bosnia and 
Hercegovina, 10 września 1998 r. 
692 Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting,on 10 June 1999, S/RES/1244 
(1999), 10 czerwca 1999 r. 
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Misję Administracyjną ONZ w Kosowie (UNMIK) pod kierownictwem Bernarda Kouchnera693 i po-

wierzył jej m.in. zorganizowanie wyborów694. Misja UNMIK powołała do życia Centralną Komisję 

Wyborczą (CEC), częściowe kopiując rozwiązanie z Bośni – Komisja składała się w większości z 

mieszkańców Kosowa (art. 2.1), jednak absolutną władzę przy podejmowaniu decyzji miał jej prze-

wodniczący (art. 5.1)695. W przeciwieństwie do Bośni, gdzie szefem PEC był szef Misji OBWE, w 

Kosowie szefem CEC był zastępca szefa UNMIK. Pomimo zatem iż Sekretarz Generalny od początku 

zakładał, że zarządzanie procesem wyborczym zostanie powierzone OBWE696, udało się formalnie 

rozdzielić funkcje organizacyjne i nadzorcze. Formalnie szef CEC nie był podległy Misji OBWE i 

jedynie zlecał jej przygotowanie i nadzór wyborów. Rozdzielono również funkcje obserwacyjne – szef 

UNMIK zaprosił do obserwacji wyborów Radę Europy. Pomimo niewielkiego doświadczenia tej or-

ganizacji w metodycznej obserwacji wyborczej, wybór wydaje się uzasadniony troską o maksymalną 

bezstronność obserwacji. 

UNMIK organizowała kolejno wybory lokalne 2000 i 2002 oraz parlamentarne 2001 i 2004 korzysta-

jąc z pomocy Misji OBWE w Kosowie, która nadzorowała wszystkie wspomniane procesy wyborcze. 

Od 2007 roku do końca omawianego okresu Misja OBWE pełniła funkcje doradcze wobec stałej Cen-

tralnej Komisji Wyborczej Kosowa697. 

Rada Europy wzięła na siebie ciężar obserwowania procesu demokratycznego, oceniając pozytywnie 

kolejne procesy wyborcze – lokalne w 2000698 i 2002699 roku oraz parlamentarne w 2001700 i 2004701 

roku. W wyborach 2007 roku skierowała Misję Obserwacji Wyborczej z udziałem aż 150 obserwato-

rów krótkoterminowych702, która uznała wybory za „generalnie zgodne z zasadami Rady Europy”703. 

Były to jedyne pełne Misje Obserwacji Wyborczej Rady Europy. Jej wkład w obserwację wyborczą 

sprowadza się najczęściej do korzystania z instrumentu sklasyfikowanego przez ONZ jako „śledzenie 

                                                 
693 Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 
S/1999/779, 12 lipca 1999 r., s. 1 
694 Ibidem, s. 17 
695 Regulation No. 2000/21 on the Establishment of the Central Election Commission, 
http://www.unmikonline.org/regulations/2000/reg65-00.htm 
696 Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, op.cit. , s. 
16 
697 Elections, www.osce.org/kosovo/43390 
698 Council of Europe Election Observation Mission - 2001 Kosovo Assembly Elections Final Report, 2nd Edi-
tion - December 2001, SG/Inf(2002)1, https://wcd.coe.int, 18 stycznia 2002 r., s. 3 
699 Council of Europe Election Observation Mission for the 2002 Kosovo Municipal Assembly Elections 
(CEEOM III). Final Report, November 2002, SG/Inf(2002)49, wcd.coe.int, 26 listopada 2002 r. 
700 Council of Europe Election Observation Mission 2001 - Kosovo Assembly Elections - Final Report, 2nd Edi-
tion - December 2001, SG/Inf(2002)1E, https://wcd.coe.int, 18 stycznia 2002 r. 
701 Observation of the Assembly elections in Kosovo - October 2004. Preliminary statement, www.coe.int, 24 
października 2004 r. 
702 Council of Europe Elections Observation Mission in Kosovo. 150 Short-Term Observers to arrive in Kosovo, 
Press Release - 774 (2007), Pristina, 12 listopada 2007 r. 
703 Preliminary Statement, www.coe.int, Pristina, 18 listopada 2007 r. 
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procesu wyborczego” i wysyłania kilkuosobowych misji. I tak misja w Albanii w 2003 roku liczyła 

ośmioro obserwatorów i trwała pięć dni704, a w Armenii w 2009 roku w czasie wyborów mera Erewa-

nu – liczyła 13 osób i trwała 4 dni705. Nieco dłużej – 14 dni trwała misja na wyborach lokalnych w 

Mołdawii w 2003 roku, jednak zespół obserwatorów znów liczył wyłącznie 12 osób706. Większość 

tego typu działań podejmowana jest przez Radę Europy w odniesieniu do wyborów lokalnych, a ich 

inicjatorem jest w takich przypadkach Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. Wydana przezeń w 

czerwcu 2010 roku strategia obserwacji wyborczej nie przewiduje znaczącego rozszerzenia tej działal-

ności i szacuje liczebność przyszłych misji na 5-20 osób707. Kongres i inne organy Rady Europy mogą 

jednak współtworzyć misje z innymi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z OBWE. Tego 

typu rozwiązanie zastosowano m.in. w Gruzji w 2010 roku708, jednak misje tego typu (gruzińska liczy-

ła ponad 200 obserwatorów) oparte są w całości na metodologii i praktyce obserwacyjnej OBWE.  

2.3.3 Spór OBWE z państwami postsowieckimi. Misje obserwatorów WNP 

Opisane powyżej kontrowersje towarzyszące roli OBWE w czasie wyborów w Bośni i Hercegowinie, 

pomimo wyraźnej naprawy najbardziej kontrowersyjnych mechanizmów w czasie późniejszej działal-

ności organizacji w Kosowie, stworzyły w części państw członkowskich wrażenie, że instrument de-

mokratyzacyjny OBWE z łatwością podlega naciskom ze strony państw Zachodu. Wrażenie stronni-

czości OBWE szczególnie silne jest w państwach byłego ZSRR i części państw bałkańskich. Przeko-

nanie to – obecne zwłaszcza w Rosji – zaczęło przybierać konkretny wymiar, gdy organizacja stała się 

recenzentem procesów wyborczych na terenie byłego ZSRR i gdy Rosja po początkowym zbliżeniu z 

Zachodem i Stanami Zjednoczonymi w latach 2001-2002, umocniła swoje struktury władzy i w latach 

2003-2004 przybrała bardziej konfrontacyjną postawę. Warto jednak zauważyć, że już wcześniej na 

forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja była krytykiem polityki rewizji układu z Dayton, w której 

aktywną rolę odgrywał Robert Barry709. 

Początków otwartego konfliktu Rosja – ODIHR można upatrywać w roku 2004, kiedy to MOW OB-

WE oceniła, że marcowa reelekcja Władimira Putina „nie odzwierciedliła w sposób adekwatny zasad 

koniecznych dla zdrowych demokratycznych wyborów”. Podkreślano m.in. nierówny dostęp kandyda-

tów do mediów oraz krytykowano postawę prezydenta, który odmówił brania udziału w debatach te-

                                                 
704 Rapport sur l'observation des élections locales en Albanie du 12 octobre 2003, CG/CP (10) 16, 
https://wcd.coe.int, Strasbourg, 8 grudnia 2003 r. 
705 First elections of the Mayor of Yerevan, Armenia (31 May 2009), CPL (17) 5, https://wcd.coe.int, 21 września 
2009 r. 
706 Report on the local elections observation mission to Moldova (25 May and 8 June 2003) , CG/BUR (10) 19, 
https://wcd.coe.int, 5 lipca 2003 r. 
707 Observation of local and regional elections – strategy and rules of the Congress , CG (18) 18, 
https://wcd.coe.int, 4 czerwca 2010 r. 
708 International Election Observation Mission, Georgia - Municipal Elections, 30 May 2010. Statement of Pre-
liminary Findings and Conclusions, https://wcd.coe.int, [bez daty] 
709 The Situation in Bosnia and Herzegovina, Security Council meeting 4222, www.undemocracy.com 
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lewizyjnych. Część zarzutów dotyczyła jednak również przejrzystości procesu głosowania i przelicza-

nia głosów – obserwatorzy ocenili negatywnie aż jedną czwartą przypadków zestawiania wyników. 

Jedynym pozytywem w dwustronicowym streszczeniu Raportu Końcowego MOW OBWE jest sku-

teczna organizacja wyborów710. Warto w tym miejscu skonfrontować raport z ustaleniami kierowanej 

przez OBWE Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej, która badała wybory prezydenckie 1996 roku. 

Wówczas ekipa Borysa Jelcyna wykorzystała aparat państwowy i medialny przeciwko komunistycz-

nemu konkurentowi Giennadijowi Ziuganowowi, jednak raport Misji, choć odnotowywał te zjawiska, 

wyraźnie stwierdzał również, że: 1.) nie nastąpiło masowe fałszerstwo wyborcze, 2.) pojedyncza kry-

tyka procesu głosowania nie podważa generalnego rezultatu wyborów, 3.) wynik wyborów odzwier-

ciedla wolę wyborców, 5.) wysoka frekwencja wyborcza jest pozytywnym czynnikiem711. Podobne 

stwierdzenia nie znalazły się w raporcie 2004. 

W Rosji podobną zmianę języka OBWE nie odebrano jako efekt rozwoju międzynarodowej obserwa-

cji wyborczej oraz instytucjonalizacji obserwacji wyborczej OBWE, lecz jako stosowanie przez orga-

nizację „podwójnych standardów” – dopóki istniało zagrożenie powrotem do władzy komunistów i 

destabilizacją obszaru postsowieckiego, OBWE godziła się na ograniczenia demokracji i wobec Bory-

sa Jelcyna zachowywała się bardziej pobłażliwie niż wobec Władimira Putina. 

Kolejnym polem starcia między Rosją i OBWE była Ukraina. W wyborach 2004 roku Rosja zdecy-

dowanie poparła premiera Wiktora Janukowycza, a jego zwycięstwo osiągnięte dzięki licznym i udo-

kumentowanym (nierzadko sfilmowanym) fałszerstwom wyborczym, stało się przyczyną wybuchu 

Pomarańczowej Rewolucji i powtórki drugiej tury wyborów, które 26 grudnia wygrał popierany przez 

większość państw UE lider opozycji Wiktor Juszczenko. W Raporcie Końcowym Misja Obserwacji 

Wyborów OBWE stwierdziła, że „podczas gdy głosowania 31 października (pierwsza tura) i 21 listo-

pada (druga tura) nie spełniły znacznej części zobowiązań w ramach OBWE, Rady Europy i innych 

międzynarodowych standardów na rzecz wolnych wyborów, powtórka drugiej tury 26 grudnia w spo-

sób znaczny przybliżyła Ukrainę do ich spełnienia”712. 

Bezpośrednio po Pomarańczowej Rewolucji wśród rosyjskiej elity władzy panowało powszechne 

przekonanie, że ostateczne zwycięstwo Juszczenki było wynikiem nie tyle masowego protestu Ukraiń-

ców ile zakulisowych nacisków ze strony części państw Zachodu, w szczególności Stanów Zjedno-

                                                 
710 Russian Federation Presidential Election 14 March 2004 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Re-
port, www.osce.org, Warsaw, 2 czerwca 2004 r., s. 1-2 
711 International Observer Mission. Election of President of the Russian Federation, 16th June 1996 and 3rd 
July 1996, Report on the Election, www.osce.org, s. 4 
712 Ukraine Presidential Election 31 October, 21 November and 26 December 2004 OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission Final Report, Warsaw 11 maja 2005 r., s. 1 
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czonych i – w mniejszym stopniu – Polski713. MOW OBWE Ukraina 2004 znów postrzegana była jako 

narzędzie realizacji ich polityki. 

Bardzo częstym argumentem krytyków MOW OBWE stał się zarzut, że Misje te skupiają się wyłącz-

nie na obserwowaniu procesów demokratycznych w państwach Europy Wschodniej, podczas gdy w 

niewystarczającym stopniu czynią to w odniesieniu do „starych demokracji” oraz środkowoeuropej-

skich państw UE. Bardzo często pojawia się przy tym argument ilościowy – podczas gdy obserwacja 

wyborcza w Rosji i na Ukrainie ma masowy charakter (MOW OBWE na Ukrainie w 2004 roku była 

największą w historii tej organizacji) obserwacja wyborcza w demokracjach Zachodu sprowadza się 

najczęściej do wysłania kilkunastoosobowego zespołu ekspertów (zob. Tabela 7.). 

Tabela 7. Liczba obserwatorów OBWE na wyborach w Rosji, Francji, USA i na Ukrainie w latach 1996-2010714 

 Rosja Ukraina USA Francja 

1996 518/317715  brak  

1999  285716   

2002    8717 

2000 306718  brak  

2004 370719 693/640/1449720 92721  

2007    11722 

2010  ok. 860/660723   

Źródło: opr. własne 
                                                 
713 И. Шатров, Сергей Марков: „Проект Ющенко” — это троянский конь у ворот Евросоюза, 
www.from-ua.com, [bez daty] 
714 Liczby są sumą obserwatorów długo- i krótkoterminowych (LTOs i STOs) wymienionych w cytowanych 
raportach końcowych MOW OBWE. Jeżeli pojawiają się dwie lub trzy liczby oznacza to odpowiednio liczbę 
obserwatorów w pierwszej i drugiej turze oraz ewentualnej powtórce drugiej tury. Jeżeli pole zaznaczone jest 
szarym kolorem oznacza to, że w danym roku nie odbywały się w danym kraju ani wybory parlamentarne ani 
prezydenckie. 
715 International Observer Mission. Election of President of the Russian Federation, 16th June 1996 and 3rd 
July 1996, Report on the Election, www.osce.org, s. 2-3 
716 Ukraine Presidential Elections 31 October and 14 November 1999 Final Report (amended version), 
www.osce.org, Warsaw, 7 marca 2000 r., s. 2 
717 Republic of France Presidential Elections 21 April and 5 May 2002. Report of OSCE/ODIHR Assessment, 
Warsaw, 4 czerwca 2002 r., s. 3 
718 Russian Federation Presidential Election 26 March 2000 Final Report, Warsaw, 19 maja 2000 r. 
719 Russian Federation Presidential Election 14 March 2004 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Re-
port, Warsaw, 2 czerwca 2004 r., s. 3 
720 Ukraine Presidential Election 31 October, 21 November and 26 December 2004 OSCE/ODIHR Election 
Observation Mission Final Report, Warsaw 11 maja 2005 r., s. 4  
721 United States of America 2 November 2004 Elections, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final 
Report, http://www.osce.org/odihr/elections/usa/14028, Warsaw, 31 marca 2005 r., s. 3 
722 France Presidential Election 22 April and 6 May 2007. OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report, 
Warsaw, 4 października 2007 r., s. 2 
723 Ukraine Presidential Election 17 January and 7 February 2010 OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, Warsaw, 28 kwietnia 2010 r., s. 3 
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Zwrócić należy uwagę, że już w 2002 roku swoje własne mechanizmy obserwacji wyborczej zaczęła 

tworzyć Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Misje obserwatorów z ramienia Wspólnoty Nie-

podległych Państw (ros. Миссии наблюдателей от СНГ) to instrument powołany 26 marca 2004 r. 

przez ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich724. Swoje zasady obserwacji wyborczej 

Misje opierają na dokumencie z 7 grudnia 2002 roku – wydanych przez Zgromadzenie Międzyparla-

mentarne WNP „Rekomendacjach dla międzynarodowych obserwatorów wyborczych Wspólnoty 

Niepodległych Państw”725. Charakterystyczne dla misji WNP są m.in.: bezpośrednia podległość Komi-

tetowi Wykonawczemu WNP (komitet decyduje o wysłaniu misji i o jej składzie, a osobę szefa misji 

dodatkowo zatwierdza Rada Stałych Przedstawicieli państw członkowskich), ograniczenie składu do 

reprezentantów „prawodawczych, wykonawczych i wyborczych organów państw członkowskich 

WNP, a także organów Wspólnoty i stowarzyszeń integracyjnych działających na terenie WNP”726. 

Powoduje to, że wybory w kraju członkowskim w praktyce obserwowane są przez przedstawicieli 

władz innych państw członkowskich. Obserwatorzy WNP znacznie większą wagę przypisują też wy-

darzeniom z dnia głosowania, podczas gdy obserwatorzy OBWE skupiają się na kampanii wyborczej i 

warunkach jej prowadzenia. Wykształciło to pewien charakterystyczny proceder – Misje Obserwato-

rów WNP tylko raz poddały krytyce jakikolwiek proces wyborczy – stało się to w czasie powtórzonej 

II tury wyborów na Ukrainie, gdy tamtejsza ekipa rządząca traciła władzę. Co ciekawe, głównym 

przedmiotem krytyki obserwatorów WNP stały się badania exit poll, które w czasie listopadowej II 

tury jako pierwsze wskazały na możliwość fałszerstwa wyborczego. W swoim raporcie Misja pisała 

m.in., że „badania takie (…) przekształcają się w instrument wpływania na świadomość społeczną na 

korzyść tego czy innego kandydata, w związku z czym ich rezultaty nie mogą być brane pod uwagę” 
727. 

Zasadniczo jednak Misje Obserwatorów WNP poprzestają na stwierdzeniu, że wybory odbyły się „w 

zgodzie z ustawodawstwem” krajowym i na uznaniu ich za „wolne”, „przejrzyste”, „demokratyczne”, 

„prawowite” i/lub „uczciwe” (zob. Tabela 8.). Jak już zostało wspomniane w poprzednich fragmen-

tach tej pracy, stosowanie podobnych kategorii jest obce większości metodologii międzynarodowej 

obserwacji wyborczej. W praktyce WNP w odniesieniu do procesów wyborczych w państwach Azji 

Środkowej i Kaukazu czasem pojawia się dodatkowo sformułowanie, że wybory „stanowią” lub „sta-

                                                 
724 Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также 
референдумах в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, 26 marca 2004 r., 
http://cis.minsk.by 
725 Рекомендаций для международных наблюдателей Содружества Независимых Государств по наблю-
дению за выборами, www.iacis.ru, 7 grudnia 2004 r. 
726 Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также 
референдумах в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, http://cis.minsk.by, 
26 marca 2004 r. 
727 Заявление международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по результа-
там наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Украины 26 декабря 2004 года, 
cis.minsk.by, [bez daty] 
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nowiły” w przypadku danego kraju „ważny czynnik dalszej demokratyzacji życia społecznego”. W 

sytuacji niemal całkowicie bezkrytycznej oceny wszystkich obserwowanych procesów wyborczych, 

Misje Obserwatorów WNP postrzegać należy raczej jako element przeciwdziałania obserwacji wybo-

rów przez OBWE, a nie jako rzetelną próbę rozwinięcia własnej metodologii obserwacyjnej przez 

Wspólnotę. 

Tabela 8. Porównanie głównych konkluzji misji obserwacyjnych OBWE i WNP na temat wybranych procesów wy-
borczych w państwach byłego ZSRR 

Data, kraj, typ 
wyborów 

Rezultat wyborów OBWE WNP 

31.03.2002, Ukra-
ina, wybory do 
parlamentu 

Utrzymanie przez obóz 
władzy większości 
parlamentarnej pomi-
mo uzyskania mniej-
szej ilości głosów niż 
partie opozycyjne 

“Wybory (…) wykazały postęp w stosun-
ku do wyborów parlamentarnych 1998 
roku jeśli chodzi o spełnienie zobowiązań 
i standardów międzynarodowych. Mimo 
to nadal pozostają istotne wady”728. 

„My, międzynarodowi 
obserwatorzy z ramienia 
Wspólnoty Niepodległych 
Państw (…) uznajemy te 
wybory za wolne, przejrzy-
ste, demokratyczne i pra-
wowite”729. 

15.10.2003, Azer-
bejdżan, wybory 
prezydenckie 

Zwycięstwo w pierw-
szej turze İlhama Aliy-
eva. Aliyev zastąpił na 
stanowisku prezydenta 
wieloletniego przy-
wódcę kraju i swojego 
umierającego ojca 
Heydara Aliyeva. 

“Wybory (…) nie spełniły zobowiązań w 
ramach OBWE ani innych międzynaro-
dowych standardów demokratycznych 
wyborów. (…) W okresie przedwybor-
czym dochodziło do zakrojonego na 
szeroką skalę zastraszania, a kandydaci 
nie mieli równych szans. (…) Obserwato-
rom międzynarodowym nie pozwolono na 
monitoring działań powyborczych w 
Centralnej Komisji Wyborczej w kluczo-
wych dniach przed ogłoszeniem ostatecz-
nych wyników”730. 

 

„My, międzynarodowi 
obserwatorzy z ramienia 
Wspólnoty Niepodległych 
Państw (…) uznajemy te 
wybory za wolne, demokra-
tyczne i otwarte”731. 

17.10.2004 Biało-
ruś, wybory par-
lamentarne i refe-
rendum konstytu-
cyjne 

Opozycja nie uzyskała 
ani jednego mandatu 
deputowanego. Refe-
rendum zniosło limit 
dwóch kadencji prezy-
denckich umożliwiając 
Aleksandrowi Łuka-
szence start w kolej-
nych wyborach. 

“Wybory w Republice Białorusi w sposób 
znaczący nie spełniły zobowiązań w 
ramach OBWE. W sposób poważny 
podważono uniwersalne zasady i zagwa-
rantowane przez Konstytucję prawo do 
wypowiedzi, stowarzyszeń i zgromadzeń, 
tym samym stawiając pod znakiem zapy-
tania chęć respektowania przez władze 
białoruskie koncepcji walki politycznej na 
zasadach równego traktowania732. 

„W opinii obserwatorów z 
ramienia WNP wybory (…) 
przeprowadzone w zgodzie 
z normami obowiązującego 
ustawodawstwa wyborcze-
go, są wolnymi, uczciwymi, 
prawowitymi i przejrzysty-
mi”733. 

 
21.11.2004 Ukra-
ina, wybory pre-

Zakwestionowane 
przez opozycję zwy-

“Ukraińskie wybory prezydenckie nie 
spełniły znacznej liczby zobowiązań w 

„Misja międzynarodowych 
obserwatorów z ramienia 

                                                 
728 2002 Elections to the Verkhovna Rada of Ukraine. Statement of Preliminary Findings and Conclusions, 
www.osce.org 
729 Заявление международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по результ-
атам выборов народных депутатов Украины 31 марта 2002 года, cis.minsk.by, [bez daty] 
730 Republic of Azerbaijan Presidential Election 15 October 2003. OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Report, Warsaw 12 listopada 2003 r., s. 1 
731 Заявление международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по предвар-
ительным итогам наблюдения за проведением выборов Президента Азербайджанской Республики (15 
октября 2003 года), cis.minsk.by, [bez daty] 
732 Republic of Belarus Parliamentary Elections 17 October 2004. OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, Warsaw 9 grudnia 2004 r., s. 1 
733 Заявление международных наблюдателей от СНГ по результатам наблюдения за подготовкой и 
проведением выборов в Палату представителей Национального собрания РБ и республиканского рефе-
рендума от 17 октября 2004 года, cis.minsk.by, [bez daty] 
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Data, kraj, typ 
wyborów 

Rezultat wyborów OBWE WNP 

zydenckie, II tura cięstwo Wiktora Janu-
kowycza. Wybuch 
„Pomarańczowej Re-
wolucji” 

ramach OBWE ani standardów wolnych 
wyborów przyjętych w ramach Rady 
Europy i innych ciał europejskich. (…) 
Ogólnie, władze państwa i centralna 
komisja wyborcza wykazały brak woli 
przeprowadzenia uczciwego procesu 
demokratycznego”734. 

 

Wspólnoty Niepodległych 
Państw (…) uważa te wy-
bory za przejrzyste, prawo-
wite i wolne”735. 

 

26.12.2004, Ukra-
ina, wybory pre-
zydenckie, powtó-
rzona II tura (po 
unieważnieniu II 
tury wyborów 
przez Sąd Naj-
wyższy) 

Zwycięstwo przywód-
cy opozycji Wiktora 
Juszczenki, koniec 
Pomarańczowej rewo-
lucji, przejście władzy 
w ręce dotychczasowej 
opozycji. 

“Sposób przeprowadzenia procesu wy-
borczego 26 grudnia w sposób istotny 
przybliżył Ukrainą do spełnienia zobo-
wiązań w ramach OBWE oraz standardów 
wolnych wyborów przyjętych w ramach 
Rady Europy i innych ciał europej-
skich736. 

„Po raz pierwszy spotkali-
śmy się z naruszeniem 
prawa w dniu głosowania, 
wyrażającym się poprzez 
masowe prowadzenie agita-
cji i obecności symboliki 
wywierającej wpływ na 
wolne wyrażenie opinii 
przez wyborców”737. 

 
04.12.2005, Ka-
zachstan, wybory 
prezydenckie 

Nursułtan Nazarbajew 
wybrany na trzecią 
kadencję z oficjalnym 
wynikiem 91,15% 
głosów. 

“Pewna liczba znaczących braków w 
czasie kampanii wyborczej ograniczyła 
możliwość realnej konkurencji”. (…) W 
28 procentach przypadków negatywnie 
oceniono liczenie głosów, odnotowując 
poważne pogwałcenia takie jak fałszowa-
nie protokołów z wynikami”738. 

„Międzynarodowi obserwa-
torzy z ramienia Wspólnoty 
Niepodległych Państw (…) 
uznają przeprowadzone 
wybory prezydenckie za 
wolne, otwarte i prawowi-
te”739. 

 
19.03.2006, Biało-
ruś, wybory pre-
zydenckie 

Reelekcja Aleksandra 
Łukaszenki na trzecią 
kadencję (według 
oficjalnych wyników 
otrzymał 82,6% gło-
sów), protesty opozy-
cji, stłumione przez 
władze. 

“Siła państwa została w sposób arbitralny 
użyta przeciwko kandydatom opozycji 
(…). Prawa obywatelskie i polityczne 
gwarantowane przez Konstytucję były 
lekceważone, wśród nich wolność wypo-
wiedzi, stowarzyszeń i zgromadzeń jak 
również prawo do dostępu, zbierania i 
rozpowszechniania informacji”740. 

„Międzynarodowi obserwa-
torzy z ramienia Wspólnoty 
Niepodległych Państw (…) 
uznają przeprowadzone 
wybory prezydenckie za 
wolne, otwarte i przejrzy-
ste”741. 

 
01.08.2008, Azer-
bejdżan, wybory 

Reelekcja İlhama 
Aliyeva z oficjalnym 

“Wybory odbyły się w pokojowej atmos-
ferze, ale charakteryzowały się brakiem 

„Misja międzynarodowych 
obserwatorów z ramienia 

                                                 
734 Presidential Election (Second Round), Ukraine 21 November 2004. Statement of Preliminary Findings and 
Conclusions, www.osce.org, Kyiv, 22 listopada 2004 r.  
735 Заявление международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по результа-
там наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года, 
cis.minsk.by, [bez daty] 
736 Presidential Election (Repeat Second Round), Ukraine26 December 2004. Statement of Preliminary Findings 
and Conclusions, www.osce.org, Kyiv, 27 grudnia 2004 r.  
737 Заявление международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по результа-
там наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Украины 26 декабря 2004 года, 
cis.minsk.by, [bez daty] 
738 Republic of Kazachstan Presidential Election 4 December 2005. OSCE/ODIHR Election Observation Mis-
sion Final Report, Warsaw, 21 lutego 2006 r., s. 1 
739 Заявление международных наблюдателей от СНГ по результатам наблюдения за подготовкой и 
проведением выборов Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2005 года, cis.minsk.by, [bez daty] 
740 Republic of Belarus Presidential Election 19 March 2006. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Re-
port, Warsaw, 7 czerwca 2006 r., s. 1 
741 Заявление международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по результа-
там наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Республики Беларусь от 19 марта 
2006 года, cis.minsk.by, [bez daty] 
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Data, kraj, typ 
wyborów 

Rezultat wyborów OBWE WNP 

prezydenckie wynikiem 88,73% w 
pierwszej turze przy 
bojkocie części opozy-
cji 

solnej rywalizacji, brakiem żywej debaty 
politycznej i restrykcyjną otoczką medial-
ną. Dlatego też nie odzwierciedliły części 
zasad znaczących i pluralistycznych wy-
borów demokratycznych”742. 

Wspólnoty Niepodległych 
Państw (…) uważa prze-
prowadzone wybory prezy-
denckie za prawowite, 
otwarte i przejrzyste oraz 
konstatuje, że wybory te 
stanowią ważny czynnik 
dalszej demokratyzacji 
życia społecznego w pań-
stwie”743. 

 
14.12.2008, 
Turkmenistan, 
wybory parlamen-
tarne 

Jedyne legalne ugru-
powanie polityczne – 
Demokratyczna Partia 
Turkmenistanu (TDP) 
zdobyła wszystkie 125 
miejsc w Medżlisie. 

Metodologia wyborcza OBWE nie zezwa-
la na obserwowanie wyborów jednopar-
tyjnych. Misja Oceny Potrzeb (NAM) 
sprzeciwiła się wysłaniu MOW OBWE744. 

„Misja międzynarodowych 
obserwatorów z ramienia 
Wspólnoty Niepodległych 
Państw (…) uznaje prze-
prowadzone wybory parla-
mentarne za wolne i otwarte 
oraz konstatuje, że wybory 
te stanowiły ważny czynnik 
dalszej demokratyzacji 
życia społecznego Turkme-
nistanu745. 

Źródło: opr. własne 

Sam konflikt Rosja-ODIHR, obecny w czasie Pomarańczowej Rewolucji, przybrał ponownie na sile, 

gdy 16 listopada 1997 roku Biuro odwołało misję obserwacyjną na wybory do Dumy Państwowej 

Rosji zaplanowane na 2 grudnia. Prezydent Władimir Putin oskarżył wówczas OBWE o działanie pod 

presją Departamentu Stanu USA, rzeczniczka ODIHR mówiła natomiast, że Rosja wysłała zaprosze-

nia późno (31 października) i zwlekała z wydawaniem wiz obserwatorom746. Na fali konfliktu 28 li-

stopada Rosja wraz z sześcioma innymi państwami WNP – Armenią, Kirgistanem, Uzbekistanem, 

Kazachstanem, Białorusią i Tadżykistanem, złożyła projekt reformy obserwacji wyborczej OBWE747. 

Dokument „Podstawowe zasady organizacji obserwacji krajowych wyborów przez ODIHR” ograni-

czał liczbę obserwatorów, zakazywał im jakichkolwiek komentarzy przed opublikowaniem wyników 

wyborów oraz – co najważniejsze – poddawał MOW OBWE/ODIHR pod nadzór Rady OBWE748, 

                                                 
742 Republic of Azerbaijan Presidential Election 15 October 2008. OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, Warsaw, 15 grudnia 2008, s. 1 
743 Заявление Миссии наблюдателей от СНГ по результатам наблюдения за подготовкой и проведением 
выборов Президента Азербайджанской Республики, cis.minsk.by, [bez daty] 
744 Turkmenistan Early Parliamentary Elections 14 December 2008 OSCE/ODIHR Needs Assessment Mission 
Report, Warsaw, 20 października 2008 r. 
745 Заявление Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств по результатам набл-
юдения за подготовкой и проведением выборов депутатов Меджлиса Туркменистана, cis.minsk.by, [bez 
daty] 
746 J. Malczyk, Rosja: Putin: za decyzją OBWE o odwołaniu misji na wybory w Rosji stoją USA, depesza PAP z 
26 listopada 2007 r. 
747 В. Воробьев, Н. Сорокина, В ОБСЕ без перемен. Россия требует внести изменения в устав этой орг-
анизации, „Российская газета” (Федеральный выпуск), 29 listopada 2007 r. 
748 В. Соловьев, Дорогое неудовольствие. Россия пытается сократить финансирование БДИПЧ ОБСЕ, 
„Коммерсантъ”, 15 lutego 2008 r. 
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czyli upodabniał je pod względem podległości do misji WNP. 

Sytuacja z „bojkotem wyborów” powtórzyła się w czasie wyborów prezydenckich 2 marca 2008 r.. 

Zaproszenie wystosowano dopiero 25 stycznia 2008 r. precyzując liczbę obserwatorów na 70 osób i 

zezwalając im na przyjazd na zaledwie trzy dni przed wyborami749. OBWE bezskutecznie domagała 

się zniesienia restrykcji i broniła tezy, że sama ma prawo do ustalania wielkości swojej misji i jej ter-

minu750. Rezygnując z obserwacji wyborów dyrektor ODIHR Christian Strohal podkreślił jedną z fun-

damentalnych zasad współczesnej obserwacji wyborczej: wybory nie składają się wyłącznie z dnia 

głosowania751. Konflikt dodatkowo pogłębiła decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, które 

również odmówiło wysłania swojej delegacji na wybory pomimo, że w analogicznej sytuacji w wybo-

rach parlamentarnych 2007 roku delegaci Zgromadzenia Parlamentarnego przybyli do Rosji752. MSZ 

Rosji oskarżyło OBWE/ODIHR o stosowanie języka ultimatum i podkreśliło jeszcze raz, że wspólnie 

z grupą państw WNP Rosja domaga się reformy obserwacji wyborczej OBWE753.  

2.3.4 Dorobek OBWE w dziedzinie obserwacji wyborów – próba oceny 

Jak zostało pokazane powyżej OBWE wzięła na siebie ciężar obserwacji wyborczej na obszarze sku-

piającym obecnie 56 państw Europy, Azji i Ameryki Północnej, uczyniła ją stałym zjawiskiem w ży-

ciu politycznym wielu spośród nich, a siebie samą podniosła do rangi głównego recenzenta procesów 

wyborczych w państwach Północy. Rozwinęła przy tym własną metodologię, choć oparta ona została 

na zasadach zaproponowanych i sklasyfikowanych na początku lat 90. przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych.  

OBWE dysponowała w przeciwieństwie do ONZ bazą normatywną w postaci Dokumentu Kopenha-

skiego, w którym wszystkie państwa zobowiązały się do przestrzegania określonych zasad. Dyspono-

wała też powszechną zgodą państw członkowskich, że demokracja stanowi jedyny akceptowalny sys-

tem rządów. Nie musiała więc – jak ONZ – stopniowo dochodzić do konsensusu w wyżej wymienio-

nej sprawie. Stąd jej misje stały się skutecznym narzędziem weryfikacji zobowiązań państw człon-

kowskich. 

Ich konkluzje pozwalały wyodrębnić grupę państw nie stosujących należycie procedur demokratycz-

nych i w części z nich (Chorwacja, Ukraina, Słowacja, Serbia itd.) ocena MOW OBWE stała się ar-
                                                 
749 Rosja zaprasza obserwatorów OBWE na wybory, tvn24.pl, 25 stycznia 2008 r. 
750 Rosja: Sabotażyści z OBWE, tvn24.pl, 1 lutego 2008 r. 
751 OSCE/ODIHR regrets that restrictions force cancellation of election observation mission to Russian Federa-
tion (press release), Warsaw, 7 lutego 2008 r.  
752 OSCE Parliamentary Assembly will not observe Russian election (press release), Copenhagen, 7 lutego 2008 
r. 
753 Ответ официального представителя МИД России М.Л.Камынина на вопрос СМИ относительно 
позиции БДИПЧ в отношении мониторинга президентских выборов в Российской Федерации, Новостная 
лента МИД, 159-07-02-2008, www.mid.ru, 7 lutego 2008 r. 
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gumentem dla krytykujących władzę ruchów obywatelskich lub organizacji pozarządowych. Przyczy-

niło się to do kształtowania postaw demokratycznych lub wzmacniało już istniejące.  

Oceniając dorobek OBWE nie sposób jednak uniknąć pytania o jej własne praktyki względem organi-

zowanych przez siebie wyborów. Należy podkreślić, że wybory w Bośni w latach 1996-2000 ze 

szczególnym naciskiem na okres 1998-2000, nie spełniały znacznej części zobowiązań wynikających 

z Dokumentu Kopenhaskiego, prawo do zgłaszania kandydatur było mocno ograniczone, kampania 

wyborcza podlegała cenzurowaniu i restrykcjom, a kontrolowana przez OBWE administracja wybor-

cza nie zawsze zachowywała bezstronność, w kwietniu i listopadzie 2000 roku wyraźnie agitując na 

rzecz partii opozycyjnych. 

W praktyce OBWE często występuje też rozdźwięk między polityką ODIHR, a konkluzjami poszcze-

gólnych MOW OBWE. To również widać było na przykładzie Bośni. Choć MOW OBWE napiętno-

wały nadużycia administracji wyborczej OBWE, to brak wysłania MOW OBWE do Bośni w 2000 

roku pomimo alarmujących i krytycznych konkluzji MOW sprzed dwóch lat, ułatwił manipulację wy-

borczą, zaś mianowanie Roberta Barry’ego szefem kilku Misji Obserwacji Wyborczej po zakończeniu 

przezeń działalności w Bośni świadczy o akceptacji ODIHR dla jego dorobku z lat 1998-2000. 

Ciekawego przypadku w tym zakresie dostarcza również wysłanie grupy ekspertów do Polski w wy-

borach 2007 roku. Decyzja o wysłaniu misji była następstwem wypowiedzi byłego prezydenta Cze-

chosłowacji Václava Havla, który wyraźnie zasugerował, że rząd Jarosława Kaczyńskiego może do-

konać fałszerstwa wyborczego754. Sama decyzja o wysłaniu misji bazująca wyłącznie na tak wypo-

wiedzi mającej wartość wyłącznie polityczną, odebrana została przez polski rząd jako obraźliwa i 

początkowo odmawiał on zgody na przyjazd obserwatorów755. Gdy jednak 11-osobowa Misja Oceny 

Wyborów pojawiła się w Polsce756, jej Raport Końcowy stwierdził, że wybory „stanowiły demokra-

tyczny i pluralistyczny proces wyborczy, oparty na wysokim poziomie zaufania publicznego do 

uczciwości i bezstronności administracji wyborczej”, zaś „rejestracja kandydatów i list partyjnych 

była inkluzywna, co dało wyborcom szeroki i prawdziwy wybór”757. Misja skrytykowała co prawda 

media publiczne za faworyzowanie partii rządzącej, ale krytyce poddała również „Gazetę Wyborczą” 

– medium, które najbardziej optowało za przyjazdem obserwatorów. Ci sami obserwatorzy zarzucili 

mu „oczywiste uprzedzenie względem PiS”758. Jak więc widać konkluzje MOW OBWE ze względu na 

wysoki poziom instytucjonalizacji obserwacji wyborczej prowadzonej przez tę organizację, oparte są 

                                                 
754 Havel: Na wybory w Polsce powinni przyjechać obserwatorzy, wiadomosci.gazeta.pl, 3 września 2007 r. 
755 Polska odmówiła zgody na przyjazd obserwatorów OBWE na wybory parlamentarne, wiadomosci.gazeta.pl, 
21 września 2007 r. 
756 11 obserwatorów OBWE na polskie wybory, www.tvn24.pl, [bez daty] 
757 Republic of Poland Pre-term Parliamentary Elections, 21 October 2007 OSCE/ODIHR Election Assessment 
Mission Final Report, Warsaw 20 marca 2008 r., s. 1 
758 Ibidem, s. 16 
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bardzo często wyłącznie na materiale zebranym na miejscu i nie rzutują na nie takie czynniki jak sto-

sunki między OBWE a państwem przyjmującym czy też stosunek poszczególnych aktorów życia poli-

tycznego do OBWE i samej misji. 

W opinii autora pozwala to stwierdzić, iż postulaty reformy obserwacji wyborczej OBWE i poddania 

jej ściślejszej kontroli politycznej wydają się zagrożeniem dla jej dorobku i – gdyby zostały zrealizo-

wane – podważałyby jakąkolwiek zasadność dalszego obserwowania przez OBWE wyborów.  

2.4 Obserwacja wyborcza w praktyce pozaeuropejskich organizacji regionalnych 

W latach 90. swoją własną obserwację wyborczą rozwinął szereg innych organizacji regionalnych. 

Ponieważ ich działalność ma ograniczony – w porównaniu z Ligą Narodów, ONZ czy szczególnie 

OBWE – wpływ na rozwój obserwacji wyborczej Unii Europejskiej, omówione zostaną one w znacz-

nie węższym zakresie. 

Na półkuli Zachodniej szczególnie rozwinięty system obserwacji wyborczej posiada Organizacja 

Państw Amerykańskich (OPA), w sekretariacie której wysyłanie Misji Obserwacji Wyborczej nadzo-

ruje Departament Obserwacji i Współpracy Wyborczej. Dla przykładu w 2009 roku Organizacja 

Państw Amerykańskich skierowała 12 Misji Obserwacji Wyborów, w których łącznie wzięło udział 

739 obserwatorów. Obserwowano wybory w Salwadorze, Ekwadorze, Panamie, Meksyku, Kolumbii, 

Boliwii oraz na Dominice, Saint Vincent i Grenadynach oraz Antigui i Barbudzie759. Rok wcześniej 

organizacja wysłała sześć Misji Obserwacji Wyborczej – działały one w Paragwaju, Ekwadorze, Hon-

durasie, Boliwii, na Dominikanie i Grenadzie760. Łącznie OPA wysłała do końca omawianego okresu 

około 180 misji i obserwowała wybory w 28 spośród 34 swoich państw członkowskich. Jednak choć 

pierwsze misje obserwacyjne OPA pojawiły się już w latach 60., były one sporadyczne i tworzone 

były ad hoc761 na wzór ówczesnych misji ONZ. Systematyczna obserwacja wyborcza organizacji roz-

winięta została – podobnie jak w przypadku OBWE – pod koniec XX wieku. 

Metodologię wyborczą OPA opracowała stosunkowo późno – dopiero w 2006 roku762. Misje te zasad-

niczo są krótsze niż misje OBWE (przeciętna długość MOW OPA to 30 dni)763. Schemat MOW OPA 

jest podobny do MOW OBWE – zachowano również podział na ZG, LTOs i STOs (w terminologii 

OPA, obserwatorzy długoterminowi nazywani są „koordynatorami regionalnymi”). W założeniu OPA 
                                                 
759 Annual Report of the Secretary General 2009, http://scm.oas.org/pdfs/2010/AG05011E.pdf, s. 33 
760 Annual Report of the Secretary General 2008, www.oas.org/SGInfAnual/2009/SG ANNUAL REPORT-
ENGLISH.pdf, s. 43 
761 A Manual for OAS Electoral Observation Missions, www.oas.org/sap/docs/deco/361247_oas manual in-
gles.pdf, s. 4 
762 Sixth Inter-American Meeting of Electoral Management Bodies June 22-23, 2009 - Ottawa, Canada, 
www.oas.org/sap/docs/DECO/Publicaciones/Sixth_Inter_AmericanFinal_e.pdf 
763 B. Muñoz-Pogossian, Observing the Use of Electoral Technologies: A Manual for OAS Electoral Observa-
tion Missions, 19 marca 2010 r., s. 4 



204 
 

wybory powinny spełniać cztery założenia muszą być „inkluzywne” (zapewniać wszystkim obywate-

lom prawo do wyrażenia swoich preferencji), „czyste” (zapewniać szacunek dla preferencji wyborców 

i przeliczać je w sposób właściwy) i „konkurencyjne” (dawać wyborcom niezakłócony wybór kandy-

datów) oraz w sposób rzeczywisty zapewniać demokratyczny wybór na „główne urzędy publiczne”764.  

Inną organizacją regionalną prowadzącą częstą obserwację wyborów jest Unia Afrykańska. Jej me-

chanizmy obserwacji wyborczej usystematyzowało w 2002 roku Zgromadzenie Szefów Państw i Rzą-

dów jej poprzedniczki – Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) w Deklaracji Zasad Zarządzania 

Wyborami Demokratycznymi w Afryce765. Wkrótce Rada Ministrów OJA powołała Wydział ds. De-

mokracji i Wsparcia Wyborczego (Democracy and Electoral Assisstance Unit). Decyzja ta została 

zaaprobowana przez Radę Wykonawczą Unii Afrykańskiej na szczycie w Banjul w 2006 roku766. Po-

wołana w ten sposób jednostka koordynuje wysyłanie MOW UA. Unia Afrykańska, podobnie jak 

OPA i OBWE ogranicza swoją obserwację do państw członkowskich. W 2009 obserwowała m.in. 

wybory w Sudanie, Gabonie, Gwinei-Bissau, Mauretanii, Republice Kongo (Brazzaville), Malawi, 

RPA i Algierii, zaś w 2010 roku na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej oraz w Burundi, Gwinei, Etio-

pii, Sudanie i Togo767. 

Specyfiką obserwacji wyborczej Unii Afrykańskiej jest wybieranie na szefa MOW byłych szefów 

państw lub innych prominentnych polityków. I tak na przykład Misji Obserwacji Wyborów UA w 

Etiopii w 2010 roku przewodził były prezydent Botswany Ketumile Masire768, zaś misją w Sudanie w 

tym samym roku kierował dawny prezydent Ghany John Kufuor769. Również obserwatorami są za-

zwyczaj przedstawiciele parlamentów, komisji wyborczych i innego rodzaju organów władzy. Na 

przykład MOW UA na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej w 2010 roku składała się – jak sama wyli-

czyła – z „dwunastu osobistości, wśród nich parlamentarzystów panafrykańskich i narodowych, 

członków krajowych komisji wyborczych, dyplomatów jak również członków organizacji społeczeń-

stwa obywatelskiego w Afryce” 770. W podobny sposób opisywała swój skład MOW UA w Gwinei w 

                                                 
764 A Manual for OAS Electoral Observation Missions (…), op.cit., s. 7 
765 OAU/AU Declaration On The Principles Governing Democratic Elections In Africa, AHG/Decl. 1 
(XXXVIII), 2002 
766 The African Union Democracy And Elections Assistance Unit (DEAU), www.africa-
union.org/root/AU/AUC/Departments/PA/ELECTION_UNIT/AU_Election_Unit.htm 
767 Lista obserwowanych wyborów wraz z raportami z obserwacji wyborczej dostępna pod adresem: 
www.africa-union.org/root/AU/AUC/Departments/PA/ELECTION_UNIT/AU_Election_Unit_Declarations.htm 
768 African Union Observers By The National Electoral Board Of Ethiopia And The Civil Society Coalition, 
African Union Division of Communication and Information, Press release n.2 /2010 – Legislative Elections in 
Ethiopia, Addis Ababa, 18 maja 2010 r. 
769 AU sends election monitors to Sudan led by former Ghanaian president, www.sudantribune.com/AU-sends-
election-monitors-to,34620, Khartoum, 1 marca 2010 r. 
770 Declaration préliminaire de la Mission d’observation de l’Union Africaine aux élections legislatives du 1er 
aout 2010 en République Démocratique du Sao Tome et Principe, AU/ELECT/STM/03/2010, 2 marca 2010 r. 
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czerwcu 2010 roku771. Tworzy to jeden z problemów obserwacji wyborczej UA. Jak wykazuje prakty-

ka obserwacji wyborczej, byli przywódcy państw i przedstawiciele ich władz często unikają krytyki 

pod adresem osób pełniących podobne stanowiska. Ponadto poważnym obciążeniem ich działalności 

jest fakt, że w powszechnym odczuciu nadal uważani są za przedstawicieli swoich rodzimych państw. 

Wreszcie – nawet przy założeniu dobrej woli – politycy z państw afrykańskich w ocenie procesu wy-

borczego mają tendencje do traktowania licznych uwarunkowań regionalnych jako „okoliczności ła-

godzącej”. I tak w wyborach w Sudanie w 2010 roku, które przedłużyły trwające od 1989 roku rządy 

Omara al-Bashira, MOW Unii Europejskiej stwierdziła „znaczące braki w świetle standardów mię-

dzynarodowych”772, a podobnego zdania była misja Centrum Cartera773. Tymczasem rzecznik Misji 

Obserwacji Wyborów Unii Afrykańskiej skrytykował inne organizacje twierdząc, że wymaganie od 

Sudanu stosowania takich samych standardów jak od krajów regularnie przeprowadzających wybory 

jest „nie fair”774. Do podobnych różnic zdań dochodziło w ciągu ubiegłej dekady wielokrotnie – za 

każdym razem Misja Obserwacji Wyborów UA należała w swojej ocenie do najłagodniejszych kryty-

ków procesu wyborczego. 

Dla przykładu, wśród sześciu deklaracji tymczasowych z wyborów obserwowanych przez MOW UA 

w 2010 i dostępnych na stronie internetowej organizacji775, nie ma ani jednej, która w sposób znaczący 

krytykowałaby przebieg kampanii, głosowania lub liczenia głosów776. Dla porównania pięć spośród 

sześciu wymienionych wyżej procesów wyborczych obserwowanych było w tym samym czasie przez 

MOW Unii Europejskiej – w Gwinei znacznie większy nacisk położono na złą organizację wybo-

                                                 
771 Mission d’observation de l’Union Africaine pour l’élection présidentielle du 27 juin 2010 en République de 
Guinée. Déclaration Préliminaire, Conakry, 29 czerwca 2010 r 
772 Sudanese Elections Show Significant Deficiencies Against International Standards, But Pave The Way For 
Future Democratic Progress, www.eueom.eu/files/dmfile/press-release-17042010_en.pdf, Khartoum, 17 
kwietnia 2000 r. 
773 The Carter Center Election Observation Mission in Sudan Presidential, Gubernatorial, andLegislative Elec-
tions, April 2010 (Preliminary Statement), www.cartercenter.org/news/pr/sudan-041710.html, 17 kwietnia 2010 
r. 
774 AU observer team terms Sudan's elections as free, fair, depesza agencji Xinhua, 20 kwietnia 2010 r. 
775 www.africa-
union.org/root/AU/AUC/Departments/PA/ELECTION_UNIT/AU_Election_Unit_Declarations.htm 
776 Por. Declaration préliminaire de la Mission d’observation de l’Union Africaine aux élections legislatives du 
1er aout 2010 en République Démocratique du Sao Tome et Principe, AU/ELECT/STM/03/2010, 2 marca 2010 
r.; Declaration conjointe des missions internationales d’observation électorale de l’Union Africaine, de la 
Communauté économique des états de l’Afrique centrale et de l’Assemblée parlémentaire paritaire ACP-UE à 
l’élection présidentielle du 28 juin 2010 au Burundi, Bujumbura, 29 czerwca 2010 r.; Mission d’observation de 
l’Union Africaine pour l’élection présidentielle du 27 juin 2010 en République de Guinée. Déclaration 
Préliminaire, Conakry, 29 czerwca 2010 r. ; Preliminary Statement Of The African Union Observer Mission On 
The Ethiopia Legislative Elections Of 23 May 2010, Addis Ababa, 26 maja 2010 r.; Bureau de la Mission 
d’observation de l’Union Africaine pour l’élection présidentielle du 04 mars 2010 au Togo. Declaration 
Préliminaire, Lomé 6 marca 2010 r.; Preliminary Statement Of The African Union Observer Mission To The 
Sudan Elections, 11-15 April 2010, Khartoum 18 kwietnia 2010 r. 
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rów777, w Sudanie MOW UE podkreślała, że w arabskiej Północy w praktyce nie było wyboru, zaś na 

czarnym Południu zagrożeniem była przemoc778, w Burundi krytykowano „brak pluralistycznej kon-

kurencji”779, w Etiopii zwracano uwagę na użycie przez partię rządzącą aparatu państwowego i brak 

równych warunków startu dla wszystkich uczestników wyborów780, w Togo podkreślano nierespekto-

wanie przez media państwowe zasady równego dostępu781. Tak więc poważne rozbieżności w ocenie 

wyborów istniały w czterech spośród pięciu obserwowanych przez te same organizacje procesów. Jak 

już wspomniano, w odniesieniu do Sudanu, MOW UA broniła tego państwa przed zarzutami innych 

obserwatorów, zaś w opisie sytuacji w Gwinei podkreślano, że wszelkie braki zauważone przy wybo-

rach „nie są tej natury, aby poddać w wątpliwość wiarygodność procesu wyborczego”782. W odniesie-

niu do Togo stwierdzano wręcz, że „wybory 4 marca 2010 roku były wolne, przejrzyste, uczciwe i 

zbalansowane”783. 

Pewnym wytłumaczeniem – poza opisaną już strukturą misji UA – może być krótkotrwałość MOW 

UA i ograniczony zakres zbieranego przez nie materiału badawczego. Podczas gdy przeciętna MOW 

OBWE lub UE trwa ponad dwa miesiące, z czego większość czasu obserwuje kampanię wyborczą, 

MOW UA w omawianym okresie trwały po parę tygodni784. Dla przykładu MOW UA w Etiopii na 

wyborach parlamentarnych w maju 2010 roku przebywała na miejscu zaledwie 13 dni (16-28 maja 

2010 r.) czyli tyle ile w MOW OBWE lub UE przebywają obserwatorzy krótkoterminowi. W swoich 

konkluzjach MOW UA przyznaje zresztą, że „nie była w stanie obserwować kampanii wyborczej”785, 

co w przypadku Etiopii ma szczególną wymowę – wybory te odbywały się w państwie, gdzie mieści 

się siedziba Unii Afrykańskiej. 

Tymczasem często można spotkać się z opinią, że MOW UA mają potencjalnie kluczowe znaczenie 

                                                 
777 La forte participation et un consensus politique soutiennentun scrutin historique marqué par des difficultés 
organisationnelles, www.eueom.eu/files/dmfile/declaration-preliminaire-30062010_fr.pdf, Conakry 30 czerwca 
2010 r. 
778 Sudanese elections show significant deficiencies against international standards but pave the way for future 
democratic progress, www.eueom.eu/files/dmfile/prelim-stat-17042010_en.pdf, Khartoum 17 kwietnia 2010 r. 
779 Un scrutin qui s’est déroulé dans le calme mais caractérisé par l’absence d’une compétition pluraliste et un 
environnement politique fortement détérioré, www.eueom.eu/files/pressreleases/english/moe-ue-burundi2010-
declaration-preliminaire-presidentielles_fr.pdf, Bujumbura 30 czerwca 2010 r. 
780 High turnout on a peaceful and orderly Election Daymarred by a narrowing of political space and an uneven 
playing field, www.eueom.eu/files/pressreleases/english/eu-eom-ethiopia-preliminary-statement-
25052010_en.pdf, Addis Ababa, 25 maja 2010 r. 
781 Un scrutin calme conclut une campagne sans violence et des préparatifs électoraux menés dansun cadre non 
consensuel, www.deltgo.ec.europa.eu/fr/eu_and_country/evenement/election/MOE-UE_TOGO.pdf, Lomé, 6 
marca 2010 r. 
782 Mission d’observation de l’Union Africaine pour l’élection présidentielle du 27 juin 2010 en République de 
Guinée. Déclaration Préliminaire, Conakry, 29 czerwca 2010 r. 
783 Bureau de la Mission d’observation de l’Union Africaine pour l’élection présidentielle du 04 mars 2010 au 
Togo. Declaration Préliminaire, Lomé 6 marca 2010 r 
784 Proces przebudowy metodologii wyborczej i wprowadzenie LTOs MOW UA rozpoczął się dopiero w 2013 
roku 
785 Preliminary Statement Of The African Union Observer Mission On The Ethiopia Legislative Elections Of 23 
May 2010, Addis Ababa, 26 maja 2010 r. 



207 
 

dla demokratyzacji Afryki. O ile bowiem obserwacja wyborów przez organizacje spoza kontynentu, w 

tym w szczególności MOW Unii Europejskiej, często postrzegana jest przez pryzmat dawnych relacji 

Europa-Afryka, o tyle rozwinięta obserwacja wyborcza UA może w przyszłości odegrać rolę podobną 

do roli ODIHR w demokratyzacji Europy Środkowej i Wschodniej. Stanowisko takie wyraziła m.in. w 

jednym z dokumentów Komisja Europejska786. 

Mniejszą, choć nie bez znaczenia rolę w międzynarodowej obserwacji wyborów odgrywa trzecia w 

większości pozaeuropejska organizacja międzynarodowa – Wspólnota Narodów (Commonwealth). 

Obserwuje ona wybory wyłącznie w państwach członkowskich. Skład jej misji jest zdecydowanie 

mniejszy niż w przypadku OPA czy UE, a porównywalny z UA. Dla przykładu w 2010 roku w Rwan-

dzie Grupa Obserwatorów Wspólnoty Narodów (COG) liczyła 13 obserwatorów787, a w Tanzanii – 

15788. Pomimo podobnego sposobu formowania misji jak w przypadku MOW UA przez osoby pełnią-

ce funkcje publiczne789, obserwatorzy Wspólnoty Narodów są o wiele bardziej skłonni do krytyki ob-

serwowanych procesów wyborczych. Dla przykładu w Malawi w 2009 roku COG konstatowała 

„stronniczość mediów, nadmierne wykorzystywanie faktu sprawowania władzy oraz problemy z reje-

stracją wyborców”790. 

Na doświadczenia Wspólnoty w obserwacji wyborów w sposób istotny wpłynęło wydarzenie z jej 

początków. W 2000 roku doszło do bezprecedensowego wydarzenia, w którym reakcja polityczna 

władz organizacji międzynarodowej na sfałszowanie wyborów przez jednego z członków była bar-

dziej zdecydowana niż treść raportu końcowego misji obserwacyjnej wysłanej przez tę samą organiza-

cję. Stało się to po wyborach w Zimbabwe, w których Grupa Obserwatorów zwracała co prawda uwa-

gę na braki, krytykowała „klimat strachu i niepewności”, przywoływała przykłady zastraszania opozy-

cji oraz nierówny dostęp do mediów791, jednak w kluczowej konkluzji zamieściła zdanie, że „dzięki 

tym wyborom demokracja uczyniła wielki krok do przodu”792. W tekście znajdowały się również inne 

podobnie sformułowane wnioski. Członkowie Grupy byli „pod wrażeniem profesjonalizmu personelu 

lokali wyborczych”793, a „proces liczenia głosów był powolny lecz w sposób godny pochwały przej-

                                                 
786 2009 Annual report from the European Commission on the Instrument for Stability, Commission Staff Work-
ing Document accompanying Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, SEC(2010) 1114 final, Brussels 28 
września 2010 r., s. 9 
787 2010 Rwanda Elections - Interim Statement, www.thecommonwealth.org, Kigali 10 sierpnia 2010 r. 
788 2010 Tanzania General Elections - Interim Statement, www.thecommonwealth.org, Dar es Salaam, 2 
listopada 2010 r. 
789 Wśród szefów COG zdarzają się osoby, które kierowały również MOW UA. Dla przykładu były prezydent 
Ghany John Kufuor kierował COG w Malawi w 2009 roku i MOW UA. 
790 2009 Malawi Elections - Interim Statement, www.thecommonwealth.org, 21 maja 2009 r. 
791 The Parliamentary Elections in Zimbabwe 24-25 June 2000. The Report of the Commonwealth Observer 
Group, www.thecommonwealth.org, s. 35 
792 Ibidem, s. 37 
793 Ibidem, s. 31 
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rzysty”794. W wyborach tych Zimbabweańska Afrykańska Unia Narodowa (ZANU), partia prezydenta 

Roberta Mugabe, utrzymała większość parlamentarną pokonując opozycyjny Ruch na rzecz Zmiany 

Demokratycznej (MDC) różnicą 1,6 punktu795. Eric C. Bjornlund zwraca uwagę, że Grupie Obserwa-

torów Commonwealthu przewodniczył były wojskowy dyktator Nigerii gen. Abdulsalami Abubakar796, 

Grupa zgodziła się na żądanie władz Zimbabwe usunąć ze swojego składu brytyjskich członków, a 

także pokazać nieopublikowany raport prezydentowi Mugabemu797. 

Pomimo pozytywnego wydźwięku raportu, powołana przez Commonwealth „trojka” z udziałem pre-

miera Australii (John Howard) oraz prezydentów Nigerii (Olusegun Obasanjo) i RPA (Thabo Mbeki) 

niespodziewanie odrzuciła konkluzje obserwatorów i wnioskowała na rzecz zawieszenia Zimbabwe w 

prawach członkowskich na 12 miesięcy. Fakt, że za decyzją stało dwóch afrykańskich prezydentów, w 

tym weteran walki z apartheidem, w sposób istotny podważył argumentację Mugabego, który przeko-

nywał, że zarzuty pod jego adresem mają europejski, rasistowski i neokolonialny charakter798. Dwa 

lata później raport Grupy (również przewodzonej przez gen. Abubakara) był już jednoznacznie kry-

tyczny. Po wyborach prezydenckich 2002 roku krytykowano przemoc wobec opozycji799, stronniczość 

państwowych mediów i zastraszanie prywatnych800, a w konkluzjach zaznaczano, że „warunki w Zim-

babwe w sposób niewystarczający pozwoliły w wyborach prezydenckich 2002 roku na swobodne 

wyrażenie woli przez wyborców”801. 

Wśród pozaeuropejskich organizacji regionalnych obserwujących wybory, obserwatorów wyborczych 

wysyłają również Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Wspólnota Roz-

woju Południa Afryki (SADC). Instrumentu obserwacji wyborczej nie posiadają z kolei m.in. Liga 

Państw Arabskich, Organizacja Konferencji Islamskiej oraz Stowarzyszenie Narodów Azji Południo-

wo-Wschodniej (ASEAN). Ma to również związek z nieistnieniem w ich regionach istotnych regio-

nalnych zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, w tym prawa do demokracji. 

                                                 
794 Ibidem, s. 33 
795 Elections in Zimbabwe, http://africanelections.tripod.com/zw.html 
796 Należy jednak zaznaczyć, że Abubakar przejął władzę w 1998 roku po śmierci poprzedniego dyktatora gen. 
Sani Abachy i w 1999 roku rozpisał demokratyczne wybory, w których sam nie wziął udziału. 
797 E.C. Bjornlund, Beyond Free and Fair (…), op.cit., s. 201 
798 Ibidem, s. 203-204 
799 Zimbabwe Presidential Election 9-11 March 2002. The Report of the Commonwealth Observer Group, Lon-
don 2003, s. 27 
800 Ibidem, s. 31-32 
801 Ibidem, s. 43 
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3. MOW UE - narzędzie obserwacji wyborczej Unii Europejskiej 

Unia Europejska obserwuje wybory od 1993 roku, jednak stworzenie jednolitych struktur obserwacyj-

nych oraz podział zadań w ich powoływaniu i finansowaniu między poszczególne instytucje unijne 

nastąpił dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Z tego powodu współczesna obserwacja wyborcza UE 

uznawana jest za młodsze zjawisko niż obserwacja wyborcza nie tylko ONZ, ale również OBWE i 

części organizacji międzynarodowych (np. Organizacji Państw Amerykańskich). Dopiero reforma 

dokonana w latach 1998–2000 doprowadziła do powstania zuniformizowanych struktur nazwanych 

Misjami Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej (MOW UE) i powoływanymi każdorazowo na czas 

określony przez Komisję Europejską w oparciu o dokument wyższego rzędu w postaci Decyzji Rady. 

MOW UE nie wchodzi w skład systemu instytucjonalnego UE. Wraz z powołaniem struktura ta uzy-

skuje formalną niezależność od Komisji Europejskiej (KE), jej członkowie nie są bezpośrednio za-

trudnieni przez Komisję ani żadną inną instytucję UE, a jej konkluzje dokonywane są wyłącznie we 

własnym imieniu. Wraz z wykonaniem swojego zadania, MOW UE ulega rozwiązaniu. Misja Obser-

wacji Wyborów UE stanowi zatem typową instytucję ad hoc powołaną przez organizację międzynaro-

dową. Instytucje takie są spotykane w praktyce innych organizacji międzynarodowych. W systemie 

ONZ instytucjami ad hoc są m.in. Międzynarodowe Trybunały Karne ds. Byłej Jugosławii (ICTY)802 

oraz Rwandy (ICTR)803, które nie mają stałego charakteru, zakończą swoje działanie wraz z wykona-

niem zadań statutowych, a ich pracownicy nie są częścią systemu organizacji powołującej. Pojęcie 

instytucji ad hoc używane jest również w systemie Banku Światowego804. 

Niniejszy rozdział ma na celu omówienie genezy, a następnie przedstawienie sposobu powołania, 

struktury i metod działania Misji Obserwacji Wyborów w latach 2000–2010 jako narzędzia obserwacji 

wyborczej UE. Aby to uczynić niezbędnym wydaje się dokładna analiza procesu, który doprowadził 

do powstania MOW UE, a następnie wychwycenie w interesującym nas okresie zarówno stałych ele-

mentów Misji jak i elementów wciąż poddanych ewolucji. Obejmują one zarówno strukturę i skład 

Misji, sposób jej powoływania, a także spośób obserwowania przez nią procesu wyborczego oraz for-

mułowania wniosków końcowych. W czterech podrozdziałach omówione zostaną kolejno: geneza 

utworzenia MOW UE, tryb jej powołania w systemie instytucjonalnym UE, jej struktura i skład oraz 

sposób uzyskiwania wyników obserwacji wyborów. 

                                                 
802 Stanowisko Zastępcy Prokuratora ICTY Normana Farrella w: A.Smit, Ch.Waters, A Guide to International 
Law Careers, London 2009, s. 5 
803 M. A. Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, Cambridge 2007, s. 215 
804 Raport o zarządzaniu regulacyjnym sporządzony w ramach Grupy Banku Światowego definiuje instytucje ad-
hoc jako ciała „powołane do zainicjowania konkretnych zadań lub dla przeglądów regulacyjnych”. Zob. Institu-
tions for Regulatory Governance, Investment Climate Advisory Services World Bank Group, s. 7 
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3.1 MOW UE jako rezultat ujednolicenia obserwacji wyborczej Unii Europejskiej 

Wydany w 2008 roku dokument Komisji Europejskiej stwierdza, że choć „UE rozpoczęła wysyłanie 

obserwatorów wyborów przy okazji pierwszych wielopartyjnych wyborów parlamentarnych w Rosji 

w 1993 r. i jej zaangażowanie trwało przez całe lata dziewięćdziesiąte”, to „kompleksową metodolo-

gię obserwacji wyborów wprowadzono (…) dopiero po wydaniu przez Komisję komunikatu dotyczą-

cego pomocy przy organizowaniu wyborów i czynności monitorujących w kwietniu 2000 r.”805. Jest to 

stanowisko i pogląd wspólny zarówno dla instytucji UE jak i badaczy zagadnienia806. Nie ulega wąt-

pliwości, że działalność obserwatorska UE w latach 1993–1999 i od roku 2000, nie stanowią tego 

samego rodzaju działalności, ani w ujęciu prawnym ani strukturalnym. 

Pod koniec lat 90., bazując na opisanych już doświadczeniach OBWE, Unia Europejska podjęła próbę 

ujednolicenia swoich struktur wyborczych. Szereg dokumentów przyjętych w latach 1998–2001 i 

utworzenie w ramach budżetowych 2000–2006 pozycji składających się na Europejską Inicjatywę na 

rzecz Demokracji i Praw Człowieka, pozwoliło na wykształcenie się zespołu procedur dotyczących 

powoływania i funkcjonowania Misji Obserwacji Wyborów UE. Po roku 2000 procedury te podlegały 

stałej ewolucji, doświadczenia kolejnych MOW UE i wykształcenie się półzawodowej kadry obserwa-

torskiej pomogły rozwinąć metodologię obserwacji wyborów UE, jednak szereg elementów działalno-

ści MOW UE pozostał niezmienny. Wśród nich, w omawianym okresie kończącym się 1 grudnia 2010 

roku, wymienić można m.in. następujące elementy, od których wyjątki – jeśli jakiekolwiek – były 

bardzo rzadkie: 

 utworzenie MOW UE było każdorazowo decyzją struktur Komisji Europejskiej podejmowaną 

jednoosobowo przez członka Kolegium Komisarzy odpowiedzialnego za stosunki zewnętrzne (do 

30 listopada 2009 roku kompetencja ta należała do Europejskiego Komisarza ds. Stosunków Ze-

wnętrznych, a od 1 grudnia 2009 roku do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicz-

nych i Polityki Bezpieczeństwa); 

 Implementacja MOW UE znajdowała się w kompetencjach Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i 

Współpracy (DG AIDCO zwanej też EuropeAid807), a planowanie polityczne MOW UE w kompe-

                                                 
805 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)), 
A6-0138/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 13 
806 Jedynym odstąpieniem od niego było ogłoszenie przez KE na rok 2009 obchodów „15-lecia działalności 
obserwatorskiej UE”. Autor nie odnalazł w dostępnych mu dokumentach uzasadnienia dla przyjęcia takiej cezu-
ry czasowej. Zob. Commission Decision of 18/03/2010 on the Annual Action Programme 2010 for the European 
Instrument for the promotion of Democracy and Human Rights worldwide (EIDHR) to be financed under Artic-
les19 04 01 and 19 04 03 of the general budget of the European Union, 
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2010/af_aap_2010_eidhr.pdf, s. 79 
807 DG AIDCO istniało między 1 stycznia 2001 roku, a 1 stycznia 2011 roku, kiedy to przeprowadzono jego 
fuzję z Dyrekcją Generalną ds. Rozwoju (DG DEV) powołując w ten sposób Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i 
Współpracy (DG DEVCO). Zob. Annual Activity Report2010, DG DEV, Dev_aar_2010 final, s. 14 
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tencji Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (DG RELEX)808; 

 Szefem misji (Głównym Obserwatorem) był – z kilkoma wyjątkami w latach 2000–2002 – poseł 

do Parlamentu Europejskiego, powoływany na to stanowisko przez ten sam organ, który decydo-

wał o wysłaniu MOW UE; 

 MOW UE składały się – wzorem MOW OBWE/ODIHR – z Zespołu Głównego, obserwatorów 

długoterminowych (LTOs) i krótkoterminowych (STOs); 

 Uczestnicy MOW UE wybierani byli przez wspólny Komitet Selekcyjny DG AIDCO i DG RE-

LEX spośród listy obserwatorów wyborczych, od 2003 roku istniejącej w postaci spisu interneto-

wego i na podstawie zgłoszeń kandydatów dokonanych przez państwa członkowskie; 

 Misje Obserwacji Wyborów UE tworzone były jako instytucje ad hoc, wypowiadały się wyłącznie 

we własnym imieniu i wraz z powołaniem traciły formalną zależność wobec struktur Komisji Eu-

ropejskiej; 

 Bezpośrednim celem każdej MOW UE było sporządzenie oświadczenia wstępnego (ang. Prelimi-

nary Statement, franc. Déclaration préliminaire) ogłaszanych w ciągu kilkudziesięciu godzin po 

każdym dniu głosowania oraz jednego raportu końcowego (ang. Final Report, franc. Rapport fi-

nal) ogłaszanego od kilku tygodni do kilku miesięcy po wyborach; 

 MOW UE finansowane były w całości z pozycji budżetowej 19.04.03 utworzonej w ramach Euro-

pejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (2000–2006), przemianowanej następ-

nie na Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (2007–2013). 

Utworzenie wyżej wymienionego systemu jest po części odpowiedzią na brak spójności, jaki towarzy-

szył pierwotnym misjom obserwacyjnym z lat 1993–99. W okresie tym, bezpośrednio poprzedzają-

cym narodziny MOW UE, każde zaangażowanie UE w obserwację wyborów wymagało zasadniczo 

osobnej decyzji Rady podejmowanej w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 

Jeżeli w przypadku jej braku, Komisja nadal była zainteresowana obserwowaniem wyborów, korzy-

stać musiała z różnych źródeł finansowania, najczęściej traktując obserwację wyborczą jako pomoc 

rozwojową lub element współpracy dwustronnej z państwem przyjmującym. Jest rzeczą naturalną, że 

w tej sytuacji misji było zdecydowanie mniej, a UE obserwowała wyłącznie najważniejsze procesy 

wyborcze. Korzystała przy tym – w odróżnieniu od MOW UE 2000–2010 – z zasobów kadrowych 

własnych instytucji, co ograniczało długość misji, a czasem ich liczebność. Osoby obserwujące wybo-

ry z ramienia UE w latach 1993–99 to najczęściej członkowie Parlamentu Europejskiego i parlamen-

tów państw członkowskich, pracownicy instytucji europejskich oraz dyplomaci. Powodowało to nie-

rzadko brak wyraźnego rozgraniczenia, między stanowiskiem obserwatorów, a stanowiskiem Komisji, 

Rady, Parlamentu bądź prezydencji. 

                                                 
808 Do końca omawianego okresu nie nastąpiło scalenie DG RELEX z nowo powstającą Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych (ESDZ). 
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Choć obecnie misje prowadzone w latach 1993–99 uznawane są za część dorobku UE w dziedzinie 

obserwacji wyborów, istnieje wyraźna tendencja, by nie traktować ich na równi z tworzonymi od 2000 

roku Misjami Obserwacji Wyborów UE. Obecna jest ona zarówno w literaturze przedmiotu jak i w 

dokumentach instytucji unijnych809.  

Warto zwrócić uwagę, że ewolucja podobna to tej, którą przeszła obserwacja wyborcza UE charakte-

rystyczna jest dla wielu organizacji międzynarodowych, w których obserwowanie wyborów występo-

wało początkowo jako instrument stosowany doraźnie, a z czasem przechodziło proces strukturyzacji. 

3.1.1 Obserwacja wyborów przez Unię Europejską w latach 1993–1999 

Pierwszym procesem wyborczym obserwowanym przez UE były wybory parlamentarne w Rosji 11–

12 grudnia 1993 roku, a decyzja o wysłaniu obserwatorów była jednym z pierwszych Wspólnych 

Działań podjętych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po wejściu w życie 

Traktatu z Maastricht810. Decyzji Rady811 warto w tym miejscu poświęcić więcej uwagi, by odtworzyć 

ówczesny proces decyzyjny ustanawiający misję obserwacyjną. 

Decyzja podjęta 9 listopada 1993 roku, na niespełna miesiąc przed wyborami (w świetle dzisiejszej 

praktyki byłby to zbyt krótki okres na powołanie MOW UE), przewidywała wysłanie nieokreślonego 

liczebnie „zespołu obserwatorów”, zakładała koordynowanie działań Unii z innymi organizacjami 

międzynarodowymi (wymieniono tutaj Radę Europy i KBWE) oraz powoływała Specjalną Jednostkę 

ds. Koordynacji i Odbioru (Special Coordination and Reception Unit), którą zarządzać miała prezy-

dencja UE w tamtym czasie sprawowana przez Belgię. Rolą Specjalnej Jednostki było wyłącznie „ko-

ordynowanie obserwatorów z Unii Europejskiej”, zapewnienie współpracy z innymi organizacjami 

międzynarodowymi i kontakty z władzami Rosji. Efektem jej prac miał być raport złożony Radzie 

przed 31 grudnia 1993 roku, a więc zaledwie 19 dni po wyborach. W Decyzji Rady nie ma też nic na 

temat sposobu powołania obserwatorów – uznano, że powoływać mogą ich zarówno instytucje unijne 

jak i kompetentne instytucje dwunastu państw członkowskich. 

Misja występowała pod nazwą Jednostki Wyborczej UE (EUEU), składała się z posłów do Parlamentu 

Europejskiego i parlamentów krajowych oraz 91 ekspertów, w tym zaledwie 5 LTOs812. Biorąc pod 

uwagę rozmiary Federacji Rosyjskiej, każe to postrzegać EUEU wyłącznie w kategoriach obserwacji 

krótkoterminowej o zdolności do formułowania wyłącznie ogólnych wniosków. 
                                                 
809 Implementation of the Communication on Election Assistance and Observation, Commission Staff Working 
Paper, SEC (2003) 1472, Brussels, 19 grudnia 2003 r., s. 14 
810 Russian Federation 1993 Legislative Elections Electoral Observation Mission, 
www.eueom.eu/russianfederation1993 
811 Council Decision 93/604/CSFP, „Official Journal”, L 286, vol. 36, 20 listopada 1993 r. 
812 Communication from the Commission on EU Election Assistance and Observation, COM(2000) 191 final, 
Annex I. Overview of EU experience, Brussels, 11 kwietnia 2000 r., s. 25 
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Mechanizm Wspólnego Działania przy powoływaniu misji obserwacyjnej UE lub innych działań o 

charakterze obserwacji wyborów stosowano później m.in. w odniesieniu do wyborów w RPA (1994) 

oraz Bośni i Hercegowiny (1996–1998). W pierwszym przypadku państwa członkowskie i instytucje 

UE skierowały do Afryki Południowej obserwatorów, którzy – jako Jednostka Wyborcza Unii Euro-

pejskiej – wchodzili na zasadach autonomii w skład szerszej misji obserwacyjnej ONZ. Z kolei w 

Bośni obserwatorzy wyborczy UE nie utworzyli żadnej struktury i zostali włączeni w skład MOW 

OBWE/ODIHR. 

Użycie Wspólnego Działania jako mechanizmu powołania misji obserwacji wyborów, było jedną z 

głównych przyczyn jej słabości. Artykuł J.4 Traktatu o Unii Europejskiej w brzmieniu ustanowionym 

przez Traktat w Maastricht przewidywał bowiem, że Rada, która przyjmuje wspólne działania, określa 

wyłącznie ich „cele, zakres i środki pozostawione do dyspozycji Unii oraz warunki i, w razie koniecz-

ności, okres czasu dla ich zrealizowania”813. W praktyce obserwacji wyborczej, zastosowanie tegoż 

mechanizmu sprowadzało ewentualną misję obserwacyjną do powołania instytucji koordynującej 

działania państw i poszczególnych instytucji UE. Wysłanie obserwatorów, ich nabór i finansowanie 

pozostawały w gestii państw lub instytucji. W tej sytuacji nie było możliwe wypracowanie jednolitej 

metodologii obserwacyjnej. Z zastosowanego mechanizmu wynikały też inne ograniczenia: nie sposób 

nie zgodzić się z twierdzeniem, że Wspólne Działanie z samej definicji dotyczy sytuacji, w której ist-

nieje wspólny interes państw członkowskich, w szczególności związany z ich bliskim sąsiedztwem lub 

z bezpieczeństwem814. Nic dziwnego, że w pierwszych latach obserwacji wyborczej UE, jej misje 

trafiały głównie do krajów najbliższego sąsiedztwa (Rosja), regionów, w których UE ma ambicje od-

grywania szczególnej roli w procesach pokojowych (ziemie palestyńskie, Bośnia) lub też takich, gdzie 

wybory z racji szczególnej wagi historycznej zapewniały Unii odpowiednią widoczność i udział unij-

nych obserwatorów podwyższał prestiż UE na arenie międzynarodowej (RPA, Mozambik). W takiej 

sytuacji nie mogło być mowy, aby obserwacja podejmowana wskutek zastosowanego mechanizmu 

mogła mieć charakter kompleksowy, równomierny i długotrwały. 

W omawianym okresie występuje jednak druga tendencja – do powoływania struktur obserwacyjnych 

przez Komisję nawet przy braku decyzji Rady. Nie istnieje np. dokument Rady, który powoływałby 

EUEU na wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej 17 grudnia 1995 roku, dziś wymienianej w dorob-

ku obserwacyjnym UE815. Tuż przed ich przeprowadzeniem, o obserwację wyborczą poprosiła rosyj-

ska Centralna Komisja Wyborcza. Adresatem tej prośby była Delegacja KE w Moskwie, która prze-

                                                 
813 Art. 14 Traktatu o Unii Europejskiej (były art. J.4) w: S. Hambura, M. Muszyński, Traktat o Unii Europej-
skiej z komentarzem, Bielsko-Biała 2001, s. 24-25 
814 N. Winn, The Proof of the Pudding is In the Eating: The EU ‘Joint Action’ as an Effective Foreign Policy 
Instrument, „International Relations”, vol. XIII, no. 6, grudzień 1997, s. 20 
815 Zob. www.eueom.eu/where-have-we-been 
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prowadziła koordynację obserwatorów z instytucji unijnych i państw członkowskich816. W imieniu 

EUEU wybory za „wolne i uczciwe” (przypomnijmy, że kategoria ta stosowana była jeszcze wówczas 

powszechnie w obserwacji wyborczej) uznał ówczesny szef Delegacji817. Podobnie żadna z instytucji 

unijnych nie wydała oficjalnego dokumentu powołującego EUEU wysłaną w celu obserwacji wybo-

rów prezydenckich na Ukrainie w 1994 roku. Wybory te w imieniu UE obserwowała de facto grupa 

deputowanych do Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw członkowskich 818 , która nie 

stwierdziła nadużyć, co z kolei pozwoliło na uznanie ich przez „wolne i uczciwe” przez prezydencję819. 

Brak jednolitej struktury powołania misji oraz precyzyjnego określenia, kto ma prawo występować w 

jej imieniu, osłabiały znaczenie „Jednostek Wyborczych”. Tak sformułowana struktura obserwacji 

wyborczej groziła też – prędzej czy później – poważnymi konsekwencjami, w szczególności rozbież-

nością stanowisk poszczególnych instytucji UE w przypadku zakwestionowania przez którąkolwiek z 

misji uczciwości procesu wyborczego. Zwrócić należy jednak uwagę, że słabo skoordynowane i opar-

te na krótkoterminowej obserwacji misje, miały – co zrozumiałe – wyraźną tendencję do unikania 

ocen krytycznych. 

Istotna rewizja działań UE w dziedzinie obserwacji wyborów nastąpiła w połowie lat 90., gdy swoje 

struktury obserwacji wyborczej powołała OBWE. Unia, która początkowo traktowała obserwację wy-

borów jako część Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i – co za tym idzie – 

kierowała swoich obserwatorów do państw europejskich, zaczęła odstępować od obserwacji wyborów 

na terenie Europy i Azji Środkowej, pozostawiając to zadanie ODIHR. Powoływano się przy tym na 

fakt, że wszystkie państwa członkowskie Unii są jednocześnie państwami uczestniczącymi OBWE. 

Stąd w latach 1996-97 zanika działalność obserwacyjna UE na wspomnianym obszarze. Jeszcze w 

czasie wyborów prezydenckich w Rosji w 1996 roku EUEU istniała równolegle z misjami OBWE i 

Rady Europy. Organizacje te powołały tzw. „Grupę Kontaktową”, która spotykała się co tydzień i 

wymieniała informacjami820, a dwóch przedstawicieli EUEU wchodziło w skład sztabu wyborczego 

Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej (IOM) tworzonej przez OBWE821. Były to ostatnie wybory 

obserwowane w jakiejkolwiek formie przez UE na terenie OBWE. W czasie głosowania w Czeczenii 
                                                 
816 W wydanym kilkanaście miesięcy później sprawozdaniu, sama Komisja określa EUEU Rosja 1995 jako „cia-
ło doradcze, którego podstawowym zadaniem było pomaganie obserwatorom z Państw Członkowskich w wyko-
nywaniu ich zadań poprzez dostarczanie im niezbędnej wiedzy eksperckiej i informacji, szkolenie obserwatorów 
i pomoc w koordynacji ich rozmieszczania”. Zob. Report from the Commission on the implementation of measu-
res intended to promote observance of human rights and democratic principles (for 1995), COM(96) 672 final, 
Brussels, 17 stycznia 1997 r., s. 8 
817 Иностранные наблюдатели на выборах в РФ. История вопроса, „Коммерсантъ”, №194 (3770), 23 
października 2007 r. 
818 Partnership and Cooperation Agreement Between EU and Ukraine, MEMO/94/38, 14 czerwca 1994 r. 
819 Communique of the Presidency on Behalf of the European Union on the Elections in Ukraine, PESC/94/38, 
19 kwietnia 1994 r. 
820 International Observer Mission. Election of President of the Russian Federation 16th June 1996 and 3rd July 
1996. Report on the election, www.osce.org/odihr/elections/russia/16288, s. 2 
821 Ibidem 
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w 1997 roku Unia udzieliła już wyłącznie wsparcia finansowego OBWE822. 

Podobnie UE powstrzymała się od obserwowania wyborów w Bośni i Hercegowinie w latach 1996–

1998, choć jednocześnie współfinansowała wszystkie cztery procesy wyborcze i udzieliła im wsparcia 

na sumę 16 milionów Ecu823. Przed wyborami w 1996 roku Decyzja Rady mówiła jedynie o wysłaniu 

„kontyngentu inspektorów Unii Europejskiej do nadzorowania wyborów przeprowadzonych pod egidą 

OBWE”824. W odniesieniu do wyborów we wrześniu 1997, w listopadzie 1997 i w sierpniu 1998, Ra-

da przyjęła kolejne decyzje – przedłużając zaangażowanie wyborcze UE825, a następnie precyzując 

długość pobytu wysyłanych przez UE inspektorów826. W każdym wypadku jednak inspektorzy UE 

pozostawali podlegli OBWE i stanowili część jej operacji nadzoru wyborczego. 

Poza obszarem działalności OBWE, początkowo podobnie traktowano ONZ, której również przyzna-

wano prymat w obserwacji wyborów. Przypomnieć należy, że w latach 1993–1994 ONZ wciąż była 

aktywna w tej dziedzinie i niewiele wskazywało, że proces rozwoju jej metodologii obserwacji wy-

borczej ulegnie zahamowaniu. Zachowanie instytucji unijnych w odniesieniu do ONZ odzwierciedlo-

ne jest w Decyzji Rady z 6 grudnia 1993 roku o obserwowaniu wyborów w RPA. Stwierdzono w niej, 

że „zapewnienie istotnej liczby europejskich obserwatorów” jest „częścią ogólnych działań międzyna-

rodowych koordynowanych przez ONZ”827. Misja UE zwana „Europejską Jednostką Wyborczą” (EEU) 

była autonomiczna w stosunku do misji ONZ (UNOMSA), a ta ostatnia korzystała z informacji ob-

serwatorów UE tak jak z własnych828. Obserwatorów z ramienia UE wybierały i opłacały państwa 

członkowskie829. Łącznie w obserwacji uczestniczyło ponad 320 unijnych obserwatorów, w tym 14 

członków Parlamentu Europejskiego830. Podobną strukturę zachowano w czasie wyborów w Mozam-

biku w 1994 roku, gdy 64 obserwatorów z ramienia UE i czterech norweskich obserwatorów, którzy 

po raz pierwszy przyłączyli się do unijnej misji, wzmocniło liczącą około 2 tysięcy obserwatorów 

                                                 
822 Communication from the Commission (…) op.cit., s. 27 
823 Europejska Jednostka Walutowa (European Currency Unit, skrót Ecu) była jednostką rozliczeniową Europej-
skiego Systemu Monetarnego. 1 stycznia 1999 roku zastąpiona została przez euro przy wymianie 1:1. 
824 Joint Action of 10 June 1996 adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European 
Union, concerning action by the Union to support the electoral process in Bosnia and Herzegovina, „Official 
Journal”, L 168 , 06/07/1996, s. 1 
825 Council Decision of 24 February 1997 amending Joint Action 96/406/CFSP concerning action by the Union 
to support the electoral process in Bosnia and Herzegovina, „Official Journal”, L 063 , 4 marca 1997 r., s. 1 
826 Początkowo dzielono ich na długo-, średnio- i krótkoterminowych (odpowiednio 220, 70 i 14 dni), a później 
już tylko na długo- i krótkoterminowych (74 i 17 dni). Por. Council Decision of 24 March 1997 supplementing 
Joint Action 96/406/CFSP concerning action by the Union to support the electoral process in Bosnia and Herze-
govina, „Official Journal”, L 090 , 04 kwietnia 1997 r., s. 1; Council Decision of 20 October 1997 supplementing 
Joint Action 96/406/CFSP concerning action by the Union to support the electoral process in Bosnia and Herze-
govina, „Official Journal”, L 293 , 27 października 1997 r., s. 2  
827 Council Decision of 6 December 1993 on a joint action adopted by the Council on the basis of Article J.3 of 
the Treaty on European Union concerning support for the transition towards a democratic and multi-racial 
South Africa, „Official Journal”, L 316 , 17 grudnia 1993 r., s. 45-47 
828 Report of the Secretary-General on the question of South Africa, S/1994/717, op.cit., s. 6 
829 Ibidem 
830 Communication from the Commission (…) op.cit., s. 27 
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misję ONZ831. 

Dopiero w 1996 roku Unia Europejska przeprowadziła własną, zakrojoną na szeroką skalę i posiadają-

cą jasno sprecyzowany mandat operację obserwacji wyborów, którą można uznać za protoplastę dzi-

siejszych MOW UE. Była nią Europejska Jednostka Wyborcza (EEU) obserwująca wybory prezyden-

ta autonomii palestyńskiej. Zaproszenie UE w charakterze obserwatora procesu wyborczego było 

efektem postawy rządu Izraela, który nie zgodził się na powierzenie ONZ koordynacji międzynaro-

dowej obserwacji wyborczej832. Ostatecznie porozumienie tymczasowe między Izraelem i Organizacją 

Wyzwolenia Palestyny precyzowało, że to „Unia Europejska działać będzie jako koordynator działal-

ności delegacji obserwujących” 833 . W ten sposób działalność EEU miała podstawę prawno–

międzynarodową. 

Stąd też Decyzja Rady834 z września 1995 roku o powołaniu misji, w o wiele większym stopniu niż 

dotychczas precyzowała jej mandat i kształt. Liczebność misji została określona na „maksimum 300 

obserwatorów”, spośród których 30 miało zostać wyznaczonych przez Parlament Europejski, zaś resz-

ta na zasadzie podwójnej selekcji – kandydatów zgłaszały państwa członkowskie, zaś wyboru doko-

nywała komisja powołana przez Komisję Europejską oraz 15 państw członkowskich. Było to pierwsze 

zastosowanie używanej dzisiaj przy powoływaniu MOW UE metody wyboru obserwatorów. Istotne 

zapisy znalazły się również w Załączniku do decyzji, który precyzuje kształt misji wprowadzając kilka 

rozwiązań stosowanych z pewnymi korektami w MOW UE w późniejszym okresie. W szczególno-

ści835: 

 Misja miała być kierowana przez polityka wysokiej rangi (obecnie jest nim zazwyczaj członek 

Parlamentu Europejskiego, wówczas EEU kierował były minister sprawiedliwości Szwecji Carl 

Lidbom836), 

 obserwatorzy pracować mieli na zasadzie kontraktu, w którym misja – a nie organ wysyłający – 

jest wspólnym pracodawcą dla wszystkich obserwatorów, 

 misji przewodniczyć miała scentralizowana komórka kierownicza (obecnie nazywana Zespołem 

                                                 
831 Ibidem, s. 27-28 
832 Początkowo w czasie negocjacji Izrael w ogóle odmawiał zgody na obserwację wyborów, twierdząc, że jest 
demokratycznym państwem i posiada wystarczające instrumenty by zapewnić swobodny wybór władz autonomii. 
Obserwacji wyborów przez ciało międzynarodowe domagali się delegaci palestyńscy. Zob. M. Curtius, Palesti-
nian Election Plans Criticized, „Los Angeles Times”, 2 stycznia 1996 r. 
833 The Israeli-Palestinian Interim Agreement On The West Bank And The Gaza Strip, Annex II Protocol Con-
cerning Elections, www.mfa.gov.il, art. 5 
834 Council Decision of 25 September 1995 supplementing Decision 94/276/CFSP on a joint action adopted by 
the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union, in support of the Middle East peace 
process, concerning the observation of elections to the Palestinian Council and the coordination of the interna-
tional operation for observing the elections, „Official Journal”, L 238 , 6 października 1995 r., s. 4-7 
835 Ibidem 
836 Palestinian Elections: Visit of Vice President Marin, IP/96/59, 19 stycznia 1996 r. 
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Głównym), 

 misja stworzyć miała biura koordynatorskie w terenie (obecnie funkcję tę pełnią LTOs). 

Ostatecznie misję tworzyło 285 obserwatorów, 60 długo–, 130 średnio– i 95 krótkookresowych837 

(nazwy te określają wyłącznie długość pobytu i nie powinny być mylone z LTOs i STOs w znaczeniu, 

w którym pojęcia te rozwinięte zostały przy opisie metodologii OBWE i w którym stosowane będzie 

przy opisie działalności MOW UE). 

Wyposażona w jasno sformułowany mandat i posiadająca niezależną od podmiotu wysyłającego 

strukturę misja, była – po raz pierwszy – krytyczna w stosunku do obserwowanego procesu wy-

borczego. W czasie kampanii krytykowała m.in. władze autonomii za samowolne skrócenie kampanii 

wyborczej i przedłużenie okresu rejestracji kandydatów (rządzącemu ruchowi Fatah zależało na doko-

naniu rozłamu w bojkotującym wybory ruchu Hamas), na brak przejrzystości komisji wyborczej, w 

szczególności na brak możliwości spotkania z jej szefem, którym nota bene był późniejszy przywódca 

autonomii – Mahmud Abbas. Krytykowano także aresztowanie jednego z szefów dziennika „Al–

Quds”838. Mimo to, tuż po wyborach Carl Lidbom oznajmił, że można je postrzegać jako „dokładne 

wyrażenie woli wyborców”839. Przy bojkocie ze strony Hamasu, Jaser Arafat został prezydentem auto-

nomii palestyńskiej otrzymując ponad 88% głosów. 

Misja w autonomii palestyńskiej w 1996 roku odegrała ważną rolę w strukturyzacji obserwacji wybor-

czej UE także z innego powodu – kilka miesięcy po jej zakończeniu Trybunał Obrachunkowy UE w 

sporządzonym raporcie skrytykował część aspektów organizacyjnych EEU. Przedmiotem krytyki był 

szczególnie brak należytej organizacji systemu kontraktów i finansowania misji – jego efektem koń-

cowym było wstrzymywanie wypłat dla szefa EEU (ostatecznie pokrył je rząd Szwecji), zatrudnienie 

jednego z administratorów projektu bez kontraktu, tworzenie stanowisk dublujących swoje funkcje itd. 

W odpowiedzi na jeden z zarzutów Komisja tłumaczyła się błędnym sformułowaniem w Decyzji Rady 

oraz „brakami kadrowymi”840. 

Znamienne jest, że po wyborach w Palestynie instytucje UE coraz częściej zlecały obserwację wybo-

rów. W 1997 roku misja rozmieszczona została w Jemenie (150 obserwatorów)841, w 1998 roku w 

Togo (40 obserwatorów w operacji, którą zarządzanie powierzono brytyjskiej organizacji pozarządo-

                                                 
837 Special Report No 4/96 on the accounts of the European Electoral unit set up by the Joint Common Foreign 
and Security Policy Action concerning the observation of the Palestinian elections, accompanied by the replies 
of the Commission, „Official Journal”, C 057 , 24 lutego 1997 r. 
838 M. Curtius, Palestinian Election Plans Criticized, „Los Angeles Times”, 2 stycznia 1996 r. 
839 D. Brown, Arafat triumphs but the voters signal a warning, www.guardian.co.uk, 22 stycznia 1996 r. 
840 Special Report No 4/96 on the accounts (…), op.cit. 
841 Communication from the Commission (…) op.cit., s. 28 
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wej Międzynarodowe Służby na rzecz Reformy Wyborczej /ERIS/842)843 i w Kambodży (200 obserwa-

torów, współtworzących wraz z misją ONZ tzw. Wspólną Międzynarodową Grupę Wyborczą 

(JIOG))844. W 1999 roku ponad 100–osobowe grupy obserwatorów UE obecne były na wyborach w 

Indonezji i Nigerii. Parokrotnie obserwatorzy UE wysyłani byli w ramach szerszych operacji prowa-

dzonych przez inne organizacje międzynarodowe wspierając m.in. misje OBWE (Bośnia 1996–1998, 

Albania 1997, Azerbejdżan 1999, Armenia 1999) a nawet Organizacji Państw Amerykańskich (Para-

gwaj 1998)845. 

W zależności od misji, każdorazowo różniła się jej struktura, skład, sposób naboru, a nawet używana 

przez nią terminologia. Ich ujednolicenie wydawało się zatem rzeczą konieczną, jeżeli Unia chciała 

odgrywać rolę jako uczestnik obserwacji wyborczej. Podobnie rzecz się miała z ujednoliceniem pro-

cedury decyzyjnej w przypadku wysyłania Misji – w latach 1993–1999 część obserwatorów wysłana 

została w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na podstawie Decyzji Rady (np. 

obserwatorzy na wybory w Rosji w 1993 roku, w RPA w 1994, czy Palestynie w 1996), inni zaś na 

podstawie decyzji Komisji w ramach pierwszego filaru (Kambodża 1998, Togo 1998, Indonezja 

1999)846. Ta druga ścieżka decyzyjna przeważa w końcowej fazie opisywanego okresu. Różne rodzaje 

zaangażowania były też niejednolite pod względem ilościowym – tak jak wybory w Palestynie obser-

wowało blisko 300 unijnych obserwatorów, tak do Azerbejdżanu w 1998 roku Komisja wysłała 

trójosobową delegację847. 

Skutkiem braku jednolitej struktury Misji (w 1999 roku wypracowały ją już m.in. OBWE i OPA) były 

też poważne błędy metodologiczne. W szczególności dały one o sobie znać po wyborach w Kambo-

dży, gdzie doszło do wyrażonej publicznie różnicy zdań między przedstawicielami UE. W misji po-

wołano dwa równoległe stanowiska – Głównego Obserwatora (Chief Observer) i Specjalnego Przed-

stawiciela UE. Pierwsze piastował szwedzki dyplomata Sven Lindner, drugie brytyjska deputowana 

do PE Glenys Kinnock. Lindner wygłosił 27 lipca 1998 roku, dzień po głosowaniu, pozytywną ocenę 

wyborów używając pojęcia „wolne i uczciwe”848, Specjalna Przedstawiciel z kolei podkreśliła, że ob-

serwatorzy międzynarodowi nie powinni komentować wyborów zanim zakończy się liczenie głosów i 

zanim rozpatrzone zostaną skargi. Twierdziła też, że ocena powinna brać pod uwagę doniesienia o 

przypadkach przemocy i zastraszania uczestników kampanii wyborczej849. Parę dni po incydencie 

austriacka prezydencja UE wydała oświadczenie udzielające poparcia obojgu przedstawicielom i sta-
                                                 
842 Ibidem, s. 33; www.eris.org.uk 
843 Ibidem, s. 28-29 
844 Ibidem, s. 29 
845 Ibidem, s. 33 
846 Communication from the Commission (…) op.cit., s. 32 
847 Ibidem 
848 International Crisis Group, Cambodia’s Elections Turn Sour, „Cambodia Report No 3”, 10 września 1998 r., 
s. 19 
849 Ibidem, s. 21  
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rała się w ten sposób bagatelizować oczywistą rozbieżność ich stanowisk850. Wydarzenie to stało się 

podstawą przyjętego później rozwiązania, w myśl którego wyłącznie Główny Obserwator (szef Misji 

Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej) lub wyznaczona przezeń osoba mają prawo wypowiadać się 

na temat oceny wyborów. 

Poważnym problemem pierwszych misji obserwacyjnych UE było też nieprecyzyjne zdefiniowanie 

ich mandatu. Podczas gdy obecne MOW UE zajmują się wyłącznie oceną procesu wyborczego, nie-

które misje z lat 1993–99 oprócz koordynacji działań obserwatorów wysyłanych przez różne instytu-

cje wspólnotowe oraz państw członkowskich, koordynowały również pomoc techniczną851. Finanso-

wanie misji z różnych źródeł podnosiło z kolei ich koszty. I tak w czasie wyborów w Nigerii w 1999 

roku, kończących ponad 15–letni okres rządów wojskowych, Komisja lub Rada w ramach różnych 

funduszy: 1.) dofinansowały kwotą 850 tysięcy euro obserwującą wybory ONZ, 2.) przeznaczyły 610 

tysięcy euro na dofinansowanie nigeryjskiej organizacji pozarządowej obserwującej wybory Transi-

tion Monitoring Group, 3.) przeznaczyły osobne 810 tysięcy euro na skierowanie do Nigerii stu ob-

serwatorów krótkoterminowych, zarząd nad którymi powierzono Programowi Woluntariuszy Naro-

dów Zjednoczonych (UNV). Pierwszą wspomnianą sumę wygospodarowano w ramach Narodowego 

Programu Indykatywnego – programu wspierającego rozwój Nigerii jako partnera UE, drugą w ra-

mach linii budżetowej B7–7020 przeznaczonej na rozwój demokracji w państwach Afryki, Karaibów i 

Pacyfiku (AKP), trzecią – w ramach wspólnego działania przyjętego przez Radę 22 grudnia 1998 ro-

ku852. Razem te trzy kwoty sumują się do ponad 2,2 mln euro. Dla porównania pełna Misja Obserwacji 

Wyborów Unii Europejskiej w Nigerii w 2003 roku, w której brało udział 107 obserwatorów UE, w 

tym 38 długoterminowych i która mogła – przy zapewnieniu dużo większej widoczności działań UE – 

samodzielnie sporządzić Raport Końcowy, kosztowała 2,972 mln euro853, podczas gdy koszty więk-

szości EU EOM w latach 2000–2003 zamykały się w jednym milionie euro. Ukazuje to jeden z man-

kamentów wczesnej obserwacji wyborczej UE: brak jednego ośrodka decyzyjnego zwiększał koszty 

operacyjne przy nikłych korzyściach wizerunkowych. 

Znamienne dla okresu 1993–1999 jest też pomijanie wyników badań misji obserwacyjnych przez in-

stytucje UE. Dla przykładu po wyborach prezydenckich 1996 roku w Rosji, sprawująca prezydencję 

Irlandia wydała oświadczenie uznające głosowanie za „historyczny kamień milowy w konsolidacji 

                                                 
850 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in Cambodia, E/98/83, 
10585/98, PESC/98/83, Brussels, 31 lipca 1998 r. 
851 European Union Establishes Election Unit In South Africa, IP/94/36, 19 stycznia 1994 r. 
852 Joint Action of 22 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on Europe-
an Union in support of the democratic process in Nigeria, 98/735/CFSP „Official Journal”, L 354 , 30 grudnia 
1998 r. 
853 Implementation of the Communication on Election Assistance and Observation, op.cit., s. 16 
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demokracji w Rosji”854 i ani jednym słowem nie odniosła się ani do krytyki procesu wyborczego do-

konanej przez misję OBWE, w której uczestniczyli przedstawiciele UE, ani nawet nie wspomniała o 

obecności unijnych obserwatorów. Niespełna kilka miesięcy wcześniej – po wyborach do Dumy Pań-

stwowej w 1995 roku – hiszpańska prezydencja w podobnym oświadczeniu odwoływała się do oceny 

wydanej przez misję obserwacyjną855, ale pominięto ją z kolei całkowicie w konkluzjach z posiedzenia 

Rady856. Nawet po wyborach na terytorium palestyńskim, którym towarzyszyła pełna misja UE, pre-

zydencja jedynie podziękowała obserwatorom za ich pracę, ale w swoim oświadczeniu w żaden spo-

sób nie odniosła się do ich spostrzeżeń857. Tego rodzaju zachowania instytucji UE obniżały rangę 

unijnej obserwacji wyborczej. 

Inne, nie mniej istotne zagadnienie, stanowi w okresie bezpośrednio poprzedzającym narodziny MOW 

UE brak uporządkowania misji pod względem źródeł finansowania. Przypomnieć należy, że w ramach 

budżetowych 1993–1999, z których finansowane były wszystkie misje przed rokiem 2000, nie istniała 

wyszczególniona linia budżetowa przeznaczona na obserwowanie wyborów. Zasadniczo – o ile misje 

nie były wysyłane w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) – finansowa-

no je z linii budżetowej B7–709 („Wsparcie na rzecz procesów wyborczych i nadzór nad nimi”). Linia 

ta służyła więc nie tylko do finansowania obserwacji wyborczej, lecz również pomocy technicznej, 

która – jak już zostało wspomniane – jest wielokrotnie droższa i stanowi inny typ pomocy wyborczej. 

W niektórych przypadkach obserwacja wyborów i pomoc techniczna stosowane razem mogą dopro-

wadzić do sytuacji, w której ten sam podmiot w znacznej części obserwuje sam siebie. 

Wymieniony powyżej cały szereg niedoskonałości wczesnych form zaangażowania Rady i Komisji w 

obserwację wyborów nie stoi w sprzeczności z faktem, że w latach 1993–1999 wypracowane zostało 

kilka istotnych elementów obserwacji wyborczej UE, a w szczególności: 

1. Obserwację wyborczą UE od samego początku zdefiniowano jako działanie zewnętrzne, a nie 

wewnętrzne. Wyróżnia to Unię na tle wszystkich pozostałych organizacji międzynarodowych, 

które obserwują wybory we własnych państwach członkowskich; 

2. Od samego początku Unia Europejska prowadzi obserwację wyborczą pod własną nazwą. Jeżeli 

odejść od postrzegania jej jako organizację międzynarodową, a skupić się na jej roli jako jednego 

z najważniejszych aktorów światowego systemu stosunków międzynarodowych, stanowi to ewe-

nement. Dla odmiany Stany Zjednoczone w obserwacji wyborów korzystają z dorobku partyjnych 
                                                 
854 Declaration By The Presidency On Behalf Of The European Union On The Elections In Russia, PESC/96/55, 
5 lipca 1996 r. 
855 Statement By The Presidency On Behalf Of The European Union Concerning The Russian Legislative Elec-
tions On 17 December 1995, PESC/95/105, 20 grudnia 1995 r. 
856 Madrid European Council (15 and 16 December 1995): Presidency Conclusions, DOC/95/9, 16 grudnia 1995 
r. 
857 Declaration By The Presidency On Behalf Of The European Union On The Palestinian Elections, PESC/96/5, 
22 stycznia 1996 r. 
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lub ponadpartyjnych fundacji – w szczególności National Democratic Institute, International Re-

publican Institute czy Carter Center. 

3. Po początkowych próbach obserwowania wyborów w Rosji czy na Ukrainie, wykształciła się 

praktyka, zgodnie z którą Unia Europejska nie obserwuje wyborów na terenie OBWE858 uznając 

kompetencje ODIHR. W latach 1993–1999 nastąpiło więc ustalenie zakresu terytorialnego przy-

szłych MOW UE, które w całym interesującym nas okresie 2000–2010 wysyłane będą wyłącznie 

do państw: 1.) Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 2.) Afryki, 3.) Azji i Pacyfiku. 

Przede wszystkim jednak pod koniec lat 90. (i to wydaje się jego najważniejszym osiągnięciem ob-

serwacji wyborczej UE w okresie 1993–99) przystąpiono do prób ujednolicenia działalności obserwa-

cyjnej UE, precyzując kryteria naboru obserwatorów, zasady ich postępowania i wreszcie dokonując 

ujednolicenia misji. Bazowano na doświadczeniach OBWE/ODIHR859, ale w wielu wypadkach powo-

dem przyjętych rozwiązań, które omówione zostaną poniżej, była analiza błędów popełnionych w 

okresie pierwszych misji UE. Okres 1993–1999 traktować więc należy jako pionierski w stosunku do 

późniejszych MOW UE. 

3.1.2 Geneza reformy systemu obserwacji wyborczej UE 

W drugiej połowie lat 90., gdy działalność UE w dziedzinie obserwacji wyborów stała się coraz częst-

sza, oraz gdy szereg innych organizacji międzynarodowych, w szczególności OBWE860, wypracowało 

jednolitą metodologię obserwacji wyborów, w instytucjach unijnych zaczęło narastać przekonanie, że 

również Unia powinna obserwować wybory w o wiele bardziej ujednolicony i koherentny sposób. W 

grudniu 1997 roku Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje mające bezpośredni związek z obser-

wacją wyborów. Pierwsza861 dotyczy przedstawionego Parlamentowi raportu Komisji o promowaniu 

praw człowieka i zasad demokratycznych862 i zawiera m.in. postulat stworzenia „specjalnej linii bu-

dżetowej dla operacji obserwacji i pomocy wyborczej, różnej od linii poświęconych prawom człowie-

ka i demokratyzacji” oraz żądanie opublikowania komunikatu Komisji „oceniającego udział UE w 

misjach monitoringu wyborczego” mającego na celu „zwiększenie zdolności UE w promowaniu de-

                                                 
858 EU Annual Report on Human Rights 2007, Luxembourg 2007, s. 42 
859 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)), 
A6-0138/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 13 
860 EU Annual Report on Human Rights 2007, op.cit., s. 42; Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów, 
op.cit., s. 13;  
861 Resolution on the Commission report on the implementation of measures intended to promote observance of 
human rights and democratic principles (for 1995) (COM(96)0672 C4-0095/ 97), „Official Journal” C014, 19 
stycznia 1998 r., s. 399 
862 Nota bene lektura tego raportu uświadamia jak mało ustrukturyzowana była wówczas obserwacja wyborcza 
Unii Europejskiej, w szczególności wskutek niewyodrębnienia jej spośród innych form pomocy wyborczej w 
szerokim tego słowa znaczeniu. Zob. Report from the Commission on the implementation of measures intended 
to promote observance of human rights and democratic principles (for 1995), COM(96) 672 final, Brussels, 17 
stycznia 1997 r., s. 6-8 
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mokracji poprzez operacje pomocy wyborczej”863. Druga z nich wzywa do powołania jednolitej struk-

tury odpowiedzialnej za sprawy promowania praw człowieka i demokratyzacji864 i „o jeszcze silniej-

sze skoncentrowanie funduszy na prawa człowieka i demokrację poprzez wprowadzenie ich do Roz-

działu B7–70 budżetu”865. Rezolucje te wyrażają – jak widać – wyraźną tendencję do uporządkowania 

działalności UE w dziedzinie promowania praw człowieka i demokracji, jak również obserwacji wy-

borów. 

Przyczyniły się one do ujednolicenia przez Radę zasad powoływania i finansowania Misji i do wyda-

nia serii dokumentów, które umożliwiły powstanie MOW UE jako w miarę jednolitych struktur. Sam 

proces legislacyjny, który stworzył MOW UE zapoczątkowany jest przez dwa akty prawne przyjęte 

przez Radę, które umożliwiły Komisji budowę systemu obserwacji wyborów UE. 

1.) W latach 1998–1999 Rada w dwóch odrębnych decyzjach ustaliła zasady wysyłania misji obser-

watorskich, naboru obserwatorów i przyjęła Kodeks Zachowania obserwatorów UE. Zasady te 

mają generalny charakter i stanowią podstawowy akt prawny dotyczący kształtu obserwacji wy-

borczej UE. 

2.) W 1999 roku dwie Decyzje Rady zmodyfikowały istniejącą Europejską Inicjatywę na rzecz De-

mokracji i Praw Człowieka (EIDHR), tworząc w jej ramach m.in. osobną pozycję budżetową do 

finansowania obserwacji wyborczej w ramach budżetowych 2000–2006. Obserwacja wyborów 

stała się działalnością pierwszofilarową, pozostającą w całości w kompetencjach Komisji i wyłą-

czoną z WZPiB. Rozwiązanie to utrzymano później w ramach budżetowych 2007–2013 tworząc 

Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)866. 

W oparciu o wyżej wymienione ramy prawne, Komisja przystąpiła do ujednolicenia procedur zarówno 

planowania jak i implementacji MOW UE oraz wyboru obserwatorów. W tym celu w kwietniu 2000 

roku wydała Komunikat Komisji o Pomocy i Obserwacji Wyborczej UE867, w którym zapowiedziała 

swoje dalsze działania w kierunku ujednolicenia obserwacji wyborczej. Komunikat uzyskał poparcie 

w konkluzjach Rady z czerwca 2001 r.868, a następnie w rezolucji Parlamentu Europejskiego wydanej 

                                                 
863 Resolution on the Commission report on the implementation of measures intended to promote observance of 
human rights (...) op.cit., punkty 14 i 12, s. 399 
864 Resolution on setting up a single coordinating structure within the Commission responsible for human rights 
and democratization, „Official Journal” C 014, 19 stycznia 1998, s. 402 
865 Ibidem 
866 Ze względu na identyczne brzmienie obu skrótów, w dalszej części pracy ilekroć stosowany będzie skrót 
EIDHR, odnosić się on będzie do obowiązującego obecnie Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i 
Praw Człowieka. W odniesieniu do „EIDHR” z lat 2000-2006 stosowana będzie skrócona nazwa „Europejska 
Inicjatywa” lub skrót „EIDHR (II)”. 
867 Communication from the Commission on EU Election Assistance and Observation, op.cit. 
868 Election assistance and observation. Council Conclusions, 8945/2/01 REV 2, PESC 236, DEVGEN 103, 
COHOM 17, 9990/01, Brussels, 26 czerwca 2001 r. 
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pod koniec tego samego roku869. 

Cały dalszy proces ujednolicania praktyk w dziedzinie obserwacji wyborczej UE, aż do końca oma-

wianego okresu dokonuje się wewnątrz Komisji. Powszechnie przyjmuje się, że Komunikat komisji, 

zapowiadający konkretne reformy obserwacji wyborów stanowi początek Misji Obserwacji Wyborów 

Unii Europejskiej (MOW UE) w dzisiejszym rozumieniu tego terminu870. Poniższe trzy podrozdziały 

traktować będą każdy z osobna – o obu reformach przeprowadzonych przez Radę (reformie zasad 

powoływania i obsadzania oraz zasad finansowania MOW UE) oraz o przeprowadzonej wewnątrz 

Komisji reformie struktury MOW UE. 

3.1.2.1 Reforma zasad formowania MOW UE i naboru obserwatorów (1998–1999) 

Wydana w czerwcu 1998 roku Decyzja Rady 9262/98871 ustala obowiązujące do dziś generalne zasady 

polityki UE w dziedzinie obserwacji wyborów. Decyzja składa się z ośmiu rozdziałów, które w punk-

tach regulują warunki niezbędne do decyzji o wysłaniu misji i do jej implementacji, a także zasady 

zachowania jej członków. Rozdziały te sformułowane są następująco: 

1. Minimalne standardy potrzebne do wysłania misji. 

2. Zasady przygotowania misji. 

3. Wstępne warunki dla pracy obserwatorów. 

4. Kodeks Postępowania obserwatorów wyborczych. 

5. Ogólne wytyczne dla obserwatorów podczas odwiedzania lokali wyborczych. 

6. Prawa wynikające z obserwacji wyborów. 

7. Elementy, które podlegają ocenie misji obserwacyjnej. 

8. Zasady wypowiedzi dla mediów. 

Kodeks Postępowania, ogólne wytyczne dla obserwatorów, prawa wynikające z obserwacji wyborów i 

zasady wypowiedzi dla mediów stanowią zespół norm, do których przestrzegania zobowiązani są 

członkowie misji obserwacji wyborów i jako takie zostaną omówione w dalszej części tego rozdziału, 

gdy będzie mowa o strukturze MOW UE w dzisiejszym kształcie. W tym miejscu omówione zostaną 

pozostałe części dokumentu, wymienione w punktach 1, 2, 3 oraz 7 jako odnoszące się do podstaw 

działalności MOW UE. 

W odniesieniu do pierwszego aspektu, minimalnych standardów, jakie muszą zostać spełnione, by 

                                                 
869 European Parliament resolution on Commission communication on EU Election Assisatnce and Observation, 
op.cit. 
870 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)), 
A6-0138/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 13 
871 Council Decision 9262/98 - PESC 157 - COHOM 6, 3 czerwca 1998 r. 
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rozważono wysłanie obserwatorów z ramienia UE, Decyzja 9262/98 ustanawia następujące kryteria: 

a.) Wybory muszą mieć powszechny charakter. 

b.) Partie polityczne i indywidualni kandydaci muszą mieć nieskrępowane prawo do udziału w wybo-

rach. 

c.) Wszystkie uczestniczące partie i kandydaci muszą mieć „rozsądny dostęp do mediów”. 

Dokument zastrzega, że w wypadku niespełnienia powyższych warunków, należy unikać wysyłania 

obserwatorów i uwiarygodniania „wadliwych procesów wyborczych (flawed electoral processes)”. 

Jeżeli zaś warunki minimum zostaną spełnione, wysłanie misji obserwacji wyborów Unii Europejskiej 

wymaga aby spełnione zostały kolejne szczegółowe warunki, wymienione w „Zasadach przygotowa-

nia misji”: 

a.) Formalne zaproszenie UE do obserwowania wyborów. 

b.) Zgoda „wszystkich głównych rywalizujących partii lub kandydatów” na obecność unijnych ob-

serwatorów. 

c.) Wcześniejszy monitoring wydarzeń politycznych w danym kraju przez instytucje UE. 

d.) Odpowiednio długi okres poprzedzający wybory niezbędny do obserwowania działań politycz-

nych i przygotowań do kampanii wyborczej. 

W wypadku spełnienia również tych warunków, decyzja przewiduje zawarcie przez Unię umowy z 

państwem przyjmującym, w której precyzowane są cele misji. Państwo przyjmujące musi wówczas 

zagwarantować obserwatorom: 

a.) bezpieczeństwo, 

b.) dostęp do wszystkich partii politycznych, kandydatów i przedstawicieli władz wyborczych oraz do 

„wszelkiej niezbędnej informacji na temat procesu wyborczego”, 

c.) swobodę poruszania się po całym kraju bez konieczności uzyskania zgody lub notyfikowania swo-

jej podróży (z wyjątkiem stref, w których przebywanie utrudnione jest ze względów bezpieczeń-

stwa). 

MOW UE może zostać powołana dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych warunków. Decyzja 

9262/98 precyzuje, że jej obserwatorzy mają wówczas za zadanie: 1.) ocenę bezstronności władz wy-

borczych, 2.) ocenę stopnia wolności partii i sojuszy politycznych a także kandydatów do organizo-

wania się, przemieszczania, zbierania i wyrażania publicznie swoich poglądów, 3.) ocenę równości 

dostępu poszczególnych aktorów życia politycznego do zasobów państwowych, 4.) ocenę równości 

dostępu partii i kandydatów do mediów, w szczególności mediów państwowych, 5.) ocenę rejestracji 

wyborców i braku ewentualnej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, 6.) 
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ocenę przebiegu głosowania i liczenia głosów, 7.) każdą inną kwestię, która dotyczy podstawowych 

wolności i uczciwości wyborów872. 

Jak wynika z powyższych punktów, ocena procesu wyborczego nie ogranicza się do samego dnia wy-

borów i obejmować musi z samej zasady ocenę kampanii wyborczej, gwarantowania przez władze 

swobód obywatelskich, wolności mediów i niestosowania dyskryminacji. Ma zatem charakter kom-

pleksowy i wyklucza wysłanie MOW UE pozbawionej obserwatorów długoterminowych lub posiada-

jącej ograniczony mandat. 

Decyzja 9262/98 wciąż jednak nie precyzuje kształtu MOW UE. Kluczowe znaczenie odgrywa tutaj 

inny dokument przyjęty w 1999 roku w ramach tego samego procesu ujednolicania działalności ob-

serwatorskiej UE – Decyzja Rady 8728/99 „Wytyczne UE dotyczące wspólnych kryteriów dla wyboru 

obserwatorów wyborczych”873. Wymieniając warunki, które muszą spełnić obserwatorzy UE, dzieli 

ich ona na obserwatorów krótko–, długoterminowych oraz na „kierownictwo Misji”. Dokument ten, 

jako odnoszący się bezpośrednio do uczestników MOW UE, omówiony zostanie w podrozdziale 3.3.4. 

3.1.2.2 Reforma finansowania obserwacji wyborczej UE (1999) i jej następstwa 

Szczególnym impulsem do zintensyfikowania działalności UE w dziedzinie obserwacji wyborczej 

stało się ujednolicenie zasad jej finansowania. Dokonano tego w dwóch wydanych tego samego dnia 

Rozporządzeniach Rady: 975/99 i 976/99. Prace nad nimi są efektem wyroku Europejskiego Trybuna-

łu Sprawiedliwości, który orzekł 12 maja 1998 r., że „każda realizacja wydatków przez Komisję za-

sadniczo zakłada, oprócz wprowadzenia odpowiednich środków w budżecie, istnienie aktu prawa 

wtórnego (powszechnie zwanego „aktem podstawowym”), z których wynika dany wydatek”874. Efek-

tem wyroku było zawieszenie finansowania wspólnotowego projektów w państwach trzecich w ra-

mach linii budżetowej B7–7 i spowodowanie „braku bazy prawnej” dla implementacji finansowanych 

z jej użyciem projektów875. Rozporządzenia Rady 975 i 976/99 rozwiązywały tę sytuację876. Pierwszy 

z dokumentów (Rozporządzenie 975/1999) dotyczy „wprowadzania w życie działań współpracy roz-

wojowej, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i 

państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności”877, drugi zaś (Rozpo-

                                                 
872 Council Decision 9262/98 - PESC 157 - COHOM 6, 3 czerwca 1998 r. 
873 Council Decision 8728/99 - PESC 165 - COHOM 4, 28 maja 1999 r. 
874 Judgment of the Court of 12 May 1998 - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Commis-
sion of the European Communities, Case C-106/96, http://eur-lex.europa.eu 
875 Extended Impact Assessment on the proposal for extending the period of validity of Council Regulation (EC) 
No975/1999 (…) and of Council Regulation (EC) No 976/1999 (…), http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-
rights/documents/human-rights-regulations-impact-assessment_en.pdf, s. 2 
876 Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 975/1999 (...), 
Commission Staff Working Paper, SEC (2003) 1170, Brussels, 28 października 2003 r., s. 3 
877 Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi wprowadzania w 
życie działań współpracy rozwojowej, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolida-
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rządzenie 976/1999) dotyczy „wprowadzania w życie działań wspólnotowych innych niż działania 

współpracy na rzecz rozwoju”878 służących temu samemu celowi. 

W obu znalazł się jednakowo brzmiący zapis, zgodnie z którym „Wspólnota Europejska zapewnia 

techniczną i finansową pomoc działaniom mającym na celu” m.in. „wspieranie procesów demokraty-

zacyjnych” w tym „wspieranie procesów wyborczych, w szczególności poprzez wspieranie niezależ-

nych Komisji wyborczych, udzielanie pomocy materialnej, technicznej i prawnej w przygotowaniu 

wyborów, w tym list wyborczych, podejmowanie środków w celu wspierania udziału poszczególnych 

grup, szczególnie kobiet, w procesie wyborczym oraz kształcenie obserwatorów”879. Artykuł 4. rozpo-

rządzenia 975/99 stwierdza w ustępie 2, że działania finansowane przez Wspólnotę na podstawie ni-

niejszego rozporządzenia są realizowane przez Komisję na wniosek partnera określonego w ust. 1 lub 

z własnej inicjatywy Komisji". Ustęp 1 określa z kolei partnerów jako „organizacje regionalne i mię-

dzynarodowe, organizacje pozarządowe, krajowe, regionalne i lokalne władze i agencje publiczne, 

organizacje wspólnotowe oraz jednostki sektora publicznego i prywatnego, a także podmioty gospo-

darcze". 

W interesującym nas zakresie, zapis ten pozwala Komisji na decyzję o wysłaniu MOW UE i sfinan-

sowanie jej z budżetu wspólnotowego i stanowi scedowanie na nią prawa „zarówno o udzieleniu po-

mocy wyborczej jak i o wysłaniu obserwatorów UE”880. 

Rozporządzenie 975/1999 ustanawia (art. 10) finansową kwotę referencyjną na swoją realizację w 

latach 1999–2004 na 260 milionów euro, a rozporządzenie 976/1999 – na 150 milionów euro. Oba 

dokumenty stanowią akt podstawowy dla tworzenia i finansowania MOW UE w rozumieniu orzecze-

nia Trybunału z 12 maja 1998 roku. Od chwili ich wejścia w życie, całe finansowanie Misji Obserwa-

cji Wyborów UE odbywa się w ramach linii budżetowej B7–709 „Pomoc, nadzór i obserwacja proce-

sów wyborczych”, przemianowanej w 2004 roku na linie 19.04.03.01 i 19.04.03.01.02 „Misje Obser-

wacji Wyborów UE”. 

W opinii Komisji Europejskiej to właśnie Rozporządzenia Rady z kwietnia 1999 roku „wyprowadziły” 

obserwację wyborczą ze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i uczyniły ją częścią 

                                                                                                                                                         
cji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, „Dziennik Urzę-
dowy” L 120 , 8 maja 1999 r. (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 01 Tom 03 s. 74-80 ) 
878 Rozporządzenie Rady (WE) nr 976/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi wprowadzania w 
życie działań wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej 
polityki współpracy przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa 
prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich, „Dziennik Urzędo-
wy” L 120 , 8 maja 1999 r. (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 01 Tom 03 s. 81-87) 
879 Ibidem 
880 Communication from the Commission on EU Election Assistance and Observation, op.cit.., s. 11-12 
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wspólnotowej polityki współpracy881. Tym samym typowo drugofilarowa działalność, jaką była ob-

serwacja wyborcza postrzegana głównie w kontekście budowy bezpiecznego sąsiedztwa UE, została 

połączona z pomocą rozwojową Unii i poddana kompetencji KE. Pozostała w niej przez cały okres 

2000–2010 objęty niniejszą pracą. 

Po wygaśnięciu Rozporządzeń 975 i 976/99, przedłużonego pod koniec 2004 roku na lata 2005-

2006882, zastąpiło je – na lata 2007–2013, Rozporządzenie nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie „ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw czło-

wieka na świecie”. Stanowi ono podstawę prawną dla wszelkich działań finansowanych we wspo-

mnianym okresie w ramach utworzonego wówczas Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i 

Praw Człowieka (EIDHR). W interesującym nas zakresie, jednym z celów EIDHR wymienionych w 

art. 1 rozporządzenia z 2006 roku jest „budowanie zaufania do procesu wyborczego oraz wzmacnianie 

jego wiarygodności, w szczególności poprzez misje monitorowania wyborów i wsparcie dla organiza-

cji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych we wspomniany proces” 883 . Rozporządzenie 

przewiduje również finansowanie projektów tworzących „budowę zaufania do demokratycznego pro-

cesu wyborczego przez dalszy rozwój monitorowania i pomocy przy organizacji wyborów”884. Rozpo-

rządzenie określa finansową kwotę referencyjną na lata 2007–2013 na poziomie 1,104 mld euro za-

znaczając, że „kwota rocznych środków zatwierdzana jest przez władzę budżetową w ramach limitów 

perspektywy finansowej na lata 2007–2013”. 

Kwoty referencyjne przewidziane w rozporządzeniach z 1999 i 2006 roku na wszystkie linie budżeto-

we Europejskiej Inicjatywy i EIDHR, dawały łącznie przeciętnie po 82 mln euro na lata 1999–2004 i 

około 158 mln euro rocznie na lata 2007–2013. Jak widać więc, poziom finansowania działalności UE 

w dziedzinie promocji praw człowieka i demokracji, wykazuje tendencje rosnące. 

W ramach wspomnianych kwot tendencje rosnące wykazuje również do 2007 roku poziom wydatków 

na obserwację wyborów. W 2000 roku kosztowała ona łącznie około 5 mln euro. W roku 2010 poziom 

wydatków na MOW UE szacowano na powyżej 30 mln euro. Jedna z badaczek analizując odsetek 

wydatków na MOW UE w stosunku do całego budżetu Europejskiej Inicjatywy i EIDHR, oblicza, że 

w 2000 roku stanowiły one 7% łącznej sumy wszystkich wspomnianych pozycji budżetowych, w 2001 

                                                 
881 Ibidem 
882 Rozporządzenie (WE) nr 2240/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 390/3, 31 grudnia 2004 r.; 
Rozporządzenie Rady nr 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999, 
„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 390/3, 31 grudnia 2004 r. 
883 Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie 
ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, „Dziennik 
Urzędowy” L 386 , 29 grudnia 2006 r. 
884 Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie 
ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, „Dziennik 
Urzędowy” L 386 , 29 grudnia 2006 r. 
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roku nieznacznie spadły do około 5%, później jednak – do 2007 roku – występuje ich nieprzerwany 

(za wyjątkiem roku 2004) wzrost885. W roku 2007 wynoszą one 35% wydatków EIDHR. Dopiero na-

cisk Parlamentu Europejskiego886 doprowadził do zgody Komisji na ograniczenie rocznego budżetu 

MOW UE do poziomu nie przekraczającego 25% wszystkich wydatków z pozycji budżetowych 

EIDHR. Od tego czasu Komisja podkreślała dwukrotnie przywiązanie do zasady nieprzekraczania 

25%887 wydatków, ale w odniesieniu do całych ram finansowych przy możliwości przekroczenia tego 

limitu (o nie więcej niż 5 punktów procentowych) w skali roku888. W praktyce po 2007 roku udział 

MOW UE w całości wydatków na EIDHR nigdy nie przekroczył 23,5%. Cytowane powyżej dane 

dotyczące wydatków KE na obserwację wyborów obejmują nie tylko wydatki na MOW UE, lecz rów-

nież na projekty towarzyszące, np. wyjazdy ekspertów, czy centralne szkolenie obserwatorów (w 2007 

roku ponad jedną siódmą wydatków stanowiło uruchomienie projektu NEEDS oferującego prace nad 

ulepszaniem metodologii obserwacyjnej oraz szkolenie obserwatorów). Jeżeli jednak uwzględnić wy-

łącznie wydatki na MOW UE w takiej wysokości, w jakiej uwzględniały je wydawane przez KE w 

latach 2007–2011 Roczne Programy Działania (Annual Action Programmes), oraz wcześniejsze do-

kumenty programowe EIDHR za lata 2002–2004 oraz 2005–2006, tendencja wydaje się podobna (zob. 

Tabela 9.). Wydatki na MOW UE (zarówno liczone procentowo jak i w wartościach bezwzględnych) 

gwałtownie rosną w 2006 roku (do 30 milionów i 25,12% EIDHR), a rok później pomimo nieznacz-

nego spadku w wartościach bezwzględnych (do 29,5 mln), następuje wzrost ich udziału w całości 

wydatków Europejskiego Instrumentu (do 29,74%). Istotnie, po interwencji Parlamentu Europejskiego, 

wydatki na MOW UE ulegają ograniczeniu w roku 2008 (20 mln euro, 15,88% EIDHR), a następnie 

zostają podwyższone z zachowaniem pułapu jednej czwartej wartości wszystkich pozycji budżeto-

wych EIDHR. W latach 2009–2011 planowane rocznie wydatki na MOW UE szacowane są na nie-

znacznie powyżej 30 milionów euro i między 21 a 24% ogółu wydatków w ramach EIDHR. Zazna-

czyć należy, że zestawienie to stanowi porównanie wydatków planowanych, nie zaś faktycznie doko-

nanych. Dzięki temu pozwala zauważyć nie tylko praktykę, ale również intencje Komisji Europejskiej 

we wspomnianej dziedzinie. Jako cezurę wybrano rok 2003 ponieważ, jak zostanie pokazane w dal-

szej części pracy, stanowi on zakończenie prac nad reformą MOW UE. 

Tabela 9. Rozwój wydatków na MOW UE w latach 2003-2011 i ich udział w całości EIDHR  

Rok 

Wydatki na całość MOW UE w 

milionach euro 

Odsetek wydatków na MOW UE 

w stosunku do całości EIDHR 

                                                 
885 S. Herrero, A Decade of Democracy Promotion through the European Initiative for Democracy and Human 
Rights, The EPD Working Papers Series on Democracy Support 1/2009, Brussels 2009, s. 17 
886 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie misji obserwacji wyborów UE: 
cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)), „Dziennik Urzędowy” C 271 E , 12 listopada 2009 roku, 
punkt 5, s. 31-38; Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania 
(2007/2217(INI)), A6-013/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 13 
887 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007-2010, op.cit., s. 13-14 
888 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2011-2013, op.cit., s. 26 
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Rok 

Wydatki na całość MOW UE w 

milionach euro 

Odsetek wydatków na MOW UE 

w stosunku do całości EIDHR 

2003 11,00 11,22% 

2004 11,00 8,76% 

2005 13,13 11,07% 

2006 30,00 25,12% 

2007 29,50 29,74% 

2008 20,00 15,88% 

2009 32,07 23,47% 

2010 31,04 21,56% 

2011 32,26 21,88% 

Źródło: opr. własne 

W ocenie autora warto zwrócić uwagę na fakt, że Komisja dysponować może znacznie większymi 

środkami na obserwację wyborów niż dotychczasowe wydatki. Jeżeli wziąć pod uwagę kwoty refe-

rencyjne wymienione w rozporządzeniu z 2006 roku i podzielić je równo na siedem lat, przeciętny 

limit dla takich wydatków (po uwzględnieniu maksymalnego pułapu 25% EIDHR) wynosi w latach 

2007-2013 średnio 39,4 mln euro rocznie. Pozwala zatem na wysłanie kilkunastu Misji Obserwacji 

Wyborów i stanowi skuteczne narzędzie finansowe dla zaawansowanej i zakrojonej na szeroką skalę 

działalności obserwatorskiej. Jeżeli z kalendarza wyborów na rok 2012 sporządzonego przez amery-

kańską Międzynarodową Fundację na rzecz Systemów Wyborczych (IFES)889 odjąć wszystkie wybory 

w państwach członkowskich UE, państwach uczestniczących OBWE, terytoriach niesamodzielnych, 

państwach o uznanych trwałych instytucjach demokratycznych oraz państwach nie spełniających kry-

teriów demokracji proceduralnej, jak również wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie z pozostałych 

około 20 państw890 organizujących wybory zamierzały zaprosić UE do ich obserwowania, to można 

przyjąć, że nie istniało żadne poważne ograniczenie budżetowe dla działalności MOW UE w takim 

zakresie, w jakim Komisja uważała ją za stosowną. 

3.1.2.3 Strukturyzacja MOW UE w procesie międzyinstytucjonalnym 

W oparciu o opisane w dwóch poprzednich podrozdziałach mechanizmy prawne i budżetowe, Komi-

sja Europejska przystąpiła na przełomie 1999 i 2000 roku do procesu ujednolicania mechanizmów 

                                                 
889 Zob. www.electionguide.org/calendar.php [stan na 28 września 2011 roku] 
890 Po zastosowaniu powyższych kryteriów wyłączających część państw, wybory w 2012 roku, na które UE 
mogłaby wysłać MOW powinny się odbyć w następujących państwach: Angola, Bhutan, Burkina Faso, Kame-
run, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinszasa, Egipt, Salwador, Gwinea Równikowa, Gabon, Gambia, Ghana, Gwi-
nea-Bissau, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Mali, Sierra Leone, Timor Wschodni, Togo i Wenezuela. 
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tworzenia MOW UE. Ich efektem jest Komunikat Komisji o pomocy i obserwacji wyborczej UE z 21 

kwietnia 2000 roku – jeden z najczęściej cytowanych, dokumentów dotyczących obserwacji wyborów 

przez Unię Europejską, którego publikacja jest również wypełnieniem postulatu Parlamentu Europej-

skiego z 1997 roku. 24–stronicowy dokument, podzielić można zasadniczo na dwie części – w pierw-

szej autorzy dokonują oceny dotychczasowych misji UE, w drugiej – zapowiadają nadanie im odpo-

wiedniego kształtu w czasie dalszych prac. 

Oceniając dotychczasowe zaangażowanie Unii, Komunikat przyznaje, że w latach 90. UE „zdobyła 

znaczne doświadczenie w dziedzinie obserwacji wyborczej i pomocy wyborczej”891, jednak brakowało 

jej spójności zarówno w kwestiach związanych z finansowaniem misji892, jak i zapewnianiem sobie 

należnej widoczności. Krytykuje zbyt hojne uczestnictwo UE w misjach innych organizacji, szczegól-

nie OBWE i ONZ i w ten sposób „delegowanie odpowiedzialności”. Autorzy twierdzą, że dalsze fi-

nansowanie cudzych misji bez wpływu na ich kształt i wnioski końcowe grozi sytuacją w której „UE 

zamiast być aktorem polityki, stanie się bankiem do finansowanie polityk innych (organizacji)”893. 

Twórcy dokumentu formułują następnie trzy podstawowe grupy wniosków, które mają doprowadzić 

do zwiększenia wydajności obserwacji wyborów UE. 

1. Komunikat wyraźnie stwierdza, że “wybory nie są jednodniowym wydarzeniem”, a ich obserwa-

cja, o ile prowadzić ma do „udokumentowanej i całościowej oceny”, musi zakładać „obserwację 

wszystkich etapów procesu wyborczego” – również rejestrację wyborców i sposób rozstrzygania 

sporów sądowych. Prowadzi to do wniosku, że „obserwatorzy długoterminowi powinni być w te-

renie na parę miesięcy przed wyborami i pozostać tam dostatecznie długo by móc wyciągać wnio-

ski z ostatecznej implementacji wyniku wyborczego”894. 

2. Komunikat przewiduje również złożoną formę oceny wyborów i zaprzestania posługiwania się 

systemem zero–jedynkowym. Poddaje krytyce używanie sformułowania „wolne i uczciwe” oraz 

podkreśla, że ocena wyborów musi uwzględniać fakt, iż „są one częścią wolnego i stopniowego 

rozwoju ku demokracji”895. Z tego powodu Komunikat nakłada na MOW UE obowiązek sporzą-

dzenia dwóch różnych dokumentów końcowych – jednego ogłaszanego tuż po wyborach i drugie-

go, bardziej szczegółowego, ogłaszanego „dopiero wówczas, gdy zakończony jest cały proces 

wyborczy”896. Znajduje to odzwierciedlenie w stosowanym niezmiennie podziale na oświadczenie 

wstępne i raport końcowy. 

3. Komunikat kładzie szczególny nacisk na jednolitą strukturę misji, która prowadzona jest w imie-

                                                 
891 Communication from the Commission on EU Election Assistance and Observation, op. cit, s. 6 
892 Ibidem, s. 9 
893 Ibidem, s. 10 
894 Ibidem, s. 7 
895 Ibidem, s. 8 
896 Ibidem, s. 8 
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niu całej Unii, i której towarzyszyć musi „dobra koordynacja w terenie” w szczególności między 

MOW, Delegacją Komisji, prezydencją i przebywającą w państwie przyjmującym grupą obserwa-

torów Parlamentu Europejskiego. Komunikat stwierdza też wyraźnie, że Zespół Główny „powi-

nien mieć jednego lidera, który działa zarówno jako koordynator i rzecznik we wszystkich kwe-

stiach wyborczych897. 

W ten sposób dokument wyraźnie podkreśla większą skuteczność jednolitych MOW działających pod 

szyldem Unii Europejskiej, pod jednakową nazwą i posiadających sprecyzowane umiejscowienie w 

odniesieniu do instytucji UE, niż dotychczasowych metod pomocy wyborczej. 

W Komunikacie znajduje się również nacisk na wysyłanie przed każdą MOW UE misji eksploracyjnej, 

która powinna „składać się z doświadczonych funkcjonariuszy Komisji Europejskiej”, a której celem 

jest zdobycie wiedzy pozwalającej na podjęcie decyzji o wysłaniu lub niewysyłaniu MOW898. Dużo 

miejsca poświęcono niewystarczającej dotychczas widoczności działań UE postulując m.in. powoły-

wanie każdorazowo rzecznika Misji, a także używanie przez członków Misji ubrań z widocznym logo 

UE899. 

Komunikat odnosi się również do sposobu implementacji obu Decyzji Rady z 1998 roku, a więc za-

równo metody podejmowania decyzji o wysłaniu MOW UE, jak i naboru jej uczestników. Komisja 

zakłada, że wysłanie MOW UE wymaga w praktyce pozytywnej odpowiedzi na trzy pytania: czy 

udział UE w procesie wyborczym jest pożądany, czy jest wykonalny i czy jest użyteczny. Pierwsze 

pytanie obejmuje szereg pytań cząstkowych. By udział UE uznać za pożądany wybory muszą być 

powszechne przy pełnej swobodzie uczestnictwa w nich, rząd zaś musi zapewnić wolność słowa, w 

tym swobodę krytykowania władz, wolność przemieszczania się, wolność zgromadzeń i „rozsądny 

dostęp do mediów dla wszystkich partii i kandydatów”900. By za pozytywną uznać odpowiedź na py-

tanie o „wykonalność” misji obserwacyjnej, Unia Europejska musi otrzymać zaproszenie kraju przyj-

mującego, rząd ten musi wykazać się gotowością do usunięcia wad naruszających demokratyczność 

procesu wyborczego, natomiast wśród podstawowych aktorów życia politycznego musi istnieć zgoda 

na obserwację wyborów. Komisja, w myśl decyzji Rady, warunkuje decyzję o „wykonalności” misji 

także od dwóch innych czynników – kalendarza, który pozwala na skuteczne rozmieszczenie misji 

oraz wcześniejszego monitoringu wydarzeń w danym kraju901. W odniesieniu do ostatniego pytania 

Komisja zastrzega, że istnieje możliwość, w której rząd państwa przyjmującego spełni wszystkie wy-

magania dla przyjęcia misji obserwacyjnej UE, a mimo tego Unia uzna na przykład, że operacja jest 

                                                 
897 Ibidem, s. 8 
898 Ibidem, s. 21 
899 Ibidem, s. 24 
900 Ibidem, s.20 
901 Ibidem 
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zbyt kosztowna, a możliwości fałszerstw wyborczych zbyt małe902. 

Z kolei odnosząc się do naboru obserwatorów, którego kryteria określone zostały przez Radę w 1998 

roku, Komunikat zapowiada stworzenie systemu podwójnego naboru, w którym kandydatów zgłaszać 

będą państwa członkowskie, a ich wyboru dokonywać będą struktury Komisji903 oraz jednakowe zasa-

dy finansowania wszystkich obserwatorów904. W Komunikacie Komisji pojawia się również postulat 

korzystania przy formowaniu MOW UE z pomocy organizacji partnerskich, które zapewnią obsługę 

logistyczną i administracyjną Misji905. Rola tych organizacji w systemie MOW UE zostanie omówiona 

w dalszej części tego rozdziału. 

Dla dalszych rozważań istotny jest fakt, że założenia Komunikatu zostały w większości zrealizowane 

już w czasie pierwszych MOW UE po jego przyjęciu. Opisane trzy i pół roku później w dokumencie 

przeglądowym Komisji Europejskiej struktura i sposób tworzenia MOW UE zasadniczo przedstawiają 

obraz zgodny z występującym pod koniec omawianego okresu i w pierwszych latach po jego zakoń-

czeniu. Dokument Roboczy Służb Komisji z grudnia 2003 roku, stworzony po wysłaniu przez KE 

ponad 20 MOW UE, wymienia w szczególności następujące elementy wprowadzone po Komunikacie 

Komisji i obecne do dziś: 

1. Coroczne planowanie MOW UE w postaci kalendarza wyborczego i decydowanie o ich wysyłaniu 

w oparciu o jednakowe kryteria906 oraz poprzedzanie tej decyzji wysłaniem na miejsce kilkuoso-

bowej misji eksploracyjnej, której celem jest ocena zasadności obserwacji danego procesu wy-

borczego907. 

2. Pozostawienie decyzji o stworzeniu MOW UE w rękach Komisji Europejskiej przy jednoczesnym 

obowiązku konsultacji kalendarza wyborczego z Radą (w ramach grup roboczych) i Parlamentem 

(poprzez Grupę ds. Koordynacji Wyborów)908. 

3. Powołanie MOW UE w oparciu o zaproszenie ze strony państwa przyjmującego (dokument kry-

tycznie odnosi się do dwóch przypadków, kiedy zaproszenie było ustne lub dorozumiane) po-

twierdzone podpisanym przez rząd danego państwa i przedstawiciela Komisji Europejskiej poro-

zumieniem o współpracy (Memorandum of Understanding)909. 

4. Powoływanie składu MOW UE przez struktury Komisji Europejskiej, w tym wybór LTOs i STOs 

na zasadzie podwójnej selekcji i w oparciu o kandydatury zgłoszone przez państwa członkow-

                                                 
902 Ibidem, s.21 
903 Ibidem, s. 20 
904 Ibidem 
905 Ibidem, s. 15 
906 Implementation of the Communication on Election Assistance and Observation, op.cit., s. 3 
907 Ibidem, s. 8 
908 Ibidem, s. 5 
909 Ibidem, s. 6. MoU zazwyczaj podpisywane są z rządem danego państwa i z jego centralną komisją wyborczą 
przez szefa Delegatury Unii Europejskiej (do 1 grudnia 2009 r. Delegacji Komisji Europejskiej). 
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skie910. 

5. Istnienie centralnej bazy danych obserwatorów wyborczych (tzw. rostera), powołanego w czerwcu 

2003 roku na stronie DG AIDCO (EuropeAid), w którym każdy obywatel państwa członkowskie-

go może stworzyć swój profil i ubiegać się o nominację swojego rządu do członkostwa w MOW 

UE911. 

6. Formalną niezależność MOW UE od podmiotu powołującego912. 

7. Podstawową strukturę kierownictwa MOW UE, któremu przewodniczy Główny Obserwator (za-

zwyczaj deputowany do Parlamentu Europejskiego) oraz wybrani przez komitet selekcyjni eks-

perci z Zastępcą Głównego Obserwatora na czele913. 

8. Podział zadań między Zespół Główny, LTOs i STOs wraz z zastrzeżeniem (zasadniczo przestrze-

ganym), że obserwatorzy długoterminowi zostają rozlokowali od 4 do 6 tygodni przed dniem gło-

sowania914. 

9. Sporządzanie przez MOW UE dwóch podstawowych dokumentów – oświadczenia wstępnego 

przedstawianego „na konferencji prasowej krótko po dniu głosowania”915 i raportu końcowego, 

który stanowi „szczegółową analizę procesu wyborczego” i publikowany jest „w ciągu miesiąca 

od zakończenia wyborów”916. 

10. Nakaz używania materiałów widocznościowych Unii Europejskiej przez wszystkich uczestników 

MOW UE (Misje zostały określone jako „jedno z niewielu wdrażanych w życie bezpośrednio 

przez UE działań w terenie” i z tego powodu „cieszące się dużą widocznością”)917. 

Powyższe elementy zdają się oddawać całość podstawowych założeń MOW UE jako wyspecjalizo-

wanej instytucji ad hoc powoływanej przez Komisję Europejską dla oceny procesu wyborczego w 

państwie przyjmującym i jako takie pozostawały stałe przez cały omawiany okres. Po paru próbach 

uczynienia szefem MOW UE (Głównym Obserwatorem) niezależnego eksperta, praktyka nominowa-

nia na to stanowisko deputowanego do Parlamentu Europejskiego, stała się powszechna. Rozluźnieniu 

uległ termin przedstawiania raportu końcowego, choć zasadniczo jest on formułowany około jednego 

– dwóch miesięcy od zakończenia wyborów. Zróżnicowane są daty rozmieszczenia obserwatorów 

długoterminowych. Wspomniany w dokumencie z 2003 roku termin czterech do sześciu tygodni przed 

głosowaniem zasadniczo do końca omawianego okresu był respektowany, choć zdarzały się krótsze 

misje. Jedynym postulatem, który nigdy nie doczekał się realizacji było powołanie wspólnego dla 

całej Komisji Zespołu do Spraw Pomocy Wyborczej (Election Assistance Desk) wzorowanego najwy-

                                                 
910 Ibidem, s. 10 
911 Ibidem, s. 10 
912 Ibidem, s. 10 
913 Ibidem 
914 Ibidem 
915 Ibidem, s. 11 
916 Ibidem, s. 12 
917 Ibidem, s. 11 
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raźniej na istniejącym w ramach Sekretariatu Generalnego ONZ. 

3.2 Funkcje i cele Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej 

Misja Obserwacji Wyborów – jako instytucja ad hoc powołana przez Komisję Europejską – ma zapo-

biegać konfliktom i pomóc w budowie kultury demokratycznej w państwie przyjmującym918. Z racji 

swojego specyficznego statusu, instytucji powołanej przez organizację międzynarodową spoza danego 

regionu i postrzeganą jako ważnego aktora stosunków międzynarodowych zobowiązanego traktatowo 

do promowania swojego systemu normatywnego, MOW UE spełnia także trzecie zadanie, jakim jest 

udział w budowie wizerunku Unii Europejskiej w danym państwie przyjmującym. Misja posiada za-

tem trzy zasadnicze funkcje: 

1. weryfikacyjną – sprawdza, czy proces wyborczy odpowiada zobowiązaniom międzynarodowym i 

normom prawa wewnętrznego państwa przyjmującego; 

2. pomocową – poprzez swoją obecność zwiększa zaufanie do procesu wyborczego i czyni mniej 

prawdopodobnym użycie przemocy, zaś poprzez rekomendacje doradza państwu przyjmującemu 

sposób polepszenia przyszłych procesów wyborczych; 

3. reprezentacyjną – postrzegana jest przez ogół aktorów życia politycznego jako wkład Unii Euro-

pejskiej w budowę instytucji demokratycznych i tworzy wizerunek UE jako aktora stosunków 

międzynarodowych krzewiącego demokrację919. 

Ewolucja podejścia do obserwacji wyborczej sprawiła, że w różnych okresach, kładziono różny nacisk 

na wypełnianie przez MOW UE poszczególnych funkcji. Znajduje to odzwierciedlenie w różnej defi-

nicji celów MOW UE w dokumentach Komisji Europejskiej. 

Jeden z nich, wydany w 2006 roku „EU Annual Report on Human Rights” definiował cele i zadania 

Misji w następujący sposób i w następującej kolejności: 

                                                 
918 Na te dwa podstawowe aspekty MOW UE zwracał uwagę m.in. Chris Patten. Jego zdaniem „Misja Obserwa-
cji Wyborów może dostarczyć opinii eksperckiej na temat procesu wyborczego i rekomendacji na przyszłość. 
Przez samą swoją obecność może pomóc w zapobieżeniu fałszerstwu wyborczemu i przemocy (…) a jeśli ob-
serwatorzy uznają, że głosowanie zostało dobrze przeprowadzone, ocena ta może w sposób znaczny przyczynić 
się do zwiększenia zaufania do procesu i jego rezultatów”. Zob. The Rt. Hon Chris Patten, Commissioner for 
External Relations, Election Support: Achievements and Challenges, Election Observers Conference, Brussels, 
28 września 2004 r., SPEECH/04/425 
919 Pomimo swojego formalnego „pozaunijnego” statusu, MOW UE jest postrzegana jako reprezentant Unii 
Europejskiej. W większości raportów końcowych od samego początku omawianego okresu aż do jego końca 
znajduje się co prawda wyrażona explicite uwaga, że ich zawartość „nie została zaadoptowana, ani zaaprobowa-
na w jakiejkolwiek formie przez Komisję Europejską i nie może być uważana za deklarację Komisji” oraz że 
Komisja „nie gwarantuje dokładności danych zawartych w tym dokumencie, ani nie bierze na siebie żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek jego użycie”, jednak mimo to, Misje postrzegane są przez ogół aktorów życia 
politycznego w państwie przyjmującym jako reprezentant Unii. Wzmacnia to również fakt używania przez nie 
materiałów widocznościowych z symboliką UE. 
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a.) ocena stopnia, w jakim wybory są przeprowadzane w zgodzie z międzynarodowymi standardami 

wolnych wyborów, 

b.) wykrycie bądź zredukowanie fałszerstwa i nieprawidłowości wyborczych, 

c.) wykrycie bądź zredukowanie przemocy i zastraszania, 

d.) zwiększenie zaufania uczestników walki politycznej, społeczeństwa obywatelskiego i elektoratu 

wobec udziału w wyborach, 

e.) sportretowanie całej gamy spraw związanych z demokratyzacją (np. niezależności sądów, respek-

towania praw człowieka itd.), 

f.) wydanie rekomendacji mających na celu poprawę kontekstu wyborczego i środowiska demokra-

tycznego920. 

Z kolei w wydanych w późniejszym okresie rocznych planach działania za lata 2007–2011, ogólne 

cele MOW UE definiowane są w ujęciu ogólnym w następujący sposób: 

a.) wsparcie demokratyzacji, dobrego zarządzania i zapobiegania konfliktom, 

b.) pomoc w ograniczeniu możliwości fałszerstwa, manipulacji lub zastraszania, 

c.) polepszenie ram prawnych i sposobu przeprowadzenia przyszłych wyborów jak również zaufania 

publicznego do instytucji, 

d.) poinformowanie instytucji UE o sposobie przeprowadzenia wyborów921. 

Jak widać, oba dokumenty kładą nacisk na różne funkcje MOW UE. W 2006 roku wciąż za podsta-

wową uważano funkcję weryfikacyjną, podczas gdy w późniejszych latach szczególny nacisk kładzio-

no na funkcję pomocową. Jedynie w drugim dokumencie i w szczątkowej formie zasygnalizowana jest 

funkcja reprezentacyjna Misji. Pojawia się ona często w dokumentach Komisji, w tym w Komunikacie 

z 2000 roku, wszędzie tam gdzie mowa o zwiększeniu „widoczności” Misji. 

Roczne Programy Działania 2007–2011, również precyzują cele szczegółowe MOW UE. Jest nimi 

przeprowadzenie badania, którego efektem jest sporządzenie dwóch publicznie dostępnych dokumen-

tów: 

a.) oświadczenia wstępnego, publikowanego 24–72 godziny po głosowaniu i zawierającego ocenę 

procesu wyborczego, 

b.) raportu końcowego, ogłaszanego od miesiąca do dwóch po wyborach i stanowiącego możliwie 

pełny opis obserwacji poczynionych w czasie całego procesu wyborczego. 

                                                 
920 EU Annual Report on Human Rights 2006, Luxembourg 2006, s. 43 
921 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 for the European Instrument for 
the promotion of Democracy and Human Rights worldwide (EIDHR) to be financed under Articles 19 04 01 and 
19 04 03 of the general budget of the European Union, Annex 09, s. 2 
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Pomimo wyższej wartości badawczej raportów końcowych, to moment ogłoszenia oświadczenia 

wstępnego, uważany jest za kluczowe wydarzenie każdej MOW UE. Jest ono bowiem publikowane w 

środowisku powyborczym, w którym MOW UE postrzegana jest często jako weryfikator całego pro-

cesu. Od sposobu oceny, a nawet doboru sformułowań, zależeć może rozwój sytuacji w państwie 

przyjmującym. Nie bez przyczyny Komisja zwraca uwagę na „bardzo wysoką” widoczność działań 

MOW UE właśnie w tym momencie922. 

W czasie całej swojej działalności MOW UE występuje wyłącznie we własnym imieniu, a jej człon-

kowie pracują na zasadzie kontraktów krótkoterminowych i nie są funkcjonariuszami żadnej z instytu-

cji UE. Nacisk na niezależność MOW UE jest obecny od samego początku omawianego okresu i znaj-

duje choćby wyraz w opinii Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego z 2008 roku. Komisja ta 

żądała w niej, by „misje obserwacji wyborów UE mogły swobodnie wykonywać swoją pracę bez na-

cisków politycznych lub ingerencji ze strony Komisji Europejskiej lub państw członkowskich” i za-

uważała, że „misja obserwacji wyborów UE podczas wypełniania swojego mandatu ocenia proces 

wyborów, a nie ich wynik”923 

3.2.1 Tryb powołania MOW UE w latach 2000-2010 

Zgodnie ze swoim założeniem, MOW UE „prowadzone są w ramach filara wspólnotowego i dlatego 

angażują wszystkie instytucje UE i państwa członkowskie, łącznie z delegaturami Komisji i misjami 

dyplomatycznymi państw członkowskich w krajach, w których odbywają się wybory. Komisja od-

grywa czołową rolę w tej polityce, jest odpowiedzialna za planowanie i realizację MOW UE. Konsul-

tuje się z Radą poprzez Grupę Roboczą ds. Praw Człowieka (COHOM), geograficzne grupy robocze i 

Komitet Praw Człowieka oraz z Parlamentem poprzez Zespół ds. koordynacji wyborów”924. Misja 

Obserwacji Wyborów UE składa się z Głównego Obserwatora, Zespołu Głównego oraz obserwatorów 

długo– i krótkoterminowych. Wszyscy jej członkowie, za wyjątkiem Głównego Obserwatora, którego 

do końca omawianego okresu mianował kompetentny członek Kolegium Komisarzy, powoływani byli 

każdorazowo przez komitet selekcyjny Komisji Europejskiej na zasadach publicznie ogłoszonego 

konkursu. Misja przyjmuje kształt „administracji błyskawicznej” (instant administration)925, posiada 

swoje struktury w postaci zespołów LTOs w poszczególnych regionach obserwowanego państwa i 

scentralizowany ośrodek decyzyjny w postaci Zespołu Głównego, operującego ze stolicy państwa 

przyjmującego. W ten sposób tworzony był i jest system, który – w deklaracjach unijnych instytucji – 

                                                 
922 Ibidem, s. 6 
923 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)), 
A6-0138/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 19 
924 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)), 
A6-0138/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 15 
925 Termin użyty przez Leandro Nagore, członka Zespołów Głównych MOW UE i OBWE w czasie szkolenia dla 
obserwatorów długoterminowych w siedzibie NEEDS w Brukseli, 7 lutego 2011 r. 
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oparty jest na zasadach niezależności, bezstronności, przejrzystości, długoterminowości i profesjonali-

zmu”926. Celem niniejszego podrozdziału jest omówienie umiejscowienia MOW UE względem syste-

mu instytucjonalnego UE, przedstawienia jej podstaw prawnych oraz prześledzenia trybu planowania, 

powoływania i zarządzania MOW UE. 

3.2.2 MOW UE jako działanie zewnętrzne Unii Europejskiej 

Unia Europejska dysponuje szczególnym mandatem pozwalającym na obserwację wyborów. Stanowi 

bowiem jedyną w świecie strukturę międzynarodową, której wszystkie kraje członkowskie spełniają 

standardy demokratyczne i która wyklucza członkostwo jakiegokolwiek państwa, które wykazywało-

by w tej kwestii poważne braki. Wyróżnia ją to na tle klasycznych organizacji międzynarodowych 

takich jak ONZ, Organizacja Państw Amerykańskich, Unia Afrykańska, OBWE, Liga Arabska czy 

nawet Rada Europy927. Co ważniejsze przywiązanie Unii Europejskiej do zasad demokracji i prawo-

rządności jest nie tylko jej normą traktatową, ale jest powszechnie uznawane przez innych uczestni-

ków stosunków międzynarodowych. 

Unia Europejska ma również inną cechę, która czyni z niej wiarygodnego recenzenta procesów demo-

kratyzacyjnych – jest nią jej trudność ze zdefiniowaniem własnej racji stanu928. Paradoksalnie ta sła-

bość unijnej polityki zewnętrznej wzmacnia a nie osłabia obserwację wyborczą UE. O ile każdemu z 

wielkich mocarstw można zarzucić, że w ocenie procesu wyborczego w danym kraju posługiwały się 

nie kryteriami formalnymi lecz dbałością o wzajemne relacje, o tyle w przypadku Unii Europejskiej 

zarzut ten osłabiony zostaje przez wielorakość ośrodków decyzyjnych definiujących interes UE. Teza 

ta nie przeczy faktowi, że w historii MOW bywały przypadki, w których swoje interesy wobec kraju 

przyjmującego bardzo jasno formułowały poszczególne państwa członkowskie Unii929. 

Trzecim powodem, dla którego UE może podejmować się obserwacji wyborów i wpływać w ten spo-

sób na budowę systemów demokratycznych w krajach spoza obszaru euro–atlantyckiego, jest jej pre-

stiż największego dostarczyciela pomocy rozwojowej. Od początku lat 90. w myśl zasady warunko-

wości, istnieje powszechna zgoda, że instytucja świadcząca pomoc, ma prawo uzależniać ją od speł-

nienia przez beneficjentów pewnych warunków politycznych. Do takich zazwyczaj należy przejrzysty 

i demokratyczny system rządów. Dlatego też obserwacja wyborcza UE postrzegana jest często przez 
                                                 
926 Ibidem 
927 Na rolę legitymizacyjną UE zwraca uwagę wielu badaczy. Zob: D. Archibugi, The Global Commonwealth 
(…), op.cit, s. 220 
928 K. Szczerski, Dynamika systemu europejskiego, Kraków 2010, s. 143-144; K. Szczerski, Globalizacja a pro-
ces integracji europejskiej, w: B. Krauz-Mozer, P. Borowiec (red.), Globalizacja - nieznośne podobieństwo? 
Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, Kraków 2008, s. 153 
929 Znamiennym przykładem tej dychotomii był proces wyborczy w Gwinei (czerwiec-sierpień 2010 r.), gdy 
Francja w sposób wyraźny udzieliła poparcia jednemu z kandydatów. To m.in. skłoniło wysoką przedstawiciel 
UE ds. polityki zagranicznej Catherine Ashton do powierzenia szefostwa Misji osobie niezwiązanej z Francją. 
Został nią ostatecznie niemiecki eurodeputowany Alexander Lambsdorff.  
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aktorów życia politycznego w państwach przyjmujących jako uzasadniony element kontroli.  

Wreszcie poważnym argumentem na rzecz prowadzenia działalności demokratyzacyjnej i obserwacyj-

nej pod własnym szyldem, jest fakt braku unijnej hard power. Jak zauważa jeden z badaczy unijnej 

dyplomacji publicznej, podstawowym środkiem wpływów UE jest jej siła normatywna, czy też „zdol-

ność do wyznaczania norm”. W tym kontekście Unia jako system polityczny jednoznacznie kojarzony 

z demokracją, prawami człowieka, dobrym zarządzaniem i dobrobytem, ma możliwość skutecznego 

„udzielania lekcji” bez oskarżeń o kierowanie się jakimikolwiek innymi przesłankami930. 

Inny argument przytoczony przez jednego z badaczy mówi, że obserwacja wyborcza UE wpisuje się 

„w kontekst polityki zewnętrznej UE”, z tego choćby powodu, że Unia wysyła Misje Obserwacji Wy-

borów we własnym imieniu i pod własnym szyldem, w czasie gdy część aktorów międzynarodowych, 

szczególnie USA, powierza ten rodzaj działalności zewnętrznej organizacjom pozarządowym931. O ile 

w praktyce politycznej Stanów Zjednoczonych wydaje się zasadne korzystanie z dorobku doświad-

czonych i niepowiązanych formalnie z administracją rządową organizacji pozarządowych, o tyle w 

przypadku Unii groziłoby to utratą spójności w ocenie procesów wyborczych. Można sobie łatwo 

wyobrazić, że obserwacja wyborów w poszczególnych regionach świata – o ile nie byłaby koordyno-

wana przez Komisję – zostałaby szybko zdominowana przez przedstawicieli poszczególnych państw 

członkowskich, a niektóre z nich mogłyby wywierać nieformalne naciski na zgodną z ich strategią 

regionalną oceną konkretnych procesów wyborczych. Odmienna postawa obu podmiotów jest też 

efektem różnic w percepcji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w różnych regionach świata. 

Prowadząc pod własnym szyldem obserwację wyborczą Stany Zjednoczone narażałyby swoje misje 

obserwacyjne na zarzut, że w ocenie wyborów kierują się one o wiele łatwiej definiowalnym intere-

sem politycznym kraju wysyłającego. Ich obserwacja wyborcza prowadzona np. pod szyldem Depar-

tamentu Stanu, traciłaby w ten sposób skuteczność i była z natury konfliktogenna932. 

Ogólne źródła prawa, z których wywodzić można samą ideę obserwowania przez Unię Europejską 

wyborów wymieniane przez literaturę przedmiotu933, słusznie umiejscawiają obserwację wyborczą UE 

wyłącznie w sferze działań zewnętrznych. Źródła te obejmują zazwyczaj: 

                                                 
930 S.B. Rasmussen, The Messages and Practices of the European Union’s Public Diplomacy, „The Hague Jour-
nal of Diplomacy”, 5 (2010), s. 264 
931 M. Meyer-Resende, Exporting Legitimacy (…), op.cit., s. 1  
932 Komisja Europejska parokrotnie zwracała uwagę na różnice w podejściu do demokratyzacji między UE i 
USA oraz w jej uwarunkowaniach. Bardzo jasno wyraziła to m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Margot Wall-
ström w wygłoszonym w październiku 2008 r. przemówieniu w Georgetown University. „Pomimo, że USA i UE 
mogą odgrywać na scenie światowej różne role i pomimo, że czasem przyjmujemy inne podejście do demokra-
tyzacji, nasze działania uzupełniają się wzajemnie. Co więcej, podzielamy te same cele - stabilny, pokojowy i 
coraz lepiej prosperujący świat, w którym dominuje demokracja, zaś prawa człowieka są respektowane” – mó-
wiła. Zob. M. Wallström, Public Diplomacy and its role in the EU's external relations, Speech/08/494, George-
town University, Washington DC, 2 października 2008 r.  
933 M. Meyer-Resende, Exporting Legitimacy (…), op.cit., s. 2 
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 Traktat o Unii Europejskiej. Unia Europejska jest ona jedynym podmiotem we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych, który szerzenie wartości demokratycznych na zewnątrz uczynił 

swoim konstytucyjnym obowiązkiem. Zarówno traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbo-

ny zawierają zobowiązania do kierowania się przez UE dbałością o demokrację i prawa człowieka 

również w polityce zagranicznej i pomocowej Unii. Artykuł 130u Traktatu o Unii Europejskiej w 

brzmieniu przyjętym Traktatem z Maastricht w ustępie 2. stwierdza, że „polityka Wspólnoty w 

dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju” „przyczynia się do osiągnięcia ogólnego celu rozwoju i 

wzmocnienia demokracji i zasady państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i pod-

stawowych wolności” 934. Obecnie obowiązujący Traktat o Unii Europejskiej w brzmieniu usta-

nowionym traktatem lizbońskim mówi w artykule 21. ust. 1. m.in., że „działania Unii na arenie 

międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerze-

nia oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji, państwa prawnego, powszechności i 

niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności (…)”, zaś rozwijając tę myśl w art. 21 

ust. 2 stwierdza m.in., że „Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do za-

pewnienia wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodo-

wych, w celu (…) umacniania i wspierania demokracji, państwa prawnego, praw człowieka i za-

sad prawa międzynarodowego”935. Wersja „nicejska”, obowiązująca w latach 2002–2009 zawiera-

ła ten sam zapis jako artykuł 11 ust. 1936. 

 Europejską Strategię Bezpieczeństwa. Dokument przyjęty przez Radę 12 grudnia 2003 r. 

stwierdza, że „najlepszą ochronę” bezpieczeństwa UE gwarantuje „świat dobrze zarządzanych, 

demokratycznych państw” i konstatuje, że „promowanie dobrego zarządzania, popieranie reform 

społecznych i politycznych, walki z korupcją i nadużyciami władzy oraz ustanowienie rządów 

prawa i ochrona praw człowieka to najlepsze środki wzmacniania porządku międzynarodowe-

go”937. W takim ujęciu, działalność demokratyzacyjna UE i jej obserwacja wyborcza stanowią 

element budowy przyjaznego środowiska sąsiedzkiego i jako takie z samej zasady przyczyniają 

się do bezpieczeństwa Unii938. 

 Porozumienie z Kotonu. Traktat o współpracy podpisany między Komisją Europejską, a ponad 

70 państwami Afryki, Pacyfiku i Karaibów (AKP) w artykule 9. ustępie 1 zobowiązuje strony do 
                                                 
934 Zob. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty 
Europejskie i niektóre związane z nimi akty, pkt. 10 zmieniający brzmienie tytułu V, art. J.1, pkt. 1., http://eur-
lex.europa.eu/ 
935 Zob: Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C83/15 
z 30 marca 2010 r. 
936 Consolidated version of the Treaty on European Union, „Official Journal of the European Communities” , 
C325/5 z 24 grudnia 2002 r. 
937 A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy, Brussels, 12 grudnia 2003 r., 
www.consilium.europa.eu 
938 Argument mówiący, że liberalne demokracje mają tendencje do nieangażowania się w konflikty zbrojne, 
dotrzymywania umów i są bardziej przewidywalnymi partnerami, występuje dość szeroko w europejskiej myśli 
politologicznej. Zob. U. Khaliq, Ethical Dimensions (…), op.cit., s. 69-71  
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„poszanowania wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, w tym podstawowych praw 

socjalnych, demokracji opartej na zasadzie państwa prawnego oraz przejrzystych i odpowiedzial-

nych rządów”. W dalszej treści dokumentu „strony potwierdzają, że demokratyzacja, rozwój i 

ochrona podstawowych wolności i praw człowieka są ze sobą wzajemnie powiązane i wzajemnie 

się uzupełniają” oraz że „zasady demokratyczne są zasadami uznawanymi powszechnie”, a w 

oparciu o nie „każde państwo rozwija własną kulturę demokratyczną”. Oznacza to, że wśród 

państw–stron porozumienia nie ma żadnego kraju, który z założenia negowałby demokrację par-

lamentarną, zaś rządy każdego z nich twierdzą iż posiadają demokratyczny mandat do sprawowa-

nia swoich urzędów. Takie sformułowanie otwiera drogę do postępowania weryfikacyjnego. Ar-

tykuł 96 wprowadza natomiast nieistniejące wcześniej mechanizm konsultacyjny w przypadku 

łamania praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawnego. Po wyczerpaniu mechani-

zmu, jako „środek ostateczny” wymienione jest zawieszenie współpracy939. W tym ujęciu obser-

wacja wyborcza stanowi środek weryfikacyjny i pozwala na wyciągnięcie wniosków czy dane 

państwo wywiązuje się ze swoich zobowiązań w dziedzinie demokratyzacji i tym samym zwięk-

sza prawdopodobieństwo należytego spożytkowania środków pomocowych.  

Część badaczy wymienia także czwarte źródło – dokument przyjęty w czerwcu 1993 r. zawierający 

kryteria członkostwa w Unii Europejskiej i wymagający od państw kandydujących m.in. „osiągnięcia 

stabilności instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, prawa człowieka oraz szacunek wobec 

mniejszości i ich ochronę”940. Pomimo wymieniania tego dokumentu w uznanej literaturze przedmio-

tu941, istnieje podstawowa wątpliwość, czy dokument zawierający kryteria kopenhaskie istotnie stano-

wi źródło prawa wobec Misji Obserwacji Wyborów UE. Do tej pory z pewnością nie stanowił go z 

prostej przyczyny: żadne spośród państw, w których prowadzono do tej pory Misje nie było kandyda-

tem do członkostwa w Unii Europejskiej, a zdecydowaną większość stanowiły kraje pozaeuropej-

skie942. Niemniej jednak istnieje teoretyczna możliwość, w której Unia Europejska zgodzi się przyjąć 

państwo spoza obszaru OBWE943 i w którym Misja Obserwacji Wyborczej będzie upoważniona do 

oceny procedur wyborczych w danym kraju. 

                                                 
939 Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspól-
notą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku, 
„Dziennik Urzędowy”, L 317 , 15/12/2000 P. 0003 - 0353 
940 European Council in Copenhagen 21-22 June 1993, Conclusions of the Presidency, SN 180/1/93 REV 1, s. 
13 
941 M. Meyer-Resende, Exporting Legitimacy (…), op.cit., s.2 
942 Wyjątek stanowiły jedynie wczesne misje w Rosji i na Ukrainie oraz odbywająca się w 2013 roku MOW UE 
Kosowo 2013 
943 Ostatnią tego typu propozycją była petycja podpisana m.in. przez byłego prezydenta Portugalii Mario Soaresa 
dotycząca ewentualnej akcesji Wysp Zielonego Przylądka. Zob: Portugal mobiliza-se para defender a adesão de 
Cabo Verde à União Europeia, www.portugalcaboverde.com, 16 marca 2005 r.  
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3.2.3 Planowanie Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej 

Jedną z podstaw systemu Misji Obserwacji Wyborów UE, znajdującą oparcie w Komunikacie Komisji, 

jest ich planowanie. Powszechnie przyjęte jest, że ze względów zarówno politycznych jak i budżeto-

wych Unia nie może i nie powinna obserwować wszystkich procesów wyborczych na całym świecie. 

Część z nich jest wyłączonych z obserwacji bo dotyczy państw członkowskich lub państw obszaru 

OBWE, inne nie są nią objęte ze względu na bezzasadność obserwacji (np. w państwach, które są 

ugruntowanymi demokracjami lub – wręcz przeciwnie – w sposób otwarty odrzucają procedury de-

mokratyczne). Część procesów wyborczych nie jest brana pod uwagę, ponieważ ich ranga jest zbyt 

mała (MOW UE rzadko wysyłane są na wybory lokalne). Pozostaje około kilkunastu procesów wy-

borczych rocznie, które Unia mogłyby obserwować. Jedynie część państw przyjmujących wystosuje 

pod jej adresem zaproszenie.  

Zachowaniu wymogów budżetowych i politycznych służyć ma długoterminowy system planowania 

oparty na czterech typach dokumentów. Rozporządzenie Rady i Parlamentu 1889/2006 klasyfikuje je 

w następujący sposób w kolejności ich ważności 

1.) dokumenty strategiczne, 

2.) roczne programy działania (Annual Action Programmes, AAPs), 

3.) programy zastosowania środków specjalnych, 

4.) działania doraźne. 

Dokumenty strategiczne określające „obszary priorytetowe wybrane do finansowania przez Wspólnotę, 

specyficzne cele, oczekiwane wyniki i wskaźniki wyników”, które „zawierają również orientacyjny 

przydział środków finansowych” stosowane były już przed wejściem w życie tego rozporządzenia. W 

interesującym nas okresie 2000–2010 powstały cztery dokumenty tego rodzaju. Są to: 

a.) Dokument Programowy EIDHR na lata 2002–2004944, 

b.) Dokument Programowy EIDHR na lata 2005–2006945, 

c.) Dokument Strategiczny EIDHR (II) na lata 2007–2010946, 

d.) Dokument Strategiczny EIDHR (II) na lata 2011–2013947. 

W każdym z tych dokumentów znalazł się rozdział poświęcony obserwacji wyborów. Dokumenty te 

                                                 
944 European Initiative for Democracy and Human Rights Programming Document 2002-2004, REV1-Final, 
Brussels, 20 grudnia 2001 r., http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-
rights/documents/programming_2002_2004_document_eidhr_en.pdf  
945 European Initiative for Democracy andHuman Rights (EIDHR) Programming for 2005 and 2006, 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr-programming-2005-2006_en.pdf 
946 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007-2010, op.cit. 
947 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2011-2013, op.cit. 



242 
 

precyzują generalne ramy budżetowe i metodologiczne MOW UE. Zawierają też odniesienia do spo-

sobu tworzenia kalendarza wyborczego. Obowiązek jego sporządzania wprowadza po raz pierwszy 

Dokument Programowy 2002–2004, choć praktyka ta została wyraźnie udoskonalona w czasie wyko-

nywania ram budżetowych 2007–2013. 

Dokumentami niższego rzędu, będącymi szczegółowym rozwinięciem dokumentów strategicznych są 

z kolei wydawane od 2007 roku Roczne Programy Działania (Annual Action Programmes – AAPs). 

Zawierają one m.in. wspomniany roczny kalendarz wyborów, przy którego tworzeniu istotną rolę od-

grywa próba zachowania odpowiedniej równowagi geograficznej948 i spełnienia warunków powołania 

MOW UE ustalonych przez Radę. 

Tworzenie kalendarza ma charakter dialogu międzyinstytucjonalnego i obejmowało w omawianym 

okresie cztery kolejne etapy: 

1.) Wysłuchanie opinii Delegacji Komisji Europejskiej w poszczególnych państwach organizujących 

wybory; 

2.) Wysłuchanie opinii odpowiednich wydziałów geograficznych Komisji; 

3.) Uzyskanie komentarza Komórki Planowania Politycznego i Wczesnego Ostrzegania Rady; 

4.) Dyskusje w ramach grup roboczych Rady (m.in. ds. Praw Człowieka, Współpracy Rozwojowej i 

grup geograficznych); 

5.) Dyskusja z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego (poprzez konsultacje z członkami Grupy 

ds. Koordynacji Wyborów PE)949. 

Mimo tak sprecyzowanych zasad początkowo, w latach 2002–2006, kalendarz wyborczy był po prostu 

listą wyborów, które w kolejnym roku budżetowym miały się odbyć poza terytorium Unii i obejmował 

procesy wyborcze w państwach uznawanych za skonsolidowane demokracje. Dopiero w 2004 roku 

zrezygnowano w nim z wyliczania wyborów w państwach uczestniczących OBWE950. Wciąż jednak 

Przybliżony Kalendarz Wyborczy 2004–2005, aneks do Rocznego Programu Pracy DG AIDCO z 

2004 roku stanowi wyszczególnienie wszystkich procesów wyborczych, jakie odbywają się między 1 

kwietnia 2004 a 31 marca 2005, nawet tych, o których z góry wiadomo, że wysłanie MOW UE stałoby 

w sprzeczności z dokumentami Komisji i Rady. W kalendarzu tym nie uwzględniano ani celowości 

ewentualnej MOW UE (znajdują się w nim m.in. wybory w autorytarnych Tunezji, Algierii i Erytrei), 

                                                 
948 Obowiązek respektowania równowagi geograficznej znalazł się w obu dokumentach strategicznych perspek-
tywy finansowej 2007-2013. Zob: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy 
Paper 2007-2010, op.cit., s. 18 oraz European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)Strategy 
Paper 2011-2013, op.cit., s. 33-34 
949 European Initiative for Democracy and Human Rights Programming Document 2002-2004, op.cit., s. 41 
950 Zob. Commission Staff Working Document European Initiative for Democracy and Human Rights Program-
ming Update 2003, 20 January 2003, s. 26-29 
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ani jej zasadności (na liście umieszczono państwa zasadniczo przestrzegające zasad demokracji repre-

zentatywnej jak RPA, Dominikana czy Urugwaj oraz niewielkie państwa wyspowe jak Malediwy i 

Mauritius)951. 

Praktyka tworzenia kalendarza wyborczego składającego się wyłącznie z wyselekcjonowanych w 

czasie dialogu międzyinstytucjonalnego procesów wyborczych ogranicza się w zasadzie do perspek-

tywy finansowej 2007–2013. W tej formie kalendarz zawierają Roczne Programy Działania począw-

szy od roku 2007. Dokumenty te określają wyłącznie intencję wysłania MOW UE, a ich implementa-

cja musi uwzględniać dynamikę wydarzeń politycznych w państwach przyjmujących. 

Dla przykładu w 2011 roku wydarzenia wiosny arabskiej doprowadziły do utworzenia MOW UE Tu-

nezja 2011, do wyraźnej próby utworzenia MOW UE w Egipcie, ale z kolei uniemożliwiły powstanie 

MOW UE Jemen. Przesuwane od dwóch lat wybory prezydenckie w Czadzie spowodowały z kolei, że 

do środkowoafrykańskiego państwa w 2011 roku wysłano MOW UE planowaną w rocznych planach 

działania za lata 2009 i 2010, ale nie uwzględnioną w AAP 2011. Nie odbyły się natomiast planowane 

na rok 2011 MOW UE w Gwatemali, Liberii, Mauretanii i Nepalu. 

Rok wcześniej nie powstały MOW UE na Madagaskarze, w Nepalu, Wenezueli, Afganistanie i na 

terytoriach palestyńskich. Dodatkowo utworzono jednak nieplanowaną w AAP za 2010 rok MOW UE 

Tanzania. Z planu za 2009 rok nie zrealizowano MOW UE w Czadzie, na Fidżi, w Hondurasie, Indo-

nezji i w Jemenie. Zorganizowano natomiast nieuwzględnione w nim MOW UE Ekwador, Gwinea–

Bissau i Salwador. W 2008 nie odbyły się planowane MOW UE w Salwadorze i Wybrzeżu Kości 

Słoniowej, odbyły się natomiast nieplanowane Misje w Nepalu, Bhutanie, Gwinei–Bissau, Ghanie i 

Bangladeszu. W 2007 roku misje w Acehu, Boliwii i Nigerii wprowadzone zostały w miejsce 

uwzględnionych w kalendarzu MOW UE Bhutan, Gwinea, Gwinea–Bissau i Pakistan. 

Najczęstszą przyczyną powyższych zmian jest naruszenie kalendarza wyborczego przez państwo 

przyjmujące, pogorszenie się w nim standardów bezpieczeństwa, lub odmowę zaproszenia Misji. Sto-

sunkowo rzadko w państwach, w których planowano MOW UE, doszło do przejęcia władzy siłą. Mi-

sje powołane doraźnie to z kolei najczęściej efekt gwałtownych zmian politycznych lub zawartego 

porozumienia, rzadziej rozwiązania ciała konstytucyjnego bądź opróżnienia urzędu. Niekiedy elimina-

                                                 
951 Lista uwzględnia wybory w następujących krajach: Mali, Malawi, RPA, Botswana, Burundi, Rep. Środkowo-
afrykańska, Namibia, Sudan, Ghana, Niger, Mozambik, Mauritius, Kamerun, Indonezja, Filipiny, Afganistan, 
Malediwy, Malezja, Kambodża, Haiti, Wenezuela, Dominikana, Panama, Urugwaj, Tunezja, Algieria, Liban, 
Erytrea, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Angola, Liberia, Kongo (Kinszasa), Gwinea-Bissau, Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Tanzania, Boliwia, Nepal, Fidżi i Sri Lanka. Jednocześnie jednak precyzuje budżet na MOW UE na 
poziomie 13,13 mln euro. Gdyby zrealizować MOW UE we wszystkich podanych powyżej państwach, budżet 
przeciętnej misji wynosiłby zaledwie kilkaset tysięcy euro. Zob. Directorate-General EuropeAid Co-operation 
Office Annual Work Programme 2004, ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr-annual-
work-programme-2004_en.pdf, s. 22 
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cja jednej z MOW UE jest niejako z natury wpisana w implementację AAP. Tak stało się m.in. w 

2011 roku, gdy w kalendarzu uwzględniono potencjalne MOW UE w Nikaragui i Gwatemali i po-

wszechnie spodziewano się, że są one zamienne. W niektórych przypadkach MOW UE, do których 

realizacji nie doszło, przekształcane są w niewielkie misje eksperckie. Rzadko ma miejsce odwrotna 

procedura. Choć na przykład zniesienie stanu wyjątkowego w Bangladeszu 17 grudnia 2008 roku 

spowodowało decyzję komisarz Ferrero–Waldner o przekształceniu eksperckiej misji obserwacyjnej 

(o misjach tych będzie mowa w dalszej części rozdziału) w pełnowymiarową Misję Obserwacji Wy-

borów UE952. 

Powołanie konkretnej MOW UE poprzedza zazwyczaj misja eksploracyjna, rozmieszczana około 

czterech miesięcy przed wyborami i składająca się pod koniec omawianego okresu z trojga ekspertów 

(wyborczego, operacyjnego i ds. bezpieczeństwa). Dla przykładu na 2011 rok zaplanowano 10 misji 

eksploracyjnych na 12 planowanych MOW UE953. Ostatnie dokumenty roczne w okresie 2000-2010 

precyzują, że misja taka powinna odpowiedzieć na pytania zawarte w Komunikacie Komisji, a zatem 

czy wysłanie MOW UE jest polecane, użyteczne i wykonalne 954 . Mogła ją poprzedzać również 

Przedwyborcza Misja Ekspercka (Pre–EEM), trwający około sześciu miesięcy pobyt ekspertów praw-

nego i wyborczego955. Po zakończeniu MOW UE do państwa przyjmującego mogła zostać też skiero-

wana analogiczna i podobnie skonstruowana Powyborcza Misja Ekspercka (Post–EEM). Oprócz eks-

pertów w jej skład wchodził wówczas Główny Obserwator MOW UE956. 

Dopiero po uzyskaniu rezultatów ich prac, podejmowana była decyzja o wysłaniu MOW UE i jej osta-

tecznym kształcie. Gdyby z powodu nie dających się przewidzieć wydarzeń, budżet MOW UE został 

przekroczony, jego zrównoważenie powinno nastąpić poprzez „usunięcie innych misji obserwacji 

wyborów z listy priorytetów lub pojedyncze transfery do EIDHR z odpowiednich geograficznych linii 

budżetowych”957. 

Wedłut tego systemu rezultaty MOW UE omawiane były z państwami członkowskimi na organizowa-

nych dwa razy do roku nieformalnych spotkaniach roboczych z przedstawicielami MSZ państw człon-

kowskich958. 

Odmowa umieszczenia danego procesu wyborczego w kalendarzu lub też odmowa decyzji o wysłaniu 

zaplanowanej MOW UE, może prowadzić do utworzenia w danym państwie Misji Eksperckiej ds. 

                                                 
952 EU EOM Bangladesh 2009 - Final Report, s. 3 
953 Commission Decision of 18/03/2010 on the Annual Action Programme 2010, op.cit., s. 83 
954 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 10, s. 3 
955 Commission Decision of 18/03/2010 on the Annual Action Programme 2010 (…), op.cit., s. 83 
956 Commission Decision of 18/03/2010 on the Annual Action Programme 2010 (…), op.cit., s. 82 
957 European Initiative for Democracy and Human Rights Programming Document 2002-2004, op.cit., s. 42 
958 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 09, s. 6 
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Wyborów UE (MEW UE, ang. EU EEM) zwanej też Misją Oceny Wyborów UE (EU EAM). Składa 

się ona zasadniczo z czworga ekspertów oraz wspierającego zespołu administracyjnego i trwa około 

ośmiu tygodni959. Zazwyczaj MEW UE wysyłane są do krajów, w których Komisja zainteresowana 

jest śledzeniem procesu wyborczego, jednak nie uważa za zasadne wysyłanie pełnowymiarowej Misji. 

Celem MEW UE jest „ocena procesów wyborczych i wydanie rekomendacji dla przyszłych działań 

UE i Komisji”960, jednak widoczność takich misji i ich faktyczna rola jako czynnika politycznego w 

procesie wyborczym, są znikomo małe. Koszt takiej misji szacowany był pod koniec omawianego 

okresu przeciętnie na 150 tysięcy euro961. Misje te ze względu na swój ograniczony charakter i nie-

wielką rolę polityczną, nie stanowią przedmiotu niniejszej rozprawy. 

Podobnie jak wszystkie projekty realizowane i finansowane w ramach EIDHR, Misje Obserwacji Wy-

borów UE podlegają monitorowaniu i ocenie przez Komisję Europejską. W ramach tej praktyki wy-

znaczony urzędnik KE (menedżer projektu) „obserwuje każdy projekt, a jeśli to możliwe wizytuje 

projekt w czasie jego realizacji, a także dokonuje ostatecznej oceny po jego zakończeniu”, całość pro-

jektów poddawana jest rocznej ocenie w ramach celu (wszystkie MOW UE stanowią jeden cel) oraz w 

ramach projektów geograficznych. W niektórych przypadkach Komisja może – jest to rzadko stoso-

wane – sięgnąć po audyt zewnętrzny. Po 2000 roku przez cały omawiany okres ewaluacji dokonywał 

Zespół ds. Wyborów (Election Desk) w DG AIDCO, a od 2011 roku utworzona w ramach KE Służba 

ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej962. 

3.2.4 Podstawy bilateralne działalności MOW UE 

Skierowanie do danego państwa Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej jest każdorazowo wy-

nikiem dwóch procesów decyzyjnych: decyzji państwa przyjmującego o zaproszeniu MOW UE przy-

bierającej formę pisemnego zaproszenia oraz decyzji Komisji Europejskiej o powołaniu MOW UE. 

Rolę, przywileje i status MOW UE regulowany jest przez obie strony w drodze Memorandum of Un-

derstanding zawieranego między Delegacją KE (Delegaturą UE) a rządem państwa przyjmującego 

oraz/lub jego centralną komisją wyborczą (zob. Wykres 4.). 

Zwrócić należy przy tym uwagę, że zaproszenie MOW UE, choć koniec końców skierowane przez 

państwo przyjmujące, często jest efektem starań samej Komisji i następstwem umieszczenia danych 

wyborów w kalendarzu. Kluczową rolę w spowodowaniu wystosowania zaproszenia odgrywają wów-

czas Delegacje KE (od 1 grudnia 2010 r. Delegatury Unii Europejskiej). Nie jest to szczególnie ukry-

wane przez przedstawicieli instytucji unijnych. Catherine Ashton przyznała m.in., że w 2010 roku to 

                                                 
959 Commission Decision of 18/03/2010 on the Annual Action Programme 2010 (…), op.cit., s. 82 
960 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2011-2013, op.cit., s. 25-27 
961 Commission Decision of 18/03/2010 on the Annual Action Programme 2010 (…), s. 83 
962 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 09, s. 5 
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Komisja Europejska bezskutecznie zabiegała o zaproszenie MOW UE przez Wenezuelę963.  

Zgoda państwa przyjmującego i decyzja kompetentnego organu KE o wysłaniu MOW UE stanowi 

warunek sine qua non jej istnienia. Porozumienie międzyrządowe jest stanowczo zalecane we 

wszystkich dokumentach precyzujących zasady formowania MOW UE. W historii MOW UE miały 

miejsce co najmniej dwa przypadki (MOW UE Zimbabwe 2000 i Pakistan 2002), gdy Misję sformo-

wano i wysłano na podstawie ustnego lub dorozumianego zaproszenia, a nawet przy wyraźnej niechęci 

władz danego państwa. Miało to wysoce negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. W Raporcie Koń-

cowym MOW UE Pakistan 2002 stwierdzono, że misja funkcjonowała wyłącznie w oparciu o ustne 

zaproszenie964, a „od samego początku stosunki z władzami kraju okazały się trudne, ponieważ władze 

odmówiły przekazania formalnego (pisemnego) zaproszenia i podpisania Memorandum of Understan-

ding”. Raport wspomina również, żę „dodatkowo szef komisji wyborczej, ministerstwo spraw zagra-

nicznych i ministerstwo spraw wewnętrznych odmawiały początkowo zapewnienia Misji bezpieczeń-

stwa”965. 

Zasadniczo jednak dopiero uzyskanie zaproszenia, decyzji o sformowaniu MOW UE oraz zawarcie co 

najmniej jednego porozumienia między KE i państwem przyjmującym, uruchamia proces formowania 

Misji. 

Wykres 4. Proces powołania MOW UE w perspektywie budżetowej 2007–2013 

 

Źródło: opr. własne 

Cały opisany powyżej proces ten można prześledzić m.in. na przykładzie wysłanej pod koniec 2011 

                                                 
963 Réponse donnée par la Haute Représentante/Vice-présidente Ashton au nom de la Commission, E-6241/2010, 
7 września 2010 r. 
964 EU EOM Pakistan 2002 – Final Report, s. 6 
965 Ibidem, s. 8-9 
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roku MOW UE do Demokratycznej Republiki Kongo (DRK). W odniesieniu do niej kolejne etapy 

powstawania MOW UE tworzyły następujące czynności: 

1.) Zaproszenie wystosowano w nocie przewodniczącego Niezależnej Komisji Wyborczej (CEI) De-

mokratycznej Republiki Kongo adresowanej do szefa Delegatury Unii Europejskiej w Kinszasie z 

dnia 10 listopada 2010 roku966 i potwierdzono w nocie Stałego Przedstawicielstwa DR Kongo przy 

ONZ do Delegatury Unii Europejskiej w Nowym Jorku z 12 lipca 2011 roku967. 

2.) Na podstawie powyższych not i z uwzględnieniem kalendarza wyborów na rok 2011968 Wysoka 

przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa podjęła 2 sierpnia 2011 roku 

decyzję o sformowaniu MOW UE DRK 2011 i powołała na stanowisko Głównego Obserwatora, 

bułgarską posłankę do PE Mariję Nedełczewą (EPL-ED)969. 

3.) W rezultacie zgody DRK i UE na wysłanie Misji, zawarte zostało porozumienie między Komisją 

Europejską reprezentowaną przez chargé d’affaires Delegatury UE w Kinszasie, a rządem Demo-

kratycznej Republiki Kongo reprezentowanym przez ministra spraw zagranicznych970. Do typo-

wych zobowiązań państwa przyjmującego, które znalazły się w tym dokumencie należą: zapew-

nienie MOW UE dostępu do „wszystkich organów administracji wyborczej oraz do wszelkich in-

formacji związanych z procesem wyborczym” oraz – w dniu głosowania i kolejnych – „do 

wszystkich lokali wyborczych i okręgowych komisji wyborczych jak również do każdego organu 

administracji wyborczej, w celu obserwacji głosowania oraz procedur liczenia głosów i sumowa-

nia rezultatów”. Inne zobowiązania, które znalazły się w porozumieniu, a które są również typowe 

dla innych tego rodzaju dokumentów zakładają zobowiązanie do przyznania w rozsądnym okresie 

czasu wiz wszystkim członkom MOW UE, zobowiązanie do pomocy Misji w wykonywaniu jej 

mandatu, zapewnienie członkom Misji swobody przemieszczania się po całym terytorium kraju 

oraz „podjęcie wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa” obserwatorów. W umo-

wie może znaleźć się – jak to ma miejsce w cytowanym dokumencie – zobowiązanie do zwolnie-

nia MOW UE i jej członków z podatku VAT. 

4.) Wraz z porozumieniem międzyrządowym zawarto Protokół porozumienia między Unią Europej-

ską i Niezależną Krajową Komisją Wyborczą (CENI971). Porozumienie to – podobnie jak inne po-

rozumienia z centralnymi organami władz wyborczych – zawiera zobowiązanie ze strony Komisji 

do zachowania „pełnej bezstronności, objektywizmu i niezależności MOW UE i jej członków”, a 

                                                 
966 181/cei-rdc/CAB-Prés/10., Kinshasa, le 9 Nov. 2010 
967 132.51/RDCONU/A4/596/11 
968 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 09, s. 50 
969 Democratic Republic of the Congo: EU observers for presidential and parliamentary elections, Brussels, 2 
sierpnia 2011 r., IP/11/945 
970 Protocole d’accord entre l’Union européenne et Le Gouvernement de la République démocratique du Congo 
concernant l’observation des élections présidentielle et législatives de 2011, 11 sierpnia 2011 r.  
971 Między wystosowaniem zaproszenia a podpisaniem porozumienia doszło do zmiany nazwy tego organu i CEI 
została przekształcona w CENI. Stąd różne nazwy podmiotu zapraszającego i podejmującego zobowiązanie 
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ze strony CENI dostarczenie MOW UE „wszelkiej niezbędnej pomocy w wykonywaniu swojego 

mandatu”, a w szczególności „swobody poruszania się po całym kraju bez wcześniejszej autory-

zacji”, „swobody dostępu do partii politycznych, kandydatów i mężów zaufania, jak również do 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i wyborców” oraz udzielenia akredytacji wszyst-

kim członkom Misji972. 

5.) Na podstawie powyższych porozumień gwarantujących działanie MOW UE, rozpoczęto procedu-

rę wewnętrzną wyboru członków Zespołu Głównego oraz obserwatorów LTO i STO973. W dalszej 

kolejności dokonano wyboru Partnera Wdrażającego/Dostarczyciela Usług (IP/SP) – spółki bądź 

organizacji odpowiedzialnej za implementację MOW UE.  

W ten sposób powołano funkcjonującą w dniach 8 października – 17 grudnia 2011 Misję Obserwacji 

Wyborów UE Demokratyczna Republika Kongo 2011. 

 

Jak można zauważyć na podstawie opisanego powyżej procesu, MOW UE działa w oparciu o poro-

zumienie międzyrządowe, uzupełnione – o ile to możliwe – porozumieniem z centralnym organem 

administracji wyborczej. W ten sposób członkowie MOW UE uzyskują dostęp do wszelkich interesu-

jących ich informacji oraz swobodę przemieszczania się po terytorium kraju. Tego typu umocowanie 

prawne utrudnia też krytykę działań MOW UE jako ingerencję w wewnętrzne sprawy państwa przyj-

mującego. 

3.2.5 Zarządzanie finansowe MOW UE 

Pod względem metody zarządzania finansowego, zdecydowana większość MOW UE poddana jest 

scentralizowanemu zarządzaniu bezpośredniemu (centralised direct management). Całość decyzji o 

wydatkach ponosi Komisja Europejska za pośrednictwem wyznaczonego przez nią organu bez jakie-

gokolwiek udziału państw członkowskich i ewentualnych partnerów zewnętrznych. „Bezpośredniość” 

zarządzania polega z kolei na nieprzekazywaniu go agencjom unijnym. 

Na początku omawianego okresu występowały pojedyncze Misje organizowane przez UE wspólnie z 

innymi organizacjami międzynarodowymi – wyraźne przeniesienie praktyk z lat 90. Wówczas jako 

metodę zarządzania finansowego stosowano zarządzanie wspólne (joint management), a udział Komi-

sji polegał na współfinansowaniu projektu i zawarciu długoterminowej umowy ramowej, która precy-
                                                 
972 Protocole d’accord entre l’Union européenne et La Commission Electorale Nationale Indépendante de la 
République démocratique du Congo concernant l’observation des élections présidentielle et législatives de 2011, 
11 sierpnia 2011 r.  
973 Note to the Member States Call for Candidatures for Long Term and Short Term Observers for an Election 
Observation Mission (EU EOM) Democratic Republic of Congo (DRC) - Presidential and Legislative elections 
28 November 2011, Brussels, 25 sierpnia 2011 r., FPIS/ON/xfD(2011) 
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zuje warunki zarządzania przedsięwzięciem974. Dwie pozostałe metody zarządzania finansowego – 

zarządzanie zdecentralizowane (decentralised management) oraz zarządzanie dzielone (shared mana-

gement), w którym współuczestniczą – odpowiednio – państwa członkowskie lub państwa trzecie, 

nigdy nie były stosowane w praktyce MOW UE. 

Wielkość wydatków na poszczególne MOW UE szacowana jest po uwzględnieniu kalendarza wy-

borczego, rocznego budżetu EIDHR oraz rozmiarów i długości poszczególnych Misji. Ponieważ 

wszystkim przytaczanym dokumentom towarzyszy wyraźny nacisk na długoterminowość obserwacji 

wyborczej i jej kompleksowość, stałym elementem MOW UE jest wzrost ich kosztów. W ramach 

budżetowych 2007–2013, gdy w sposób bardziej precyzyjny sporządzane jest planowanie MOW UE, 

widać też tendencję do wzrostu kosztów jednostkowych. AAP w latach 2007–2009975 szacowały koszt 

przeciętnej Misji na jednoturowych wyborach i 120 obserwatorach, na około 2,5 miliona euro. Doku-

menty programowe z 2010976 i 2011977 szacują ten sam koszt na 3 miliony euro i to przy zmniejszeniu 

Misji do 100 obserwatorów. Jeżeli przyjąć założenie, że koszt jednostkowy na każdego obserwatora 

jest zbliżony, oznacza to wzrost o 44%. W obu kalkulacjach płatności wobec obserwatorów w postaci 

diet i pensji stanowią 22% (550978 i 600 tysięcy euro) łącznych sum, koszty transportu po 32% (800 i 

960 tysięcy), eksploatacja używanego sprzętu 10% (250 i 300 tysięcy), pozostałe wydatki to koszt 

wynajmu biur, zatrudnienia miejscowego personelu i inne koszty bezpośrednie (36%; odpowiednio – 

1080 i 900 tysięcy). 

3.2.6 Zarządzanie administracyjne MOW UE – dostarczyciele usług i ich rola w Misji 

Szczególną rolę w MOW UE, nierzadko będącą przedmiotem kontrowersji, pełni Partner Wdrażający / 

Dostarczyciel Usług (ang. Implementing Partner / Service Provider, IP/SP). IP/SP jest wyselekcjono-

waną w drodze przetargu osobą prawną, której Komisja powierza zapewnienie MOW UE funkcjonal-

ności finansowej i logistycznej oraz przejęcie odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. Zarządzanie 

logistyczne i finansowe MOW UE zostaje zatem powierzone organizacji międzynarodowej bądź 

przedsiębiorstwu, które posiadają doświadczenie w pracy w terenie. Do początku 2009 roku rolę IP/SP 

zasadniczo pełniły Program Narodów Zjenoczonych ds. Rozwoju (UNDP) bądź Międzynarodowa 
                                                 
974 Zob. European Union Public Finance (Fourth Edition), Luxembourg 2008, s. 290-292 
975Por : Projet de Décision de la Commission du […] portant deuxième modification de la Décision de la Com-
mission C(2007)2327 concernant les crédits du budget 2007 de la ligne budgétaire 19.04.03 „Observation 
Electorale „ pour les Missions d'Observation Electorale de l'Union Européenne en 2007, s. 5; Action Fiche 13 - 
EIDHR AAP 2008, AIDCO/F2 D(2008) 6, ec.europa.eu/europeaid/what/human-
rights/documents/action_fiches_8to14_en.pdf oraz Draft Commission Decision of […] on the Annual Action 
Programme 2009 for the European Instrument for the promotion of Democracy and Human Rights worldwide 
(EIDHR) to be financed under Articles 19 04 01 and 19 04 03 of the general budget of the European Communi-
ties, Annex 11, s. 4 
976 Commission Decision of 18/03/2010 on the Annual Action Programme 2010 (…), op.cit., s. 79 
977 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 09, s. 5 
978 Spośród tej sumy aż 200 tysięcy (36%) stanowią wypłaty dla członków Zespołu Głównego. Zob: Draft Com-
mission Decision of […] on the Annual Action Programme 2009 (…), op.cit., Annex 11, s. 4 
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Organizacja ds. Migracji (IOM)979. W Dokumencie Strategicznym 2007–2010 zawarto postulat refor-

my systemu980, która zakończyła się pod koniec 2008 roku wyborem pięciu podstawowych kandyda-

tów na IP/SP. Wśród nich znajdują się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów 

(UNOPS), IOM, niemiecka agenda rządowa (GTZ) oraz dwie prywatne spółki (Transtec oraz Icon). 

Wszystkie one są stronami zawartego w 2009 roku na pięć lat Porozumienia Ramowego981, a zada-

niem IP/SP jest „dostarczenie wsparcia technicznego, logistycznego i administracyjnego obserwacji 

wyborczej prowadzonej w państwach rozwijających się i trzecich na ich życzenie”. Dokument prze-

targowy stwierdza również, że usługa IP/SP zawiera „powołanie Misji Obserwacji Wyborów (MOW) 

i zakontraktowanie (na bazie stawek wynagrodzeń i dniówek ustalonych w porozumieniu z Komisją) 

odpowiednich ekspertów i obserwatorów”, którzy następnie mają być „rozmieszczeni na terytorium 

całego kraju”. Eksperci i obserwatorzy „są wyznaczeni przez Komisję”, a zadaniem IP/SP jest “za-

pewnienie im przelotów z i do miejsca zamieszkania, przestrzeni biurowej (…) odpowiedniego trans-

portu lokalnego i sprzętu komunikacyjnego, zestawów widocznościowych, medycznych, zakwatero-

wania itd.”982. Formalnie to IP/SP jest pracodawcą dla członków MOW UE, pomimo, że pieniądze na 

ich zatrudnienie otrzymuje od Komisji i nie decyduje o ich zatrudnieniu. 

Ponieważ ostateczna decyzja o powołaniu MOW UE ogłaszana jest często na zaledwie kilka tygodni 

przed jej wysłaniem, wszyscy IP/SP muszą być w stanie zgłaszać się do przetargów w ciągu około 10 

dni i podejmować zobowiązania do realizacji w bardzo krótkim czasie. By ułatwić im to zadanie, Ko-

misja co miesiąc organizuje spotkania ze wszystkimi pięcioma IP/SP983. 

Struktura i skład obsługującej MOW UE ekipy IP/SP ulegały w całym okresie 2000–2010 poważnym 

zmianom, których stałym elementem zdaje się być wzmacnianie roli IP/SP oraz przekazywanie mu 

części kompetencji Zespołu Głównego. Szczególnie istotne było wyłączenie w 2008 roku z Zespołu 

Głównego stanowisk ekspertów ds. operacji i bezpieczeństwa. Obie te funkcje zostały przekazane 

IP/SP. Pod koniec omawianego okresu skład ekipy IP/SP w czasie MOW UE wyglądał zasadniczo w 

następujący sposób: 

1.) Szef ekipy IP/SP – osoba, której podlegają wszyscy pracownicy IP/SP. 

2.) Specjaliści ds. operacji, bezpieczeństwa, finansów i informatyki oraz ewentualnie ich zastępcy984. 

                                                 
979 Ibidem, s. 3 
980 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007-2010, op.cit., s. 18 
981 Service Procurement Notice Framework Contract (FWC) for Support to EU Elections Observation Mission-
sLocation - Worldwide, EuropeAid/125666/C/SER/multi 
982 Ibidem 
983 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., s. 6 
984 Dla przykładu ekipa Dostarczyciela Usług obsługująca na miejscu MOW UE Senegal 2012 składała się (nie 
licząc personelu lokalnego) z: kierownika projektu, eksperta ds. operacyjnych i jego zastępcy, eksperta ds. bez-
pieczeństwa, eksperta ds. IT oraz eksperta finansowego. Zob. Union Européenne Mission d'Observation Electo-
rale Sénégal 2012 Manuel des Observateurs, 4 lutego 2012 r., s. 14 
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3.) Oficerowie łącznikowi (zazwyczaj od 3 do 5 osób rezydujących w poszczególnych regionach pań-

stwa przyjmującego i odpowiadających za bezpieczeństwo obserwatorów na miejscu). 

4.) Personel lokalny. 

Członkowie ekipy IP/SP nie musieli być obywatelami państw członkowskich UE, choć bardzo często 

w danej ekipie IP/SP znajdowały się osoby, które w innych Misjach pracują w charakterze obserwato-

rów lub członków Zespołu Głównego. 

Zbyt szeroko zdefiniowana rola IP/SP w implementacji MOW UE może często prowadzić do konflik-

tów z członkami Zespołu Głównego i obserwatorami. Dzieje się tak z powodu nieprecyzyjnego roz-

graniczenia jego kompetencji w szczególności w dwóch kwestiach: 

1.) Zakresu odpowiedzialności IP/SP za bezpieczeństwo Misji. Zasadniczo interpretacja Porozumie-

nia Ramowego traktowana jest w tej kwestii rozszerzająco, co powoduje, że oficerowie łączniko-

wi i kierujący nimi specjalista ds. bezpieczeństwa, mają prawo do decydowania o zgodzie (bądź 

jej braku) na rozmieszczenie obserwatorów w danym rejonie, na ich wyjazd do konkretnych 

miejsc, zakwaterowanie i reguły dotyczące przemieszczania się (obowiązek poruszania się w 

konwoju, korzystania z ochrony itd.). Wielokrotnie brak zgody powodował, że MOW UE nie była 

w stanie rozmieścić swoich obserwatorów w części państwa przyjmującego lub restrykcje towa-

rzyszące rozmieszczeniu uniemożliwiały skuteczną obserwację procesu wyborczego.  

2.) Braku jasno sprecyzowanej nadrzędności służbowej Zastępcy Głównego Obserwatora (ZGO), 

osoby, która – jak zostanie opisane poniżej – pełni w praktyce funkcję szefa Zespołu Głównego, 

nad szefem ekipy IP/SP. Formalnie obaj podlegają Głównemu Obserwatorowi. Z uwagi jednak na 

częstą nieobecność Głównego Obserwatora w państwie przyjmującym, ZGO i szef ekipy IP/SP 

sprawują stanowiska równoległe. Przy braku dobrej woli osób pełniących oba stanowiska, struktu-

ra ta może prowadzić (i czasem prowadzi) do konfliktów i de facto naruszać niezależność Misji. 

Dokumenty Komisji mówią wyłącznie o „współodpowiedzialności ZGO zarządzaniem sprawami 

operacyjnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Misji, w koordynacji z agencją wdrażającą wybraną 

na daną Misję”, a w wypadku konfliktu niemożliwego do przezwyciężenia metodą negocjacji – 

rozstrzygnięcie go przez strukturę Komisji Europejskiej.985. 

Porozumienie Ramowe w o wiele bardziej precyzyjny sposób formułuje inne funkcje IP/SP. Zarówno 

w kwestiach finansowych, logistycznych jak i w sprawach obsługi informatycznej, IP/SP pełni rolę 

pomocniczą wobec Zespołu Głównego i obserwatorów. Brak nadrzędności ZGO wobec szefa ekipy 

IP/SP powodować może jednak niemożność korekty zachowań ekipy IP/SP, jeżeli jej usługi są nieza-

dowalające. 
                                                 
985 Mission d'observation de l'Union européenne au Sénégal Elections Présidentielles – le 26 février 2012 Ter-
mes de référence - Mandat de l’équipe cadre, D(2011), Bruxelles, 1 grudnia 2011 r. 
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Zasadniczo jednak system oparty na zewnętrznym dostawcy usług wydaje się uzasadniony. Przede 

wszystkim żadna ze struktur Komisji Europejskiej nie ma należnego doświadczenia w pracy w terenie, 

porównywalnego z wypracowanym przez lata doświadczeniem części organizacji pomocowych. W 

wypadku korzystania z usług agencji wyspecjalizowanej ONZ, ma miejsce również poważna wartość 

dodana – obserwatorzy mają wówczas często do dyspozycji infrastrukturę ONZ lub jej misji na terenie 

państwa przyjmującego. Może to (jak w przypadku MOW UE w DR Kongo w 2006 i 2011 roku) uła-

twiać transport, komunikację i rozlokowanie obserwatorów. Spore wątpliwości budzi natomiast two-

rzony w ten sposób status obserwatorów. Do końca omawianego okresu nie można było jednoznacznie 

stwierdzić czyimi pracownikami są osoby, które Komisja Europejska wybrała na członków Zespołu 

Głównego i obserwatorów długo- i krótkoterminowych i które opłacała z budżetu wspólnotowego. Ich 

status prawny może okazać się istotny gdyby jakakolwiek z osób wymienionych w Raporcie Końco-

wym lub innym dokumencie Misji chciała oskarżyć autorów raportu końcowego o zniesławienie. Do 

końca omawianego okresu ani po jego zakończeniu przypadek taki nie wystąpił. 

3.2.7 Reżim językowy Misji Obserwacji Wyborów UE 

Istotnym zagadnieniem wpływającym na obsadę personalną MOW UE jest wybór oficjalnego języka 

Misji. Za każdym razem jest to jeden z oficjalnych i roboczych języków Unii Europejskiej i jej insty-

tucji, który jednocześnie jest językiem oficjalnym bądź szeroko rozpowszechnionym w państwie 

przyjmującym. Jeżeli żaden z języków nie spełnia drugiego warunku, językiem oficjalnym danej 

MOW UE jest angielski. Ze względu na ograniczoną liczbę języków spełniających pierwszy i drugi 

warunek jednocześnie, wszystkie dotychczasowe MOW UE dzieliły się na angielsko-, francusko-, 

hiszpańsko- i portugalskojęzyczne. Wyodrębnienie tych czterech języków jako wymaganych od 

członków służby stanowi wyraźną tendencję w praktyce DG RELEX przeniesionej później do Euro-

pejskiej Służby Działań Zewnętrznych i odzwierciedla się choćby w formułowaniu wymagań języko-

wych od szefów Delegacji Komisji Europejskiej, przekształconych 1 grudnia 2010 roku w Delegatury 

Unii Europejskiej986. Usankcjonowanie tego systemu znajduje odbicie w przytaczanej już odpowiedzi 

komisarz Ferrero–Waldner o zasady naboru LTOs i STOs, gdzie jako jedno z kryterium pojawia się 

„wystarczająca znajomość języka roboczego MOW UE oraz głównego języka europejskiego używa-

nego w danym państwie” przyjmującym987. Z kolei znajomość języków państw przyjmujących nie 

będących językami oficjalnymi Unii traktowano przy wyborze członków MOW UE co najwyżej jako 

atut. 

                                                 
986 Niemal wszyscy szefowie Delegacji według stanu na 1 lipca 2010 roku posługiwali się angielskim i francu-
skim, znali też hiszpański lub portugalski jeżeli reprezentowali Komisję w państwach portugalsko- lub hiszpań-
skojęzycznych. Nie wymagano jednak od nich znajomości języków nieunijnych jak chiński, arabski, turecki czy 
rosyjski, nawet jeżeli reprezentowali Komisję w państwach w których stanowią one jedyne języki oficjalne. Zob. 
R.Formuszewicz, J.Kumoch, The Practice of Appointing the Heads of EU Delegations in the Wake of Council 
Decision on the European External Action Service, Warsaw 2010, s. 20-21 
987 Answer given by Mrs Ferrero-Waldner on behalf of the Commission, E-4961/2009, 9 listopada 2009 r. 
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W omawianym okresie odbyły się 44 misje anglojęzyczne, 15 misji francuskojęzycznych, jedna mie-

szana, francusko i anglojęzyczna (MOW UE Rwanda 2008), 16–krotnie językiem misji był hiszpański, 

a siedmiokrotnie portugalski. Jak więc widać na 83 MOW UE przeprowadzone w danym okresie, 

większość stanowiły misje anglojęzyczne. Przewaga języka angielskiego w praktyce obserwacji wy-

borów UE wynika również z innych przesłanek: 1.) Angielski jest językiem oficjalnym wszystkich 

MOW UE w państwach, w których żaden z języków oficjalnych Unii nie ma oficjalnego statusu 

(Afganistan, Indonezja, Bangladesz, Nepal itd.), 2.) Angielski jest jedynym językiem, w którym doko-

nywana jest ewaluacja uczestników Misji i w którym prowadzona jest baza danych obserwatorów, 3.) 

Angielski stał się również jedynym językiem, w którym formułowane są noty do państw członkow-

skich ogłaszające nabór obserwatorów i członków Zespołu Głównego. Do marca 2007 roku noty te 

redagowane były po francusku, 4.) Rola angielskiego rośnie dodatkowo, jeżeli uwzględnić fakt, że 

język ten pełni dodatkowo rolę jednego z języków oficjalnych na misjach hiszpańsko- i portugalskoję-

zycznych, gdzie praca misji odbywa się w języku państwa przyjmującego, jednak jej dokumentacja, w 

tym raporty wewnętrzne, powstaje również w języku angielskim. 

Wymagania językowe pod adresem obserwatorów i członków Zespołu Głównego pozwalają zauważyć 

nierówność poszczególnych „języków misji”. Analiza not skierowanych przez KE do państw człon-

kowskich w latach 2006–2010 w sprawie naboru LTOs i STOs pozwala bowiem na następujące kon-

kluzje: 

1.) Jeżeli w państwie przyjmującym językiem dominującym był język angielski od obserwatorów 

wymagano wyłącznie znajomości angielskiego (MOW UE Fidżi 2006988, Zambia 2006989, Nigeria 

2007990, Sierra Leone 2007991, Pakistan 2007992, Kenia 2007993, Ghana 2008994, Malawi 2009995). 

2.) Jeżeli w państwie przyjmującym językiem dominującym nie był żaden z ważniejszych języków 

europejskich, od obserwatorów wymagano wyłącznie znajomości angielskiego (MOW UE Ban-

gladesz 2006996 i 2008997, Indonezja (prowincja Aceh) 2007998, Nepal 2007999 i 20081000, Kambo-

                                                 
988 AIDCO/O4/IPA D (2006) 6007, Brussels, 10 marca 2006 r.  
989 AIDCO/04/PK D (2006) 18936, Bruxelles, 9 sierpnia 2006 r. 
990 AIDCO/04/MP D (2007) 2209, Bruxelles, 8 lutego 2007 r. 
991 AIDCO/04/PK D (2007) 12509, Brussels, 13 czerwca 2007 r. 
992 AIDCO/F2/MP D (2007) 21416, Brussels, [bez daty] 
993 AIDCO/F2/PK D (2007) 21695, Brussels, 17 października 2007 r. 
994 AIDCO/F2/IPA D (2008) 23357, Brussels, 20 października 2008 r. 
995 AIDCO/F2/MP D (2009) 5832, Brussels, 19 marca 2009 r. 
996 AIDCO/04/PK D (2006) 27057, Bruxelles, 15 listopada 2006 r. 
997 AIDCO/F2/PK D (2008) 23285, Brussels, 20 października 2008 r. 
998 AIDCO/04/MP D (2006) 23592, Bruxelles, 10 października 2006 r.; AIDCO/04/PK D (2006) 31437, Bruxel-
les, 22 grudnia 2006 r. 
999 AIDCO/04/IPA/mm D (2007) 4377, Brussels, 6 marca 2007 r.; AIDCO/04/IPA/mm D (2007) 4377, Brussels, 
1 sierpnia 2007 r. 
1000 AIDCO/F2/IPA/vk D (2008) 714, Brussels 16 stycznia 2008 r. 



254 
 

dża 20081001, Afganistan 20091002, Sudan 20101003). 

3.) Jeżeli w państwie przyjmującym językiem dominującym był francuski od obserwatorów wymaga-

no najczęściej wyłącznie znajomości francuskiego (MOW UE DR Kongo 20061004, Togo 20101005, 

Burundi 20101006, Czad 20111007, Niger 20111008, w jednym przypadku stwierdzając w dokumen-

cie, że znajomość angielskiego w danym państwie przyjmującym „będzie bezużyteczna” (MOW 

UE Mauretania 20071009)). Rzadko wymagano francuskiego i angielskiego (MOW UE Togo 

20101010 oraz Gwinea 20101011). Specyficznym przykładem była wcześniej MOW UE Liban 2008, 

gdzie od obserwatorów żądano znajomości języka angielskiego traktując francuski i arabski wy-

łącznie jako atut1012. Działo się tak pomimo, że francuski ma w Libanie status pomocniczego języ-

ka urzędowego1013. 

4.) Jeżeli językiem oficjalnym państwa przyjmującego był hiszpański, od obserwatorów żądano za-

równo znajomości hiszpańskiego, jak i angielskiego (MOW UE Boliwia 2006 i 20091014, Ekwador 

20071015), niekiedy różnicując tę znajomość (w MOW UE Meksyk 20061016 żądano „doskonałej” 

znajomości hiszpańskiego i „dobrej” znajomości angielskiego) lub różnicując wymagania w od-

niesieniu do poszczególnych grup obserwatorów (w MOW UE Nikaragua 20061017, wobec STOs, 

którzy nie sporządzają raportów tygodniowych, wymagano wyłącznie znajomości hiszpańskiego, 

zaś wobec LTOs – znajomości obu języków). 

5.) W państwach portugalskojęzycznych od obserwatorów wymagano znajomości portugalskiego i 

angielskiego (MOW UE Angola 20081018, Mozambik 20091019), w czasie jednej z misji traktując 

dodatkowo jako atut znajomość francuskiego i argumentując to faktem, że państwo przyjmujące 

jest członkiem Frankofonii (MOW UE Gwinea–Bissau 20081020 i 20091021). Wyjątek stanowi Ti-

mor Wschodni, gdzie – pomimo oficjalnego statusu języka portugalskiego, jest on rzadko używa-

ny przez ludność. W czasie MOW UE Timo Wschodni 2007 od obserwatorów żądano wyłącznie 

                                                 
1001 AIDCO/F2/IPA/vk D (2008) 9192, Brussels, 29 kwietnia 2008 r. 
1002 AIDCO/F2/IR D (2009), Brussels, 25 maja 2009 r. 
1003 AIDCO/F2/EA/D (20009), Brussels, 3 lutego 2010 r. 
1004 AIDCO/O4 D (2006) 10789, Bruxelles, 5 maja 2006 r.  
1005 AIDCO/F2/IR/D (2009), Brussels, 3 grudnia 2009 r.  
1006 AIDCO/F2/NG/D (2010), Brussels, 24 lutego 2010 r. 
1007 AIDCO/F2 CB (2010) 1013419, Brussels, 7 grudnia 2010 r.  
1008 AIDCO/F2 NG D (2010) 1013395, Brussels, 7 grudnia 2010 r. 
1009 AIDCO/IA (D) (2006) 30168, Bruxelles, [bez daty] 
1010 AIDCO/F2/XF/D (2009) 433473, Brussels, 18 grudnia 2009 r. 
1011 AIDCO/F2/XF/D(2010) aidco.f.2(2010) 253736, 29 kwietnia 2010 r. 
1012 AIDCO/F2/IR/eb/ D (2009) 5277, Brussels, 12 marca 2009 r. 
1013 Art. 11, Constitution du Liban, http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Liban.pdf 
1014 AIDCO/F2/CB/D(2009) 287172, Brussels, 29 września 2009 r. 
1015 AIDCO/04/WT D (2007) 13718, Brussels, 28 czerwca 2007 r. 
1016 AIDCO/WT (D) (2006) 12873, Bruxelles, 2 czerwca 2006 r. 
1017 AIDCO/WT (D) (2006) 20052, Bruxelles, 30 sierpnia 2006 r.  
1018 AIDCO/F2/WT D (2008) 13398, Brussels, 17 czerwca 2006 r. 
1019 AIDCO/F2/EA/D (2009) 247242, Brussels, 31 sierpnia 2009 r. 
1020 AIDCO/F2/IPA D (2008) 18870, Brussels, 29 sierpnia 2008 r. 
1021 AIDCO/F2/XF D (2009) 96552, Brussels, 30 kwietnia 2009 r. 
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znajomości języka angielskiego. Jako atut traktowano znajomość portugalskiego, indonezyjskiego 

oraz – pomimo braku jakichkolwiek związków z regionem – hiszpańskiego1022. 

6.) W państwach, w których są dwa języki oficjalne będące jednocześnie językami oficjalnymi UE 

wymagano znajomości obu (MOW UE Rwanda 20081023). 

7.) W państwach arabskojęzycznych znajomość arabskiego traktowano jako „atut” (MOW UE Mau-

retania 20071024, Liban 20081025, Sudan 20101026). Wobec kandydatów na uczestników MOW UE 

Afganistan 2009 jako „atut” traktowano „biegłe posługiwanie się jednym lub więcej językiem lo-

kalnym” bez wymieniania tychże1027. 

Angielski jest zatem jednoznacznie podstawowym językiem MOW UE z tendencją do zwiększania 

swojego znaczenia. Francuski jest językiem oficjalnym części MOW UE, jednakże wymaganym wy-

łącznie na obszarze francuskojęzycznym. Portugalski i hiszpański są językami pomocniczymi, a misje 

„portugalsko-” lub „hiszpańskojęzyczne” były pod koniec omawianego okresu de facto misjami dy-

glotycznymi1028. Hiszpański lub portugalski były w nich językami kontaktu między Zespołem Głów-

nym i obserwatorami, językiem obrad Zespołu Głównego i językiem kontaktów między Misją a wła-

dzami państwa przyjmującego, podczas gdy angielski – językiem, w którym obowiązkowo (z pewny-

mi wyjątkami) sporządzano dokumentację misji, w tym raporty LTOs. Szczególnie słaba wydaje się 

pozycja języka portugalskiego – w praktyce MOW UE, znaczna część obserwatorów posługuje się 

nim w dość ograniczonym stopniu, co przekształca misje portugalskojęzyczne w dyglotyczne misje, w 

których portugalski jest często głównie językiem komunikacji z organami państwa przyjmującego. 

Warto zauważyć, że język ten w ogóle nie został wymieniony w dokumencie przetargowym dla IP/SP, 

który jako „języki misji” zdefiniował angielski, francuski, hiszpański1029. Również w czasie dorocz-

nych Forów Obserwatorów UE w latach 2009-2010 tłumaczenia odbywały się wyłącznie na hiszpań-

ski, francuski i angielski. 

3.2.8 Kwestia widoczności w działaniach Misji Obserwacji Wyborów UE 

Jednym z najbardziej specyficznych aspektów działalności MOW UE jest duży nacisk na widoczność 

jej działań, zazwyczaj kontrastujący ze strategią innych organizacji obserwujących wybory. Pokazuje 
                                                 
1022 AIDCO/04 D (2007), Bruxelles, 14 lutego 2007 r. 
1023 AIDCO/F2/PK D (2008) 12768, Brussels, 12 czerwca 2008 r. 
1024 AIDCO/IA (D) (2006) 30168, op.cit. 
1025 AIDCO/F2/IR/eb/ D (2009) 5277, op.cit. 
1026 AIDCO/F2/EA/D (20009), op.cit. 
1027 AIDCO/F2/IR D (2009), op.cit. 
1028 W odróżnieniu od dwujęzyczności (bilingwalizmu), która zakłada posługiwanie się dwoma językami na 
zasadach równoprawności tychże, dyglosja w znaczeniu rozszerzonym (extender diglossia) opisuje stan, w któ-
rym dwa różne języki używane są na różnych poziomach konwersacji. Zob. J.A. Fishman, Bilingualism With 
and Without Diglossia; Diglossia With and Without Bilingualism, w: „Journal of Social Issues”, Volume 23, 
Number 2, Yeshiva University, kwiecień 1967, s. 29-38 
1029 Service Procurement Notice Framework Contract (FWC) for Support to EU Elections Observation Missions, 
op.cit. 
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ona wagę, jaką Komisja przykłada do funkcji reprezentacyjnej MOW UE. 

O zapewnieniu jak największej widoczności mowa jest niemal we wszystkich dokumentach dotyczą-

cych MOW UE od 2000 roku, w szczególności w Komunikacie Komisji z 2000 roku, gdzie termin 

„widoczność” używany jest z podobną częstotliwością co termin „demokratyzacja”. Dokument 

stwierdza na samym początku, że „zaangażowanie i wsparcie UE dla wyborów powinno być widoczne, 

tak aby podkreślać przywiązanie UE do promowania demokratyzacji w jej działaniach zewnętrz-

nych”1030. Właśnie ze względu na widoczność MOW UE Komunikat jako pierwszy formułuje realizo-

wany później postulat, by czele Misji stała „prominentna osoba” oraz by w czasie Misji obserwatorzy 

używali logo UE na swoich ubraniach. Zaznacza też, że jeżeli UE miałaby współuczestniczyć w Misji 

organizowanej przez inną organizację, „widoczność UE powinna być częścią formalnej umowy”1031. 

Odpowiedzialność za budowę wysokiej widoczności MOW UE wpisano do zakresu obowiązków 

dwóch członków Zespołu Głównego. ZGO ma wśród nich wpisane „zapewnienie dużej widoczności 

misji wspólnie z innymi członkami Zespołu Głównego”, a rzecznik misji (Press Officer) „doradzanie 

Głównemu Obserwatorowi i ZGO w sprawach strategii mających na celu zagwarantowanie maksy-

malnej widoczności MOE UE w mediach krajowych i zagranicznych”1032. Zakres obowiązków rzecz-

nika wspomina też, że powinien on stosować się do wytycznych stworzonego w 2005 i aktualizowa-

nego pięć lat później „Podręcznika komunikacji i widoczności działań zewnętrznych Unii Europej-

skiej”. Dokument ten jako jeden z podstawowych celów dbania o widoczność wymienia „zapewnienie, 

by ludność odnosząca korzyść, była świadoma na temat ról pełnionych w tej działalności przez UE i 

jej partnera”1033. 

Kierując się tak sformułowanym obowiązkiem, rzecznik prasowy prowadzi stronę internetową danej 

MOW UE, dba o odpowiednią liczbę cytowań wszelkich publicznych wystąpień Głównego Obserwa-

tora i Zastępcy Głównego Obserwatora, jakość i ilość wywiadów udzielanych przez nich lokalnym 

mediom oraz zapewnienie jak najlepszego odbioru społecznego misji. Bardzo często do jego zadań 

należy również przygotowanie oficjalnego filmu prezentującego daną MOW UE, a po zakończeniu 

omawianego okresu do zadań tych dołączono prowadzenie kont misji na facebooku i twitterze. 

Podwyższeniu widoczności służy wymóg noszenia przez obserwatorów ubrań z logo danej MOW UE 

(każdy uczestnik misji otrzymuje cały zestaw koszul, kurtek, płaszczy przeciwdeszczowych i czapek 

oraz oznaczenia dla samochodów). Szczególnie pilnie jest on przestrzegany w dniu głosowania. 

                                                 
1030 Communication from the Commission on EU Election Assistance and Observation, op.cit., s. 21 
1031 Ibidem, Annex I. Overview of EU experience, Brussels, 11 kwietnia 2000 r., s. 21 
1032 Mission d'observation de l'Union européenne au Sénégal Elections Présidentielles – le 26 février 
2012Termes de référence - Mandat de l’équipe cadre, D(2011), Bruxelles, 1 grudnia 2011 r. 
1033 Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne 2010, Com-
mission européenne 2010, s. 8 
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Postacią przykuwającą najwięcej uwagi miejscowych mediów jest niemal w każdej Misji Główny 

Obserwator. Sam postulat wprowadzenia takiej nazwy dla tego stanowiska zgłoszony został zresztą z 

myślą o podwyższeniu widoczności MOW UE1034. Każdy pobyt Głównego Obserwatora w państwie 

przyjmującym jest relacjonowany przez miejscowe media, dziennikarze towarzyszą mu w wizytach w 

terenie, a szczególną uwagą cieszy się konferencja, na której ogłaszane jest oświadczenie wstępne. 

Komisja uznaje to za moment najwyższej widoczności działań MOW UE1035. Należyta organizacja 

konferencji jest uznawana za jedno z najważniejszych zadań Rzecznika Prasowego Misji. 

Dużą widoczność w mediach lokalnych zapewniają z kolei obserwatorzy długoterminowi. Ponieważ w 

trakcie swojej pracy, spotykają się z miejscowymi dziennikarzami, są również proszeni o wywiady i 

wypowiedzi do mediów. Zakres kompetencji zabrania im komentowania samego procesu wyborczego 

oraz wewnętrznych spraw MOW UE, LTOs są jednak zachęcani do występowania w miejscowych 

mediach i przedstawiania ogólnych celów obserwacji wyborczej i samej Misji. 

Dbałość o widoczność MOW UE obejmuje również surowe traktowanie przypadków, kiedy zachowa-

nie obserwatorów może narazić Misję na utratę dobrego imienia (np. poprzez nieobyczajne zachowa-

nie). Poszczególne incydenty tego typu, są szczegółowo i pieczołowicie badane przez Zespół Główny 

i grożą obniżeniem ewaluacji danego obserwatora, w skrajnych przypadkach usunięciem go z Misji. 

3.3 Uczestnicy Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej 

W swoich najnowszych dokumentach Komisja Europejska definiuje MOW UE jako ciało składające 

się z następujących organów: Głównego Obserwatora (deputowanego do Parlamentu Europejskiego), 

„Zespołu Głównego, w którego skład wchodzą Zastępca Głównego Obserwatora i różni eksperci eu-

ropejscy (ds. wyborczych, prawnych, politycznych, mediów, rzecznik prasowy, koordynator obserwa-

torów, eksperci ds. praw człowieka i równości płci itd.)” oraz obserwatorów długoterminowych 

(LTOs) i krótkoterminowych (STOs)”1036. Wśród tych ostatnich mogą się znaleźć obserwatorzy krót-

koterminowi rekrutowani na miejscu (Locally Recruited Short–Term Observers /LSTOs/) – najczę-

ściej dyplomaci państw członkowskich akredytowani w kraju przyjmującym, których rola w praktyce 

ogranicza się do obserwowania głosowania i liczenia głosów. 

Zauważyć przy tym należy, że strukturyzacja MOW UE dostarczała wcześniej sporych problemów, w 

szczególności roli i miejsca, jakie w Misji pełni jej nominalny szef. 

Do 2009 roku Komisja nie wyodrębniała stanowiska Głównego Obserwatora i uważała osoby pełniące 

                                                 
1034 Zob. Communication from the Commission on EU Election Assistance and Observation, COM(2000) 191 
final, Annex I. Overview of EU experience, Brussels, 11 kwietnia 2000 r., s. 21 
1035 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 09, s. 6 
1036 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 09, s. 3 



258 
 

to stanowisko za członków Zespołu Głównego. W ten sposób pozycję Głównego Obserwatora umiej-

scawiają Roczne Programy Działania za lata 20081037 i 20091038, a także dokumenty niższego rzędu. 

Jeszcze w 2008 roku oświadczenie prasowe KE o powołaniu MOW UE Ekwador 2008 zapowiada, że 

„Zespół Główny składać się będzie z Głównego Obserwatora (…) i pięciu ekspertów”1039. Podobne 

zdanie zamieszczono m.in. w oświadczeniu o wysłaniu MOW UE Salwador 20091040. Analogiczne 

oświadczenia o rozmieszczeniu MOW UE w latach 2010 i 2011 wymieniają z nazwiska Głównego 

Obserwatora, ale nie zawierają odniesienia do jego umiejscowienia w strukturze MOW UE1041. Strona 

internetowa MOW UE Nikaragua 20111042 wlicza Głównego Obserwatora do Zespołu Głównego, ale 

strony MOW UE Nigeria 20111043, DRK 20111044 sytuują go poza nim. 

Zwrócić jednak należy uwagę, że sam zakres obowiązków i praw Głównego Obserwatora nie uległ w 

tym samym czasie znaczącej zmianie.  

Podobnych trudności dostarczało stwierdzenie, czy LSTOs są częścią obserwatorów krótkotermino-

wych (STOs). Raporty części MOW UE wliczały ich w skład obserwatorów1045, większość jednak 

konsekwentnie wyodrębniała, ponieważ LSTOs nie są wybierani przez Komisję, lecz delegowani 

przez państwa członkowskie są z definicji ich funkcjonariuszami, nie podlegają ewaluacji, finansowa-

ni są z innych źródeł, a ich rola ogranicza się do obserwowania dnia wyborów. 

Za wyjątkiem LSTOs oraz Głównego Obserwatora, wszyscy członkowie MOW UE wyłaniani są od 

2003 roku w drodze otwartego konkursu rozpisywanego każdorazowo przy powoływaniu Misji. Kon-

kurs jest ogólnodostępny, a brać w nim udział może każdy obywatel państwa członkowskiego, nieza-

leżnie od swojego profilu zawodowego. Od obserwatorów formalnie nie jest wymagany specyficzny 

rodzaj wykształcenia, ani też pełnienie jakichkolwiek funkcji publicznych. Najważniejszym stawia-

nym wobec nich wymaganiem jest doświadczenie w obserwowaniu wyborów. 

Kandydaci na poszczególne stanowiska wyłaniani są spośród osób znajdujących się we wspólnej bazie 

danych, która ma charakter otwarty z możliwością stworzenia konta osobistego przez każdego obywa-
                                                 
1037 Annex 2 - Amendement 2 to EIDHR AAP 2008, Annex XIII Action Fiche 13 - EIDHR AAP 2008, 
ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2008/af_aap_2008_eidhr.pdf, s. 10 
1038 Annex 11 Action Fiche 11-EIDHR 2009 AAP, 
ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2009/af_aap_2009_eidhr.pdf, s. 64 
1039 European Union sends Election Observation Mission to Ecuador, IP/08/1317, Brussels, 15 września 2008 r.  
1040 El Salvador: EU deploys Election Observation Mission for the Legislative and Presidential Elections of 
2009, IP/08/2009, Brussels, 18 grudnia 2008 r. 
1041 Por. Peru: EU to observe the presidential elections, IP/11/582, 17 maja 2011 r.; EU to deploy observers for 
elections in Nicaragua and the Central American Parliament (21/10/2011), Brussels, 21 października 2011 r.; 
Niger: EU to observe the presidential and legislative elections, IP/11/51, Brussels, 19 stycznia 2011 r.; EU Elec-
tion Observation Mission to observe elections in Burundi, IP/10/569, Brussels, 14 maja 2010 r. 
1042 www.eueom.eu/nicaragua2011/about-the-mission [dostęp 31.12.2011] 
1043 www.eueom.eu/nigeria2011/about-the-mission [dostęp 31.12.2011] 
1044 www.eueom.eu/ue-moe-rd-congo-2011/home?LANG=fr [dostęp 31.12.2011] 
1045 European Union sends Election Observation Mission to Ecuador, IP/08/1317, Brussels, 15 września 2008 r.  
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tela państwa członkowskiego UE1046. Informacje w bazie danych, oprócz paszportowo–adresowych, 

obejmują m.in. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków oraz oświadczenie mo-

tywacyjne. Wszystkie te informacje mają charakter deklaratywny, mogą jednak zostać sprawdzone w 

czasie rekrutacji. Jedynymi osobami posiadającymi wgląd do całej bazy danych są uprawnieni do tego 

przedstawiciele Komisji Europejskiej. Profile obywateli każdego państwa członkowskiego są dostępne 

dla wyspecjalizowanej komórki w jego ministerstwie spraw zagranicznych (tzw. punktu kontaktowe-

go1047). Każdy kandydat ma wgląd i możliwość redagowania wyłącznie własnego profilu. W bazie 

danych wpisywane są – nie zawierające możliwości edycji, ale zawierające możliwość komentarza – 

oceny danego kandydata z poprzednich Misji i szkoleń. Stanowią one najistotniejszy element w póź-

niejszej selekcji kandydatów. 

Przez cały okres 2000–2010 wykształcona została praktyka, zgodnie z którą zdecydowana większość 

LTOs zdobyła wcześniej doświadczenie jako STOs (uznawano przy tym doświadczenie zdobyte w 

pracy dla innych organizacji, w szczególności OBWE), zaś większość członków Zespołu Głównego 

była wcześniej obserwatorami długoterminowymi. Stanowiska LTOs i członków Zespołu Głównego 

są czasem sprawowane zamiennie przez te same osoby, w zależności od misji. Podobnie – część ob-

serwatorów – na jednych misjach zajmuje stanowiska STOs, a na innych LTOs.  

Status ad hoc MOW UE i wypracowanie systemu, w którym do obserwacji wyborów korzysta się z 

usług konsultantów kontraktowych, doprowadził do stosunkowo słabej pamięci intytucjonalnej syste-

mu MOW UE. Jej przezwyciężeniu służyć miały dwukrotnie organizowane doroczne Fora Obserwato-

rów Wyborczych UE (2009, 2010), wspólny system szkoleń w ramach uruchomionego w 2007 roku 

programu NEEDS1048  oraz korzystanie przez obserwatorów ze wspólnego podręcznika obserwacji 

wyborczej UE1049. Niewątpliwie element budowy pamięci instytucjonalnej stanowi sama baza da-

                                                 
1046 Możliwość utworzenia konta istnieje pod adresem: 
http://ec.europa.eu/europeaid/applications/eom/index.cfm?fuseaction=c.show_add_new_cv_form [dostęp w dniu 
27.03.2014] 
1047 Spośród 27 państw członkowskich, 25 umiejscowiło swoje punkty kontaktowe w ramach MSZ, zaś Niemcy i 
Szwecja przekazały wyznaczanie kandydatów na obserwatorów agencjom rządowym odpowiedzialnym za koor-
dynowanie pomocy rozwojowej (odpowiednio niemieckiemu Centrum Międzynarodowych Operacji Pokojo-
wych i Szwedzkiej Agencji Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej). Pozostałe 25 państw powołało w swo-
ich ministerstwach osoby odpowiedzialne za koordynowanie spraw związanych z MOW UE. Polski punkt kon-
taktowy mieści się w Departamencie do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw 
Człowieka MSZ. 
1048 Dla przykładu w 2010 roku program NEEDS oferował kursy dla początkujących LTOs (pięć kursów anglo-
języcznych, jeden francuskojęzyczny i jeden hiszpańskojęzyczny), kurs na koordynatora wyborczego i eksperta 
ds. prawnych, kurs rejestracji wyborczej, kurs zarządzania projektami MOW UE oraz szkolenie dla zespołu 
oceny rejestracji wyborców. W innych latach odbywały się szkolenia dla ekspertów ds. mediów, ekspertów 
wyborczych oraz kurs na ZGO. Ukończenie tych kursów przeważnie wymagane było od kandydatów na te sta-
nowiska. Zob. www.needsproject.eu 
1049 Handbook for European Union Election Observation, Second Edition, European Commission 2008; Manuel 
d'observation électorale de l'Union européenne, Deuxième édition, Commission européenne 2008 ; Manual de 
Observación Electoral dela Unión Europea, Comisión Europea 2008 
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nych1050, w której znajdują się profile około 40 tysięcy osób, w tym – na początku 2012 roku – 1310 

Polaków1051. W ostatnich latach istnieje tendencja, by w ramach kompetentnych organów Komisji 

Europejskiej w sposób bardziej ustrukturyzowany przechowywać i udostępniać dokumentację z po-

przednich Misji. Raporty obserwatorów i wewnętrzna korespondencja misji sprzed roku 2007 są trud-

no dostępne. 

3.3.1 Generalne zasady wyboru uczestników MOW UE 

Kluczową rolę przy strukturyzacji MOW UE i wyznaczeniu zasad wyboru jej uczestników odgrywa 

Decyzja Rady 8728/99 „Wytyczne UE dotyczące wspólnych kryteriów dla wyboru obserwatorów 

wyborczych”1052. Stworzyła on istniejące do dziś generalne zasady wyboru obserwatorów i w dużej 

mierze sprawiła, że późniejsze MOW UE tworzone są przez osoby spoza systemu instytucjonalnego 

UE. Decyzja przyjmuje również zaproponowany w omawianym w poprzednim rozdziale raporcie 

Sekretarza Generalnego ONZ z 1992 roku i udoskonalony w połowie lat 90. przez OBWE podział na 

LTOs i STOs, tym samym determinując obecny kształt MOW UE. 

Pierwszy zestaw warunków, do których spełnienia zobowiązani są wszyscy kandydaci na członków 

MOW UE obejmuje: 

1.) doświadczenie w obserwowaniu wyborów lub przejście odpowiedniego szkolenia; 

2.) dobrą znajomość języka lub języków roboczych misji; 

3.) pdpowiednie zdolności interpersonalne (umiejętność zrównoważonej oceny sytuacji, zdolność do 

pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność pracy w środo-

wisku wielokulturowym, dobre umiejętności komunikacyjne, szacunek dla zwyczajów państwa 

przyjmującego); 

4.) zdolność zachowania niezależności profesjonalnej oraz pełnej bezstronności w wykonywaniu 

swoich zadań; 

5.) udokumentowane przywiązanie do demokracji i praw człowieka; 

6.) posiadanie obywatelstwa jednego z państw UE1053. 

                                                 
1050 Użycie „rostera” jako formy pamięci instytucjonalnej MOW UE uznawane jest za udany przykład połączenia 
procedur scentralizowanych i zdecentralizowanych. Zob. P. Robert, K. Vilby, L. Aiolfi, R. Otto, Feasibility 
Study on theestablishment of a EuropeanCivil Peace Corps (ECPC), ChannelResearch, 29 listopada 2005 r., s. 
48 
1051 Stan na 26 stycznia 2012 r.. Źródło: informacja od pani Marty Kaczmarskiej, osoby odpowiedzialnej za 
punkt kontaktowy ds. misji obserwacyjnych Unii Europejskiej w Departamencie ds. Postępowań przed Między-
narodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka MSZ RP. 
1052 Council Decision 8728/99 - PESC 165 - COHOM 4, 28 maja 1999 r. 
1053 Ta początkowo sztywna reguła została rozszerzona w 2004 roku, gdy w MOW UE zaczęli brać udział oby-
watele Szwajcarii, Norwegii i Kanady. Z formalnego punktu widzenia osoby te są wyłącznie członkami stowa-
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Od kandydatów na LTOs i członków Zespołu Głównego oczekuje się dodatkowo: 

1.) wiedzy i doświadczenia w pracy w różnych systemach prawa wyborczego nie ograniczonej do 

„jednej tradycji wyborczej”; 

2.) specjalnej wiedzy na temat praw człowieka i demokratyzacji; 

3.) podstawowej wiedzy na temat systemu instytucjonalnego UE; 

4.) umiejętności analitycznych i odpowiedniego warsztatu językowego1054. 

Osobom ubiegającym się o stanowiska w Zespole Głównym stawiane są dodatkowo dwa warunki: 

1.) umiejętność szkolenia oraz instruowania pracowników; 

2.) umiejętność planowania i koordynowania. 

W praktyce przy naborze obserwatorów kompetentne organa Komisji Europejskiej wnioskują stopień 

spełniania wszystkich wymagań decyzji 8728/99 na podstawie dotychczasowego doświadczenia danej 

osoby w obserwacji wyborów oraz jej doświadczenia zawodowego. Zasadniczo od kandydatów na 

stanowiska LTOs oczekiwane było doświadczenie na co najmniej jednej misji jako STOs oraz przej-

ście stosownego szkolenia w NEEDS lub równoważnego (np. zleconego przez inną organizację mię-

dzynarodową). Od kandydatów na członków Zespołu Głównego, oczekuje się co najmniej trzykrotne-

go doświadczenia w pracy na stanowisku LTO oraz ukończenie analogicznego kursu na dane stanowi-

sko. 

Praktyka omawianego okresu dowodzi, że stosunkowo najtrudniejsze (poza zdobyciem nominacji do 

Zespołu Głównego) jest uzyskanie wyboru na pierwszą misję jako STO. Ponieważ szkolenia dla ob-

serwatorów krótkoterminowych są bardzo rzadkie, istotna część STOs w Misjach Obserwacji Wybo-

rów UE rozpoczynała swoją działalność w misjach innych organizacji międzynarodowych, w szcze-

gólności OBWE1055. Stanowisko to można również uzyskać posiadając odpowiedni profil zawodowy, 

np. związany z regionem lub szeroko pojętą dziedziną demokratyzacji. 

Decyzja 8728/99 wymienia dodatkowo cztery kryteria, które mogą – ale nie muszą – współdecydować 

o naborze kandydatów na konkretną misję. Organ decydujący o jej wysłaniu może oczekiwać od nich: 

1.) znajomości państwa przyjmującego lub regionu oraz wiedzy na temat sytuacji w państwie przyj-

                                                                                                                                                         
rzyszonymi MOW UE, a za ich pobyt płacą państwa wysyłające, które „przyłączają się” w ten sposób do Misji. 
Obywatele państw pozaunijnych nie mogą być członkami Zespołu Głównego. 
1054 Council Decision 8728/99 - PESC 165 - COHOM 4, 28 maja 1999 r. 
1055 Kandydatów na obserwatorów wyborczych w znacznie liczniejszych MOW OBWE/ODIHR nominują pań-
stwa uczestniczące. Pamiętać należy, że Decyzja 9728/99 podjęta została w okresie, gdy po cyklu wyborów w 
Bośni i Hercegowinie istniała już parotysięczna grupa osób, posiadających doświadczenie w obserwacji lub 
nadzorze wyborczym. Znaczną część z nich stanowili obywatele ówczesnej Piętnastki. 
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mującym; 

2.) znajomości języków używanych w państwie przyjmującym; 

3.) niezależności od władz państwa przyjmującego oraz grup lub partii biorących udział w wyborach i 

braku uprzedzeń w stosunku do nich oraz jakichkolwiek ciał uczestniczących w procesie wybor-

czym; 

4.) właściwej kondycji fizycznej1056. 

Spośród tych czterech kryteriów, kryteria numer 1, 3 i 4 używane są w odniesieniu do wszystkich 

MOW UE. O ile kryterium znajomości państwa przyjmującego jest zazwyczaj drugorzędne i nie prze-

sądza o wyborze danej osoby na obserwatora, o tyle kryterium właściwej kondycji fizycznej doprowa-

dziło do wymagania od każdego uczestnika MOW UE zgody lekarskiej na podjęcie pracy i stosowania 

przez pewien czas limitu wieku (70 lat)1057. Kryterium odnoszące się do języków ma ograniczony cha-

rakter: w całej historii MOW UE nie zdarzyło się, aby od obserwatorów wymagano znajomości jakie-

gokolwiek języka wykraczającego poza grupę czterech „języków misji”. 

3.3.2 Procedura wyboru członków MOW UE 

Dokładny opis procedury wyboru LTOs i STOs funkcjonujący pod koniec omawianego okresu znalazł 

się w odpowiedzi komisarz Ferrero-Waldner1058 na interpelację posła do PE Carlosa Coelho1059. Zgod-

nie z dokumentem, obserwatorzy „wybierani są przez Komisję na wniosek Państw Członkowskich”, a 

wysłanie każdej Misji poprzedzone jest rozesłaniem prośby o zgłaszanie kandydatur do punktów kon-

taktowych w ministerstwach spraw zagranicznych państw UE1060. Po uzyskaniu listy kandydatów 

Komisja powołuje „komitet selekcyjny”, na którego czele stał pod koniec omawianego okresu Szef 

Zespołu ds. Wyborów w DG AIDCO (EuropeAid), a w którego skład wchodzili dodatkowo przedsta-

wiciele Zespołów ds. Wyborów w DG AIDCO i DG RELEX oraz odpowiedni urzędnik (desk officer) 

zajmujący się danym regionem geograficznym w DG RELEX lub DG Development. Komitet selek-

cyjny mógł również obejmować „dodatkowych przedstawicieli dowolnie wybranych (randomly selec-

ted) w ramach DG RELEX i DG AIDCO”1061. Komitet zasadniczo składał się z nieparzystej liczby 

członków1062. 

Decyzje były i są podejmowane większością głosów, choć – jak zauważała Ferrero–Waldner – „są 

                                                 
1056 Council Decision 8728/99 - PESC 165 - COHOM 4, 28 maja 1999 r. 
1057 Zob. P. Robert, K. Vilby, L. Aiolfi, R. Otto, Feasibility Study on the establishment of a European Civil Pe-
ace Corps, op.cit., s. 47 
1058 Answer given by Mrs Ferrero-Waldner on behalf of the Commission, E-4961/2009, 9 listopada 2009 r. 
1059 Pergunta escrita apresentada por Carlos Coelho (PPE) à Comissão, E-4961/09, 14 października 2009 r. 
1060 Są to te same dokumenty, które cytowane były przy omawianiu reżimu językowego MOW UE 
1061 Answer given by Mrs Ferrero-Waldner (…), op.cit. 
1062 Ibidem 
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niemal systematycznie ustalane de facto przez konsensus”1063. 

Podstawowym dokumentem ogłaszającym nabór jest nota do państw członkowskich. Noty, które zo-

stały przytoczone w podrozdziale dotyczącym reżimu językowego MOW UE (3.2.7), zawierają w 

szczególności ogłoszenie o naborze oraz cztery podstawowe informacje: 

a.) liczbę wybieranych LTOs i STOs; 

b.) wymagania dla kandydatów; 

c.) limity zgłaszanych osób jednakowe dla wszystkich państw członkowskich; 

d.) daty misji oraz datę zgłaszania przez państwa kandydatur. 

Państwa członkowskie informują następnie (często na stronach internetowych swoich MSZ) o naborze 

i formułują jego warunki. Kierując do Komisji listę kandydatów, część z nich proponuje ich w ustalo-

nej kolejności lub przy każdym z nazwisk zamieszcza adnotację o kwalifikacjach danego kandydata. 

Część z nich tego nie robi, czym pozostawia ich wybór w całości do dyspozycji komitetu selekcyjnego. 

Komitet ma jednak również prawo zmienić kolejność zaproponowaną przez dane państwo, o ile kieru-

je się przy tym przesłankami wynikającymi z kryteriów selekcji. 

Organami kompetentnymi do ustalenia kolejności proponowanych przez dane państwo kandydatów są 

punkty kontaktowe. Część państw członkowskich – poza kryteriami sformułowanymi w Decyzji 

8728/99 – dołącza dodatkowe. Niemcy i Szwecja wymagają od swoich kandydatów przejścia we-

wnętrznej selekcji i znalezienia się w krajowej bazie ekspertów prowadzonej przez agencje zajmujące 

się pomocą rozwojową (odpowiednio Centrum Międzynarodowych Operacji Pokojowych /ZIF/ i 

Szwedzka Międzynarodowa Agencja Rozwoju /SIDA/). Hiszpania żąda z kolei posiadania ukończo-

nych studiów wyższych. Państwa przyjmują również różne strategie promowania swoich obserwato-

rów – Szwecja i Niemcy wprowadziły nieformalną zasadę rotacji, która utrudnia kandydatowi wyjazd 

na więcej niż jedną misję rocznie. Z kolei Czechy dążyły pod koniec omawianego okresu do stworze-

nia nieformalnej, profesjonalnej grupy obserwatorów wyborczych, którzy uczestniczyć będą w co 

najmniej dwóch–trzech misjach rocznie. 

Ferrero–Waldner zaznacza również w udzielonej odpowiedzi, że „jednym z najważniejszych wyzwań 

w procesie selekcji jest uzyskanie równowagi pod względem narodowości, płci, umiejętności języko-

wych, przygotowania zawodowego oraz pomiędzy obserwatorami doświadczonymi i mniej doświad-

czonymi”1064. Niewątpliwie przy naborze obserwatorów Komisja posługuje się zasadą równowagi 

płci1065. Zasadniczo wśród LTOs i STOs, poziom reprezentacji kobiet i mężczyzn jest bliski 50:50. 

                                                 
1063 Ibidem 
1064 Ibidem 
1065 Draft Commission Decision of […] on the Annual Action Programme 2011 (…), op.cit., Annex 09, s. 4 
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Znany jest jednak przypadek, w którym – najprawdopodobniej ze względów bezpieczeństwa (oficjalne 

uzasadnienie nigdy nie zostało sformułowane) – świadomie zrezygnowano z parytetów. Stało się to w 

czasie MOW UE Pakistan 2008, gdzie kobiety stanowiły niespełna jedną trzecią LTOs i mniejszość 

wśród STOs. Jedynie w Zespole Głównym zachowano parytet1066, mimo, że akurat w odniesieniu do 

tego organu MOW UE parytety nie obowiązują. 

Decyzja komitetu selekcyjnego, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani przez kandydatów ani 

przez proponujące ich państwa członkowskie. Formalnie jedną z zasad wyboru stanowi zachowanie 

równowagi pod względem narodowościowym. Sposób jej obliczania nie został jednak sformułowany 

w żadnym dostępnym publicznie dokumencie Komisji. W praktyce równowaga sprowadza się do wy-

znaczania wspomnianego limitu kandydatów, których dane państwo może zgłosić. Zazwyczaj odpo-

wiadają one 10–15% wszystkich obserwatorów. Zazwyczaj – jeśli wziąć pod uwagę ogół LTOs i 

STOs – na MOW UE reprezentowana jest zdecydowana większość państw członkowskich. Równo-

waga narodowościowa nigdy nie była respektowana w odniesieniu do członków Zespołu Główne-

go1067. 

Wspomniana przez komisarz Ferrero–Waldner „równowaga pomiędzy obserwatorami doświadczo-

nymi i mniej doświadczonymi” sprowadza się do zarezerwowania około 10% miejsc wśród STOs dla 

osób, które dotychczas nigdy nie uczestniczyły w MOW UE. Pozwala to na pewną wymianę kadry 

obserwatorskiej i stanowi element wzmacniania potencjału kadrowego Misji. 

Jedynymi obserwatorami krótko– i długoterminowymi, którzy nie są wybierani przez Komisję Euro-

pejską są obserwatorzy ze Szwajcarii, Norwegii i Kanady. Kraje te same wysyłają i opłacają pobyt 

swoich obserwatorów. One również dokonują ich selekcji. Z formalnego punktu widzenia Norwego-

wie, Szwajcarzy i Kanadyjczycy są członkami stowarzyszonymi MOW UE pracującymi bezpośrednio 

pod kierownictwem Głównego Obserwatora. W praktyce traktowani są tak samo jak inni obserwato-

rzy. Osoby bez obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE nie sprawują stanowisk w Zespole 

Głównym, ani też rzecz jasna stanowiska Głównego Obserwatora. 

Procedura wyboru członków Zespołu Głównego jest jednoetapowa – kandydaci bezpośrednio zgłasza-

ją swoje kandydatury komitetowi selekcyjnemu. Nie mają przy tym obowiązku informowania rodzi-

mych punktów kontaktowych, choć brak takiej informacji przy jednoczesnym wyborze na stanowisko 

obserwatora długoterminowego, może skutkować utratą przez dane państwo miejsca dla jednego kan-

dydata. 
                                                 
1066 www.eueompakistan.org/PDF/composition/Composition.pdf 
1067 Jest to tendencja szczególnie silna na Misjach francuskojęzycznych. Na przykład sześcioosobowy Zespół 
Główny MOW UE Gwinea 2010 (bez uwzględnienia Głównego Obserwatora) składał się z pięciorga Francuzów. 
Francuzi stanowili aż 50% składu Zespołu Głównego MOW UE Tunezja 2011 i 44% Zespołu Głównego MOW 
UE DRK 2011.  
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3.3.3 Struktura wewnętrzna MOW UE i zakres pracy jej poszczególnych członków 

Poza kilkoma przypadkami w pierwszych latach swojego istnienia, Misje Obserwacji Wyborów Unii 

Europejskiej mają stosunkowo jednolitą strukturę, którą zachowały również po zakończeniu omawia-

nego okresu.  

Formalnym zwierzchnikiem Misji jest Główny Obserwator, który „sprawuje generalną odpowiedzial-

ność za MOW UE”, a jego najpoważniejszym narzędziem władzy jest posiadanie „decyzji na temat 

ostatecznego tekstu” raportu końcowego1068. Jego bezpośrednim podwładnym jest Zastępca Głównego 

Obserwatora, który wybierany jest – jak każdy inny członek Zespołu Głównego – przez KE. 

Choć formalnie jest on jedynie „głównym politycznym i technicznym doradcą Głównego Obserwato-

ra”, to „pod władzą Głównego Obserwatora” posiada „odpowiedzialność za zarządzanie aspektami 

politycznymi, analitycznymi i metodologicznymi MOW UE”. Zastępca Głównego Obserwatora (ZGO) 

organizuje prace analityków i odpowiedzialny jest za „koordynację i rewizję raportów końcowych1069”. 

On również dokonuje (w porozumieniu z Głównym Obserwatorem) ewaluacji członków Zespołu 

Głównego, w tym siebie samego1070. Ponieważ Główny Obserwator przebywa na MOW UE przez 

zdecydowaną mniejszość czasu, zakres władzy ZGO dodatkowo wzrasta. W praktyce większości Mi-

sji, Główny Obserwator „panuje ale nie rządzi”. 

Zespół Główny istniał w każdej MOW UE, a w jego skład wchodziło od 4 do 13 osób. Oprócz ZGO, 

Zespół składa się z ekspertów, analityków danych, koordynatorów i rzecznika. Ich liczba jest różna w 

zależności od Misji. Eksperci – korzystając z materiału zebranego przez obserwatorów – formułują 

wnioski i redagują części oświadczenia i raportu, analitycy danych (o ile w danej MOW UE wchodzą 

w skład Zespołu Głównego) systematyzują zebrane dane ilościowe, koordynatorzy – zapewniają wła-

ściwą łączność z rozmieszczonymi na terytorium kraju zespołami obserwatorów. Rzecznik realizuje 

politykę medialną MOW UE oraz doradza Głównemu Obserwatorowi i ZGO w sprawach wizerunko-

wych.  

Obserwatorzy długoterminowi wchodzili w skład każdej z MOW UE w omawianym okresie. Ich po-

byt w państwie przyjmującym trwał od 2 tygodni do kilku miesięcy (obecna tendencja to około 2 mie-

sięcy), praca odbywała się w dwuosobowych zespołach, które tworzyły przedstawicielstwa MOW UE 

w głównych punktach państwa przyjmującego. Głównym narzędziem przekazywania informacji przez 

LTOs Zespołowi Głównemu był raport sporządzany zasadniczo co tydzień przez każdy dwuosobowy 

zespół. Obserwatorzy długoterminowi mogą jednak również otrzymywać zadania ad hoc – na przy-
                                                 
1068 Mission d'observation de l'Union européenne au Sénégal Elections Présidentielles – le 26 février 2012 Ter-
mes de référence - Mandat de l’équipe cadre, D(2011), Bruxelles, 1 grudnia 2011 r. 
1069 Termin ten odnosi się w tym miejscu zarówno do raportu końcowego jak i oświadczenia wstępnego. 
1070 Ibidem 
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kład sporządzenie dodatkowego raportu lub uzyskanie odpowiedzi na interesujące Zespół Główny i 

dotyczące ich regionu pytania. Mogą też otrzymać polecenie zdobycia danych do przeprowadzanego 

przez ZG badania. 

Obserwatorzy krótkoterminowi (STO) byli obecni w zdecydowanej większości Misji. Nie umieszczo-

no ich w składzie MOW UE na terenach objętych konfliktem (MOW UE Afganistan 2009), zrezy-

gnowano z ich wysłania na krótko przed rozpoczęciem MOW UE Niger 20111071. Na niektórych 

MOW UE (Burundi 2010, Gwinea 2010, Nigeria 2011), obserwatorzy krótkoterminowi obserwowali 

tylko niektóre głosowania, podczas gdy w czasie innych Misja korzystała wyłącznie z pracy LTOs i 

LSTOs. Ta ostatnia podgrupa obserwatorów krótkoterminowych jest zasadniczo stałym uczestnikiem 

MOW UE. 

 

Wykres 5. Struktura Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej  

 

Źródło: opr. własne 

3.3.3.1 Pozycja Głównego Obserwatora w MOW UE 

Główny Obserwator (Chief Observer, Chef observateur), zwany też potocznie Szefem Misji, stanowi 

najwyższy rangą jednoosobowy organ MOW UE. Jego zadania, przed publikacją oświadczenia wstęp-

nego i raportu końcowego, mają w praktyce – jak już wspomniano – głównie charakter reprezentacyj-

ny. Główny Obserwator – powoływany przez członka Kolegium Komisarzy odpowiedzialnego za 

                                                 
1071 Na kilkanaście dni przed planowanym wyjazdem STOs , z rąk jednego z ugrupowań islamskich zginęło 
dwóch francuskich zakładników. 
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stosunki zewnętrzne – jest osobą spoza kadry obserwatorskiej, nie ubiega się o stanowisko w otwar-

tym konkursie, nie podlega ewaluacji i nie posiada profilu w bazie danych. Poza generalnymi zada-

niami czuwania nad wykonywaniem przez Misję swoich zadań w zgodzie ze standardami obserwacji 

wyborczej, najważniejszym zadaniem Głównego Obserwatora jest ogłoszenie oświadczenia wstępne-

go i raportu końcowego Misji. Ma ono miejsce w czasie specjalnie zorganizowanej konferencji praso-

wej. Szczególnie pierwszy dokument, publikowany tuż po zakończeniu głosowania, ma duże znacze-

nie polityczne. Główny Obserwator z racji swojego statusu eurodeputowanego, postrzegany jest często 

w państwie przyjmującym jako wysokiej rangi przedstawiciel Unii Europejskiej. Dlatego też zapewnia 

Misji dużą widoczność i jest jedyną osobą, która ma prawo bez autoryzacji prezentować stanowisko 

Misji. 

Na zakres władzy Głównego Obserwatora wpływ ma przede wszystkim jego ograniczony udział w 

całym procesie obserwacyjnym. Zazwyczaj udział europarlamentarzysty w pracach MOW UE spro-

wadza się od paru kilku– lub kilkunastodniowych pobytów w państwie przyjmującym, w czasie któ-

rych wraz z częścią członków Zespołu Głównego odwiedza miejsca najistotniejsze z punktu widzenia 

procesu wyborczego. Wizyta taka, zazwyczaj mocno podwyższająca widoczność MOW UE i ciesząca 

się zainteresowaniem miejscowych mediów, obejmuje kilka do kilkunastu spotkań z przedstawiciela-

mi miejscowych elit politycznych i nie odgrywa szczególnej roli w procesie zbierania informacji przez 

MOW UE, lecz polepsza wizerunek Misji. 

Również oba dokumenty Misji będące w zdecydowanej większości efektem pracy analityków, są je-

dynie w ograniczonym stopniu współredagowane przez szefa MOW UE1072. Jego rola w dużej mierze 

zależy zatem od umiejętności współpracy z Zespołem Głównym i wypracowania sobie odpowiedniej 

pozycji. W historii MOW UE bywały nieliczne przypadki, kiedy próba sprawowania nadmiernej kon-

troli przez szefa MOW UE prowadziła do konfliktów z Zespołem Głównym. 

W całym omawianym okresie szefem MOW UE zasadniczo zostawali członkowie Parlamentu Euro-

pejskiego, albo wchodzący w skład Grupy ds. Koordynacji Wyborów, albo też aktywnie uczestniczący 

w misjach obserwacji wyborczej Parlamentu Europejskiego. W pierwszych latach MOW UE praktykę 

tę próbowano stosować na przemian z inną, polegającą na wysyłaniu jako Głównych Obserwatorów 

albo ekspertów wyborczych, albo też członków parlamentów narodowych. Eksperta powołano raz – 

Michael Meadowcroft został Szefem Zespołu (Team Leader)1073 w zaledwie trzyosobowym Zespole 

                                                 
1072 Analitycy pracują na co dzień pod kierownictwem ZGO i podlegają jego ocenie. Z tego powodu ZGO jest w 
stanie w skuteczny sposób korygować lub modyfikować metodologię ich pracy.  
1073 Observers Briefing Book, European Union Electoral Unit Zambia 2001 Elections, 
www.microrev.eclipse.co.uk/zambia/briefingbook/bbindex.html 
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Głównym MOW UE Zambia 20021074 i podpisał jej Raport Końcowy we własnym imieniu1075. Z kolei 

dwukrotnie stanowisko szefa MOW UE sprawowały we wczesnych latach MOW UE członkinie par-

lamentów państw członkowskich – wiceprzewodnicząca szwedzkiego Riksdagu Eva Zetterberg kie-

rowała MOW UE Peru 2001, a włoska senator Tana de Zulueta – MOW UE Madagaskar 2002. De 

Zulueta jest jedyną osobą w historii, która sprawowała zarówno stanowisko Głównego Obserwatora 

jak i Zastępcy Głównego Obserwatora1076. 

W całym omawianym okresie istnieje też jeden przypadek powierzenia stanowiska Głównego Obser-

watora byłemu posłowi do Parlamentu Europejskiego. Pierre Schorri (Szwecja, S&D), był – jeszcze 

jako eurodeputowany – szefem MOW UE Zimbabwe 2000. Dwa lata później został mianowany sze-

fem MOW UE Zimbabwe 2002, pomimo, że w międzyczasie złożył mandat i został szefem Delegacji 

KE przy ONZ. Odmowa wpuszczenia Schorriego do Zimbabwe stała się wówczas przyczyną odwoła-

nia Misji. 

Poza opisanymi powyżej przypadkami, z których ostatnie datowane są na 2002 rok, wszystkimi pozo-

stałymi 79 misjami w okresie 2000–2010 kierowali deputowani do Parlamentu Europejskiego. W cza-

sie MOW UE Afganistan 2009 powołano dwóch Głównych Obserwatorów – po pierwszej turze Phi-

lippe Morillon (Francja, ALDE) miał zostać zastąpiony przez Thijsa Bermana (Holandia, S&D). 

Wskutek wycofania się jednego z kandydatów, do drugiej tury nigdy jednak nie doszło1077. 

Łącznie stanowisko Głównego Obserwatora MOW UE w latach 2000-2010 sprawowało 45 eurodepu-

towanych, 2 parlamentarzystki państw członkowskich i jeden ekspert. Dwie osoby były Głównym 

Obserwatorem aż pięciokrotnie. Johan Van Hecke (Belgia, ALDE) kierował MOW UE Sierra Leone 

2002, Gwinea–Bissau 2005, 2008 i 2009 oraz Haiti 2006, z kolei Irlandczyk John Cushnanan (Irlandia, 

EPL-ED), był szefem czterech MOW UE na Sri Lance (2000, 2001, 2004 i 2005) oraz jednej w Paki-

stanie (2002). Czterokrotnie stanowisko Głównego Obserwatora MOW UE sprawowali José Javier 

Pomés Ruiz (Hiszpania, EPL-ED) i Max van den Berg (Holandia, S&D), trzykrotnie szefowali misjom 

Alexander Lambsdorff (Niemcy, ALDE), José Ignacio Salafranca (Hiszpania, EPL-ED), José Ribeiro 

e Castro (Portugalia, EPL-ED) oraz Philippe Morillon (Francja, ALDE). 

Stanowisko głównego obserwatora najczęściej sprawowali w omawianym okresie Brytyjczycy (11 

razy), Hiszpanie (10 razy), Belgowie (9), Portugalczycy, Włosi i Niemcy (po 8), Holendrzy (7) i Fran-

                                                 
1074 Notabene MOW UE Zambia 2001 jako jedyna struktura w omawianym okresie występowała pod dawną 
nazwą Jednostki Wyborczej UE (EUEU). 
1075 EU EOM Zambia 2001 – Final Report, dostępny pod adresem www.microrev.eclipse.co.uk/zambia/zambia-
final-report.html#_ftnref34 w html bez numeracji stron 
1076 Była ZGO w MOW UE Zimbabwe 2000 i Głównym Obserwatorem w MOW UE Madagaskar 2002 
1077 Z tego też powodu tylko Morillon będzie uwzględniany jako szef MOW UE Afganistan 2009 w używanych 
w tej pracy statystykach 
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cuzi (6). W 2011 roku, znacząco wzrosła reprezentacja Hiszpanii – jej eurodeputowani kierowali aż 

pięcioma na dziesięć MOW UE, w tym obiema misjami w państwach hiszpańskojęzycznych (Peru, 

Nikaragua). 

Jedynie pięcioro Głównych Obserwatorów reprezentowało nowo przyjęte państwa członkowskie, jed-

nak w ocenie tego faktu należy wziąć pod uwagę, że odsetek ten rośnie jeśli wziąć pod uwagę, iż od 

zakończenia ostatniej fali rozszerzenia powołano – licząc od 1 maja 2004 roku – 57 MOW UE, a od 1 

stycznia 2007 r. (przyjęcie Bułgarii i Rumunii) – 33 misje. Dodać należy również, że po zakończeniu 

omawianego okresu, w 2011 roku na 10 MOW UE, kierownictwo trzech powierzono deputowanym z 

nowych państw. Edward Scicluna (Malta, S&D) kierował MOW UE w Ugandzie, Lojze Peterle (Sło-

wenia, EPL-ED) w Nigerii, a Marija Nedełczewa (Bułgaria, EPL-ED) w DR Kongo. Dopiero w 2014 

roku po raz pierwszy w historii MOW UE Głównym Obserwatorem Misji Obserwacji Wyborów Unii 

Europejskiej został polski deputowany do Parlamentu Europejskiego1078. 

 

Tabela 10. Liczba stanowisk szefa MOW UE sprawowana przez obywateli poszczególnych państw członkowskich w 
latach 2000–2010  

PAŃSTWO LICZBA PAŃSTWO LICZBA 

W. Brytania 11 Francja 6 

Hiszpania 10 Irlandia 5 

Belgia 9 Szwecja 3 

Włochy 8 Rumunia 3 

Portugalia 8 Luksemburg 2 

Niemcy 8 Węgry 1 

Holandia 7 Bułgaria 1 

Źródło: opr. własne 

Analizując skład narodowościowy szefów MOW UE w latach 2000–2010 (zarówno euroeputowanych 

jak i pozostałych), należy zwrócić uwagę na dwa czynniki: 

1. Wyraźną przewagę obywateli państw członkowskich, których jednym z języków oficjalnych jest 

jeden z czterech „języków misji”. Łącznie na 82 omawiane misje, aż w 51 przypadkach (62,69%), 

Głównym Obserwatorem zostawał obywatel państwa członkowskiego, w którym jednym z języ-

ków urzędowych jest angielski, francuski, hiszpański lub portugalski. W 16 przypadkach był to 

angielski (11–krotnie stanowisko sprawowali Brytyjczycy, 5–krotnie Irlandczycy), w 17 przypad-
                                                 
1078 W marcu 2014 roku Krzysztof Lisek (EPL-ED) stanął na czele MOW UE Gwinea-Bissau 2014. Ponadto na 
przełomie 2013 i 2014 roku na Głównego Obserwatora MOW UE Bangladesz 2014 wyznaczony został Paweł 
Kowal (EKR). Misja ta została jednak odwołana wskutek bojkotu wyborów przez znaczną część opozycji.  
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kach francuski (9–krotnie Belgowie, 6–krotnie Francuzi, 2–krotnie Luksemburka), 10–krotnie sta-

nowisko Głównego Obserwatora sprawowali Hiszpanie, a ośmiokrotnie Portugalczycy. Ludność 

tych państw, według danych Eurostatu z 1 stycznia 2010 roku wynosiła 39,82% ludności całej 

Unii, zaś ich liczebność wśród 27 państw członkowskich – 29,62%1079. Spośród państw członkow-

skich, w których żaden język oficjalny nie jest „językiem misji”, najczęściej stanowisko szefa 

MOW UE sprawowali Włosi i Niemcy (po 8 razy) oraz Holendrzy (7 razy). Mimo opisanej powy-

żej prawidłowości, zauważyć należy, że jedynie w jednej piątej przypadków szef MOW UE po-

chodził z kraju, w którym używano tego samego języka oficjalnego co w państwie przyjmującym. 

2. Słabsze występowanie zjawiska terytorializacji, zaobserwowanego m.in. w przypadku obsady 

stanowisk szefów Delegatur UE i przejawiającego się w częstym powierzaniu tych stanowisk 

obywatelom dawnych państw kolonialnych lub państw członkowskich powiązanych z nimi pod 

względem językowym1080. Na dziesięć przypadków powołania hiszpańskiego szefa MOW UE, 

tylko trzy dotyczą misji w państwach hiszpańskojęzycznych (stanowili oni 18,75% wszystkich 

Głównych Obserwatorów w tych państwach), zaś misjami portugalskojęzycznymi nie kierował 

żaden Portugalczyk (mimo, że łącznie portugalscy deputowani stali na czele ośmiu MOW UE). 

Zjawisko to jest nieco silniejsze w odniesieniu do Francuzów, którzy sześć razy sprawowali sta-

nowisko szefa MOW UE, w tym trzy razy w czasie misji francuskojęzycznych, jednak i w tym 

przypadku stanowią oni mniejszość spośród szefów MOW UE na tym obszarze językowym. Po-

dobne dane dotyczą Brytyjczyków – kierowali oni 9 misjami anglojęzycznymi i również stanowią 

w tej podgrupie szefów MOW UE mniejszość1081. 

Pod względem przynależności szefów MOW UE do poszczególnych frakcji Parlamentu Europejskiego, 

w latach 2000–2010 istniała równowaga między socjalistami, chadecją i liberałami. Przedstawiciele 

każdej z tych trzech frakcji kierowali zbliżoną (21-25) liczbą misji. Jedenastokrotnie kierownictwo 

MOW UE powierzano przedstawicielom frakcji skrajnie lewicowych (GUE-NGL, Zieloni-EFA, Lista 

Bonino). Ani razu Misją nie kierował przedstawiciel jakiejkolwiek frakcji sytuowanej na prawo od 

Europejskiej Partii Ludowej.  

W kwestii równowagi politycznej wśród szefów MOW UE nie zaobserwowano daleko idących różnic 

w praktyce nominacyjnej trojga członków Kolegium Komisarzy podejmujących stosowne decyzje w 

omawianym okresie 2000–2010. 

                                                 
1079 Zsumowana ludność ośmiu państw: W. Brytanii, Irlandii, Malty, Francji, Belgii, Luksemburga, Portugalii i 
Hiszpanii stanowiła 199,5 miliona na łącznie 501 mln mieszkańców UE. Zob. European demography EU27 
population 501 million at 1 January 2010. More than 5 million children born in the EU27 in 2009, 
epp.eurostat.ec.europa.eu, 110/2010 - 27 July 2010 
1080 R. Formuszewicz, J. Kumoch, Analiza obsady stanowisk szefów delegatur Unii Europejskiej w przededniu 
powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Warszawa 2010, s. 12 i 14-15 
1081 Dwujęzyczną MOW UE Rwanda 2008 zaliczono zarówno do Misji anglojęzycznych jak i francuskojęzycz-
nych. 
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W całym okresie tylko w jednym przypadku występuje zjawisko mianowania na szefa MOW UE oso-

by, która wcześniej pełniła ważne stanowisko w rządzie państwa członkowskiego – Michel Rocard, 

były premier Francji, kierował MOW UE w autonomii palestyńskiej w 2005 roku. Jest to jedyny były 

szef rządu, którego w omawianym okresie powołano na stanowisko Głównego Obserwatora. Po jego 

zakończeniu szefem MOW UE Nigeria 2011, został były premier Słowenii Lojze Peterle. Misją w 

Czadzie w 2011 roku kierował z kolei Louis Michel, były minister spraw zagranicznych Belgii i były 

komisarz UE ds. rozwoju. 

3.3.3.2 Skład i kompetencje Zespołu Głównego MOW UE w latach 2000–2010 

Zespół Główny (ZG) przez cały omawiany okres i w czasie każdej MOW UE, był organem sporządza-

jącym oświadczenie wstępne i Raport Końcowy i za wyjątkiem kilku MOW UE w latach 2000–2002 

pracował pod faktycznym kierownictwem Zastępcy Głównego Obserwatora (ZGO). 

Przez lata wypracowana została praktyka, w której do ZGO należy decydujący głos zarówno w spra-

wach raportów, stosunków zewnętrznych MOW UE, jak również ostateczny głos przy rozstrzyganiu 

konfliktów wewnątrz Misji. Podstawowym instrumentem władzy ZGO jest prawo do ewaluacji pracy 

członków ZG, w tym swojej własnej. ZGO działa również jako organ odwoławczy w sprawach ewalu-

acji LTOs i STOs. 

Zastępca Głównego Obserwatora był stałym członkiem ZG przez cały omawiany okres, za wyjątkiem 

MOW UE w Zambii 2001. Stanowisko to sprawowano zatem 82 razy, a pełniło ją łącznie 38 osób. 

Poza wspomnianym już przypadkiem Tany de Zuluety, żadna z nich nie sprawowała jednocześnie 

żadnego stanowiska w instytucjach UE ani w rządzie państwa członkowskiego. W grupie tej dominują 

eksperci wyborczy, kadra akademicka, byli dziennikarze, rzadziej emerytowani politycy. 

Największą liczbą Zespołów Głównych, ośmioma, kierował Portugalczyk António (Tony) Reis1082, 

były dziennikarz Reutersa i pracownik Banku Światowego, od 1990 roku zajmujący się obserwacją 

wyborczą. Sześć razy stanowisko ZGO sprawował Graham Elson, do 1998 roku sekretarz generalny 

brytyjskich Liberalnych Demokratów. Pięć razy ZGO był José Antonio de Gabriel Pérez z Hiszpanii, 

wykładowca uniwersytecki i konsultant UNESCO oraz UNDP. Pérez i Reis kierowali Zespołami 

Głównymi na misjach hiszpańsko–, angielsko– i portugalskojęzycznych, podczas gdy Elson wyłącznie 

anglojęzycznych. W całej historii MOW UE nie zdarzyło się, aby jakakolwiek osoba pełniła stanowi-

sko ZGO w misjach we wszystkich czterech językach. 

Ogółem stanowisko ZGO sprawowali w omawianym okresie obywatele 12 państw członkowskich, w 

tym 21 razy Hiszpanie, 15 razy Brytyjczycy, 10 razy Włosi i Francuzi i 9 razy Portugalczycy. W przy-
                                                 
1082 Zbieżność jego nazwiska z António Reisem, portugalskim politykiem socjalistycznym jest przypadkowa. 
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padku tej grupy występuje podobna tendencja jak w przypadku Głównych Obserwatorów – dominują 

osoby z krajów, w których przynajmniej jeden język oficjalny jest „językiem Misji”. Łącznie Hiszpa-

nie, Brytyjczycy, Francuzi, Portugalczycy i Belgowie pełnili 56 spośród 82 stanowisk ZGO (68,29%). 

Tylko raz stanowisko ZGO pełnił obywatel Niemiec, za to aż cztery razy obywatele Austrii. Ani razu 

szefem Zespołu Głównego nie był obywatel nowego państwa członkowskiego. Wynika to z faktu, że 

osoby te z racji krótszego członkostwa ich krajów w UE oraz bardziej ograniczonego udziału w MOW 

innych organizacji międzynarodowych, miały utrudnioną ścieżkę kariery (w praktyce zostanie ZGO 

wymaga co najmniej kilkuletniego doświadczenia w obserwacji wyborczej)1083. 

Podczas gdy stanowisko Zastępcy Głównego Obserwatora jest stałe dla wszystkich, za wyjątkiem 

jednej, MOW UE, ewolucji podlegał skład pozostałej części Zespołu Głównego. Krystalizował się on 

wraz z rozwojem metodologii obserwacji wyborczej UE. 

Przez cały omawiany okres wyraźnie obserwowana jest tendencja do wzrostu liczebności ZG (zob. 

Tabela 11.). Zespoły Główne początkowych Misji najczęściej są nieliczne (4–6 osób) z silną pozycją 

Głównego Obserwatora. Jeden z najmniejszych– Zespół Główny MOW UE Timor Wschodni 2002 

liczył zaledwie cztery osoby, w tym ani jednego analityka (w jego skład wchodzili Główny Obserwa-

tor, jego zastępca, koordynator oraz ekspert ds. logistyki i bezpieczeństwa1084). Znajduje to odzwier-

ciedlenie w kształcie Raportu Końcowego, który posiada wstęp napisany w pierwszej osobie przez 

Głównego Obserwatora1085. Zespół Główny MOW UE Sri Lanka 2000 składał się z kolei z ekspertów 

(nazywanych „doradcami”) do spraw: politycznych, wyborczych, „mediów i badań”, „szkoleń i orga-

nizacji pozarządowych” oraz „bezpieczeństwa i logistyki”1086. 

W latach 2002-2006, Zespoły Główne liczą zazwyczaj 7–8 członków. Do ZG wliczany w tamtym 

okresie jest również Główny Obserwator. Zespół Główny MOW UE Boliwia 2006 składał się więc z: 

Głównego Obserwatora, ZGO, eksperta ds. prawnych i wyborczych (to ostatnie stanowisko jest dziś 

najczęściej rozdzielane), koordynatora i zastępcę koordynatora obserwatorów, eksperta ds. mediów i 

rzecznika prasowego1087. 

W latach 2009–2010 istnieje wyraźna tendencja, by ZG liczył 9–10 osób. Ponieważ rozbudowie ZG 

towarzyszyło ostateczne przekazanie w 2009 roku do kompetencji IP/SP stanowisk ekspertów ds. bez-

pieczeństwa i operacji (po raz ostatni znajdowali się oni w ZG MOW UE Rwanda 20081088), a w do-

                                                 
1083 W 2012 roku, już po zakończeniu omawianego okresu Polak Jarosław Domański, wcześniej pracownik De-
legacji KE na Ukrainie i członek licznych Zespołów Głównych MOW UE oraz OBWE/ODIHR, został Zastępcą 
Głównego Obserwatora MOW UE Algieria 2012. 
1084 EU EOM East Timor 2002 – Final Report, s. 27 
1085 Ibidem, s. 3-4 
1086 EU EOM – Sri Lanka 2000 – Final Report, www.eueomsrilanka.org/FR2000.pdf, s. 36 
1087 MOE UE Bolivia 2006, Informe final, La Paz, wrzesień 2006, s. 4-5 
1088 www.eueomrwanda.org/EN/Core.html 
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kumentach KE zaczęto traktować Głównego Obserwatora jako osobny organ MOW UE, a nie członka 

ZG, wyraźny staje wzrost liczby analityków. 

Tabela 11. Średnia liczba członków ZG w latach 2000-2010 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Członkowie 

ZG 

5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 

Źródło: opr. własne 

Stanowiska analityka politycznego oraz wyborczego, z drobnymi wyjątkami, istnieją w Zespołach 

Głównych od samego początku omawianego okresu, w jego połowie następuje wyodrębnienie anality-

ka ds. prawnych oraz rozdział między stanowiskami rzecznika misji i analityka ds. mediów. W 2009 

roku do Zespołu Głównego włączono na stałe stanowisko eksperta ds. praw człowieka i równości płci. 

Wcześniej ekspert taki wchodził wyłącznie w skład Misji Eksperckich ds. Wyborów (MEW)1089. Jego 

umiejscowienie w Zespole Głównym ma znaczny wpływ na zakres badań prowadzonych przez MOW 

UE oraz formułowanych przez nią wniosków. Od 2009 roku kwestia równego udziału kobiet i mniej-

szości w procesie wyborczym, wcześniej nierzadko bagatelizowana, jest bowiem jednym z ważnych 

zagadnień badanych przez Misję. 

Zasadniczo stałym elementem zespołów głównych MOW UE jest stanowisko koordynatora – osoby 

będącej bezpośrednim przełożonym LTOs i pośrednim przełożonym STOs. Koordynator z zasady 

pośredniczy w każdym kontakcie służbowym między innymi członkami ZG, a znajdującymi się w 

terenie obserwatorami. Dokonuje on również kompilacji ich raportów i przekazuje zebrane informacje 

poszczególnym analitykom. Jako jedyny wydaje też LTOs bezpośrednie polecenia służbowe. Również 

koordynator, w porozumieniu z IP/SP oraz pod kontrolą ZGO przygotowuje plan rozmieszczenia ob-

serwatorów. Stanowisko to w przeważającej liczbie przypadków sprawowane jest przez osobę szcze-

gólnie doświadczoną w pracy obserwatorskiej. Czasem koordynatorzy z jednych MOW UE, pracują 

na innych jako LTOs. Wśród analityków wymiana taka następuje stosunkowo rzadziej. 

Ze względu na duży zakres obowiązków koordynatora, już w pierwszych latach omawianego okresu, 

na części MOW UE pojawia się stanowisko zastępcy koordynatora. Pod koniec tego okresu występuje 

ona w zdecydowanej większości MOW UE. W najbardziej rozbudowanym Zespole Głównym, na 

MOW UE Etiopia 2010 w Etiopii, oprócz Zastępcy Głównego Obserwatora, analityków: wyborczego, 

prawnego, politycznego i ds. praw człowieka, rzecznika oraz analityka ds. mediów, wchodziła aż 

trójosobowa koordynacja (koordynator z dwoma zastępcami) oraz osobno powołany specjalista ds. 

                                                 
1089 Action Fiche 14 - EIDHR AAP 2008, AIDCO/F2 D(2008) 6 
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raportów (Reporting Officer)1090. Usprawiedliwieniem tak dużej liczby członków Zespołu Głównego 

zajmujących się bezpośrednią pracą z obserwatorami wydaje się największa w historii liczba LTOs, 

których w MOW UE Etiopia 2010 uczestniczyło aż dziewięćdziesięcioro1091. 

Specjalista ds. raportów jest jedną z nielicznych stanowisk niestałych – tworzonych jednorazowo dla 

poszczególnych MOW UE. Innym przykładem jest umieszczenie w Zespole Głównym MOW UE 

Liban 2009 „doradcy Głównego Obserwatora”1092, albo w MOW UE Mozambik 2009 koordynatora ds. 

„współpracy z aktorami międzynarodowymi”1093. 

Bardziej stałe było w praktyce MOW UE stanowisko statystyka. Do jego zadań należał odbiór i prze-

tworzenie danych ilościowych zebranych w czasie wyborów. Od 2012 roku stanowisko to nosi nazwę 

analityka danych obserwacyjnych i być stałym elementem Zespołu Głównego. W styczniu 2012 roku 

odbyło się – w ramach NEEDS – pierwsze szkolenie dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie1094. 

3.3.3.3 Rola i zadania obserwatorów długo– i krótkoterminowych 

Większość uczestników każdej Misji Obserwacji Wyborów UE stanowią obserwatorzy długo– i krót-

koterminowi. O ile przeciętny Zespół Główny MOW UE w latach 2000–2010 liczył 8 osób, o tyle 

przeciętna liczba LTOs wynosiła około 30, a STOs – około 60. Jak łatwo policzyć, LTOs i STOs to 

ponad 90% składu przeciętnej Misji, a sami STOs to ponad połowa jej uczestników. 

Obserwatorzy długoterminowi byli obecni na wszystkich MOW UE w omawianym okresie, obserwa-

torzy krótkoterminowi – na wszystkich za wyjątkiem MOW UE Bhutan 2008, Timor Wschodni 2007, 

Meksyk 2006, MOW UE Rwanda 2003. Komisja Europejska szacuje pobyt LTOs na 1–2 miesięcy, 

zaś STOs na około 10 dni. O ile zadaniem pierwszych – oprócz obserwowania głosowania i liczenia 

głosów – jest analizowanie sytuacji politycznej i obserwowanie kampanii wyborczej w danym regio-

nie kraju, o tyle działalność drugich w praktyce ogranicza się do obserwacji głosowania i liczenia gło-

sów. 

W całym omawianym okresie suma wszystkich stanowisk obserwatorskich utworzonych w ramach 

MOW UE wyniosła 7224, z czego STOs stanowili 65,1%. W ostatnich latach omawianego okresu 

zauważyć można pewną tendencję do zwiększania liczby LTOs kosztem STOs. W latach 2001–2005 

                                                 
1090 Skład Zespołu Głównego MOW UE Etiopia 2010 zob: www.eueom.eu/ethiopia2010/about-the-mission/core-
team 
1091 Podstawowe informacje o MOW UE Etiopia 2010 zob: www.eueom.eu/ethiopia2010/about-the-mission 
1092 www.eueomlebanon.org/en/coreteam 
1093 www.eueom-mozambique.eu/EN/Core.html 
1094 Specyfikacja zadań analityka danych obserwacyjnych zob. 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Microsoft_Word_-
_NEEDS_Observation_Data_Analyst_training_notice_f.pdf 
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STOs stanowili przeciętnie około 70% obserwatorów – w roku 2007 – ponad 58%, rok później 55,5%, 

a w 2010 – 58%. Tylko raz wbrew tej tendencji, w 2009 roku nastąpił wzrost odsetka obserwatorów 

krótkoterminowych do 67%, a więc powyżej przeciętnej. 

Zarówno LTOs jak i STOs od początku MOW UE pracują w dwuosobowych zespołach, w ramach 

których nie istnieje podległość służbowa. Według praktyki, partnerów dobiera się pod względem wie-

ku, doświadczenia i profilu zawodowego. Zazwyczaj są oni różnej płci (praktykę tę ułatwia polityka 

wyboru członków MOW UE). Członkowie jednego zespołu są zawsze obywatelami dwóch różnych 

państw. 

STOs pracują pod kierownictwem LTOs. Obserwatorzy długoterminowi decydują za zgodą koordyna-

tora o ostatecznym miejscu pracy STOs, wydają im polecenia służbowe i dokonują ich wstępnej ewa-

luacji (jej zatwierdzenie należy do kompetencji koordynatora). Do ich obowiązków należy również 

znalezienie zakwaterowania dla STOs, a także przygotowanie dla nich pakietu informacyjnego na 

temat regionu i przeprowadzenie krótkiego szkolenia regionalnego. 

Przeciętnie pod kierownictwem jednego zespołu LTOs znajdowały się – jak wynika z umieszczonych 

powyżej statystyk – dwa zespoły STOs. Jednak w niektórych Misjach, było ich znacznie więcej. W 

MOW UE Uganda 2006, na jednego LTO przypadało aż 20 STO, w MOW UE Tanzania 2000 – po-

nad 11. Dla kontrastu, największy stosunek STOs do LTOs w misjach w latach 2009–2010, to 2,67 

(MOW UE Togo 2009). Zdaje się to odzwierciedlać tendencję do zastępowania STOs przez obserwa-

torów długoterminowych, jako część szerszej tendencji do zwiększania długoterminowości obserwacji 

wyborczej UE. 

Zarówno LTOs jak i STOs wybierani są w tym samym konkursie na podstawie tej samej bazy danych. 

W większości MOW UE, wobec kandydatów na LTOs oczekiwane jest ukończenie co najmniej jednej 

misji w charakterze STO. Pewna część osób, zamiennie wykonuje obie prace, na jednych misjach 

występując jako obserwator krótko–, na innych jako długoterminowy. Praktyka nominacyjna części 

państw członkowskich, w tym Polski, wykluczała jednak w omawianym okresie ubieganie się o sta-

nowisko STO przez osoby, które już posiadają doświadczenia LTO. Ma to na celu dopuszczenie do 

obserwacji wyborów większej liczby osób. 

Podstawową różnicą w sprawowaniu stanowisk STOs i LTOs jest zakres obowiązków. Obserwatorzy 

długoterminowi odgrywają kluczową rolę w procesie zbierania materiału badawczego, który wykorzy-

stany zostanie do oświadczenia wstępnego i raportu końcowego. Ich podstawową metodą badawczą 

jest metoda wywiadu (codziennie zespół LTO odbywa po kilka spotkań z przedstawicielami władz, 

komisji wyborczej, partii politycznych, organizacji pozarządowych itd.). Podstawowym narzędziem 

przekazania zebranego materiału jest z kolei raport tygodniowy – liczący około 5–6 stron dokument 
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stanowiący resume zebranych w ciągu tygodnia informacji. Format raportu przygotowany jest przez 

Zespół Główny i zazwyczaj zawiera szczegółowe pytania mieszczące się w kilkunastu sekcjach, z 

których najważniejsze dotyczą generalnego kontekstu politycznego w regionie, lokalnych wydarzeń 

kampanii wyborczej i ich oceny, zachowań administracji wyborczej i przygotowań do wyborów, kwe-

stii prawnych, stanu praw człowieka, udziału kobiet i mniejszości w procesie wyborczym, edukacji 

obywatelskiej oraz struktury i postawy mediów lokalnych1095. 

Na podstawie raportów końcowych koordynator lub jego zastępca sporządzają kompilację raportów, 

której fragmenty służą, jako źródło informacji z terenu, poszczególnym ekspertom Zespołu Głównego. 

Inne szablonowe dokumenty, które sporządzają LTOs to raport z kampanii wyborczej i raport doty-

czący incydentów. Pierwszy służy do sporządzania informacji o wiecach, mityngach i manifestacjach 

przedwyborczych, drugi – o poważnych anomaliach procesu wyborczego, w szczególności aktach 

przemocy. W ciągu dwumiesięcznego pobytu, ekipa LTO przygotowuje od 4 do 6 raportów tygo-

dniowych i w zależności od sytuacji od kilku do kilkudziesięciu raportów z kampanii wyborczych i 

raportów dotyczących incydentu. LTOs mogą też otrzymywać polecenia sprawdzenia faktów lub za-

dania szczegółowych pytań przesłanych im przez ekspertów Zespołu Głównego za pośrednictwem 

koordynatora1096. 

Stała dla MOW UE jest próba takiego rozmieszczenia obserwatorów długoterminowych, aby pokry-

wali oni całe terytorium kraju i w ten sposób dostarczali możliwie precyzyjnych informacji Zespołowi 

Głównemu. Największe MOW UE liczyły 90 lub więcej LTOs (Zimbabwe 2000, Etiopia 2010), co 

dawało możliwość szczegółowego obserwowania procesu wyborczego. Misje, które liczyły po zaled-

wie kilku LTOs (najmniejsza z nich miała czterech obserwatorów długoterminowych), są przeważnie 

spotykane w pierwszych latach omawianego okresu (MOW UE Tanzania 2000, 6 LTOs) lub też są to 

misje kierowane do małych państw na kolejne obserwowane przez UE procesy wyborcze (MOW UE 

Gwinea–Bissau 2009, 6 LTOs). 

Rola obserwatorów krótkoterminowych zasadniczo sprowadza się do obserwowania samego dnia gło-

sowania i kolejnych dni, do czasu policzenia głosów i zestawienia rezultatów. Ponieważ w czasie tego 

kilkudniowego okresu, LTOs również wykonują podobne zadania, praca obu typów obserwatorów jest 
                                                 
1095 Na podstawie szkiców raportów tygodniowych MOW UE Kambodża 2008, MOW UE Nigeria 2011 i MOW 
UE DR Kongo 2011 
1096 Najczęściej pytania te cechuje daleko idąca szczegółowość. Ekspert prawny może na przykład rozesłać za 
pośrednictwem koordynatora rozporządzenie władz państwa przyjmującego niższego szczebla i prosić o spraw-
dzenie – metodą wywiadu – w jaki sposób interpretują go lokalne organa władzy. Ekspert medialny może np. 
prosić o określenie liczebności lokalnej komórki związku dziennikarzy albo określenie sprzętu znajdującego się 
w dyspozycji organu nadzorującego media. W dniach bezpośrednio poprzedzających głosowanie szczególnie 
aktywny jest ekspert wyborczy, który poleca sprawdzanie stanu przygotowań do wyborów (np. odsetka otrzy-
manych przez lokalną komisję wyborczą urn do głosowania), tuż po wyborach pytania często formułuje ekspert 
prawny (dotyczą one zwłaszcza procedury zaskarżania wyników wyborów). 
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wówczas podobna. W szczególności: 

1.) W dniu wyborów zespół obserwatorów przemieszczając się ustaloną wcześniej z Zespołem Głów-

nym trasą (w przypadku STOs trasę tę wyznaczają dla nich najczęściej LTOs), odwiedza od kilku 

do kilkunastu lokali wyborczych i po około półgodzinnej wizycie wypełnia liczący jedną do trzech 

stron formularz obserwacyjny. W większości Misji pod koniec omawianego okresu, formularze 

miały trzy typy – do obserwowania otwarcia głosowania, jego przebiegu i zamknięcia lokalu wy-

borczego. Formularz służy do przeprowadzenia badania ilościowego, a standardowe pytania doty-

czą m.in. prawidłowego wyposażenia i funkcjonowania komisji wyborczej, przestrzegania proce-

dur, zachowania służb porządkowych, ewentualnych naruszeń ciszy wyborczej, liczby osób, które 

zagłosowały do końca wizyty obserwatorów itd. Jeżeli przyjąć, że statystyczna MOW UE składa 

się z 45 dwuosobowych zespołów, statystyk Zespołu Głównego otrzymuje dane z 400–500 lokali 

wyborczych. Może to stanowić od 0,5 do 5 procent wszystkich. Zwrócić jednak należy uwagę, że 

w związku z dobrowolnym wyborem materiału badawczego przez obserwatorów i brakiem nale-

żytej próbki, badanie to nie spełnia warunków badania ilościowego. Stosowana przez ONZ w la-

tach 1990–1991 metoda quick count, nigdy nie została użyta w praktyce MOW UE. 

2.) Wraz z zakończeniem głosowania obserwatorzy pozostają w ostatnim odwiedzanym lokalu wy-

borczym, gdzie obserwują proces liczenia głosów i wypełniania dokumentacji. Kończy go wypeł-

nienie kolejnego formularza obserwacyjnego. 

3.) Po przeliczeniu głosów, obserwatorzy towarzyszą urnie z głosami i dokumentacji do regionalnych 

komisji wyborczych kolejnych instancji. W każdej z nich wypełniają kolejne rodzaje formularzy z 

pytaniami dotyczącymi prawidłowości procedur. Część formularzy zawiera również pytania o 

wyniki wyborów w danym obwodzie lub okręgu. Pozwala to Zespołowi Głównemu stworzyć 

pewną projekcję rezultatów, choć z racji wspomnianego już braku reprezentatywnej próby, nie 

spełnia ona wymogów badania ilościowego. 

4.) Wszystkie formularze przesyłane są do Zespołu Głównego. Obserwatorzy krótkoterminowi na 

części MOW UE robią to bezpośrednio, lub też za pośrednictwem LTOs, którzy przed wysłaniem, 

dokonują kompilacji wyników własnych obserwacji, jak również tych dokonanych przez podle-

głych im STOs1097. 

Zakończenie procedur zestawiania głosów na szczeblu regionalnym łączy się z zakończeniem działal-

ności obserwatorów krótkoterminowych, którzy po sympozjum (debriefingu) z udziałem Zespołu 

Głównego, wracają do swoich krajów. Obserwatorzy długoterminowi pozostają na swoich stanowi-

skach, by obserwować proces składania i rozpatrywania powyborczych sporów sądowych oraz uzy-

                                                 
1097 Zespół Główny przygotowuje wówczas formularze kompilacyjne. Zamiast zakreślania na nich odpowiedzi 
„tak” lub „nie”, w każde miejsce wpisuje się liczbę odpowiedzi uzyskanych po zsumowaniu wszystkich formula-
rzy wypełnionych przez LTOs i zespoły STOs. Formularze kompilacyjne nie zawierają możliwości zamieszcza-
nia jakichkolwiek komentarzy. 
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skiwać ich dokumentację. 

Jeżeli okresowi powyborczemu towarzyszą napięcia, obserwatorzy mogą mieć ograniczoną możliwość 

poruszania się, jeżeli towarzyszy im przemoc, Zespół Główny może podjąć decyzję o koncentracji 

części lub wszystkich obserwatorów w bezpiecznych punktach kraju, lub o ich ewakuacji. Do ewaku-

acji Misji doszło m.in. w Kenii w 2007 i Wybrzeżu Kości Słoniowej w 2010 roku, a do wycofania 

części obserwatorów przed końcem ich kontraktu w Demokratycznej Republice Kongo (DRK) w 

grudniu 2011 roku. 

Jeżeli rozwiązanie MOW UE odbywa się w naturalnym trybie, LTOs, podobnie jak obserwatorzy 

krótkoterminowi, wracają przez stolicę państwa przyjmującego, gdzie odbywają 1–2–dniowy debrie-

fing z udziałem członków Zespołu Głównego. 

Pomimo pewnych podobieństw między pracą LTO i STO, zwrócić należy uwagę na istotne różnice 

między oboma stanowiskami. Pierwsza została już omówiona – stanowisko LTO jest stanowiskiem 

analitycznym, stanowisko STO – wymaga głównie zbierania i należytej transmisji danych. 

Także zakres czasowy pełnienia obu stanowisk wprowadza istotną różnicę dotyczącą profilu zawodo-

wego obserwatorów. Obserwatorzy długoterminowi, którzy często spędzają od 4 do 6 miesięcy w roku 

na misjach, stanowią półzawodową kadrę, która często nie wykonuje innej pracy lub łączy pracę ob-

serwatora z czynnościami podejmowanymi dorywczo. Obserwatorzy krótkoterminowi są w tym kon-

tekście woluntariuszami, którzy pracują zawodowo, a na misje, zajmujące im 10–30 dni w roku, jeż-

dżą w ramach urlopów. W grupie tej znajdują się liczni funkcjonariusze publiczni państw członkow-

skich (pracownicy MSZ i innych urzędów centralnych, radni samorządowi, parlamentarzyści) oraz 

pracownicy Komisji Europejskiej niższego szczebla. W przeciwieństwie do LTOs, obserwatorzy krót-

koterminowi, nie otrzymują wynagrodzenia, a ich dochód za wykonaną pracę stanowią pozostałości ze 

stosunkowo wysokich diet1098. 

W niektórych MOW UE (jest to wyjątkowo rzadkie) mogą pojawić się inne rodzaje obserwatorów, jak 

np. obserwatorzy średniookresowi (Medium–Term Observers, MTOs). Dzieje się tak, gdy MOW UE 

obserwuje wyjątkowo długi proces wyborczy, np. będący procesem politycznym po konflikcie zbroj-

nym. Ten rodzaj stanowiska, pozostałość po praktykach OBWE z lat 90., utworzono m.in. w czasie 

MOW UE DRK 2006. 

                                                 
1098 Mimo, że obserwatorzy długoterminowi otrzymują wynagrodzenie (w grudniu 2010 roku wynosiło ono 2000 
euro miesięcznie), główną część ich dochodu również stanowią pozostałości diet, w państwach Afryki Subsaha-
ryjskiej wynoszących między 200 a 300 euro dziennie. Stawki diet są stale aktualizowane przez Komisję Euro-
pejską. W państwach postkonfliktowych może obowiązywać także dodatek za ponoszone ryzyko – równowar-
tość 33 euro dziennie. Całość różnego rodzaju wypłat dla obserwatorów i członków Zespołu Głównego, których 
zarobki są znacznie wyższe, wynosi około jednej piątej kosztów Misji. 



279 
 

Obserwatorzy krótkoterminowi rekrutowani na miejscu (LSTOs) stanowią oni wydzieloną część Misji. 

Finansowani są przez rodzime instytucje (zazwyczaj ambasady), nie podlegają ewaluacji, nie mają też 

dostępu do wewnętrznej korespondencji Misji. Ze względu na powyższe uwarunkowania, nie są oni 

również podlegli LTOs. Ich rola staje się o wiele ważniejsza w sytuacji, gdy – z przyczyn bezpieczeń-

stwa lub finansowych – na Misji nie ma STOs. Wówczas MOW UE mają tendencje do liczenia 

LSTOs jako zwykłych obserwatorów1099. Rola LSTOs w niektórych misjach była znacząca. Na przy-

kład MOW UE Zambia 2006 liczyła ośmiu członków Zespołu Głównego, 36 LTOs, 48 STOs i aż 52 

LSTOs1100. Ale dwa lata wcześniej w graniczącym z Zambią Malawi, MOW UE, która miała 47 STOs, 

zmobilizowała zaledwie sześcioro LSTOs, pracowników brytyjskiej ambasady i holenderskiego kon-

sulatu1101. Różnica ta wynika zapewne z wielkości korpusu dyplomatycznego w obu krajach. Dla 

przykładu w MOW UE Tanzania 2010 uczestniczyło 26 LSTOs wobec 42 regularnych STOs1102. 

W historii MOW UE, miały również miejsce misje (szczególnie MOW UE DRK 2005), w których 

oprócz członków Zespołu Głównego i LTOs uczestniczyli wyłącznie LSTOs. Co ciekawe – tak jak w 

przypadku Zambii i Malawi nie są oni uwzględniani – tak w DR Kongo dokument Komisji Europej-

skiej uznaje ich wszystkich za regularnych STOs1103. 

Jedną z najbardziej korzystających z pracy LSTOs Misji Obserwacji Wyborów była MOW UE Nika-

ragua 2001. Wśród obserwatorów znalazło się aż 65 wydelegowanych przez ambasady państw człon-

kowskich. Było ich więcej niż łącznie członków Zespołu Głównego, LTOs i STOs. Raport Końcowy 

wprowadza rozróżnienie między nimi i STOs, ale w odniesieniu do działań w dniu głosowania, nazy-

wa obie grupy mianem obserwatorów krótkoterminowych1104. 

Ostatnią grupę, która bywa uznawana za członków MOW UE1105 stanowią członkowie delegacji Par-

lamentu Europejskiego. Pomimo, że część raportów końcowych uznaje ich za członków MOW UE, 

nie dostarczają oni materiału badawczego dla Zespołu Głównego, a główną korzyścią z ich pobytu jest 

zwiększenie widoczności Misji. Najwięcej, bo aż 28 deputowanych do PE towarzyszyło MOW UE 

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 20051106. Rok później MOW UE na tym samym terytorium liczyła 27 

europosłów1107. W ostatniej części omawianego okresu podjęto próbę usystematyzowania kształtu 

delegacji PE – po 2009 roku typowa delegacja Parlamentu Europejskiego liczy siedem osób, w tym 

przewodniczącego delegacji, który w dniu prezentacji oświadczenia wstępnego MOW UE zasiadał 

                                                 
1099 European Union sends Election Observation Mission to Ecuador, IP/08/1317, Brussels, 15 września 2008 r.  
1100 EU EOM – Zambia 2006, Preliminary Statement, Lusaka, 30 września 2006 r., s. 2 
1101 EU EOM Malawi 2004 – Final Report, s. 6 
1102 EU EOM Tanzania 2010 – Final Report, s. 3 
1103 EU Annual Report on Human Rights 2006, Luxembourg 2006, s. 46 
1104 EU EOM Nikaragua 2001 – Final Report, s. 4 
1105 Ibidem 
1106 EU EOM - West Bank and Gaza 2005 – Final Report, s. 2 
1107 EU EOM - West Bank and Gaza 2006 – Final Report, s. 4 
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obok Głównego Obserwatora1108. Pobyt takiej delegacji trwał zazwyczaj kilka dni i rozpoczynał się od 

briefingu przeprowadzonego przez Zespół Główny oraz spotkań z głównymi aktorami politycznymi w 

państwie przyjmującym. Członkowie delegacji uczestniczyli w obserwowaniu wyborów w formie 

zbliżonej do STOs. 

Udział europosłów w MOW UE jest symboliczny, choć autorzy Komunikatu Komisji z 2000 roku, 

chcieli wyraźnie wzmocnić udział eurodeputowanych w MOW UE i przyznania im „zarezerwowane-

go miejsca w każdym unijnym zespole obserwacyjnym”1109. Przyjęte rozwiązanie ma charakter kom-

promisu pomiędzy dwiema koncepcjami – MOW UE jako struktury zapewniającej widoczność insty-

tucji UE i ich przedstawicieli i MOW UE jako struktury eksperckiej zapewniającej możliwie bez-

stronną ocenę obserwowanych zjawisk. W samym Parlamencie Europejskim, w którym na początku 

istniała tendencja do organizowania niewielkich kilkudniowych misji obserwacyjnych, de facto wizyt 

studyjnych odbywanych w czasie wyborów1110, przyznano z czasem, że tego typu pobyty zasadne są 

tylko jako towarzyszące misjom długoterminowym, a więc w omawianym tutaj przypadku pełno-

prawnym MOW UE, gdyż „jedynie takie misje mogą zagwarantować kompleksową i skrupulatną oce-

nę procesu wyborczego1111”. 

3.3.4 Prawa i obowiązki obserwatorów wyborczych MOW UE 

Integralną część decyzji 9262/98 stanowi Kodeks Zachowania (Code of Conduct) wszystkich uczest-

ników MOW UE, który odgrywa zasadniczą rolę w ewaluacji obserwatorów wyborczych. Naruszenie 

Kodeksu Zachowania może skutkować obniżeniem oceny ewaluacyjnej danego obserwatora lub – w 

wypadku poważnego naruszenia – usunięciem go z Misji. Kodeks, będący integralną częścią Decyzji 

9262/98, nie posiada strukturyzacji ani numeracji poszczególnych punktów. Zasadne wydaje się więc 

zaproponowanie strukturyzacji tego dokumentu. Kodeks Zachowania podzielić można na części za-

wierające1112: 

1. Obowiązek respektowania prawa i zwyczajów państwa przyjmującego. Obserwatorzy UE nie 

posiadają immunitetów, chyba, że w sposób jednostronny przyznanych przez państwo przyjmują-

ce, zobowiązani są też używania dokumentów tożsamości potwierdzających członkostwo w misji 

                                                 
1108 Wystąpienie Pietro Ducciego, członka Jednostki ds. Koordynacji Wyborów w Parlamencie Europejskim na 
szkoleniu kandydtów na rzeczników prasowych MOW UE, NEEDS EU EOM Press Officer Training, Bruksela, 
25 października 2012 r. 
1109 Communication from the Commission on EU Election Assistance and Observation, op. cit, COM(2000) 191 
final, s. 14 
1110 Lista tych misji, które w świetle zaproponowanego w tej pracy podziału nie sposób uznać za pełne Misje 
Obserwacji Wyborów dostępna jest na stronie PE pod adresem 
www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/default_en.htm 
1111 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania 
(2007/2217(INI)), A6-0138/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 14 
1112 Council Decision 9262/98 - PESC 157 - COHOM 6, 3 czerwca 1998 r. 
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oraz okazywania ich na żądanie kompetentnych władz. W wypadku jeżeli prawo krajowe unie-

możliwia obserwatorom wykonywanie ich pracy, powinni oni podporządkować się jego wymo-

gom, informując o zaistniałym fakcie władze misji. Ponadto w czasie całej misji „włączając czas 

wolny” obserwator ma obowiązek „zachowywać się bez zarzutu, zachować zdrowy rozsądek i w 

najwyższym stopniu dyskrecję w sprawach prywatnych” (the highest level of personal discre-

tion)1113. 

2. Obowiązek wykonywania poleceń kierownictwa misji. Decyzja wymienia m.in. nakaz respek-

towania wyznaczonych przez kierownictwo obszaru geograficznego działań danego obserwatora, 

uczestniczenia w szkoleniu (briefingu) poprzedzającym misję i w sympozjum (debriefingu) koń-

czącym udział obserwatorów w misji. Nakłada też na obserwatorów obowiązek współuczestnicze-

nia – poprzez sporządzane na polecenie kierownictwa misji raporty – w tworzeniu jej dokumen-

tów końcowych. Zobowiązuje ich do współpracy z obserwatorami z innych organizacji z zastrze-

żeniem, że odbywać się ona ma „pod kontrolą” Głównego Obserwatora1114. 

3. Obowiązek bezstronności. Zachowanie „całkowitej bezstronności przy wypełnianiu swoich 

obowiązków” oraz „nieokazywanie w jakimkolwiek momencie jakiegokolwiek uprzedzenia lub 

preferencji w odniesieniu do władz krajowych, partii, kandydatów lub jakichkolwiek kwestii bę-

dących przedmiotem procesu wyborczego” stanowią podstawowy warunek obserwacji wyborów. 

Kodeks zakazuje explicite używania jakiejkolwiek symboliki bądź kolorystyki partyjnej lub koja-

rzonej w danym kraju z konkretnym aktorem politycznym. Zabrania też „dokonywania jakichkol-

wiek osobistych lub przedwczesnych komentarzy” na temat procesu wyborczego. 

4. Obowiązek powstrzymania się od ingerencji „w proces wyborczy, procedury dnia wyborów 

lub liczenie głosów”. Obserwatorzy mają prawo informować przedstawicieli władz wyborczych o 

zauważonych nieprawidłowościach, nie mają jednak prawa „dawania instrukcji lub unieważniania 

decyzji przedstawicieli władz wyborczych”. 

5. Obowiązek rzetelności. Obserwatorzy mają obowiązek ustalenia swoich konkluzji na podstawie 

„dobrze udokumentowanego, opartego na faktach i możliwego do zweryfikowania materiału do-

wodowego” oraz prowadzenia rejestr lokali wyborczych i innych odnoszących się do ich pracy 

miejsc, które odwiedzili. 

Równolegle z Kodeksem Zachowania w skład Decyzji Rady 9262/98 weszły również „Generalne 

wytyczne dla obserwatorów na czas odwiedzania lokali wyborczych” (General Guidelines for Obse-

rvers when visiting Polling Stations). W odróżnieniu od Kodeksu, który odnosi się do norm zachowa-
                                                 
1113 Na podstawie tego zapisu za złamanie Kodeksu Zachowania uznane zostają w praktyce MOW UE wszelkie 
działania narażające reputację Misji, takie jak publiczne nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, korzy-
stanie z prostytucji, łamanie zasad danej społeczności lub bardzo szeroko postrzegany zakres świadomych za-
chowań, które w ocenie miejscowej ludności naruszają dobre imię Misji. 
1114 Ponieważ Główny Obserwator ma bardzo rzadko kontakt bezpośredni z obserwatorami, jego „kontrolę” 
należy za każdym razem rozumieć jako sprawowaną za pośrednictwem Zespołu Głównego, w szczególności 
koordynatora. 
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nia obserwatorów w czasie całej misji, Generalne wytyczne dotyczą zachowań obserwatorów w dniu 

głosowania, a więc w czasie, gdy ich działalność jest najbardziej widoczna. Sformułowane są w dru-

giej osobie, zawierają nierzadko kolokwialne zwroty, mają też bardziej szczegółowy charakter. Decy-

zja Rady nakłada na obserwatorów szereg obowiązków, które na zasadach podobnych jak w odniesie-

niu do Kodeksu Zachowania, podzielić można na trzy zasadnicze grupy: 

1. Zachowanie bezstronności. Obserwatorom wyborczym zaleca się zachowanie nie dające prawa 

do podejrzeń, że sympatyzują z jakimkolwiek aktorem politycznym, w tym m.in. unikania entu-

zjazmu lub manifestowania przyjaźni wobec spotkanych w komisji wyborczej, a poznanych wcze-

śniej przedstawicieli partii politycznych. 

2. Ustanowienie roboczych relacji z przedstawicielami komisji wyborczych. Obserwatorzy zo-

bowiązani są do przedstawienia się przewodniczącemu komisji, okazywania dowodu tożsamości 

na żądanie każdego przedstawiciela władz, unikanie konfrontacji z członkami ochrony, stosowania 

się do instrukcji członków komisji i ograniczenie się wyłącznie do uwzględnienia ewentualnych 

nieprawidłowości w raporcie wewnętrznym. Jednocześnie zaleca się im wykazywanie „umiaru” 

przy próbach nawiązania przez członków komisji zbyt bliskich relacji, np. zaproszeniach do 

wspólnych posiłków. 

3. Dokumentowanie swoich spostrzeżeń. Decyzja Rady nakłada na obserwatorów obowiązek spo-

rządzania notatek z rozmów oraz uzyskanych informacji, w tym notowania wszelkich skarg skie-

rowanych do obserwatora w odpowiednich formularzach obserwacyjnych z odnotowaniem danych 

osoby skarżącej. Jednocześnie poleca traktowanie wszystkich uzyskanych informacji jako pouf-

nych. 

Z kolei wśród zakazów, jakim poddani są obserwatorzy w czasie odwiedzania komisji wyborczych 

wymieniono: 

1. ingerowanie (zarówno poprzez pomaganie lub przeszkadzanie) w proces oddawania i liczenia 

głosów; 

2. dotykanie oficjalnych materiałów wyborczych; 

3. nagrywanie, fotografowanie lub filmowanie lokalu wyborczego; 

4. odgrywanie aktywnej roli w rozwiązywaniu sporów i skarg, nawet jeżeli obserwator zostanie o to 

poproszony; 

5. wykazywanie zniecierpliwienia1115. 

Osobna część dokumentu poświęcona jest szczególnie ważnej sprawie zasad udzielania wypowiedzi 

mediom. Rada zakazuje obserwatorom „udzielania jakichkolwiek komentarzy na temat procesu wy-

                                                 
1115 Council Decision 9262/98 - PESC 157 - COHOM 6, 3 czerwca 1998 r. 
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borczego”. Decyzja stwierdza, że „we wszystkich przypadkach dziennikarze proszący o komentarz, 

powinni być kierowani do autoryzowanego rzecznika misji”1116. 

Decyzja 9262/98 wymienia także uprawnienia obserwatorów wyborczych. Ten stosunkowo krótki 

rozdział wylicza: 1.) prawo do odwiedzenia – za zgodą i pod nadzorem kierownictwa misji – każdego 

dowolnie wybranego lokalu wyborczego, 2.) spotykanie się celem zdobycia informacji z członkami 

władz wyborczych, aktorami życia politycznego i wyborcami, 3.) zadawanie członkom komisji wy-

borczych i wyższych organów władz wyborczych pytań związanych z procesem głosowania i liczenia 

głosów bez prawa do interweniowania w ich decyzje1117. 

Opisane powyżej reguły, zarówno te, które umieszczono w Kodeksie Zachowania, jak i w General-

nych wytycznych, uzupełniane są dodatkowo przez wewnętrzne instrukcje każdej MOW UE. W 

szczególności dotyczą one bezpieczeństwa, ale również konkretnych zachowań obserwatorów. Do 

praktyki MOW UE należą zakazy opuszczania terenu działalności (Area of Responsibility, Lieu 

d’affectation) danego zespołu LTO lub STO, zakaz podróżowania nocą, zakaz odwiedzania zakaza-

nych stref i miejsc. Misje mogą również precyzować zasady ubioru (np. w celu uniknięcia skojarzeń z 

kolorystyką niektórych partii politycznych). W przypadku szczególnie nierzetelnej postawy mediów, 

mogą z kolei wprowadzić pełen zakaz udzielania im wypowiedzi. Misje również same ustalają zasady 

i zakres odpowiedzialności za przestrzeganie dyscypliny finansowej przez obserwatorów1118. Tego 

typu rozporządzenia opierają się na generalnym wynikającym z Kodeksu Zachowania obowiązku re-

spektowania poleceń Zespołu Głównego.  

Praktyka misji obserwacji wyborczych przez lata wyodrębniła szereg szczególnych nadużyć popełnia-

nych przez obserwatorów wyborczych. W szczególności należały do nich: poważne naruszenie norm 

bezpieczeństwa każdorazowo ustalanych przez kierownictwo misji, zachowania sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego w danym regionie, udzielanie komentarzy o charakterze politycznym miej-

scowym mediom. Za wyjątkowo poważne wykroczenie uważane jest opuszczenie powierzonego tery-

torium, dokonane bez uprzednio uzyskanej zgody. Niesie ono ze sobą zarówno potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa jak i wizerunku Misji. 

3.3.4 Ewaluacja obserwatorów jako element ich przyszłej selekcji 

                                                 
1116 Nie jest to rozumiane jako absolutny zakaz rozmowy z mediami – obserwatorzy mają prawo mówić o swojej 
pracy i jej metodach, a także generalnie przedstawiać Misję lub obserwację wyborczą Unii Europejskiej. Nie 
wolno im natomiast udzielać wypowiedzi stanowiących komentarz do wyborów bądź wydarzeń politycznych w 
państwie przyjmującym.  
1117 Ibidem 
1118 Do dyspozycji zespołu LTO i STO pozostają fundusze (zazwyczaj kilka tysięcy euro) na wynajem samocho-
du, benzynę, opłacenie tłumacza i kierowcy, czasem na opłacenie noclegów, zwane w zawodowym żargonie 
„Petit Cash”. Wewnętrzne regulacje każdej MOW UE określają kto ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę 
finansową zespołu i jakie są zasady korzystania z funduszy. 
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Jedną z podstawowych zasad systemu MOW UE jest poddawanie wszystkich uczestników MOW UE 

formalnemu procesowi ewaluacji, którego wyniki wprowadzane są do bazy danych. Dokumenty z lat 

1998–2000, które precyzowały zasady wyboru obserwatorów, jedynie zdawkowo określają zasady 

ewaluacji, a jej sposób był kilkakrotnie zmieniany przy zasadniczym zachowaniu tych samych ele-

mentów. Ostatnie przyjęte w omawianym podokresie zasady pochodzą z marca 2009 roku i zawarte 

zostały w instrukcji „Wskazówki do ewaluacji obserwatorów MOW UE” (Guidelines for EU EOM 

Observer Evaluation) podpisanej przez ówczesnego Szefa Sektora Wyborczego (Head of Election 

Sector), DG AIDCO Patrice’a Lenormanda1119. 

Dokument tworzy trzy ścieżki ewaluacyjne – osobno dla STOs, LTOs i członków Zespołu Głównego. 

Jako cel ewaluacji wymienia „archiwizację wyników ich działalności i zachowania w czasie każdej 

MOW UE w celu ułatwienia późniejszej selekcji dokonywanej przez państwa członkowskie i Komisję 

Europejską”1120. 

„Wskazówki” utrzymują już wcześniej istniejące cztery stopnie oceny globalnej (global synthetic as-

sessment): 

 REKOMENDACJA. Rekomendacja rozumiana jako zgoda na wybór do udziału w kolejnych mi-

sjach jest zasadniczą oceną obserwatora, którą otrzymuje zdecydowana większość uczestników 

(od 80 do 90%). Rekomendowany obserwator to w rozumieniu „Wskazówek” osoba, która „wy-

pełnia zadania w sposób satysfakcjonujący, należycie wypełnia formularze i raporty, w sposób 

punktualny i aktywny uczestniczy w szkoleniach i sympozjach, wykazuje się duchem zespołu, 

okazuje elastyczność i zdolność do pracowania, podróżowania i życia w trudnych warunkach oraz 

posiada doskonałe zdolności językowe”1121. 

 WYSOKA REKOMENDACJA. Ten typ rekomendacji oparty jest na najmniej jasnych kryteriach. 

Wysoce rekomendowany (Highly Recommended) jest taki obserwator, który w sposób istotny wy-

różniał się na tle innych rekomendowanych obserwatorów, jego działalność jest „wybitna”, co w 

szczególności objawia się poprzez „wykazywanie inicjatywy w badaniu każdej ważnej sprawy i 

dostarczaniu istotnego wkładu” do prac MOW UE. Dokument sugeruje, że odsetek osób „wysoce 

rekomendowanych” po każdej misji nie powinien przekraczać 20%1122. W praktyce jest on niższy i 

nie przekracza 10% obserwatorów, choć w historii MOW UE występowały również Misje, gdzie 

przekroczono 20-procentowy limit. Osoby „wysoce rekomendowane” mają – zgodnie z dokumen-

tem i z praktyką – ułatwione ubieganie się w przyszłości o wyższe stanowiska (np. awans z STO 

na LTO lub – w przypadku byłego LTO, który spełnia pozostałe warunki – starania o pracę w Ze-

                                                 
1119 Guidelines for EU EOM Observers Evaluation, Brussels, marzec 2009 r. 
1120 Ibidem 
1121 Ibidem 
1122 Ibidem. 
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spole Głównym)1123. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj ewaluacji budził największe kontrowersje, a 

często również frustrację wśród pozostałych obserwatorów. Kilkakrotnie pojawiały się postulaty 

jego reformy – ostatecznie „najwyższa rekomendacja” zniesiona została na początku 2013 ro-

ku1124. 

 REKOMENDACJA Z WYMOGIEM POPRAWY. Obserwator, który otrzyma tę ocenę (jest ona 

rzadka i dotyczy nie więcej niż paru procent obserwatorów), musi poprawić jeden z elementów 

swojej działalności. „Wymaganie poprawy” może dotyczyć np. lepszego opanowania języka misji, 

ale może również obejmować bardziej abstrakcyjne zagadnienia jak „polepszenie ducha zespoło-

wego” albo „wypracowanie bardziej aktywnej postawy”. Osoba „rekomendowana lecz wymagają-

ca poprawy” formalnie nie jest skreślona z przyszłych misji, jednak ocena taka wyraźnie utrudnia 

jej w przyszłości przejście przez selekcję i może wyłączyć ją na dłuższy czas (np. rok – dwa lata) 

z obserwacji wyborczej. 

 BRAK REKOMENDACJI. Jest to wyjątkowo rzadko wystawiana ocena, będąca efektem poważ-

nego złamania zasad postępowania obserwatorów lub innego typu zachowanie uznawanego po-

wszechnie za nieakceptowalne1125. W praktyce obserwacji wyborczej tego typu ocena wystawiana 

może być osobie, która w czasie pracy w MOW UE dokonała przestępstwa lub poważnego naru-

szenia zasad zawodowych (pijaństwo, zabronione czyny seksualne, narażenie na szwank reputacji 

misji lub zawinione skonfliktowanie się z ludnością miejscową, samowolne oddalenie się z okre-

ślonego obszaru itd.). 

Wszystkie oceny za wyjątkiem „rekomendacji”, która jest oceną bazową, wymagają pisemnego uza-

sadnienia. Od oceny wystawionej LTOs i STOs przysługuje jednoinstancyjna droga odwoławcza. 

Osobami odpowiedzialnymi za sformułowanie oceny są: 

 W przypadku STOs – odpowiedzialni za ich region LTOs. W przypadku braku zgody na ocenę 

przysługuje odwołanie do koordynatora; 

 W przypadku LTOs – koordynator. W przypadku braku zgody przysługuje odwołanie od oceny do 

ZGO; 

 W przypadku członków Zespołu Głównego – ZGO. Od jego decyzji nie ma odwołania wewnątrz 

MOW UE. 

Wszystkie oceny, z wyjątkiem ocen członków Zespołu Głównego, są niezwłocznie wprowadzane do 

elektronicznego spisu obserwatorów i stanowią podstawę decyzji w przyszłych procesach naboru na 

Misje. Obserwatorzy mogą umieszczać pod oceną komentarze, wyjaśnienia itd. 

                                                 
1123 Ibidem 
1124 Guidelines for EU EOM Observers Evaluation, dokument bez daty i miejsca wydania sporządzony przez 
Służbę ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Komisji Europejskiej, przekazany autorowi przez MSZ RP. 
1125 Ibidem 
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Ewaluacja LTO, w przeciwieństwie do ewaluacji STO, ma charakter złożony i oprócz wspomnianej 

już oceny generalnej zawiera oceny szczegółowe. Ewaluacji do końca 2012 roku poddawanych było 

12 kryteriów, za które obserwator mógł otrzymać od 1 do 4 punktów. W powszechnej praktyce są 

cząstkowym odpowiednikiem czterech ocen generalnych. Tak więc ocena 3 oznacza ocenę dobrą i jest 

odpowiednikiem zwrotu „rekomendacja”, a ocena 4 oznacza ocenę bardzo dobrą i odpowiada ocenie 

„najwyższa rekomendacja”. Ocena 2 wystawiana jest w sytuacji wykazania się w danej dziedzinie 

brakami, ocena 1 – oznacza poważne naruszenie w ocenianym zakresie pracy. Ocenie poddawane są 

według dokumentu: 1.) „wiedza wyborcza, zrozumienie wyborów i roli MOW UE, 2.) zbieranie i ana-

liza informacji, 3.) raporty: punktualność i dokładność, 4.) umiejętności w przeprowadzaniu szkoleń i 

sympozjów, 5.) organizacja, planowanie i koordynacja, 6.) logistyka i sprawy bezpieczeństwa, 7.) 

duch ekipy, 8.) umiejętność pracy w środowisku międzykulturowym, 9.) respektowanie zasad postę-

powania (w tym punkcie możliwa jest tylko ocena „1” lub „4”), 10.) wydajność pracy, 11.) stosowanie 

się do poleceń Zespołu Głównego, 12.) znajomość języka MOW UE. 

Charakter jakościowy ma z kolei ewaluacja członków Zespołu Głównego dokonywana przez DCO. 

Zgodnie ze „Wskazówkami” ma ona mieć formę pisemnego raportu o maksymalnej długości jednej 

strony i odnosić się do sześciu szczegółowych zagadnień: 1.) stosowania się do zakresu obowiązków 

(z wyliczeniem słabych i silnych punktów), 2.) wydajności i motywacji, 3.) umiejętności sporządzania 

raportów, 4.) „ducha ekipy, stosunków międzyludzkich, komunikacji, umiejętności pracy w środowi-

sku wielokulturowym”, 5.) zarządzania i organizacji, oraz umiejętności rozwiązywania problemów, 6.) 

stosowania się do Kodeksu Postępowania1126.  

DCO dokonuje również ewaluacji samego siebie. Cytowany dokument stwierdza, że odbywa się to 

„po rozmowie z członkami Zespołu Głównego”1127. Zarówno ocena LTOs jak i członków Zespołu 

Głównego może zawierać stwierdzenie o ich przydatności do przyszłej pracy w Zespole Głównym. 

Pod koniec omawianego okresu wszystkie oceny były wysyłane Kierownikowi Projektu w DG AID-

CO przed powrotem Zespołu Głównego i zakończeniem prac misji1128, a później omawiane w czasie 

sympozjum kończącego Misję (debriefingu) w Brukseli z udziałem Zespołu Głównego i kompetent-

nych organów Komisji. Te ostatnie były ostatnim, nieformalnym organem odwoławczym. Na przeło-

mie 2011 i 2012 roku trwały prace nad formalizacją tej ścieżki, zakończone ostatecznie wprowadze-

niem ścieżki odwołania bezpośrednio do Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Komisji Eu-

ropejskiej (FPI)1129. 

                                                 
1126 Ibidem 
1127 Ibidem 
1128 Ibidem 
1129 Guidelines for EU EOM Observers Evaluation, op.cit. 
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3.4 Metodologia badawcza Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej 

Celem bezpośrednim każdej Misji Obserwacji Wyborów UE jest sporządzenie oświadczenia wstępne-

go, które zostaje zaprezentowane około 48 godzin po zamknięciu lokali wyborczych i szczegółowego 

raportu końcowego, ogłaszanego około 2 miesięcy po zakończeniu wyborów. Autorem tych dwóch 

dokumentów jest Zespół Główny, a osobą dokonującą ich upublicznienia – Główny Obserwator. Ni-

niejszy podrozdział ma na celu prześledzenie sposobu uzyskania i sformułowania wniosków końco-

wych obu dokumentów ze szczególnym naciskiem na raporty końcowe. Te ostatnie z racji znacznie 

większego czasu na ich przygotowanie i z racji ogłaszania ich przy znacznie mniejszych napięciach 

politycznych, mają w większym stopniu strukturę charakterystyczną dla publikacji naukowej. Zastrzec 

w tym wypadku należy jednak, że wartość naukowa raportów końcowych jest osłabiona poprzez wie-

lofunkcyjność MOW UE – jak już wspomniano, obok funkcji weryfikacyjnej, MOW UE ma również 

funkcję reprezentacyjną i pomocową. Dwie ostatnie mogą w sposób znaczący wpłynąć na kształt ich 

dokumentów końcowych. 

Innym zagadnieniem jest rola osób spoza MOW UE, których opinia może wpłynąć na kształt raportów 

głównych. Do praktyki należy szerokie omawianie projektu wszelkich dokumentów z osobami spoza 

Zespołu Głównego (przedstawiciele Delegatury UE oraz struktur Komisji), a także przygotowywanie 

w trakcie MOW UE zamkniętych raportów śródokresowych. Poważnym osłabieniem niezależności 

badawczej Misji jest nadanie sobie przez Komisję prawa do umieszczania komentarzy zarówno w 

raportach śródokresowych jak i projektach raportów końcowych oraz zobowiązanie MOW UE do ich 

„pieczołowitego przestudiowania przed finalizacją” dokumentów 1130 . Studium przeprowadzone na 

zlecenie Parlamentu Europejskiego pod koniec 2012 roku stwierdza jednoznacznie, że dokumenty 

końcowe MOW UE przekazywane są służbom ESDZ, FPI oraz Delegaturom Unii Europejskiej, które 

dokonują w nich uwag. Końcowe słowo należy do Głównego Obserwatora1131. Choć formalnie nie 

powoduje to zależności instytucjonalnej MOW UE od KE, to w sposób istotny wpływać może na po-

stawę konkretnych członków Zespołu Głównego, którzy zależni są od struktur Komisji Europejskiej 

jako kandydaci na kolejne Misje. W uzyskiwaniu informacji potrzebnych Zespołowi Głównemu in-

formacji potrzebnych do sporządzenia dokumentów końcowych, kluczową rolę powinny odgrywać 

raporty obserwatorów długoterminowych. Obserwatorzy ci nie mają jednak bezpośredniego wpływu 

na prace nad raportem, ani nie są o nich informowani. 

Generalną zasadą sporządzania dokumentów Misji jest dwuetapowość: poszczególne części oświad-

czenia wstępnego i raportu końcowego sporządzane są przez odpowiednich ekspertów, a następnie 

raport redagowany jest kolegialnie pod kontrolą Zastępcy Głównego Obserwatora i zazwyczaj w 
                                                 
1130 Mission d'observation de l'Union européenne au Sénégal Elections Présidentielles – le 26 février 
2012Termes de référence, op.cit. 
1131 M.Wally, Following-up (…), op.cit., s. 9 
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obecności Głównego Obserwatora. Pod koniec omawianego okresu, oświadczenia wstępne liczą około 

20 stron, a raporty końcowe – około 100 stron. Najistotniejszą częścią obu jest streszczenie (Executive 

Summary), w którym znajduje się generalna ocena procesu wyborczego. Szczególnie w oświadczeniu 

wstępnym ma ona istotne znaczenie – pozwala mediom, komentatorom i politykom odczytać general-

ną ocenę procesu wyborczego. Raport końcowy najczęściej rozwija konkluzje oświadczenia wstępne-

go. Poważne różnice między oboma – poza zakresem ich badań i szczegółowością – zasadniczo wy-

stępowały jedynie na tych Misjach, gdzie między publikacją obu doszło do zmiany uwarunkowań 

politycznych (np. eskalacja przemocy lub pojawienie się nowych faktów). 

Pod koniec omawianego okresu, w latach 2008-2010 zasadniczo raporty końcowe przeciętnie składały 

się z 14 rozdziałów o kolejności zbliżonej do poniższej: 

1. opis kontekstu politycznego, w którym doszło do danych wyborów; 

2. analizę bazy prawnej i instytucjonalnej procesu wyborczego; 

3. analizę zachowań administracji wyborczej; 

4. analizę zakresu respektowania prawa obywateli do głosowania (w szczególności poprzez obser-

wację i opis rejestracji wyborców); 

5. analizę sposobu rejestracji kandydatów; 

6. opis kampanii wyborczej; 

7. analizę zachowań mediów przed, w czasie i po wyborach; 

8. analizę udziału kobiet (ewentualnie również mniejszości) w procesie wyborczym; 

9. analizę stanu praw człowieka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory i okres powybor-

czy; 

10. opis działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

11. opis zdarzeń zaobserwowanych w czasie dnia wyborów; 

12. opis zdarzeń zaobserwowanych w czasie procesu zestawiania wyników; 

13. opis i analizę sposobu rozstrzygania sporów powyborczych; 

14. rekomendacje dla państwa przyjmującego1132. 

Rozdziały te powstają z użyciem różnych metod uzyskiwania informacji. Ponieważ rozdziały, wymie-

nione w punktach 1-5 dotyczą zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed przyjazdem MOW UE, in-

formacje na ten temat są zbierane samodzielnie przez Zespół Główny jeszcze przed przyjazdem ob-

serwatorów. Rozdziały 6–10 powstają w wyniku bezpośredniej obserwacji zjawisk towarzyszących 

kampanii wyborczej, głównie na podstawie raportów LTOs. Rozdziały 11–12 odnoszą się do obser-

wacji poczynionych przez zespoły LTOs i STOs w dniu wyborów i bezpośrednio po nim oraz poddane 

                                                 
1132 Na podstawie Raportów Końcowych z MOW UE Gwinea 2010, Gwinea-Bissau 2008, Mozambik 2009, 
Malawi 2009, Nepal 2008,  
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analizie kolejno przez statystyka Misji oraz odpowiednich ekspertów ZG. Rozdział 13 powstaje na 

podstawie materiałów zebranych przez LTOs i analityka ds. prawnych po zakończeniu liczenia głosów. 

Integralną częścią raportu końcowego każdej MOW UE w historii były sformułowane pod adresem 

państwa przyjmującego rekomendacje. W jednym przypadku (MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Ga-

zy), z racji szczególnego charakteru ziem palestyńskich, rekomendacje sformułowano zarówno pod 

adresem władz autonomii palestyńskiej jak i rządu Izraela1133. 

Na potrzeby podrozdziału 3.4 dokonano analizy 81 spośród 82 raportów końcowych MOW UE, które 

odbyły w latach 2000–2010. Ich elementy można podzielić na stałe i podlegające ewolucji. Do pierw-

szych zaliczają się: generalna ocena procesu wyborczego, kontekstu politycznego, działań organu 

administrującego wyborami oraz przebiegu dnia wyborów i liczenia głosów. Drugie to m.in. rozdziały 

poświęcone analizie mediów i ulegające w ostatnich latach szybkiemu rozwojowi rozdziały dotyczące 

udziału kobiet i mniejszości w procesie wyborczym. 

3.4.1 Formułowanie generalnej oceny procesu wyborczego w praktyce MOW UE 

Generalna ocena procesu wyborczego przez MOW UE, jest najczęściej poszukiwanym przez odbior-

ców fragmentem raportu końcowego i zazwyczaj zbieżna jest z generalną oceną wyrażoną w oświad-

czeniu wstępnym. Rozwój Misji Obserwacji Wyborów UE nastąpił w okresie, gdy ogół aktorów mię-

dzynarodowej obserwacji wyborczej odstąpił od postrzegania celu MOW w kategoriach akceptowania 

bądź nieakceptowania procesu wyborczego jako całości. Raporty MOW UE 2000–2010 zawierają 

szczegółowe oceny poszczególnych aspektów procesu wyborczego i stopniowo odchodzą od próby 

oceny generalnej, słabnie ona jeszcze bardziej po zakończeniu omawianego okresu – raporty końcowe 

z lat 2011-2013 unikają generalnej oceny wyrażonej w jednym zdaniu lub akapicie. 

Pod koniec omawianego okresu istniała powszechna zgoda, że ocena procesu wyborczego powinna 

być opisowa i unikać wyrażeń o charakterze publicystycznym (“demokratyczny”, “uczciwy”), entu-

zjazmu oraz sformułowań mogących sugerować, że rolą MOW UE jest legitymizacja procesu wy-

borczego bądź jej odmowa. Jednocześnie istniała wyraźna tendencja, by przy jej formułowaniu uży-

wać elementów zarówno języka badania naukowego jak i wystąpienia politycznego. Znów jest to efekt 

pełnienia przez MOW UE większej liczby funkcji niż weryfikacyjna. 

Nie oznacza to, że intencje podmiotu oceniającego nie są możliwe do odczytania. Zdecydowana więk-

szość raportów końcowych, dokonuje stosunkowo jasnej oceny procesu wyborczego, choć używa do 

niej metody opisowej. Jedynie kilka z nich w rezultacie błędów metodologicznych, wystawia ocenę 

niejasną i sprzeczną wewnętrznie. Omawiane raporty końcowe można podzielić na następujące cztery 
                                                 
1133 EU EOM - West Bank and Gaza 2005 – Final Report, op.cit., s. 2 
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grupy: 

1. Raporty pozytywne – Misja w sposób jasny wyraziła zaufanie wobec procesu wyborczego i wia-

rygodności jego wyników. 

2. Raporty mieszane (krytyczno-aprobujące) – Misja skrytykowała proces wyborczy, jednocześnie 

wyraźnie sugerując, że nie podważa legitymizacji wybranej w jego efekcie władzy. 

3. Raporty negatywne – Misja skrytykowała proces wyborczy i wyraziła brak zaufania wobec jego 

wyniku. 

4. Raporty sprzeczne – stanowisko Misji w powyższych sprawach nie jest jasne, a niektóre podsta-

wowe konkluzje raportu nie dają się ze sobą pogodzić. 

Klasycznym przykładem pozytywnej oceny procesu wyborczego jest m.in. poniższy fragment RK 

MOW UE w Ghanie w 2008 roku: 

„Niniejsze wybory prezydenckie i parlamentarne przeprowadzono w środowisku otwartym, przejrzy-

stym i opartym na rywalizacji. Podstawowe wolności takie jak prawo do kandydowania, prawo do 

głosu oraz wolność zgromadzeń, wypowiedzi i przemieszczania się były respektowane w całej Ghanie 

w zgodzie ze zobowiązaniami międzynarodowymi i regionalnymi tego państwa. Zasadniczo spełniono 

podstawowe standardy międzynarodowe i regionalne, a udział wyborców w głosowaniu był liczny. 

Instytucje centralne, takie jak Komisja Wyborcza, sądownictwo i siły bezpieczeństwa, wykazały się 

umiejętnością pozostania bezstronnym i odegrały pozytywną rolę w zapewnieniu przejrzystości i 

otwartości niniejszych wyborów”1134. 

Dla odmiany przykładu stricte negatywnej oceny procesu wyborczego dostarcza Raport Końcowy 

MOW UE Nigeria 2007. 

„Wybory stanowe i federalne 2007 roku nie spełniły podstawowych standardów międzynarodowych i 

regionalnych dla wyborów demokratycznych. Oznaczały się one bardzo słabą organizacją, brakiem 

podstawowej przejrzystości, szeroko rozpowszechnionymi nieprawidłowościami proceduralnymi, 

znacznymi dowodami fałszerstwa, szeroko rozpowszechnionymi przypadkami pozbawiania wyborców 

prawa do głosowania w różnych stadiach procesu, brakiem równych warunków dla partii politycznych 

i kandydatów oraz licznymi przypadkami stosowania przemocy. W rezultacie, proces ten nie może 

być uznawany za wiarygodny. Biorąc pod uwagę brak przejrzystości i dowody fałszerstw, zwłaszcza 

przy zestawianiu wyników, nie ma zaufania co do (prawdziwości) rezultatów tych wyborów”1135. 

Jak widać, w obu powyższych raportach, nie znalazło się sformułowanie „wolne i uczciwe”, ocena 

                                                 
1134 EU EOM Ghana 2008, Final Report, s. 4 
1135 EU EOM Nigeria 2007, Final Report, s. 1  
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wyborów jako „demokratyczne” lub „niedemokratyczne”, ani żadne inne wyrażenie opisujące proces 

wyborczy jednym słowem. Ocena podstawowa – choć łatwa do zaklasyfikowania jako pozytywna lub 

negatywna – zajmuje około jednego akapitu i uwzględnia co najmniej kilka aspektów procesu wy-

borczego. 

Tylko jedna Misja (MOW UE Ekwador 2007) w ocenie wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego 

Ekwadoru uznała je za „prawowite i demokratyczne”1136. Do wyjątków należy użycie sformułowania 

użytego w Raporcie Końcowym MOW UE Bangladesz 2008, że „obserwatorzy MOW UE nie zauwa-

żyli cech fałszerstwa wyborczego w procesie”1137. Stałe używanie takiej formuły, powodowałoby wy-

raźne wzmocnienie funkcji weryfikacyjnej MOW UE, kosztem funkcji pomocowej i reprezentacyjnej. 

Jednocześnie tworzyłoby wrażenie, że rząd państwa przyjmującego występuje w charakterze podej-

rzanego o próbę sfałszowania procesu. Podobnie nigdy w historii MOW UE nie zamieszczono explici-

te stwierdzenia, że wybory sfałszowano lub że były one „niedemokratyczne”. 

3.4.1.1 Pozytywne oceny procesu wyborczego 

Istnieje kilka podstawowych sposobów sformułowania oceny, która wyraża generalne zadowolenie 

podmiotu obserwującego z procesu wyborczego. Najczęściej stosowanym jest umieszczenie w jednym 

z pierwszych zdań Raportu stwierdzenia, że wybory „spełniły standardy” międzynarodowe w dziedzi-

nie demokratycznych wyborów. Przykładów użycia takiego stwierdzenia dostarczają m.in. MOW UE 

Meksyk 20061138 , Boliwia 20061139 , Aceh 2006–20071140 , Mauretania 2006–20071141 , Gwatemala 

20071142 czy Timor Wschodni 20071143, a także cytowany już raport Misji w Ghanie. 

Pozytywna ocena może również być pozbawiona tego stwierdzenia. Dla przykładu MOW UE Za-

chodni Brzeg i Strefa Gazy 2006 oceniła wybory do Palestyńskiej Rady Ustawodawczej z 25 stycznia 

2006 jako „otwarty i uczciwie przeprowadzony proces wyborczy, którym w sposób skuteczny admini-

strowała profesjonalna i niezależna Palestyńska Centralna Komisja Wyborcza”1144. Choć w dokumen-

cie nie znajduje się stwierdzenie o spełnieniu przez proces wyborczy standardów międzynarodowych, 

fakt ten wynika z samej treści cytowanej powyżej oceny. Podobnie interpretować należy bardziej la-

koniczne stwierdzenie MOW UE Nikaragua 2006, która w raporcie końcowym oznajmiła, że „wybory 

prezydenckie i parlamentarne 5 listopada 2006 roku były pokojowe, oparte na konkurencji i admini-
                                                 
1136 MOE UE Ecuador 2007, Informe Final, s. 1 
1137 EU EOM Bangladesh 2008, Final Report, s. 1 
1138 MOE UE Mexico 2006, Informe Final, s. 1 
1139 MOE UE Bolivia 2006, Informe final, La Paz, wrzesień 2006, s. 2 
1140 EU EOM Aceh 2006-2007, Final Report, s. 4 
1141 MOE UE Mauritanie 2006-2007, Rapport Final, s. 6 
1142 EU EOM Guatemala 2007, Final Report, s. 3 
1143 W tym ostatnim przypadku użyto sformułowania „podstawowe standardy międzynarodowe”. Zob. EU EOM 
Timor Leste 2007, s. 1 
1144 EU EOM West Bank and Gaza Strip 2006, Final Report, s. 1 
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strowane w sposób adekwatny”1145, gdyż spełnienie powyższych warunków zasadniczo wyczerpuje 

wymogi demokracji proceduralnej. 

W pierwszych latach omawianego okresu ocena mogła zawierać pochwały lub podziękowania pod 

adresem państwa przyjmującego. Dla przykładu MOW UE Peru 2001 „pogratulowała obywatelom 

Peru, rządowi tymczasowemu i wszystkim instytucjom zaangażowanym w pomyślną organizację wy-

borów” oraz stwierdziła, że jej członkowie „opuścili Peru z poczuciem wdzięczności i uznania” za 

możliwość współuczestniczenia w „procesie umacniania przywróconego niedawno systemu demokra-

tycznego”1146. Kwiecistość tego stylu należy przypisać brakom metodologicznym, które cechowały 

pierwsze MOW UE i nienależytemu rozgraniczeniu funkcji weryfikacyjnej, pomocowej i reprezenta-

cyjnej Misji. W dalszych latach omawianego okresu, podobne fragmenty raportów końcowych wystę-

pują rzadko, a w końcowych latach – niemalże wcale. Z podobnych przyczyn z czasem ograniczeniu i 

praktycznie eliminacji uległy elementy publicystyczne raportów końcowych, takie jak na przykład 

użyty przez MOW UE Kenia 2002 i stwierdzający, że „wybory (…) pokazały, iż Kenia stała się praw-

dziwą demokracją wielopartyjną”1147.  

Jednym z charakterystycznych sposobów pozytywnej oceny wyborów jest formułowanie jej w odnie-

sieniu do poprzedniego procesu wyborczego. Stąd często używane w raportach końcowych sformuło-

wania „krok do przodu” (step forward), „ważny krok w procesie przemian” (important step in a transi-

tion process), itd. Użycie sformułowania „step forward” w praktyce obserwacji wyborczej UE oznacza 

akceptację dla generalnego wyniku wyborów i powstrzymanie się od kwestionowania ich demokra-

tyczności en masse. Niebezpieczeństwo związane z opisanym powyżej podejściem retrospektywnym 

wynika jednak z braku należytej kategoryzacji omawianego sformułowania. „Ważnym krokiem w 

procesie przemian” lub „w konsolidacji demokracji” były – w ocenie poszczególnych MOW UE – 

zarówno wybory prezydenta Afganistanu w 2004 roku1148, jak i parlamentu Libanu w 2009 roku1149, a 

więc przeprowadzone w diametralnie różnym zakresie wolności i swobód obywatelskich i w krajach 

nieporównywalnych pod względem długości tradycji demokratycznych. 

Należy zaznaczyć, że nawet wystawienie przez MOW UE pozytywnej oceny generalnej procesu wy-

borczego, nie musi zaprzeczać krytyce poszczególnych jego aspektów. Dla przykładu MOW UE Bhu-

tan 2008 stwierdza w Oświadczeniu Wstępnym, że „wybory zasadniczo spełniły międzynarodowe 

standardy demokratycznych wyborów, jednak nie sprostały im w kilku dziedzinach”1150. Raport kryty-

kuje następnie wuwołaną metodami administracyjnymi hermetyczność sceny politycznej i regulacje 

                                                 
1145 EU EOM Nicaragua 2006, Final Report, s. 1 
1146 EU EOM Peru 2001, Final Report, s. 6 
1147 EU EOM Kenya 2002, Final Report, s. 4 
1148 EU EOM Afghanistan 2004, Final Report, s. 1 
1149 EU EOM Lebanon 2009, Final Report, s. 4 
1150 EU EOM Bhutan 2008, Preliminary Statement, 25 March 2008, s. 1 
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utrudniające prowadzenie kampanii wyborczej. Podobna ocena w przypadku MOW UE Boliwia 2009 

zawarta została w odwróconym szyku zdaniowym. Twórcy raportu ocenili, że pomimo, iż proces wy-

borczy doprowadził do wzrostu polaryzacji nastrojów, to „referendum odbyło się w sposób popraw-

ny”1151. Jak widać na trzech powyższych przykładach, nawet podobna ocena procesu wyborczego 

pozostawia autorom raportu końcowego MOW UE dowolność w sposobie formułowania wyrażeń. 

3.4.1.2. Mieszane (krytyczno-aprobujące) oceny procesu wyborczego 

Inną grupę ocen stanowią aprobujące proces wyborcze, lecz krytyczne – nawet zdecydowanie – wobec 

jego zasadniczych aspektów. W niektórych przypadkach zawierające je raporty końcowe zaznaczają w 

pewnym miejscu, że krytyka procesu wyborczego nie oznacza sformułowania oskarżenia o sfałszowa-

nie wyborów. 

Ocena taka może przybrać formę stwierdzenia explicite, że nadużycia wyborcze były poważne, ale 

zbyt wąskie w swoim zasięgu, by podważyć przewagę zwycięskiego kandydata lub ugrupowania. 

Zabieg taki zastosowano m.in. w Raporcie Końcowym MOW UE Ekwador 20021152 a aż dwukrotnie 

argumentu tego użyły MOW UE w Mozambiku. W 2004 roku MOW UE stwierdziła: „Biorąc pod 

uwagę oczywistą przewagę partii FRELIMO, braki te nie były decydujące dla ogólnego wyniku wybo-

rów. Jeżeli jednak zostaną powtórzone, mogą zdestabilizować każde wybory, w których rezultaty będą 

bardziej wyrównane”1153. W 2009 roku argument ten powtórzono stwierdzając po wyliczeniu niepra-

widłowości m.in. dotyczących liczenia i zestawiania głosów, że zauważone braki „były zbyt ograni-

czone w swoim zasięgu by w sposób znaczący naruszyć rezultaty”1154. 

W większości przypadków krytyczna ocena aprobująca polega na różnym wydźwięku oceny general-

nej i ocen cząstkowych. Wybory zasadniczo oceniane są jako „krok do przodu”, po czym proces pod-

dany zostaje jednoznacznej krytyce. Dla przykładu po wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego 

Nepalu w 2008 roku MOW UE zamieściła w Raporcie Końcowym stwierdzenie, że wybory „stanowią 

ważny krok w kierunku przywrócenia w Nepalu demokracji reprezentatywnej”, ale towarzyszyło mu 

w tym samym dokumencie inne mówiące iż „w wielu częściach kraju w czasie kampanii wyborczej 

przeważał ogólny klimat strachu i zastraszania”1155. Z kolei MOW UE Wenezuela 2005 nie podważa-

jąc wyniku wyborów parlamentarnych stwierdziła z kolei, że „wybory parlamentarne nie przyczyniły 

się do zredukowania pęknięcia społecznego w Wenezueli (i) w tym sensie stanowią straconą szan-

sę”1156. Jest to krytyka kultury politycznej państwa przyjmującego nie zawierająca w sobie krytyki 

                                                 
1151 MOE UE Bolivia 2009, Informe Final, s. 4 
1152 EU EOM Ecuador 2000, Final Report, s. 1 
1153 EU EOM Mozambique 2004, Final Report, s. 1 
1154 EU EOM Mozambique 2009, Final Report, s. 4 
1155 EU EOM Nepal 2008, Final Report, s. 4 
1156 EU EOM Venezuela 2005, Final Report, s. 5 
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samego procesu wyborczego. 

Istotnym niebezpieczeństwem stosowania krytycznej oceny aprobującej, jest łatwość z jaką może ona 

zostać różnie odczytana przez uczestników życia politycznego w państwie przyjmującym – przez wła-

dzę jako aprobująca, a przez opozycję jako krytyczna. Dlatego przy stosowaniu krytycznej oceny 

aprobującej ważna jest należyta struktura raportu końcowego i jego streszczenia: tak aby ocena gene-

ralna nie stała w sprzeczności z całością lub znaczną większością ocen cząstkowych. Przy niejasnej 

strukturyzacji raportu końcowego, zastosowanie wspomnianej oceny grozi powstaniem oceny 

sprzecznej wewnętrznie. 

3.4.1.3 Oceny wewnętrznie sprzeczne 

Najczęstszą przyczyną niespójności oceny jest wspomniany powyżej brak zgodności oceny generalnej 

z ocenami cząstkowymi. Dla przykładu MOW UE Jemen 2006 uznała wybory prezydenckie i lokalne 

za „kamień milowy rozwoju demokracji w Jemenie” i chwaliła „poziom wolności, z którego korzystali 

wszyscy kandydaci”. Stwierdziła jednak również, że „procesowi zestawienia wyborów brakowało 

wiarygodności do tego stopnia, że nie można mieć zaufania co do dokładności ostatecznych wyników”. 

Mimo tego ostatniego stwierdzenia, MOW UE wyrażała nadzieję, że w przyszłych wyborach braki 

zostaną wyeliminowane, co pozwoli na „dalsze postępy w kierunku reformy demokratycznej”1157. 

Zarzut niewiarygodności wobec procesu zestawiania wyników wydaje się zbyt silny, by móc uznać 

tego typu wybory za „kamień milowy rozwoju demokracji”. Stąd odbiorca tego raportu nie jest na 

podstawie powyższych cytatów jednoznacznie stwierdzić jaka jest odpowiedź MOW UE na podsta-

wowe pytanie: czy wyniki wyborów w Jemenie odzwierciedlały rzeczywistą wolę wyborców czy też 

nie? 

Innego przykładu dostarcza MOW UE Malawi 2009, której Raport Końcowy chwali administrację 

wyborczą i władze za przeprowadzenie wyborów „w środowisku, w którym respektowane były pod-

stawowe wolności i prawa do zgromadzeń, wyrażania opinii i przemieszczania się” jak również „pra-

wo do kandydowania i głosowania”, bezstronność „centralnych instytucji takich jak Komisja Wybor-

cza i sądownictwo” oraz dobrą organizację wyborów. Po takich sformułowaniach następuje jednak 

wniosek, że pomimo tego, „wybory nie spełniły w całości zobowiązań Malawi do respektowania mię-

dzynarodowych i regionalnych standardów w dziedzinie wyborów”. MOW UE wyprowadza ten wnio-

sek na podstawie „ograniczonych możliwości Komisji Wyborczej”, „polityki wydawniczej państwo-

wych nadawców, która wykluczyła partie opozycyjne”, „używanie własności państwowej w celach 

kampanii” oraz „brak równych warunków prowadzenia kampanii”. Po tak sformułowanych zarzutach 

następuje sformułowanie, że „po ogłoszeniu wyników końcowych, panowała generalna akceptacja 

                                                 
1157 EU EOM Yemen 2006, Final Report, s. 1 
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uczciwości podstawowych części składowych procesu wyborczego”1158. Ocenę procesu wyborczego 

można by zatem uznać za pozytywną gdyby nie zwrot o „niespełnionych w całości zobowiązaniach 

międzynarodowych”. 

Skrajnym przypadkiem zastosowania tej metody opisu jest Raport Końcowy MOW UE Rwanda 2008. 

Wśród zarzutów przedstawionych procesowi wyborczemu MOW UE wymieniła „szereg fundamen-

talnych braków wobec międzynarodowych i regionalnych standardów demokratycznych wyborów”, w 

tym brak należytej kontroli nad kartami do głosowania, nienależyte przeciwdziałanie wielokrotnemu 

oddawaniu głosu, brak dokładności w sprawdzaniu nazwisk wyborców na listach oraz „swobodne 

używanie dodatkowych list wyborców”. Są to działania, które – o ile mają powszechny charakter – 

stanowią typowe przejawy fałszerstwa wyborczego w dniu głosowania. MOW UE wyliczała również 

nieprzejrzysty proces konsolidacji wyników, łącznie z przekazywaniem ich przez telefon i podkreślała 

że przejrzystość liczenia głosów od pierwszych szczebli do ostatnich, jest podstawowa, o ile wybory 

mają „spełnić kluczowe standardy międzynarodowe” 1159 . Przytaczano też niewiarygodnie wysoką 

frekwencję wyborczą (98,31%)1160. Wszystkie te zarzuty poprzedzono generalną oceną następującej 

treści: „Wybory stanowiły istotny krok w działaniach na rzecz dalszej instytucjonalizacji procesu de-

mokratycznego obejmującego rządy prawa i udział wszystkich Rwandyjczyków w procesach decyzyj-

nych w ich kraju”1161. 

Oceny wewnętrznie sprzeczne stanowią – należy to zaznaczyć – najmniej liczną grupę ocen i za każ-

dym razem zaklasyfikowanie do tej grupy ma najbardziej subiektywny charakter. 

3.4.1.4 Negatywne oceny procesu wyborczego 

Typowym, w praktyce MOW UE, sformułowaniem oceny negatywnej obserwowanego procesu wy-

borczego może być stwierdzenie, że wybory „nie spełniły podstawowych standardów międzynarodo-

wych” (MOW UE Nigeria 20071162, MOW UE Kenia 20071163 ). Wyrażenie to jest jednak na tyle jed-

noznaczne i na tyle naraża Komisję na pogorszenie stosunków z państwem przyjmującym, że istnieje 

wyraźna tendencja, aby je łagodzić. Jedną z metod jest poprzedzanie wniosków negatywnych, wnio-

skami pozytywnymi. Dla przykładu MOW UE Burundi 2010 stwierdziła, że „wybory odbyły się w 

spokoju, jednak charakteryzowały się brakiem pluralistycznej konkurencji i zdecydowanym pogorsze-

niem klimatu politycznego”1164. MOW UE Kambodża 2008 użyła podobnego zabiegu, zamieszczając 

                                                 
1158 EU EOM Malawi 2009, Final Report, s. 3 
1159 EU EOM Rwanda 2008 – Final Report, s. 3 
1160 Ibidem, s. 4 
1161 Ibidem, s. 3 
1162 EU EOM Nigeria 2007, Preliminary Statement, s. 1 
1163 EU EOM Kenya 2007, Final Report, s. 1 
1164 MOE UE Burundi 2010, Declaration préliminaire, s. 1 
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w Raporcie Końcowym następujące zdanie: „Podczas gdy kampania toczyła się generalnie w bardziej 

pokojowej i otwartej atmosferze w porównaniu z poprzednimi wyborami, wybory do Zgromadzenia 

Narodowego 2008 nie spełniły licznych kluczowych standardów międzynarodowych”1165. Najbardziej 

wyrazistym przykładem tej metody „łagodzenia” głównego wniosku jest Raport Końcowy MOW UE 

Etiopia 2005: 

„Wybory parlamentarne 2005 roku były najbardziej konkurencyjnymi, jakich kiedykolwiek doświad-

czyła Etiopia, wraz z niebywale wysoką frekwencją. Jednakże, pomimo tego, iż w okresie przedwy-

borczym zauważono szereg pozytywnych aspektów, a głosowanie 15 maja przeprowadzone zostało w 

sposób pokojowy i uporządkowany, procesowi liczenia i zestawiania głosów towarzyszyły nieprawi-

dłowe praktyki, zamieszanie i brak przejrzystości (…). Sytuacja w dziedzinie praw człowieka gwał-

townie pogorszyła się po wyborach, gdy dziesiątki obywateli zginęły z rąk policji, a tysiące zostały 

aresztowane. Ogółem więc, wybory nie spełniły międzynarodowych zasad uczciwych wyborów de-

mokratycznych”1166. 

Tak sformułowana krytyka ma na celu właściwe sportretowanie procesu wyborczego przy jednocze-

snym nie narażaniu na szwank stosunków między Komisją i państwem przyjmującym oraz nieodrzu-

cenia przez nie raportu (w tym jego rekomendacji) jako całości. Znów więc mamy do czynienia z pró-

bą znalezienia równowagi między funkcją weryfikacyjną, reprezentacyjną i pomocową MOW UE. 

Na początku omawianego okresu, istniała tendencja, by w raportach końcowych wyraźnie dawać 

przewagę funkcji weryfikacyjnej. Ze sformułowaniem użytym przez MOW UE Etiopia 2005 roku 

kontrastuje np. forma z jaką MOW UE oceniła wybory parlamentarne w Zimbabwe w 2000 roku, 

oskarżając partię rządzącą o wybuch zamieszek, które „położyły się cieniem na kampanii wyborczej” i 

zarzucając „liderom ZANU PF”, że „prawdopodobnie zaaprobowali użycie przemocy i zastraszania 

przeciwko oponentom politycznym”1167.  

3.4.1.5 Łagodzenie ocen krytycznych jako tendencja w raportach końcowych 

Ponieważ MOW UE pełni również funkcję pomocową i reprezentacyjną, istnieje wyraźna tendencja, 

by opinie krytyczne na temat procesów wyborczych formułować w możliwie koncyliacyjny sposób. 

Jednym ze sposobów łagodzenia wniosków negatywnych jest stosowanie podejścia komparatywnego. 

Występuje ona w państwach, do których już wcześniej wysyłano MOW UE i gdzie wnioski końcowe 

można oprzeć na kryterium postępu w stosunku do poprzednich wyborów (Kambodża 2008 vs. Kam-

                                                 
1165 EU EOM Cambodia 2008, Final Report, s. 1 
1166 EU EOM Ethiopia 2005, Final Report, s. 1. Co istotne w bardzo podobny sposób sformułowano ocenę koń-
cową wyborów w 2010 roku. Zob. EU EOM Ethiopia 2010, Final Report, s. 1 
1167 Zob. Annex A do EU EOM Zimbabwe 2000, Final Report, bez numeracji stron, dostępnego na stronie ace-
project.org 
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bodża 2003, Nigeria 2011 vs. Nigeria 2007). Tendencja ta jest niezmienna i pojawia się zarówno w 

raportach końcowych wczesnych MOW UE, jak i tych z końca omawianego okresu lub nawet po jego 

zakończeniu. W jednym przypadku, na zauważonej „poprawie” skupiały się raporty dwóch kolejnych 

MOW UE w tym samym kraju przeprowadzonych rok po roku1168, choć z dalszej części ich tekstu nie 

wynika aby wybory w danym kraju spełniły istotną liczbę standardów demokratycznych. 

Charakterystycznym sposobem wyważania oceny jest również wspomniane już poprzedzanie konklu-

zji stricte negatywnych, bardziej pozytywnymi lecz dotyczącymi spraw drugorzędnych. 

Dla przykładu Oświadczenie Wstępne MOW UE Togo 2010 wymienia na pierwszych miejscach fakt, 

że krajowy system prawny tworzy właściwą bazę dla demokratycznych wyborów i że kampania wy-

borcza odbyła się w spokojnej atmosferze i bez większych incydentów, a władze respektowały wol-

ność słowa i swobodę przemieszczania się kandydatów. Dopiero po nich wymienione są istotne zarzu-

ty pod adresem władz: niedopuszczenie do wyborów przywódcy opozycji Gilchrista Olympio (wy-

mienione na trzecim miejscu), nierespektowanie przez państwowe media obowiązku równego trakto-

wania kandydatów (wymienione na dziewiątym miejscu) oraz niedopuszczenie obserwatorów MOW 

UE do obserwacji zestawiania wyników (ósma pozycja)1169. 

Podobnie MOW UE Angola 2008 wymienia jeden z fundamentalnych problemów obserwowanych 

wyborów parlamentarnych – brak dostępu obserwatorów i przedstawicieli partii politycznych do pro-

cesu zestawiania wyników wyborczych (w jednej z prowincji oficjalna frekwencja wyniosła 108%1170) 

dopiero na 11. miejscu, zaś w generalnej ocenie wyborów chwali „brak znaczących incydentów w 

czasie kampanii”, zaakceptowanie przez uczestników rezultatów opublikowanych przez Krajową Ko-

misję Wyborczą i „wysoką frekwencję”1171.  

Inną metodą może być poprzedzenie właściwej oceny procesu wyborczego, dużą ilością informacji 

dotyczących kontekstu prawno-politycznego, albo samej MOW UE. Dzięki temu negatywne zarzuty 

zostają sformułowane, ale ich wydźwięk zostaje zdecydowanie osłabiony. W ten sposób skonstruowa-

no streszczenie Raportu Końcowego MOW UE Afganistan 2009, po kontrowersyjnych wyborach 

które przyniosły zwycięstwo Hamida Karzaja i wycofanie się przed drugą turą jego kontrkandydata. 

Tak jak zawierający pozytywną ocenę raport MOW UE Afganistan 2005 zaczyna się od stwierdzenia, 

że „wybory są ważnym krokiem w procesie transformacji mającym na celu ustanowienie reprezenta-

tywnego rządu”1172, tak w zawierającym ocenę negatywną raporcie MOW UE Afganistan 2009 bardzo 

poważne zarzuty pod adresem procesu wyborczego (dopuszczenie do użycia „znaczącej ilości materia-
                                                 
1168 Por. EU EOM Cambodia 2002 – Final Report, s. 1-2; EU EOM Cambodia 2003 – Final Report, s. 1-2 
1169 MOE UE – Togo 2010, Déclaration préliminaire, Lome, 6 marca 2010 r., s. 1-2 
1170 EU EOM Angola 2008 – Final Report, s. 3 
1171 Ibidem, s. 1 
1172 EU EOM Afghanistan 2005 – Final Report, s. 1 
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łów wyborczych” w celu „popełnienia poważnego fałszerstwa”, nieopublikowanie listy lokali wybor-

czych, brak dokładnego spisu wyborców, ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej itd.) 

poprzedzono szczegółową i niezawierającą żadnych ocen częścią opisującą kontekst wyborczy i rolę 

MOW UE1173. 

Ten sposób formułowania krytyki w Raporcie Końcowym może wydawać się zasadny jeżeli istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że jego publikacja wywoła protest rządu państwa przyjmującego. Wydaje 

się wówczas stosowne przedstawienie na początku sposobu uzyskania i podstawy sformułowanej oce-

ny. W takich sytuacjach poprzedzenie konkluzji wstępem o charakterze czysto informacyjnym, w 

szczególności opisującym metodologię MOW UE oraz podstawy prawne jej pobytu w państwie 

przyjmującym pozwalają osłabić krytykę dokumentu i utrudnić jego twórcom kierowanie się uprze-

dzeniami. Strukturę tę przyjęto m.in. dla raportu końcowego MOW UE Etiopia 20101174, mimo, że 

konflikt z władzami państwa przyjmującego był już wówczas faktem (rząd premiera Melesa Zenawie-

go odmówił wpuszczenia Głównego Obserwatora i rozpoczął kampanię propagandową przeciwko 

obserwatorom międzynarodowym). 

3.4.2 Ewolucja treści raportu końcowego jako efekt rozwoju metodologii MOW UE 

Wszystkie raporty w omawianym okresie posiadają rozdziały lub znaczne fragmenty dotyczące trzech 

zagadnień: kontekstu politycznego, bazy prawnej oraz zachowań administracji wyborczej1175. Przygo-

towujący je eksperci: polityczny, prawny i wyborczy stanowią trzon analityczny Zespołu Głównego. 

Rozdział poświęcony kontekstowi politycznemu zazwyczaj liczy 2-3 strony i składa się z opisu syste-

mu politycznego państwa przyjmującego, jego najnowszej historii politycznej ze szczególnym naci-

skiem na procesy wyborcze i przedstawienia głównych aktorów życia politycznego. Ma on głównie 

charakter retrospektywny i nie jest wynikiem prowadzonego na miejscu badania. Osoba, która pracuje 

nad jego przygotowaniem – ekspert polityczny – zazwyczaj posiada doświadczenie w pracy w pań-

stwie przyjmującym i zdobytą wcześniej wiedzę na temat jego najnowszej historii. Współczesne 

fragmenty poświęcone kontekstowi politycznemu unikają sformułowań wartościujących. 

Rozdział poświęcony bazie prawnej wymienia na samym początku zobowiązania międzynarodowe w 

dziedzinie wolnych wyborów, którymi zobowiązane jest państwo przyjmujące oraz jego odpowiednie 

akty prawa wewnętrznego. W ten sposób w istocie sformułowany zostaje zakres badawczy MOW UE. 

Raporty nie posiadające odniesień do bazy prawnej (np. Raport Końcowy MOW UE Mauretania 2007) 

w ostatnich latach omawianego okresu są nieliczne. Dalsze części rozdziału przedstawiają system 
                                                 
1173 EU EOM Afghanistan 2009 – Final Report, s. 1-7 
1174 EU EOM Ethiopia 2010 - Final Report, s. 1 
1175 Dalsze dane sporządzono na podstawie Raportów Końcowych MOW UE: Uganda 2011, WKS 2010, Boli-
wia 2009, Angola 2008, Mauretania 2007 
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funkcjonowania sądownictwa, system wyborczy, w niektórych przypadkach również wyznaczenie 

okręgów wyborczych w danym kraju. Ten ostatni aspekt może prowadzić do istotnych konkluzji. Na 

przykład MOW UE Uganda 2011 wyliczyła, że jeden z okręgów ma 30-krotnie większą ludność niż 

inny i że „równość głosowania nie jest respektowana”1176. Opis bazy prawnej może też zawierać wy-

szczególnienie rodzajów przestępstw związanych z wyborami, przewidzianych przez kodeks karny 

(np. dotyczących zniesławiania, utrudniania kampanii wyborczej itd.). 

Rozdział poświęcony zachowaniom administracji wyborczej ma kluczowe znaczenie dla ostatecznych 

wniosków raportu końcowego. Rozpoczyna się zazwyczaj opisem struktury i składu centralnej komisji 

wyborczej i jej lokalnych struktur, a następnie analizą jej zachowań od początku okresu przedwy-

borczego. Spośród wymienionych dotychczas rozdziałów w najwyższym stopniu uwzględnia zatem 

informacje z terenu dostarczone przez ekipy LTOs. Analityk wyborczy, który pracuje nad stworze-

niem tej części raportu, przygotowuje również rozdziały dotyczące rejestracji wyborców i kandydatów. 

Ze względu na ograniczenie czasowe Misji, bardzo rzadko są one obserwowane bezpośrednio. Najczę-

ściej proces ten jest odtwarzany metodą wywiadu, albo jest efektem analizy źródeł pierwotnych (np. 

dokumentów krajowej komisji wyborczej). 

Kolejne rozdziały – analiza kampanii wyborczej, opis dnia głosowania oraz opis zestawiania głosów – 

są oparte głównie na informacjach uzyskanych przez LTOs, mogą jednak zawierać część analityczną 

sporządzaną przez odpowiednich członków Zespołu Głównego.  

Zakres, w jakim MOW UE dzieli wyniki swoich badań na odnoszące się odpowiednio do okresu 

przedwyborczego, dnia wyborów i okresu powyborczego, jest ściśle powiązany z długością misji. W 

pierwszych latach omawianego okresu, napotyka się liczne MOW UE, które de facto nie miały cha-

rakteru długoterminowego i w związku z tym skupiły się w dużym stopniu na dniu głosowania. Dla 

przykładu Zespół Główny MOW UE Sri Lanka 2005 spędził w państwie przyjmującym zaledwie trzy 

tygodnie, obserwatorzy długoterminowi – dwa tygodnie, zaś krótkoterminowi – zaledwie tydzień1177. 

Stało się tak pomimo, że poprzednia misja w tym samym kraju, wysłana zaledwie rok wcześniej spę-

dziła na miejscu blisko dwa miesiące1178. Dla odmiany znowu MOW UE Sri Lanka 2000 trwała od-

powiednio: dla Zespołu Głównego – cztery tygodnie, dla LTOs – trzy tygodnie, dla STOs – 10 dni1179. 

Tego typu Misje mogły bazując na własnym materiale badawczym dokonać wyłącznie obserwacji 

dnia wyborów. 

Pod koniec omawianego okresu, gdy pobyt Zespołu Głównego trwał około 90 dni, LTOs – około 2 
                                                 
1176 EU EOM Uganda 2011, Final Report, 10 marca 2011, s. 14 
 
1177 EU EOM – Sri Lanka 2005, Preliminary Statement, Colombo, 19 listopada 2005 r., s. 2 
1178 EU EOM – Sri Lanka 2004, Final Report, s. 1 
1179 EU EOM – Sri Lanka 2001, Preliminary Report, www.eueomsrilanka.org 



300 
 

miesięcy, a STOs – około dwóch tygodni, zakres obserwacji innych aspektów procesu wyborczego niż 

samo głosowanie i liczenie głosów uległ znacznemu rozszerzeniu. Pod koniec omawianego okresu, 

proces oddawania głosów, a w większości raportów także ich liczenia, zajmuje niewielką część rapor-

tu. 

Dla przykładu: raport MOW UE Gwinea 2010 liczy – bez aneksów – 77 stron. Blisko 9% tekstu zaj-

muje opis kontekstu prawnego wyborów, około 4% – kontekstu politycznego, 15% – funkcjonowania 

Krajowej Niezależnej Komisji Wyborczej (CENI), 5% kampanii wyborczej, 6% poświęcono mediom, 

a jedynie niecałe 5,3% tekstu (uwzględniając przypisy) zajmuje rozdział poświęcony dniu wyborów – 

głosowaniu i liczeniu głosów, drugie tyle – rozdział poświęcony centralizacji rezultatów1180. Więcej 

miejsca niż każda z tych części zajmuje kończący raport rozdział o prawach człowieka. Jak widać 

więc, skupianie się na procedurze głosowania i na próbie technicznego stwierdzenia czy wybory sfał-

szowano czy też nie, stanowi około jednej dziesiątej tekstu. Starszy o 5 lat Raport Końcowy MOW UE 

Gwinea–Bissau 2005, liczy 30,5 tysiąca słów i 59 stron. Rozdział XIV „Głosowanie, liczenie głosów i 

zestawianie wyników” zajmuje zaledwie 3 strony i – uwzględniając liczbę słów – stanowi niespełna 7% 

tekstu. Osobne rozdziały poświęcone są m.in. kontekstowi historycznemu i politycznemu wyborów, 

władzom wyborczym, prawom człowieka, udziałowi kobiet, a szczególne miejsce zajmuje rozdział 

XV poświęcony strategii demokratyzacji Gwinei–Bissau1181. Na 59 stron raportu końcowego MOW 

UE Ekwador 2009, jedynie niespełna trzy strony poświęcono głosowaniu głosów, a dwie – liczeniu 

głosów1182. W Raporcie Końcowym MOW UE Pakistan 2008, najwięcej miejsca zajmują rozdziały 

poświęcone sytuacji politycznej (8 stron), administracji wyborczej (6 stron) oraz udziałowi kobiet w 

procesie wyborczym (7 stron). Na opis dnia wyborów przeznaczono zaledwie 3 strony1183. Więcej 

miejsca wyborom i ich rezultatom (łącznie niespełna 25% tekstu) poświęcono w raporcie z MOW UE 

Kenia 20071184, co jest zrozumiałe, ponieważ wyborom tym towarzyszył poważny zarzut fałszerstwa 

wyborczego podniesiony przez opozycję przeciwko urzędującemu prezydentowi, który doprowadził 

do wybuchu przemocy na terytorium niemal całego kraju. Raport szczegółowo opisuje więc proces 

zestawiania wyników wyborów1185. W każdym ze wspomnianych raportów stosunkowo długi i rozbu-

dowany rozdział stanowią rekomendacje dla państwa przyjmującego. 

W ocenie autora można się spodziewać, że w najbliższych latach dojdzie do jeszcze większego ogra-

niczenia procentowego części raportów poświęconych głosowaniu i zestawianiu wyników. Stanie się 

tak dzięki zwiększeniu analizy innych aspektów procesu wyborczego. Zauważalnym zjawiskiem staje 

się bowiem zarzucenie tradycyjnych metod fałszerstwa wyborczego przez manipulacje dokonywane w 
                                                 
1180 MOE UE Guinée 2010 - Rapport Final, Conakry, luty 2011 
1181 EU EOM Guinea-Bissau 2005 – Final Report 
1182 MOE UE Ecuador 2009 – Informe Final, czerwiec 2009, s. 37-41 
1183 EU EOM Pakistan 2008, Final Report, 16 kwietnia 2008 r., s. 2 
1184 EU EOM Kenya 2007, Final Report, 3 kwietnia 2008, s. 2 
1185 EU EOM Kenya 2007, Final Report, 3 kwietnia 2008, s. 33-37 
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okresie przedwyborczym, w szczególności naciski na media, nierównomierną rejestrację kandydatów, 

a także wykorzystywanie zasobów administracyjnych. W związku z tym silniejsza w Zespole Głów-

nym staje się pozycja analityków badających szerszy kontekst procesu wyborczego – w szczególności 

poziom respektowania prawodawstwa wyborczego, przestrzegania praw człowieka oraz respektowa-

nia równości płci.  

3.4.3 Monitoring mediów w raportach końcowych MOW UE 

Jednym z najbardziej specyficznych obszarów obserwacji wyborczej MOW UE jest monitoring środ-

ków masowego przekazu. Pod koniec omawianego okresu, każda MOW UE posiadała zespół ds. ob-

serwacji mediów, pracujący pod kierownictwem analityka ds. mediów i składający się z lokalnego 

personelu. Jest to jedyny obszar obserwacji wyborczej, w którym personel ten uczestniczy w zbieraniu 

materiału ilościowego i ma pośredni wpływ na wnioski końcowe. Celem badania jest stwierdzenie w 

jakim stopniu zachowana została równowaga polityczna w państwowych i prywatnych mediach. W 

tym celu analityk ds. mediów wybiera reprezentatywną próbkę mediów elektronicznych i drukowa-

nych, które poddawane są stałej analizie. Wykorzystywana jest przy tym metodologia Osservatorio di 

Pavia i Europejskiego Instytutu Mediów. W ocenie każdej informacji medialnej dotyczącej kandydata 

lub komitetu wyborczego, ewaluator ocenia jako negatywną (–1), neutralną (0) lub pozytywną (1) 

wartość opisywanego wydarzenia, a następnie poddaje ocenie komentarz wygłoszony przez dziennika-

rza. Negatywny komentarz zawsze daje rezultat końcowy –1, zaś pozytywny zawsze daje rezultat 1. 

W przypadku komentarza neutralnego, decydująca jest wartość opisywanego wydarzenia. Jeżeli jest 

ono negatywne ocena końcowa wynosi –1, jeżeli neutralne wynosi 0, a jeżeli pozytywne, daje ona 

wynik 1. 

Tabela 12. Metoda oceny relacjonowania kampanii wyborczej przez media według Osservatorio di Pavia 

 Ocena danego wydarzenia przez dziennikarza 

Negatywna Neutralna pozytywna 

Wartość danego 

wydarzenia dla 

wizerunku aktora 

procesu wy-

borczego 

Negatywna –1 –1 1 

Neutralna –1 0 1 

Pozytywna –1 1 1 

Źródło: B. Llanos, J. Nina, Election Coverage from a Gender Perspective. A Media Monitoring Manual, In-

ternational IDEA, Stockholm, luty 2011, s. 38 

Analizie poddawane są najważniejsze media elektroniczne i drukowane – zazwyczaj od kilku do kil-

kunastu tytułów i stacji. Ponieważ w większości państw, w których działają MOW UE, media druko-
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wane mają ograniczony zasięg i niewielki wpływ na wizerunek poszczególnych aktorów życia poli-

tycznego, praca zespołu monitorującego skupia się zazwyczaj na obserwacji głównych stacji radio-

wych i telewizyjnych. W efekcie sporządzony zostaje dość precyzyjny obraz pozwalający ocenić po-

stawę mediów, w szczególności publicznych. Ocena ta, jako poparta danymi skwantyfikowanymi 

danymi jakościowymi, jest jedną z najbardziej wyrazistych ocen w Raporcie Końcowym1186. 

Dla przykładu MOW UE Etiopia 2010, największa liczebnie misja w ostatnich trzech latach omawia-

nego okresu, stwierdziła w Raporcie Końcowym ( po monitoringu mediów trwającym 52 dni) że me-

dia państwowe „generalnie nie zapewniły równowagi politycznej” wyliczając, że w państwowej tele-

wizji ETV1 partii rządzącej poświęcone było 58% czasu wszystkich informacji poświęconych wybo-

rom, w Radiu Etiopskim odsetek ten wynosił 60%, w radiach FM Addis 97.1 i FM 96.3 odpowiednio 

68 i 72%, a w publicznych gazetach od 70 do 77%1187. W Kenii w 2007 roku wyliczono, że państwo-

wa Kenya Broadcasting Corporation (KBC) poświęciła rządzącej Partii Jedności Narodowej (PNU) 76% 

całego czasu poświęconego na kampanię wyborczą, a dwóm partiom opozycji – odpowiednio 13% i 

5%1188. W Pakistanie w 2008 – czas poświęcony polityce i wyborom, w czasie którego relacjonowano 

działalność prezydenta Perveza Musharrafa, rządu i partii prezydenckiej PML–Q, obliczano na 82% 

całości1189. 

Analityk ds. mediów, który nadzoruje prace zespołu i który przygotowuje również fragmenty dotyczą-

ce krajobrazu medialnego i prawa mediów w państwie przyjmującym, jest najbardziej autonomicznym 

członkiem Zespołu Głównego. Osoby piastujące to stanowisko często wywodzą się z krajowych insty-

tutów monitorujących media w państwach członkowskich, czasem z samego Osservatorio di Pavia, i 

nierzadko nie posiadają doświadczenia w charakterze obserwatora. 

W przededniu głosowania komórka monitorująca MOW UE sprawdza czy respektowana jest cisza 

wyborcza w mediach centralnych1190. Korzysta przy tym z raportów obserwatorów długoterminowych, 

którzy w miarę możliwości (nie dysponują oni żadnym dodatkowym zespołem) prowadzą podobną 

obserwację w odniesieniu do mediów lokalnych. 

3.4.4 Badanie równości płci w raportach końcowych MOW UE 

Pod koniec omawianego okresu, w latach 2009–2010, raporty końcowe zawierają obszerną część do-

tyczącą udziału kobiet w procesie wyborczym i respektowania ich praw politycznych. Jest to efekt 

                                                 
1186 Większość Misji zamieszcza wyniki sporządzonego badania w postaci aneksów do Raportu Końcowego, a 
część umieszcza je na swoich stronach internetowych. Zob. www.eueommalawi.org/Media_Results.html 
1187 EU EOM Ethiopia 2010, Final Report, s. 21 
1188 EU EOM Kenya 2007, Final Report, 3 kwietnia 2008, s. 25 
1189 EU EOM Pakistan 2008, Final Report, 16 kwietnia 2008, s. 39 
1190 MOE UE Burundi – Rapport final, s. 38 
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wprowadzenia na stałe do składu Zespołu Głównego analityka ds. praw człowieka i równości płci oraz 

położenia wyraźnego nacisku na obserwację tego aspektu procesu wyborczego. 

We wcześniejszym okresie zakres poświęcony prawom kobiet w raportach końcowych zasadniczo 

rośnie, jednak w historii MOW UE bywały misje, które w ogóle nie zajęły się tym aspektem. 

Wzrost zainteresowania tematyką praw kobiet widać m.in. przy porównaniu raportów z kolejnych 

MOW UE na terytoriach palestyńskich (2005–2006), na Sri Lance (2000–2004) i Timorze Wschod-

nim (2002–2007). 

MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2005 praktycznie nie zajmuje się kwestią udziału kobiet w 

procesie wyborczym, podczas gdy późniejsza MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2006 poświęca 

mu cały rozdział1191. Również Raport Końcowy MOW UE Sri Lanka 2004 zawiera cały rozdział doty-

czący udziału kobiet w życiu politycznym, a nawet konkluduje, że partie polityczne „powinny rozwa-

żyć wprowadzenie wewnętrznego systemu kwot gwarantujących szerszy udział kobiet jako kandyda-

tów w procesie wyborczym”1192. Cztery lata wcześniej MOW UE Sri Lanka 2000 wspomniała o roli 

kobiet w wyborach zaledwie w jednym zdaniu1193, a trzy lata wcześniej MOW UE Sri Lanka 2001, w 

ogóle nie odniosła się do problemu1194. Obszerny rozdział poświęcony udziałowi kobiet pojawił się 

również w raporcie końcowym MOW UE Timor Wschodni 20071195, choć wcześniejsza o pięć lat 

MOW UE w tym samym kraju kwestia ta nie została poruszona1196. 

W historii MOW UE nie brakuje jednak przykładów misji, które – pomimo, iż odbywały się w krajach 

podobnego kręgu kulturowego, a nawet sąsiadujących ze sobą – potraktowały kwestię praw kobiet w 

sposób różnorodny. Jedną z MOW UE, które o udziale kobiet w procesie wyborczym nie wspomniały 

ani słowem jest MOW UE Nikaragua 20011197. Dla porównania wydany w podobnym okresie Raport 

Końcowy MOW UE Ekwador 2002 traktuje tę sprawę dość obszernie1198, porusza ją również Raport 

Końcowy MOW UE Peru 20011199. 

Z kolei raport MOW UE Mozambik 2004 nie skomentował praw kobiet, a jedynym odniesieniem do 

ich roli w procesie wyborczym był fakt, że uczestniczyły w kampanii wyborczej „zazwyczaj przez 

śpiewy i tańce”1200. Jednak w tym samym roku MOW UE w graniczącym z Mozambikiem Malawi 

                                                 
1191 Por. EU EOM - West Bank and Gaza 2005 – Final Report, s. 27-28 
1192 EU EOM – Sri Lanka 2004, Final Report, s. 5 
1193 EU EOM – Sri Lanka 2000 – Final Report, s. 26 
1194 EU EOM – Sri Lanka 2001 – Final Report, www.eueomsrilanka.org/FR2001.pdf 
1195 EU EOM Timor-Leste 2007 – Final Report, s. 33-35 
1196 EU EOM – East Timor 2002 – Final Report 
1197 EU EOM Nikaragua 2001 – Final Report 
1198 EU EOM Ecuador 2002 – Final Report 
1199 EU EOM Peru 2001 – Final Report, s. 11-12 
1200 Ibidem, s. 12 
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poświęciła kwestii równouprawnienia odrębny rozdział1201 i powołując się na wytyczne Wspólnoty 

Rozwoju Południa Afryki (SADC) jako organizacji regionalnej postulowała wprowadzenie paryte-

tów1202. Kwestia udziału kobiet w procesie politycznym znalazła się również w raporcie końcowym 

MOW UE DR Kongo 20051203. 

Dla odmiany w latach 2009–2010 roku wszystkie MOW UE zawarły w swoich raportach końcowych 

osobne rozdziały poświęcone udziałowi kobiet w wyborach. Stosunkowo krótki, składający się wy-

łącznie z trzech akapitów zawarto w raporcie końcowym MOW UE Togo 20101204. 

Zauważyć można również inną tendencję – MOW UE mają skłonność do szczegółowego badania 

praw kobiet jako wyborców w państwach kojarzonych w Europie z kulturą niechętną udziałowi kobiet 

w polityce. W Raporcie Końcowym MOW UE Pakistan 2008 rozdział poświęcony prawom kobiet i 

ich udziałowi w procesie wyborczym, zajmuje blisko 10% dokumentu1205. Z oczywistych względów 

jedne z najbardziej rozbudowanych rozdziałów dotyczących udziału kobiet w procesie wyborczym 

znajdują się w raportach MOW UE Afganistan 20051206 i 20091207 oraz MOW UE Jemen 2006, gdzie 

Raport Końcowy wykazuje, że kobiety stanowiły poniżej 1% kandydatów w wyborach lokalnych i 

zaledwie 42% elektoratu1208. Wyjątkiem na tym tle jest raport MOW UE Sudan 2010, gdzie udziałowi 

kobiet w procesie wyborczym w 175–stronicowym dokumencie poświęcono zaledwie około jednej 

strony1209. 

Badanie tego aspektu jako stanowiące efekt rozwoju metodologii obserwacji wyborów przez UE, w 

powszechnej opinii, będzie w najbliższych latach, traktowane jako jeden z priorytetów MOW UE, a 

fragmenty raportów końcowych poświęcone prawom kobiet i ich udziałowi w procesie wyborczym 

będą coraz dłuższe. 

3.4.5 Błędy metodologiczne przy formułowaniu wniosków końcowych MOW UE 

Część raportów końcowych w omawianym okresie zamieściła sformułowania, które – z dzisiejszego 

punktu widzenia – zdają się stać w sprzeczności z deklarowaną metodologią. Ogół błędnie sformuło-

wanych wniosków w latach 2000–2010 można podzielić na pięć różnych grup: 

1.) Wnioski wykraczające poza przedmiot badania. Ponieważ celem MOW UE jest zbadanie 

                                                 
1201 EU EOM Malawi 2004 – Final Report, s. 27 
1202 Ibidem, s. 41 
1203 MOE UE RD Congo 2005 – Rapport final, Kinshasa, 21 lutego 2006 r., s. 41-42 
1204 MOE UE Togo 2010 – Rapport final, s. 46-47 
1205 EU EOM Pakistan 2008 Final Report, s. 43-49 
1206 EU EOM Afghanistan 2005 – Final Report, s. 24-26 
1207 EU EOM Afghanistan 2009 – Final Report, s. 35-39 
1208 Szerzej zob. EU EOM Yemen 2006 – Final Report, s. 26-28 
1209 EU EOM Sudan 2010 – Final Report, s. 35-36 



305 
 

zgodności praktyki wyborczej w danym państwie z jej prawem wewnętrznym i zobowiązaniami 

prawnomiędzynarodowymi, jako niezgodne z metodologią należy uznać wszelkie wnioski, które 

nie znajdują oparcia w wyżej wymienionym materiale, a stanowią wyraz prywatnych przekonań 

autorów. Dla przykładu MOW UE Boliwia 2009 skrytykowała wymóg pięcioletniego domicylu 

wobec kandydatów ubiegających się o prezydenturę, twierdząc, że „może on być interpretowany 

jako nieproporcjonalny i potencjalnie dyskryminacyjny” 1210 , mimo, że nie istnieje prawno-

międzynarodowe zobowiązanie, które zmuszałoby Boliwię do jego zniesienia. Z kolei w raporcie 

MOW UE Nikaragua 2006 znalazła się krytyka ustawy antyaborcyjnej przyjętej tuż przed wybo-

rami. Twórcy raportu pisali o nim jako o wydarzeniu „niepokojącym” 1211 i „godnym pożałowa-

nia”1212, mimo, że nie istnieje żadne zobowiązanie międzynarodowe, które nie pozwalałoby Nika-

ragui na całkowity zakaz aborcji, a sprawa ta nie ma związku z procesem wyborczym. Zarówno 

wnioski w sprawie Boliwii i Nikaragui zdają się wyłącznie odzwierciedlać osobiste przekonania 

autorów, a w materiale objętym badaniem MOW UE brakuje podstawy dla ich sformułowania. 

2.) Wnioski sprzeczne z podstawowymi założeniami demokracji proceduralnej. W ostatnich la-

tach omawianego okresu w praktyce MOW UE występuje często obserwowane podejście norma-

tywne do demokracji reprezentatywnej. W konsekwencji MOW UE mogą uznać wyższość takich 

wartości jak rozwiązania konsocjonalne nad podstawowymi założeniami demokracji procedural-

nej, takimi jak równość wyborców. Wnioski tego typu wystąpiły w raporcie MOW UE Rwanda 

2008, który bezkrytycznie odniósł się do faktu, że chwalony przezeń rekordowy odsetek kobiet w 

parlamencie (56,25%) osiągnięty został dzięki ustawie, która rezerwowała 24 na 80 miejsc dla ko-

biet, pozwalając im jednocześnie ubiegać się na równych prawach o każde z pozostałych 56 

miejsc (praktyka ta zdaje się stać w sprzeczności z zasadą równości obywateli wobec prawa). 

Skrytykowano wyłącznie fakt, że obsadzanie tych (i trzech innych) miejsc odbywało się w wybo-

rach pośrednich, co – zdaniem twórców raportu – „może osłabiać powiązanie między obywatela-

mi i ich przedstawicielami”1213. 

3.) Wnioski wzajemnie sprzeczne. Błąd ten polega najczęściej na zaistnieniu sprzeczności między 

generalną oceną wyborów, a ich ocenami szczegółowymi. W najbardziej widocznej formie wystę-

puje on w raporcie końcowym Długoterminowej Grupy Obserwacyjnej z Gujany z 2002 roku, któ-

ry zawiera następujące sprzeczne ze sobą fragmenty: 

a. „Chociaż wybory powszechne i regionalne 2001 w Gujanie w szerokim rozumieniu spełniły 

międzynarodowe standardy demokratycznych wyborów, prawowitość ich wyników oraz ad-

ministracja wyborów są w dużej mierze podejrzane wśród znacznych części społeczeństwa”. 

b. „Będące nie do wyjaśnienia wyłączenie nieokreślonej lecz znacznej liczby ludzi wcześniej 
                                                 
1210 MOE UE – Bolivia 2009, Informe Final, La Paz, 6 grudnia 2009 r., s. 16 
1211 EU EOM Nicaragua 2006 Final Report, s. 43 
1212 Ibidem, s. 50 
1213 EU EOM Rwanda 2008 Final Report, s. 4-5 
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włączonych do Poprawionego Spisu Wyborców w sposób fundamentalny podważyło zaufanie 

do procesu wyborczego i jego administracji”. 

c. „Zasługą narodu Gujany jest niechęć uznania namiastki (second best for) wyborów”1214 

Dwa ostatnie przytoczone fragmenty w sposób kategoryczny zaprzeczają zatem zdaniu podrzęd-

nemu, od którego zaczyna się raport. Misja UE, jako sygnatariusz raportu, z jednej strony uznała 

wybory za „spełniające międzynarodowe standardy”, z drugiej zaś przytoczyła jedno z najpoważ-

niejszych nadużyć wyborczych, jakim jest pozbawienie prawa do głosu znacznej liczby wyborców 

i wyraziła poparcie dla odmowy uznania wyników wyborów. 

4.) Wnioski nie poparte badaniem. Zjawisko to znów występuje głównie w raportach z wczesnych 

MOW UE, gdzie część bardzo jasno sformułowanych wniosków znajduje się we wstępnej części 

odnoszącej się do zjawisk nie podlegających badaniu przez MOW UE. Dla przykładu raport 

MOW UE Zimbabwe 2000 zarzuca rządzącej ZANU-PF „korupcję i złe zarządzanie”, przypisując 

temu m.in. rosnące niezadowolenie z rządów partii Roberta Mugabe1215. Z kolei raport MOW UE 

Zambia 2001 dokonuje paraleli między rządzącym od 1991 roku prezydentem Chilubą, a jego po-

przednikiem Kennethem Kaundą twierdząc, że ostatnie lata „reżimu Kaundy” i „prezydentury 

Chiluby” są bardzo podobne, a podstawową różnicą jest fakt, że „w 1991 roku opozycja była 

zjednoczona, a w 2001 roku bardzo podzielona”1216. Podobne sformułowania nie tylko nie znajdu-

ją oparcia w przeprowadzonym badaniu i mają charakter ogólnikowy, lecz również narażają Misję 

na oskarżenie, że jest uprzedzona względem rządu państwa przyjmującego, a co za tym idzie, nie 

zachowuje bezstronności. 

5.) Wnioski o charakterze publicystycznym. Zjawisko to – obecne szeroko w dokumentach z po-

czątku omawianego okresu – wykazuje wyraźną tendencję malejącą. W pierwszych latach MOW 

UE wynikało ono najprawdopodobniej z braku jednoznacznego rozgraniczenia między funkcją 

pomocową i weryfikacyjną MOW UE. Dla przykładu twórcy Raportu Końcowego MOW UE Sri 

Lanka 2001 odnosząc się do całości procesu wyborczego sformułowali następującą konkluzję: 

„(…) jeżeli wszystkie partie polityczne (a w szczególności przyszły rząd) nie wezmą na siebie 

wspólnej odpowiedzialności i nie podejmą się moralnego przywództwa respektującego jasno wy-

rażone przez ich naród pragnienie wolnych i uczciwych wyborów, zniszczone zostaną fundamen-

talne zasady demokracji. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jest za późno”1217. W podobnym duchu 

sformułowany w 2002 roku, wspólny raport ONZ–owskiej Długoterminowej Grupy Obserwacyj-

nej i obserwatorów unijnych w Gujanie, ostatniej wspólnej obserwacji wyborczej UE i innej orga-
                                                 
1214 Final Report: Guyana Long Term Observation Group & European Union Observation Mission, [bez daty i 
miejsca wydania dostęny na stronie gecom-gy.org], s. 3 
1215 EU EOM Zimbabwe 2000 – Final Report, (dokument w formacie *.doc na stronie aceproject.org, brak nu-
meracji stron). 
1216 EU EOM Zambia 2001 – Final Report, op.cit. 
1217 EU EOM Sri Lanka 2001 – Final Report, s. 4 
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nizacji międzynarodowej, zaczynał się od następującego sformułowania: „Wybory w głęboko po-

dzielonych społeczeństwach, zawsze będą łatwe do podważenia o ile nie wystąpi szersza determi-

nacja polityczna, by osiągnąć porozumienie ponad podziałami etnicznymi i politycznymi. Gujana 

nie jest niestety wyjątkiem wobec tej reguły”1218. 

6.) Wnioski formułowane wybiórczo. Brak pamięci instytucjonalnej zdaje się być przyczyną braku 

ujednoliconych zasad formułowania wniosków. Znajduje to wyraz w różnym traktowaniu tych 

samych zjawisk w poszczególnych krajach. Dla przykładu, w konkluzjach MOW UE Afganistan 

20051219 sformułowano wniosek powołania rejestru cywilnego, stanowiącego jednocześnie pod-

stawę rejestracji wyborców. Postulat taki nie pojawił się natomiast w konkluzjach MOW UE An-

gola 2008, mimo, że w jego dwóch miejscach wskazano na brak rejestru cywilnego jako jedną z 

przyczyn nienależytej rejestracji1220. 

Innym rodzajem błędów przy formułowaniu raportów jest umieszczenie – w jego części dotyczącej 

kontekstu politycznego – informacji podstawowych. Ponieważ odbiorcą raportu są władze i szeroko 

pojęta klasa polityczna państwa przyjmującego, może to osłabić jego wydźwięk. Na przykład Raport 

Końcowy MOW UE Pakistan 2002 zaczyna się od słów „państwo pakistańskie pojawiło się wraz z 

podziałem Subkontynentu Indyjskiego w 1947 roku”1221, a raport MOW UE Sri Lanka 2000 od słów 

„Sri Lanka, wcześniej znana jako Cejlon jest wyspą zamieszkaną przez około 20 milionów ludzi poło-

żoną u południowowschodnich wybrzeży Indii”, po których następuje opis całej historii kraju od kolo-

nizacji w XVII wieku1222. 

Podkreślić należy przy tym, że wraz z rozwojem metodologii i większą standaryzacją raportów, po-

dobne fragmenty stały się niezwykle rzadkie. Jak widać, niemal wszystkie przykłady tutaj wymienione 

pochodzą najpóźniej z 2006 roku. 

3.4.6 Rekomendacje pod adresem państwa przyjmującego 

Rekomendacje kierowane pod adresem państwa przyjmującego stanowią główny instrument funkcji 

pomocowej MOW UE i zajmują jeden z najdłuższych rozdziałów raportów końcowych pod koniec 

omawianego okresu. Zazwyczaj jest to kilkadziesiąt punktów dotyczących propozycji ewentualnych 

zmian w prawie wyborczym, strukturze komisji wyborczej, prawie medialnym oraz szeroko pojętej 

dziedzinie praw człowieka. Na tę część raportu wpływ mogą mieć obserwatorzy długoterminowi, któ-

rzy pod koniec każdej misji proszeni są o sporządzenie Raportu Kończącego Misję (End–of–Mission 

Report) i uwzględnienie w nim ewentualnych sugestii dla rządu państwa przyjmującego oraz central-
                                                 
1218 EU EOM Guyana 2002 – Final Report, s. 3 
1219 EU EOM – Afghanistan 2005 – Final Report, s. 4 
1220 EU EOM Angola 2008 – Final Report, s. 15 
1221 EU EOM Pakistan 2002 – Final Report, s. 1 
1222 EU EOM Sri Lanka 2000 – Final Report, s. 4-5 
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nej komisji wyborczej. 

Ponieważ rekomendacje nie są częścią oceny, ani opisu obserwowanego procesu, MOW UE nie jest w 

ich formułowaniu ograniczona ani zobowiązaniami międzynarodowymi danego państwa, ani też jego 

prawem krajowym. Jedynym kryterium rekomendacji powinna być dbałość o rozwój procedur demo-

kratycznych w państwie przyjmującym i ich wykonalność. Należyte i szczegółowe sporządzenie re-

komendacji oraz wdrożenie części z nich w życie przez państwo przyjmujące, świadczy o sukcesie 

danej MOW UE. 

Zakres formułowanych rekomendacji każdorazowo określają twórcy raportu. Jako przykład szczegó-

łowych rekomendacji dokonanych przez misję w końcówce omawianego okresu posłużyć może MOW 

UE Tanzania 2010. Wśród 30 proponowanych przez misję reform, znalazły się m.in. następujące, 

które postulują: 

 Wprowadzenie zmian ustawowych pozwalających na kandydowanie niezależnym kandydatom. (p. 

1). 

 Wprowadzenie możliwości zaskarżania wyników wyborów prezydenckich (p. 3). 

 Zmianę granic okręgów wyborczych tak aby „lepiej odzwierciedlały aktualne trendy populacyjne” 

(p. 5). 

 Rozważenie możliwości wprowadzenia „pewnego stopnia reprezentacji proporcjonalnej” (p. 6). 

 Reformę systemu mianowania członków komisji wyborczych Tanzanii i autonomii zanzibarskiej, 

w tym rozważenia wprowadzenia dla nich limitu kadencji i bardziej konsocjonalnego modelu wy-

boru (p. 7). 

 Wprowadzenie przez komisję wyborczą publicznego spisu lokali wyborczych, okręgów, list wy-

borców itp. (p. 10). 

 Rozważenie wprowadzenia rejestru cywilnego i „dostępnych i bezpłatnych dowodów osobistych” 

oraz szeroką rewizję dotychczasowego spisu wyborców (p. 11). 

 Zniesienie wymogu 36–miesięcznego domicylu w wyborach na Zanzibarze, jako wprowadzające-

go dyskryminację między obywatelami Tanzanii (p. 12). 

 Ograniczenie długości kampanii wyborczej do 4–6 tygodni, tak aby zniwelować różnice wynika-

jące z różnego dostępu do finansowania (p. 14). 

 Zmianę wzorca kart do głosowania, tak aby zmniejszyć możliwość pomyłki osoby głosującej i 

ograniczyć liczbę nieważnych głosów (p. 16). 

 Ułatwienie procedur odwoławczych osobom, które nie zostały znalezione w spisie wyborców 

mimo posiadanego zaświadczenia o rejestracji (p. 17). 

 Polepszenie wyposażenia lokali wyborczych w dostęp do elektryczności (p. 20). 

 Poddanie komisji wyborczych pod nadzór sądowy (p. 23). 
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 Obniżenie kosztów składania skarg wyborczych (p. 24). 

 Nałożenie na państwową telewizję TBC wymogu bezstronności (p. 27). 

 Nałożenie na media obowiązku oddzielania płatnych i bezpłatnych ogłoszeń wyborczych (p. 29). 

 Wprowadzenie programów szkoleniowych dla dziennikarzy, tak aby podwyższyć poziom rozu-

mienia przez nich procesów wyborczych (p. 30)1223. 

Jak widać na powyższym przykładzie, rekomendacje mają szczegółowy charakter i odnoszą się do 

możliwych do wprowadzenia zmian ustawowych. Struktury Komisji Europejskiej odpowiedzialne za 

implementację MOW UE stoją na stanowisku, że wszelkie rekomendacje powinny być przede wszyst-

kim „wykonalne”1224. Stanowisko to wydaje się być zasadne, jeżeli rekomendacje mają stanowić ele-

ment pomocy rozwojowej, nie zaś figurę stylistyczną, pod którą ukrywa się krytyka państwa przyjmu-

jącego. Ta ostatnia – o ile występuje – wyrażana powinna być bowiem w sposób bezpośredni w in-

nych częściach raportu. Już od połowy omawianego okresu Komisja kładzie dodatkowo nacisk na 

zwracanie przez instytucje unijne większej uwagi na wykonywanie przez państwo przyjmujące reko-

mendacji MOW UE1225. Element ten jeszcze bardziej mobilizuje do należytego formułowania tychże. 

Dla kontrastu na początku omawianego okresu, gdy metodologia obserwacji wyborczej UE nie była 

należycie rozwinięta, rekomendacje mogły być bardziej ogólnikowe, a nierzadko sformułowane w 

sposób konfrontacyjny, a więc sprzeczny z ich celem. Dla przykładu pierwsza misja – MOW UE 

Zimbabwe 2000 sformułowała pod adresem rządu państwa przyjmującego jedynie trzy rekomendacje 

zredagowane w następującej formie: 

 „Konieczne jest aby rząd szybko podjął działania w kierunku przywrócenia rządów prawa oraz 

pozwolił policji i służbom prokuratury na podjęcie działań przeciwko tym, którzy byli zaangażo-

wani w przemoc polityczną i inne naruszenia praw człowieka, lub do nich podżegali. Rząd musi 

również respektować decyzje Sądu Najwyższego, które dotychczas ignorował”. 

 „Organ zarządzający organizacją wyborów musi być bezstronny, niezależny i ponad interesami 

partyjnymi. Dlatego też potrzebna jest jego reorganizacja”. 

 “Rząd musi zezwolić sądom na decydowanie w jakichkolwiek przypadkach podważania wyników 

wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych i musi respektować ich decyzje”1226. 

W dzisiejszej praktyce obserwacji wyborów przez UE podobne sformułowanie wniosków w taki spo-

                                                 
1223 EU EOM Tanzania 2010, Final Report, s. 40-45 
1224 Wystąpienie szefowej komórki Democracy and Elections w DG RELEX, Małgorzaty Wasilewskiej, w pane-
lu „Working with Technical Assistance and following on our missions”, EU Observers Forum, Brussels, 2 grud-
nia 2010 r. 
1225 European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Programming for 2005 and 2006, op.cit., s. 
17-18 
1226 EU EOM Zimbabwe 2000, Final Report, op.cit. 
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sób osłabiłoby funkcję pomocową MOW, a w praktycznym wymiarze wywołałoby natychmiastowy 

konflikt dyplomatyczny z państwem przyjmującym1227. 

Zauważyć jednak należy, że już w pierwszych latach MOW UE tendencje do zamieszczania bardziej 

szczegółowych rekomendacji wykazywały misje kierowane nie przez eurodeputowanych lecz eksper-

tów wyborczych. Np. wśród propozycji MOW UE Zambia 2001 znalazły się: 

 natychmiastowa rewizja uprawnień Zambijskiej Komisji Wyborczej (bez podania szczegółów) ze 

zwiększeniem liczby jej członków wybieranych pod kontrolą Zgromadzenia Narodowego; 

 konsolidacja ustaw i rozporządzeń dotyczących procesu wyborczego przed 2004 rokiem; 

 polepszenie jakości kart do głosowania; 

 zatrudnianie przez Komisję stałego personelu zamiast osób kierowanych do pracy w niej przez 

inne instytucje; 

 ustalenia górnego limitu wyborców głosujących w jednym lokalu wyborczym na poziomie 1250 

osób; 

 wyposażenie lokali wyborczych w dodatkowe oświetlenie; 

 wprowadzenie do ustawy o wyborach zakazu dyskryminowania ludności poszczególnych obwo-

dów wyborczych z powodu osiągniętych w nich rezultatów wyborów1228. 

Najnowsze misje formułują rekomendacje w sposób podobny do zaprezentowanego na przykładzie 

MOW UE Tanzania 2010. Podobna jest również ich liczba. Zazwyczaj rad udzielanych państwu 

przyjmującemu jest od 30 do 50, pogrupowanych w sekcje tematyczne odpowiadające zasadniczo 

rozdziałom Raportu Końcowego. Dla porównania MOW UE Nikaragua 2006 wydała 48 rekomenda-

cji1229, MOW UE Gwinea–Bissau 2008 sformułowała ich 231230, MOW UE Sudan 2010 – 301231, a 

MOW UE Gwinea 2010 – 361232. 

                                                 
1227 Co istotne, MOW UE Zimbabwe 2000 sformułowała również dwie rekomendacje pod adresem Unii Euro-
pejskiej (postulat wysłania kolejnej MOW UE w 2002 roku i „monitorowania z bliska wydarzeń w Zimbabwe w 
nadchodzących tygodniach i miesiącach”), zob. EU EOM Zimbabwe 2000, Final Report, op.cit. 
1228 EU EOM Zambia 2001, Final Report, op.cit. 
1229 EU EOM Nicaragua 2006, Final Report, s. 67-73 
1230 EU EOM Guinea-Bissau 2008, Final Report, s. 39-43 
1231 EU EOM Sudan 2011, Final Report, s. 65-72 
1232 MOE UE Guinée 2010, Rapport final, s. 73-76 



311 
 

4. Rozwój Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej w latach 
2000-2010 

Tak jak w poprzednim rozdziale przedstawiono mechanizm powoływania i formowania Misji Obser-

wacji Wyborów Unii Europejskiej, tak celem tego rozdziału jest pokazanie w jaki sposób Komisja 

Europejska korzystała z tego mechanizmu w pierwszych dziesięciu latach jego istnienia. Jest to okres, 

kiedy MOW UE przybrały formę „standardowego działania” w stosunkach z państwami spoza obszaru 

OBWE1233 oraz stały się jednym z najbardziej widocznych działań zewnętrznych Unii, pomagając 

kształtować jej wizerunek zewnętrzny i – w mniejszym lub większym stopniu – oddziaływać na pro-

cesy demokratyzacyjne w państwach Afryki, Azji, Pacyfiku i obu Ameryk. Jak już wspominano w 

poprzednim rozdziale, Unia Europejska przeprowadziła w latach 2000-2010 osiemdziesiąt dwie Misje 

Obserwacji Wyborów, w ciągu 10 lat wypracowała również własną metodologię obserwacji wybor-

czej. Wreszcie wykształciła własną kadrę wyborczą – we wszystkich MOW UE w omawianym okre-

sie stworzono łącznie blisko 8 tysięcy miejsc pracy (zsumowana liczba członków ZG oraz LTOs i 

STOs), a liczbę osób, które choć raz obserwowały wybory z ramienia MOW UE szacowano na co 

najmniej 4 tysiące. 

Historia obserwacji wyborczej wymaga periodyzacji – MOW UE wczesnej fazy, w szczególności z lat 

2000-2002, choć pod względem finansowania i sposobu powołania przypominają te z ostatnich 2-3 lat 

omawianego okresu, są od nich różne pod względem metodologii obserwowania wyborów, sposobu 

formułowania wniosków, a także niekiedy postrzegania swojej roli wobec państwa przyjmującego. 

Zarówno lektura oświadczeń wstępnych i raportów końcowych, jak również analiza reakcji politycz-

nych instytucji UE na obserwowane procesy wyborcze pozwala zauważyć daleko idącą i stałą ewolu-

cję zarówno MOW UE jak i towarzyszących jej zachowań Komisji i Rady.  

Przy próbie periodyzacji pierwszej dekady MOW UE, autor wychodzi z założenia, że podstawowy 

wpływ instytucjonalny na jej kształt wydają się mieć trzy czynniki: 

a.) osoba członka Kolegium Komisarzy odpowiedzialnego za decyzję w sprawie powołania MOW 

UE; 

b.) obowiązujące w danym okresie akty prawa wspólnotowego regulujące finansowanie Misji; 

c.) ważne wydarzenia związane pośrednio lub bezpośrednio z funkcjonowaniem MOW UE (reformy 

instytucjonalne, zmiany z środowisku sąsiedzkim UE itd.). 

Osoba członka Kolegium Komisarzy ma kluczowe znaczenie dla częstotliwości formowania MOW 

UE, w szczególności w jej początkowym okresie. Skłonność bądź jej brak do częstego obserwowania 

                                                 
1233 W ten sposób określa ją wydany w czerwcu 2008 roku raport przygotowany na zlecenie Parlamentu Europej-
skiego. Zob. M. Meyer-Resende, EU Election Observation (…), op.cit., s. 4 
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procesów wyborczych w państwach trzecich u danego Komisarza wpływa na ilość MOW UE, ich 

rozmiar, a co za tym idzie wielkość finansowania. W całym omawianym okresie decyzja o wysłaniu 

MOW UE należała do jednej z trzech osób: 

a.) w dniu wejścia w życie Komunikatu Komisji aż do 22 listopada 2004 roku kompetencję tę posia-

dał Komisarz ds. stosunków zewnętrznych Chris Patten; 

b.) od 22 listopada 2004 do 1 grudnia 2009 roku, za powoływanie MOW UE odpowiedzialna była 

Komisarz ds. stosunków zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Benita Ferrero-

Waldner; 

c.) od 1 grudnia 2009 do końca omawianego okresu, decyzję o powołaniu MOW UE władna była 

podjąć Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine 

Ashton. 

Z kolei akty prawa wspólnotowego przewidujące finansowanie projektów związanych z demokratyza-

cją, w tym MOW UE, określały zakres finansowania misji, a zatem tworzyły jej ramy finansowe. Pod 

tym względem, okres 2000-2010 można podzielić na trzy podokresy: 

a.) Od początku omawianego okresu do 31 grudnia 2004 roku MOW UE finansowane były zasadni-

czo w oparciu o Rozporządzenia Rady nr 975 i 976/1999 z 29 kwietnia 1999 roku1234; 

b.) Od 1stycznia 2005 do 31 grudnia 2006 roku w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu i Rady oraz 

Rozporządzenie Rady przedłużające okresu obu uprzednio przytaczanych dokumentów od dwa la-

ta1235; 

c.) Od 1 stycznia 2007 do końca omawianego okresu w oparciu o Rozporządzenie PE i Rady w spra-

wie utworzenia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na 

świecie1236. 

Wreszcie zdarzenia związane z funkcjonowaniem MOW UE mogą dzielić się zarówno na te o charak-

terze wewnętrznym (np. powołanie do życia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, wydanie 

przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie Misji Obserwacji Wyborów itp.), jak i na te o charak-

terze zewnętrznym (np. wydarzenia wiosny arabskiej, które wpłynęły na zakres terytorialny działalno-

                                                 
1234 Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r., „Dziennik Urzędowy” L 120 , 8 maja 
1999 r. (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 01 Tom 03 s. 74-80); Rozporządzenie Rady (WE) nr 976/1999 z 
dnia 29 kwietnia 1999 r., „Dziennik Urzędowy” L 120 , 8 maja 1999 r. (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 01 
Tom 03 s. 81-87) 
1235 Rozporządzenie (WE) nr 2240/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 390/3, 31 grudnia 2004 r.; 
Rozporządzenie Rady nr 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999, 
„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 390/3, 31 grudnia 2004 r. 
1236 Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.w sprawie 
ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, „Dziennik 
Urzędowy” L 386 , 29 grudnia 2006 r. 
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ści MOW UE). W odniesieniu do omawianego okresu, a więc poprzedzającego zarówno narodziny 

ESDZ jak i wiosnę arabską, autor dostrzega dwa istotne zdarzenia o charakterze wewnętrznym, które 

wpłynęły na kształt MOW UE w ich wczesnej fazie: 

a.) powołanie w 2001 roku Misji Obserwacji Wyborów UE według mechanizmów sprzecznych z 

Komunikatem Komisji (MOW UE Zambia 2001) oraz krytyka wewnątrzinstytucjonalna, którą 

wywołała ta Misja; 

b.) konflikt między Głównym Obserwatorem, a delegacją Parlamentu Europejskiego, do którego do-

szło w czasie MOW UE Madagaskar 2002 i który zakończył się wydaniem przez delegację wła-

snego oświadczenia o wyborach. 

Oba wydarzenia wydają się ważne z tej samej przyczyny – doprowadziły one do ujednolicenia prakty-

ki obserwacyjnej i – począwszy od pierwszych miesięcy 2003 roku – ścisłego respektowania dwóch 

założeń MOW UE: powoływania jej zawsze w oparciu o zasady Komunikatu Komisji oraz zwiększe-

nia integracji delegacji PE z MOW UE m.in. poprzez konsekwentne mianowanie Głównym Obserwa-

torem członka Parlamentu Europejskiego. Stąd przełom 2002 i 2003 roku można postrzegać jako ce-

zurę, po której zaprzestano prób luźnego interpretowania Komunikatu Komisji. Począwszy od 2003 

roku zaprzestano również negatywnie ocenionych przez Komunikat innych form obserwacji wybor-

czej (takich jak występujące w latach 2000-2002 wspólne misje z innymi organizacjami). 

Naturalną periodyzacją omawianego okresu jest podzielenie go na okresy urzędowania poszczegól-

nych członków Kolegium Komisarzy odpowiedzialnych za stosunki zewnętrzne Unii. Zarówno Chris 

Patten, Catherine Ashton, a w szczególności Benita Ferrero-Waldner, posiadali – co zostanie przed-

stawione – różne wizje obserwacji wyborów i jej miejsca wśród innych działań zewnętrznych UE, co 

miało najważniejszy wpływ na częstotliwość i zakres Misji. Dodatkowo zasadnym przy rozgranicza-

niu poszczególnych faz rozwoju MOW UE wydaje się zastosowanie okresów obowiązywania kolej-

nych aktów prawnych umożliwiających finansowanie UE.  

By ułatwić periodyzację autor proponuje konsekwentne posługiwanie się latami kalendarzowymi i 

traktowanie poszczególnych lat – od 2000 do 2010 roku włącznie – jako osobnych jednostek podziału. 

Usprawiedliwienie znajduje to w następujących faktach: 

a.) wszystkie przytoczone akty prawa wspólnotowego odnoszące się do MOW UE funkcjonowały w 

odniesieniu do całych lat kalendarzowych wchodząc w życie 1 stycznia i wygasając 31 grudnia; 

b.) wszyscy członkowie Kolegium Komisarzy odpowiedzialni za powoływanie MOW UE obejmowa-

li swoje funkcje pod koniec roku kalendarzowego i w obu wypadkach żadna z tych osób między 

objęciem funkcji, a 31 grudnia danego roku nie podjęła decyzji o powołaniu ani jednej MOW UE. 

c.) zwyczajowo nazwy MOW UE zawierają nazwę państwa przyjmującego i rok, w którym odbył się 
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pierwszy dzień głosowania w obserwowanym procesie wyborczym oraz określane są z datą 

roczną, np. MOW UE Etiopia 2010 lub MOW UE Sri Lanka 2005. Kolegium Komisarzy – tak jak 

wszystkie MOW UE 2000-2004 roku są Misjami sformowanymi w oparciu o decyzję Chrisa Pat-

tena, podobnie jak każda MOW UE z lat 2005-2009 sformowana jest w oparciu o decyzję Benity 

Ferrero-Waldner, zaś wszystkie MOW UE z roku 2010 powołała decyzja Catherine Ashton. Żad-

na MOW UE nie funkcjonowała na przełomie roku 2004 i 2005 oraz 2009 i 2010, kiedy to nastą-

piła zmiana na stanowisku członka Kolegium Komisarzy. 

Po uwzględnieniu powyższych przesłanek autor proponuje podział omawianego okresu rozwoju 

MOW UE na pięć faz: 

a.) fazę 2000-2002 (Chris Patten), w czasie której praktyka powoływania i obsadzania MOW UE 

dopiero się wykształcała i często podejmowana była w sposób niekonsekwentny z użyciem me-

chanizmów funkcjonujących w latach 1993-1999; 

b.) fazę 2003-2004 (Chris Patten), kiedy MOW UE nabrały jednolitej formy; 

c.) fazę 2005-2006 (Benita Ferrero-Waldner, ramy budżetowe 2000-2006), kiedy nastąpił pierwszy 

poważny rozrost wydatków na MOW UE i wzrost ich liczby. 

d.) fazę 2007-2009 (Benita Ferrero-Waldner, ramy budżetowe 2007-2013), okres uważany za „złoty 

wiek” obserwacji wyborczej, gdy osiągnięto rekordowe wydatki na MOW UE, Komisja zasadni-

czo zainteresowana była obserwacją każdego ważniejszego procesu wyborczego w nieskonsoli-

dowanych demokracjach spoza obszaru OBWE i w publicznych wystąpieniach wielokrotnie trak-

towała MOW UE jako ważny instrument budowy wizerunku Unii Europejskiej. 

e.) Fazę 2010 (Catherine Ashton), okres zdominowany przygotowaniami do powołania Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). 

Problem przy tak zastosowanej periodyzacji wydaje się wynikać z wyodrębnienia zbyt krótkiej ostat-

niej fazy, w czasie której nie nastąpiły żadne wyraźne zmiany w praktyce MOW UE, przez co w od-

niesieniu do niej autor zmuszony jest do ograniczenia zakresu formułowanych wniosków. Problem ten 

wydaje się jednak nie do uniknięcia – wejście w życie traktatu lizbońskiego i powołanie stanowiska 

Wysokiej Przedstawiciel, otworzyło kilkuletni okres przebudowy tych organów instytucji UE, które 

odpowiedzialne są za działania zewnętrzne Unii, w tym również odpowiedzialnych za tworzenie i 

zarządzanie Misjami Obserwacji Wyborów. W wielu wypadkach, zarówno na podstawie praktyki 

MOW UE w roku 2010 a także w latach 2011 i 2012, już po powołaniu ESDZ i utworzeniu w ramach 

KE Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej, rozróżnienie między zmianami, które mają syste-

mowy charakter, a tymi, które są tymczasowe i personalne, wymaga dłuższej perspektywy czasowej. 

Rzecz jasna niewyodrębnianie fazy 2010 byłoby błędne – nie uwzględniałoby bowiem poważnej 

zmiany instytucjonalnej, kiedy decyzja o powołaniu MOW UE wraz z powierzeniem jej Wysokiej 
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Przedstawiciel, została wyprowadzona poza Komisję Europejską. 

Ostatnią uwaga ma charakter chronologiczny – aby ułatwić prześledzenie ewolucji MOW UE, autor 

proponuje odejście od omawiania Misji w sposób czysto retrospektywny na rzecz podejścia bardziej 

systemowego. Stąd w każdym podrozdziale Misje zostaną podzielone pod względem geograficznym i 

omówione z uwzględnieniem ich ważności oraz wpływu na rozwój metodologii i budowę pamięci 

instytucjonalnej MOW UE. Tym spośród MOW UE, które w istotny sposób wpłynęły na rozwój me-

todologii obserwacji wyborczej UE lub dostarczyły największych doświadczeń w obserwacji wybo-

rów, poświęcono znacznie więcej miejsca, niekiedy wyodrębniając z podziału regionalnego. 

4.1 Misje wczesnej fazy MOW UE (2000-2002) – okres upowszechniania się praktyk przewi-

dzianych w Komunikacie Komisji 

Pierwsze MOW UE w omawianym okresie odgrywają szczególną rolę w rozwoju metodologii obser-

wacji wyborczej UE. Pozwoliły bowiem sprawdzić do jakiego stopnia możliwa do zrealizowania jest 

implementacja Komunikatu Komisji i w jakim zakresie można go poddawać reinterpretacji.  

W latach 2000-2002 powstało 17 MOW UE, jedna zaś planowana nie doszła do skutku wskutek kon-

fliktu z rządem państwa przyjmującego. Omawiany podokres cechuje brak jednolitości metodologicz-

nej MOW UE wynikający z braku własnych doświadczeń – wyraźnie widać różnice w formatach ra-

portów końcowych MOW UE, a nawet w różnym zakresie prowadzonych przez Misje badań i różnym 

definiowaniu swoich funkcji. Również konkluzje MOW UE formułowane są w stosunkowo dowolny 

sposób, nierzadko przybierając formę publicystyczną lub wręcz właściwą dla wystąpienia polityczne-

go. 

Wśród 17 MOW UE powstałych w latach 2000-2002, dwie wydają się szczególnie istotne. MOW UE 

Zimbabwe 2000 była nie tylko pierwszą w historii Misja Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej, ale 

również pierwszą misją dużej organizacji międzynarodowej, która weszła w konflikt z władzami pań-

stwa przyjmującego. Jego efektem było wydalenie dwa lata później niedoszłej MOW UE Zimbabwe 

2002, to zaś przyczyniło się do decyzji Rady, która nałożyła na Zimbabwe sankcje. 

Z kolei MOW UE Zambia 2001 i negatywne sprawozdanie Komisji Europejskiej wydane wiele mie-

sięcy po jej zakończeniu doprowadziły do do ostatecznego zarzucenia dawnych form działalności 

obserwacyjnej w tym łączenia w jednym projekcie różnych rodzajów pomocy wyborczej. W ten spo-

sób negatywne doświadczenia tej Misji przyczyniły się do ujednolicenia sposobu implementacji 

MOW UE. Dla przykładu w roku 2000 roku na pięć przypadków obserwacji wyborów przez UE tylko 

dwa stanowią prawidłowo powołane MOW UE (Sri Lanka, Wybrzeże Kości Słoniowej – ta ostatnia 

MOW UE została ewakuowana i nie wydała raportu końcowego). Misję w Zimbabwe powołała pra-
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widłowo Komisja, jednak działając nie w oparciu o planowanie obserwacji wyborów tylko na wyraźne 

polecenie Rady1237. Stworzono też jedną strukturę składającą się wyłącznie z Zespołu Głównego i 

korzystający z dyplomatów państw członkowskich UE i delegacji KE jako obserwatorów (Meksyk1238) 

oraz jedną wspólną misję UE i ONZ, stworzoną na wzór istniejących w latach 1993-1999 (Tanzania). 

Praktyka w myśl której Komisja jest jedyną instytucją podejmującą i ogłaszającą powołanie MOW UE 

ukształtowała się ostatecznie w roku 20011239. W 2002 roku po raz ostatni państwa członkowskie skie-

rowały obserwatorów krótkoterminowych we własnym imieniu z pominięciem Komisji (stało się to na 

wyborach w Lesotho). W 2002 Komisja po raz ostatni brała udział w misji innej organizacji (OBWE 

w Macedonii). Jak widać, formowanie i obsadzanie MOW UE, choć przewidziane w Komunikacie 

Komisji, jest w dużym stopniu efektem praktyki wewnątrzinstytucyjnej. Do jej ukształtowania przy-

czyniła się praca kilku pierwszych MOW UE. 

4.1.1 MOW UE Zimbabwe 2000 i 2002 – przykład konfliktu między Misją a rządem pań-

stwa przyjmującego we wczesnej fazie MOW UE 

W 2000 roku mieszkańcy Zimbabwe wybierali 120 spośród 150 członków Izby Deputowanych, zaś w 

2002 roku mieli decydować o przedłużeniu bądź nie przedłużaniu trwających od 1980 roku rządów 

Roberta Mugabe. Proces wyborczy, który jeszcze kilka lat temu uznano by za peryferyjny (UE w ża-

den sposób nie obserwowała wyborów 1995 roku), stał się jednym z najbardziej medialnych wydarzeń 

roku, gdy rząd Robert Mugabe po przegranym w lutym referendum konstytucyjnym gwałtownie wdał 

się w konflikt ze stanowiącą około 2% ludności kraju białą mniejszością1240. Ponieważ wzbudziło to 

szczególne zainteresowanie w Wielkiej Brytanii, kraju dawnego kolonizatora i gwaranta porozumienia 

z 1980 roku, które otwierało drogę do rządów czarnej większości, wydarzenia w Zimbabwe były wio-

sną 2000 roku szeroko opisywane w mediach europejskich. Nadchodzące wybory były pierwszymi w 

których rządząca od 1980 roku ekipa Roberta Mugabe, mogła utracić większość parlamentarną1241. 

Przypomnieć należy, że Zimbabwe było jednym z krajów objętych falą demokratyzacji kontynentu 

afrykańskiego po 1991 roku, jednak w wyborach 1991 i 1996 opozycja nie stanowiła realnego zagro-

                                                 
1237 Summary of the Commission's activities, DOC/00/22, 28 lipca 2000 r. 
1238 Co ciekawe o obserwatorach tych ani słowem nie wspomina raport grupy obserwacyjnej Parlamentu Euro-
pejskiego. Zob. Observers' report on the election, European Parliament Delegation of Observers to Mexico for 
the Federal Elections of 2 July 2000, CR\423078.EN.doc, 28 września 2000 r. 
1239 Zob. Peru: Commission approves 1.8 mio package to support general elections, IP/00/1532, Brussels 21 
grudnia 2000; Peru Presidential and congressional elections - EU observation, MEMO/01/130, 6 kwietnia 2001 
r. 
1240 W sprawie tej głos zabierała m.in. Prezydencja UE. Zob. Declaration by the Presidency on behalf of the 
European Union concerning the illegal occupying of farms in Zimbabwe, PESC/00/29, 15 marca 2000 r. 
1241 Należy jednak zauważyć, że nawet jeśli opozycja uzyskałaby większość spośród 120 wyłanianych w demo-
kratycznych wyborach miejsc, Mugabe wciąż posiadał mechanizmy przywrócenia większości parlamentarnej 
ZANU-PF. Do parlamentu wchodziło bowiem również 10 reprezentantów rad plemiennych, ośmiu nominowa-
nych przez prezydenta gubernatorów i 12 bezpośrednio mianowanych przezeń posłów. Jak się później okazało 
wszystkie te 30 miejsc Mugabe obsadził ludźmi ZANU-PF i tym samym zwiększył jego przewagę. Zob. EU 
EOM Zimbwe 2000 – Final Report [bez numeracji stron i daty wydania] 
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żenia dla prezydenckiej partii ZANU-PF, a jedyną formą sprzeciwu była coraz mniejsza frekwencja 

wyborcza1242. Istotną rolę w dotychczasowej pozycji międzynarodowej Zimbabwe odgrywał z kolei 

ambiwalentny stosunek europejskich elit rządzących wobec Roberta Mugabe. Zimbabweański prezy-

dent miał w Europie opinię dawnego bojownika z rasistowskim reżimem, a nie typowego afrykańskie-

go dyktatora. Nigdy nie był poddawany ostracyzmowi, a wręcz przez wielu uważany za jednego z 

najbardziej odpowiedzialnych przywódców regionu. Jeszcze w 1994 roku Robert Mugabe otrzymał z 

rąk królowej Elżbiety brytyjski Order Łaźni, którego pozbawiano go dopiero w 2008 roku1243. Mugabe 

w przeciwieństwie do znacznej części afrykańskich liderów nigdy przed 2000 rokiem nie był podda-

wany szczególnym naciskom zewnętrznym na przyspieszenie zmian demokratycznych1244. Po kryzysie 

gospodarczym i nieudanym udziale Zimbabwe w wojnie domowej w Demokratycznej Republice 

Kongo, doszło jednak do wyraźnej erozji poparcia dla rządu. Odrzucenie przez głosujących projektu 

nowej konstytucji w lutym 2000 roku – stało się wydarzeniem, po którym zaczęto powszechnie uwa-

żać, że pozycja polityczna Mugabe jest słaba i które z zadowoleniem przyjęła część rządów Zachodu 

(np. prezydencja wydała oświadczenie, w którym stwierdzała, że głosowanie „potwierdziło przywią-

zanie narodu Zimbabwe do uczestniczenia w życiu politycznym kraju”1245).  

W tej sytuacji wiosną 2000 roku było jasne, że Unia Europejska będzie chciała obserwować wybory. 

Również dla Zimbabwe operacja obserwacji wyborczej była znaną praktyką. Już w 1980 roku pierw-

sze demokratyczne wybory obserwowane były przez Wspólnotę Narodów, później obserwatorzy z 

pozarządowych organizacji międzynarodowych obserwowali głosowanie w 1985 i 1990 roku, w Zim-

babwe istniał też rozbudowany system obserwacji krajowej. Procedury wyborcze w tym kraju uzna-

wane były za dobrze funkcjonujące – podkreślano, że nawet wybory 1985 roku odbywające się w 

warunkach wojny domowej między prochińskim ZANU i prosowieckim ZAPU, były relatywnie wol-

ne. Dominacja ZANU na scenie politycznej pozwalała temu ugrupowaniu na zachowanie procedur, 

które wyróżniały Zimbabwe na tle większości państw regionu. 

Misję formowano w dość dużym pośpiechu. Nie istniał wówczas jeszcze roczny kalendarz wyborów i 

planowanie MOW UE wciąż odbywało się ad hoc. W takich warunkach Rada stwierdziła w kwietniu 

2000 roku, że „Unia Europejska chciałaby wesprzeć i monitorować” nadchodzące wybory parlamen-

                                                 
1242 Przy liczbach tych należy jednakże zauważyć, że konsekwentnie spadał w tym okresie udział wyborców. 
Frekwencja w 1980 roku wynosiła 84%, w 1985 – 75%, w 1990 – 48%, a w 1995 – 26,5%. Zob. EU EOM 
Zimbwe 2000 – Final Report, op. Cit. 
1243 A. Porter, Robert Mugabe to be stripped of knighthood, „Telegraph”, 25 czerwca 2008 r. 
1244 Fińska badaczka Liisa Laakso przypisuje ten fakt tym, że w czasach apartheidu w sąsiedniej RPA Zimbabwe 
próbowano pokazywać raczej jako wzór udanej transformacji demokratycznej państwa złożonego etnicznie. 
Według niej, wraz ze zdobyciem władzy przez Afrykański Kongres Narodowy w 1994 roku i konsolidacją no-
wej władzy w RPA, Zimbabwe przestało odgrywać dotychczasową rolę. Zob. L. Laakso, The politics of interna-
tional election observation: the case of Zimbabwe in 2000, „Journal of Modern African Studies”, 40, 3 (2002), s. 
446 
1245 Declaration by the residency on behalf of the European Union on constitutional referendum in Zimbabwe, 
PESC/00/23, 25 lutego 2000 r. 
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tarne1246. Następnie wysłaniem misji zajmowała się Rada na szczeblu ministrów spraw zagranicznych 

7 maja, a więc na półtora miesiąca przed głosowaniem, 11 maja szybkiego wysłania obserwatorów 

domagał się Komitet Polityczny1247. 30 maja Komisja Europejska podjęła decyzję o wysłaniu Misji 

ustalając jej budżet na 1,83 miliona euro1248. Misja miała liczyć 160 obserwatorów, zarówno LTOs 

(wysłanych na sześć tygodni przed głosowaniem – było to w praktyce niewykonalne, gdyż wymagało 

wysłania obserwatorów w ciągu zaledwie paru dni) jak i STOs (na tydzień przed) oraz Zespół Główny 

(nazywany w ówczesnej terminologii mianem „Centralnej Jednostki Obserwacyjnej”). Dokument 

powierzał rolę Partnera Wdrażającego/Dostarczyciela Usług miejscowym strukturom UNDP. Dodat-

kowo Komisja przeznaczała 220 tysięcy euro na przeszkolenie obserwatorów lokalnych1249. Nie uzy-

skano (i żaden dokument nie wskazuje, jakoby próbowano uzyskać) formalnego i pisemnego zapro-

szenia ze strony rządu Zimbabwe. Zapewnienie o tym, że obserwatorzy będą mogli bez przeszkód 

działać na terenie kraju uzyskano dopiero w połowie maja, w czasie pięciodniowego pobytu misji 

eksploracyjnej1250. 

Kierowanie MOW UE powierzono Pierre’owi Schoriemu – eurodeputowanemu ze Szwecji, wice-

przewodniczącemu grupy socjalistycznej, a w przeszłości ministrowi ds. współpracy rozwojowej w 

szwedzkim rządzie. Postaci tej warto poświęcić nieco więcej uwagi, ponieważ osobowość i poglady 

Schoriego odegrać miały dość dużą rolę w kształcie Misji, odcisnęły się na jej raporcie końcowym 

oraz wpłynęły na ogół relacji UE-Zimbabwe. Zanim został wybrany do Parlamentu Europejskiego, 

Schori był sekretarzem ds. zagranicznych szwedzkiej partii socjaldemokratycznej i bliskim współpra-

cownikiem premiera Olofa Palme. Odpowiadał m.in. za pomoc finansową Szwecji dla lewicowych 

ruchów demokratycznych. Znany był z bezpośredniego formułowania swoich poglądów, w szczegól-

ności ze swojej krytyki amerykańskiej polityki wobec Wietnamu i Ameryki Łacińskiej1251. Wybór 

Schoriego był najprawdopodobniej konsekwencją przekonania, że na czele MOW UE powinna stać 

osoba, której reżim w najmniejszym stopniu będzie mógł zarzucić stronniczość. Schori odgrywał dużą 

rolę w tworzeniu szwedzkiej polityki wobec „trzeciego świata”, którego częścią było poparcie dla 

ruchów „narodowowyzwoleńczych”. Robert Mugabe był jednym z beneficjentów tego poparcia, 

otrzymywał szwedzką pomoc finansową i wielokrotnie gościł w Sztokholmie – Mugabego poznał 

jeszcze przed objęciem przezeń władzy1252, sam zresztą przyznawał się do dawnej znajomości z pre-

                                                 
1246 2254th Council meeting - General Affairs, PRES/00/101, Luxembourg, 10 kwietnia 2000 r. 
1247 EU EOM Zimbwe 2000 – Final Report, op.cit.  
1248 EU deploys 160 strong election observation team in Zimbabwe, IP/00/553, Brussels, 30 maja 2000 r. 
1249 Ibidem 
1250 EU EOM Zimbwe 2000 – Final Report, op.cit. 
1251 Po latach, w 2003 doprowadziło to do zablokowania przez USA jego kandydatury na ONZ-owskiego admi-
nistratora Kosowa. Na fakt ten Schori, wówczas szwedzki ambasador przy ONZ, zareagował oskarżając ekipę 
George’a W. Busha o „McCarthyzm”. Zob. B. McGrath, Blacballed by Bush, „The New Yorker”, 28 lipca 2003 
r. 
1252 Friend-turned-foe, Mugabe may expel Sweden's Schori, MSNBC, depesza zamieszczona w portalu 
www.zimbabwesituation.com 
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zydentem i temu właśnie przypisywał swój wybór na szefa MOW UE1253. 

Zakres kompetencji Schoriego był większy niż któregokolwiek z szefów MOW UE w późniejszym 

okresie – powierzono mu nie tylko „kierowanie Misją Obserwacji Wyborów UE w Zimbabwe”, lecz 

również „reprezentowanie UE i wypowiadanie się w jej imieniu”1254. Żaden z późniejszych szefów 

Misji nie otrzymał tak szeroko sformułowanego mandatu. Korzystając ze swoich uprawnień Pierre 

Schori stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kampanii wyborczej. W szczególności 

szeroko komentował proces wyborczy. Mówił m.in. że „nigdy nie widział” tak dużej przemocy 

przedwyborczych ani nie miał nigdy do czynienia z podobnymi jak w Zimbabwe problemami z akre-

dytowaniem obserwatorów, przyznawał, że w latach 70. sympatyzował z ZANU1255, na początku 

czerwca mówił, że „sposób przeprowadzenia wyborów może mieć głęboki wpływ na przyszłe stosun-

ki między Zimbabwe i UE”1256.  

Struktura MOW UE Zimbabwe 2000, choć zbliżona do opisanej w poprzednim rozdziale, wciąż po-

zwala dostrzec jak bardzo poszczególne element MOW UE poddane były ewolucji. Na przykład spo-

śród obserwatorów długoterminowych (nazwanych “obserwatorami kampanii”) wyodrębniono 10 

koordynatorów lokalnych, których postawiono na czele grup obserwatorów w każdej z prowincji. 

Ponadto wszystkich LTO przeszkolono stosunkowo późno – między 6 a 8 czerwca, a więc na nieco 

ponad 2 tygodnie przed głosowaniem. Obserwatorzy krótkoterminowi (to pojęcie stosowano konse-

kwentnie) przeszli szkolenie na zaledwie trzy dni przed głosowaniem.  

Jednym z pierwszych problemów, z którymi musiała zmierzyć się MOW UE był konflikt władz z 

obserwatorami międzynarodowymi. Początkowo planowano, że działalność obserwatorów międzyna-

rodowych koordynowana będzie przez opisaną w drugim rozdziale i mającą w 2000 roku za sobą dość 

duże doświadczenie Jednostkę Obserwacji Wyborów ONZ1257. W wyniku sprzeciwu władz Zimbab-

we, obserwatorzy ONZ opuścili kraj 6 czerwca 2000 roku, na niespełna trzy tygodnie przed wybora-

mi. Kolejny spór z obserwatorami wywołała sprawa akredytacji – władze odmówiły jej części organi-

zacji pozarządowych, w szczególności Międzynarodowemu Instytutowi Republikańskiemu (IRI) i 

Krajowemu Instytutowi Demokratycznemu (NDI). Obserwatorzy Światowej Rady Kościołów (WCC) 

otrzymali swoje akredytacje dopiero na parę dni przed głosowaniem, zaś liczbę akredytacji udzielo-

                                                 
1253 H. Kreisler, Sweden and the United Nations, Conversation with Ambassador Pierre Schori Permanent Re-
presentative of Sweden to the UN, globetrotter.berkeley.edu, 20 kwietnia 2004 r. 
1254 EU deploys 160 strong election observation team in Zimbabwe, op.cit. 
1255 L. Laakso, The politics of international election observation (…),op.cit., s. 437-455 
1256 C. Chinaka, EU observers' warning on Zim elections, „The Star”, 6 czerwca 2000 r. , artykuł zamieszczony 
w portalu zimbabwesituation.com 
1257 Gdyby tak się stało, prawdopodobnie MOW UE Zimbabwe 2000 przestałaby istnieć i stałaby się częścią 
Międzynarodowej Grupy Obserwatorów Wyborczych (JIOG) zarządzanej głównie przez ONZ. 
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nych MOW UE próbowano ograniczyć do 1201258 lub 130 osób1259 (ostatecznie zgodzono się na 150 

osób). Ograniczanie liczebności MOW UE i próby ingerowania w skład Misji zostały potępione przez 

Radę1260, tym bardziej, że wcześniej odnotowała ona zapewnienie zimbabweańskich władz iż obserwa-

torzy „będą mieli wolny i równy dostęp do procesu wyborczego, włączając w to demonstracje poli-

tyczne, lokale wyborcze i centra zestawiania wyników” 1261. Ponadto odmówiono akredytacji wszyst-

kim obywatelom W. Brytanii, w tym członkowi Parlamentu Europejskiego Neilowi Parishowi, nie 

zezwolono na akredytację niezależnych od MOW UE nigeryjskich i kenijskich obserwatorów, których 

pobyt miała początkowo finansować Komisja Europejska. Łącznie zabroniono pracy ponad 200 oso-

bom1262. Utrudniano również uzyskanie akredytacji obserwatorom lokalnym1263. Na 18 dni przed gło-

sowaniem wprowadzono regulację w myśl której obserwatorzy krajowi nie mogli być członkami partii 

politycznych. Akredytacji udzielono im dopiero 23 czerwca, na dzień przed wyborami, tym samym 

przyczyniając się do tego, że wielu z nich nie dotarło na czas do lokali wyborczych1264. MOW UE 

określiła to później jako „świadomą próbę ograniczenia skuteczności niezależnego monitoringu wybo-

rów”1265. 

Kampanii wyborczej towarzyszyły zakrojone na szeroką skalę akty przemocy i korzystania przez rzą-

dzącą Zimbabweańską Afrykańską Unię Narodową – Front Patriotyczny (ZANU-PF) z zasobów ad-

ministracyjnych. Misja odnotowała zmuszanie mieszkańców do uczestniczenia w wiecach ZANU-PF, 

używanie przez jej kandydatów państwowych pojazdów oraz utrudnianie kampanii wyborczej opozy-

cyjnego Ruchu na rzecz Zmiany Demokratycznej (MDC). Oskarżała ZANU-PF o sprowokowanie 

zdecydowanej większości incydentów. Raport Końcowy wspominał później o „systematycznej kam-

panii zastraszania, której celem było zdławienie poparcia dla partii opozycyjnych”. W akcjach tych 

uczestniczyć mieli m.in. weterani okupujące odebrane białym farmy oraz partyjne bojówki ZANU-PF. 

Przywódcom ZANU-PF raport zarzucał, że w swoich przemówieniach „zdawali się sankcjonować 

użycie przemocy i zastraszania przeciwko przeciwnikom politycznym oraz w sposób istotny przyczy-

nili się do klimatu strachu, który położył się cieniem na kampanii wyborczej” i praktycznie uniemoż-

liwił kampanię opozycji „w wielu regionach wiejskich”. Otwarcie stwierdzano też, że choć zwolenni-

cy MDC również uczestniczyli w podobnych aktach, to „stopień ich odpowiedzialności za wspomnia-

ną działalność był o wiele mniejszy”, a liderzy ich partii „byli bardziej jednoznaczni w potępianiu 

                                                 
1258 M. Dynes, Mugabe sets limit on EU polling monitors, „The Times”, 13 czerwca 2000 r., artykuł zamieszczo-
ny w portalu zimbabwesituation.com 
1259 Account of the mission to observe the parliamentary elections in Zimbabwe 24-25 June 2000, European 
Parliament, Brussels, 6 lipca 2000, s. 5-6 
1260 2271st Council meeting - General Affairs, PRES/00/205, Luxembourg, 13 czerwca 2000 r. 
1261 2264th Council meeting - General Affairs, PRES/00/160, Brussels, 22 maja 2000 r. 
1262 L. Laakso, The politics of international election observation (…),op.cit., s. 453-454 
1263 Account of the mission to observe the parliamentary elections in Zimbabwe , op.cit., s. 5-6 
1264 EU EOM Zimbwe 2000 - Final Report, op.cit.  
1265 Ibidem 
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przemocy”1266. Wyliczano, że odpowiedzialność za 68% spośród 250 odnotowanych przez obserwato-

rów MOW UE incydentów ponosili stronnicy ZANU-PF, a jedynie 7% zwolennicy MDC. Poważne 

wątpliwości budziła zawartość list wyborców, które według działającej w 1999 roku Misji Pomocy 

Wyborczej ONZ zawierały nazwiska osób nieżyjących (misja oceniała ich odsetek na od 10 do 25)1267. 

W tym kontekście samo głosowanie przeszło bez większych incydentów choć liczenie głosów rozpo-

częło się z 20-godzinnym opóźnieniem1268. ZANU-PF wygrała różnicą zaledwie 1,6 punktu procento-

wego (48,6% do 47,0%) i zdobyło 62 na 120 wybieranych miejsc. MDC miało w nowym parlamencie 

57-osobową reprezentację. Przewaga partii władzy wzrosła po dokooptowaniu do Izby deputowanych 

mianowanych przez prezydenta. Niewielka różnica między ZANU i opozycją pozwala sądzić, że nie-

respektowanie w pełni procedur demokratycznych mogło odegrać znaczącą rolę w utrzymaniu przez 

władzę większości spośród obsadzanych bezpośrednio miejsc. Jednocześnie wybory pokazały wyraź-

ny spadek poparcia dla Mugabego i ukazały siłę zjednoczonej opozycji. Był to dla prezydenta nieko-

rzystny prognostyk przed walką o reelekcję. Sposób w jaki Mugabe przeprowadził wybory i antyza-

chodnia oraz rasistowska retoryka, którą się posługiwał, spowodował, że utracił on znaczną część 

prestiżu, jakim cieszył się na Zachodzie1269, jednak skutecznie zmobilizował część afrykańskich przy-

wódców do zgodnego potępiania zachodnich nacisków1270. 

Natychmiast po wyborach doszło do spięcia na linii MOW UE – władze. Tuż po zamknięciu lokali 

wyborczych Pierre Schori oznajmił, że wybory nie były „wolne i uczciwe”, bo „poziom przemocy i 

zastraszania w fazie poprzedzającej głosowanie czyni ten termin niemożliwym do zastosowania”. 

Wkrótce po tym jeden z przywódców ZANU-PF stwierdził, że słowa Schoriego „potwierdzają, że 

prawdziwą misją UE jest pomoc tym, którzy próbują obalić prezydenta Mugabe”1271. 

Co ciekawe, wbrew pierwszym i najbardziej zapamiętanym słowom Schoriego, zarówno jego 

Oświadczenie Wstępne jak i sporządzony później i niewiele odbiegający od niego Raport Końcowy, 

pomimo krytycznych tonów, nie kwestionowały legalności zwycięstwa ZANU-PF. Pomimo wspo-

mnianego już udokumentowania przemocy wyborczej i braku równych zasad rywalizacji, pozytywnie 

oceniono techniczne przygotowanie głosowania, transport materiałów wyborczych i samo przeprowa-

dzenie dnia wyborów, choć odnotowywano poważne braki w przygotowanych spisach wyborców (w 

Bulawayo odnotowano m.in. fakt, że na liście wyborców nie było jednego z miejscowych liderów 

                                                 
1266 Ibidem 
1267 Ibidem 
1268 Updade 2 – Counting delayed in crucial Zimbabwe vote, depesza agencji Reuters z 26 czerwca 2000 r. za-
mieszczona w portalu www.zimbabwesituation.com. 
1269 Część biografów Mugabego podkreśla rolę jaką ten polityk i przywódca zawsze przykładał do swojego wize-
runku wśród elity politycznej Wielkiej Brytanii. Zob. R. Dowden, Africa: Altered States, Ordinary Miracles, 
2009, s. 145-146;  
1270 L. Laakso, The politics of international election observation (…),op.cit., s. 459 
1271 Update 2 – Counting delayed in crucial Zimbabwe vote, op.cit. 
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MDC). Zaledwie w jednym akapicie i całkowicie pozytywnie oceniono proces\s liczenia głosów, który 

– zdaniem MOW UE – „zasadniczo przeprowadzono w sposób kompetentny”. Zwrócono też uwagę 

na pozytywną zmianę klimatu politycznego po wyborach – zarówno Robert Mugabe jak i lider opozy-

cji Morgan Tsvangirai przyjęli koncyliacyjną postawę, opozycja uznała wybory, choć zapowiadała 

walkę w sądach o unieważnienie głosowania w 20 okręgach. 

4 lipca Komisja Europejska wydała komunikat, w którym pochwalono pracę członków Misji, jednak 

w żaden sposób nie przytoczono ich negatywnych konkluzji. Wprost przeciwnie – w cytowanych w 

nim wypowiedziach Chrisa Pattena i Poula Nielsena znalazły się – odpowiednio – stwierdzenia, że 

„wynik wyborów może zaznaczyć poważną transformację w kierunku systemu wielopartyjnego” oraz 

że „jeżeli rząd wykorzysta szansę daną przez nowe wybory, pomoc UE w przyszłości może być bar-

dziej znacząca”1272. Tego samego dnia prezydencja wydała jeszcze bardziej pozytywne oświadczenie, 

w którym stwierdziła na samym początku, że „Unia Europejska wita z zadowoleniem wynik wyborów 

parlamentarnych w Zimbabwe (...) i gratuluje narodowi Zimbabwe wysokiej frekwencji, zdyscyplino-

wania i determinacji, którą tym samym wykazał”, a w dalszej części tekstu ani razu nie podważyła 

jakości procesu wyborczego (apelując wyłącznie o poszanowanie praw człowieka i „współpracę z 

opozycją”)1273. Bardziej zdecydowana była reakcja Rady, która podkreśliła na wstępie fakt zdomino-

wania kampanii wyborczej przez „przemoc, zakrojone na szeroką skalę zastraszanie oraz nieprawi-

dłowości proceduralne”, choć ona również podkreślała fakt, że główni aktorzy zaakceptowali wyniki 

wyborów1274. 

Sama MOW UE była później najczęściej przedmiotem krytyki. Zarówno sposób jej sformowania, 

osoba jej szefa jak i metodologia odbiegały od przyjętej obecnie i nie były zgodne z literą Komunikatu 

Komisji. W szczególności: 

1. Misję sformowano mimo braku pisemnego i formalnego zaproszenia ze strony rządu Zimbabwe, a 

raczej przy braku sprzeciwu z jego strony. Nie zawarto również umowy z państwem przyjmują-

cym określającej zakres praw i obowiązków MOW UE. 

2. Misję – wbrew procedurze omówionej w poprzednim rozdziale – powołano nie w oparciu o wcze-

śniejsze planowanie, lecz wykonując wyraźne polecenie Rady1275. 

3. Szef MOW UE uzyskał prawo do mówienia w imieniu całej Unii, a tym samym uzależniono sto-

sunki UE-Zimbabwe od postawy Pierre’a Schoriego. 

4. W dokumencie o wysłaniu Misji, jej cele zostały zdefiniowane wyłącznie w odniesieniu do funk-

                                                 
1272 Zimbabwe elections: Commission congratulates the EU observation team on their final report, IP/00/706, 
Brussels, 4 lipca 2000 r. 
1273 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in Zimbabwe, PESC/00/93, 
4 lipca 2000 r. 
1274 2282nd Council meeting - General Affairs, PRES/00/249, Brussels, 10 lipca 2000 r. 
1275 Summary of the Commission's activities, DOC/00/22, 28 lipca 2000 r. 
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cji pomocowej. Nie wspominano o bezstronności MOW UE, a jej główny cel definiowano jako 

„przyczynienie się do stworzenia korzystniejszego klimatu dla wyborów”1276. 

5. Na szefa MOW UE w trudnych warunkach politycznych powołano osobę bez należytego do-

świadczenia metodologicznego. Względnie wysoki profil polityczny i otrzymane uprawnienia po-

łączone ze wspomnianym brakiem doświadczenia, nie zapobiegły kontrowersyjnym wystąpieniom 

szefa MOW UE. 

6. Zgodzono się na ingerencję władz państwa przyjmującego w skład Misji, a następnie nie odnoto-

wano tego faktu w Raporcie Końcowym. 

7. MOW UE sporządziła krótki i ogólnikowy Raport Końcowy, już wówczas kontrastujący z analo-

gicznymi dokumentami innych organizacji, w szczególności OBWE. 

8. Pomimo Decyzji Rady z 1998 roku, która ceduje na Komisję całość działań związanych z MOW 

UE, Rada odgrywała rolę recenzenta bezpośrednich działań Komisji. Na przykład przyjmowała od 

KE raporty na temat postępów w formowaniu Misji1277. Jednocześnie Rada z racji swoich upraw-

nień podejmowała klasyczne działania polityczne wobec Zimbabwe. Na przykład w kwietniu za-

groziła odcięciem części pomocy jeżeli Mugabe przesunie wybory1278. 

Również postawa samej MOW UE, a w szczególności jej szefa, budzi kontrowersje – uprawniony 

wydaje się pogląd, że szwedzki polityk swoimi jednoznacznymi wypowiedziami stworzył wrażenie, iż 

UE jest aktywnym uczestnikiem procesu wyborczego i jego recenzentem, a znaczna część jego kon-

kluzji, nawet jeżeli odpowiadająca stanowi faktycznemu, nie była w sposób należyty udokumentowa-

na faktograficznie. Biorąc pod uwagę późniejszy dorobek metodologiczny UE, odbiegało od niej m.in. 

porównywanie wyborów w Zimbabwe do innych procesów wyborczych1279, deklarowanie dawnego 

poparcia dla Mugabe i – last but not least – jednoznaczne zaprzeczenie „wolności i uczciwości” wy-

borów, które chętnie podchwycone przez media dało wrażenie, że UE jednoznacznie potępia proces 

wyborczy1280. Późniejsze łagodniejsze sformułowania zawarte w Raporcie Końcowym nie zmieniły 

tego powszechnego odbioru konkluzji Misji. Mandat Schoriego i jego duże uprawnienia prowadziły 

też do dwóch innych tendencji – ideologizacji raportu końcowego oraz stawiania w nim nieuprawnio-

nych tez. Na przykład w siódmym rozdziale raportu końcowego znalazło się zdanie, że “misja UE 

                                                 
1276 EU deploys 160 strong election observation team in Zimbabwe, op.cit. 
1277 2264th Council meeting - General Affairs, PRES/00/160, Brussels, 22 maja 2000 r. 
1278 L. Laakso, The politics of international election observation (…),op.cit., s. 451 
1279 Na przykład BBC cytowała jego wypowiedź, że kampania wyborcza „była jedną z najgorszych, jakie (jego 
obserwatorzy) widzieli”. Przed wyborami twierdził z kolei, że obserwatorzy wyborczy UE nigdy wcześniej nie 
doświadczyli podobnych problemów z akredytacjami. Zob. Zimbabwe poll 'worst and best', news.bbc.co.ok, 29 
czerwca 2000 r.; M. Tran, Zimbabwe keeps foreign observers out of elections, www.guardianulimited.co.uk, za 
www.zimbabwesituation.com; 22 czerwca 2000 r.; D. Blair, EU observer condemns terror tactics, „The Tele-
graph” (wersja internetowa), 22 czerwca 2000 r. 
1280 Por. Zimbabwe poll unfair, say observers, news.bbc.co.uk, 27 czerwca 2000 r.; Observers Blast Zimbabwe 
Vote, „Chicago Tribune”, 26 czerwca 2000 r.; EU mission says Zimbabwe's campaign was not free and fair, 
guardian.co.uk, 26 czerwca 2000 r.; Obserwatorzy kwestionują uczciwość wyborów w Zimbabwe, depesza PAP z 
26 czerwca 2000 r. za www.wp.pl. 
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może być postrzegana jako naturalna konsekwencja naszego poparcia dla walki o niepodległość oraz 

naszego pragnienia budowy silnego partnerstwa z pokojowym i demokratycznym Zimbabwe”. Zdanie 

to w większym stopniu wyrażało przekonania Pierre’a Schoriego niż oddawało stan faktyczny. W 

czasie wojny domowej w Rodezji, Unia Europejska nie istniała, Wspólnoty Europejskie nie zabierały 

w jej sprawie stanowiska, a część państw członkowskich (nota bene Szwecja nie należała wówczas do 

Wspólnot) nie popierało partyzantki Mugabego. Ponadto cały raport napisany był w imieniu Unii Eu-

ropejskiej, a nie MOW UE. Zaczynał się m.in. wyjaśnieniem celów polityki UE wobec “Zimbabwe 

oraz jej innych partnerów w Afryce” oraz przypomnieniem, że Zimbabwe było beneficjentem pomocy 

rozwojowej Unii1281. W trakcie pojawiało się stwierdzenie, że “Unia Europejska postanowiła obser-

wować wybory parlamentarne w Zimbabwe”, a o obserwatorach pisano jako o “obserwatorach UE” 

1282. Wreszcie w raporcie znalazła się wspomniana już w poprzednim rozdziale tej pracy rekomendacja 

pod adresem Unii Europejskiej1283. 

Poważnym efektem politycznym MOW UE Zimbabwe 2000 było trwałe naruszenie stosunków mię-

dzy rządem państwa przyjmującego i Komisją Europejską. Ponieważ Schori postrzegał się jako repre-

zentant Unii Europejskiej i w istocie sporządził Raport Końcowy w imieniu Unii, a nie Misji, rząd 

Zimbabwe odebrał zawarte w nim sformułowania, jako oficjalne stanowisko UE. Propaganda rządowa 

uczyniła z MOW UE narzędzie nieuprawnionego wpływu państw obcych na przebieg wewnątrzkra-

jowego procesu politycznego. 

Bezpośrednią kontynuacją MOW UE Zimbabwe 2000 była nieudana próba sformowania Misji na 

wybory prezydenckie 2002 roku. Tym razem powołano ją na wybory prezydenckie i znów na jej czele 

stanął Pierre Schori. Ponownie sformowano MOW UE bez pisemnego zaproszenia. Szybko okazało 

się, że KE i Zimbabwe w różny sposób postrzegają mandat i kształt Misji. Dla Zimbabwe obserwato-

rzy byli po prostu grupą obywateli państw obcych przebywających w kraju na zasadach zbliżonych do 

turystów i różniących się od tych ostatnich jedynie celem wizyty1284. Co więcej, rząd Mugabe przyjął 

strategię pomijania instytucji UE i traktowania całej grupy jako obserwatorów przysłanych przez pań-

stwa członkowskie. Twierdził przy tym, że obserwatorzy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, 

Szwecji, Finlandii i Danii, krajów, które Mugabe oskarżał o wspomaganie MDC, nie są zaproszeni1285. 

W lutym minister spraw zagranicznych Zimbabwe podkreślił, że jego rząd nie zapraszał MOW UE 

                                                 
1281 EU EOM Zimbwe 2000 – Final Report, op.cit. 
1282 Ibidem 
1283 Ibidem 
1284 Państwowy dziennik „Harald” w połowie lutego 2002 roku wyraził to w następujący sposób „Ci turyści, 
których pasją jest oglądanie wyborów są równie mile widziani jak ci, którzy chcą popatrzeć na słonie (…) Jedy-
nym miejscem, do którego nie wolno im wejść są lokale wyborcze i te, w których się liczy głosy. Jeśli jednak 
chcą stać na zewnątrz lokalu wyborczego, to mogą, tak samo jak mogą korzystać w rezerwatach z platform do 
oglądania słoni”. Zob. J. Raath, Zimbabwe hints at compromise over EU observers, „The Times”, za zimbabwe-
situation.com 
1285 Foreign observers and the 2002 Zimbabwean presidential election, www.eisa.org.za 
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tylko „obserwatorów z dziewięciu państw” członkowskich i że Schori jako obywatel Szwecji może 

wjechać do Zimbabwe wyłącznie jako turysta1286. Pomimo takich zapowiedzi i pomimo nacisków, by 

obserwatorzy z dziewięciu krajów UE występowali jako członkowie funkcjonującej równolegle misji 

obserwacyjnej państw AKP1287, Komisja nie podjęła decyzji o wycofaniu Misji, grożąc natomiast na-

łożeniem na Zimbabwe sankcji1288. Do Harare przybywały kolejne grupy obserwatorów – w połowie 

lutego na miejscu było kilkanaście osób, wszystkie spoza „zakazanej” szóstki1289 . 16 lutego szef 

MOW UE, który przybył do Harare, został wydalony z kraju. Schori opisał ten incydent na łamach 

„International Herald Tribune” w następujący sposób: po przybyciu do Harare próbowano go nakłonić 

do wypełnienia dokumentu, który stwierdzał, że przebywa w Zimbabwe jako turysta. Kiedy odmówił, 

anulowano jego wizę i kazano mu opuścić kraj1290. Również przedstawiciel władz Zimbabwe nie krył, 

że odmowa wpuszczenia Schoriego była związana z jego działalnością obserwatorską i oskarżył go 

przy tym o próbę „wpływania na proces wyborczy”1291. Sam Mugabe nazwał go „nieproszonym go-

ściem”1292. W tej sytuacji 18 lutego 2002 roku Rada nałożyła sankcje na członków rządu Mugabe1293. 

MOW UE Zimbabwe 2002, największa spośród planowanych w tamtym okresie Misji, nigdy nie do-

szła do skutku – sankcje nałożone po wyborach 2002 roku trwały do końca omawianego okresu. 

Znów w odniesieniu do niedoszłej MOW UE Zimbabwe 2002 nie sposób pominąć konkluzji, że po-

nowna nominacja Schoriego w świetle jego konfliktu z władzami państwa przyjmującego odebrana 

została jako pokaz siły Unii Europejskiej, nie służyła natomiast wizerunkowi MOW UE jako bez-

stronnego obserwatora wyborów. Znów błędem było niepodpisanie odpowiedniej umowy z władzami 

Zimbabwe1294. Innym argumentem przeciwko Schoriemu, który często podkreślał swój status dawnego 

funkcjonariusza państwa popierającego „walkę narodowowyzwoleńczą”, jest fakt, że w międzyczasie 

Szwecja zaczęła finansować odbywające się w RPA szkolenia dla członków MDC1295. W ten sposób 

ekipie Mugabe było dość łatwo powiązać dawnego szwedzkiego ministra z polityką obecnego rządu 

jego kraju. 

                                                 
1286 A. Meldrum, Mugabe bars EU observer mission head, „The Guardian”, 11 lutego 2002 r. 
1287 EU deadlocked with Zimbabwe over election observers, depesza agencji AP za www.freerepublic.com, 12 
lutego 2002 r. 
1288 Council Common Position of 18 February 2002 concerning restrictive measures against Zimbabwe 
(2002/145/CFSP), „Official Journal of the European Communities”, L 50/1, 21 lutego 2002 r. 
1289 Finnish election monitors not let in to Zimbabwe yet, „Helsingin Sanomat” (International Edition), 13 lutego 
2002 r. 
1290 P.Schori, Mugabe beyond the pale: not the way to govern Zimbabwe, „The International Herald Tribune”, 28 
lutego 2002 r. 
1291 Zimbabwe expels EU monitor chief, articles.cnn.com, 16 lutego 2002 r. 
1292 Zimbabwe faces 'likely' EU sanctions, news.bbc.co.uk, 18 lutego 2002 r. 
1293 EU imposes sanctions on Zimbabwe, articles.cnn.com, 18 lutego 2002 r. 
1294 Brak formalnego zaproszenia dla MOW UE Zimbabwe 2002 i MOW UE Pakistan 2002 uznany został póź-
niej w raporcie KE za jednen z czynników utrudniających pracę Misji . Zob. Implementation of the Communica-
tionon Election Assistance and Observation, SEC(2003) 1472, Brussels, 19 grudnia 2003 r., s. 6 
1295 P. Williams, The Europeanization of British Foreign Policy and the Crisis in Zimbabwe, draft paper for 
Workshop at the London School of Economics, www.lse.ac.uk, 5 czerwca 2002 r., s. 11 
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Obie misje w Zimbabwe i ta z 2000 roku i ta, która w 2002 roku ostatecznie nie doszła do skutku, 

pokazały zagrożenia płynące z nienależytego przygotowania Misji Obserwacji Wyborów. Pod koniec 

omawianego okresu było powszechnie przyjęte, że rolą MOW UE nie jest ani walidacja procesu wy-

borczego, ani tym bardziej wypowiadanie się na jego temat w imieniu całej Unii, lecz wyłącznie do-

konanie jego publicznej analizy, która następnie może ale nie musi być uwzględniona przez instytucje 

UE. Funkcja pomocowa MOW UE wynika niejako z samej obecności obserwatorów, jednakże nie 

może być – jak w przypadku MOW UE Zimbabwe 2000 – stawiana na pierwszym miejscu. Z kolei 

funkcja reprezentacyjna, również wtórna wobec funkcji weryfikacyjnej, nakazuje MOW UE unikania 

konfliktu z władzami państwa przyjmującego. W późniejszej praktyce obserwacji wyborów UE, Misje 

nadal spotykały się z zarzutami ze strony rządów państw, w których obserwowano wybory, jednak w 

podobnych sytuacjach unikały konfrontacji i otwartej polemiki. 

4.1.2 Jednostka Wyborcza Unii Europejskiej i MOW UE Zambia 2001 – przedmiot kryty-

ki wewnątrzinstytucjonalnej 

W odróżnieniu od MOW UE Zimbabwe 2000, powołanej na krótko przed wyborami, MOW UE Za-

mbia 2001 – obserwująca wybory w kraju, w którym cykl wyborczy trwa niezmiennie pięć lat – była 

zaplanowana jeszcze przed wydaniem Komunikatu Komisji. Spowodowało to, że pod względem 

strukturalnym stanowi połączenie rozwiązań planowanych w Komunikacie i tych stosowanych w la-

tach 1993-1999. 

Wybory prezydenckie odbywały się 27 grudnia 2001, a już w czerwcu Komisja Europejska powołała 

(zgodnie ze starym nazewnictwem) Jednostkę Wyborczą Unii Europejskiej (EUEU). Jej kierownictwo 

składało się z trójki ekspertów na czele z brytyjskim politykiem, liderem odnowionej Partii Liberalnej 

Michaelem Meadowcroftem. Do zadań EUEU należała ocena zasadności skierowania MOW UE, a 

następnie jej przygotowanie. Dopiero pod koniec sierpnia nastąpiło formalne zaproszenie MOW UE 

przez rząd Zambii. LTOs przybyli na miejsce pod koniec listopada, a dopiero 13 grudnia komisarz 

Chris Patten powołał formalnie Meadowcrofta na szefa MOW UE (jednocześnie pozostawał on sze-

fem EUEU). Obserwatorów krótkoterminowych sprowadzono dopiero na 4 do 5 dni przed głosowa-

niem, zarówno LTOs jak i STOs wyjechali z Zambii cztery dni po wyborach1296. 

EUEU zajmowała się nie tylko obserwacją wyborów ale również koordynowaniem pomocy technicz-

nej dla państwowej komisji wyborczej Zambii, wsparciem finansowym rejestracji wyborców i dofi-

nansowywaniem zambijskich organizacji pozarządowych. Spośród ponad 6,9 mln euro przeznaczo-

nych na pomoc wyborczą dla Zambii, jedynie niespełna 1,4 mln, a więc nieco ponad 20% przeznaczo-

                                                 
1296 V. De Herdt, G. Saphy, Final Report, Evaluation of European Communities Support to Zambia on Demo-
cracy and Good Governance, Project 8 ACP ZA 046, Brussels, 21 kwietnia 2003 r., s. 14-17 
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no na obserwację wyborów1297, z czego nota bene większość (800 tys. euro) pochodziła z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju (EFR)1298, co było sprzeczne ze zmianami wprowadzonymi w 1999 roku. 

Ponadto relacje między MOW UE a EUEU oraz granice kompetencji obu struktur nie były jasne, tym 

bardziej, że kierowała nimi ta sama osoba. Brak precyzyjnie rozdzielonych zadań i niewłaściwe uży-

wanie terminologii obecne było również w rozdanym obserwatorom informatorze. Np. z fragmentu 

poświęconego zakresowi kompetencji LTOs wynikało, że Misja podległa jest EUEU, a proces tworze-

nia jej raportu końcowego ma charakter jednoosobowy i należy do Szefa Zespołu EUEU, nazwanego 

– co znów znamienne – „Głównym Obserwatorem UE”. Istotnie Raport Końcowy tej Misji – krytycz-

ny wobec sposobu przeprowadzenia wyborów i liczenia głosów – podpisany został później jednooso-

bowo przez Meadowcrofta1299. 

Wszystkie opisane powyżej aspekty organizacyjne poddane zostały krytyce w dokumencie KE z 

kwietnia 2003 roku rozliczającym projekt wspierania demokracji w Zambii. Jego twórcy postulują 

m.in. powierzenie badania warunków dla wysłania MOW UE misjom eksploracyjnym i finansowanie 

(zgodnie z wytycznymi Komunikatu Komisji z 2000 roku) MOW UE z jednego źródła1300. Poddają też 

krytyce decyzję powołującą szefa EUEU na Głównego Obserwatora MOW UE jako „wprowadzającą 

zamieszanie”1301 oraz „personalizację” Misji, która uczyniła ją „łatwym obiektem krytyki”1302. Chaos 

organizacyjny towarzyszący MOW UE Zambia 2001 przyczynił się zatem do większego ujednolicenia 

praktyki tworzenia MOW UE i konkretyzowania roli jej poszczególnych organów. 

W międzyczasie, w Dokumencie Programowym 2002, dokonano wreszcie postulowanego od Komu-

nikatu Komisji z 2000 roku jasnego podziału na projekty związane z obserwacją wyborczą i ze wspar-

ciem technicznym. Od tej pory MOW UE mogą być finansowane wyłącznie ze środków EIDHR, zaś 

wsparcie techniczne korzystać może z „instrumentów i programów współpracy” takich jak Europejski 

Fundusz Rozwoju (EFR), program Azja i Ameryka Łacińska (ALA) Europejskiego Banku Inwesty-

cyjnego, program CARDS dla Bałkanów Zachodnich lub program Pomoc Techniczna dla Wspólnoty 

Niepodległych Państw (TACIS)1303. 

4.1.3 Pozostałe MOW UE w Afryce w latach 2000-2002 

Obszar Afryki Subsaharyjskiej stanowił w omawianym podokresie główny kierunek działalności 

MOW UE, a Komisja Europejska zasadniczo wyrażała zainteresowanie każdym procesem wyborczym 
                                                 
1297 Ibidem, s. 13 
1298 European Union Annual Report on Human Rights 2002, Brussels 2002, s. 97-98 
1299 EU EOM Zambia 2001 – Final Report, [bez numeracji stron] 
1300 V. De Herdt, G. Saphy, Final Report (…), op.cit., s. 29 
1301 Ibidem, s. 30 
1302 Ibidem, s. 18 
1303 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 95 
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stanowiącym część transformacji demokratycznej państw afrykańskich. Misje kierowano w szczegól-

ności do państw, w których mogło dojść do tranzycji władzy (Kenia oraz wspomniane już Zimbabwe i 

Zambia) oraz do krajów o sytuacji postkonfliktowej (Wybrzeże Kości Słoniowej, Sierra Leone, Mada-

gaskar, Kongo-Brazzaville). 

Spośród procesów wyborczych obserwowanych w Afryce szczególnie ważne miały być wybory w 

Wybrzeżu Kości Słoniowej 22 października 2000 r. Kraj ten przeszedł okres braku stabilności we-

wnętrznej po śmierci w 1993 roku prezydenta-założyciela Félixe’a Houphouëta-Boigny i objęciu wła-

dzy przez jego następcę Konana Bédie. Bédie, który nie posiadał charyzmy ani zasług swojego po-

przednika, utracił popularność. W 1999 roku obalił go zamach stanu, który wyniósł do władzy genera-

ła Roberta Guéïa1304. Po referendum konstytucyjnym w lipcu 2000 roku, rozpisano nowe wybory, 

początkowo Guéï zapowiadał, że nie weźmie w nich udziału, a gdy zmienił zdanie doszło do prote-

stów opozycji. Głosowanie 22 października zakończyło się próbą fałszerstwa wyborczego – gen. Guéï, 

pomimo otrzymania zaledwie niespełna jednej trzeciej głosów i wyraźnej porażki z wieloletnim przy-

wódcą opozycji Laurentem Gbagbo ogłosił się zwycięzcą1305. Pamiętać należy, że wówczas praktyka 

nieuznawania wyniku wyborów i odmowy przekazania władzy wciąż była w Afryce realnym zagroże-

niem w każdym z procesów wyborczych1306. MOW UE Wybrzeże Kości Słoniowej 2000, składająca 

się początkowo z 30 LTOs i 70 STOs była już wówczas ograniczona do Zespołu Głównego, a więc w 

istocie zredukowana do misji eksperckiej, po tym jak Sąd Najwyższy odmówił przed wyborami zare-

jestrowanie części kandydatów opozycji1307 (nie dopuszczono między innymi obalonego w 1999 roku 

prezydenta Bédie oraz późniejszego prezydenta Alassane Ouattary), jednak część jej obserwacji po-

zwoliła Komisji Europejskiej na jednoznaczne potępienie próby przypisania zwycięstwa gen. Guéïo-

wi1308. Reakcja zagranicy wraz z wybuchem rewolty społecznej spowodowała objęcie władzy przez 

Gbagbo, który otrzymał według oficjalnych rezultatów ponad 59% głosów1309. Do tego czasu Komisja 

z przyczyn bezpieczeństwa wycofała jednak również Zespół Główny, przez co MOW UE Wybrzeże 

Kości Słoniowej 2000 przestała istnieć bez sporządzenia raportu końcowego1310.  

Kolejne pełne MOW UE w Afryce – oprócz MOW UE Zambia 2001 – odbyły się dopiero w 2002 
                                                 
1304 M. Busby, General Robert Guei - Military coup leader seduced by power in the Ivory Coast, „The Guardian”, 
20 września 2002 r. 
1305 Clashes at Ivory Coast army camp, news.bbc.co.uk, 25 października 2000 r. 
1306 Jednym z nielicznych pozytywnych przykładów była postawa prezydenta Senegalu Abdou Dioufa, który po 
porażce wyborczej z Abdoulayem Wadem, publicznie ogłosił oddanie władzy i złożył gratulacje swojemu rywa-
lowi.  
1307 Speaking points of Poul Nielson European Commissioner responsible for Development and Humanitarian 
Aid Co-operation with ACP countries involved in armed conflicts and statement on situation in Ivory Cost, 
SPEECH/00/399, Parlament Europejski, Strasburg, 25 października 2000 r. 
1308 Ibidem 
1309 Republic of Cote d'Ivoire. Presidential election of 22 October 2000, Adam Carr's Election Archive, pse-
phos.adam-carr.net/countries/c/cotedivoire/ 
1310 Z tego powodu MOW UE Wybrzeże Kości Słoniowej 2000 nie jest uwzględniana w statystykach prowadzo-
nych w niniejszej rozprawie. 
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roku. Najpierw w lutym KE ogłosiła powołanie MOW UE do obserwacji wyborów prezydenckich w 

Republice Kongo (Brazzaville) 10 marca 2002 roku1311, w których wieloletni przywódca kraju Denis 

Sassou-Nguesso, ubiegał się o legitymizację swojej odzyskanej po krótkiej wojnie domowej w 1997 

roku władzy. Pomimo, że start uniemożliwiono faktycznym przywódcom opozycji (in absentia skaza-

no obalonego przez Sassou-Nguesso prezydenta Pascala Lissoubę i byłego premiera Bernarda Kolél-

asa), Misja składająca się z 6-osobowego Zespołu Głównego, 18 LTOs i 19 STOs, skrytykowała wy-

łącznie poszczególne aspekty procesu wyborczego, jednak nie podważyła samego wyniku wybo-

rów1312, które dały Sassou-Nguesso w starciu z mało znanymi kandydatami blisko 90-procentowy 

wynik1313 i zagwarantowały przedłużenie swojej władzy. Wydarzenie to jest jeszcze jednym dowodem 

na słabość metodologiczną wczesnych MOW UE. Konkluzja MOW UE została później uwzględniona 

w stanowisku prezydencji1314. 

Kontrowersji nie budziła z kolei ocena kolejnego procesu wyborczego. W styczniu 2002 roku o ob-

serwację wyborów przez MOW UE poprosił rząd Sierra Leone, który ogłosił zakończenie ponad 10-

letniej wojny domowej. De facto wybory prezydenckie i parlamentarne 14 maja 2002 roku, były efek-

tem nieudanej transformacji demokratycznej na początku lat 90. MOW UE wysłana w kwietniu1315 

doceniła entuzjazm wyborców, zaangażowanie stworzonej pospiesznie administracji wyborczej, swo-

bodę prowadzenia kampanii oraz brak częstych aktów przemocy. Skrytykowała natomiast brak rów-

nowagi w państwowych mediach, skreślenie jednego z kandydatów do wiceprezydentury, trudności z 

prowadzeniem przez opozycję kampanii w bardziej odległych regionach kraju oraz brak należytej 

informacji dla wyborców1316. 

W październiku 2002 KE ogłosiła wysłanie kolejnej MOW UE do państwa postkonfliktowego, tym 

razem mającą obserwować wybory parlamentarne na Madagaskarze1317. Wybory były elementem po-

wrotu do praktyk konstytucyjnych po serii zbrojnych starć między zwolennikami prezydenta Marka 

Ravalomanany i nieuznającymi jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich z grudnia 2001 roku 

stronnikami byłego wieloletniego przywódcy admirała Didiera Ratsiraki. W lipcu 2002 roku siły rzą-

dowe zlikwidowały ostatnie ogniska oporu zwolenników ancien régime’u, a Ratsiraka opuścił kraj. W 

tej sytuacji wybory parlamentarne stanowiły legalizację stanu zastanego i zakończyły się zdecydowa-

nym zwycięstwem obozu prezydenckiego, który zdobył blisko 2/3 spośród 156 obsadzonych miejsc w 

                                                 
1311 EU to observe Presidential election in Congo Brazzaville, IP/02/276, Brussels, 19 lutego 2002 r. 
1312 MOE UE République du Congo 2002 – Rapport Final, s. 1 
1313 La Cour suprême du Congo proclame les résultats définitifs du scrutin présidentiel, www.brazzaville-
adiac.com, 29 marca 2002 r. 
1314 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the presidential election in the Republic 
of the Congo, PESC/02/36, 27 marca 2002 r. 
1315 Sierra Leone: EU sends election observation mission, IP/02/568, Brussels, 17 kwietnia 2002 r. 
1316 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 99 
1317 EU to send observers to Madagascar for the parliamentary elections on 15 December 2002, IP/02/1554, 
Brussels, 25 października 2002 r. 
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parlamencie1318. Ogólny wydźwięk Oświadczenia Wstępnego i Raportu Końcowego uważany jest za 

pozytywny (MOW UE zauważyła natomiast problemy z listami wyborców bez znaczenia dla wyniku 

końcowego)1319. W podobnym duchu wypowiedziała się prezydencja1320. 

Przy okazji tej misji doszło jednak do (mającego jak się później okazało wpływ na dlaszy rozwój me-

todologiczny Misji) konfliktu między MOW UE i towarzyszącą jej delegacją Parlamentu Europejskie-

go. Przewodniczący delegacji PE skarżył się m.in. na niedopuszczenie go do odpowiadania na pytania 

na konferencji towarzyszącej prezentacji Oświadczenia Wstępnego. Delegacja domagała się w swoim 

raporcie aby „delegacja Parlamentu Europejskiego oraz ambasador państwa sprawującego prezydencję 

UE byli należycie konsultowani przed [podkreślenie w oryginale dokumentu – JK] wydaniem jakiego-

kolwiek wspólnego oświadczenia politycznego”1321. Przy tym wszystkim delegacja podkreślała, że nie 

istnieją między nią a MOW UE różnice w „ogólnie pozytywnej ocenie” wyborów1322. Wyraźny kon-

flikt między kierownictwem MOW UE i delegacją PE został odnotowany w 2003 roku w dokumencie 

przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej i uznany za wyjątek w praktyce MOW UE1323. 

Zwrócić należy w tym kontekście uwagę, że MOW UE Madagaskar 2002 była ostatnią, na której czele 

nie stał członek PE (szefowała jej włoska senator Tana de Zulueta)1324 i do konfliktu doszło w czasie, 

gdy relacje MOW UE – Delegacja PE dopiero się kształtowały. Konsekwentne stosowanie praktyki 

mianowania na szefa MOW UE eurodeputowanego stosowane we wszystkich Misjach od 2003 roku, 

pozwoliło w dużej mierze zapobiec powtórce podobnych konfliktów choć nie rozwiązało w całości 

problemów związanych z uczestnictwem członków PE w MOW UE oraz ich statusem. 

Ostatnim państwem afrykańskim, które w 2002 roku poprosiło UE o obserwację wyborów była Ke-

nia1325. Proces wyborczy przyniósł ostatecznie utratę sprawowanej od 1963 roku władzy Kenijską 

Afrykańską Unię Narodową (KANU) i zdecydowane zwycięstwo opozycyjnej Narodowej Koalicji 

Tęczowej (NRC). Jej kandydat na prezydenta Mwai Kibaki otrzymał 27 grudnia 2002 roku ponad 60 

procent głosów, a popierający go sojusz uzyskał większość miejsc w parlamencie1326. MOW UE, która 

nota bene składała się aż ze 162 osób, w tym 133 STOs (na jednego LTO przypadało ponad 6 STO co 

do dziś jest jedną z największych liczb) i kosztowała 1,8 mln euro, użyła w raporcie końcowym sfor-
                                                 
1318 Report on the mission to observe the parliamentary elections held in Madagascar on 15 December 2002, 
CR\485031EN.doc, PE 310.511, 24 lutego 2003 r., s. 9 
1319 EU Annual Report on Human Rights 2003, Luxemburg 2003, s. 70 
1320 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the parliamentary elections in Madagas-
car, PESC/02/199, 23 grudnia 2002 r. 
1321 Report on the mission to observe the parliamentary elections held in Madagascar, op.cit., s. 10-11 
1322 Ibidem 
1323 Implementation of the Communication on Election Assistance and Observation, op.cit., s. 7 
1324 Argument o potrzebie powierzania kierownictwa MOW UE członkom PE podpierany jest m.in. doświadcze-
niami z Madagaskaru. Istnieje powszechne przekonanie, że członkowie Delegacji PE łatwiej uznają swoją rolę w 
ramach MOW UE, jeżeli ich de facto przełożonym, będzie inny deputowany do PE. 
1325 EU to observe Presidential, Parliamentary and Civic Elections in Kenya, IP/02/1730, Brussels, 26 listopada 
2002 r. 
1326 Elections in Kenya, africanelections.tripod.com/ke.html 
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mułowania: „wybory 2002 roku pokazały, że Kenia naprawdę stała się demokracją wielopartyjną”1327. 

Sformułowanie to, wyjątkowo jednoznaczne, w późniejszych latach, uznane byłoby za sprzeczne z 

metodologią MOW UE i wykraczające poza przedmiot jej badań. Jest to kolejny przykład pokazujący, 

że metodologia obserwacji wyborczej UE powstała w wyniku kilkuletniej ewolucji i w pierwszych 

latach MOW UE dopiero się kształtowała. 

4.1.4 MOW UE Pakistan 2002 – przykład rozbieżności między MOW UE a instytucjami 

Unii Europejskiej 

Spośród wszystkich procesów wyborczych w regionie Azji i Pacyfiku obserwowanych przez MOW 

UE w latach 2000-2002, najistotniejszym z politycznego punktu widzenia są – zdaniem autora – wy-

bory parlamentarne w Pakistanie, które z założenia miały zakończyć okres rządów wojskowych 

(1999-2002) i rozpocząć przekazywanie władzy w ręce cywilne. Towarzyszył im konflikt zbrojny w 

sąsiednim Afganistanie, który w istotny sposób zwiększył znaczenie polityczne Pakistanu, znów jak w 

latach 80. czyniąc to państwo najważniejszym partnerem Zachodu w regionie Azji Południowej. Przy-

pomnieć należy w tym miejscu podstawowe uwarunkowania, które towarzyszyły wyborom parlamen-

tarnym: 

 12 października 1999 roku generał Pervez Musharraf dokonał zamachu stanu obalając rząd Nawa-

za Sharifa i skutecznie przejmując władzę nad krajem; 

 Początkowo izolowany przywódca, stał się jednym z najważniejszych regionalnych sojuszników 

Stanów Zjednoczonych i europejskich państw NATO po zamachach 11 września 2001 roku i w 

obliczu wojny w sąsiednim Afganistanie; 

 W sierpniu 2001 roku ekipa Musharrafa, która od początku utrzymywała, że przeprowadzając 

zamach stanu działała w stanie wyższej konieczności, ogłosiła plan przywrócenia rządów konsty-

tucyjnych; 

 24 listopada Komisja Europejska i Pakistan zawarły w Islamabadzie nowe Porozumienie o współ-

pracy i rozwoju, do której Pakistan dołączył specjalną deklarację o procesie przywracania demo-

kracji1328. 

W tej sytuacji już w 2001 roku przewidziano, że wybory parlamentarne będą obserwowane przez 

MOW UE1329. Między podpisaniem Porozumienia, a wyborami 10 października 2002 roku, doszło 

jednak do istotnej zmiany uwarunkowań. W kwietniu, władze przeprowadziły referendum, które zale-

galizowało prezydenturę Musharrafa przedłużając ją o pięć lat. Zarówno mało wiarygodny wynik gło-

sowania (mianowanie Musharrafa poparło według oficjalnych danych 97% głosujących) oraz brzmie-
                                                 
1327 EU EOM Kenya 2002 – Final Report, s. 4 
1328 Pakistan Country Strategy Paper (2002-2006), www.eeas.europa.eu/pakistan/csp/02_06_en.pdf, s. 7 
1329 Ibidem 
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nie pytania referendalnego przypominały praktyki całkowicie sprzeczne z procedurami demokratycz-

nymi1330. Pomimo tego przed zbliżającymi się wyborami, Komisja Europejska nie odstąpiła od zamia-

ru sformowania MOW UE, choć jej liczebność (łącznie 82 obserwatorów) była stosunkowo niewielka 

choćby w porównaniu z odbywającą się nieco później MOW UE w Kenii. 

Co ciekawe, negatywna ocena decyzji o sformułowaniu Misji znalazła się później w jej Raporcie 

Końcowym, który stwierdzał, że „referendum przez wielu krytyków postrzegane było jako odejście od 

ustalonego planu przywracania demokracji” i że Komisja podjęła decyzję o stworzeniu MOW UE 

„wbrew temu”1331. Co więcej, wysłania Misji nie wstrzymała również odmowa podpisania przez paki-

stański rząd porozumienia (Memorandum of Understanding) na temat funkcjonowania Misji ani brak 

jej formalnego pisemnego zaproszenia. W efekcie Misja nie była w stanie w pełni swobodnie rozmie-

ścić wszystkich obserwatorów1332. Co istotne, o sprawie braku dokumentu informowane były również 

inne instytucje UE1333. 

Sam proces wyborczy w sposób oczywisty odbiegał od standardów międzynarodowych, czemu wyraz 

dał Raport Końcowy MOW UE. Jedynymi podkreślonym w nim pozytywami było przeprowadzenie 

głosowania bez incydentów, obniżenie wieku uzyskiwania czynnego prawa wyborczego z 21 do 18 lat 

i zagwarantowanie reprezentacji parlamentarnej kobietom. Misja wyraziła natomiast „poważne zanie-

pokojenie sprawami dotyczącymi niezależności Komisji Wyborczej Pakistanu, ograniczeniami nało-

żonymi na partie polityczne i ich kandydatów, nadużywaniem zasobów państwowych, pewnym bra-

kiem równowagi w relacjonowaniu (wyborów) przez media państwowe, brakami w zestawianiu spisu 

wyborców oraz znaczącymi problemami związane z wydawaniem dokumentów tożsamości”. Najsil-

niej skrytykowano jednak bazę prawną wyborów, która – co znów warto podkreślić – stanowi w ro-

zumieniu Komunikatu Komisji jeden z elementów oceny zasadności tworzenia MOW UE. Misja wy-

liczała m.in. „ograniczenia zgłaszania kandydatów, wprowadzenie ustaw (których legalność można 

podważyć) zaprojektowanych po to, by zapobiec startowi niektórych kandydatów, instytucjonalizację 

roli armii w zarządzaniu krajem” oraz „wyraźne odejście od parlamentarnej formy demokracji do sys-

temu prezydenckiego”. Misja oceniała wszystkie te zjawiska jako „nieusprawiedliwioną ingerencję w 
                                                 
1330 Pytanie brzmiało: „Czy w imię przetrwania systemu samorządu lokalnego, utworzenia demokracji, kontynu-
owania reform, położenia kresu waśniom religijnym i fundamentalizmowi, wypełnieniu koncepcji Pakistanu jaką 
miał Quaid-i-Azam [twórca Pakistanu Muhammad Ali Jinnah – JK], chciał(a)by Pan(i) wybrać prezydenta gene-
rała Perveza Musharrafa na prezydenta Pakistanu na pięć lat?”. Zob. Pakistan, 30. April 2002: General Mushar-
raf als Präsident für 5 Jahre, Search Engine for Direct Democracy, www.sudd.ch 
1331 EU EOM Pakistan 2002 – Final Report, s. 6 
1332 Ibidem 
1333 Na brak MoU wskazywał 19 września na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europej-
skiego sam szef MOW UE. Konferencja zdecydowała się wówczas zwrócić do władz pakistańskich o „zapew-
nienie pisemnych gwarancji bezpieczeństwa” dla członków delegacji PE. 23 września pakistański ambasador 
przy UE zapewnił, że Pakistan zapewni delegacji bezpieczeństwo i będzie ją traktował jako oficjalną. Zapewnie-
nie to dotyczyło jednak wyłącznie grupy deputowanych, nie zaś całej MOW UE. Zob. Account of the mission to 
observe the Parliamentary and Provincial Assembly elections in Pakistan 10 October 2002, European Parlia-
ment, 26 października 2002 r., s. 2 
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proces wyborczy” i w konkluzjach posuwała się do stwierdzenia, że wybory parlamentarne nie dały 

nawet gwarancji „czy dojdzie do pełnego transferu władzy z rąk administracji wojskowej do cywilnej” 

i że nie stanowią one „gwarancji przywrócenia demokracji”1334. 

Mimo tego, 15 października 2002 roku, prezydencja wydała oświadczenie, w którym wyraźnie skry-

tykowane przez MOW UE wybory uznano za element „stopniowej tranzycji ku demokracji”1335. Urfan 

Khaliq, który zajmuje się m.in. badaniem wymiaru etycznego działań zewnętrznych UE, zwraca uwa-

gę, że deklarację prezydencji wydano bezpośrednio po Oświadczeniu Wstępnym, a przed Raportem 

Końcowym1336, jednak analiza treści Oświadczenia Wstępnego nie pozwala na stwierdzenie, że odbie-

ga ono w ocenie od Raportu Końcowego. W dokumencie stwierdzono bowiem – podobnie jak w Ra-

porcie Końcowym, że „przeprowadzenie wyborów powszechnych nie jest samo w sobie gwarancją 

ustanowienia demokracji”, zaś władze pakistańskie „podjęły szereg działań, które doprowadziły do 

poważnych braków w procesie wyborczym”. Również w nim znalazła się wątpliwość, czy w świetle 

wzmocnienia pozycji prezydenta oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, istotnie dojdzie do transfe-

ru władzy w ręce cywilnego rządu1337. 

O ile postawa prezydencji może wydawać się zasadna z politycznego punktu widzenia (Musharraf był 

wówczas sojusznikiem Zachodu w walce z talibami, zaś jego przeciwnicy często zajmowali stanowi-

sko sprzyjające talibom), o tyle niewątpliwie przyczyniała się do osłabienia roli MOW UE i do osła-

bienia nacisków na demokratyzację Pakistanu. UE przyczyniła się w ten sposób do legitymizacji rzą-

dów Musharrafa, który utracił władzę dopiero w 2008 roku. 

4.1.5 Pozostałe MOW UE w Azji w latach 2000-2002 

Poza MOW UE Pakistan 2002 w Azji odbyło się w latach 2000-2002 pięć innych MOW UE. Dwie 

misje obserwowały kolejne procesy wyborcze na Sri Lance, jedną skierowano na Timor Wschodni, 

gdzie pod zarządem ONZ trwał proces tworzenia niepodległego państwa, kolejne Misje obserwowały 

wybory parlamentarne w Bangladeszu i lokalne w Kambodży. 

Obecność aż dwóch MOW UE na Sri Lance to efekt kryzysu rządowego, do którego doszło po wybo-

rach 2000 roku. Niedługo przed nimi opozycyjna Zjednoczona Partia Narodowa (UNP) oskarżyła rząd 

prezydenta Chandriki Kumaratungi o próbę fałszerstwa wyborczego i zażądała międzynarodowej ob-
                                                 
1334 EU EOM Pakistan 2002 – Final Report, s. 7-8 
1335 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the general elections in Pakistan, 
P/02/155, Brussels, 15 października 2002 r. 
1336 U. Khaliq, Ethical Dimensions (…), op.cit., s. 237 
1337 Jedyną oceną Oświadczenia Wstępnego, która odbiega od Raportu Końcowego jest sposób sformułowania 
uwagi o braku Memorandum of Understanding. W pierwszym z dokumentów stwierdzono wyraźnie, że „pomi-
mo iż rząd Pakistanu nie podpisał z Unią Europejską Memorandum of Understanding, MOW UE nie przeszka-
dzano w wykonywaniu jej zadań. Zob. EU EOM Pakistan 2002 – Final Report, Annex 2: Preliminary Statement, 
12 października 2002 r., s. 90 
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serwacji wyborów. W tej sytuacji komisja wyborcza Sri Lanki wystąpiła do UE o sformowanie Misji. 

Wybory przyniosły zwycięstwo partii władzy – Sojuszu Ludowego (PA), która otrzymała 45% głosów, 

o pięć punktów więcej niż UNP. Partia Kumaratungi utraciła jednak większość bezwzględną i nie była 

w stanie utworzyć stabilnego rządu. Kilka miesięcy później prezydent rozwiązał parlament i rozpisał 

wybory. Znów komisja wyborcza zaprosiła MOW UE i znów Komisja Europejska podjęła decyzję o 

jej sformowaniu 1338. Na czele Misji – jako Główny Obserwator i jego zastępca – w obu przypadkach 

stały te same osoby – odpowiednio irlandzki eurodeputowany John Cushnahan1339 oraz szwedzki za-

stępca Anders Eriksson. Skład MOW UE ograniczono natomiast z 77 do 48 obserwatorów. Wybory 

2001 roku przyniosły zwycięstwo UNP (ponad 45% głosów, wobec 37% uzyskanych przez PA) i 109 

miejsc w 225-osobowym parlamencie1340. Ocena obu procesów była zasadniczo podobna – wybory 

odbywały się w państwie mającym tradycje demokratyczne i przeprowadzającym regularne wybory 

od swojego powstania w 1948 roku, jednocześnie jednak pozostającym w stanie wojny domowej z 

tamilską rebelią i znanym z silnej polaryzacji sceny politycznej. Problemem obu wyborów, szczegól-

nie tych w 2001 roku były akty terroru, w tym zamachy samobójcze przeprowadzane na wiecach wy-

borczych. Przemoc potępiana była zarówno przez MOW UE jak i instytucje Unii Europejskiej1341. 

Poddano również krytyce uniemożliwianie głosowania na terenach zajęty przez separatystyczną orga-

nizację zbrojną Tamilskie Tygrysy1342. 

Podobnie w Bangladeszu Misja składająca się z 31 LTOs i 34 STOs, podobnie pozytywnie oceniała 

większość aspektów wyborów parlamentarnych 2001, ale krytycznie odnosiła się do towarzyszących 

im aktów przemocy1343. Konkluzje MOW UE zostały uwzględnione w oświadczeniu prezydencji1344, 

która już wcześniej potępiała przemoc i akty terrorystyczne towarzyszące kampanii wyborczej1345. 

Przy powołaniu tej Misji próbowano – wzorem dawnych misji ONZ i UE sprzed omawianego okresu 

– skorzystać z zasobów kadrowych placówek dyplomatycznych państw członkowskich. Komisja za-

powiadała, że MOW UE Bangladesz 2001 składać się będzie z 6 członków ZG, 24 LTOs, 18 STOs i 

                                                 
1338 Sri Lanka Parliamentary Chamber: Parliament. Elections held in 2000, www.ipu.org/parline-
e/reports/arc/2295_00.htm 
1339 John Cushnahan MEP to head the EU-Sri Lankan election observation mission, IP/00/1010, Brussels, 14 
września 2000 r. 
1340 Sri Lanka Parliamentary Chamber: Parliament. Elections held in 2001, op.cit. 
1341 Por. Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the bloody attack at an 
election rally in Sri Lanka on 2 October 2000, PESC/00/148, Brussels, 4 października 2000 r.; Declaration by 
the Presidency on behalf of the European Union following the parliamentary elections in Sri Lanka on 10 Octo-
ber 2000, Brussels, 31 października 2000 r.; EU EOM Sri Lanka 2001 – Final Report, s. 3 
1342 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the bloody attack at an election 
rally in Sri Lanka on 2 October 2000, op.cit. 
1343 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 97 
1344 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the elections in Bangladesh, 
PESC/01/158, 5 października 2001 r. 
1345 Zob. Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the political violence in Bangladesh, 
PESC/01/118, 27 czerwca 2001 r. 
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„20 dodatkowych LTOs skierowanych bezpośrednio przez państwa członkowskie”1346. Ostatecznie 

plan ten – budowa Misji o wyraźnej przewadze komponentnu długookresowego – nie został w pełni 

zrealizowany – liczba LTOs zamiast 44 wyniosła 31, a STOs – 27 plus siedmiu LSTOs1347. Kierowa-

nie obserwatorów bezpośrednio przez państwa członkowskie – praktyka stojąca w sprzeczności za-

równo z Decyzją Rady z 1998 roku jak i z Komunikatem Komisji – to kolejny dowód na słabość insty-

tucjonalną MOW UE w omawianym podokresie. 

W latach 2001-2002 dwukrotnie MOW UE obserwowały wybory na Timorze Wschodnim – parlamen-

tarne 30 sierpnia 2001 roku i prezydenckie 14 kwietnia 2002 roku. W obu przypadkach nie stwierdzo-

no żadnych poważniejszych nadużyć1348, a druga z Misji stwierdziła wręcz, że ma „pełne zaufanie do 

wyników”1349. Misje te interesujące są z dwóch powodów. Po pierwsze, są to jedyne w historii MOW 

UE przypadki, kiedy obserwowano wybory organizowane przez organizację międzynarodową, a nie 

rząd państwa przyjmującego. Ponieważ Timor Wschodni, którego ludność w sierpniu 1999 roku opo-

wiedziała się za oderwaniem od Indonezji, znajdował się wciąż pod zarządem tymczasowym ONZ, 

również zaproszenie pochodziło nie od rządu, lecz ONZ-owskiego administratora terytorium1350. 

Po drugie, zarówno MOW UE Timor Wschodni 2001 jak i 2002 opierały się głównie na komponencie 

krótkoterminowym. W obu uczestniczyło po zaledwie 4 LTOs – to najmniejsza liczba w całej historii 

MOW UE. Innym istotnym elementem MOW UE Timor Wschodni, to zawarcie w informacji o powo-

łaniu pierwszej z nich jednoznacznego stwierdzenia, że instytucją powołującą jest Komisja Europej-

ska1351. Znów jednak polityczną ocenę wyborów 2001 roku wydała prezydencja1352. 

W omawianym podokresie obserwowano również w jednym przypadku wybory lokalne. Było to w 

Kambodży, gdzie – przypomnieć należy – obserwatorzy UE obecni byli już w 1998 roku i wcześniej – 

w 1993 roku – w ramach misji ONZ i gdzie proces tworzenia systemu wielopartyjnego w latach 90. 

był w szczególny sposób obserwowany przez wspólnotę międzynarodową. Przede wszystkim jednak 

argumentem na rzecz obserwacji wyborów komunalnych, był fakt, że były one pierwsze w historii – 

pomimo przeprowadzenia od 1993 roku aż dwukrotnie wyborów parlamentarnych, władza lokalna w 

Kambodży wciąż spoczywała w rękach dawnej monopartii – Ludowej Partii Kambodży. Głosowanie 2 

lutego 2002 roku po raz pierwszy dało opozycji szansę na walkę o podział władzy w terenie, lecz osta-

tecznie Ludowa Partia Kambodży zachowała władzę nad 1597 na 1621 gmin (98,5% wszystkich). 

                                                 
1346 EU to observe parliamentary elections in Bangladesh, IP/01/833, Brussels, 13 czerwca 2001 r. 
1347 EU EOM Bangladesh 2001 - Final Report, s. 2 
1348 Por. Summary of the Provisional Findings of the European Union Election Observation Mission, Dili, 31 
sierpnia 2001 r., European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 96 
1349 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 99 
1350 EU to observe first Presidential Election in East Timor, IP/02/482, Brussels, 27 marca 2002 r. 
1351 EU to observe elections for a Constituent Assembly in East Timor, IP/01/1160, Brussels, 31 lipca 2001 r. 
1352 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning East Timor, P/01/148, Brussels, 
31 sierpnia 2001 r. 
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Główny Obserwator Carlos Costa Neves ogłosił, że choć wybory „oznaczają postęp na rzecz demo-

kracji w Kambodży”, to MOW UE z zaniepokojeniem odnotowuje towarzyszącą kampanii wyborczej 

przemoc i zastraszanie kandydatów oraz brak równowagi w mediach 1353 . Podstawowa konkluzja 

MOW UE została później uwzględniona w oświadczeniu wydanym przez prezydencję1354. 

4.1.6 MOW UE w Ameryce Łacińskiej w latach 2000-2002 

W całym wspomnianym podokresie utworzono jedynie trzy MOW UE w regionie Ameryki Łacińskiej 

i Karaibów. Również w późniejszych latach region ten stanowi najrzadsze miejsce działalności MOW 

UE. W 2001 roku MOW UE obserwowała wybory prezydenckie w Peru, które były konsekwencją 

ustąpienia w wyniku ulicznych protestów wieloletniego prezydenta Alberto Fujimoriego oraz w Nika-

ragui, gdzie szansę na powrót do władzy mieli rządzący w latach 80. sandiniści. W 2002 roku obser-

wowano proces wyborczy w Ekwadorze, w którym dawny przywódca puczu z 2000 roku Lucio Gutié-

rrez pokonał urzędującego prezydenta Álvaro Noboę. 

Wybory w Peru w 2001 obserwowała misja składająca się z Zespołu Głównego, 10 LTOs i 32 

STOs1355, w Nikaragui – Zespół Główny, 8 LTOs i 43 STOs, w Ekwadorze było oprócz Zespołu 

Głównego, 16 LTOs i 40 STOs1356. Raporty Końcowe Misji w Peru i Ekwadorze oceniały wybory 

pozytywnie – w przypadku MOW UE Peru 2001 raport miał wręcz entuzjastyczne brzmienie1357 pod-

czas gdy MOW UE Ekwador 2002 zwracała uwagę na wady procesu wyborczego podkreślając, że nie 

pozwalają one zakwestionować jego wyniku1358. Wydźwięk oficjalnych reakcji instytucji UE był bar-

dzo podobny. Po wyborach w Peru, Chris Patten wydał oświadczenie, w którym napisał, że MOW UE 

„mogła potwierdzić przejrzystość i uczciwość procesu wyborczego”1359. W oświadczeniu prezydencji 

po wyborach w Ekwadorze znalazło się natomiast stwierdzenie, że wybory były „wolne i uczciwe”1360. 

Z brzmieniem tych dwóch raportów kontrastuje Raport Końcowy MOW UE Nikaragua 2001, którego 

konkluzje stanowią specyficzny zabieg publicystyczny – pomimo braku jakichkolwiek konkluzji, któ-

re sugerowałyby poważniejsze nadużycia wyborcze (z wyjątkiem braku równowagi w mediach), znaj-

dują się w nim krytyczne wzmianki na temat istoty nikaraguańskiego systemu partyjnego, a także sar-

kastyczne uwagi o samym procesie wyborczym. Dla przykładu Nikaragui wypomniano, że zorgani-

                                                 
1353 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 89 
1354 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the Commune Elections in Cambodia, 
PESC/02/28, Brussels, 1 marca 2002 r. 
1355 Statement by Commissioner C. Patten on elections in Peru, IP/01/551, 10 kwietnia 2001 r. 
1356 Emma Bonino to lead the EU Election Observation Mission to Ecuador, IP/02/1283, Brussels, 10 września 
2002 r. 
1357 EU EOM Peru 2001 – Final Report, s. 2 
1358 EU EOM Ecuador 2002 – Final Report, s. 1 
1359 Statement by Commissioner C. Patten on elections in Peru, op.cit. 
1360 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the election of Mr. Lucio Gutierrez as 
president of Ecuador, P/02/176, Brussels, 26 listopada 2002 r. 
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zowała „najdroższe w historii Nikaragui, a prawdopodobnie również Ameryki Łacińskiej” wybory, a 

pomimo to występowały w nich „systematyczne opóźnienia w przygotowaniach”1361, krytykowano 

„rząd USA, hierarchię katolicką oraz (ustępującego) prezydenta Republiki” o prowadzenie „de facto 

kampanii” przeciwko opozycyjnym sandinistom1362, wreszcie krytykowano partie polityczne za do-

prowadzenie do polaryzacji nastrojów1363. Wśród tych zarzutów, które mają ogólnikowy charakter lub 

nie odnoszą się bezpośrednio do łamania ustawodawstwa wyborczego, jednym z nielicznych trafnie 

odnoszących się do wyborów jest bezczynność Krajowej Komisji Wyborczej w obliczu łamania przez 

partie polityczne Kodeksu Etyki Wyborczej1364. Skrytykowanie gróźb przedstawicieli władz USA, że 

Nikaragua straci część pomocy rozwojowej w przypadku wyboru na prezydenta byłego komunizują-

cego przywódcy Daniela Ortegi nie wydaje się uzasadnione, podobnie jak nie znajduje oparcia w 

mandacie MOW UE wymienienie w Raporcie Końcowym kazania prymasa Nikaragui, który wezwał 

katolickich wyborców by w głosowaniu brali pod uwagę życie rodzinne kandydatów1365. Również 

krytyka „niektórych spośród grup” innych obserwatorów wyborczych nie wydaje się uzasadniona, 

gdyż wykracza poza mandat MOW UE1366. Podobnie w przypadku oceny mediów – o ile wykazanie 

tendencyjnych prorządowych materiałów telewizji publiczne wydaje się zgodne z założeniami obser-

wacji wyborczej UE1367, podobnie jak odnotowana później w raporcie UE o prawach człowieka kryty-

ka ustępującego prezydenta za próbę przeforsowania w czasie procesu wyborczego ustawy ogranicza-

jącej wolność mediów1368, o tyle ogólne stwierdzenie, że „media w Nikaragui nie są prawdziwie nieza-

leżne”1369 wydaje się przekroczeniem zakresu badań. Sam Raport Końcowy zwraca przy tym w kilku 

miejscach uwagę, że ta krytyczna, choć nie negatywna, ocena procesu wyborczego dotyczy wyborów, 

w których nie istniała wśród aktorów rozbieżność co do oceny wyników i w których nie pojawiły się 

zarzuty fałszerstwa. Wprost przeciwnie – jeszcze przed zakończeniem liczenia głosów Daniel Ortega 

uznał swoją porażkę w starciu z konserwatywnym kandydatem Enrique Bolañosem. Deklaracja prezy-

dencji wydana tuż po wyborach stwierdziła – podsumowując konkluzje MOW UE – że „pomimo nie-

wielkich problemów, wybory były wolne i otwarte”1370. 

Wspomnieć można, że misje w Peru i Ekwadorze wyróżniała też osoba Głównego Obserwatora. 

MOW UE w Peru kierowała szwedzka senator Eva Zetterberg – był to jedyny poza Taną de Zuluetą 

przypadek, w którym Głównym Obserwatorem był parlamentarzysta z państwa członkowskiego a nie 

                                                 
1361 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 5 oraz 7-8 
1362 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 5 
1363 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 5 
1364 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 7 
1365 Tym samym dał do zrozumienia, by nie głosowali na żyjącego w konkubinacie Daniela Ortegę. 
1366 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 7 
1367 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 9-10 
1368 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 97.  
1369 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 9 
1370 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the elections in Nicaragua, 
PESC/01/175, 9 listopada 2001 r. 
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ekspert wyborczy bądź członek PE. Z kolei kierownictwo MOW UE Ekwador 2002 powierzono Em-

mie Bonino – była to pierwsza nominacja europarlamentarzysty spoza frakcji chadeckiej i socjali-

stycznej1371. Bonino znana była wcześniej głównie z działalności we włoskiej Partii Radykalnej, nie-

wielkim ugrupowaniu, które w latach 70. przewodziło skutecznym kampaniom na rzecz legalizacji 

rozwodów i aborcji. 

Z kolei istotnym elementem MOW UE Nikaragua 2001, której kierownictwo powierzono niemiec-

kiemu europarlamentarzyście z frakcji socjalistycznej Jannisowi Sakellariou, stało się poprzedzenie 

Misji wspólną konferencją Głównego Obserwatora i komisarza Chrisa Pattena1372. W pierwszych la-

tach działania MOW UE podobne kroki były o tyle ważne, że zwiększały wagę Misji jako nowego 

bądź co bądź instrumentu unijnych działań zewnętrznych. Również dwie kolejne prezydencje 

(szwedzka i belgijska) aż dwukrotnie przed wyborami (w maju i w październiku) wydały oświadcze-

nia o ważności wyborów dla procesu konsolidacji demokratycznej Nikaragui1373. 

4.1.7 Udział obserwatorów UE w misjach innych organizacji 

W pierwszych trzech latach omawianego okresu występuje jeszcze jedno zjawisko – pokłosie dawnej 

praktyki tworzenia wspólnych misji przez różne organizacje międzynarodowe. Co najmniej dwie ope-

racje obserwacji wyborów wymieniane w dokumentach Komisji i traktowane przez część autorów 

jako pełne MOW UE, polegały jedynie na udziale unijnych obserwatorów w misjach koordynowanych 

przez ONZ. Pierwszym przykładem jest misja w Tanzanii w 2000 roku, gdzie UE i ONZ powołały 

Połączoną Międzynarodową Grupę Obserwacyjną (Joint International Observer Group, JIOG) 1374 . 

Szefem jej sekretariatu został reprezentujący UNDP Francisco Cobos Flores, który w późniejszych 

latach będzie pełnił różne funkcje w Zespołach Głównych innych MOW UE1375. W skład sekretariatu 

weszli jeszcze eksperci z ramienia UE, w tym „lider zespołu obserwatorów wyborczych” Brian Prid-

ham1376. Sekretariat JIOG ułatwiał akredytowanie, koordynację i przeszkolenie obserwatorów wysła-

nych przez różne organizacje w tym instytucje i państwa członkowskie UE. Sześciu obserwatorów 

długoterminowych, którzy w późniejszych dokumentach Komisji występują jako uczestnicy MOW 

UE wysłanych zostało przez poszczególne państwa członkowskie1377 oraz Norwegię. Nie zastosowano 

mechanizmów powołania MOW UE przewidzianych w Decyzjach Rady i Komunikacie Komisji, ani 

                                                 
1371 Emma Bonino to lead the EU Election Observation Mission to Ecuador, op.cit. 
1372 EU Election Observation Mission deployed in Nicaragua, IP/01/1484, Brussels, 24 października 2001 r. 
1373 Zob. Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the upcoming electoral process in 
Nicaragua, PESC/01/85, Brussels, 8 maja 2001 r.; Declaration by the Presidency on behalf of the European 
Union on the forthcoming general elections in Nicaragua, P/01/172, Brussels, 31 października 2001 r. 
1374 T. Iversen, Tanzania: General Elections 2000, „Nordem Report”, Working Paper, www.jus.uio.no, maj 2001 
1375 Stąd mylnie traktowany bywa jako Zastępca Głównego Obserwatora MOW UE Tanzania 2000.  
1376 Ten brytyjski ekspert wyborczy z racji swojej najwyższej funkcji wśród obserwatorów bywa przedstawiany 
jako Główny Obserwator MOW UE, choć takiej funkcji nigdy mu nie powierzono. 
1377 Szwecję, Danię, Finlandię, W. Brytanię i Francję. Zob. T. Iversen, Tanzania: General Elections 2000, op.cit. 
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jej struktury, co nie pozwala uznać udziału obserwatorów UE w JIOG za jedną z Misji Obserwacji 

Wyborów UE1378 pomimo iż cały komponent LTOs był unijny1379. Również współcześnie nie była ona 

traktowana jako MOW UE – komunikat prezydencji komentujący wybory mówi zaledwie o „wspól-

nym komunikacie wydanym przez międzynarodowe delegacje obserwatorów” 1380. Oceniając proces 

wyborczy, w którym rządząca od początku niepodległości Partia Rewolucji (CCM) utrzymała prezy-

denturę i większość parlamentarną, JIOG skrytykowała brak równości kampanii wyborczej i fawory-

zowanie partii rządzącej przez państwowe media, ale nie odnotowała bezpośrednich fałszerstw wybor-

czych. Oceny tej dokonano z wyłączeniem wyborów na autonomicznym Zanzibarze, gdzie doszło do 

licznych aktów przemocy i dokąd nie zaproszono obserwatorów1381. 

W podobny sposób jak w Tanzanii zorganizowano udział obserwatorów UE w obserwacji wyborów w 

Gujanie 19 marca 2001 r. – Komisja zgodziła się by jej komponent stał się częścią szerszej misji two-

rzonej przez inne organizacje międzynarodowe1382. Udział unijnych obserwatorów w JIOG w Gujanie 

również bywa przedstawiany – także przez przedstawicieli instytucji UE – jako jedna z MOW UE1383, 

choć żadna z JIOG nigdy nie postrzegała sama siebie jako misja Unii Europejskiej. 

Ostatnim i bardzo szczególnym przypadkiem udziału obserwatorów UE poza strukturami MOW UE 

są wybory parlamentarne w Macedonii w 2002 roku, tym bardziej, że kraj ten jest państwem uczestni-

czącym OBWE, gdzie zasadniczo Unia Europejska nie uczestniczy w procesach obserwacji wyborów. 

Tym razem jednak Komisja Europejska uznała, że UE jako jeden z mediatorów w negocjacjach, które 

zakończyły kilkumiesięczne starcia macedońsko-albańskie i doprowadziły do podpisania Porozumie-

nia Ochrydzkiego, zobowiązana jest do kontynuacji swojego zaangażowania. Stąd sformowanie blisko 

100-osobowej grupy obserwatorów krótkoterminowych, którzy zasilili kierowaną przez OBWE Mię-

dzynarodową Misję Obserwacji Wyborów (IEOM) w czasie głosowania do macedońskiego parlamen-

tu (15 września 2002 roku). Kontyngent ten – nawet przez Komisję uważany był za „wyjątek” od re-

guły1384. Co ciekawe, o obserwatorach tych ani razu nie wspomniało wydane po wyborach oświadcze-

                                                 
1378 Choć w ówczesnych dokumentach Komisji, obserwacja wyborów w Tanzanii w 2000 roku bywa postrzega-
na jako MOW UE. Zob. 100 million allocated to 'European Initiative for Democracy and Human Rights', 
IP/00/1475, Brussels, 15 grudnia 2000 r. 
1379 Final Report, Coordination and Support of International Observer Delegations, Joint Electoral Assistance 
Secretariat, Dar es Salaam, 11 listopada 2000 r., s. 12-13 
1380 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the elections in Tanzania, 
PESC/00/171, Brussels, 6 listopada 2000 r. 
1381 T. Iversen, Tanzania: General Elections 2000, op.cit. 
1382 Annual Report on Human Rights 2001, [bez miejsca i daty wydania, dostępny pod adresem 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/HR2001EN.pdf, dostęp w dniu 11.03.2013], s. 85 
1383 Zob. The Rt Hon Chris Patten Commissioner for External Relations Role of Human Rights and Democrati-
sation in Conflict Prevention and Resolution NGO Human Right Forum Brussels, May 28 and 29, 2001, SPE-
ECH/01/243. 28 maja 2001 r. 
1384 EU Annual Report on Human Rights 2003, Luxemburg 2003, s. 72 
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nie prezydencji1385. Ich udział – w liczbie 86 – wyszczególnia z kolei Raport Końcowy IEOM1386. 

4.1.8 Działania ad hoc w praktyce obserwacji wyborczej UE w latach 2000-2002 

W omawianym podokresie zauważyć można także innego typu działania nieuwzględniające procedur 

sformułowanych w Komunikacie Komisji. Jednorazową praktyką było sformowanie struktury obser-

wacyjnej składającej się wyłącznie z Zespołu Głównego i wspieranej przez dyplomatów państw 

członkowskich oraz delegacji KE1387. Obserwowała ona wybory w Meksyku, w których Partia Rewo-

lucyjno-Instytucjonalna (PRI) po 72 latach straciła władzę. Misja ta nie jest uznawana ani przez Ko-

misję Europejską ani przez żadnego z badaczy za MOW UE. 

Drugim przykładem jest krótkoterminowa misja obserwacyjna w Lesotho obserwująca wybory parla-

mentarne 25 maja 2002 r., które po reformie systemu wyborczego, miały położyć kres niepokojom 

wewnętrznym w tym południowoafrykańskim kraju1388. Komisja nie sformowała MOW UE, jednak 

poszczególne państwa członkowskie i Delegacja KE skierowały łącznie 63 obserwatorów krótkoter-

minowych, z czego znaczna część (co najmniej 18 osób) pochodziła z Wielkiej Brytanii. Obserwato-

rzy ci przybyli na miejsce na od 3 do 5 dni przed głosowaniem, a opuścili kraj trzy dni po nim1389. 

Oświadczenie w sprawie ich pracy wydała później bezpośrednio prezydencja. Jest to jedyny dokument, 

w którym instytucja UE, bezpośrednio z powołaniem się na obserwatorów opisuje szczegóły dnia 

wyborów w państwie trzecim1390. Obserwacji wyborów w Lesotho nie traktuje się jako MOW UE. 

Nawet w oświadczeniu prezydencji nazywana jest ona odrębnymi „misjami Państw Członkowskich 

UE”1391. 

4.1.9 Rozwój instytucjonalny MOW UE w latach 2000-2002 

Ważnym osiągnięciem komisarza Chrisa Pattena było w omawianym podokresie załagodzenie wi-

docznego sporu międzyinstytucjonalnego dotyczącego MOW UE. O ile proces prawny z lat 1998-

                                                 
1385 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the parliamentary elections in the For-
mer Yugoslav Republic of Macedonia on 15 September 2002, PESC/02/130, Brussels, 17 września 2002 r. 
1386 Former Yugoslav Republic of Macedonia Parliamentary Elections 15 September 2002 OSCE/ODIHR Elec-
tion Observation Mission Final Report, Warsaw, 20 listopada 2002 r., s. 3 
1387 European Union Annual report on human rights 2000, Brussels 2000, s. 36 
1388 W zorganizowanych metodą większościową wyborach 1998 roku partia rządząca zdobyła 79 na 80 miejsc w 
parlamencie, co wywołało rewoltę opozycji i interwencję zbrojną RPA. W 2002 roku wybory odbywały się 
według ordynacji mieszanej.  
1389 British Election Observer Mission in Lesotho for the 25 May General Elections, depesza Lesotho News 
Agency z 15 maja 2002 r. 
1390 W tym dokumencie znalazł się zarówno pełen opis działań obserwatorów, jak również konkluzja polityczna 
wydana w imieniu UE, gratulująca Lesotho przeprowadzenia głosowania i wzywająca „wszystkie partie poli-
tyczne do zaakceptowania wyników wyborów. Zob. Declaration by the Presidency on behalf of the European 
Unionon the elections in Lesotho published in Madrid and Brussels on 29 May 2002, 9386/1/02 REV 1 (Presse 
168) P 75/02, Brussels, 6 czerwca 2002 r. 
1391 Ibidem 
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2000 doprowadził do uznania przez Radę, że kompetencje do powołania MOW UE i zarządzania nią, 

ma Komisja Europejska, o tyle pozostającym do wykonania zadaniem było ułożenie w tej kwestii 

stosunków z Parlamentem Europejskim. Podstawową kwestią było ustalenie jaki wpływ powinien 

mieć Parlament na planowanie oraz implementację MOW UE, a w praktyce – jak powinny wyglądać 

relacje między MOW UE oraz wysyłanymi jednocześnie delegacjami Parlamentu Europejskiego, któ-

re też zresztą nazywały same siebie „misjami obserwacji wyborów”. Pamiętać należy, że PE wysyła 

delegacje swoich członków na wybory od 1994 roku, a więc dłużej niż istnieją pełne Misje Obserwacji 

Wyborów UE, a do tego jego działalność nie jest w żaden sposób ograniczona terytorialnie – delegacje 

PE obserwują również wybory na terenie OBWE, gdzie współpracują z MOW OBWE/ODIHR1392. 

Tymczasem pojawienie się w tym samym kraju MOW UE i delegacji PE może sprawiać wrażenie, że 

Unia nie mówi jednym głosem, tym bardziej jeżeli obie formy działalności będą postrzegane jako 

odrębne od siebie. Obu grup nie da się wzajemnie sobie podporządkować, ponieważ w przypadku 

podległości delegacji PE wobec MOW UE, naruszono by niezależność demokratycznie wybranych 

parlamentarzystów, a w przypadku odwrotnej podległości zniszczono by niezależność Misji i w prak-

tyce naruszono główną zasadę systemu obserwacji wyborów UE. Zadaniem Pattena stało się więc 

takie wkomponowanie delegacji PE w prace MOW UE, aby na zewnątrz mogły być one postrzegane 

jako jedno ciało. 

Paradoksalnie w przezwyciężeniu rodzącego się konfliktu pomogło silne przeświadczenie w Parla-

mencie Europejskim, że instytucja ta powinna w maksymalnym stopniu zachować wpływ na działal-

ność MOW UE. Na początku 2001 roku raport Komisji Spraw Zagranicznych (raport Favy) wezwał 

do stworzenia procesu trialogu, w którym Komisja, Rada i Parlament współuczestniczyłyby w decy-

zjach o planowaniu MOW UE1393. Postulaty te uwzględniono w rezolucji PE z marca 2001 roku będą-

cej odpowiedzią na Komunikat Komisji. Parlament wezwał Komisję do uwzględnienia roli PE w 

przygotowaniu MOW UE oraz powoływania na szefa MOW UE „najlepiej członka Parlamentu Euro-

pejskiego”1394. Ponadto w dokumencie znalazła się zapowiedź powołania parlamentarnej Grupy ds. 

Koordynacji Wyborów (GKW), która zajmowałaby się „badaniem wszystkich kwestii związanych z 

planowaniem, organizacją, ewaluacją i kontynuacją misji obserwacyjnych PE zapewniając adekwatną 

współpracę z Radą i Komisją”1395. W odpowiedzi na rezolucję Chris Patten zgodził się na uruchomie-

nie stałych konsultacji międzyinstytucjonalnych odbywających się raz na pół roku1396. Komisja zgo-

                                                 
1392 Szerzej na temat podwójnej roli delegacji PE w obserwacji wyborów zob: A. Gawrich, The European Par-
liament (…), op.cit. 
1393 Ibidem 
1394 European Parliament resolution on Commission communication on EU Election Assisatnce and Observation, 
op.cit., punkty 5-10 
1395 Ibidem, punkty 11-12 
1396 The Rt Hon Chris Patten Commissioner for External Relations Commission Communication on EU election 
assistance and observation - Fava report, European Parliament Plenary, Strasbourg, 14 March 2001, SPE-
ECH/01/125, 15 marca 2001 r. 
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dziła się również na stosowanie zasady, w myśl której szefem MOW UE jest członek Parlamentu Eu-

ropejskiego (choć nigdy zasada ta nie została wyrażona w żadnym akcie prawnym) i jak zostało już 

wspomniane, stosuje ją konsekwentnie we wszystkich MOW UE powstałych po omawianym podokre-

sie 2000-2002. Parlament ze swej strony rozpoczął (proces ten zakończył się ostatecznie dopiero w 

2007 roku) strukturyzację swoich misji obserwacyjnych. Delegacje Parlamentu Europejskiego podpo-

rządkowane zostały – choć znów w sposób nieformalny – Głównemu Obserwatorowi. Ich uczestnicy 

przybywają do państwa przyjmującego na krótko przed głosowaniem i uczestniczą w obserwacji wy-

borów w charakterze zbliżonym do STOs. Z kolei szef delegacji PE towarzyszy Głównemu Obserwa-

torowi w konferencji prezentującej oświadczenie wstępne, jednak jego wypowiedź powinna ograni-

czyć się wyłącznie do przedstawienia pracy delegacji Parlamentu i poparcia ustaleń MOW UE. W 

całym omawianym okresie, jednym z faktycznych zadań Głównego Obserwatora MOW UE i jego 

zastępcy stało się niedopuszczenie do wydania dwóch niezależnych i sprzecznych ze sobą oświadczeń 

i sprowadzenie roli delegacji PE do osób podwyższających widoczność Misji, ale nie wpływających 

na jej działalność. W większości przypadków działalność ta była skuteczna. Incydentalny dwugłos, 

który pojawił się w czasie pracy MOW UE Madagaskar 20021397, był wyjątkiem na tle dobrze układa-

jącej się – w wymiarze publicznym – współpracy MOW UE z delegacjami PE. Poważnym instrumen-

tem wpływu na członków delegacji PE na wybory stała się z czasem praktyka, by Głównych Obserwa-

torów MOW UE mianować wyłącznie spośród eurodeputowanych, którzy mają doświadczenie jako 

członkowie delegacji PE1398. Zwrócić należy uwagę, że w rezolucji z 2001 roku Parlament wyraźnie 

podkreślił, że tylko on ma kompetencje do ustalania „składu i rozmiarów” swoich misji obserwacji 

wyborów1399. Przez cały omawiany okres istniała tendencja, by liczebność tę ograniczać – w jego koń-

cowej fazie zasadniczo delegacje PE towarzyszące MOW UE składały się z siedmiu członków. 

Generalnie pod koniec omawianego podokresu nie istniała rozbieżność opinii co do tego, że MOW 

UE są powoływane przez Komisję Europejską, ta jednak działa w oparciu o zasady stworzone przez 

Radę i planuje swoją działalność obserwacyjną w stałym trialogu z Radą i Parlamentem. W tym 

aspekcie, w latach 2000-2002 w sposób istotny dokonano uporządkowania systemu obserwacji wybo-

rów UE. 

Ponadto wydany w 2001 roku Dokument Programowy EIDHR 2002-2004 jako pierwszy wprowadził 

                                                 
1397 Implementation of the Communicationon Election Assistance and Observation, op.cit., s. 7 
1398 Wykład Pietro Ducciego, członka Jednostki ds. Koordynacji Wyborów w Parlamencie Europejskim na szko-
leniu dla Rzeczników Prasowych MOW UE, NEEDS Press Officer Training, Bruksela, 25 października 2012 r. 
1399 European Parliament resolution on the Commission communication on EU Election Assistance and Obse-
rvation, op.cit.. Uprawniona wydaje się teza Andrei Gawrich, że w związku z krótkoterminowością obserwacji 
wyborczej PE, nie wpływa ona w sposób innowacyjny na całokształt obserwacji wyborczej Unii Europejskiej, 
zaś sam fakt późnego sformalizowania swojej obserwacji wyborczej (PE uczynił to dopiero w 2007 roku, gdy 
MOW UE były już w pełni rozwinięte i posiadały system powoływania i funkcjonowania) powoduje, że udział 
eurodeputowanych w obserwacji wyborów UE ma charakter symboliczny, a „pod względem rozwoju norm ob-
serwacji wyborczych, PE zostaje w tyle”. Zob. A. Gawrich, The European Parliament (…), op.cit., s. 20 
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zasadę powoływania rocznego kalendarza wyborów1400. Sprecyzował on również kryteria dotyczące 

wysłania MOW UE wymieniając na pierwszym miejscu „znaczenie polityczne i wagę obecności UE 

jako globalnego, bezstronnego gracza”, a na kolejnych m.in.: równowagę geograficzną i uzupełnianie 

się UE z innymi organizacjami i aktorami międzynarodowymi. Postulowano w nim również, by co 

roku wysyłano nie więcej niż osiem MOW UE1401. 

Uporządkowano również – choć w ograniczonym zakresie – praktykę formułowania reakcji politycz-

nej na obserwowane przez MOW UE procesy wyborcze. Od 2000 roku aż do wejścia w życie traktatu 

lizbońskiego rolę podmiotu formułującego polityczną ocenę procesu wyborczego w imieniu UE pełnią 

jednocześnie prezydencja oraz Komisarz odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne. Tendencja, by pre-

zydencja i komisarz odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne z osobna komentowali wybory utrzymy-

wała się w kolejnych latach, choć w późniejszym okresie oświadczenia wydawać zaczął również czło-

nek Kolegium Komisarzy odpowiedzialny za pomoc rozwojową. W odróżnieniu od okresu 1993-1999, 

kiedy instytucje UE często nie odnosiły się nawet do obecności unijnych obserwatorów, w interesują-

cym nas podokresie 2000-2002 większość tychże oświadczeń uwzględnia podstawowe konkluzje ra-

portów końcowych MOW UE. Do wyjątków należy MOW UE Pakistan 2002, gdzie zresztą istnienie 

rozbieżności między oceną MOW UE, a reakcją polityczną Rady zauważyła sama Komisja1402. Komi-

sja wspominała później również – bez podania szczegółów – o kilku przypadkach, w których w oma-

wianym podokresie Szefowie Delegacji KE w państwie przyjmującym różnili się w ocenie wyborów 

od MOW UE1403. 

W latach 2000-2002 uporządkowane zostało również finansowanie Misji. Upowszechniła się praktyka 

finansowania MOW UE z jednego źródła (pozycji EIDHR w budżecie wspólnotowym). Jedynie 

MOW UE Zambia 2001 sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju1404. 

4.1.10 Rozwój kadrowo-organizacyjny MOW UE w latach 2000-2002 

Istotnym zadaniem wykonywanym przez Komisję w pierwszych latach MOW UE było tworzenie 

kadry ekspertów wyborczych, z których Komisja mogłaby korzystać tworząc MOW UE jednocześnie 

w kilku krajach. Pocztątkowo Komisja dysponowała głównie osobami, które rozpoczęły obserwację 

wyborczą w czasie wielkich misji OBWE w Bośni w latach 1996-2000, wkrótce jednak kadra ta za-

częła się rozrastać. Początkowo jej tworzenie cechował brak centralizacji, a Komisja korzystała z za-

sobów poszczególnych państw członkowskich i ich agend odpowiedzialnych za promowanie praw 

                                                 
1400 European Initiative for Democracy and Human Rights Programming Document 2002-2004, REV1-Final, 
Brussels, 20 grudnia 2001 r., s. 41 
1401 Ibidem, s. 42 
1402 Implementation of the Communicationon Election Assistance and Observation, op.cit., s. 6 
1403 Ibidem, s. 6 
1404 Ibidem, s. 10 
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człowieka lub z pomocy organizacji pozarządowych. Na przykład w 2000 roku przeprowadzono dwa 

seminaria dla obserwatorów w Sztokholmie i Sewilli, a KE wsparła również proces szkoleniowy orga-

nizowany przez Szwedzką Agencję Rozwoju Międzynarodowego (SIDA)1405. W lutym 2001 roku 

uruchomiono program szkoleń organizując w Austrii i Szwecji szkolenia odpowiednio dla STOs i 

LTOs1406. Łącznie do marca 2002 roku szkolenia dla LTOs, STOs, koordynatorów oraz ekspertów ds. 

logistycznych, odbyło 225 osób1407. Dla porównania, tylko w 2001 roku wszystkie MOW UE miały 

łącznie 83 stanowiska dla LTOs i 228 stanowisk dla STOs. Pojawiał się również – już wówczas – 

postulat powołania wspólnego podręcznika obserwacji wyborczej UE1408, jednak jego wydanie nastą-

pić miało dopiero w 2004 roku. 

W raporcie o prawach człowieka z 2002 roku pojawia się zapowiedź utworzenia zcentralizowanego 

systemu szkolenia obserwatorów, który tworzony miał być przez „organizacje non-profit z całej UE, 

posiadające dorobek ekspercki w dziedzinie wyborów i udokumentowane przywiązanie do obserwacji 

wyborczej UE”. Projekt, który nazwano Siecią na rzecz Wzmożonego Wsparcia Wyborczego i Demo-

kratycznego (Network for Enhanced Electoral and Democratic Support, NEEDS) miał służyć do wy-

kształcenia kadry obserwatorskiej UE a później zostać użyty do wspierania krajowej i regionalnej 

obserwacji wyborów poza UE1409. Ostatecznie – podobnie jak „Podręcznik obserwacji wyborczej UE” 

powstał on dopiero w 2004 roku. O wiele szybciej postępowały prace nad stworzeniem spisu interne-

towego kandydatów na obserwatorów wyborczych, z którego Komisja mogłaby korzystać w czasie 

naboru na Misje. Uruchomiono go niedługo po zakończeniu omawianego podokresu – 18 czerwca 

2003 roku1410. 

Istotną zmianą w planowaniu MOW UE było z kolei upowszechnienie się instytucji misji eksploracyj-

nych, których zadaniem jest weryfikacja na ile sformowanie MOW UE jest uzasadnione w świetle 

kryteriów ustanowionych przez Radę. W latach 2000-2002 misje te w nielicznych przypadkach po-

mimo zaproszenia ze strony państwa przyjmującego, udzielały negatywnej oceny ewentualnego wy-

słania MOW UE. Na przykład w 2002 roku misje eksploracyjne zweryfikowały negatywnie możli-

wość wysłania MOW UE do Kolumbii, Papui Nowej Gwinei oraz do Republiki Gwinei. Pierwsze dwa 

kraje uznane zostały za zbyt niebezpieczne dla obserwatorów, zaś w przypadku Gwinei (Conakry) 

podjęto decyzję, że „ogólny kontekst wyborczy nie prowadzi do uczciwych wyborów”1411. 

                                                 
1405 European Union Annual report on Human Rights 2000, op.cit., s. 36 
1406 Annual Report on Human Rights 2001, op.cit., s. 86 
1407 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 95 
1408 Ibidem, s. 96 
1409 Ibidem, s. 96 
1410 Implementation of the Communicationon Election Assistance and Observation, op.cit., s. 11 
1411 European Union Annual Report on Human Rights 2002, op.cit., s. 99 



345 
 

4.1.11 Podsumowanie działalności MOW UE w latach 2000-2002 

Dla oceny rozwoju MOW UE1412 w latach 2000-2002 zasadne wydaje się dokonanie podziału tego 

zagadnienia na trzy aspekty – instytucjonalny, strukturalny i metodologiczny. W odniesieniu do aspek-

tu instytucjonalnego podjęta została próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu zaczął funkcjono-

wać proces powoływania MOW UE przez instytucje UE w oparciu o Komunikat Komisji z 2000 roku 

oraz czy i jaki wpływ miały konkluzje MOW UE na reakcje polityczne unijnych instytucji na obser-

wowane procesy wyborcze. Przy ocenie aspektu strukturalnego MOW UE niezbędna jest odpowiedź 

na pytanie czy i w jakim stopniu w latach 2000-2002 udało się wypracowanie ujednoliconej struktury 

MOW UE z podobnym podziałem zadań i obowiązków między ich organami. Ocena aspektu medto-

dologicznego MOW UE w latach 2000-2002 wymaga z kolei odpowiedzi na pytanie, na ile w oma-

wianym podokresie wykształciła się jednolita metodologia badawcza MOW UE, to jest czy każdy 

proces wyborczy obserwowany był i oceniany według tych samych bądź zbliżonych kryteriów. 

Dla oceny rozwoju aspektu instytucjonalnego MOW UE w latach 2000-2002 należy wziąć pod uwagę 

następujące czynniki: 

a.) proces finansowania, tworzenia i obsadzania MOW UE został wyraźnie uporządkowany: zdecy-

dowana większość Misji sfinansowana została z pozycji budżetowych w ramach EIDHR, wszyst-

kie z wyjątkiem dwóch (MOW UE Zimbabwe 2000, MOW UE Zambia 2001) powołane zostały 

decyzją Komisji Europejskiej reprezentowanej przez Komisarza odpowiedzialnego za stosunki 

zewnętrzne, naboru obserwatorów zasadniczo dokonywano w oparciu o Decyzję Rady z 1999 ro-

ku. 

b.) osiągnięto kompromis w sprawie roli poszczególnych instytucji UE w powoływaniu MOW UE i 

co do wpływu na nią. Stosunkowo skuteczna stała się integracja delegacji PE na wybory z MOW 

UE. Do wyjątków należy MOW UE Madagaskar 2002, gdzie Delegacja PE na wybory na Mada-

gaskarze, powróciła do zarzuconej wydawałoby się już praktyki i wydała własną deklarację w 

sprawie wyborów, choć jednocześnie udzieliła ona poparcia stanowisku MOW UE1413. 

Autor wnioskuje zatem, że w latach 2000-2002 nastąpiło istotne uporządkowanie instytucjonalnego 

aspektu powoływania i funkcjonowania MOW UE. Zaznaczyć jednak należy, że w danym podokresie 

wciąż jeszcze występują odstępstwa od tej normy takie jak powoływanie MOW UE finansowanych z 

innych pozycji budżetowych niż EIDHR, powoływanie na stanowiska szefów MOW UE osób spoza 

                                                 
1412 Najważniejszą próbą wewnątrzinstytucyjnej oceny omawianego okresu jest opublikowany w grudniu 2003 
roku Dokument Roboczy Służb Komisji omawiający implementację Komunikatu Komisji między kwietniem 
2000 a 1 lipca 2003 roku. Obejmuje on zatem wszystkie Misje w okresie 2000-2002 oraz dodatkowo dwie 
MOW UE zakończone w pierwszej połowie 2003 roku (MOW UE Nigeria 2003 i MOW UE Rwanda-I 2003). 
Zob. Implementation of the Communicationon Election Assistance and Observation, op.cit. 
1413 Ibidem, s. 7 
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grona członków PE oraz udział obserwatorów z UE w misjach tworzonych wspólnie z innymi organi-

zacjami międzynarodowymi. 

Przy ocenie aspektu strukturalnego MOW UE w latach 2000-2002 uwzględnić należy następujące 

czynniki: 

a.) wszystkie MOW UE zasadniczo używały struktury i pojęć stworzonych we wczesnych latach 90. 

przez MOW ONZ i odtworzonych oraz upowszechnionych przez MOW OBWE/ODIHR. Posiada-

ły zatem Zespół Główny oraz obserwatorów długo- i krótkoterminowych. Wzorem MOW OB-

WE/ODIHR celem ich pracy było wydanie oświadczenia wstępnego, a następnie raportu końco-

wego. 

b.) w latach 2000-2002 wypracowano strukturę, według której jedyną osobą mającą prawo do wypo-

wiadania się w imieniu MOW UE był Główny Obserwator oraz ewentualnie osoby, które zostaną 

do tego upoważnione (szczególnie Zastępca Głównego Obserwatora oraz Rzecznik MOW UE). 

Można zatem dokonać konkluzji, że w omawianym podokresie ostatecznie ukształtowana została 

struktura Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej, a późniejsze odstępstwa od niej będą miały 

charakter incydentalny, czasem związany z bezpieczeństwem Misji1414. 

W ocenie aspektu metodologicznego istotne wydają się z kolei dwa czynniki: 

a.) w pierwszych trzech latach istniała tendencja, by MOW UE postrzegać w szczególności przez 

pryzmat ich funkcji pomocowej. Na przykład Europejski Raport o Prawach Człowieka za rok 

2000, chwali jedną z MOW UE za „przyczynienie się do zmniejszenia poziomu zastraszania i 

przemocy”1415. Nic więc dziwnego, że Misje tamtego okresu, zasadniczo wykazują tendencję do 

aprobowania rezultatu wyborów, a czasem (MOW UE Peru 2001) formułowania pochwał oraz 

podziękowań pod adresem państwa przyjmującego. 

b.) Tuż po zakończeniu omawianego podokresu zauważano, że MOW UE „pozostają jedną z niewielu 

wdrażanych bezpośrednio form działalności UE w terenie i ich widoczność jest wysoka”. Podkre-

ślano, że MOW UE zajmują dużo miejsc w lokalnych mediach, a w przypadku ważnych procesów 

wyborczych również w międzynarodowych1416. Wskazuje to na fakt, że od samego początku za-

uważalna była funkcja reprezentacyjna MOW UE. 

c.) w omawianym podokresie nie istniał wzorzec raportu końcowego. Zarówno struktura tych doku-

mentów, ich zakres, jak również sposób sformułowania generalnej oceny procesu wyborczego, 

jest w dużym stopniu zależny od składu Zespołu Głównego oraz osoby Głównego Obserwatora. 
                                                 
1414 Dla przykładu MOW UE Niger 2011 nie miała obserwatorów krótkoterminowych ponieważ KE uznała, że 
nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa 
1415 European Union Annual Report On Human Rights 2000, op.cit., s. 35 
1416 Implementation of the Communicationon Election Assistance and Observation, op.cit., s. 12 
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Na podstawie oceny powyższych trzech aspektów, można stwierdzić, że w latach 2000-2002 MOW 

UE osiągnęły jedynie częściowe ujednolicenie, zaś UE dopiero rozpoczęła proces formowania kadry 

obserwatorskiej. Pomimo tego, stworzone zostały niemal w całości istniejące do dziś ramy instytucjo-

nalne działania MOW UE, w tym w szczególności ustalona została rola poszczególnych instytucji UE 

w procesie formowania i obsadzania Misji. 

4.2 MOW UE w latach 2003-2004 

Kolejny podokres w historii MOW UE, lata 2003-2004, charakteryzuje się nieznacznym zmniejsze-

niem liczby Misji, przy jednoczesnym wyraźnym położeniu nacisku na przyspieszenie rozbudowy 

kadr obserwacyjnych UE. To wówczas sfinalizowano prace nad projektem NEEDS oraz doprowadzo-

no do końca negocjacje nad kształtem podpisanej później przez kilkadziesiąt organizacji międzynaro-

dowych Deklaracji w sprawie zasad międzynarodowej obserwacji wyborów. Wraz z rozbudową kadry 

obserwatorskiej, rosła liczba osób mających doświadczenie w co najmniej kilku MOW UE, stąd prak-

tyki Misji ulegały coraz większej standaryzacji, podobnie jak kształt jej dokumentów końcowych. 

Istotnym elementem w tym podokresie jest widoczna zmiana kierunku geograficznego MOW UE – na 

10 skierowanych w latach 2003-2004 MOW UE, aż sześć działało w Afryce, tylko trzy w Azji i tylko 

jedna w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dla porównania w latach 2000-2002, skutecznie 

przeprowadzonych MOW UE w Afryce było sześć, a wszystkich łącznie – 16. Po części wyraźne 

skoncentrowanie na Afryce wynika z Dokumentu programowego EiDHR na lata 2002-2004, który 

tworzy dwa podstawowe kryteria służące „wyszczególnieniu wyborów, nadających się do obserwo-

wania przez UE”: 

1. Znaczenie polityczne i wagę obecności UE jako globalnego, bezstronnego gracza; 

2. Procesy charakteryzujące się brakiem zaufania między poszczególnymi aktorami, ale przy istnie-

jących minimalnych warunkach dla konkurencyjnych wyborów1417. 

Jeżeli dokładnie przyjrzeć się drugiemu z nich, można wyciągnąć wniosek, że procesy wyborcze „przy 

minimalnych warunkach dla konkurencyjnych wyborów” są w szczególności charakterystyczne dla 

obszaru Afryki. W regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów w większości państw istnieje względnie 

duże zaufanie wobec samego procesu wyborczego, z kolei w Azji niewiele państw przechodzi praw-

dziwą transformację demokratyczną – większość z nich albo ma rozwinięte procedury i instytucje 

demokratyczne albo z powodów ideologicznych odrzuca demokrację proceduralną. Afryka jest nato-

miast regionem, gdzie zdecydowana większość państw to nieskonsolidowane demokracje, w których 

istnieją procedury demokratyczne, ale poziom zaufania społecznego wobec nich jest ograniczony. 

                                                 
1417 European Initiative for Democracy and Human Rights Programming Document 2002-2004, op.cit., s. 41 
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Również pierwsze kryterium powoduje, że UE w największym stopniu zainteresowana stała się wła-

śnie wyborami w Afryce – jest to region, gdzie Unia jest szczególnie rozpoznawalna jako globalny 

gracz, choćby z racji świadczonej temu regionowi pomoc rozwojowej oraz silnych związków części 

państw regionu z byłymi mocarstwami kolonialnymi, dziś członkami UE. Do wybuchu Wiosny Arab-

skiej w 2011 istniała zatem – co zostanie wykazane w dalszych częściach rozdziału – by w Afryce 

obserwować niemal każdy proces wyborczy, który daje szansę opozycji, podczas gdy w innych regio-

nach ograniczać obserwację do wybranych i stale obserwowanych krajów (np. Pakistan, Ekwador, 

Wenezuela, terytoria palestyńskie itd.). 

4.2.1 MOW UE w Afryce w latach 2003-2004 

Najważniejszą MOW UE sformowaną w Afryce w omawianym podokresie jest bez wątpienia MOW 

UE Nigeria 20031418. Składająca się w sumie z ponad 100 obserwatorów, w tym 38 LTOs i z budżetem 

wynoszącym ponad 2,7 mln euro (w tamtym okresie uważane to było za duży budżet), stanowiła ty-

powe zaangażowanie UE w proces wyborczy w państwie o szczególnym znaczeniu strategicznym 

zarówno ze względu na potencjał stosunków gospodarczych z UE jak i wagę jego procesu demokraty-

zacyjnego dla stabilności w regionie. Ponieważ praktyka wyborów w Nigerii przewiduje wybieranie 

raz na cztery lata niemal wszystkich organów władzy (w odstępie paru tygodni organizowane są ko-

lejno wybory parlamentarne, prezydenckie oraz gubernatorskie i lokalne – ich kolejność może być 

zmieniana), zaś Konstytucja nie przewiduje przedterminowych wyborów, te gigantyczne procesy wy-

borcze będą powtarzać się w odstępie czteroletnim, za każdym razem (w 1999, 2003, 2007 i 2011) 

roku obserwowane przez UE. 

Proces demokratyzacyjny w Nigerii, różni się znacząco od typowej demokratyzacji państwa afrykań-

skiego po 1991 roku. Po pierwsze Nigeria nigdy nie została przekształcona w dyktaturę personalną ani 

państwo jednopartyjne, a okresy nieskonsolidowanej demokracji (1960-1966, 1979-1983, 1993, i po-

nownie od 1999) przeplatały się w jej historii z okresami dyktatury wojskowej (1966-1979, 1983-1993, 

1993-1999). Po drugie Nigeria z racji swoich rozmiarów i struktury etnicznej, nie posiada warunków 

do stworzenia dominacji plemiennej i wykształcenia jednoplemiennej elity władzy. W tych warunkach 

kluczem do władzy nad krajem jest stworzenie ugrupowania łączącego interesy lokalnych elit w więk-

szości spośród 36 stanów. Uwarunkowaniem, które jest stałe przy wszystkich wyborach w Nigerii jest 

daleko posunięta korupcja oraz wysoce rozwinięte technologie fałszerstwa wyborczego. W latach 

1999-2007 podstawowym narzędziem była manipulacja przy spisie wyborców, a także zastraszanie 

głosujących, kupowanie głosów, zrywanie wyborów, podmiana skrzynek wyborczych i fałszerstwo 

dokumentacji wyborczej. Innym uwarunkowaniem jest jednak stosunkowo niezależny system sądow-

                                                 
1418 EU will observe Parliamentary, Presidential and States' Elections in Nigeria, IP/03/327, Brussels, 5 marca 
2003 r. 
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nictwa, który daje ofiarom fałszerstw wyborczych szanse na unieważnienie lub zmianę wyników wy-

borów na drodze sądowej. 

W 2003 roku faktycznym przedmiotem wyborów było przedłużenie rządów stosunkowo popularnego 

Oluseguna Obasanjo, dawnego przywódcy wojskowego (1976-1979), który oddał władzę cywilnemu 

rządowi, by po dwudziestu latach i dwóch kolejnych dyktaturach wojskowych, objąć ją w wyniku 

wyborów 1999. Powoływano również obie izby parlamentu oraz gubernatorów i zgromadzenia 36 

stanów Nigerii. Większość z nich kontrolowana była przez ugrupowanie Obasanjo – Partię Ludowo-

Demokratyczną (PDP). 

Nigeria zwróciła się o obserwację wyborów z kwietnia-maja 2003 dopiero w lutym, ale mimo to Ko-

misja postanowiła sformować MOW UE. Była to pierwsza od czasów MOW UE Zimbabwe 2000 

Misja licząca ponad 100 osób1419. 

Po wyborach parlamentarnych (12 kwietnia) MOW UE oceniała, że odbyły się one w „generalnie 

spokojny sposób” dodając jednak, że „proces naznaczony był wieloma brakami i opóźnieniami przy-

gotowań do wyborów”. Jednak w odniesieniu do przeprowadzonych tydzień później wyborów prezy-

denckich i gubernatorskich, Raport Końcowy stwierdzał już istnienie „poważnych nieprawidłowości i 

fałszerstw”. Dokument wymieniał z nazwy 11 na 36 stanów Nigerii, w których – według Misji – prze-

prowadzano na szeroką skalę podmienianie zawartości skrzynek wyborczych i fałszerstwa dokumen-

tacji wyborczej. Podobnie raport oceniał wybory do zgromadzeń stanowych 3 maja1420. Również 

Oświadczenie Wstępne po wyborach prezydenckich i gubernatorskich stwierdzało, że „w pewnej licz-

bie stanów nie spełniono minimalnych standardów dla demokratycznych wyborów”1421. Misja wyli-

czyła też, że w całym kraju w wyniku przemocy wyborczej zginęło 105 osób1422. 

Charakterystyczne było wyraźne wsparcie polityczne udzielone MOW UE przez Komisję Europejską. 

Tuż po wyborach stanowych, gdzie wydano najsurowszą ocenę spośród wszystkich czterech głoso-

wań1423 komisarz Chris Patten opublikował 6 maja we własnym imieniu oświadczenie, w którym gra-

tulował MOW UE „znakomitej pracy”1424. Kilka dni później stanowisko MOW UE w sprawie wybo-

rów prezydenckich zostało z kolei poparte przez prezydencję. W jej oświadczeniu pojawia się sformu-

łowanie o „przypadkach fałszerstwa zaobserwowanych przez MOW UE”, choć jednocześnie nie jest 

                                                 
1419 EU EOM Nigeria 2003 – Final Report, s. 5 
1420 EU EOM Nigeria 2003 – Final Report, s. 2-3 
1421 Presidential and Gubernatorial Elections Marred by Serious Irregularities and Fraud in Many States, EU 
EOM Nigeria 2003 – Second Preliminary Statement, Abuja, 22 kwietnia 2003 r. 
1422 EU EOM Nigeria 2003 – Final Report, s. 2 
1423 EU EOM Nigeria 2003 – Third Preliminary Statement, Abuja, 5 maja 2003 r. 
1424 Third preliminary Statement of the EU Election Observation Mission (EOM) to Nigeria: State Houses of 
Assembly elections, IP/03/634, 5 maja 2003 r. 
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podważony podstawowy wynik wyborów – wygrana Obasanjo w walce o reelekcję1425. 

W tym samym roku Unia Europejska obserwowała proces przywracania rządów konstytucyjnych w 

Rwandzie, od zwycięstwa Tutsi w wojnie domowej w 1994 roku rządzonej formalnie przez rząd jed-

ności narodowej, faktycznie zaś znajdującej się pod władzą zdominowanej przez tę mniejszościową 

grupę etniczną wojskowej ekipy Paula Kagame. Najpierw w maju Rwandyjczycy głosowali w refe-

rendum konstytucyjnym, a po jego zwycięstwie wybierali w sierpniu i wrześniu prezydenta. Na pół 

roku przed referendum Kagame zwrócił się w czasie wizyty w Brukseli w grudniu 2002 roku o przy-

słanie obserwatorów1426. W kwietniu przybyła do Kigali MOW UE składająca się z 6-osobowego Ze-

społu Głównego, 12 LTOs i 60 STOs. Po referendum misja ponownie przybyła by obserwować serię 

wyborów do organów konstytucyjnych. 

Problemem metodologicznym jest stwierdzenie czy w Rwandzie w 2003 roku miała miejsce jedna 

MOW UE czy też dwie osobne. W raporcie o stanie praw człowieka wydanym w 2004 roku KE 

uznawała istnienie dwóch osobnych MOW UE1427, jednak w większości zestawień MOW UE Rwanda 

2003 traktowana była pod koniec omawianego okresu jako całość. Podobnie raport MOW UE Rwanda 

2008 odwołuje się wyłącznie do jednej MOW UE Rwanda 20031428, choć wytłumaczeniem jest tutaj 

zapewne fakt, że raport nawiązuje wyłącznie do poprzednich wyborów parlamentarnych i prezydenc-

kich. Obie Misje w 2003 roku wydały jednak osobne Raporty Końcowe i posługiwały się osobnymi 

budżetami (MOW UE Rwanda-I 2003 kosztowała 380 tys. euro, podczas gdy MOW UE Rwanda-II 

2003 – blisko 1,5 miliona euro), co pozwala uznać je za dwie osobne operacje. W świetle praktyki 

obserwacji wyborczej, gdyby MOW UE Rwanda 2003 była jedną Misją, poprzestałaby na wydaniu po 

referendum wyłącznie oświadczenia wstępnego. Przyczyną postrzegania w części dokumentów MOW 

UE Rwanda-I i MOW UE Rwanda-II jako jednego projektu jest fakt, że obie Misje mają ten sam skład 

Zespołu Głównego, podobny skład obserwatorów1429 i – co ważniejsze – same postrzegały siebie jako 

                                                 
1425 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the National Assembly, Presidential and 
Gubernatorial elections in Nigeria, P/03/59, Brussels, 14 maja 2003 r. 
1426 President Prodi meets the President of the Republic of Rwanda, H.E. Paul Kagamé, IP/02/1827, Brussels, 9 
grudnia 2002 r. 
1427 EU Annual Report on Human Rights 2004, Luxembourg 2004, s. 79 
1428 EU EOM Rwanda 2008 – Final Report, s. 9 
1429 Z wyjątkiem obserwatorów krótkoterminowych. O ile dokumenty wyraźnie stwierdzają, że w MOW UE 
Rwanda-II 2003 służyło 40 STOs, o tyle różne liczby podawane są w odniesieniu do MOW UE Rwanda-I 2003. 
Raport o prawach człowieka mówi o 60 STOs, ale Raport końcowy MOW UE twierdzi, że Misja składała się 
wyłącznie z Zespołu Głównego i obserwatorów długoterminowych. Ze względu na pierwotny charakter źródła, 
jakim jest Raport Końcowy, autor skłonny jest uznać, że to on podaje prawdziwą informację. Ponadto nieobec-
ność STOs, obok dwukrotnie krótszego okresu przebywania w państwie przyjmującym, tłumaczy ponad 4-
krotnie większy budżet MOW UE Rwanda-II 2003. Por. MOE UE Rwanda 2003 (référendum) – Rapport final, s. 
3; EU Annual Report on Human Rights 2004, op.cit., s. 79 
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jedną długą Misję1430. 

Obserwowane dwa procesy wyborcze odbywały się w szczególnym kontekście politycznym. Ekipa 

Paula Kagame zdobyła władzę po wojnie domowej, która de facto była konfliktem między mniejszo-

ściową grupą etniczną Tutsi, a większościową Hutu. Wojnie domowej towarzyszyło zbiorowe i zorga-

nizowane ludobójstwo na ludności Tutsi pozostającej w granicach Rwandy. Wojna domowa doprowa-

dziła do paradoksalnej sytuacji, w której Kagame rządził krajem, w którym większość ludności stano-

wili Hutu. Całościowe przywrócenie procedur demokratycznych groziłoby jego władzy, stąd istotnym 

elementem ideologicznym nowego reżimu jest m.in. zaprzeczanie istnieniu podziałów etnicznych w 

Rwandzie. Sprzyja temu fakt, że Hutu i Tutsi mówią tym samym językiem i w nauce nie istnieje zgo-

da co do ich statusu etnicznego. Stąd też konstytucja z 2003 roku zawiera szczególnie istotny artykuł 

9., w którym Państwo „zobowiązuje się do wykorzenienia we wszystkich jej przejawach ideologii 

ludobójstwa" jak również wykorzenienia „podziałów etnicznych, regionalnych i innych" oraz „pro-

mowania jedności kraju"1431. De facto artykuł ten daje rządowi możliwość bardzo szerokiego formu-

łowania oskarżeń pod adresem opozycji i uznawany jest za jeden z filarów trwających do dziś rządów 

Kagame1432. Ocena tego i innych zapisów Konstytucji była istotna dla oceny stanu przestrzegania praw 

człowieka w Rwandzie i poziomu, w jakim kraj ten gwarantuje w przyszłości swoim obywatelom 

prawo do demokratycznego zarządzania. Stąd też przedmiotem obserwacji MOW UE Rwanda 2003 (I) 

był po raz pierwszy nie tyle sam proces wyborczy, co jego przedmiot. Stąd też Raport Końcowy 

stwierdza w tym względzie, że choć odwołanie do ludobójstwa w Konstytucji jest usprawiedliwione, 

to Misja „z niepokojem odnotowuje” iż zapisy te mogą „doprowadzić do ograniczenia fundamentalnej 

wolności”1433. Był to najpoważniejszy zarzut sformułowany przez MOW UE, która nie stwierdzając 

bezpośrednich prób fałszerstwa, zauważyła również, że referendum nie było w pełni nadzorowane 

przez Sąd Najwyższy i stanowiło proces wyborczy bez możliwości składania skarg1434. 

Warto również zwrócić uwagę na inne rozwiązanie wprowadzane przez Konstytucję i cementujące 

rządy Kagame. Na 80 deputowanych Zgromadzenia Republiki Rwandy, jedynie 53 wybieranych jest 

w wyborach bezpośrednich. 24 miejsca zagwarantowane są dla kobiet, a wybór tych deputowanych 

Konstytucja pozostawia radom prowincji oraz członkiniom organizacji kobiecych. Dwa miejsca obsa-

dza Krajowa Rada Młodzieży wybierając między kandydatami liczącymi od 21 do 35 lat, a jedno 
                                                 
1430 Raport końcowy MOW UE Rwanda-II 2003 wylicza, że Misja spędziła w Rwandzie 120 dni. Tego typu 
wynik można uzyskać wyłącznie dzięki zsumowaniu MOW UE Rwanda-I i Rwanda-II. Zob. MOE UE Rwanda-
(élections) 2003 – Rapport final, s. 3 
1431 The Constitution of the Republic of Rwanda, www.rwandaparliament.gov.rw, art. 9 
1432 System ten dodatkowo wzmocniła m.in. poprawka z 2005 roku, która nakładała na partie obowiązek prze-
ciwdziałania tendencjom dywizjonistycznym i separatystycznym oraz promowania równości płci. Ugrupowania, 
które „w sposób rażący” pogwałciły te dość ogólnikowo brzmiące zobowiązania zagrożone były – na wniosek 
Senatu – zawieszeniem lub rozwiązaniem. W takiej sytuacji wybrani z ich list deputowani tracili swoje mandaty. 
Zob. The Constitution of the Republic of Rwanda, op.cit., art. 52-55 
1433 MOE UE Rwanda 2003 (référendum) – Rapport final, s. 4 
1434 Ibidem 
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miejsce federacja stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Z kolei w 26-osobowym Senacie wszystkie 

miejsca pochodzą albo z wyborów pośrednich (18), albo z nominacji prezydenckiej (8), można stwier-

dzić, że jedynie 53 na 106 miejsc w obu izbach, a więc dokładnie połowa, wybierana jest bezpośred-

nio. Konstrukcja ta, przez wielu postrzegana jako gwarancja rządów Kagame i zapobiegająca odzy-

skaniu władzy przez radykałów, stoi w sprzeczności ze wszystkimi znanymi definicjami demokracji 

proceduralnej. W szczególności zaprzecza bowiem: 

1.) Równości wyborców – znaczną część deputowanych i senatorów wybierają uprzywilejowane gru-

py  

2.) Równości kandydatów – łącznie 27 na 80 miejsc w Zgromadzeniu Deputowanych zagwarantowa-

no kobietom (24), osobom między 21. a 35. rokiem życia (2) i niepełnosprawnym (1), pozwalając 

im jednocześnie o ubieganie się o mandaty w ramach wyborów bezpośrednich. 

W praktyce system ten sprowadza się do tego, że od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy uprzywile-

jowanych wyborców, łatwych do kontrolowania przez rząd, wybiera ponad 1/3 Zgromadzenia, pod-

czas gdy cały elektorat liczy blisko 4 miliony osób (zob. Tabela 13.). 

Tabela 13. Struktura wyborów do Zgromadzenia Republiki Rwandy w 2003 roku 

Liczba deputowanych Ciało wybierające Liczebność ciała wybierają-

cego 

53 wybory bezpośrednie 3.948.749 osób 

24 Rady prowincji oraz członko-

wie organizacji kobiecych 

20.123 osoby 

2 Krajowa Rada Młodzieży 

(CNJ) 

165 osób 

1 Federacja Stowarzyszeń Osób 

Niepełnosprawnych (FAH) 

101 osób 

Źródło: MOE UE Rwanda-II 2003 - Final Report, s. 23-24 

Drugą istotną kwestią dotyczącą procesów wyborczych w Rwandzie w 2003 roku jest ich kontekst 

polityczny – państwo prowadziło kampanię ścigania osób odpowiedzialnych za ludobójstwo z 1994 

roku. Oblicza się, że w aresztach śledczych przebywało około 100 tysięcy osób, a 200 tysięcy innych 

było zagrożonych aresztowaniem1435. Aresztowanie pod zarzutem zbrodni ludobójstwa i jego groźba 

stały się instrumentem walki politycznej. Podobnie były nim zarzuty o dywizjonizm. Między referen-

dum a wyborami dwie partie zostały zmuszone do zmiany nazw – Partia Chrześcijańsko-

                                                 
1435 Ibidem 
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Demokratyczna i Islamska Partia Demokratyczna przemianowały się dla zachowania skrótów na – 

odpowiednio – Partię Centrowo-Demokratyczną i Idealną Partię Demokratyczną. Jedną z kandydatek 

w wyborach prezydenckich upomniano, że odwoływanie się bezpośrednio do elektoratu kobiecego 

może zostać uznane jako „dyskryminacyjna propaganda”, władze zabroniły też jednemu z ugrupowań 

zajmowania się kwestią ocalonych z ludobójstwa, gdyż stanowiłoby to ich zdaniem – dzielenie Rwan-

dyjczyków na tych, którzy w 1994 roku byli w kraju i tych, którzy wracali z uchodźstwa w Ugan-

dzie 1436 . Doprowadzono też do rozwiązania Demokratycznego Ruchu Republikańskiego (MDR), 

umiarkowanej partii Hutu, która od 1994 roku wchodziła w skład koalicji Kagame, a teraz oskarżona 

została o promowanie ideologii ludobójstwa1437. Jak widać więc elementy „antydywizjonistyczne” w 

konstytucji Rwandy doprowadziły do wyciszenia znacznej części debaty publicznej i tym samym stały 

się narzędziem kontroli nad klasą polityczną. W tej sytuacji powstaje uzasadnione pytanie czy ponow-

ne wysłanie MOW UE do obserwacji wyborów parlamentarnych i prezydenckich było zgodne z De-

cyzją Rady i Komunikatem Komisji. 

Zresztą również sama MOW UE Rwanda II 2003 konkluduje, że problemy związane z wyborami pre-

zydenckimi i parlamentarnymi 2003 miały charakter systemowy. Jej zdaniem podstawową przeszkodą 

dla demokratyzacji Rwandy były przepisy konstytucyjne, które „pozostawiają miejsce nadużyciom”. 

W efekcie wybrano parlament, który składa się w 100% z członków koalicji prezydenckiej, a Sąd 

Najwyższy w całym procesie pełnił wyłącznie formalną rolę i ograniczał się do weryfikacji arytme-

tycznej zgodności wyników. W tej sytuacji – konkludowała MOW UE – „rywalizacja nie była równa i 

bez rzeczywistej opozycji”, zaś Rwandyjski Front Patriotyczny (FPR) i jego kandydat Paul Kagame 

„zdominowali obie kampanie wyborcze, które na dodatek cechował klimat zastraszania, przesłuchań i 

aresztowań”. Wreszcie Misja stawiała zarzut, że „w dniach głosowania, miały miejsce liczne przykła-

dy nieprawidłowości i fałszerstw oraz wykazano się brakiem przejrzystości procesu zestawiania rezul-

tatów”. Krytykowano również wyborczy proces za brak równowagi w mediach publicznych1438. 

Znalazło to odzwierciedlenie w komunikacie prezydencji, gdzie obok podkreślenia, że proces wybor-

czy „jest bardzo ważnym krokiem w kierunku pojednania narodowego i konsolidacji stabilnych insty-

tucji demokratycznych”, znalazła się – z powołaniem na raport MOW UE – krytyka dotycząca m.in. 

„przeszkadzania opozycji w jej działalności, zastraszania, gróźb i przypadków aresztowań, które odci-

snęły piętno na kampanii wyborczej” oraz „nieprawidłowości odkrytych w licznych lokalach wybor-

czych”1439. 

                                                 
1436 Ibidem, s. 7 i 9 
1437 Ibidem, s. 9 
1438 Ibidem, s. 4-5 
1439 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the parliamentary elections in 
Rwanda, PESC/03/126, Brussels, 13 października 2003 r. 
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We wspomnianym podokresie odbyły się aż dwie MOW UE w Mozambiku, który wciąż postrzegano 

wówczas jako państwo znajdujące się w fazie konsolidacji demokratycznej. W 2003 roku MOW UE 

obserwowała wybory lokalne1440 – jest to stosunkowo rzadka praktyka w obserwacji wyborczej UE. 

Rok później inna MOW UE obserwowała wybory prezydenckie i parlamentarne. Ta druga Misja li-

czyła 100 członków i miała ponad 2-milionowy, duży jak na tamte czasy budżet1441. Obie stanowiły 

część wsparcia, jakiego KE udzielała procesom wyborczym w Mozambiku – w roku 2003 i 2004 na 

wsparcie obu procesów przeznaczono odpowiednio 4,6 mln i 12 mln euro. Dla porównania odpowied-

nio MOW UE Mozambik 2003 i 2004 kosztowały 937 tys. i 2,244 mln euro1442. Potwierdza to ogólną 

zasadę, że obserwacja wyborcza jest stosunkowo tania w porównaniu z kosztami pomocy technicznej. 

Raport Końcowy MOW UE Mozambik 2003 ma dość pozytywny wydźwięk. Podkreślano, że „zarów-

no kampania wyborcza jak i dzień głosowania minęły w spokojnej atmosferze wolnej od zastraszania i 

bez poważnych incydentów lub nieprawidłowości” zaś „media relacjonowały wybory w sposób ade-

kwatny”. Krytykowano z kolei braki w organizacji wyborów, w szczególności nieprawidłowości na 

środkowym szczeblu zestawiania wyników oraz brak przejrzystości w procesie decyzyjnym admini-

stracji wyborczej1443. 

Rok później w czasie wyborów prezydenckich i parlamentarnych 1-2 grudnia 2004 r., ówczesna 

MOW UE sformułowała znacznie bardziej krytyczną ocenę. Stwierdzono, że choć Mozambik „posia-

da pluralistyczne środowisko polityczne i stosunkowo wolne media”, to „ogólny poziom otwartości i 

przejrzystości oraz przeprowadzenia wyborów nie był odpowiedni” z powodu „licznych braków w 

zarządzaniu wyborami, zwłaszcza w odniesieniu do liczenia głosów i zestawiania wyników”. Raport 

stwierdził jednak wyraźnie, że ze względu na dużą przewagę rządzącego Frontu Wyzwolenia Mozam-

biku (FRELIMO) nad opozycyjnym ugrupowaniem RENAMO-UE, wskazane braki nie miały decydu-

jącego wpływu na generalny wynik wyborów. MOW UE zakwestionowała jednak również rzetelność 

spisu wyborców przytaczając pojawiające się kolejno liczby – początkowa baza danych zawierała 10,1 

mln nazwisk, po jej rewizji przez Krajową Komisję Wyborczą – 9,14 mln, później pojawiała się liczba 

7,6 mln1444. Co więcej – starszy o rok Raport Końcowy MOW UE Mozambik 2003 mówił o 8,4 mln 

wyborców, co częściowo może być tłumaczone faktem osobno przeprowadzonej rejestracji1445. Ogól-

                                                 
1440 EU Election Observation Mission to Mozambique Local Elections on 19 November 2003 (EC Funding € 
936,647), IP/03/1305, Brussels, 29 września 2003 r. 
1441 European Union deploys Election Observation Mission for the Presidential and Parliamentary Elections in 
Mozambique, IP/04/1232, Brussels, 13 października 2004 r. 
1442 European Union deploys Election Observation Mission for the Presidential and Parliamentary Elections in 
Mozambique, op.cit.; EU Election Observation Mission to Mozambique Local Elections on 19 November 2003 
(…), op.cit. 
1443 EU EOM Mozambique 2003 – Final Report, s. 1-2 
1444 Ibidem, s. 1-2 
1445 Ibidem, s. 1 
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ny wydźwięk stanowiska MOW UE odzwierciedlony został w oświadczeniu prezydencji1446. 

W omawianym podokresie w Afryce zorganizowano jeszcze jedną MOW UE. W Malawi obserwowa-

ła ona w maju 2004 roku wybory prezydenckie i parlamentarne1447. Misja składała się z 6-osobowego 

Zespołu Głównego, 20 LTOs i 42 STOs i kosztowała 980 tys. euro1448. Wybory zakończone zwycię-

stwem kandydata rządzącej partii Zjednoczony Front Demokratyczny (UDF) Bingu wa Muhtariki1449 

oraz rozdrobnieniem parlamentu1450, zostały skrytykowane za „niespełnienie standardów międzynaro-

dowych w kluczowych dziedzinach”. W szczególności w Raporcie Końcowym znalazło się zdanie, że 

„zestawianiu wyników w sposób poważny brakowało przejrzystości, do tego stopnia, że nie jest moż-

liwe posiadanie pełnego zaufania co do dokładności wyników wyborów”1451. W sytuacji, w której 

główny kandydat w jednoturowych wyborach prezydenckich wygrał różnicą 8 punktów, zarzut ten jest 

bardzo poważny. 

4.2.2 MOW UE w Azji w latach 2003-2004 

W Azji dwa największe obserwowane przez MOW UE procesy wyborcze w latach 2003-2004 to wy-

bory parlamentarne w Kambodży 27 lipca 2003 r. oraz wybory powszechne w Indonezji z kwietnia 

2004 roku. Zwrócić należy uwagę, że w obu przypadkach, obserwatorzy UE byli obecni na poprzed-

nim cyklu tych samych wyborów – w Kambodży w 1998, a w Indonezji w 1999 roku. 

Misja w Indonezji ze względu na swoje niebywałe do tej pory rozmiary zasługuje na bardziej szczegó-

łowe omówienie. Uczestniczyło w niej 64 LTOs i 128 STOs1452, a razem z Zespołem Głównym i 

LSTOs, liczba obserwatorów w dniu wyborów parlamentarnych (5 kwietnia) oraz obu tur wyborów 

prezydenckich (5 lipca i 20 września) osiągnęła odpowiednio 231, 232 i 224 osoby1453. Zarówno skład 

osobowy jak i budżet misji (5 milionów euro) 1454 do dziś jest jednym z największych w historii MOW 

UE. W dużej mierze tłumaczy go długość Misji (proces wyborczy trwał łącznie z kampaniami parla-

mentarną i prezydencką ponad pół roku), a dodatkowo rozmiary państwa przyjmującego – licząca 

wówczas około 230 milionów ludności Indonezja jest jak dotychczas najludniejszym krajem, w któ-

rym kiedykolwiek zorganizowano MOW UE, zaś jej licząca blisko 2 mln kilometrów kwadratowych 

                                                 
1446 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on Presidential and Parliamentary Elec-
tions in Mozambique, P/04/144, Brussels, 21 grudnia 2004 r. 
1447 European Union Election Observation Mission deployed to Malawi, IP/04/456, Brussels, 5 kwietnia 2004 r. 
1448 EU Annual Report on Human Rights 2004, op.cit., s. 80 
1449 Malawi: 2004 Presidential election results, www.eisa.org.za/WEP/mal2004results.htm 
1450 Malawi: 2004 National Assembly election results, www.eisa.org.za/WEP/mal2004results1.htm 
1451 EU EOM Malawi 2004 – Final Report, s. 1 
1452 European Union Election Observation Mission to Indonesia for upcoming election, IP/04/263, Brussels, 27 
lutego 2004 r. 
1453 Preliminary Statement: Peaceful and Democratic Elections despite Administrative Shortcommings, Jakarta, 
8 kwietnia 2004 r., s. 2 
1454 EU Annual Report on Human Rights 2004, op.cit., s. 80 
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powierzchnia czyni ją czwartym co do wielkości państwem, do którego kiedykolwiek wysłano Misję 

(po Sudanie, Algierii i Demokratycznej Republice Konga). Wybory te, o skomplikowanej ordynacji 

wyborczej, uznawane są za historyczny moment, w którym Indonezja wyszła z kryzysu konstytucyj-

nego i dokonała ważnego kroku w konsolidacji demokratycznej1455. Przypomnieć należy, że choć sys-

tem wielopartyjny w Indonezji wprowadzono w 1998 roku po upadku dyktatury gen. Sukarto (rządził 

od 1967 roku), to jedyne wybory prezydenckie przed 2004 rokiem były pośrednie, a wybrany w 1999 

roku parlament jedynie w 5/7 pochodził z demokratycznych wyborów – 200 na 700 miejsc zajmowały 

w nim osoby mianowane przez armię. Nota bene deputowani ci przesądzili o tym, że pierwszym pre-

zydentem nowej republiki został Abdurrahman Wahid, a nie przywódczyni zwycięskiej Demokratycz-

nej Partii Indonezji – Walka (PDI-P) Megawati Sukarnoputri. Ta sama izba zdecydowała również w 

2001 roku o odsunięciu Wahida od władzy i przekazaniu urzędu Sukarnoputri. 

Proces wyborczy 2004 roku był więc de facto pierwszym w pełni demokratycznym głosowaniem po-

wszechnym od 1955 roku, a bezpośrednie wybory prezydenta Indonezji pierwszymi w jej historii. 

Głosowanie w wyborach do parlamentu nieznacznie wygrane przez Golkar – byłą partię władzy Su-

harto, która o cztery punkty wyprzedziła PDI-P traktowano głównie jako element kampanii prezy-

denckiej. Jednak zwycięzcą pierwszej tury okazał się – z 33-procentowym poparciem – przywódca 

jednej z mniejszych partii generał Yudhoyono, pokonując o 7 punktów prezydent Sukarnoputri i o 11 

przywódcę Golkaru i jednego z najbardziej wpływowych polityków przełomu demokratycznego 

1998/99 generała Wiranto1456. Sukarnoputri sprzymierzyła się przed drugą turą z Golkarem, podczas 

gdy Yudhoyono z częścią partii islamskich. W drugiej turze Yudhoyono zwyciężył otrzymując ponad 

60-procentowe poparcie. Wybory ukazały jednak głębokie podziały etniczne i konfesyjne w społe-

czeństwie indonezyjskim – podczas gdy większość muzułmanów zagłosowała na Yudhoyono, Sukar-

noputri otrzymała poparcie ponad 60 proc. indonezyjskich chrześcijan i hinduistów oraz blisko 90-

procentowe poparcie buddystów, w większości wyborców pochodzenia chińskiego1457. 

MOW UE podkreślała po wyborach parlamentarnych, że odbyły się one bez przemocy, przy swobo-

dzie prowadzenia kampanii i działalności mediów1458. Co więcej w Oświadczeniu Wstępnym po wy-

borach parlamentarnych określono je jako „demokratyczne”, co kłóci się ze stosowaną już wówczas 

metodologią1459. Pięć miesięcy później Oświadczenie Wstępne po drugiej turze wyborów prezydenc-

kich nie użyło już tego określenia1460. Raport Końcowy dość pozytywnie ocenił wybory, choć zauwa-

żył brak równych praw wyborczych, uniemożliwienie kandydowania byłym członkom Komunistycz-

                                                 
1455 Freedom in the World - Indonesia (2005), 20 grudnia 2004 r., www.freedomhouse.org 
1456 EU EOM Indonesia – Final Report, s. 16 
1457 A. Ananta, E.N. Arifin, L. Suryadinata, Emerging Democracy in Indonesia, Singapore 2005, s. 110-112 
1458 Preliminary Statement: Peaceful and Democratic Elections despite Administrative Shortcommings, op.cit.,,s. 
1-2 
1459 Ibidem, s. 1 
1460 Preliminary Statement: Landmark elections strengthen democratic transition, Jakarta, 23 września 2004 r. 
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nej Partii Indonezji oraz poważne naruszenie zasady równości obywateli i ich prawa do kandydowania 

po tym jak były prezydent Abdurrahman Wahid został skreślony z listy kandydatów ze względu na 

zbyt słaby wzrok. Również w jego dalszej części stwierdzono, że decyzja ta oparta o dekret Krajowej 

Komisji Wyborczej jest „dyskryminacyjna i sprzeciwia się demokratycznej zasadzie wolnego wybo-

ru”1461. 

Dla odmiany Misja Obserwacji Wyborów, którą skierowano na wybory parlamentarne do Kambodży 

(27 lipca 2003 r.), choć również relatywnie duża (36 LTOs i 80 STOs) 1462, obserwowała proces wy-

borczy, w państwie o ponad dwukrotnie dłuższym okresie konsolidacji demokratycznej, dla którego 

wybory parlamentarne były trzecimi od przywrócenia systemu wielopartyjnego. Kambodżańska Partia 

Ludowa premiera Hun Sena po raz kolejny wygrała, choć nie zdobyła 2/3 miejsc koniecznych by 

udzielić wotum zaufania nowemu rządowi. W Oświadczeniu Wstępnym, a potem w Raporcie Końco-

wym znalazło się zdanie, że choć wybory były „dobrze przeprowadzone”, to wciąż Kambodża „znaj-

duje się dopiero na drodze do pełnej demokracji”1463. Jest to jedno z tych wyrażeń, których używanie 

w późniejszych latach MOW UE zostało zarzucone. Wykracza ono zarówno poza przedmiot badania 

MOW UE jak również stosuje niejasną kategorię. Poza tym jednak 57-stronicowy dokument jest wy-

ważony w swoich ocenach i poddaje proces dość gruntownej analizie. Wybory chwalono m.in. za 

dobrą organizację i swobodę prowadzenia kampanii, krytykowano w szczególności przemoc wyborczą 

w tym serię zabójstw polityków opozycji. Krytyce poddano również brak równowagi w mediach kam-

bodżańskich, których większość sprzyjała partii rządzącej1464. 

Raport Końcowy jest też źródłem, dzięki któremu poznano konflikt w ramach Delegacji PE, którą w 

trakcie misji opuścił historyczny lider włoskich radykałów Marco Panella. Panella, otwarcie popiera-

jący jedną z partii opozycyjnych odmówił ograniczenia swoich wystąpień medialnych i pomimo za-

stąpienia go w Delegacji PE, pozostał w Kambodży i faktycznie brał udział w kampanii1465. 

Ostatnią w omawianym podokresie Misją Obserwacji Wyborów UE w regionie Azji i Pacyfiku była 

MOW UE Sri Lanka 20041466. Misją ponownie kierował John Cushnahan. Misja ta nie przedstawiła 

szczególnych zastrzeżeń pod adresem samej organizacji procesu wyborczego, i choć odnotowała ist-

nienie szeroko stosowanej przemocy wyborczej, to jako źródło tej ostatniej wymieniła w pierwszym 

rzędzie separatystyczne ugrupowanie Tamilskich Tygrysów1467. 

                                                 
1461 EU EOM Indonesia 2004 – Final Report, s. 32 
1462 European Union Election Observation Mission deployed to Cambodia for Parliamentary Elections of 27 
July 2003 (EC Funding EUR 1.55 Million), IP/03/817, 10 czerwca 2003 r. 
1463 EU EOM Cambodia 2003 – Final Report, s. 1 
1464 Ibidem, s. 1-2 
1465 Ibidem, s. 3-4 
1466 European Union Election Observation Mission to Sri Lanka, IP/04/312, Brussels, 9 marca 2004 r. 
1467 EU EOM Sri Lanka – Final Report, s. 1-2 
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4.2.3 MOW UE w Ameryce Łacińskiej w latach 2003-2004 

Jedynym procesem wyborczym na terenie Ameryki Łacińskiej i Karaibów obserwowanym przez 

MOW UE w latach 2003-2004 były wybory powszechne w Gwatemali 9 listopada i 28 grudnia 2003 r.. 

Misja, którą – podobnie jak dwa lata wcześniej w Nikaragui – kierował niemiecki eurodeputowany 

Jannis Sakelariou, liczyła 6 członków Zespołu Głównego, 22 LTOs i 60 STOs1468. W odniesieniu do 

wyborów zakończonych zmianą władzy i zwycięstwem Óscara Bergera reprezentującego prawicowy 

Wielki Sojusz Narodowy (GANA), MOW UE stwierdziła, że „mogą być one uznane za odzwiercie-

dlające wolę narodu” pomimo zaobserwowanych nadużyć w okresie przedwyborczym i niepełnego 

respektowania procedur w czasie głosowania oraz liczenia głosów1469. Ciekawym aspektem Raportu 

Końcowego tej Misji jest duży nacisk na jej funkcję pomocową i reprezentacyjną. MOW UE uznała 

m.in. sama siebie za czynnik sprzyjający rozładowaniu napięć przedwyborczych1470 i „zwiększający 

zaufanie” wobec procesu wyborczego, a jednocześnie jako organ „odgrywający rolę w zwiększeniu 

wiedzy o Unii Europejskiej w społeczeństwie gwatemalskim i – w mniejszym stopniu – środkowo-

amerykańskim”1471. W innym fragmencie raportu jednak ta sama MOW UE stwierdza, że „poziom 

popularności Misji UE w Gwatemali może być uważany za średni” i porównuje swoją widoczność do 

funkcjonującej jednocześnie MOW OPA1472. Jest to rzadki przypadek, w którym de facto inna misja 

obserwacji wyborów postrzegana jest jako konkurencja MOW UE, a sama MOW UE nazywana zresz-

tą błędnie „Misją UE” jako ciało powołane do promowania wiedzy na temat Unii Europejskiej w pań-

stwie przyjmującym. 

4.2.4 Rozwój instytucjonalny MOW UE w latach 2003-2004 

W omawianym podokresie utrzymała się praktyka, zgodnie z którą uprawnione do wydania politycz-

nej oceny procesów wyborczych obserwowanych przez MOW UE są: rząd państwa sprawującego 

prezydencję oraz członek Kolegium Komisarzy odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne. Normą w 

omawianym podokresie było powoływanie się przez nie na stanowisko MOW UE wyrażone w 

Oświadczeniu Wstępnym1473. Jest to jedna z najwcześniej zauważalnych praktyk po przeprowadzeniu 

                                                 
1468 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on Guatemala - Electoral Observatory Mis-
sion, PESC/03/102, 22 sierpnia 2003 r.; Commission approves deployment of European Union Mission to obse-
rve Guatemala Elections on 9 November 2003: EU funding EUR 1.7 million, IP/03/1241, 12 września 2003 r. 
1469 EU EOM Guatemala 2003 – Final Report, s. 1-2 
1470 Rolę MOW UE Gwatemala 2004 w tym względzie podkreślał później również komisarz Chris Patten. Zob. 
The Rt. Hon Chris Patten, Commissioner for External Relations, Election Support: Achievements and Challen-
ges, Election Observers Conference, Brussels, 28 września 2004 r., SPEECH/04/425 
1471 EU EOM Guatemala 2003 – Final Report, s. 1, 3-4 
1472 EU EOM Guatemala 2003 – Final Report, s. 3 
1473 Zob. Third preliminary Statement of the EU Election Observation Mission (EOM) to Nigeria: State Houses 
of Assembly elections, IP/03/634, Brussels, 5 maja 2003 r.; Declaration by the Presidency on behalf of the Euro-
pean Union on Legislative Elections in Indonesia, P/04/49, 26 kwietnia 2004 r.; Declaration by the Presidency 
on behalf of the European Union on Presidential and Parliamentary Elections in Malawi, P/04/105, Brussels, 17 
września 2004 r.; Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the Malawi presidential 
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procesu unifikacji MOW UE w porównaniu z okresem przed rokiem 2000. Zauważalna jest w danym 

okresie również inna tendencja – do postrzegania MOW UE jako instytucji ad hoc reprezentującej 

Unię Europejską. Dla przykładu oceniając wybory parlamentarne w Indonezji (pierwsze spośród 

trzech obserwowanych głosowań) prezydencja stwierdziła, że „Unia Europejska będzie nadal – za 

pośrednictwem kontynuowania prac MOW UE – śledzić z wielką uwagą nadchodzące wybory prezy-

denckie”1474. W późniejszych latach MOW UE zasadniczo nie wypowiadały się w imieniu UE i po-

strzegane były raczej jako niezależne ciała eksperckie powołane wyłącznie do ewaluacji danego pro-

cesu wyborczego. 

Planowanie obserwacji wyborów w latach 2003-2004 opierało się na rocznym kalendarzu, jednak 

wciąż był on bardziej listą wyborów, które odbędą się na całym świecie, a nie próbą wyselekcjonowa-

nia spośród nich tych procesów, co do których istnieje prawdopodobieństwo wysłania MOW UE. Dla 

przykładu Roczny Program Działania 2004, obejmujący swoim zakresem okres od 1 kwietnia 2004 do 

1 kwietnia 2005 w zamieszczonym jako załącznik kalendarzu wymieniał m.in. wybory w uważanych 

powszechnie za skonsolidowane demokracje RPA, Botswanie, na Mauritiusie, na Dominikanie i w 

Urugwaju a także w państwach uznawanych za nierespektujące zasad demokracji proceduralnej (Al-

gieria, Tunezja, Erytrea). Jednocześnie ten sam dokument twierdził, że co roku nie powinno się two-

rzyć więcej niż 8-10 MOW UE. Zrezygnowano jednak z umieszczania w kalendarzu wyborów odby-

wających się w państwach uczestniczących OBWE1475. 

Ostatnią zmianą, którą zapoczątkowano pod rządami Pattena był zwyczaj przedstawiania raportu koń-

cowego MOW UE zawsze na terytorium państwa przyjmującego. Ponieważ przygotowanie raportu, 

jak już omówiono w poprzednim rozdziale, zajmuje około 1-2 miesięcy, od 2004 roku, Główny Ob-

serwator, jego zastępca i najczęściej również rzecznik Misji, wracają po zakończeniu prac do stolicy 

państwa przyjmującego i na konferencji prasowej dokonują prezentacji dokumentu. 

4.2.5 Rozwój kadrowo-organizacyjny MOW UE w latach 2003-2004 

Pod rządami Chrisa Pattena zapoczątkowano dwa istotne procesy z punktu widzenia rozwoju kadro-

wo-organizacyjnego MOW UE. Pierwszym było uruchomienie wspomnianej w poprzednim rozdziale 

struktury NEEDS, powołanej do życia w 2004 roku. Istnienie powołanego przez Komisję i finansowa-

nego w całości przez nią projektu, pomogło w centralizacji szkoleń dla obserwatorów i członków Ze-

                                                                                                                                                         
and parliamentary elections, P/04/76, Brussels, 9 czerwca 2004 r.; Declaration by the Presidency on behalf of 
the European Union concerning the parliamentary elections in Rwanda, PESC/03/126, 13 października 2003 r.; 
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on Presidential and Parliamentary Elections in 
Mozambique, P/04/144, Brussels, 21 grudnia 2004 r. 
1474 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on Legislative Elections in Indonesia, 
P/04/49, 26 kwietnia 2004 r. 
1475 Directorate-General EuropeAid Co-operation Office Annual Work Programme 2004, 
ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr-annual-work-programme-2004_en.pdf, s. 22 
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społów Głównych, a co za tym idzie przyczyniło się do konsolidacji „rodziny MOW UE” i w efekcie 

przyspieszyło proces standaryzacji Misji1476. 

Ponadto w czerwcu 2003 roku zaczął działać elektroniczny spis kandydatów na obserwatorów wybor-

czych (roster)1477, a we wrześniu 2004 roku pod egidą Komisji Europejskiej zorganizowano w Brukse-

li konferencję z udziałem ponad 200 przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych zaangażo-

wanych w obserwację wyborów1478. Udział w konferencji przewodniczącego Komisji Europejskiej 

Romano Prodiego i szefa PE Josepa Borrella, pokazywał, że obserwacja wyborcza jest postrzegana 

jako jedna z istotnych dziedzin działalności zewnętrznej UE, a komisarz Patten słusznie reasumowałał, 

że „w ciągu ostatnich pięciu lat UE stała się zauważalnym i wiarygodnym uczestnikiem obserwacji 

wyborczej” 1479. 

Wreszcie w 2004 roku opublikowano pierwsze wydanie podręcznika obserwacji wyborczej Unii Eu-

ropejskiej. Przygotowany i wydany przez Szwedzką Międzynarodową Agencję Rozwoju (SIDA), 

służył do szkolenia obserwatorów aż do zastąpienia go w 2008 roku przez drugie wydanie podręcznika. 

Przedmowę do 114-stronicowej książki napisał komisarz Chris Patten zwracając w niej głównie uwa-

gę na funkcję pomocową MOW UE1480. 

4.2.6 Podsumowanie działalności MOW UE w latach 2003-2004 

Stosując przyjęty dla poprzedniego podrozdziału podział oceny rozwoju MOW UE na aspekt instytu-

cjonalny, strukturalny i metodologiczny, zauważyć można w latach 2003-2004 istotny postęp na dro-

dze do standaryzacji MOW UE. Pod względem rozwoju instytucjonalnego MOW UE zauważyć nale-

ży: 

1. Całkowite odstąpienie od innych podejmowanych równolegle z MOW UE form obserwacji wy-

borczej finansowanych spoza środków tworzących EIDHR. 

2. Konsekwentne traktowanie przez instytucje UE Misji Obserwacji Wyborów jako ciała władnego 

oceniać procesy wyborcze. Zauważalny jest w latach 2003-2004 brak istotnych rozbieżności w 

ocenach procesów wyborczych wydawanych każdorazowo przez MOW UE, a następujących po 

nich reakcjach politycznych instytucji UE. 

Z kolei pod względem strukturalnym zauważyć należy: 

                                                 
1476 EU Annual Report on Human Rights 2004, op.cit., s. 80 
1477 Implementation of the Communication on Election Assistance and Observation, op.cit., s. 3 
1478 EU Annual Report on Human Rights - 2005, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/HRen05.pdf, s. 98 
1479 Election Support: World key players discuss achievements and challenges, IP/04/1144, Brussels, 27 września 
2004 r. 
1480 A. Eriksson, Handbook for European Union Election Observation Missions, Stockholm 2004, s. 1-2 
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1. Nadanie wszystkim 10 misjom wysłanym w latach 2003-2004 tego samego kształtu. 

2. Powołanie rostera, dzięki któremu stworzono podstawowe narzędzie pamięci instytucjonalnej 

MOW UE. 

Ocena aspektu metodologicznego z kolei uwzględniać powinna następujące fakty: 

1. Raporty końcowe Misji w latach 2003-2004 mają ujednoliconą formę i sposób formułowania oce-

ny końcowej. 

2. Ograniczono używanie w ocenie końcowej procesu wyborczego zwrotów publicystycznych obec-

nych w części raportów końcowych w podokresie 2000-2002. 

3. W raportach końcowych zdecydowanie wzrósł nacisk na funkcję weryfikacyjną MOW UE, kosz-

tem funkcji pomocowej. Ta ostatnia wciąż obecna jest m.in. w raporcie MOW UE Gwatemala 

2003. 

Na podstawie oceny powyższych trzech aspektów, można stwierdzić, że w latach 2003-2004 nastąpiło 

daleko posunięte ujednolicenie MOW UE. Po części można to przypisać zamierzonym działaniom 

instytucji UE, w szczególności wyeliminowaniu błędów popełnionych w latach 2000-2002 (mianowa-

nie Głównymi Obserwatorami osób spoza instytucji UE, powoływaniu misji w oparciu o inne mecha-

nizmy niż przewidziane w Komunikacie Komisji z 2000 roku czy też tworzenie wspólnych misji z 

innymi organizacjami międzynarodowymi), po części zaś naturalnemu rozwojowi metodologii wsku-

tek tworzenia się kadry obserwatorskiej, udziału we wspólnych sympozjach oraz stałej debaty nad 

kształtem obserwacji wyborczej UE. Pod koniec omawianego podokresu Komisja miała już za sobą 

sformowanie dwudziestu siedmiu MOW UE, w których – według danych zaprezentowanych we wrze-

śniu 2004 roku przez Chrisa Pattena udział wzięło łącznie 1100 STOs i 550 LTOs1481. 

4.3 Misje MOW UE w latach 2005-2006 

O ile za podstawowy sukces Komisji w dziedzinie obserwacji wyborów uznaję się w latach 2000-2004 

stworzenie sprawnego mechanizmu powoływania i obsadzania Misji Obserwacji Wyborów UE oraz 

wykształcenie kadr i szybki rozwój metodologii, o tyle lata 2005-2006 przyniosły gwałtowny rozwój 

ilościowy Misji i wzrost ich znaczenia w opinii instytucji UE. Podokres 2005-2006 następuje bezpo-

średnio po objęciu teki Komisarza ds. Stosunków Zewnętrznych przez Benitę Ferrero-Waldner i zbie-

ga się z końcem prac nad nowymi ramami budżetowymi. Powszechnie przyjmuje się, że pod rządami 

Ferrero-Waldner MOW UE zostały uznane za jedno z podstawowych działań zewnętrznych Unii. 

Również za Ferrero-Waldner MOW UE stały się działaniem standardowym – o ile w latach 2000-

2004 obserwowano wyselekcjonowane procesy wyborcze, o tyle od początku roku 2005, Unia Euro-

                                                 
1481 The Rt. Hon Chris Patten Commissioner for External Relations, Election Support: Achievements and Chal-
lenges, Election Observers Conference, op.cit. 
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pejska zasadniczo zainteresowana jest obserwacją każdego procesu wyborczego w państwach AKP o 

nieskonsolidowanej demokracji, respektujących podstawowe standardy międzynarodowe i gotowych 

wystąpić o obserwację wyborów przez MOW UE. 

Ferrero-Waldner od początku swojej kadencji konsekwentnie uznawała MOW UE za skuteczny in-

strument działań zewnętrznych. Już w czasie swojego przesłuchania w Parlamencie Europejskim, 

kandydatka na Komisarza i była minister spraw zagranicznych Austrii, wymieniała MOW UE jako 

jednym z narzędzi „zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysami”1482. Jedną z jej pierwszych 

decyzji było powołanie MOW UE do obserwacji wyborów w Zachodnim Brzegu Jordanu i Strefie 

Gazy1483. Uczestniczyło w niej łącznie 220 obserwatorów, a początkowo planowano nawet, że będzie 

ich 2601484. Biorąc pod uwagę, że cała ludność autonomii liczyła wówczas około 4 milionów, tak roz-

budowana MOW przypominała raczej omówione w drugim rozdziale MOW OBWE/ODIHR. 

Była to pierwsza z 49 MOW UE powołanych przez Ferrero-Waldner. Dla porównania Chris Patten 

powołał 28 MOW UE. Ta skłonność do częstszego wysyłania obserwatorów wyborczych zdaje się 

mieć dwa możliwe wytłumaczenia: 

1. Chris Patten zdawał się postrzegać MOW UE jako narzędzie demokratyzacji państw AKP, pod-

czas gdy w publicznych wypowiedziach Ferrero-Waldner z zaczyna dominować postrzeganie ich 

jako element budowy unijnej soft power. Widać to m.in. w wystąpieniu z 2007 roku, kiedy komi-

sarz określała MOW UE jako „kluczowy instrument polityki zagranicznej UE” i stawiała je wśród 

„swoich priorytetów politycznych” twierdząc, że obserwacja wyborcza „czyni politykę zagra-

niczną UE zarówno bardziej efektywną jak i bardziej widoczną” i zwiększa wagę Unii jako glo-

balnego gracza1485. Wcześniej, w wystąpieniu na konferencji poświęconej promowaniu demokracji 

przez UE mówiła w 2006 roku, że MOW UE „stanowią bardzo praktyczny znak zaangażowania 

UE na całym świecie w sprawy praw człowieka i demokracji”1486. Pod koniec swojego urzędowa-

nia mówiła wprost o MOW UE jako o jednym z instrumentów unijnej „soft power” i przykładzie 

                                                 
1482 Minister Benita Ferrero-Waldner Commissioner Designate Address to the European Parliament European 
Parliament Hearings, 
www.europarl.europa.eu/hearings/commission/2004_comm/pdf/speech_ferrerowaldner_en.pdf, Brussels, 5 paź-
dziernika 2004 r. 
1483 European Commission to send EU Election Observation Mission to Palestinian Elections, IP/04/1389, Brus-
sels, 22 listopada 2004 r. 
1484 EU Election Observation Mission to West Bank and Gaza Deployed, IP/04/1462, Brussels, 10 grudnia 2004 r. 
1485 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood 
Policy, Opening Speech Commission / Parliament Lessons Learned Seminar – EU Election Observation Mis-
sions, Brussels, 11 września 2007 r., SPEECH/07/524 
1486 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood 
Policy, „Remarks on democracy promotion - Democracy Promotion: The European Way Conference organised 
by the European Parliament’s Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Brussels, 7 grudnia 2006 r., 
SPEECH/06/790 
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rosnących możliwości UE w dziedzinie zarządzania kryzysowego1487. 

2. Wykształcenie w latach 2000-2004 liczącej ponad 1,5 tysiąca osób kadry obserwatorów wybor-

czych zwiększyło techniczne możliwości MOW UE i umożliwiło nowej Komisarz częste powo-

ływanie Misji. Również marka MOW UE była po pięciu latach działalności rozpoznawalna, co 

wpłynęło na częstotliwość zaproszeń i zaktywizowało Delegacje Komisji Europejskiej do starania 

się o uzyskanie zaproszenia dla MOW UE. 

Kolejną tendencją, która wzmacniała rolę instytucjonalną MOW UE był nacisk na ich długookreso-

wość. Zarówno w debacie z lat 2000-2001, jak i w późniejszych dokumentach, widać dbałość o to, by 

MOW UE obserwowały możliwie najwięcej aspektów procesu wyborczego. Stąd tendencja, by MOW 

UE były dłuższe i liczniejsze1488. Przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości Misji, powodowało 

to znaczny wzrost ich kosztów. O ile – dla przykładu – w latach 2002-2004, Komisja przeznaczała na 

Misje około 14 milionów euro rocznie1489, o tyle w latach 2005-2006 widać tendencję do nagłego 

wzrostu wydatków. Pomimo, że Dokument Programowy EIDHR przewidywał na oba lata budżetowe 

wydatki na MOW UE rzędu 13,5 mln euro (spośród 103 mln rocznie na wszystkie pozycje składające 

się na EIDHR), to w obu latach zostały one znacznie przekroczone kosztem innych projektów. 

Ferrero-Waldner wprowadziła również praktykę odwiedzania MOW UE w ramach wizyt w państwach 

przyjmujących. Tylko w pierwszym roku jej urzędowania wizyty takie miały miejsce w czasie funk-

cjonowania MOW UE Afganistan 20051490 oraz MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 20051491. 

Inną jej decyzją wzmacniającą pozycję MOW UE wobec systemu instytucji UE było wydanie polece-

nia podległym jej strukturom, w tym DG RELEX, by uwzględniały rekomendacje z raportów końco-

wych MOW UE w dokumentach strategicznych dotyczących stosunków z poszczególnymi krajami1492. 

Różnica w częstotliwości podejmowania decyzji o sformułowaniu MOW UE widoczna jest od pierw-

szych miesięcy urzędowania Ferrero-Waldner. Dla przykładu, w 2004 roku Komisja wysłała jedynie 

cztery MOW UE, a w 2005 roku UE wysłała aż dziesięć z udziałem łącznie około tysiąca obserwato-

rów. Misje te trafiły do autonomii palestyńskiej, Afganistanu, Burundi, Gwinei-Bissau, Libanu, Liberii, 

                                                 
1487 Benita Ferrero-Waldner European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood 
Policy The EU in a world of rising powers, Chancellor’s Seminar St Antony’s College University of Oxford, 
SPEECH/09/283, Oxford, 2 czerwca 2009 r. 
1488 Warto zwrócić uwagę, że w czasie urzędowania Pattena wysłano dziewięć MOW UE przekraczających łącz-
nie (suma członków ZG, LTOs i STOs) sto osób, podczas gdy tylko w pierwszym roku urzędowania Ferrero-
Waldner, sformowano aż cztery takie Misje, a cztery kolejne liczyły od 80 do 99 obserwatorów.  
1489 European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Programming for 2005 and 2006, 6 grudnia 
2004 r. 
1490 Commissioner Ferrero-Waldner to visit Afghanistan 4-5 September, IP/05/1075, 31 sierpnia 2005 r. 
1491 Commissioner Ferrero-Waldner visits Israel and Palestinian Territories 7 and 8 February, IP/05/143, Brus-
sels, 4 lutego 2005 r. 
1492 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood 
Policy „Perspectives on EU Election Observation”, Seminar on “Perspectives on EU Election Observation” 
Opening remarks”, Brussels, 17 marca 2009 r., SPEECH/09/120 
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Etiopii, Kongo (Kinszasy), Wenezueli i – ponownie – na Sri Lankę1493. Rok później Misji było aż 13 – 

obserwowano wybory w autonomii palestyńskiej, na Haiti, w Ugandzie, na Fidżi, w Kongo (Kin-

szasie), Boliwii, Meksyku, w Jemenie, Zambii, Nikaragui, Wenezueli, Mauretanii oraz indonezyjskiej 

prowincji Aceh. Ostatnia Misja była jedynym w historii przypadkiem, w którym MOW UE obserwo-

wała wybory lokalne przeprowadzane wyłącznie na części terytorium państwa przyjmującego. 

Wzrost ilościowy widać również przy zsumowaniu wydatków na same Misje (bez programów szkole-

niowych i innych form obserwacji wyborczej) i uwzględnieniu ich w podziale na lata kalendarzowe. 

Podczas gdy w 2004 roku cztery MOW UE łącznie kosztowały 9,15 mln euro, tak w 2005 roku łączny 

koszt 10 misji – przy mniej więcej tych samych kosztach jednostkowych – wzrósł do 21,35 miliona, a 

więc aż o 133%. W kolejnym roku oprócz wzrostu liczebności MOW UE nastąpił wzrost ich kosztów 

jednostkowych (przeciętnie z około 2,1 mln euro do 3,1 mln euro). Spowodowało to blisko dwukrotne 

zwiększenie wydatków na MOW UE w porównaniu z rokiem 2005 i ponad czterokrotne w porówna-

niu z rokiem 2004 – misje te kosztowały łącznie ponad 40 milionów euro1494. Ponieważ później – m.in. 

wskutek działań Parlamentu Europejskiego – zgodzono się na nieprzekraczanie przez MOW UE usta-

lonego pułapu 25% wysokości EIDHR, można przyjąć, że w latach 2005-2006 wykształcił się usank-

cjonowany później w ramach budżetowych 2007-2013 roczny budżet MOW UE do końca omawiane-

go okresu. 

Tabela 14. Wydatki na Misje Obserwacji Wyborów UE zorganizowane w latach kalendarzowych 2000-20061495 

Rok kalendarzowy 

Suma wydatków na 

MOW UE Liczba MOW UE 

Przeciętne koszty jed-

nostkowe MOW UE 

2000 3,301 2 1,750 

2001 5,747 6 0,958 

2002 10,292 8 1,287 

2003 9,019 6 1,503 

2004 9,150 4 2,288 

2005 21,350 10 2,135 

2006 40,714 13 3,132 

Źródło: opr. własne 

                                                 
1493 EuropeAid Co-operation Office Annual Activity Report 2005, 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/doc/aidco_aar.pdf, s. 8 
1494 Zestawienie obejmuje wszystkie MOW UE, które odbywały się w danym roku kalendarzowym i które za-
kończyły się publikacją Raportu Końcowego. W związku z tym daje ono inne wyniki niż stosowane w rodziale 
trzecim niniejszej pracy zestawienie kosztów MOW UE obliczone na podstawie lat budżetowych obejmujących 
trzy ostatnie kwartały danego roku i pierwszy kwartał roku następnego (por. Tabela 9 i Tabela 14).  
1495 Uwzględniono wyłącznie MOW UE przeprowadzone skutecznie tj. zakończone publikacją Raportu Końco-
wego. 
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Dodatkowo znaczenie MOW UE wobec instytucji UE zwiększała działalność innego członka Kole-

gium Komisarzy. Tekę Komisarza ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej objął w listopadzie 2004 roku 

Louis Michel, były minister spraw zagranicznych Belgii i wieloletni przywódca walońskich liberałów. 

Podobnie jak DG RELEX podlegał w latach 2004-2009 Benicie Ferrero-Waldner, tak druga Dyrekcja 

Generalna odpowiedzialna za formowanie MOW UE – DG AIDCO znajdowała się w gestii Michela. 

Choć Michel formalnie nie odpowiadał za stosunki zewnętrzne Unii, przez cały okres swojego urzę-

dowania próbował odgrywać maksymalnie duży wpływ na sprawy związane z MOW UE. Praktyką z 

lat 2004-2009, która zostanie pokazana na poszczególnych przykładach stało się jednoczesne lub za-

mienne wydawanie oświadczeń powyborczych przez Ferrero-Waldner i Michela1496. Belgijski polityk 

wykazywał szczególne zainteresowanie MOW UE w Afryce, szczególnie frankofońskiej, w tym 

zwłaszcza regionem Wielkich Jezior. 

4.3.1 MOW UE w Afryce w latach 2005-2006 

W omawianym podokresie największą i najistotniejszą operacją obserwacji wyborów w Afryce Sub-

saharyjskiej jest obserwacja procesu budowy systemu konstytucyjnego w Demokratycznej Republice 

Kongo. Państwo to stało się areną dwóch kolejnych wojen z udziałem państw sąsiednich, z których 

druga – szczególnie krwawa – uważana jest za konflikt o zasięgu kontynentalnym. Jesienią 1996 roku 

ścigające ukrywających się w Kongo rebeliantów Hutu, armia rwandyjska na rozkaz prezydenta Paula 

Kagame wkroczyła do wschodniej części ówczesnej Republiki Zairu rządzonej od 1965 roku przez 

Josepha Mobutu. Rwandyjczycy wspierani przez sojuszniczą Ugandę nie tylko zmusili do wycofania 

się rebeliantów ale również wywołali masową dezercję w armii Zairu i rozpad jego administracji. Po-

łożyło to kres reżimowi Mobutu, zaś nowym prezydentem został w maju 1997 roku faworyt Rwandy i 

Ugandy – dawny rebeliant Laurent-Désiré Kabila. Wschodnie Kongo znalazło się pod faktyczną oku-

pacją Rwandy i Ugandy – dwóch silnych militarnie państw rządzonych przez Tutsi. W 1998 roku oba 

państwa wszczęły kolejną wojnę – tym razem by obalić Kabilę oskarżanego o nielojalność. Popierają-

ca Kabilę Angola wespół z Zimbabwe i Namibią udzieliły wsparcia militarnego Kabili. Konflikt 

zbrojny, który pomimo formalnego wycofania się wszystkich obcych państw (faktycznie uczestniczy-

ły w nim one nadal za pośrednictwem wspieranych lub wręcz tworzonych przez siebie sił zbrojnych) 

trwał do 2002 roku i – jak się ocenia – pochłonął życie do 4 milionów mieszkańców Kongo. W jego 

trakcie w styczniu 2001 roku w zamachu zginął Laurent-Désiré Kabila, a jego następcą został po-

spiesznie wybrany jego syn Joseph Kabila Kabange. Jego słabsza pozycja i zakończenie w 2002 roku 

działań zbrojnych skłaniało go do próby przeprowadzenia procesu demokratyzacyjnego. 

                                                 
1496 Ciekawostką pozostaje fakt, że jako minister spraw zagranicznych Belgii Louis Michel był w 2000 roku 
jednym z architektów nieudanego bojkotu Austrii po utworzeniu w niej rządu z udziałem skrajnie prawicowej 
Austriackiej Partii Wolnościowej (FPÖ). Dla odmiany Benita Ferrero-Waldner była wówczas ministrem spraw 
zagranicznej Austrii, a jej głównym zadaniem w ówczesnych okolicznościach było przeciwdziałanie bojkotowi. 
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Proces ten zakończył się referendum konstytucyjnym 18 i 19 grudnia 2005 roku, a to z kolei otwierało 

drogę do wyborów parlamentarnych i prezydenckich 29 lipca i 31 października 2006 roku. W związku 

z tym powołano dwie następujące niemal po sobie MOW UE z Philippem Morillonem (Francja, AL-

DE) jako szefem i francuskim ekspertem Erikiem des Pallières jako jego zastępcą. Pierwsza z nich 

przebywała w DRK od 17 listopada 2005 do 7 lutego 2006 i nie zauważyła znacznych nieprawidłowo-

ści w przeprowadzeniu referendum1497 (co odzwierciedlała późniejsza reakcję prezydencji1498), druga 

rozpoczęła pracę po krótkiej przerwie i urzędowała aż do połowy grudnia 2006 roku obserwując dwie 

długie kampanie wyborcze i wydając Raport Końcowy, który stwierdził, że zasadniczo wybory spełni-

ły standardy międzynarodowe choć towarzyszyły im przypadki przemocy1499. 

Specyfikę obu MOW UE Kongo (Kinszasa) 2005 i 2006 stanowiło jednoczesne skierowanie do pań-

stwa przyjmującego potężnej pomocy technicznej. Podczas gdy MOW 2005 kosztowała 1,7 mln euro, 

a MOW 2006 aż 6,9 mln (była to wówczas najdroższa Misja w historii), wydatki te stanowią zaledwie 

niewielki odsetek, jeżeli porównać je z sumami przeznaczonymi na wsparcie dla kongijskiej pań-

stwowej komisji wyborczej, szkolenie obserwatorów krajowych i edukację wyborców, kampanie in-

formacyjne itd. Cała pomoc techniczna UE kosztowała łącznie 149 milionów euro1500. Tak duży roz-

mach pomocy1501 miał wpływ na postrzeganie misji – na terenach gdzie silna była opozycja, obserwa-

torzy musieli często odpierać zarzuty, że „Unia Europejska współpracuje z rządem”. Percepcję taką 

wzmacniały – już po wyborach prezydenckich – wypowiedzi komisarza Louisa Michela. Najpierw 

sam wydał oświadczenie gratulujące Kongijczykom dokonanego wyboru1502, a później apelował, by w 

związku z powołaniem „demokratycznie wybranego prezydenta” podwoić pomoc rozwojową dla Kin-

szasy1503. Dla odmiany wybory parlamentarne komentowała wyłącznie prezydencja i pomimo ich po-

zytywnej oceny, ton tego oświadczenia jest mniej entuzjastyczny1504. 

                                                 
1497 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2006, 5779/07, COHOM 9, Bruksela, 29 stycznia 2007 r., 
s. 109-110; MOE UE RDC 2005 – Rapport final, s. 1 
1498 Statement by the Presidency on behalf of the European Union on the new Constitution of the Democratic 
Republic of Congo, P/05/156, Brussels, 22 grudnia 2005 r. 
1499 MOE UE RDC – Rapport final, op.cit., s. 1 
1500 European Union to deploy Election Observation Mission to Congo Elections, IP/06/649, Brussels, 18 maja 
2006 r. 
1501 Jest to specyfika tego konkretnego procesu wyborczego. Dla przykładu odbywająca się w tym samym okre-
sie MOW UE Gwinea-Bissau 2005 kosztowała 1,5 mln euro i tyle samo wydano na pomoc techniczną dla miej-
scowej administracji wyborczej. Z kolei koszty MOW UE Liberia 2005 i wsparcia technicznego dla Liberii mają 
się jak 2:7. Por. EU Election Observation Mission for the Presidential Election in Guinea Bissau, IP/05/661, 
Brussels, 3 czerwca 2005 r.; Liberia: EU Election Observation Mission for Presidential and Parliamentary Elec-
tions, IP/05/1152, Brussels, 16 września 2005 r. 
1502 European Commission congratulates the Congolese people on their sense of civic responsibility and their 
participation in the presidential election, IP/06/1495, Brussels, 29 października 2006 r. 
1503 European Commission proposes doubling European aid to support democratic government in the Congo, 
IP/06/1675, Brussels, 4 grudnia 2006 r. 
1504 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in the Democratic Republic 
of the Congo, P/06/108, Brussels, 4 sierpnia 2006 r. 
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Sformowana kilka miesięcy wcześniej Misja Obserwacji Wyborów UE Burundi 20051505, obserwowa-

ła z kolei – podobnie jak opisana już wcześniej – MOW UE Rwanda 2003 – proces przywracania rzą-

dów konstytucyjnych w państwie pokonfliktowym. Tym razem referendum konstytucyjne i następują-

ca bezpośrednio po nich seria wyborów legitymizowały traktat pokojowy – Porozumienie z Arushy i 

budowę demokracji konsocjonalnej. Burundi w przeciwieństwie do sąsiadującej z nim i posiadającej 

zbliżoną strukturę etniczną Rwandy, nie negowało podziału na Hutu i Tutsi, zapewniając tej ostatniej, 

mniejszościowej grupie, 40% miejsc w parlamencie. Wybory parlamentarne, po których nowy parla-

ment wybrał prezydenta, przyniosły zwycięstwo ugrupowaniu dawnego przywódcy rebeliantów Hutu 

Pierre Nkurunzizie. MOW UE stwierdziła w Raporcie Końcowym, że krajowa komisja wyborcza Bu-

rundi „w sposób bezdyskusyjny zdołała zapewnić wiarygodność trudnemu procesowi wyborcze-

mu”1506. Misja ta była chronologicznie pierwszą, po której oświadczenie w imieniu instytucji UE wy-

dał Louis Michel. Pomimo, że jego stanowisko jest zasadniczo zbieżne z Oświadczeniem Wstępnym 

MOW UE, to złożenie przezeń gratulacji rządowi Burundi1507, stanowiło wyraźne przypisanie sobie 

kompetencji Ferrero-Waldner.  

Odbywająca się równolegle MOW UE Etiopia 2005, wielka operacja obserwacji wyborczej, w której 

uczestniczyło ponad 160 obserwatorów1508 zakończyła się poważną sytuacją kryzysową – jej ewident-

nie przedwcześnie sformułowane Oświadczenie Wstępne i wyraźna wola polityczna ze strony instytu-

cji UE doprowadziły do niewygodnej sytuacji, w której Unia de facto zaaprobowała proces wyborczy, 

podczas gdy ten wkrótce przyniósł gwałtowne pogorszenie się sytuacji w dziedzinie praw człowieka. 

Wybory 14-15 maja 2005 były trzecimi od czasu zwycięstwa rebeliantów w 1991 roku i obalenia 

trwających przez 17 lat komunistycznych prosowieckich rządów Mengistu Hajlemariama. Były jedno-

cześnie pierwszymi, na które rząd Etiopii zaprosił obserwatorów z UE. Tak jak w poprzednich głoso-

waniach w 1995 i 2000 roku rządzący Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demokratyczny otrzy-

mywał oficjalnie ponad 85% głosów, a obecność opozycji w 485-osobowym parlamencie zredukowa-

na była do kilkunastu miejsc, tak w 2005 roku kampania miała wyrównany charakter i po raz pierwszy 

Frontowi groziła utrata władzy. 

W późniejszej opinii obserwatorów, do momentu zamknięcia lokali, wybory zasadniczo spełniały 

cechy konkurencyjnego procesu wyborczego, a samo głosowanie przebiegało spokojnie. Kryzys roz-

począł się wraz z liczeniem i zestawianiem rezultatów. 

                                                 
1505 EU Election Observation Mission deployed for Legislative Elections in Burundi, IP/05/725, Brussels, 14 
czerwca 2005 r. 
1506 MOE UE Burundi – Rapport final, Bujumbura, lipiec 2005, s. 5 
1507 Prezydencja wydała swoje oświadczenie dopiero w sierpniu po zakończeniu całego procesu wyborczego. Por. 
Statement by Commissioner Michel on the legislative elections in Burundi, IP/05/870, Brussels, 7 lipca 2005 r., 
Statement by the Presidency on behalf of the European Union on the Presidential elections in Burundi, P/05/90 
Brussels, 23 sierpnia 2005 r. 
1508 EU Election Observation Mission to Ethiopia Deployed, IP/05/331, Brussels, 18 marca 2005 r. 
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Pomimo braku przybliżonych wyników i kontrowersji wokół liczenia głosów, MOW UE opublikowa-

ła Oświadczenie Wstępne już 17 maja rano. Pomimo pewnych zastrzeżeń co do procesu, generalnie 

podkreślano, że wybory miały najbardziej konkurencyjny charakter w historii, a o ich jakości świad-

czyła wysoka frekwencja1509. Jednak w trakcie gdy ogłaszano Oświadczenie, wciąż trwało liczenie 

głosów. Sama MOW UE podawała później w Raporcie Końcowym ocenę, która zawiera poważne 

wątpliwości co do uczciwości tego procesu. Według nich w prawie połowie obserwowanych lokali 

wyborczych obserwatorzy oceniali negatywnie proces zamykania głosowania i liczenia głosów. We-

dług Raportu, znaczna liczba kart do głosowania została uznana za nieważne, a przy publikowaniu 

rezultatów „brakowało przejrzystości”1510. Po dziewięciu dniach od wyborów, gdy wciąż nie były 

znane oficjalne rezultaty i zarówno Front jak i opozycja ogłaszały swoją wygraną, stanowisko w 

sprawie wyborów zajęła prezydencja. Ogłosiła ona, że wybory „oznaczają ważny krok w procesie 

demokratyzacji i stabilizacji regionalnej Etiopii, który jest nieodwracalny” 1511 i choć w dalszej części 

znalazło się stwierdzenie, że UE odnosi się do samego procesu wyborczego i nie ocenia wyników 

głosowania, to odebrane ono zostało jako legitymizacja procesu, który po zamknięciu lokali stał się 

mało przejrzysty. 

Tak jak błędem ze strony MOW UE wydaje się nieprzesunięcie konferencji ogłaszającej Oświadcze-

nie Wstępne i poświęcenie w nim więcej miejsca procesowi liczenia głosów, tak w przypadku oświad-

czenia prezydencji, nie uwzględniało ono łatwej do przewidzenia sekwencji zdarzeń. Ponieważ za-

równo opozycja jak i partia władzy uważały się za zwycięzcę wyborów, wkrótce w Etiopii doszło do 

gwałtownych starć. Eskalacja kryzysu nastąpiła na początku czerwca, gdy w starciach z policją zginę-

ło kilkudziesięciu demonstrantów1512. Nic dziwnego, że wydany później Raport Końcowy MOW UE 

różnił się od Oświadczenia Wstępnego i stwierdzał co następuje: „Wybory parlamentarne 2005 były 

najbardziej konkurencyjnymi wyborami, jakich doświadczyła Etiopia, a towarzyszyła im bezprece-

densowo wysoka frekwencja wyborcza. Jednakże, podczas gdy w okresie przedwyborczym doszło do 

wielu pozytywnych zdarzeń, a głosowanie 15 maja przeprowadzone zostało w sposób pokojowy i w 

większości uporządkowany, procesy liczenia i zestawiania wyników naznaczone zostały nieprawidło-

wościami, chaosem i brakiem przejrzystości. Następujące po nich mechanizmy skarg i odwołań nie 

stanowiły skutecznego środka. Sytuacja w dziedzinie praw człowieka pogorszyła się gwałtownie w 

czasie dnia powyborczego, gdy policja zabiła kilkudziesięciu obywateli, a tysiące innych zostało 

aresztowanych. Zasadniczo więc, wybory nie spełniły międzynarodowych standardów prawdziwych 

                                                 
1509 Delegation to Observe Federal and Regional Parliamentary Elections in Ethiopia (12-17 may 2005), Report 
by Mr Anders Wijkman, Chairman of the delegation, czerwiec 2005 – Annex C: European Union Election Obse-
rvation Mission Ethiopia 2005 Preliminary Statement, Addis Ababa, 17 maja 2005 r 
1510 EU EOM Ethiopia 2005 – Final Report, s. 2 
1511 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the elections in Ethiopia, 
P/05/47 Brussels, 24 maja 2005 r. 
1512 Ethiopians shot dead in protests, news.bbc.co.uk, 8 czerwca 2005 r.; EU EOM Ethiopia 2005 – Final Report, 
s. 2 
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wyborów demokratycznych”1513. 

Niespełna miesiąc później Komisja Europejska zmuszona była aktywnie uczestniczyć w niedopusz-

czeniu do eskalacji przemocy w Addis Abebie1514. Również prezydencja w kolejnym oświadczeniu 

zmuszona była uwzględnić całość wydarzeń w Etiopii1515. Mimo to – mając już pełen wgląd w sytu-

ację – UE nadal stała na stanowisku – potwierdzonym we wspólnym oświadczeniu z USA, że Etiop-

czycy dokonali 15 maja „pokojowego i demokratycznego wyboru”1516. Dopiero dwa lata później po-

stawa ta została jednoznacznie skrytykowana w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego jako przy-

kład „niewystarczającego lub wręcz niespójnego działania po zakończeniu EU EOM”1517. Negatywnie 

też oceniono brak odwołania się przez UE wobec Etiopii do art. 96 umowy z Kotonu1518. 

Podobnych kontrowersji pozbawione były ostatnie odbywające się w w 2005 MOW UE w Afryce 

Subsaharyjskiej – w Gwinei Bissau1519 i Liberii1520. W obu nie sformułowano zarzutów pod adresem 

rządu1521, zaś w Liberii panowało wyraźne zadowolenie z przywróconych lub na nowo utworzonych 

instytucji demokratycznych1522. 

W kolejnym roku kalendarzowym niewątpliwie najważniejszą MOW UE po Demokratycznej Repu-

blice Kongo była misja obserwująca wybory w Ugandzie1523, ponieważ obserwowany przez nią proces 

wyborczy był efektem wymuszonego przez Zachód przywrócenia przez prezydenta Yoveri Musewe-

niego, systemu wielopartyjnego. Dotychczas Uganda deklarowała się jako „demokracja niepartyjna” – 

ugrupowania polityczne mogły istnieć, jednak w wyborach wszyscy kandydaci formalnie startowali 

jako niezależni. W praktyce życie polityczne zdominowane było przez przekształconą w partię władzy 

dawną partyzantkę Narodowy Ruch Oporu (NRM). Pomimo tego Museweni miał stosunkowo dobrą 

opinię w zachodnich mediach – doceniano jego rolę w walce z AIDS, korupcją, postępy w walce o 

równouprawnienie kobiet oraz wprowadzenie obowiązkowej edukacji. Sam proces wyborczy, w któ-

rym po raz pierwszy startowały partie polityczne, MOW UE uznała za w znacznym stopniu wadliwy. 

                                                 
1513 EU EOM Ethiopia 2005 – Final Report, s. 1 
1514 European Commission urges compromise to resolve the Ethiopian crisis, IP/05/709, 9 czerwca 2005 r. 
1515 Declaration by the Presidency on behalf ofthe European Union on Ethiopia, P/05/55, Brussels, 13 czerwca 
2005 r. 
1516 Joint statement of the European Union and the United States on Ethiopia of July 13, 2005, P/05/74, Brussels, 
13 lipca 2005 r. 
1517 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania 
(2007/2217(INI)), A6-0138/2008, Bruksela, 9 kwietnia 2008, s. 15 
1518 Ibidem, s. 16 
1519 Statement by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in Guinea-Bissau, P/05/82, 
Brussels, 1 sierpnia 2005 r. 
1520 Statement by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in Liberia, P/05/127, Brussels, 
11 listopada 2005 r. 
1521 EU EOM Guinea-Bissau 2005 – Final Report, s. 1 
1522 EU EOM Liberia 2005 – Final Report, s. 1 
1523 European Union deploys Election Observation Mission to Uganda for Presidential and Parliamentary Elec-
tions, IP/06/151, Brussels, 13 lutego 2006 r. 
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Wyliczano stronniczość państwowych mediów, używanie aparatu państwa przeciwko opozycji, a tak-

że klasyczne metody fałszerstwa bezpośredniego, w tym zapychanie urn fałszywymi kartami do gło-

sowania1524. prezydencja podtrzymała generalną ocenę wyborów MOW UE1525. 

Misja w Zambii w 2006 była z kolei jedną z pierwszych „misji drugiej generacji” – takich, w których 

MOW UE jest już drugą obserwującą dany rodzaj wyborów. Pierwsza MOW UE w Zambii w 2001 

roku, była jak zostało opisane, krytyczna wobec procesu wyborczego. MOW UE Zambia 2006, skie-

rowana skierowana do obserwacji kolejnych wyborów prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych1526, 

stwierdziła natomiast, że o ile wybory były zasadniczo dobrze zarządzane, przebiegły najczęściej w 

spokojnej atmosferze, a wyborcy mogli wybierać spośród wielu kandydatów w prawdziwie konkuren-

cyjnych warunkach, to procesy związane z liczeniem, zestawieniem i przekazaniem wyników napo-

tkały liczne trudności. Przyczyniło się to do spadku zaufania u niektórych uczestników na ostatnich 

etapach wyborów1527. To dość poważne zastrzeżenie zostało całkowicie wypaczone w oświadczeniu 

prezydencji, gdzie napisano, że „opracowywanie wyników było przejrzyste”, a „niezależność i profe-

sjonalizm Komisji Wyborczej zbudowały zaufanie wobec procesu”1528. 

Na zakończenie omawianego podokresu – na przełomie 2006 i 2007 roku odbyła się druga po MOW 

UE Rwanda I i II 2003 podwójna Misja Obserwacji Wyborów. Obserwowano wybory parlamentarne i 

samorządowe (19 listopada i 3 grudnia 2006) oraz prezydenckie (11 i 25 marca 2007) w Mauretanii. 

Zdaniem autora i w świetle przyjętej w niniejszej rozprawie metodologii, Misja ta – w odróżnieniu od 

MOW UE Rwanda I i II 2003 – powinna być traktowana jako jedna całość, ponieważ wydała tylko 

jeden Raport Końcowy, w którym odniosła się do wszystkich obserwowanych procesów wyborczych. 

Zaznaczyć przy tym należy jednak, że KE traktowała ją – głównie z powodów budżetowych i admini-

stracyjnych (wkrótce po zakończeniu MOW UE Mauretania 2006 przedłużono ją poprzez powołanie 

następnej z nowym budżetem) jako dwie odrębne operacje1529. Również Raport Końcowy uznaje w 

jednym z fragmentów, że Misje były dwie – pierwsza od 3 października do 15 grudnia 2006, zaś druga 

od 2 lutego do 14 kwietnia 20071530. Autor stoi na stanowisku, że z metodologicznego punktu widze-

nia MOW UE jest skuteczna wyłącznie wówczas, jeżeli sporządzi Raport Końcowy. Uznając więc 

                                                 
1524 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2006, 5779/07, COHOM 9, Bruksela, 29 stycznia 2007 r., 
s. 116-117; EU EOM Uganda 2006 Final Report, s. 1 
1525 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in Uganda, P/06/36, Brus-
sels, 28 February 2006 
1526 EU deploys Election Observation Mission to Zambia, IP/06/1152, Brussels, 5 września 2006 r. 
1527 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2007, 13288/1/07REV 1 COHOM 88, Bruksela, 18 paź-
dziernika 2007 r., s. 89; EU EOM Zambia 2006 – Final Report, Lusaka, listopad 2006, s. 1 
1528 Declaration by the Presidency on behalf of the European Unionon elections in Zambia, P/06/124, Brussels, 6 
października 2006 r. 
1529 Por. EU to deploy Election Observation Mission to Mauritania, IP/06/1182, Brussels, 13 września 2006 r.; 
EU to deploy Election Observation Mission to Mauritania Presidential Elections, IP/07/161, Brussels, 8 lutego 
2007 r. 
1530 MOE UE Mauritanie 2007 - Rapport Final, Nouakchott, marzec 2007, s. 3 
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istnienie odrębnych MOW UE Mauretania 2006 i 2007 należałoby przyjąć, że pierwsza go nie sporzą-

dziła, a druga przejęła cały dorobek badawczy pierwszej. Nie wydaje się zasadnym argument o obser-

wacji różnych procesów wyborczych – MOW UE w Nigerii czy Burundi również obserwują całe serie 

następujących po sobie wyborów, jednocześnie nie tracąc przez to ciągłości. Również opuszczenie 

przez obserwatorów państwa przyjmującego na półtora miesiąca jest tylko do pewnego stopnia argu-

mentem na rzecz rozdzielenia MOW UE Mauretania 2006-2007 – w tym samym czasie teren państwa 

przyjmującego opuściła na około półtora miesiąca MOW UE Aceh 2007, która postrzegała siebie jako 

jedną Misję.  

4.3.2 MOW UE na terytoriach palestyńskich w latach 2005-2006 

Ciekawe zjawisko w omawianym podokresie stanowią dwie Misje Obserwacji Wyborów skierowane 

przez Ferrero-Waldner do obserwowania procesów wyborczych w autonomii palestyńskiej – o jednej 

wspomniano już jako o pierwszym i jednym z największych przedsięwzięć obserwacji wyborczej w 

czasach urzędowania nowej Komisarz. Druga z tych Misji dotyka istotnego problemu w obserwacji 

wyborczej prowadzonej w imieniu Unii Europejskiej: w jaki sposób pogodzić obserwację procesu 

wyborczego, którego rezultat jest niepożądany z punktu widzenia organizacji wysyłającej? Problem 

ten pojawiał się m.in. w działalności MOW OBWE/ODIHR w Bośni i Hercegowinie w latach 1996-

1998. 

Przedmiotem wyborów na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy w 2005 roku był wybór na-

stępcy zmarłego w listopadzie 2004 prezydenta autonomii Jasera Arafata. Zwycięstwo odniósł wów-

czas jego współpracownik Mahmud Abbas, który uzyskał 62% głosów przy bojkocie wyborów ze 

strony radykalnego ugrupowania Hamas i po wycofaniu się z wyborów jedynego realnego przeciwni-

ka Marwana Barghoutiego, przywódcy obu powstań palestyńskich odbywającego w izraelskim wię-

zieniu wyrok dożywotniego więzienia. Rok później Hamas stanął do walki w wyborach parlamentar-

nych i był w nich główną siłą opozycyjną zdolną pozbawić umiarkowany ruch Abbasa – Fatah spra-

wowanej od początku autonomii władzy. W przededniu wyborów spodziewano się zwycięstwa Fatahu, 

choć tym razem jego przewaga była jedynie nieznaczna1531. Mimo to, po przeliczeniu głosów okazało 

się, że wybory 25 stycznia 2006 roku wybory różnicą niemal 30 tysięcy głosów i około 3 punktów 

procentowych wygrał Hamas, który wskutek mieszanej ordynacji wyborczej zapewnił sobie większość 

miejsc w 123-osobowym parlamencie. Był to scenariusz postrzegany powszechnie, również przez 

instytucje europejskie, za zagrożenie dla pokoju bliskowschodniego. Hamas odmawiał bowiem uzna-

nia Państwa Izrael i domagał się jego likwidacji, a także aprobował zamachy samobójcze. Odpowie-

dzią było ultimatum Izraela, w którym ten żądał uznania, w przeciwnym wypadku grożąc sankcja-

                                                 
1531 S. Erlanger, G. Myre, A Narrow Win for Fatah Expected in Palestinian Elections, „The New York Times”, 
25 stycznia 2006 r. 
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mi1532. Podobne stanowisko zajął Kwartet Bliskowschodni, w tym Unia Europejska, której przedstawi-

ciel Javier Solana zapowiedział, że do czasu spełnienia przez Hamas żądań, wstrzymana zostanie po-

moc unijna dla autonomii1533. Patową sytuację, w której Izrael nie miał partnera do rozmów, zaognił 

podział wśród Palestyńczyków i faktyczny rozpad autonomii na Zachodni Brzeg Jordanu (rządzony 

przez Fatah) i Strefę Gazy (pozostającą pod rządami Hamasu). 

Interesującym zagadnieniem jest ocena stopnia, w jakim MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 

2005 oraz MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2006 uwzględniły w swoich raportach kontekst 

polityczny, a w jakim skupiły się na ocenie procesu wyborczego. Zwrócić należy uwagę, że w przy-

padkach obu wyborów ugrupowanie Fatah znajdowało się u władzy, a czynnikiem normalnie nie wy-

stępującym w procesach wyborczych był faktyczny udział w kampanii wyborczej obcego rządu. Izrael 

miał bowiem w obu procesach wyborczych swojego faworyta (Abbasa i Fatah) oraz środki pozwalają-

ce na daleko posuniętą ingerencję w proces wyborczy. 

Obie MOW UE były duże – wybory na terytorium, którego ludność wynosiła około 3 milionów osób, 

obserwowało za pierwszym razem 42 LTOs i 167 STOs oraz 28 członków Parlamentu Europejskie-

go1534, a za drugim – 36 LTOs i 140 STOs. Wybory były też obserwowane przez inne organizacje i 

szczegółowo relacjonowane w najważniejszych mediach światowych. Zakładać zatem należy, że do-

stęp do informacji obu MOW UE był szczególnie wysoki. 

Raport Końcowy MOW UE z 2005 roku stwierdza w swoim głównym zdaniu oceniającym co nastę-

puje: „Przeprowadzone 9 stycznia 2005 roku wybory prezydenta Władzy Palestyńskiej stanowiły 

szczerą próbę przeprowadzenia regularnego procesu wyborczego. Pomimo trudnych i napiętych wa-

runków, palestyńska administracja wyborcza podjęła adekwatne i wystarczające kroki organizacyjne, 

a ludność wykazała się entuzjazmem w korzystaniu ze swoich praw demokratycznych. Jednakże oku-

pacja i ciągła przemoc, jak również restrykcje w przemieszczaniu się spowodowały, że trudno było 

osiągnąć prawdziwie wolne wybory”1535. Powyższa ocena nie zawiera żadnej wątpliwości co do rezul-

tatów wyborów ani też oskarżenia o chęć wpłynięcia na ich wyniki przez władze autonomii. Podsta-

wowy zarzut odnosi się wyłącznie do samej okoliczności, w których je przeprowadzono. De facto jest 

krytyką poczynań Państwa Izrael nie zaś władz autonomii. Podstawową rekomendacją było z kolei 

zapewnienie możliwości głosowania obywatelom autonomii zamieszkującym terytorium Wschodniej 

Jerozolimy – uważanej przez Izrael za część jego terytorium państwowego1536. 

Ocena procesu wyborczego dokonana przez MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2006 wydaje się 
                                                 
1532 S. Erlanger, Hamas Leader Faults Israeli Sanction Plan, „The New York Times”, 18 lutego 2006 r. 
1533 Quartet: Hamas must change policy, articles.cnn.com, 31 stycznia 2006 r. 
1534 EU EOM West Bank and Gaza 2005 – Final Report, s. 2 
1535 Ibidem, s. 2 
1536 Ibidem, s. 5-6 
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w porównaniu z przedstawionym poniżej fragmentem Raportu Końcowego z 2005 roku o wiele bar-

dziej pozytywna. Raport stwierdza: „Przeprowadzone z powodzeniem wybory do Palestyńskiej Rady 

Ustawodawczej z 25 stycznia 2006 roku odzwierciedlały otwarty i toczony w warunkach uczciwości 

proces wyborczy, który w sposób skuteczny zarządzany był przez profesjonalną i niezależną Palestyń-

ską Centralną Komisję Wyborczą. Wybory te wyznaczyły kolejny ważny kamień milowy w budowie 

palestyńskich instytucji demokratycznych, co jest fundamentalnym składnikiem procesu pokojowego 

(…)”1537. W odniesieniu do Hamas i innych ugrupowań akceptujących stosowanie przemocy ograni-

czano się do wyrażenia nadziei „że uczestnictwo w tych wyborach wskazuje na podążanie tych grup w 

kierunku włączania się w prawdziwie demokratyczny proces, który będzie przeciwieństwem działań z 

udziałem przemocy”1538. Co ważne w części poświęconej mediom skrytykowano palestyńską telewizję 

publiczną za faworyzowanie Fatahu1539. Znów poważny aspekt poddany krytyce – obok przemocy 

towarzyszącej wyborom i braków w przejrzystości podawania wyników przez centralną komisję wy-

borczą – stanowiła postawa władz izraelskich, które „nie pozwoliły na rejestrację około 130 tysięcy 

uprawnionych do głosowania palestyńskich wyborców we Wschodniej Jerozolimie”, a także wprowa-

dziły „poważne ograniczenia w przemieszczaniu się kandydatów i wyborców na Zachodnim Brze-

gu” 1540 . Izraelowi zarzucono też „arbitralne ograniczanie kampanii i wolności zgromadzeń we 

Wschodniej Jerozolimie”, które „doprowadziły do znacznej liczby aresztowań oraz zapobiegły prze-

prowadzeniu właściwej kampanii w mieście”1541. Podkreślano też, że nieznaczne zwycięstwo Hamasu, 

które przełożyło się na uzyskaną przezeń większość 58% miejsc w parlamencie zostało „szeroko zaak-

ceptowane przez wszystkich uczestników wyborów”1542. 

Jak więc widać oba procesy wyborcze – zarówno ten wygrany przez Fatah jak i ten, w którym zwycię-

żył Hamas, ocenione zostały pozytywnie, a MOW UE kierowała się oceną przedmiotową a nie pod-

miotową. Odniesienia do programów partii są w obu streszczeniach raportów nieliczne i nie zawierają 

ich oceny. Widać to jeszcze bardziej na tle oświadczenia prezydencji zamieszczonego dzień po wybo-

rach 2006 roku. Prezydencja potwierdziła, że wybory miały demokratyczny charakter i pogratulowała 

Palestyńczykom dokonanego wyboru, jednakże pominęła wszelkie zarzuty pod adresem Izraela, doce-

niając „podjęte przez Izrael środki w celu przeprowadzenia wyborów do Palestyńskiej Rady Ustawo-

dawczej, w tym na terenie wschodniej Jerozolimy”. W oświadczeniu, w którym w żadnym miejscu nie 

została wymieniona nazwa Hamasu, podkreślało również stanowisko Unii Europejskiej, że „w proce-

sie politycznym nie ma miejsca dla ugrupowań lub osób, które głoszą przemoc”. Wzywano „wszystkie 

                                                 
1537 Ibidem, s. 1 
1538 Ibidem 
1539 Ibidem, s. 2 
1540 Ibidem 
1541 Ibidem 
1542 Ibidem, s. 3 
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ugrupowania do rozbrojenia, wyrzeczenia się przemocy oraz uznania prawa Izraela do istnienia”1543. 

Dokument ten składał gratulacje „Palestyńczykom” oraz prezydentowi Abbasowi za przywiązanie do 

procesu pokojowego, jednak bez odniesienia do zwycięzcy wyborów, których wstępne wyniki zostały 

bądź co bądź ogłoszone tego samego dnia1544. 

Obie MOW UE na terytoriach palestyńskich, a w szczególności druga z nich, pokazują zakres nieza-

leżności, jaką w ciągu sześciu lat uzyskały Misje. W porównaniu z opisanymi w poprzednich podroz-

działach MOW UE, które nierzadko postrzegały same siebie jako reprezentantów UE, w latach 2005-

2006 widać zmianę paradygmatu – MOW UE Strefa Gazy i Zachodni Brzeg wyraźnie podkreśliła 

wiarygodność wyborów, których rezultat z punktu widzenia polityki zewnętrznej UE był niepożądany. 

Świadczy to o wysokim poziomie profesjonalizacji MOW UE dokonanym w ciągu pierwszego pięcio-

lecia ich funkcjonowania. 

4.3.3 Pozostałe MOW UE w Azji w latach 2005-2006 

Poza wyborami na terytoriach palestyńskich, Misje Obserwacji Wyborów UE obserwowały w oma-

wianym podokresie cztery inne procesy wyborcze na kontynencie azjatyckim – w Afganistanie, Liba-

nie, Jemenie oraz indonezyjskiej prowincji Aceh. 

W pierwszym z państw, MOW UE powołano po czterech latach stałego zaangażowania Komisji Eu-

ropejskiej w przywracanie instytucji państwowych oraz udzieleniu znacznej pomocy afgańskiej komi-

sji wyborczej1545. Obserwowane wybory do zgromadzeń lokalnych i do Wolesi Dżirga – izby niższej 

afgańskiego parlamentu – kończyły okres przejściowy rozpoczęty wraz z obaleniem w listopadzie 

2001 roku rządów talibów. Od początku tego okresu Komisja Europejska i poszczególne państwa 

członkowskie brały aktywny udział w procesie przywracania władzy państwowej. Na kolejnych 

dwóch konferencjach darczyńców w Tokio (styczeń 2002 roku) i Bonn (marzec 2004 roku), wszystkie 

podmioty UE zobowiązały się łącznie do wsparcia w latach 2002-2006 odbudowy Afganistanu sumą 

3,1 mld euro. Stanowiło to ponad 30% wszystkich zobowiązań międzynarodowych. Jedynie niewielka 

część tej sumy (125 mln euro) przeznaczona została na „reformowanie administracji i wzmocnienie 

rządu”. I chociaż wybory prezydenckie 9 października 2004 roku zostały dofinansowane przez Komi-

sję sumą 24 mln euro (było to około połowy całego budżetu wyborów, a jednocześnie suma ta prze-

wyższała koszty całej rocznej obserwacji wyborczej UE), to komisarz Chris Patten nie podjął decyzji 

o sformowaniu MOW UE. 

                                                 
1543 Presidency statement on behalf of the European Union on PLC elections, P/06/20, Brussels, 26 stycznia 
2006 r. 
1544 Hamas sweeps to election victory, news.bbc.co.uk, 26 stycznia 2006 r. 
1545 EuropeAid Co-operation Office Annual Activity Report 2005, 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/doc/aidco_aar.pdf, s. 18 
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Ferrero-Waldner zdecydowała się z kolei powołać MOW UE na wybory parlamentarne1546 dofinanso-

wane przez Komisję sumą 17,5 mln euro1547. W operacji uczestniczyło 13 członków Zespołu Główne-

go, 24 LTOs i 60 STOs, a więc łącznie blisko stu obserwatorów, a jej koszt wyniósł 4 mln euro (była 

to najdroższa, choć nie największa Misja 2005 roku). Na miejscu była również przez krótki czas sama 

Komisarz1548. Misja ta wydała Raport Końcowy, w którym stwierdziła iż „ogólnie rzecz ujmując, z 

uwagi na ich złożony charakter oraz problemy natury operacyjnej, wybory należy uznać za sukces, 

pomimo tego, że pojawiły się znaczące uchybienia, którym będzie trzeba zaradzić w przyszłości”1549. 

To ostatnie sformułowanie, wyraźnie pokazujące, że MOW UE traktuje uchybienia jako efekt niedo-

skonałości procedur, nie zaś zamierzony efekt, powtórzono również kwestionując „uczciwy charakter 

wyborów w szeregu prowincji”. Wątpliwości w tej sprawie uznano za „niepokojący fakt, który należy 

uczciwie przeanalizować i któremu należy skutecznie zaradzić w przyszłości”1550. 

Raport de facto uznaje więc niemożność przeprowadzenia zgodnych ze standardami wyborów i przy-

pisuje ten fakt brakowi zaawansowania w dziedzinie budowy instytucji państwowych Afganistanu. W 

dalszych częściach Raportu znajduje wzmianka o braku wiarygodności spisu wyborców (MOW UE 

postuluje wręcz by przeprowadzić „spis powszechny lub rejestrację cywilną, jeśli to możliwe przez 

agencję międzynarodową” i połączyć ją z „całkowicie nową rejestracją wyborców”)1551, a nawet braku 

danych na temat ludności Afganistanu ocenianej z dokładnością do 4 milionów1552. Wobec takich za-

rzutów łagodny wydźwięk pierwszych zdań Raportu Końcowego zdaje się odzwierciedlać szerszą 

tendencję do „ulgowego” traktowania państw pokonfliktowych lub znajdujących się wciąż w fazie 

konfliktu. Typowy język raportów końcowych nabiera wówczas pewnych cech języka dyplomacji, a 

funkcja pomocowa MOW UE zdaje się odgrywać większą rolę kosztem funkcji weryfikacyjnej. Przy-

pomnieć należy, że zapobieganie przemocy, do której może doprowadzić w sytuacji państwa pokon-

fliktowego nieodpowiedni dobór sformułowań w dokumencie, stanowi jeden z celów obserwacji wy-

borczej UE. Zwrócić można przy tym uwagę na fakt, że Oświadczenie Wstępne MOW UE Afganistan 

2005, wydane bezpośrednio po wyborach, jest jeszcze łagodniejsze – również kładło ono nacisk na 

pozytywne aspekty procesu i stwierdzało jedynie, że wybory „nie zostały przeprowadzone w oparciu o 

adekwatną listę wyborców”1553. Nawet tak sformułowane zastrzeżenia MOW UE nie zostały uwzględ-

nione w komunikacie prezydencji, która stwierdziła jedynie, że „chociaż od danego procesu nie można 

oczekiwać w obecnych warunkach perfekcyjności, to organizacja wyborów była niezwykłym osią-

                                                 
1546 EU Election Observation Mission now deployed in Afghanistan, IP/05/1004, Brussels, 26 lipca 2005 r. 
1547 Afghanistan: How EU support is making a real difference, MEMO/05/309, Brussels, 8 września 2005 r. 
1548 Commissioner Ferrero-Waldner to visit Afghanistan 4-5 September, IP/05/1075, Brussels, 31 sierpnia 2005 r. 
1549 EU EOM Afghanistan 2005 – Final Report, s. 1 
1550 Ibidem 
1551 Ibidem, s. 4 
1552 Ibidem, s. 7-8 
1553 Preliminary Statement. Largely peaceful election day and generally well-administered election process so 
far, despite shortcomings and challenges ahead, mark an important step forward for Afghanistan, Kabul, 19 
września 2005 r., s. 4 
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gnięciem”1554. W nieco większym zakresie krytyczne punkty oceny wyborów przez MOW UE przed-

stawiła w październiku w Parlamencie Europejskim komisarz Ferrero-Waldner, choć odnosiła się ona 

przede wszystkim do kwestii ordynacji wyborczej i systemu skarg powyborczych1555. 

Inna MOW UE obserwująca wybory odbywające się w warunkach postkonfliktowych, choć przy nie-

porównywalnie lepszej bazie logistycznej, wysłana została do indonezyjskiej prowincji Aceh1556. Ob-

serwowano wybory gubernatorskie i lokalne. Jest to jedyny w historii przykład obserwacji wyborczej 

UE prowadzonej wyłącznie na części terytorium państwa przyjmującego. Misja była konsekwencją 

zaangażowania UE w rozwiązanie ponad 30-letniego konfliktu zbrojnego. Impulsem dla natychmia-

stowego podjęcia negocjacji między rządem Indonezji a siłami separatystycznymi było tsunami w 

grudniu 2004 roku, które spustoszyło olbrzymie połacie Azji, w tym szczególnie dotknęło Aceh. Obie 

strony w 2005 roku wynegocjowały porozumienie przy wsparciu Martti Ahtisaariego, a Rada zgodziła 

się na nadzorowanie jego wdrażania poprzez udział unijnych obserwatorów policyjnych w ramach 

Misji Monitoringowej w Aceh (AMM)1557. Działalność AMM kończyły wybory gubernatora prowincji, 

stąd MOW UE stanowi niejako przedłużenie działalności pokojowej Unii Europejskiej i spełnia w 

szczególności funkcję weryfikacyjną. MOW UE przebywała na terytorium Acehu od 29 października 

do 22 grudnia i wróciła w okrojonym składzie 1 lutego 2007 roku by obserwować drugą turę wyborów 

w dwóch spośród 21 jednostek terytorialnych1558. Oba Oświadczenia Wstępne oraz Raport Końcowy 

generalnie pozytywnie oceniły procesy wyborcze1559. 

We omawianym okresie występują również dwie dodatkowe MOW UE na Bliskim Wschodzie – 

pierwsza obserwowała wybory parlamentarne w Libanie – efekt protestów antysyryjskich w tym kraju 

i zmuszenia Syrii do wyprowadzenia z niego stacjonujących tam od 1975 roku wojsk. Druga – skie-

rowana do Jemenu obserwowała tamtejsze wybory prezydenckie. 

MOW UE Liban 2005 dokonała szczegółowej i krytycznej analizy procesu wyborczego. Nie podwa-

żając uczciwości wyborów, skupiła się głównie na ich bazie prawnej w szczególności systemie wy-

borczym opartym na podziale wyzaniowym kraju. Przypomnieć należy, że w wyborach tych wybiera-

                                                 
1554 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the Parliamentary and Provincial Elec-
tions in Afghanistan, P/05/102, Brussels, 19 września 2005 r. 
1555 Dr Benita Ferrero-Waldner European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood 
policy Afghanistan European Parliament Plenary, SPEECH/05/648, Strasbourg, 27 października 2005 r. 
1556 EU deploys an Election Observation Mission to the Indonesian Province of Aceh, IP/06/1570, Brussels, 16 
listopada 2006 r. 
1557 Szerzej na temat działalności tej Misji zob. www.aceh-mm.org/english/amm_menu/about.htm 
1558 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2007, 13288/1/07REV 1 COHOM 88, Bruksela, 18 paź-
dziernika 2007 r., s. 90 
1559 Preliminary Statement. Competitive, transparent and well administered elections with Acehnese freely elec-
ting their leaders contribute to the consolidation of peace and democracy in Aceh, Banda Aceh, 12 grudnia 2006 
r.; Preliminary Statement. Acehnese go back to polls in Aceh Barat and Aceh Barat Daya in a peaceful, transpa-
rent and well organized run–off election to freely elect their district leaders, 6 marca 2007 r.; EU EOM Aceh 
2006 – Final Report, s. 1-3 
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no 128-osobowy, jednoizbowy parlament, w którym dokładnie połowa miejsc przypadała chrześcija-

nom, a druga połowa muzułmanom. Wyborcy rejestrowani byli jako członkowie poszczególnych grup 

konfesyjnych. Raport wzywa do zmniejszenia roli wyznaniowości w życiu publicznym Libanu i 

zwiększenia stosowania zasady równości głosów1560. W tym miejscu powstaje wątpliwość co do za-

sadności tego postulatu w świetle ówczesnej metodologii obserwacji wyborczej UE. Postulat ten nie 

został na przykład sformułowany w czasie omówionej już MOW UE Rwanda 2003, gdzie część 

miejsc w parlamencie przyznano kobietom, ani też w Raporcie Końcowym MOW UE Burundi, gdzie 

40% miejsc w parlamencie przyznano mniejszości Tutsi. Zwrócić też można uwagę, że równy podział 

miejsc między większościową i mniejszościową grupę etniczną bądź wyznaniową, szczególnie gdy 

różnica w ich liczebności nie jest znacząca, nie stoi w sprzeczności z zasadą demokracji konsocjonal-

nej choć sprzeczny jest z zasadą równego głosu. Z kolei postulat „redukcji roli wyznaniowości w ży-

ciu publicznym” może zostać zinterpretowany jako wykraczający poza mandat MOW UE1561. Z kolei 

ciekawym i zasadnym punktem krytyki wydaje się spostrzeżenie dotyczące sposobu oddawania głosu 

w wyborach – wyborcy używali niejednolitych kart, często wyprodukowanych przez partie polityczne. 

Kodeks wyborczy pozwalał nawet na samodzielne stworzenie karty do głosowania i była ona ważna, o 

ile jasna była intencja głosującego – drukiem ścisłego zarachowania nie była karta do głosowania, lecz 

koperta, w której musiała się znaleźć przed włożeniem do urny1562. System ten teoretycznie stwarzał 

możliwość naruszenia tajemnicy głosowania (karty mogły być znakowane)1563, a co za tym idzie – 

zdaniem części obserwatorów – ułatwiał kupowanie głosów1564. 

W Jemenie – jedynym państwie Półwyspu Arabskiego, które w tamtym okresie stosowało procedury 

demokratyczne – MOW UE obserwowała wybory prezydenckie 20 września 2006 roku1565, w których 

prezydent Ali Abdullah Saleh, rządzący krajem od jego zjednoczenia w 1990 roku, a wcześniej przez 

12 lat przywódca Jemenu Północnego, pokonał kandydata opozycji Faisala Bin Szamlana uzyskując – 

według oficjalnych rezultatów – ponad 77% głosów. Opozycja nie zakwestionowała samego zwycię-

stwa wieloletniego przywódcy, ale jego rozmiary – twierdziła, że wskutek fałszerstw, rezultat Bin 

Szamlana został obniżony blisko dwukrotnie1566. Podobnie MOW UE w Raporcie Końcowym nie 

podważa zwycięstwa Saleha i nazywa wybory „kamieniem milowym w rozwoju demokracji w Jeme-

nie” podkreślając, że po raz pierwszy w historii całego regionu szef państwa kandydował w wyborach, 

w których miał realnego kandydata. Raport wyraża jednak brak zaufania do „dokładności wyników 

końcowych”, wykazuje też m.in. używanie zasobów administracyjnych w kampanii prezydenta (w 

tym udzielanie mu poparcia przez wojsko i policję) oraz praktyczny brak udziału kobiet w towarzy-
                                                 
1560 EU EOM Lebanon 2005 – Final Report, s. 6 
1561 Ibidem, s. 6 
1562 Ibidem, s. 43-44 
1563 Ibidem, s. 7 
1564 Q. Nabki, Clientelism, Vote Buying, and Ballot Reform in Lebanon, qifanabki.com, 12 czerwca 2009 r. 
1565 European Union deploys Election Observation Mission to Yemen, IP/06/1101, Brussels, 14 sierpnia 2006 r. 
1566 D. Abu-Nasr, Yemeni Opposition Threatens Protest, depesza AP z 22 września 2006 r. 
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szącym wyborom prezydenckim wyborom lokalnym1567. W kontekście tak poważnego zaangażowania 

UE w proces wyborczy jakim jest sformowanie MOW UE, zwraca uwagę fakt, że istnienie Misji i jej 

konkluzje nie zostały w żaden sposób odnotowane w dokumencie ze spotkania Dialogu Politycznego 

UE-Jemen, który odbył się zaledwie miesiąc po wyjeździe Misji1568. 

W omawianym podokresie po raz ostatni sformowano MOW UE na Sri Lance. Obserwowała ona wy-

bory prezydenckie 17 listopada 2005 roku i nie podważając wyników wyborów ponownie zwróciła 

uwagę na brak warunków dla wolnych wyborów na terenach działania Tamilskich Tygrysów. Misja ta 

również odnotowywała brak wprowadzenia większości rekomendacji z poprzednich MOW UE na Sri 

Lance1569. 

4.3.4 MOW UE w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w latach 2005-2006 

Dość bogato w omawianym podokresie prezentuje się obserwacja wyborcza UE w regionie Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów. W ciągu dwóch lat kalendarzowych działało tam aż sześć MOW UE – dwie 

obserwowały wybory (najpierw parlamentarne, a potem prezydenckie) w Wenezueli, a po jednej wy-

słano do Nikaragui (na obserwację wyborów, po których do władzy powrócił przywódca sandinistów 

Daniel Ortega), do Boliwii, na Haiti i do Meksyku, gdzie rządząca od 2000 roku Partia Akcji Narodo-

wej uzyskała fotel prezydencki dla swojego kandydata Felipe Calderona. Żadna z tych sześciu Misji 

nie stwierdziła poważnych nadużyć wyborczych, które kwestionowałyby rezultat głosowania, co po-

twierdza przedstawioną już wcześniej specyfikę obserwacji wyborów na obszarze Zachodniej Hemis-

fery – ponieważ tamtejsze państwa należą do organizacji międzynarodowej mającej rozbudowany 

system monitoringu respektowania zasad demokracji reprezentatywnej i niemal każde z nich posiada 

tradycje demokratyczne, funkcje pomocowa i reprezentacyjna MOW UE zdają się przeważać nad ich 

funkcją weryfikacyjną. Dotyczy to zasadniczo wszystkich państw regionu, niezależnie od orientacji 

politycznej aktualnie rządzącej nimi ekipy. 

Wśród sześciu omawianych MOW UE w omawianym podokresie, szczególnie ważne były MOW UE 

Wenezuela 2005 i 2006 – pierwsza obserwowała wybory parlamentarne, a druga wybory prezydenckie. 

W pierwszych kampanię zdominował konflikt wokół próby wprowadzenia przez Krajową Komisję 

Wyborczą maszyn do rozpoznawania odcisków palców i użycia ich do identyfikacji wyborców. Opo-

zycja uznała, że daje to władzom możliwość fałszerstwa wyborczego. Jednakże, pomimo tego, iż Ko-

misja ustąpiła i wycofała maszyny, pięć głównych partii opozycyjnych ogłosiło na dwa dni przed wy-

borami bojkot głosowania. Decyzja ta została uznana za „niezrozumiałą” przez MOW UE, a dla obozu 

                                                 
1567 EU EOM Yemen 2006 – Final Report, s. 1-3 
1568 Third EU-Yemen political dialogue meeting (Sana'a 20 November 2006), C/06/334, Brussels, 21 listopada 
2006 r. 
1569 EU EOM Sri Lanka 2005 – Final Report, s. 1 
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władzy była dowodem, że opozycja boi się porażki wyborczej. W warunkach bojkotu i przy zaledwie 

25-procentowej frekwencji, Ruch na rzecz V Republiki (MVR) prezydenta Hugo Cháveza zdobył 116 

na 167 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, a pozostałe 51 miejsc przypadło jego partiom sojuszni-

czym. W ten sposób parlament wenezuelski został pozbawiony opozycji, a obóz władzy uzyskał in-

strument zmiany konstytucji (choć bardzo niska frekwencja wyborcza sygnalizowała brak przyzwole-

nia społecznego na taką zmianę). 

Istotną rolę w dalszych wydarzeniach odegrała obecność na terenie Wenezueli Misji Obserwacji Wy-

borów Organizacji Państw Amerykańskich. Bazując na swojej odmiennej metodologii uwzględniają-

cej w większym stopniu przesłanki normatywne, Misja ta stwierdziła w Oświadczeniu Wstępnym 

m.in., że „uczestnictwo w wyborach jest tym co przyczynia się do wzmocnienia demokracji i prawo-

witości władz”, skrytykowała ekipę Cháveza za używanie w kampanii środków publicznych i wezwa-

ła do dialogu z opozycją. Podkreślano również, że „stworzenie warunków niezbędnych dla pełnego 

uczestnictwa wszystkich sektorów, należy do administracji wyborczej”1570. Dla odmiany – warto za-

uważyć – MOW UE stanęła w tym sporze de facto po stronie władz. Misja, która odnotowywała brak 

zaufania „szerokich sektorów społeczeństwa wenezuelskiego” wobec procesu wyborczego i zauważała 

stronniczość mediów państwowych (prywatnych również), w odniesieniu do kluczowego sporu „ze 

zdziwieniem odnotowała wycofanie się większości partii opozycyjnych na zaledwie cztery dni przed 

głosowaniem”1571. Również w wydanym w marcu 2006 Raporcie Końcowym MOW UE uznała, że 

„Krajowa Komisja Wyborcza wykazała się jednoznaczną wolą uczynienia zadość żądaniom opozycji i 

powiększenia w ten sposób zaufania do procesu” oraz negatywnie oceniła decyzję opozycji o bojkocie 

głosowania, przypominając, że partie opozycyjne wcześniej zapowiadały udział w wyborach w przy-

padku zgody Komisji na wycofanie kontrowersyjnego sprzętu. Znalazło się w nim również stwierdze-

nie, że „wybory parlamentarne nie przyczyniły się do zmniejszenia podziałow w wenezuelskim społe-

czeństwie” i „stanowią zmarnowaną szansę”1572. Co ciekawe, również część komentarzy przychylnych 

wobec Cháveza zwracała uwagę, że raporty MOW OPA i UE nie delegitymizują jego zwycięstwa1573. 

Sam Chávez przez pierwsze dni po wyborach nie zabierał głosu na temat obserwatorów, a stosunki 

jego ekipy z MOW UE uchodziły za poprawne. Jednak 9 grudnia w czasie ceremonii podpisania aktu 

przystąpienia Wenezueli do Mercosur w wygłoszonym w Montevideo przemówieniu odniósł się nie-

                                                 
1570 Observaciones Preliminares de la OEA sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela, MOE-VE-04, 6 
grudnia 2005 r. 
1571 EU EOM Venezuela 2005 – Preliminary Statement, Caracas, 6 grudnia 2005 r. 
1572 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2006, op.cit., s. 117-118; EU EOM Venezuela 2005 – 
Final Report, marzec 2006, s. 4-5 
1573 J.C. Bossio Rotondo, Análisis del resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre 2005, 7 grudnia 
2005 r. 
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spodziewanie do obu raportów określając je mianem „wielkiego kłamstwa”1574. Stwierdził przy tym, 

że prześledził „kim są członkowie obu delegacji”. „Prawie wszyscy – mówił – są ludźmi światowej 

prawicy”, dodając, że „zarówno OPA jak i Unia Europejska działały w zmowie przeciwko interesom 

ludu wenezuelskiego i przeciwko interesom demokracji wenezuelskiej”. Formułując zarzuty wobec 

MOW UE skupił się na słowach o „znacznym sektorze” społeczeństwa wenezuelskiego, obracając go 

w kpinę i twierdząc, że partie, które zbojkotowały wybory i organizują „kampanię medialną” przeciw-

ko jego rządowi, nie reprezentują więcej niż 10% wyborców1575. Wystąpienie to zostało później w 

całości wyemitowane w coniedzielnym programie Cháveza „Aló Presidente!”. Później w lutym 2006 

– jeszcze przed opublikowaniem Raportów Końcowych obu misji, Chávez znów zabrał głos w sprawie 

Oświadczenia Wstępnego MOW OPA określając go mianem „brudnego dokumentu”, a samą Misję 

mianem „sojuszników skrajnej prawicy”. Podobnymi słowami określił MOW UE1576. Co ciekawe, 

zaledwie sześć dni wcześniej ambasador jego kraju przy Organizacji Państw Amerykańskich – wprost 

przeciwnie – przywoływał obecność i stanowisko obserwatorów międzynarodowych dla uzasadnienia 

racji rządu w sporze z opozycją o bojkot wyborów1577. Interesujące jest, że żadna z instytucji UE nie 

odpowiedziała na słowa wenezuelskiego prezydenta ani też nie wyraziła choćby w pośredniej formie 

poparcia dla MOW UE. Wart odnotowania jest również fakt, że Raport Końcowy MOW UE w żad-

nym miejscu nie odnotował konfliktu między Misją a prezydentem Chávezem oraz, że Oświadczenie 

Wstępne wbrew istniejącej praktyce nie miało zdania tytułowego zawierającego krótką ocenę procesu. 

Oba zabiegi wydają się być całkowicie zgodne z logiką obserwacji wyborczej w sytuacji potencjalne-

go konfliktu z władzami państwa przyjmującego, zmierzają w kierunku nieeskalowania konfliktu i 

stoją w kontraście choćby do postawy pierwszych MOW UE. 

Konflikt między Chávezem i MOW UE zdaje się mieć wyłącznie charakter personalny, a jego formuła 

związana jest raczej z formą prowadzenia polemik przez wenezuelskiego prezydenta, niż z rzeczywi-

stym konfliktem między instytucjami państwa wenezuelskiego a MOW UE. Najlepszym dowodem 

jest fakt ponownego zaproszenia MOW UE na odbywające się w grudniu 2006 roku wybory prezy-

denckie1578. Tym razem do bojkotu nie doszło i Hugo Chavez uzyskał reelekcję otrzymując ponad 62% 

głosów w głosowaniu, w którym jego głównym kontrkandydatem był popierany przez większość opo-

                                                 
1574 Chávez: Informes de observadores de OEA y UE “son una gran mentira”, www.analitica.com, 12 grudnia 
2005 r. 
1575 H. Chávez Frías, Mercosur debe ser un proyecto de los pueblos, przemówienie prezydenta Wenezueli do-
stępne na stronie www.alopresidente.gob.ve, Montevideo, 9 grudnia 2006 r. 
1576 Chávez califica de „documento sucio” el informe de la OEA sobre las elecciones de diciembre, depesza 
agencji Europapress, 7 lutego 2006 r. 
1577 Discurso del embajador Jorge Valero ante el consejo permanente sobre el informe de la Misión de Observa-
ción Electoral de la OEA, Elecciones Parlamentarias, del 4 de diciembre de 2005 r., www.oas.org, 1 lutego 2006 
r. 
1578 European Union deploys Election Observation Mission to Venezuela, IP/06/1571 Brussels, 16 listopada 2006 
r. 
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zycji Manuel Rosales (głosowało na niego blisko 37% głosujących)1579. Misja tym razem stwierdziła, 

że generalnie wybory były zgodne ze standardami międzynarodowymi i stanowiły „znaczny postęp” w 

porównaniu z 2005 rokiem, ale zauważyła równocześnie „powszechną propagandę instytucjonalną” na 

rzecz Hugo Cháveza, udział urzędników państwowych w kampanii i „brak równowagi w relacjach 

politycznych zarówno w mediach publicznych, jak prywatnych”1580. Prezydencja nie odniosła się do 

tych zarzutów, gratulując Chávezowi zwycięstwa i podkreślając wyłącznie pozytywne aspekty proce-

su wyborczego1581. 

Dwie Misje Obserwacji Wyborów UE – w Meksyku i w Boliwii1582 operowały jednocześnie obserwu-

jąc odbywające się tego samego dnia (2 lipca 2006 roku) wybory. W Meksyku wybierano prezydenta i 

Kongres, w Boliwii – Zgromadzenie Konstytucyjne. Pierwsze wybory zakończyły się nieznacznym 

zwycięstwem kandydata rządzących konserwatystów, który wygrał o 0,56 punktu z kandydatem lewi-

cy Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem, drugie – uzyskaniem większości przez lewicowy obóz 

nowo wybranego prezydenta Evo Moralesa1583. Oba procesy zostały bardzo podobnie ocenione przez 

MOW UE jako „w olbrzymim stopniu”1584 lub „generalnie” 1585 spełniające standardy międzynarodo-

we1586. Misja odegrała w szczególności rolę w legitymizowaniu wyborów w Meksyku, gdzie skupiona 

wokół Obradora opozycja odmawiała uznania zwycięstwa centroprawicowego kandydata, nawet po 

wyczerpaniu drogi sądowej. 

W omawianym podokresie odbyły się jeszcze dwie Misje w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

Misja w Nikaragui, powołana po raz drugi1587 i obserwująca wybory, dzięki którym do władzy wrócili 

sandiniści, nie wykazała z kolei żadnych poważnych uchybień w procesie wyborczym1588, co zostało 

potwierdzone w stanowisku prezydencji1589. Charakterystyczna rozbieżność między Raportem Koń-

cowym i stanowiskiem prezydencji wystąpiła z kolei na wyborach prezydenckich i parlamentarnych 

na Haiti. MOW UE oceniła proces krytycznie, choć przedmiotem była „słabość organów wyborczych 

pod względem zdolności administracyjnych i organizacyjnych oraz ich niezdolność do właściwego 

                                                 
1579 Elección Presidencial - 3 de Diciembre de 2006, www.cne.gob.ve 
1580 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2007, op.cit., s. 90; EU EOM Venezuela 2006 – Final 
Report, s. 3 
1581 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the Presidential Elections in Venezuela, 
P/06/144, Brussels, 7 grudnia 2006 r. 
1582 European Union observes the upcoming polls in Bolivia, IP/06/777, Brussels, 13 czerwca 2006 r. 
1583 El MAS gana las elecciones de Bolivia, 20minutos.es, 3 lipca 2006 r. 
1584 MOE UE Bolivia 2006 – Informe Final, La Paz, wrzesień 2006 r., s. 2 
1585 EU EOM Mexico 2006 – Final Report, Mexico City-Brussels, 23 listopada 2006 r., s. 1 
1586 MOE UE Bolivia 2006 – Informe Final, op.cit., s. 2 
1587 EU to deploy Elections Observation Mission to Nicaragua, IP/06/1166, Brussels, 8 września 2006 r. 
1588 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2007, op.cit., s. 91; EU EOM Nicaragua – Final Report, s. 
5 
1589 Declaration by the Presidency on behalf of the European Unionon the Presidential Elections in Nicaragua, 
P/06/137, Brussels, 20 listopada 2006 r. 
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przeprowadzenia procesu wyborczego” 1590 . Ponieważ nie sformułowano zarzutu wypaczenia woli 

wyborców, a Haiti powszechnie postrzegane jest jako państwo o niskiej kulturze instytucjonalnej, 

prezydencja mogła z kolei streścić powyższe zarzuty w jednym zdaniu i ogłosić zadowolenie z powo-

du wyborów1591. 

4.3.5 Misja Obserwacji Wyborów UE w regionie Pacyfiku 

W omawianym podokresie sformowano także jedyną w historii MOW UE w regionie Oceanii, obser-

wującą wybory parlamentarne na Fidżi1592. Składała się aż z 40 obserwatorów, a jej Raport Końcowy 

uznawał wybory za spełniające większość standardów międzynarodowych. Krytykowano m.in. nie-

równy podział na okręgi wyborcze oraz wypowiedzi szefa sztabu generalnego na temat kampanii1593. 

Siedem miesięcy później w oceanicznym państwie doszło do zamachu stanu i wyłoniony w wyniku 

wyborów rząd Laisenii Qarase utracił władzę. Prezydencja podkreślając w swoim oświadczeniu dalsze 

uznawanie obalonego rządu, powołała się na argument akceptacji wyborów przez MOW UE. W ten 

sposób post factum podwyższono znaczenie funkcji weryfikacyjnej tejże Misji1594. Sam fakt powołania 

MOW UE do obserwowania wyborów w niespełna milionowym oceanicznym państwie można uznać 

za oznakę rozrostu Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej w pierwszych latach urzędowania 

Ferrero-Waldner. 

4.3.6 Deklaracja Zasad Międzynarodowej Obserwacji Wyborów 

Najważniejszym wydarzeniem omawianego podokresu dotyczącym kształtowania metodologii obser-

wacji wyborów UE jest jej udział w wynegocjowaniu, a następnie podpisaniu 27 października 2005 

roku Deklaracji Zasad Międzynarodowej Obserwacji Wyborów, do której dołączono Kodeks Postę-

powania Międzynarodowych Obserwatorów Wyborów1595. Zaznaczyć należy, że choć Komisja Euro-

pejska od początku negocjacji w 2003 roku popierała proces powstawania Deklaracji, to główny ciężar 

prac nad nim wzięła na siebie ONZ oraz amerykański Krajowy Instytut Demokratyczny (NDI), do 

                                                 
1590 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2006, op.cit., s. 111-112; MOE UE Haïti 2006 – Rapport 
final, s. 4  
1591 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union following the presidential election in Haiti, 
P/06/31, Brussels, 21 lutego 2006 r. 
1592 European Union deploys Election Observation Mission to Fiji for May 2006 Legislative Elections, IP/06/502, 
Brussels, 19 kwietnia 2006 r. 
1593 EU EOM Fiji 2006 – Final Report, s. 1-2 
1594 Argument o obecności MOW UE w czasie wyborów użyty został przez prezydencję dla podkreślenia pra-
wowitości rządu Laisenii Qarasego. Zob. Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the 
situation in Fiji, P/06/127, Brussels, 27 października 2006 r. 
1595 Pełen tekst deklaracji w języku angielskim zob. Declaration of Principles for International Election Obse-
rvation and Code of Conduct for International Election Observers, eeas.europa.eu; polski przekład Deklaracji, 
który będzie wykorzystywany w dalszej części pracy zob. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Obserwacji Wy-
borów oraz Kodeks Postępowania Międzynarodowych Obserwatorów Wyborów upamiętniony 27 października 
2005 roku w siedzibie Narodów Zjednoczonych, Nowy York, polskie tłumaczenie na stronie 
www.ndi.org/files/1923_declaration_102705_po.pdf 
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których wkrótce dołączyło Centrum Cartera (CC). Komisja w 2004 roku zorganizowała jedno spotka-

nie, na którym rozpoczęto finalizację dokumentu1596, a 20 czerwca 2005 roku pracę nad deklaracją 

wspólnie poparły UE i USA1597. 

Ostatecznie – oprócz UE i ONZ, wśród organizacji międzynarodowych, które poparły dokument zna-

lazły się m.in. Unia Afrykańska, Wspólnota Narodów, Rada Europy, Organizacja Państw Amerykań-

skich oraz OBWE. Można więc powiedzieć, że dokument ten popierają i uznają za kodeks etyczny 

obserwacji wyborczej jej najważniejsi międzynarodowi aktorzy. Z kolei oprócz NDI i Centrum Carte-

ra do dokumentu przystąpiły najbardziej znane organizacje pozarządowe zajmujące się obserwacją 

wyborów (Międzynarodowy Instytut Republikański /IRI/, IFES, Azjatycka Sieć na rzecz Wolnych 

Wyborów /ANFREL/, EISA czy ERIS). Jego depozytariuszem został Sekretariat Generalny ONZ. 

W części normatywnej dokument stwierdza, że obserwacja wyborów „musi być prowadzona na bazie 

najwyższych standardów dla wykazania bezstronności w stosunku do krajowych rywali politycznych”, 

uznaje obserwację wyborczą za standardowe działanie, które uzyskało „powszechną akceptację na 

całym świecie i odgrywa ważną rolę w dostarczaniu dokładnych i bezstronnych ocen, co do charakteru 

procesu wyborczego”, wreszcie definiuje ją jako prowadzone przez organizacje międzynarodowe lub 

„międzynarodowe pozarządowe organizacje i stowarzyszenia” „systematyczne, wyczerpujące i do-

kładne zbieranie informacji dotyczących przepisów, procesów i instytucji odnoszących się do prowa-

dzenia wyborów i innych czynników związanych z całościowym środowiskiem wyborczym”. Punkt 5 

dokumentu wyraźnie stwierdza, że obserwacja międzynarodowa ma charakter długoterminowy, zaś 

misje niespełniające tego wymogu powinny ograniczać zakres swoich konkluzji. Punkt 6 kładzie z 

kolei nacisk na celowość procesu obserwacji wyborczej, która nie może być nastawiona „na jakiś 

szczególny wynik wyborczy”, a której celem może być jedynie stwierdzenie czy został on „podany 

uczciwie i dokładnie w sposób przejrzysty i w czasie”. Zabrania on również udziału w obserwacji 

wyborów osobom znajdującym się w konflikcie interesów. Punkt 7 zakłada, że działalność obserwa-

cyjna ma zawsze charakter publiczny i jawny. 

W dalszej części dokumentu sygnatariusze zobowiązują się do poszanowania suwerenności państw 

przyjmujących (p. 10), odmowy wysyłania misji, które mogłyby być rozumiane, jako „legitymizacja 

wyraźnie niedemokratycznego procesu wyborczego” (p. 11), działania zawsze na zaproszenie państwa 

przyjmującego oraz po uzyskaniu od niego gwarancji dostępu do informacji i uczestników procesu 

wyborczego (p. 12). Dokument w szczegółach omawia również podstawowy zakres działań misji ob-

serwacji wyborów organizacji międzynarodowych. Dołączony do Deklaracji Kodeks Postępowania 

                                                 
1596 Historia powstawania Deklaracji dostępna jest na stronie internetowej Centrum Cartera. Zob. 
www.cartercenter.org/resources/pdfs/.../declaration_code_polish.pdf 
1597 EU-US declaration on working together to promote democracy and support freedom, the rule of law and 
human rights worldwide, C/05/161, Bruksela, 20 czerwca 2005 r. 
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Międzynarodowych Obserwatorów Wyborów nakłada na nich następujące podstawowe obowiązki: 

a.) respektowanie suwerenności państwa przyjmującego; 

b.) respektowanie praw państwa przyjmującego i autorytetu jego organów wyborczych; 

c.) respektowanie integralności międzynarodowej misji obserwacji wyborów; 

d.) bezwzględne i stałe przestrzeganie bezstronności politycznej; 

e.) nie przeszkadzanie w procesach wyborczych; 

f.) zaopatrzenie we właściwą identyfikację; 

g.) zachowanie dokładności w obserwacji i profesjonalizmu w wyciąganiu wniosków; 

h.) powstrzymanie się od publicznych komentarzy czy wypowiedzi do mediów przed zajęciem sta-

nowiska przez Misję; 

i.) współdziałanie z innymi obserwatorami wyborów; 

j.) przestrzeganie właściwych zachowań osobistych. 

W przypadku pogwałcenia jednej z tych zasad organizacje zobowiązują się do przeprowadzenia przez 

swoje misje wewnętrznego śledztwa i ewentualnego ukarania osób winnych odebraniem akredytacji 

bądź odwołaniem z misji.  

Deklaracja i Kodeks do końca omawianego okresu uznawane będą za podstawowy akt deklaratywny 

dotyczący obserwacji wyborczej. 

4.3.7 Rozwój kadrowy, organizacyjny i instytucjonalny MOW UE w latach 2005-2006 

25 stycznia 2006 roku Komisja przedstawiła Radzie i Parlamentowi plan dotyczący wydatków w ra-

mach Europejskiej Inicjatywy (EIDHR – I) w perspektywie budżetowej 2007-2013. Postulowano roz-

budowę systemu MOW UE – ograniczenie liczby Misji, ale w zamian za to ich przedłużenie i „rozsze-

rzenie obserwacji elementów poprzedzających wybory (np. rejestracja wyborców i kandydatów), a 

także monitorowanie mediów, uszczegółowienie sprawozdań oraz pomoc w usystematyzowaniu dzia-

łań powyborczych”1598. Jak wykazała praktyka postulaty te pozostały w znacznym stopniu na papierze 

– w kolejnych latach następował wzrost liczebny MOW UE, a obserwowanie rejestracji wyborców, 

często długotrwałej i znacznie wyprzedzającej proces wyborczy, okazało się w większości przypad-

ków zbyt kosztowne. Ostatecznie w zaakceptowanej później propozycji budżetowej KE przedstawio-

nej 29 czerwca 2006 r. znalazła się propozycja powołania Europejskiego Instrumentu na rzecz Demo-

kracji i Praw Człowieka (EIDHR lub EIDHR – II), który miał zastąpić obowiązującą do końca roku 

Europejską Inicjatywę na rzecz Demokracji i Praw Człowieka. Łącznie realizacja wszystkich pozycji 

                                                 
1598 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Program tematyczny na rzecz promocji demokra-
cji i praw człowieka na świecie wramach przyszłej perspektywy finansowej (2007-2013), COM(2006) 23 końco-
wy, Bruksela, 25 stycznia 2006 r., s. 12 
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budżetowych składających się na EIDHR kosztować miała około 130 mln euro rocznie. Misje Obser-

wacji Wyborów wymienione zostały przez Ferrero-Waldner jako jeden z głównych wydatków1599. 

Wydany później akt niższego rzędu – Dokument Strategiczny EIDHR – ustanawiał planowanie 

EIDHR na lata 2007-2009. Podkreślano w nim utrzymanie planowania w oparciu o kalendarz wybo-

rów i poszanowanie zasady nieprzekraczania 25% budżetu EIDHR1600. Wydatki planowano na pozio-

mie 35,1 milionów euro w 2007 roku (plus 5 mln na działanie programu NEEDS-2), 31 mln w 2008 

roku, 32 mln w 2009 i 33 w 20101601. W ten sposób dokument, który jest ostatnim z realizowanych w 

omawianym okresie, deklarował utrzymanie wszystkich wydatków poniżej przeciętnego rocznego 

pułapu, który dla perspektywy budżetowej 2007-2013 wynosi 39,4 mln euro. Podkreślano chęć „za-

sadniczego utrzymywania równowagi geograficznej” przy wyborze państw przyjmujących MOW UE. 

W Dokumencie Strategicznym 2007-2010 po raz pierwszy pojawia się też zapowiedź zmiany systemu 

wyboru IP/SP1602. 

Charakterystycznym zjawiskiem z okresu urzędowania Ferrero-Waldner jest duży nacisk Komisji 

Europejskiej na kształcenie kadr obserwatorskich. Jeden z dokumentów Komisji wylicza na przykład, 

że od połowy 2006 do połowy 2007 roku, w ramach projektu NEEDS przeprowadzono dziesięć spe-

cjalistycznych sesji szkoleniowych. Brało w nich udział co najmniej 230 kandydatów na obserwato-

rów długoterminowych i ekspertów. Rok wcześniej – w 2005 roku NEEDS wyszkolił 120 LTOs i 

członków ZG1603. Cały czas trwały przy tym pracę nad nowym podręcznikiem obserwacji wyborczej 

UE1604. Rozrost Misji powodował też przyspieszenie wzrostu kadr obserwatorskich. W samym 2006 

roku liczba obserwatorów, którzy uczestniczyli w MOW UE osiągnęła 1400 osób1605. 

W omawianym podokresie nie występują natomiast znaczne zmiany instytucjonalne w sposobie po-

woływania i obsadzania MOW UE. Na samym początku urzędowania, Benita Ferrero-Waldner odpo-

wiadając na jedno z pytań członków Parlamentu Europejskiego, odmówiła przekazania do kompeten-

cji PE wyboru Głównego Obserwatora. Argumentowała, że ponieważ Komisja odpowiada za imple-

mentację Misji, to do niej powinny należeć decyzje personalne. Podkreśliła jednak przywiązanie do 

trwającej od 2002 roku praktyki, według której nominaci są zawsze członkami Parlamentu1606. 

                                                 
1599 A new financing instrument to promote democracy and human rights, IP/06/891, Brussels, 29 czerwca 2006 r. 
1600 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007-2009, DG RE-
LEX/B/1 JVK 70618, s. 13-14 
1601 Ibidem 
1602 Ibidem, s. 14 
1603 EU Annual Report on Human Rights - 2005, op.cit., s. 98 
1604 Ibidem, s. 95 
1605 EuropeAid Co-operation Office Annual Activity Report 2006, op.cit., s. 13 
1606 European Parliament Hearings Answers To Questionnaire For Commissioner Designate Ms Benita Ferrero-
Waldner (External Relations and European Neighbourhood Policy) Part B – Specific questions, s. 5, 
ec.europa.eu 
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4.3.8 Podsumowanie działalności MOW UE w latach 2005-2006 

Podokres 2005-2006 wyróżniał się przede wszystkim wzrostem liczebności MOW UE i ich rozrostem 

wewnętrznym. Doprowadziło to do ponad dwukrotnego zwiększenia wydatków na MOW UE i uczy-

niło je główną działalnością finansowaną z budżetu EIDHR. Oceniając rozwój Misji w aspekcie insty-

tucjonalnym zwrócić należy uwagę przede wszystkim na następujące zjawiska: 

a.) Objęcie funkcji komisarza przez Benitę Ferrero-Waldner i jej nowa wizja MOW UE doprowadziła 

do zmiany paradygmatu MOW UE, postrzeganych przez Komisję nie tylko przez pryzmat ich 

funkcji weryfikacyjnej i pomocowej, lecz w znacznie większym stopniu przez pryzmat funkcji re-

prezentacyjnej i w kontekście budowy wizerunku UE jako ważna aktora międzynarodowego. 

b.) Rozszerzenie budżetu MOW UE i uwzględnienie tego faktu w ramach budżetowych 2007-2013, 

sprawiło, że UE dysponuje odtąd mechanizmem pozwalającym obserwować niemal każdy istotny 

proces wyborczy w państwach AKP. 

c.) Korzystając z tego mechanizmu, Komisja Europejska jest zasadniczo od 2005 roku zainteresowa-

na obserwacją każdych wyborów na terenie AKP w państwach stosujących procedury demokra-

tyczne, a nieuznawanych za skonsolidowane demokracje. 

Oceniając aspekt metodologiczny MOW UE zwrócić należy uwagę, że choć w latach 2005-2006 nie 

nastąpiły zmiany metodologii obserwacji wyborczej, to wystąpił proces jej konsolidacji wyrażający się 

w następujących zjawiskach: 

a.) Misje omawianego podokresu zasadniczo (z wyjątkiem MOW UE w państwach postkonflikto-

wych lub o braku tradycji demokratycznych) postrzegają same siebie wyłącznie jako recenzenta 

procesu wyborczego. Stąd ocena procesu wyborczego jest nierzadko sprzeczna z oceną jego rezul-

tatu dokonaną przez instytucję UE. Szczególnie silnie widać to na przykładzie MOW UE Zachod-

ni Brzeg i Strefa Gazy 2006. Znamienne w tym kontekście wydaje się również zjawisko unikania 

przez Głównych Obserwatorów i Zespół Główny MOW UE otwartych sporów z państwem 

przyjmującym, obecnych na początku działalności MOW UE. Szczególnym przykładem jest tutaj 

konflikt z Hugo Chávezem po MOW UE Wenezuela 2005. 

b.) Ukształtowana została ostatecznie praktyka, zgodnie z którą w państwach postkonfliktowych lub o 

niskich tradycjach demokratycznych, Misje Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej postrzegają 

się w znacznie większym stopniu przez pryzmat swojej funkcji pomocowej i miały tendencję do 

łagodnego traktowania braków procesu wyborczego. Tendencja ta jest szczególnie obecna jest ona 

w misjach w Afganistanie (2005) i na Haiti (2006). 

c.) Przyjęcie Deklaracji Zasad Międzynarodowej Obserwacji Wyborów, która niemal w całości od-

zwierciedla już osiągnięty dorobek metodologiczny MOW UE, pozwoliło na dokonaną na szcze-
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blu pozaunijnym definicję celów międzynarodowej obserwacji wyborczej i tym samym ułatwiło 

współpracę w terenie z przedstawicielami innych organizacji. W tym okresie Unia Europejska po-

strzegana już była na zewnątrz jako jeden z głównych uczestników międzynarodowej obserwacji 

wyborczej. 

Struktura MOW UE w omawianym podokresie nie uległa zmianie, jednak nastąpił dalszy rozrost kadr 

obserwatorskich. W szczególności dotyczy to liczby obserwatorów długo- i krótkoterminowych. W 

ciągu dwóch lat 2005 i 2006 w 23 wysłanych MOW UE stworzono więcej stanowisk LTOs i więcej 

STOs niż we wszystkich 27 MOW UE sformowanych w blisko pięcioletnim okresie 2000-2004 (zob. 

Tabela 15.). Przeciętna MOW UE, o której powołaniu decydował Chris Patten liczyła 25 LTOs i 53 

STOs, Misja z dwóch pierwszych lat urzędowania Ferrero-Waldner miała 30 LTOs i aż 68 STOs. W 

ostatnim podokresie zaobserwować można również nieznaczny wzrost liczby obserwatorów krótko-

terminowych w stosunku do długoterminowych. 

Tabela 15. Liczebność obserwatorów krótko- i długoterminowych na MOW UE w latach 2000-2006 

 

Podokres 

Łączna liczba 

stanowisk 

LTO na 

wszystkich 

MOW UE 

Łączna liczba 

stanowisk 

STO na 

wszystkich 

MOW UE 

Liczba STO 

przypadających 

przeciętnie na 

jednego LTO 

Liczba MOW 

sformowanych 

w danym pod-

okresie 

Średnia 

liczba LTO 

na MOW 

Średnia 

liczba 

STO na 

MOW 

2000-2002 370 794 2,15 16 23 50 

2003-2004 264 554 2,10 10 26 55 

2005-2006 698 1573 2,25 23 30 68 

Źródło: opr. własne 

Zauważając niewątpliwy rozrost znaczenia MOW UE i zwiększenie się ich zasięgu w latach 2005-

2006 nie należy abstrahować od faktu, że jest to po części możliwe dzięki zbudowaniu bazy metodo-

logicznej i kadrowej MOW UE w latach poprzednich. Już na samym początku omawianego podokresu 

Misje Obserwacji Wyborów stanowiły uformowane i standardowe działanie zewnętrzne UE. Podsta-

wowym osiągnięciem Ferrero-Waldner jest zatem częstsze korzystanie z tego mechanizmu, doprowa-

dzenie do rozbudowy jego budżetu oraz skuteczna budowa jego wizerunku w ramach instytucji UE. 

4.4 Misje MOW UE w latach 2007-2009 

Czwarty z omawianych podokresów zbiega się w czasie z obowiązywaniem nowych ram budżeto-

wych 2007-2013 oraz pozycji budżetowych EIDHR i ostatnimi trzema latami urzędowania Benity 

Ferrero-Waldner. Jest to czas, w którym MOW UE dysponowały potencjalnie dużym, wynoszącym 
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niemal 40 milionów euro rocznie budżetem, a jednocześnie ich sformowanie zależało od komisarz, 

która – jak opisano we wcześniejszym rozdziale – wykazywała tendencje do jak największej rozbu-

dowy systemu MOW UE i obserwowania możliwie dużej liczby procesów wyborczych. Misje Obser-

wacji Wyborów stały się w ten sposób na trwałe najważniejszym działaniem finansowanym z pozycji 

budżetowych EIDHR. 

Ponadto na omawiany podokres przypada zakończona rezolucją debata w Parlamencie Europejskim na 

temat dalszego funkcjonowania obserwacji wyborczej UE. W Parlamencie istniała w tym okresie wy-

raźna tendencja do wstrzymania dalszej rozbudowy MOW UE. Zaczęto zauważać, że Misje często nie 

służą należycie podstawowemu celowi – działalności demokratyzacyjnej i że w wielu przypadkach 

mogą stanowić sankcjonowanie procesu niedemokratycznego. Zarzuty te pojawiać się będą tym czę-

ściej, im bardziej rozbudowana staje się działalność MOW UE. Skłonność do wysyłania Misji na każ-

de wybory prowadzi bowiem do obniżenia kryteriów wymienionych w Komunikacie Komisji z 2000 

roku. Jeżeli wybory te odbywają się w kraju, który uważany jest przez Komisję za ważnego partnera 

UE w regionie, również reakcja instytucji unijnych po takim procesie może być nieadekwatna i pomi-

jać lub bagatelizować konkluzje MOW UE. Wówczas powstać może wrażenie, że Unia legitymizuje 

niedemokratyczne procesy wyborcze. 

Z drugiej strony w okresie tym występuje również nacisk na udoskonalenie metodologii – zasadniczą 

tendencją jest rozrost Zespołów Głównych MOW UE, a pod koniec podokresu wprowadzenie do nich 

eksperta zajmującego się pomijanymi w niektórych Misjach zagadnieniami, takimi jak przestrzeganie 

przez państwo przyjmujące praw człowieka, czy też udział kobiet w procesie wyborczym. 

Ważnym aspektem realizacji Dokumentu Strategicznego 2007-2010 była realizacja postulatu tzw. 

„równowagi geograficznej” MOW UE czyli wysyłania możliwie zbliżonej liczby Misji do poszcze-

gólnych regionów świata. Realizacja tego postulatu zdaje się leżeć u podstaw zwiększenia liczebności 

MOW UE w niektórych regionach, w szczególności w Ameryce Łacińskiej, mimo, że akurat tam in-

stytucje demokratyczne są silniejsze niż np. w większości państw Afryki i istnieje sprawny mecha-

nizm obserwacji wyborów przez organizację regionalną. Rozrost MOW UE w Ameryce Łacińskiej 

osiągnięto dzięki sformowaniu aż trzech MOW UE w Ekwadorze (2007, 2008 i 2009) oraz dwóch w 

Boliwii (obie w 2009). 

Pod względem ilościowym, roczna liczba MOW UE nieznacznie spadła w porównaniu z latami 2005-

2006. Tak jak w poprzednim, dwuletnim podokresie, sformowano 23 MOW UE (ponad 11 Misji na 

rok), tak w trzech kolejnych latach było ich 28, 9 MOW UE w 2007, 10 – w 2008 i 9 w 2009. Misje te 

miały wyraźnie wzmocniony komponent długookresowy – stosunek STOs do LTOs wynosił 1,5:1 – 

przypomnijmy, że w poprzednim podokresie było to 2,2:1. Przeciętna Misja z lat 2007-2009 liczyła 31 
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LTOs i 47 STOs. Widać więc, że średnio liczba tych ostatnich została zmniejszona.  

W całym omawianym podokresie zachowano praktykę, według której, instytucjami wydającymi 

oświadczenia w imieniu UE po wyborach są prezydencja, członek Kolegium Komisarzy odpowie-

dzialny za działania zewnętrzne i/lub komisarz odpowiadający za pomoc rozwojową. 

4.4.1 MOW UE w Afryce w latach 2007-2009 

Spośród jedenastu MOW UE, które w omawianym podokresie obserwowały procesy wyborcze w 

Afryce Subsaharyjskiej, cztery zostały sformowane w 2007 roku (były to m.in. szczególnie ważne 

MOW UE w Nigerii i Kenii), cztery w 2008 (wśród nich MOW UE Angola 2008, obserwująca pierw-

szy proces wyborczy w tym kraju od wznowienia w 1992 roku wojny domowej) oraz trzy w roku 

2009. Pod względem liczb bezwzględnych Afryka pozostała w tym podokresie głównym terenem 

działalności MOW UE. 

Wiosną 2007 roku MOW UE po raz drugi obserwowała cały następujący raz na cztery lata cykl wy-

borczy w Nigerii. Skierowano ją do obserwacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych 14 kwiet-

nia oraz wyborów gubernatorów i zgromadzeń stanowych 21 kwietnia 2007 r. 1607. Wybory te poprze-

dzała walka prezydenta Oluseguna Obasanjo o zniesienie limitu dwóch kadencji, zakończona przegra-

nym głosowaniem w Senacie1608. Prezydent odegrał więc kluczową rolę w wyborze na kandydata rzą-

dzącej PDP mało znanego gubernatora północnonigeryjskiego stanu Katsina Umaru Yar’Adua. Co 

więcej – sytuacja z Obasanjo – powtórzyła się na mniejszą skalę w niektórych spośród 36 stanów, 

gdzie również gubernatorom skończyła się druga kadencja i następowała walka o przeforsowanie 

wspieranych przez nich następców. 

W porównaniu z wyborami 2003 roku sytuacja z respektowaniem zasad praworządności wydaje się 

jeszcze gorsza. Raport Końcowy zawiera wyczerpujący opis całego szeregu praktyk noszących zna-

miona fałszerstwa. W czasie wyborów stanowych zaobserwowano m.in.: porywanie skrzynek z gło-

sami, głosowanie przez osoby nieletnie oraz „znaczne dowody fałszerstwa, w szczególności w czasie 

procesu zestawiania wyników, któremu całkowicie brakowało przejrzystości ze względu na fakt, że 

rezultaty z lokali wyborczych nie zostały wywieszone na żadnym szczeblu administracji wyborczych”. 

Wymieniano również częsty brak wszystkich materiałów wyborczych, istnienie braków w obsadzie 

komisji wyborczych, niedoszkolenie ich członków, bardzo słabe przestrzeganie procedur i brak za-

gwarantowania tajności głosowania w większości lokali wyborczych1609. W odbywających się tydzień 

później wyborach federalnych (prezydenckich i parlamentarnych) zauważono tylko jedną istotną po-
                                                 
1607 European Union deploys Election Observation Mission to Nigeria for General Elections, IP/07/333 Brussels, 
15 marca 2007 r. 
1608 C. Timberg, Nigerian Senate Blocks Bid for 3rd Presidential Term, „Washington Post”, 17 maja 2006 r. 
1609 EU EOM Nigeria 2007 – Final Report, s. 2 
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prawę – władze skierowały większe siły do ochrony lokali, co ograniczyło incydenty z udziałem 

przemocy. Znów jednak – według Raportu Końcowego – „procedury głosowania bardzo często prze-

strzegane były w słabym stopniu, a w większości obserwowanych lokali wyborczych nie gwarantowa-

no tajności głosowania”. Ponadto obserwatorzy zauważyć mieli m.in. wrzucanie sfałszowanych gło-

sów do urn, wielokrotne głosowanie przez te same osoby, zastraszanie wyborców, podmianę doku-

mentacji z wynikami, kradzież materiałów wyborczych, kupowanie głosów i głosowanie nieletnich. 

Znów, wbrew zapewnieniom Niezależnej Krajowej Komisji Wyborczej (INEC), nie wywieszono pu-

blicznie wyników wyborów w poszczególnych lokalach1610. 

W tej sytuacji już w Oświadczeniu Wstępnym MOW UE stwierdziła, że wybory „dalece odbiegały od 

podstawowych międzynarodowych i regionalnych standardów demokratycznych wyborów” zarówno 

ze względu na słabą organizację, „brak podstawowej przejrzystości, powszechne nieprawidłowości 

proceduralne, istotne dowody oszustw i pozbawiania wyborców ich praw”. Wyliczano, że w incyden-

tach przedwyborczych śmierć poniosło 200 osób. Jedynymi pozytywami było przyznanie, że w kam-

panii wyborczej przestrzegano wolności opinii i zgromadzeń i że „zasadniczo rolę pozytywną i nieza-

leżną” odgrywał system sądownictwa1611, który zresztą unieważnił później część wyborów gubernator-

skich. Zarówno Oświadczenie Wstępne jak i Raport Końcowy stwierdzają, że obserwowany proces 

nie może być uznany za wiarygodny1612, co de facto stawia pod znakiem zapytania prawowitość wyło-

nionych w jego rezultacie władz. Co ciekawe jednak, władze Nigerii również nie przeczyły istnieniu 

fałszerstw wyborczych, podkreślając raczej ich powszechność i niepanowanie nad sytuacją w kraju. 

Ustępujący prezydent Obasanjo przyznał, że wybory nie były doskonałe1613. 

Niejednoznaczna jest odpowiedź instytucji UE na tak wymowny dokument, który dyskwalifikuje pro-

ces wyborczy jako niewiarygodny. Dzień po jego wydaniu w Luksemburgu odbywało się spotkanie 

trojki ministerialnej UE – ECOWAS, w której Unię reprezentował jej specjalny przedstawiciel ds. 

WPZiB Javier Solana. W dokumencie końcowym odniesiono się do wyborów w Nigerii w bardzo 

łagodny sposób. Uczestnicy spotkania uznali w imieniu UE i ECOWAS, że „zauważyli w kontekście 

tych wyborów pewne pozytywne elementy, takie jak wolność wypowiedzi i niezależność systemu 

sądownictwa, wyrazili jednak ubolewanie z powodu braków organizacyjnych i proceduralnych, jak 

również aktów przemocy, o których donoszą wstępne raporty krajowych, regionalnych i międzynaro-

                                                 
1610 Ibidem 
1611 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2007, op.cit., s. 92; Preliminary Statement. Elections fail 
to meet hopes and expectations of the Nigerian people and fall far short of basic international standards, Abuja, 
23 kwietnia 2007 r., s. 1 
1612 EU EOM Nigeria 2003 – Final Report, s. 1; Preliminary Statement. Elections fail to meet hopes and expecta-
tions (…), op.cit. 
1613 Huge win for Nigeria's Yar'Adua, news.bbc.co.uk, 23 kwietnia 2007 r. 
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dowych misji obserwacji wyborów”1614. 

Jednakże niemiecka prezydencja wydała wkrótce jednoznacznie brzmiące oświadczenie, w której w 

imieniu UE wyraziła „rozczarowanie” faktem, że wybory „nie stanowiły znacznego postępu w porów-

naniu z wyborami 2003 roku”1615. 

Miesiąc później komisarz Ferrero-Waldner powtórzyła zarzuty MOW UE w czasie debaty, do której 

doszło na forum Parlamentu Europejskiego1616. W debacie tej praktycznie nie istniała kontrowersja co 

do oceny wyborów, a Oświadczenie Wstępne MOW UE traktowane było jako podstawowe źródło dla 

ich negatywnej weryfikacji. Część europosłów, w tym polskich, domagała się wstrzymania pomocy 

rozwojowej dla Nigerii1617. Rezultatem tej debaty jest rezolucja uznająca, że „ludność Nigerii ma pra-

wo do nowych wyborów” (p. 4) i zatwierdzająca wnioski MOW UE (p. 14) oraz zawierająca kluczo-

wy wniosek, by Komisja Europejska wstrzymała wszelką pomoc rozwojową kierowaną bezpośrednio 

do władz federalnych oraz stanowych Nigerii i utrzymała jedynie te projekty, które finansowane są z 

pominięciem władz (p. 16)1618. 

Innym niezwykle ważnym obserwowanym w 2007 roku procesem wyborczym w Afryce Subsaharyj-

skiej były wybory prezydenckie i parlamentarne w Kenii – przypomnijmy, że MOW UE obserwowała 

ich poprzedni cykl w 2002 roku i wówczas wydźwięk jej Raportu Końcowego był pozytywny. Przed 

głosowaniem 2007 roku Kenia miała opinię państwa znajdującego się w zaawansowanym stadium 

konsolidacji demokratycznej. Gdy wysyłano liczącą ponad 140 osób i kosztującą 4,6 mln euro Misję, 

Komisja Europejska postrzegała wręcz państwo przyjmujące jako – cytując słowa Ferrero-Waldner – 

„ostoję stabilności” we Wschodniej Afryce1619. Po wyborach 27 grudnia, ogłoszono reelekcję prezy-

denta Mwaia Kibakiego, który otrzymując 46% głosów pokonać miał w jednoturowym głosowaniu 

lidera opozycji Railę Odingę (44%). Odinga również ogłosił swoje zwycięstwo twierdząc, że wybory 

sfałszowano. 1 stycznia 2008 MOW UE stwierdziła w Oświadczeniu Wstępnym, że „wybory nie speł-

niły podstawowych standardów”, a sposób liczenia głosów budzi wątpliwości co do dokładności wy-

ników1620. W istocie Kenia stała się ofiarą braku mechanizmów konsocjonalnych w państwie o dużych 

tradycjach głosowania etnicznego i realnego konfliktu o władzę między przedstawicielami plemienia 

Kikujów (popierającego Kibakiego) i koalicję plemion Luo, Luhya i Kalenjin (głównie popierających 

                                                 
1614 11th ECOWAS-EU Ministerial Troika Meeting, C/07/92, PRES/07/92, Luxembourg, 24 kwietnia 2007 r. 
1615 Declaration by the Presidency on behalf of the EU on the elections in Nigeria, www.eu2007.de, 27 kwietnia 
2007 r. 
1616 Sytuacja w Nigerii (debata), CRE 23/05/2007 - 10, Strasburg, 23 maja 2007 r. 
1617 Ibidem 
1618 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ostatnich wyborów w Nigerii, 
P6_TA(2007)0210, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” C 102 E/448, 24 kwietnia 2008 r. 
1619 Kenya: EU deploys Election Observation Mission, IP/07/1685, Brussels, 13 listopada 2007 r. 
1620 Preliminary Statement. Doubts about the Credibility of the Presidential ResultsHamper Kenya’s Democratic 
Progress, Nairobi, 1 stycznia 2008 r. 
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Odingę)1621. Już w ciągu pierwszych dni po ogłoszeniu wyborów w całym kraju doszło do serii po-

gromów, głównie między ludnością Kikuju i Luo. Liczbę zabitych w ciągu miesiąca starć ocenia się 

na 1220 osób, 3,5 tysiąca zostało rannych, 350 tysięcy wypędzono z ich domostw, popełniono również 

kilkaset gwałtów1622. W ciągu pierwszych kilkunastu dni kryzysu ponad 6 tysięcy Kenijczyków ucie-

kło do sąsiedniej Ugandy1623 - do tej pory to Kenia była krajem przyjmującym uchodźców z sąsiednich, 

objętych konfliktami państw. 

Po raz pierwszy w historii MOW UE, Komisja podjęła decyzję o ewakuacji obserwatorów – ostatni 

opuścili Kenię 12 stycznia. Późniejszy Raport Końcowy, wydany dopiero 3 kwietnia 2008 r. uznawał 

za zasadne większość skarg opozycji i w praktyce wykazywał, że znaczna część liczącej 230 tysięcy 

głosów przewagi prezydenta Kibakiego, uzyskana została dzięki niewyjaśnionym różnicom w wyni-

kach noszącym typowe znamiona fałszerstwa wyborczego. W szczególności wyliczano, że: 

a.) w obwodach Molo i Kieni różnica między wynikami na szczeblu obwodowym i wprowadzonymi 

do wyników na szczeblu krajowym wynosiła odpowiednio 20 i 17 tysięcy głosów na korzyść pre-

zydenta Kibakiego, w całej serii innych obwodów wynosiła od 7 do 8 tysięcy. W części obwodów 

obniżano wyniki Odingi, w jednym – o 12 tysięcy1624. 

b.) zauważono szereg obwodów, gdzie różnica frekwencji między wyborami parlamentarnymi i pre-

zydenckimi odbywającymi się, bądź co bądź, tego samego dnia przekroczyła 10 procent, za każ-

dym razem na rzecz wyborów prezydenckich1625. 

W Raporcie znalazło się również bardzo mocne jak na standardy międzynarodowej obserwacji wybor-

czej stwierdzenie, że Główny Obserwator osobiście widział przypadki zmieniania protokołów z wyni-

kami z całych okręgów wyborczych1626. 

Należy zaznaczyć, że w czasie całego kryzysu kenijskiego ani MOW UE ani instytucje unijne, nie 

stwierdziły explicite kto był zwycięzcą wyborów. Jeżeli prześledzić reakcje instytucji UE są one 

ostrożne, choć opierają się na ustaleniach MOW UE. 3 stycznia 2008 r. KE stwierdziła, że „prezydent 

Kibaki i pan Odinga są bardzo blisko zwycięstwa”, ale podkreślała, że nieprawidłowości opisane 

                                                 
1621 Crisis in Kenya, www.responsibilitytoprotect.org 
1622 C. Akurut, Kenya: Involvement of the ICC in the 2007 post-election violence, „Consultancy Africa Intelli-
gence”, 16 października 2012 r. 
1623 Zob: Count Down to Deception: 30 Hours that Destroyed Kenya, Kenyans for Peace with Truth and Justice, 
Nairobi, 18 stycznia 2008 r. 
1624 EU EOM Kenya 2007 – Final Report, 3 kwietnia 2008 r., s. 34-35 
1625 Ibidem, s. 35. Co ciekawe, trzy lata później Raport Końcowy MOW UE Nigeria 2011, odbywającej się tuż 
po zakończeniu omawianego w tej pracy okresu, przeszedł do porządku dziennego nad bardzo podobną różnicą 
frekwencji w wyborach gubernatorów i zgromadzeń stanowych, które – podobnie jak te w Kenii odbywały się 
tego samego dnia. Zwrócić jednak należy uwagę, że wyborom tym nie towarzyszyła przemoc powyborcza. Zob. 
EU EOM Nigeria 2011 – Final Report, s. 51 
1626 EU EOM Kenya 2007 – Final Report, op.cit., s. 3 
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przez MOW UE „stawiają wątpliwości co do rezultatów” . Wzywała przy tym obu polityków do dia-

logu i znalezienia „inkluzywnego rozwiązania”1627. Niespełna dwa tygodnie później prezydencja w 

oświadczeniu, które wzywało Kenijczyków do dialogu przypomniała, że „ustalenia unijnej misji ob-

serwującej wybory oraz innych niezależnych obserwatorów są źródłem istotnych wątpliwości co do 

oficjalnych wyników wyborów prezydenckich” i wezwała do „zajęcia się wszystkimi doniesieniami 

dotyczącymi nadużyć wyborczych w ramach właściwych kanałów demokratycznych i prawnych”1628. 

Pod koniec stycznia podobne stagnowisko zajęła Rada, również przywołując stanowisko MOW UE i 

innych organizacji obserwujących wybory1629. 

Jeszcze przed publikacją Raportu Końcowego, Kibaki i Odinga, przy pośrednictwie Sekretarza Gene-

ralnego ONZ i prezydenta sąsiedniej Tanzanii, osiągnęli porozumienie, które dało początek Ustawie o 

zgodzie i pojednaniu narodowym. Tworzyła ona funkcję premiera powoływanego spośród członków 

parlamentu, zobowiązanego uzyskać wotum zaufania i odwoływanego wyłącznie przez parlament1630. 

Kibaki zachował funkcję prezydenta, jednak Odinga został wkrótce zaprzysiężony jako premier kenij-

skiego rządu. Obaj pełnili je aż do kolejnych wyborów prezydenckich w marcu 2013 roku. Ponieważ 

w wynegocjowaniu porozumienia brała udział ONZ i rezultatem był podział władzy zapobiegający 

eskalacji konfliktu plemiennego, instytucje UE uznały temat za zakończony1631, tym bardziej, że roz-

wiązanie zawierało „inkluzywne rozwiązanie” wspomniane w pierwszej reakcji Komisji1632. Sprawą 

zajął się natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny, który w 2010 roku postawił zarzuty 20 osobom, 

w tym zarówno członkom rządu Kibakiego jak i przedstawicielom opozycji1633. Ani prezydent, ani 

premier nie znaleźli się wśród oskarżonych. 

Szczególnych kontrowersji nie wzbudziły natomiast dwa inne obserwowane w 2007 roku procesy 

wyborcze w Afryce – wybory w w Sierra Leone1634 i Togo1635. W przypadku tej ostatniej Misji, do 

                                                 
1627 Commission on Kenyan elections, IP/08/8, Brussels, 31 grudnia 2007 r. 
1628 Oświadczenie prezydencji, wydane w imieniu Unii Europejskiej, dotyczące działań mediacyjnych UA w Kenii, 
P/08/8, Bruksela, 14 stycznia 2008 r. 
1629 2845. i 2846 posiedzenie Rady Sprawy ogólne i stosunki zewnętrzne Bruksela, C/08/195624/08 (Presse 19), 
28 stycznia 2008 r. 
1630 The National Accord and Reconciliation Bill, 2008, www.kenyalaw.org 
1631 Nota bene, znów oświadczenie jako jedyny wydał Louis Michel. Zob. Commissioner Michel welcomes coali-
tion government for Kenya, IP/08/360, Brussels, 28 lutego 2008 r. 
1632 Commission on Kenyan elections, IP/08/8, Brussels, 31 grudnia 2007 r. 
1633 List of suspects in Kenya violence given to ICC, „The Hague Justice Portal”, 4 marca 2010 r. 
1634 EU EOM Sierra Leone 2007 – Final Report, s. 3-4; Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 
(2008), 14146/2/08REV 2 COHOM 105, Bruksela, 27 października 2008 r., s. 88; Oświadczenie prezydencji w 
imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów w Sierra Leone, P/07/68, Bruksela, 17 sierpnia 2007 r.; Oświad-
czenie prezydencji w imieniu Unii Europejskiej w sprawie wyborów prezydenckich w Sierra Leone, P/07/75, 
Bruksela, 21 września 2007 r. 
1635 MOE UE Togo 2007 – Rapport final, s. 3-4; Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka (2008), 
op.cit., s. 89-90 
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której instytucje unijne przykładały dość dużą wagę1636, kontrowersję natury instytucjonalnej wywoła-

ła postawa Komisji, która wydała komunikat prasowy, komentując wybory kilka godzin przed oficjal-

ną konferencją MOW UE i prezentacją w Lomé Oświadczenia Wstępnego1637. Postawa ta została skry-

tykowana w późniejszym sprawozdaniu instytucji1638. Dla odmiany prezydencja skomentowała wybo-

ry trzy dni po konferencji1639. 

W kolejnym roku, sformowano w Afryce cztery MOW UE – obserwowały one proces powrotu do 

praktyk wyborczych w Angoli, kolejne, regularne wybory w Rwandzie oraz wybory prezydenckie w 

Ghanie i parlamentarne w Gwinei-Bissau. Misja w Angoli miała szczególne znaczenie – nadzorowała 

wybory parlamentarne, pierwsze od wznowienia w 1992 roku wojny domowej i zarzucenia przez rzą-

dzącą MPLA procedur demokratycznych. Wybory 2008 były więc długo odłożoną w czasie konse-

kwencją niepowodzenia opisanego w drugim rozdziale i obserwowanego przez ONZ procesu wy-

borczego 1992 roku. Odbywały się jednak w zmienionych uwarunkowaniach politycznych. W 2002 

roku siły rządowe zabiły lidera UNITA Jonasa Savimbiego, a po utracie charyzmatycznego przywód-

cy, jego podwładni skapitulowali. Wybory przeprowadzano więc w sytuacji sprawowania przez rzą-

dzącą MPLA pełni władzy na całym terytorium oraz sprowadzenia UNITA do roli opozycji parlamen-

tarnej. Oficjalne wyniki dawały rządzącej partii 81% głosów i 191 na 220 miejsc w Zgromadzeniu 

Narodowym. UNITA otrzymać miała 10% głosów i 16 miejsc. Ocena zawarta w Raporcie Końcowym 

MOW UE Angola 2008 jest mieszana – znalazła się w niej zarówno pochwała pokojowej kampanii 

wyborczej obu partii i respektowania przez państwowe media równości czasu antenowego (ale już nie 

równowagi w relacjonowaniu kampanii wyborczej), jak i zaniepokojenie brakiem dostępu obserwato-

rów i przedstawicieli partii politycznych do zestawianych wyników. Dodawano też, że „wyników nie 

opublikowano z podziałem na lokale wyborcze, tak że nie ma możliwości ich sprawdzenia”1640. Jedno-

cześnie jednak MOW UE przyznawała, że zdecydowana większość (ponad 93%) obserwatorów nie 

zauważyła nieprawidłowości, a jeżeli takowe występowały, to były raczej wynikiem złego stosowania 

procedur, nie zaś próby fałszerstwa1641. 

                                                 
1636 Wybory były kulminacją trwającego od wielu miesięcy procesu demokratyzacyjnego – instytucje unijne 
wielokrotnie podkreślały, że obserwują je ze wzmożoną uwagą. Zob. Oświadczenie prezydencji w imieniu Unii 
Europejskiej w sprawie Togo, P/07/54, Bruksela, 12 lipca 2007 r.; Joint ECOWAS-EU Declaration on the legi-
slative elections in Togo, C/07/232, Ouagadougou, 11 października 2007 r. 
1637 W oświadczeniu tym szczególnie entuzjastycznie brzmi wypowiedź Louisa Michela. Zob. Togo: all calm as 
parliamentary elections are held on 14 October 2007 The European Union is closely monitoring the parliamen-
tary elections in Togo. The elections are a major step forward on the country’s road to democracy, IP/07/1502 
Brussels, 16 października 2007 r. 
1638 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania 
(2007/2217(INI)), Uzasadnienie „Misje obserwacji wyborów: cele, praktyka i przyszłe wyzwania”, PE 
400.633v.03-00, 9 kwietnia 2008 r. 
1639 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów parlamentarnych w Togo, 
P/07/91, Bruksela, 19 października 2007 r. 
1640 EU EOM Angola 2008 – Final Report, 21 września 2008 r., s. 3 
1641 Ibidem, s. 37 
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W przypadku wyborów w Rwandzie, sformowano już trzecią w historii MOW UE w tym kraju. Bio-

rąc pod uwagę treść Raportu Końcowego MOW UE, ocenę tych wyborów należy uznać za negatywną 

i zbliżoną do oceny wystawionej przez MOW UE Rwanda II 2003. MOW UE wskazywała na „fun-

damentalne braki pod względem międzynarodowych i regionalnych standardów demokratycznych 

wyborów”. Według Raportu Końcowego, w czasie głosowania nie stosowano podstawowych zabez-

pieczeń takich jak pieczętowanie urn do głosowania, zapobieganie wielokrotnemu głosowaniu, brak 

rygorystycznego sprawdzania obecności nazwiska wyborcy na liście oraz „dowolne używanie dodat-

kowych list wyborczych”, przez co rozumie się swobodne dopisywanie wyborców do listy. Skrytyko-

wano również władze za brak przejrzystości w liczeniu i zestawianiu głosów oraz niedopuszczenie 

obserwatorów do ostatniego z procesów. Zwracano uwagę, że „całkowicie przejrzysty i uwzględniają-

cy obserwację proces konsolidacji wyników jest kluczem do spełnienia kluczowych standardów mię-

dzynarodowych w przeprowadzeniu wyborów”1642. Co więcej podobnie jak w 2003 roku zwracano na 

używanie oskarżeń o „dywizjonizm" i „zauważalną nieobecność debaty politycznej" jak również sto-

sowanie wybiórczych aresztowań1643. W przeciwieństwie do misji z 2003 roku skrytykowano system 

wyborów pośrednich. Krytyka ta zdaje się jednak być niepełna – obejmuje wyłącznie brak bezpośred-

nich wyborów i tym samym „osłabianie bezpośredniej sprawozdawczości (accountability)” parlamen-

tarzystów1644, a nie oczywistą nierówność płci czy też choćby możliwość sterowania procesem przez 

władze1645. Samo ustawodawstwo gwarantujące kobietom 30% miejsc w parlamencie i wyłączające te 

miejsca z wyborów bezpośrednich, uznane zostało wręcz w Raporcie za „postępowe”1646. 

O ile jednak ogólny wydźwięk raportu zdaje się w wyraźny sposób podkreślać braki procesu wy-

borczego, o tyle reakcja instytucji UE na ten proces wyborczy jeszcze bardziej zmiękczyła wydźwięk 

spostrzeżeń MOW UE. Komisarze Benita Ferrero-Waldner i Louis Michel, którzy – co ciekawe – 

wspólnie ogłosili powołanie tej Misji1647, również skomentowali we wspólnym oświadczeniu wybo-

ry1648. Oboje pogratulowali władzom Rwandy i tylko w wypowiedzi Michela oraz w opisowej części 

oświadczenia zdawkowo odniesiono się do opisanej później w Raporcie Końcowym specyfiki liczenia 

głosów. Jedynie częściowo tłumaczyć to można łagodniejszym wydźwiękiem wydanego już wówczas 

Oświadczenia Wstępnego niż opublikowanego wiele dni później Raportu Końcowego. Pierwszy z 

dokumentów istotnie zaczynał się wzmianką o poprawie w stosunku do wyborów 2003 roku, jednak 

                                                 
1642 EU EOM Rwanda 2008 – Final Report, s. 4 
1643 Ibidem, s. 5 
1644 Ibidem, s. 18 
1645 Co ciekawe, MOW UE nie skomentowała faktu, że tak jak w 2003 roku łączna liczba osób uprawnionych do 
wyboru 24 parlamentarzystek wynosiła 20.123 osoby, tak w wyborach 2008, uprawnionych do głosowania na 
danej liście wyborców były jedynie 5.244 osoby. Różnica ta jeszcze bardziej unaocznia możliwości manipulo-
wania wyborami. Zob. Ibidem, s. 17 
1646 Ibidem, s. 34 
1647 European Union deploys Election Observation Mission to Rwanda, IP/08/1231, Brussels, 1 sierpnia 2008 r. 
1648 Commissioners Ferrero-Waldner and Michel on the elections in Rwanda, IP/08/1341, Brussels, 17 września 
2008 r. 
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zawierał wszystkie opisane w raporcie zastrzeżenia, w tym stwierdzenie, że wskutek represyjnej legi-

slacji w kampanii wyborczej zabrakło debaty1649. Żadnego oświadczenia nie wydała natomiast sprawu-

jąca wówczas prezydencję Francja, której stosunki z Rwandą od czasu ludobójstwa na Tutsi były na-

pięte. 

Nadużyć nie dopatrzyły się z kolei również funkcjonujące w 2008 roku MOW UE w Ghanie1650 i 

Gwinei Bissau. Pierwsza obserwowała obie rundy wyborów prezydenckich (7 i 28 grudnia), druga – 

wybory parlamentarne (16 listopada). W przypadku Ghany wybory nie wzbudziły żadnych większych 

kontrowersji1651, w podobny sposób komentowały je instytucje UE1652. W Gwinei-Bissau zauważono 

jedynie braki natury technicznej1653. 

W roku 2009 obserwacja procesów wyborczych w Afryce odgrywała znacznie mniejszą rolę niż w 

innych częściach świata, gdzie obserwowano m.in. proces konstytucyjny w Boliwii i wybory prezy-

denckie w Afganistanie. Na terenie Afryki MOW UE skierowano do na wybory do Malawi (maj)1654, 

Gwinei-Bissau (przełom czerwca i lipca)1655 oraz do Mozambiku (listopad) 1656. W Gwinei-Bissau 

wybierano prezydenta, w Malawi – prezydenta i parlament, zaś w Mozambiku głosowano w wyborach 

prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych naraz. 

W Mozambiku, gdzie partia FRELIMO po raz kolejny utrzymała się u władzy, MOW UE odnotowała 

dobrą organizację wyborów i ich pokojowy przebieg, ale jednocześnie skrytykowała m.in. „brak fun-

damentalnych środków służących przejrzystości” oraz nierówne warunki prowadzenia kampanii. Pod-

kreśliła jednak, że braki te mogły mieć jedynie ograniczony wpływ ze względu na wysokie zwycię-

stwo FRELIMO (74,66% w wyborach parlamentarnych) i jego kandydata Armando Guebuzy (75,01% 

w wyborach prezydenckich)1657. Po tych wyborach – to rzadkość – stanowisko KE przedstawił jej 

przewodniczący José Barroso1658. Pomimo, że były premier Portugalii – metropolii Mozambiku – 

                                                 
1649 Zob. 2008 Preliminary Statement. Elections prove a sound basis for further reform, Kigali, 17 września 2008 
r., s. 1-3 
1650 European Union deploys Election Observation Mission to Ghana, IP/08/1674, Brussels, 11 listopada 2008 r. 
1651 EU EOM Ghana 2008 – Final Report, s. 4 
1652 Commissioners Ferrero-Waldner and Michel on the Presidential and Parliamentary Elections in Ghana, 
IP/08/1916, Brussels, 9 grudnia 2008 r.; Commissioners Ferrero-Waldner and Michel on the Presidential Elec-
tions in Ghana, IP/09/7, Brussels, 5 stycznia 2009 r.; Oświadczenie prezydencji na temat wyborów w Ghanie 
wydane w imieniu Unii Europejskiej, PESC/09/2, Bruksela, 8 stycznia 2009 r. 
1653 Preliminary Statement. Guinea Bissau holds peaceful and orderly election, despite widespread problems 
with election material; high turnout signals determination to strengthen the legislative body, Bissau, 18 listopada 
2008 r. ; Commissioners Ferrero-Waldner and Michel on the parliamentary elections in Guinea-Bissau, 
IP/08/1730, Brussels, 18 listopada 2008 r. 
1654 European Union deploys Election Observation Mission to Malawi, IP/09/590, Brussels, 17 kwietnia 2009 r. 
1655 European Union deploys Election Observation Mission to Guinea Bissau, IP/09/931Brussels, 16 czerwca 
2009 r 
1656 European Union deploys Election Observation Mission to Mozambique, IP/09/1415, 5 października 2009 r. 
1657 EU EOM Mozambique 2009 – Final Report, s. 4 i 7 
1658 EC President Barroso congratulates the people of Mozambique on the holding of successful democratic 
elections, IP/09/1658, Brussels, 30 października 2009 r. 
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przywołał fakt obecności MOW UE, to ani razu nie odwołał się do wydanego tego samego dnia i za-

wierającego elementy krytyczne Oświadczenia Wstępnego1659 

Po wyborach w Malawi przedmiotem krytyki w Raporcie Końcowym MOW UE była przede wszyst-

kim słabość organizacyjna komisji wyborczej, używanie przez władze resursu administracyjnego oraz 

„polityka wydawnicza państwowych nadawców, która wykluczała partie opozycyjne”1660. Podobnie 

jak w Mozambiku, również w Malawi nie doszło do zmiany władzy – prezydent Bingu wa Muhtarika 

dostał blisko dwie trzecie głosów, a jego Demokratyczna Partia Postępowa (DPP) zdecydowaną więk-

szość miejsc w parlamencie. Pomimo, że również Oświadczenie Wstępne MOW UE było stosunkowo 

krytyczne1661, wydane pięć dni później oświadczenie prezydencji gratulowało Malawijczykom prze-

prowadzenia wyborów i w niewielkim stopniu odnosiło się do zarzutów MOW UE1662. 

Paradoksalnie spośród tych trzech procesów, najbardziej pozytywnie oceniła obserwowane wybory 

MOW UE Gwinea-Bissau 20091663, mimo, że obserwowane wybory były przedterminowe, a rozpisano 

je w związku z zamordowaniem w marcu przez armię dotychczasowego prezydenta João Bernardo 

„Nino" Vieiry 1664 . Reakcją w imieniu instytucji UE były wspólne oświadczenia Benity Ferrero-

Waldner i obu komisarzy ds. rozwoju (Luisa Michela między dwiema turami na stanowisku komisarza 

zastąpił Karel De Gucht)1665. Całość wyborów skomentowano w oświadczeniu prezydencji1666. 

4.4.2 MOW UE w Azji w latach 2007-2009 

W 2007 roku udało się zorganizować tylko jedną obserwację wyborczą UE w regionie Azji i Pacyfiku 

– w Timorze Wschodnim obserwowano cały cykl wyborczy obejmujący dwie tury wyborów prezy-

denckich (kwiecień-maj) oraz wybory parlamentarne (lipiec). Obserwatorzy przebywali w państwie 

                                                 
1659 Preliminary Statement. A very well-managed election day and a constructive campaign with, however, a 
process featuring transparency shortcomings and a degree of constraint with regard to political activity and 
voter choice at a local level, Maputo, 30 października 2009 r. 
1660 EU EOM Malawi 2009 – Final Report, s. 3 
1661 Preliminary Statement. A well managed election day, but some important shortcomings demonstrate the need 
for continued reform Blantyre, 21 maja 2009 r. 
1662 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów krajowych w Malawi, 
PESC/09/58, Bruksela, 26 maja 2009 r. 
1663 Zob. EU EOM Guinea-Bissau 2009 – Final Report, s. 3-7 
1664 Vieira, lider Gwinei-Bissau w latach 1980-1999 i ponownie od 2005 roku, zginął zaatakowany we własnej 
rezydencji przez oddział armii, a zamach postrzegano jako odwet za dokonany dzień wcześniej skuteczny za-
mach na szefa sztabu gen. Batistę Tagme Na Waie, o który część wojskowych oskarżała prezydenta. Vieira i 
Tagme Na Waie uchodzili za nieprzejednanych przeciwników politycznych. Zob. Guinea-Bissau president killed. 
Soldiers assassinate president Vieira hours after bomb kills army chief, www.aljazeera.net, 2 marca 2009 r. 
1665 Commissioners Ferrero-Waldner and Michel on the outcome of the presidential elections in Guinea-Bissau, 
IP/09/1061 Brussels, 30 czerwca 2009 r.; Commissioners Ferrero-Waldner and De Gucht on the second round of 
Presidential elections in Guinea Bissau, IP/09/1196, 28 lipca 2009 r. 
1666 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie drugiej tury wyborów prezydenc-
kich w Gwinei Bissau, PESC/09/89, Bruksela, 30 lipca 2009 r. 
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przyjmującym przez cztery miesiące – była to najdłuższa obserwacja wyborcza UE do tej pory1667. Jest 

to ostatnia z trzech „podwójnych” MOW UE, co do których istnieje wątpliwość czy była jedną czy 

dwiema Misjami. Sytuacja wyglądała bardzo podobnie jak w przypadku MOW UE Mauretania 2006-

2007 – z formalnego punktu widzenia, powołano dwie Misje – pierwsza obserwowała wybory prezy-

denckie1668, a dopiero po nich powołano kolejną – na wybory parlamentarne1669. W rezultacie prac 

obserwatorów i Zespołu Głównego powstał jednak tylk o jeden Raport Końcowy. Co więcej, tym ra-

zem również sama MOW UE postrzegała się jako jedną całość – ślady tego podejścia widać zarówno 

w Raporcie Końcowym1670, jak i w jednym z oświadczeń wydanych przez MOW UE dla prasy1671. 

Wydaje się zatem zasadne, by traktować ją jako jedną MOW UE, a jej drugi akt powołania jako do-

kument wyłącznie przedłużający mandat i zakres badania Misji. 

Nie istnieje natomiast wątpliwość co do samej oceny procesu wyborczego – pierwszego w historii 

Timoru organizowanego nie przez ONZ-owską administrację, lecz samodzielnie przez władze nowo 

powstałego państwa. Raport Końcowy MOW UE stwierdza, że „wybory prezydenckie i parlamentarne 

2007 roku stanowiły proces wyborczy oparty na otwartej konkurencji, który jest ważnym kamieniem 

milowym w budowie demokracji”. Chwalono przy tym „pełne zaangażowanie partii politycznych”, 

wysoki poziom „wolności zgromadzeń i wyrażania poglądów, którym cieszyli się wszyscy kandydaci” 

oraz przeprowadzenie przez administrację wyborczą „wiarygodnych i prawdziwych wyborów w za-

sadniczo pokojowej atmosferze”. Konkludowano, że „zarówno wybory prezydenckie jak i parlamen-

tarne spełniły podstawowe międzynarodowe standardy wolnych wyborów”1672. Po wyborach prezy-

denckich, swoje stanowisko wyraziły zarówno Komisja (wybory komentowali José Barroso, Benita 

Ferrero-Waldner i Louis Michel)1673 jak i prezydencja1674, zaś po parlamentarnych prezydencja1675 i we 

własnym imieniu komisarz Ferrero-Waldner1676. 

                                                 
1667 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2007, 13288/1/07REV 1 COHOM 88, Bruksela, 18 paź-
dziernika 2007 r., s. 93 
1668 European Union deploys Election Observation Mission to Timor Leste, IP/07/323, Brussels, 14 marca 2007 r. 
1669 European Union deploys Election Observation Mission to Timor Leste, IP/07/833, Brussels, 14 czerwca 
2007 r. 
1670 Zob. EU EOM Timor-Leste 2007 – Final Report, s. 3-4 
1671 EU EOM observers deployed to the 13 districts of Timor-Leste, www.eueomtimorleste.org, Dili, 17 czerwca 
2007 r. 
1672 EU EOM Timor-Leste 2007 – Final Report, s. 1 
1673 The European Commission welcomes the peaceful development of the Presidential elections in Timor-Leste, 
IP/07/493, Brussels, 12 kwietnia 2007 r. 
1674 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the first round of the presidential election 
in Timor-Leste, P/07/33, Brussels, 16 kwietnia 2007 r.; Declaration by the Presidency on behalf of the European 
Union on the second round of the presidential election in Timor-Leste, P/07/41, Brussels, 16 maja 2007 r. 
1675 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the legislative elections in Timor-Leste, 
P/07/53, Brussels, 5 lipca 2007 r. 
1676 Commissioner Ferrero-Waldner welcomes the peaceful development of the Parliamentary elections in Ti-
mor-Leste, IP/07/992, Brussels, 2 lipca 2007 r. 
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Wcześniej, w tym samym roku próbowano powołać MOW UE w Bangladeszu1677. Wybory miały się 

odbyć 22 stycznia 2007 r. i położyć kres trwającemu od kilkunastu miesięcy chaosowi politycznemu. 

By go przełamać dwie główne partie – Banglijska Partia Narodowa i Liga Ludowa (Awami) – zgodzi-

ły się na wybór na prezydenta niezależnego kandydata Iajuddina Ahmeda. Prezydent stanął na czele 

bezpartyjnego Rządu Tymczasowego – mechanizm taki stosowany był już w przeszłości w warunkach 

silnie spolaryzowanej demokracji banglijskiej. Na kilkanaście dni przed wyborami, Liga Ludowa 

oskarżyła prezydenta o sprzyjanie Banglijskiej Partii Narodowej i ogłosiła bojkot wyborów. Iajuddin 

Ahmed ogłosił stan wyjątkowy. W tej sytuacji 11 stycznia 2007 r. Ferrero-Waldner postanowiła wyco-

fać obecną już na miejscu MOW UE1678. Była to pierwsza taka decyzja od wydania Komunikatu Ko-

misji. Dzień później prezydent Ahmed powołał nowy rząd tymczasowy1679 i odwołał wybory na czas 

nieokreślony zakazując działalności partii politycznych. W istocie przez blisko dwa lata trwało poszu-

kiwanie rozwiązania konstytucyjnego i warunków przeprowadzenia nowych wyborów. Rząd zniósł 

pod koniec 2007 częściowo, a latem 2008 roku ostatecznie zakaz działalności partii politycznych. 3 

listopada 2008 zniesiono ograniczenia wolności zgromadzeń i wypowiedzi, zaś na grudzień zaplano-

wano wybory1680. Komisja Europejska skierowała na nie grupę ekspertów, a gdy 17 grudnia, na 12 dni 

przed ostateczną datą głosowania (29 grudnia 2008 r.), oficjalnie zniesiono stan wyjątkowy, podwyż-

szyła ją do rangi pełnowymiarowej MOW UE. Ferrero-Waldner stała na stanowisku, że jest to ta sama 

Misja, którą wycofano z kraju w 2007 roku. Na jej czele znów stanął więc Alexander Lambsdorf 

(Niemcy, ALDE), a oba komunikaty – przed wysłaniem Misji oraz po wyborach – mówiły o „ponow-

nym rozmieszczeniu pełnej MOW UE, która została zawieszona w styczniu 2007 r.”1681. Stanowisko 

to odzwierciedlone zostało również w Raporcie Końcowym1682, choć zasadniczo różnił się skład Ze-

społu Głównego obu misji. Sama ocena procesu wyborczego była pozytywna, a wybory (zakończone 

wyraźnym zwycięstwem Ligi Ludowej zostały uznane przez MOW UE za istotny krok w kierunku 

przywrócenia demokracji1683 i w ten sam sposób również potraktowane przez prezydencję1684. Praw-

dopodobnie ze względu na panujący w przededniu wyborów brak zaufania między głównymi aktorami, 

w Raporcie Końcowym znalazło się wyraźne stwierdzenie, że „wynik wyborów zdaje się odzwiercie-

dlać wolę narodu Bangladeszu, zaś obserwatorzy MOW UE nie donosili o faktach wskazujący na sfał-
                                                 
1677 European Union Election Observation Mission to Bangladesh, IP/06/1816, Brussels, 15 grudnia 2006 r.; 
1678 European Commission suspends its Election Observation Mission to Bangladesh, IP/07/33, Brussels, 11 
stycznia 2007 r.; Declaration by the Presidency on behalf of the EU on the recent political developments in Ban-
gladesh, P/07/1, Brussels, 16 stycznia 2007 r. 
1679 Bangladesh president appoints head of a new caretaker government, depesza AP z 12 stycznia 2007 r. 
1680 Cały proces opisany jest w Raporcie Końcowym Misji. Zob. EU EOM Bangladesh 2008 – Final Report, 24 
marca 2009 r., s. 8-9 
1681 European Union to observe the parliamentary election in Bangladesh, IP/08/1722 Brussels, 18 listopada 
2008 r.; Commissioner Ferrero-Waldner on the parliamentary elections in Bangladesh, IP/08/2062, Brussels, 31 
grudnia 2008 r. 
1682 EU EOM Bangladesh 2008 – Final Report, op.cit., s. 4 
1683 Prawa człowieka i demokracja na świecie: sprawozdanie z działań UE – od lipca 2008 roku do grudnia 
2009 roku, 8363/1/10 REV 1, Bruksela, 11 maja 2010 r., s. 183 
1684 Oświadczenie prezydencji, wydane w imieniu Unii Europejskiej, w sprawie utworzenia nowego rządu w 
Bangladeszu, 5151/1/2009 REV 1, Bruksela, 13 stycznia 2009 r. 
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szowanie procesu”1685. W ten sposób brak zaufania między głównymi aktorami politycznymi, inheren-

ta cecha banglijskiego systemu politycznego, doprowadził – co zrozumiałe – do wzrostu znaczenia 

funkcji weryfikacyjnej MOW UE. 

W tym samym subregionie, obserwowano w 2008 roku inny ważny i trudny proces wyborczy. Po pro-

testach przeciwko rządom gen. Perveza Musharrafa, rząd Pakistanu wprowadził stan wyjątkowy i 

rozpisał na 8 stycznia 2008 roku wybory parlamentarne. Głosowanie to – odbywające się w warun-

kach częściowego ograniczenia swobód obywatelskich – traktowane było jako ostatnia próba uzyska-

nia przez Musharrafa społecznego wotum zaufania. Za szczególnie silną siłę opozycyjną uznawana 

była Pakistańska Partia Ludowa (PPP) byłej premier Benazir Bhutto. Zaproszenie do obserwacji wy-

borów wystosowane przez rząd Pakistanu, zostało tym razem odrzucone przez Komisję Europejską1686, 

zamiast MOW UE powołano wyłącznie Zespół Oceny Wyborów (EAT). Po zniesieniu stanu wyjąt-

kowego, do Zespołu dołączono obserwatorów długo- i krótkoterminowych i przekształcono go w tzw. 

Ograniczoną Misję Obserwacji Wyborów (Limited Election Observation Mission, LEOM) 1687. Mimo 

nazwy, struktura LEOM nie odróżniała się od zwykłej MOW UE. Celem tego typu zabiegu było unik-

nięcie złamania zasad metodologii obserwacji wyborczej i firmowania procesu, w którym część kam-

panii odbywała się w warunkach stanu wyjątkowego. 

W trakcie kampanii sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli władz, gdy śmierć Benazir Bhutto w 

zamachu bombowym w Rawalpindi 27 grudnia 2007 r. wywołała masowe protesty, a Pakistanowi 

groziła destabilizacja. W tej sytuacji władze zgodziły się na przesunięcie wyborów na 18 lutego 2008 

r., UE poparła tę decyzję (prezydencja zaapelowała do wszystkich aktorów życia politycznego o 

udział w wyborach1688), a LEOM została przemianowana na pełną MOW UE1689. Ze względu na nie-

przewidywalne konsekwencje fiaska procesu wyborczego, funkcja weryfikacyjna MOW UE Pakistan 

2008 daleko wykraczała poza swój tradycyjny zakres. Jeszcze przed głosowaniem MOW UE szczegó-

łowo informowała instytucje UE o sytuacji w państwie przyjmującym, zaś prezydencja tuż przed wy-

borami sformułowała propozycje konkretnych rozwiązań ratujących wiarygodność procesu wyborcze-

go – jest to najbardziej widoczny przykład bezpośredniego wykorzystania przez instytucje UE raportu 

śródokresowego Misji Obserwacji Wyborów. W ten sposób spostrzeżenia MOW UE zostały sformu-

łowane bezpośrednio w imieniu Unii Europejskiej. 15 lutego prezydencja zaapelowała m.in. by wy-

wiesić w komisjach szczegółowe wyniki głosowania oraz publicznie zaprezentować na szczeblu okrę-
                                                 
1685 EU EOM Bangladesh – Final Report, op.cit., s. 4 
1686 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania, op.cit., s. 15 
1687 European Union launches Limited Election Observation Mission in Pakistan, www.eueompakistan.org, 
Islamabad, 27 grudnia 2008 r. [dostęp 1 marca 2012 r.] 
1688 Oświadczenie prezydencji, wydane w imieniu Unii Europejskiej, w sprawie decyzji pakistańskiej komisji 
wyborczej o przełożeniu terminu wyborów powszechnych na 18 lutego 2008 r., P/08/1, Bruksela, 7 stycznia 2008 
r. 
1689 EU launches Election Observation Mission, oświadczenie MOW UE Pakistan 2008, Islamabad , 4 stycznia 
2008 r. 
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gów wyborczych szczegółowe wyniki głosowania z poszczególnych komisji. Sugerowała także, że 

„pozytywnym krokiem mogłoby być szybkie umieszczenie szczegółowych wyników z poszczegól-

nych komisji w Internecie”. W oświadczeniu znalazło się również wezwanie by „skargi i odwołania 

spotkały się z szybką, skuteczną i przejrzystą reakcją” oraz apel o „jak najszybsze uwolnienie więź-

niów politycznych, w tym sędziów i adwokatów, co byłoby istotnym krokiem ku odbudowywaniu 

wiary w niezależność wymiaru sprawiedliwości, w praworządność i demokrację”1690. Już po wyborach 

Raport Końcowy MOW UE wyszczególnił wszystkie nadużycia władzy: brak całkowicie równych 

reguł gry, nadużywanie zasobów administracyjnych oraz stronniczość mediów państwowych sprzyja-

jących partiom rządzącym. W efekcie stwierdzono, że cały proces nie spełnił wielu międzynarodo-

wych standardów przeprowadzania wyborów1691. Wnioski te, które pojawiły się zresztą tuż po wybo-

rach w Oświadczeniu Wstępnym MOW UE Pakistan 20081692 odzwierciedlono zasadniczo w stanowi-

sku Rady na początku marca1693. Zauważyć należy, że mimo to, wybory zakończyły się zwycięstwem 

opozycji – Pakistańska Partia Ludowa otrzymała 30,6%, a Pakistańska Liga Muzułmańska (Nawaz) – 

19,6% głosów1694. Po wyborach obie partie utworzyły rząd koalicyjny i w sierpniu doprowadziły do 

rezygnacji prezydenta Musharrafa1695, a nowym prezydentem we wrześniu został wdowiec po Bhutto – 

Asif Ali Zardari1696. 

W tej sytuacji reakcja polityczna instytucji UE uwzględniała rzecz jasna przede wszystkim wynik 

procesu wyborczego, a nie jego jakość. W oświadczeniu prezydencji gratulowano Pakistańczykom 

„woli rozwijania demokracji oraz odrzucenia sił skrajnych”, liczono na „szybkie utworzenie stabilne-

go i sprawnego rządu, który zajmie się problemami kluczowymi dla przyszłości Pakistanu, prezyden-

cja wyrażała ubolewanie „że nie wszyscy więźniowie polityczni, w tym sędziowie i adwokaci, zostali 

uwolnieni, a tym samym mogli uczestniczyć w wyborach” i apelowała o ich niezwłoczne uwolnienie, 

obecność MOW UE w kluczowym dla Pakistanu procesie wyborczym przedstawiano jako dowód, że 

Unia „jest gotowa pomóc mieszkańcom Pakistanu w tworzeniu dostatniego i stabilnego społeczeństwa, 

kierującego się zasadami demokracji i praworządności”1697. 

Niedługo po zakończeniu MOW UE w Pakistanie, dwie inne Misje obserwowały historyczne wybory 

                                                 
1690 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów parlamentarnych w Paki-
stanie, P/08/20, Bruksela, 15 lutego 2008 r. 
1691 EU EOM Pakistan 2008 – Final Report, 16 kwietnia 2008 r., s. 3-4; Roczne sprawozdanie UE na temat praw 
człowieka (2008), 14146/2/08REV 2 COHOM 105, Bruksela, 27 października 2008 r., s. 90-91 
1692 Preliminary Statement. Pakistan holds competitive elections, despite significant problems with the election 
framework and environment, Islamabad, 20 lutego 2008 r. 
1693 2859. posiedzenie Rady. Sprawy ogólne i stosunki zewnętrzne, C/08/687426/08 (Presse 68), Bruksela, 10 
marca 2008 r. 
1694 Islamic Republic of Pakistan Legislative Election of 18 February, psephos.adam-carr.net 
1695 Pakistan's Musharraf steps down, news.bbc.co.uk, 18 sierpnia 2008 r. 
1696 Bhutto's widower wins presidency, news.bbc.co.uk, 6 września 2008 r. 
1697 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przebiegu wyborów parlamentar-
nych w Pakistanie, P/08/24, Bruksela, 26 lutego 2008 r. 
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w dwóch innych państwach Subkontynentu Indyjskiego. W Nepalu (kwiecień 2008) wybory parla-

mentarne miały zadecydować, czy kraj ten pozostanie monarchią czy też stanie się republiką – miesiąc 

wcześniej w Bhutanie (marzec 2008) głosowanie w wyborach do parlamentu, pierwsze w historii, 

miało stanowić początek pierwszej w historii tego kraju próby demokratyzacji. Wybory do 47-

osobowego parlamentu Bhutanu, niespodziewanie ogłoszone ponad dwa lata wcześniej przez ustępu-

jącego króla Dżigme Singje Łangczuka1698 były okazją do stworzenia najmniejszej MOW UE w całym 

omawianym okresie. Licząca 6-osobowy Zespół Główny, 9 LTOs i pozbawiona obserwatorów krótko-

terminowych Misja, została powołana1699 pomimo braku istnienia jakichkolwiek wiążących dokumen-

tów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Bhutan i stanowiących zobowiązanie do prze-

prowadzania wolnych wyborów. Sama MOW UE jako jedyny dokument w swojej bazie prawnej cy-

towała Powszechną Deklarację Praw Człowieka i fakt członkostwa Bhutanu (od 1971 roku) w 

ONZ1700. Ocena wyborów, które dały 44 na 47 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym rojalistycznej 

Bhutańskiej Partii Pokoju i Dobrobytu1701, była generalnie pozytywna. Zarówno Oświadczenie Wstęp-

ne jak i Raport Końcowy (jak również oświadczenie dla prasy MOW UE1702) uznały wybory za ważny 

moment w budowie demokracji bhutańskiej i – jak reasumuje roczne sprawozdanie Rady – „umożli-

wiły udaną i spokojną zmianę systemu politycznego w Bhutanie z monarchii absolutnej na monarchię 

konstytucyjną”1703. Dopiero wnikliwa lektura obu dokumentów pozwala stwierdzić, że w istocie w 

wyborach tych skrytykowano m.in. fakt dopuszczenia do nich wyłącznie dwóch partii politycznych 

(kierownictwo trzeciej komisja wyborcza uznała arbitralnie za niezdolne do rządzenia krajem), ogra-

niczenie prawa wypowiedzi kandydatów do spraw związanych z programami ich partii oraz zakaz 

drukowania materiałów wyborczych w innych językach niż oficjalny dzongkha i angielski1704, w kraju, 

którego jednym z głównych problemów są konflikty etniczne z mniejszością nepalską i assamską. Po 

wyborach ich rezultatu nie skomentowała żadna z instytucji UE. 

W Nepalu MOW UE liczyła aż 110 członków1705. W swojej ocenie MOW UE wyraźnie rozgraniczyła 

dwa aspekty wyborów – nie wyraziła zasadniczych zastrzeżeń do technicznej organizacji głosowania, 

jednak zauważyła, że kampania odbywała się w „atmosferze strachu i zastraszania”, co powodowało, 

że „ogólne warunki, w których przeprowadzono wybory, nie spełniały w pełni międzynarodowych 

                                                 
1698 HM's National Day adress, www.keystobhutan.com, 17 grudnia 2005 r. 
1699 European Union to observe first National Assembly Elections in the Kingdom of Bhutan, IP/08/275, Brussels, 
21 lutego 2008 r. 
1700 National Assembly elections demonstrate a clear commitment of voters and state institutions to support de-
mocratic change in Bhutan, Thimphu, 25 marca 2008 r., s. 3-4 
1701 A. Sharma, Royalist party wins election in Bhutan, Ndtv.com, Thimphu, 25 marca 2008 r. 
1702 Elections in Bhutan showed a clear commitment of voters and state institutions to support democratic chan-
ge, Thimphu, oświadczenie MOW UE, 25 marca 2008 r. 
1703 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka (2008), op.cit., s. 91 
1704 EU EOM Bhutan 2008 – Final Report, s. 3-4, Preliminary Statement. National Assembly elections demon-
strate a clear commitment of voters and state institutions to support democratic change in Bhutan, Thimphu, 25 
marca 2008 r., s. 1-2 
1705 EU deploys Election Observation Mission to Nepal, IP/08/446, Brussels, 14 marca 2008 r. 



403 
 

standardów w poszczególnych dziedzinach”1706. Konkluzje te, obecne już w Oświadczeniu Wstęp-

nym1707 nie zostały uwzględnione w stanowisku komisarz Ferrero-Waldner, która ograniczyła się do 

pogratulowania Nepalczykom „silnego przywiązania do procesu demokratycznego”1708, ani oświad-

czeniu prezydencji, która stwierdziła, że „wybory do zgromadzenia ustawodawczego w Nepalu w dniu 

10 kwietnia przebiegły w ogólnie pokojowej i zdyscyplinowanej atmosferze”1709. 

W odróżnieniu od Misji w Bhutanie i Nepalu, MOW UE Kambodża 2008, obserwująca kolejne, regu-

larne, odbywające się co pięć lat, wybory parlamentarne w Królestwie Kambodży i powołana stosun-

kowo późno – na nieco ponad miesiąc przed lipcowym głosowaniem1710 wpisywała się w logikę do-

tychczasowych działań UE, której obserwatorzy obecni byli w Kambodży w 1998 i 2003 roku. Tym 

razem pomimo zauważonej i podkreślanej później poprawy w stosunku do wyborów 2003 roku1711, 

ocena tych wyborów była zasadniczo negatywna. Zarówno Oświadczenie Wstępne1712, jak i Raport 

Końcowy krytykowały w szczególności „stałe i zakrojone na szeroką skalę używanie zasobów pu-

blicznych przez partię rządzącą” oraz kupowanie głosów przez tę i – w mniejszym stopniu – inne par-

tie polityczne1713. W wielu przypadkach obserwatorzy twierdzili, że władze partyjne i państwowe są 

trudne do odróżnienia, a czasem mają siedziby w tych samych budynkach1714. Nie sformułowano na-

tomiast zarzutów dotyczących liczenia głosów i zestawiania wyników. Komisarz Ferrero-Waldner, 

która tym razem sama wydała oświadczenie, zasadniczo (choć w łagodniejszym tonie) podkreśliła te 

same zarzuty, które znalazły się w Oświadczeniu Wstępnym1715. 

W omawianym podokresie w Azji (oprócz wyborów w Afganistanie, które zostaną omówione osobno) 

odbył się jeszcze jeden proces wyborczy obserwowany przez MOW UE. Misję po raz drugi zaprosił 

Liban na swoje wybory parlamentarne 2009 roku1716 odbywające się według skrytykowanej w Rapor-

cie Końcowym MOW UE Liban 2005 konsocjonalnej formuły rozdzielającej miejsca w 128-

osobowym parlamencie pomiędzy przedstawicieli wyznań. Tym razem w Raporcie Końcowym po-

                                                 
1706 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka (2008), op.cit., s. 92, EU EOM Nepal 2008 – Final Re-
port, s. 4 
1707 Preliminary Statement. Largely successful election day despite tense campaign, Kathmandu, 12 kwietnia 
2008 r., s. 2-3 
1708 Commissioner Ferrero-Waldner on the elections in Nepal, IP/08/567, Brussels, 12 kwietnia 2008 r. 
1709 Oświadczenie prezydencji na temat wyborów do zgromadzenia ustawodawczego w Nepalu wydane w imieniu 
Unii Europejskiej, P/08/50, Bruksela, 17 kwietnia 2008 r. 
1710 European Union deploys Election Observation Mission to Cambodia, IP/08/971, Brussels, 19 czerwca 2008 
r. 
1711 Prawa człowieka i demokracja na świecie: sprawozdanie z działań UE – od lipca 2008 roku do grudnia 
2009 roku, op.cit., s. 186 
1712 Preliminary Statement. Cambodian elections 2008 show some progress but still fall short of key internatio-
nal standards, Phnom Penh, 29 lipca 2008 r., s. 1-2 
1713 EU EOM Cambodia 2008 - Final Report, 13 października 2008 r., s. 2-3 
1714 Ibidem, s. 3 
1715 Commissioner Ferrero-Waldner on the elections in Cambodia, IP/08/1223 Brussels, 31 lipca 2008 r. 
1716 European Union deploys Election Observation Mission to Lebanon, IP/09/636, Brussels, 24 kwietnia 2009 r. 
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nownie poddano krytyce ten aspekt wyborów, nie zakwestionowano jednak ich wyników1717. Ponow-

nie poddano krytyce również specyficzny aspekt libańskich wyborów, jakim jest brak jednolitego 

wzorca kart do głosowania1718. 

4.4.3 MOW UE Afganistan 2009 – obserwacja wyborcza UE w sytuacji fałszerstwa wy-

borczego w państwie pokonfliktowym 

W roku 2009, najważniejszą i najbardziej kosztowną MOW UE w Azji była misja powołana do ob-

serwacji wyborów prezydenckich w Afganistanie. Licząca blisko 100 osób i dysponująca 4-

milionowym budżetem MOW UE, była – podobnie jak jej poprzedniczka z 2005 roku – jednym z 

wielu instrumentów zaangażowania UE w budowę instytucji demokratycznych Afganistanu1719. Misji 

tej warto poświęcić nieco więcej miejsca, ponieważ pierwszy raz w historii MOW UE zetknęła się z 

ewidentnym fałszerstwem wyborczym dokonanym przez zwolenników kandydata popieranego de 

facto przez Komisję Europejską. 

Głównymi kandydatami w wyborach byli urzędujący prezydent Hamid Karzaj oraz dawny bliski 

współpracownik legendarnego dowódcy mudżahedinów Ahmada Szacha Masuda – Abdullah Abdul-

lah. Wyborom 20 sierpnia towarzyszyły rzadko stosowane w innych krajach akty bezpośredniego fał-

szerstwa wyborczego, w szczególności głosowania za osoby nieobecne i naruszanie tajemnicy głoso-

wania. Część spośród tych praktyk została sfilmowana, lub sfotografowana. Na jednym z nagrań 

przedstawiono m.in. fabrykowanie głosów na rzecz Karzaja, na innym – kontrolowanie wyborców 

przez zwolenników prezydenta1720. Gdy ogłoszono wyniki, zgodnie z którymi Karzaj zwyciężył w 

pierwszej turze uzyskując 54% głosów, Abdullah Abdullah od razu oskarżył go o sfałszowanie wybo-

rów1721. 

W dniach bezpośrednio po wyborach ani dyplomaci państw zachodnich, ani prasa światowa, ani żadna 

z organizacji obserwujących wybory, nie miały wątpliwości co do dokonanego fałszerstwa, a przed-

stawiciel ONZ oceniał odsetek sfabrykowanych głosów na od 10 do 20 procent 1722 . Czynnikiem 

utrudniającym opisane powyżej praktyki fałszerstwa wyborczego było istnienie jako części admini-

stracji wyborczej powołanej przez ONZ i obsadzonej w większości przez cudzoziemców Komisji ds. 

Skarg Wyborczych. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami Komisja nakazała 8 września Niezależnej 

Komisji Wyborczej przeprowadzenie audytu i ponownego przeliczenia głosów we wszystkich loka-

                                                 
1717 EU EOM Lebanon 2009 – Final Report, s. 4 
1718 Ibidem 
1719 The EU in Afghanistan – assistance and support to the democratic process, MEMO/09/364, Brussels, 14 
sierpnia 2009 r. 
1720 R. DiManno, Afghan vote called 'mockery', TheStar.com, 26 sierpnia 2009 r. 
1721 Afghan's Karzai extends poll lead, news.bbc.co.uk, 29 sierpnia 2009 r. 
1722 J. Boone, One in five Afghan ballots may be illegal, UN warns, Guardian.co.uk, 24 sierpnia 2009 r.; 
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lach, gdzie oddano więcej niż 600 głosów (ordynacja wyborcza pozwalała komisjom na posiadanie od 

600 do 700 kart do głosowania) lub gdzie jeden z kandydatów otrzymał więcej niż 95% głosów. Wa-

runek ten w całym kraju spełniło ponad 3300 lokali wyborczych, w których łącznie oddano ponad 1,5 

miliona głosów. Większość z nich unieważniono – ogółem było to 19% wszystkich głosów oddanych 

20 sierpnia1723. Ponieważ większość była głosami na Karzaja, jego wynik spadł poniżej 50%. Osłabia-

ło to prestiż prezydenta i pokazywało wyraźny spadek poparcia dla jego rządów, jednak nie oznaczało 

utraty władzy – Karzaj zgodził się na drugą turę, ale wykluczył lansowaną przez część zachodnich 

dyplomatów możliwość podziału władzy i de facto przebudowy jej struktury1724. W przeciwieństwie 

do Karzaja, Abdullah Abdullah, ogłosił, że utracił zaufanie do władz wyborczych i wycofał się z wy-

borów – zgodnie z konstytucją Hamid Karzaj uzyskał tym samym reelekcję. 

Analizując reakcję MOW UE oraz instytucji Unii Europejskiej na opisany powyżej kryzys, zwrócić 

należy uwagę, że wydane 22 sierpnia 15-stronicowe Oświadczenie Wstępne praktycznie nie odnosi się 

do procedury liczenia głosów. W jednym jego fragmencie znajduje się wręcz stwierdzenie, że „w 

większości przypadków obserwowanych przez MOW UE, liczenie głosów było przeprowadzane w 

sposób zasadniczo bezstronny i przejrzysty, w obecności przedstawicieli kandydatów i określone jako 

satysfakcjonujące” 1725 . Zważywszy na późniejsze unieważnienie aż 20% oddanych głosów, takie 

stwierdzenie wydaje się wynikać z oczywistego błędu metodologicznego popełnionego przy roz-

mieszczeniu obserwatorów bądź z opisanego w trzecim rozdziale konfliktu między funkcją weryfika-

cyjną MOW UE, a obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa obserwatorom. Lektura Oświadczenia 

Wstępnego skłania do wniosku, że jest ono w znacznej większości poświęcone kwestiom zagrożeń 

terrorystycznych ze strony talibów. Samo głosowanie uznano za satysfakcjonujące, podobnie jak bazę 

prawną wyborów, Niezależną Komisję Wyborczą chwalono za efektywną pracę. Podobnie jak w 2005 

roku krytykowano też poważne niedokładności w rejestrze wyborców1726. 

Ten obraz wyborów w Afganistanie, przedstawiony w pospiesznie sporządzonym Oświadczeniu 

Wstępnym, zdaje się mieć wpływ na reakcje instytucji Unii Europejskiej. W pierwszych oświadcze-

niach Ferrero-Waldner (22 sierpnia1727) i prezydencji (24 sierpnia1728) nie znalazło się żadne odniesie-

nie do zaobserwowanych nieprawidłowości. Zwraca uwagę fakt, że dzień później – 25 sierpnia – pre-

zydencja wydała kolejne oświadczenie różniące się od pierwszego wyłącznie wzmianką o nieprawi-

dłowościach wyborczych. Napisano w nim, że „UE z niepokojem przyjmuje doniesienia o nieprawi-
                                                 
1723 Election Irregularities and Fraudulent Returns, http://afghanistanelectiondata.org 
1724 S. Tavernise, M. Landler, H. Cooper, With New Afghan Vote, Path to Stability Is Unclear, „New York Ti-
mes”, 20 października 2009 r. 
1725 Preliminary Statement. Afghan elections take place in a reasonably well-organised manner, amid widespre-
ad violence and intimidation, Kabul, 22 August 2009, s. 15 
1726 Ibidem, s. 2 
1727 Afghanistan - Statement by Commissioner Benita Ferrero-Waldner, IP/09/1247Brussels, 22 August 2009 r. 
1728 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów w Afganistanie, 
PESC/09/100, Bruksela, 24 sierpnia 2009 r. 



406 
 

dłowościach i oszustwach” oraz wierzy, że „wszystkimi nieprawidłowościami w sposób skrupulatny, 

przejrzysty, bezstronny i terminowy zajmą się niezależna komisja wyborcza, komisja ds. skarg wybor-

czych i komisja ds. skarg medialnych”1729. W kolejnym dokumencie z 11 września, wydanym trzy dni 

po rozpoczęciu audytu wyników wyborów, prezydencja wyraziła poparcie dla tego procesu i dla po-

stawy Komisji ds. Skarg Wyborczych1730. Wreszcie 21 października prezydencja poparła decyzję o 

przeprowadzeniu drugiej tury, ponawiając przy tym swoje poparcie dla działań MOW UE1731. Ale na 

początku listopada, gdy Abdullah Abdullah wycofał się z walki i gdy ogłoszono reelekcję Karzaja, 

reakcja prezydencji była bardzo łagodna. Unia „z zadowoleniem” przyjmowała „zakończenie wybo-

rów prezydenckich” i gratulowała prezydentowi Hamidowi Karzajowi objęcia urzędu na drugą kaden-

cję. Jedynym odniesieniem do wyborów była wzmianka iż „Unia Europejska podkreśla, że doświad-

czenia zdobyte przy okazji tych wyborów należy wykorzystać przy ocenie i ulepszaniu procesu wy-

borczego przed kolejnymi wyborami”1732. Postawa prezydencji była bliska ówczesnej amerykańskiej 

strategii „relegitymizacji” Karzaja. W tych samych dniach doradca prezydenta Baracka Obamy – 

David Axelrod, publicznie stwierdził, że decyzja Abdullaha jest „osobista”, a u jej podstaw leży fakt, 

że kontrkandydat Karzaja przegrywał we wszystkich sondażach przed drugą turą1733. Dla wzmocnienia 

afgańskiego prezydenta państwa Zachodu naciskały na demonstracyjne ukaranie przezeń co najmniej 

kilku członków swojego rządu oskarżanych o korupcję i handel narkotykami1734. 

MOW UE Afganistan 2009 jest rzadkim przykładem Misji, w której (wydany w grudniu) Raport Koń-

cowy różni się w swoich głównych spostrzeżeniach od Oświadczenia Wstępnego. Mimo to w trzy-

stronicowym streszczeniu nie tylko brak fragmentu oceniającego wybory, lecz meritum sprawy zosta-

ło przesunięte na dalsze strony. Dokument zaczyna się od opisu Misji i jej mandatu oraz stwierdzenia, 

że wybory odbywały się w „szczególnie wymagającym środowisku”. Na pierwszej stronie raportu 

wspomniane jest jeszcze, że po raz pierwszy organizowali je Afgańczycy, sformułowany jest zarzut 

wobec komórki powołanej przez UNDP o brak należytej współpracy z MOW UE i poddane są krytyce 

braki w bazie prawnej wyborów1735. Dopiero na kolejnej stronie pojawia się po raz pierwszy sformu-

łowanie „fałszerstwo wyborcze”, choć jest ono użyte w formie pośredniej i po krytyce braku niezależ-

ności komisji wyborczej oraz nienależytym zadbaniu o prawa kobiet w procesie wyborczym. We 

                                                 
1729 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów w Afganistanie, 
12726/1/09 REV 1 (Presse 251), Bruksela, 25 sierpnia 2009 r. 
1730 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów w Afganistanie, 
PESC/09/107, Bruksela, 11 września 2009 r. 
1731 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie wyborów w Afganistanie, 
PESC/09/117, Bruksela, 21 października 2009 r. 
1732 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie wyborów prezydenckich w Afgani-
stanie, PESC/09/121, Bruksela, 5 listopada 2009 r. 
1733 C. Gall, J. Zeleny, Out of Race, Karzai Rival Is Harsh Critic of Election, „New York Times”, 1 listopada 
2009 r. 
1734 H. Cooper, J. Zeleny, Obama Warns Karzai to Focus on Tackling Corruption, „New York Times”, 2 listo-
pada 2009 r. 
1735 EU EOM Afghanistan 2009 – Final Report, s. 3 



407 
 

fragmencie tym MOW UE krytykuje Niezależną Komisję Wyborczą i urzędników UNDP ELECT o 

nienależyte zabezpieczenie materiałów wyborczych, których użyto do fałszerstw1736. Również na tej 

stronie nie znajduje się żadna inna wzmianka o próbie fałszerstwa dokonanej tuż po głosowaniu – 

Raport skupia się na niezależności komisji wyborczej, kwestiach bezpieczeństwa oraz – ponownie – 

kwestii udziału kobiet w procesie wyborczym1737. Dopiero na trzeciej stronie opisany zostaje konflikt, 

który doprowadził do anulowania części wyników wyborów i który trwał aż do rezygnacji Abdullaha 

ze startu w drugiej turze1738. W całym Raporcie ani razu w odniesieniu do całego procesu wyborczego 

nie pada często używane w praktyce MOW UE stwierdzenie, że „nie spełnił” on (fell short of) mię-

dzynarodowych standardów. Dopiero na 28. stronie dokument zarzuca prezydentowi Karzajowi nad-

używanie zasobów administracji publicznej, w tym wojska i policji, do celów kampanii1739. Dopiero 

na stronie 43. znajduje się zdanie, że choć „obserwatorzy MOW UE w obserwowanych lokalach wy-

borczych nie zauważyli bezpośrednio żadnych przypadków fałszerstwa, to otrzymali oni liczne donie-

sienia od organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli kandydatów oraz wyborców na 

temat rzekomych incydentów noszących znamiona fałszerstwa, szczególnie na temat fałszowania gło-

sów w lokalach wyborczych, w większości przypadków na korzyść Karzaja”1740. Jak wynika z dotych-

czas omówionych raportów końcowych MOW UE, tego typu zarzuty umieszczane są zazwyczaj w 

pierwszej części tekstu i towarzyszy im ocena wyborów. Tymczasem Raport Końcowy MOW UE 

Afganistan 2009 posiada strukturę, w którym wnioski główne poprzedzone są wnioskami o charakte-

rze drugorzędnym. Dlatego też niezauważenie przez MOW UE głównego zjawiska towarzyszącemu 

wyborom jak również próba ukrycia tego faktu w dokumencie końcowym, pozwala postawić tezę o 

wyraźnym zniwelowaniu funkcji weryfikacyjnej tejże Misji Obserwacji Wyborów, co obniżyło jej 

wiarygodność. Pewnym wytłumaczeniem tej postawy może być fakt bardzo rygorystycznych i całko-

wicie zrozumiałych norm bezpieczeństwa towarzyszących omawianej MOW UE, przez co obserwato-

rzy UE koniec końców widzieli na miejscu mniej niż dziennikarze. 

Powstaje zatem uzasadnione pytanie, czy ze względu na nie MOW UE Afganistan 2009 była „wyko-

nalna” w rozumieniu Komunikatu Komisji i czy jej wysłanie było decyzją słuszną z punktu widzenia 

metodologii obserwacji wyborczej UE oraz wizerunku MOW UE. 

Jednak MOW UE Afganistan 2009 osiągnęła także inny efekt – tuż po opublikowaniu Raportu Koń-

cowego MOW UE Afganistan 2009, prezydencja po raz pierwszy w historii wydała oświadczenie na 

temat tego dokumentu i udzieliła mu pełnego poparcia. W szczególności w imieniu Unii Europejskiej i 

bazując na rekomendacjach MOW UE wezwała do „niezwłocznego” ulepszenia funkcjonowania ad-

                                                 
1736 Ibidem, s. 4 
1737 Ibidem 
1738 Ibidem, s. 5 
1739 Ibidem, s. 28 
1740 Ibidem, s. 43 
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ministracji wyborczej w tym wzmocnienia niezależności centralnej komisji wyborczej oraz stworzenia 

bazy dla wykrywania i zapobiegania fałszerstwom1741. Konkluzje MOW UE stały się w ten sposób 

oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. 

Rok później wybory parlamentarne obserwowała zredukowana Misja Oceny Wyborów i jej ocena 

końcowa była krytyczna. Stwierdzono m.in., że „ledwo istnieją niezbędne warunki dla przeprowadze-

nia mających znaczenie wyborów” i że pomimo pewnych poprawek wprowadzonych po 2009 roku 

„zakrojone na szeroką skalę i szeroko rozpowszechnione fałszerstwo oraz brak kontroli rządu central-

nego nad częściami kraju wpłynęły na przeprowadzenie i na wiarygodność procesu”1742. Wybory te 

zostały koniec-końców anulowane przez afgański rząd. 

4.4.4 MOW UE w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w latach 2007-2009 

Główną część działalności MOW UE w regionie Ameryki Łacińskiej w omawianym podokresie sta-

nowi pięć Misji skierowanych do Ekwadoru i Boliwii i obserwujących odbywające się w obu pań-

stwach procesy tworzenia nowych konstytucji. W Ekwadorze działały w latach 2007-2009 trzy MOW 

UE (20071743, 20081744 i 20091745), a w Boliwii dwie (styczeń 20091746 i grudzień 20091747). W obu 

przypadkach scenariusz polityczny był podobny. Zwycięstwa wyborcze Evo Moralesa w wyborach 

prezydenckich w Boliwii w grudniu 2005 roku i Rafaela Correi w wyborach w Ekwadorze w listopa-

dzie 2006 roku, doprowadziły do objęcia władzy przez polityków zapowiadających przebudowę insty-

tucjonalną swoich krajów. Obaj prezydenci, na wzór Hugo Cháveza, podjęli próbę zmiany konstytucji, 

wzmocnienia rządów prezydenckich i stworzenia nowej elity władzy. W obu państwach: a.) powołano 

konstytuantę, b.) stworzono projekt nowej ustawy zasadniczej, c.) przeprowadzono referenda konsty-

tucyjne, d.) na podstawie nowej konstytucji w ciągu niespełna roku przeprowadzono nowe wybory 

powszechne. Za każdym razem UE obserwowała zarówno referendum jak i wybory, w Ekwadorze 

dodatkowo wybory do konstytuanty. W Boliwii dwie misje w 2009 roku były pierwszymi w historii, 

w Ekwadorze MOW UE obserwowała już wcześniej wybory prezydenckie 2002 roku. W obu krajach 

nie było MOW UE na wyborach prezydenckich 2005 i 2006, w których Morales i Correa dochodzili 

do władzy, nie było też MOW UE obserwującej wybory do zgromadzenia konstytucyjnego Boliwii 

                                                 
1741 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union with regard to the presentation of the EU 
Election Observation Mission final report, PESC/09/138, Bruksela, 22 grudnia 2009 r. 
1742 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2010, 11501/1/11REV 1, Brussels, 22 
września 2011 r., s. 188 
1743 EU to send Election Observation Mission to Ecuador, IP/07/1245, Brussels, 22 sierpnia 2007 r. 
1744 European Union sends Election Observation Mission to Ecuador, IP/08/1317, Brussels, 15 września 2008 r.  
1745 Ecuador: EU deploys Election Observation Mission for the General Elections, IP/09/455, Brussels, 23 marca 
2009 r. 
1746 Bolivia: EU deploys Election Observation Mission for the Constitutional Referendum of 25 January 2009, 
IP/08/2010, Brussels, 18 grudnia 2008 r. 
1747 Bolivia: EU deploys Election Observation Mission for the General Elections and Autonomy Referendums, 
IP/09/1687, Brussels, 9 listopada 2009 r. 
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2006 roku. Pokazuje to m.in. zwiększenie zdolności budżetowych i – co za tym idzie – zakresu geo-

graficznego działań MOW UE po 1 stycznia 2007 roku. 

Opinia MOW UE zarówno w przypadku procesu konstytucyjnego w Ekwadorze jak i w Boliwii miała 

szczególnie ważne znaczenie ponieważ w odbiorze części zachodniej opinii publicznej zarówno Cor-

rea jak i Morales, blisko związani z Hugo Chávezem i mający dość dobre kontakty z przywódcami 

Kuby, budzili wątpliwości co do swojego przywiązania do demokracji proceduralnej. Jak zostało 

wspomniane w pierwszym rozdziale, w Ameryce Łacińskiej istnieje dość silny nurt podważający de-

mokrację reprezentatywną i przeciwstawiający jej różnego typu wizje demokracji bezpośredniej lub 

innych systemów wyłaniania władzy – retoryka obu prezydentów zawierała elementy tego nurtu. 

Mimo to, żadna z pięciu MOW UE wysyłanych w latach 2007-2009 do Ekwadoru i Boliwii nie 

stwierdziła istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do rzeczywistej woli wyborców1748. Krytykowano 

jednak poszczególne aspekty wyborów – np. po wyborach do konstytuanty Ekwadoru, które notabene 

uznano za „prawowite i demokratyczne”, krytykowano m.in. fakt, że blisko dwa miesiące zajęło opu-

blikowanie ich oficjalnych wyników1749, a po wyborach 2009 roku – że częsta obecność materiałów 

poświęconych prezydentowi Correi w mediach publicznych „nie służyła promowaniu równości kan-

dydatów”1750, MOW UE Ekwador 20071751 i Boliwia 2009 (referendum)1752 zwracały uwagę na wyko-

rzystywanie zasobów administracyjnych w kampanii obozu władzy. W tym ostatnim przypadku warto 

zauważyć, że zarzut ten nie pojawił się w Raporcie Końcowym odbywającej się blisko 11 miesięcy 

później MOW UE Boliwia 2009 (wybory prezydenckie i parlamentarne)1753. Ponadto żadna z tych 

Misji nie odnosiła się bezpośrednio do treści konstytucji, a MOW UE Ekwador 2008 wyraźnie stwier-

dziła, że nie komentuje decyzji Zgromadzenia Konstytucyjnego1754. 

W kluczowych oświadczeniach w imieniu instytucji UE Komisarz Ferrero-Waldner potwierdziła tę 

zasadniczo pozytywną ocenę po referendum konstytucyjnym w Ekwadorze1755, zaś po referendum w 

                                                 
1748 Prawa człowieka i demokracja na świecie: sprawozdanie z działań UE – od lipca 2008 roku do grudnia 
2009 roku, op.cit., s. 206 oraz 208-209 
1749 EU EOM Ecuador 2007 – Final Report, s. 1 
1750 Ibidem, s. 4 
1751 Ibidem, s. 1 
1752 EU EOM Bolivia 2009 (Constitutional Referendum) – Final Report, s. 5 
1753 MOE UE Bolivia 2009 (Elecciones Generales y Referendom Autonómicos) – Informe Final 
1754 Misja ta wydała dokument odpowiadający raportowi końcowemu o odmiennej nazwie „Raport – Ocena 
Końcowa”. Opublikowano go po niespełna trzech tygodniach od referendum. Posiada on formę graficzną i tytuł 
zbliżone do typowego Oświadczenia Wstępnego, jest jednak wyczerpujący i liczy 44 strony. Zob. EU EOM 
Ecuador 2008 - Report Final Assessment, Referendum concludes a long participatory constitutional process 
marked by apeaceful polling day and a clear outcome. The silence period was not respected and the campaign 
would have benefited from a level playing field, Quito, 17 października 2008 r., s. 3 
1755 Commissioner Ferrero-Waldner on the constitutional referendum in Ecuador, IP/08/1431, Brussels, 29 
września 2008 r. 
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Boliwii prezydencja wezwała „wszystkie strony do uznania wyników”1756. Podobnie wybory w Boli-

wii zostały pozytywnie ocenione w w oświadczeniu prezydencji 1757  oraz stanowisku Catherine 

Ashton1758, która 1 grudnia 2009 roku wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, objęła funkcję 

Wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa1759. 

W omawianym podokresie funkcjonowały również dwie misje na terenie Ameryki Środkowej – w 

2007 jedna z nich obserwowała wybory powszechne Gwatemali1760, druga wybory powszechne 2009 

w Salwadorze1761. W obu przypadkach pozytywnie oceniono proces wyborczy, pracę komisji wybor-

czej i zaangażowanie wyborców1762, jednak w pierwszym odnotowano towarzyszącą kampanii prze-

moc i 53 morderstwa polityczne popełnione w miesiącach poprzedzających wybory (konkludując, że 

nienależyte ściganie tych przestępstw wzmacnia wpływ świata przestępczego na klasę polityczną i 

umieszczając to w szerszym kontekście przemocy w Gwatemali)1763. Komisja odmówiła natomiast 

wysłania MOW UE na wybory prezydenckie do Hondurasu w 20091764, uznając, że wybory te sank-

cjonowałyby dokonany wcześniej zamach stanu i obalenie lewicowego rządu. Odmowa wysłania 

MOW UE do Hondurasu była przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i wykazała wyraźną 

różnicę poglądów między posłami frakcji chadeckiej i socjalistycznej – pierwsi domagali się wysłania 

obserwatorów, drudzy stali na stanowisku całkowitej niekonstytucyjności wyborów 28 listopada1765. 

Debata ta odbyła się na 18 dni przed głosowaniem, a więc za późno na sformowanie pełnej MOW UE. 

W związku z brakiem takiej Misji również Parlament Europejski nie wysłał swojej delegacji. Uczyniła 

to natomiast frakcja parlamentarna Europejskiej Partii Ludowej, która 23 listopada, a więc na zaledwie 

pięć dni przed głosowaniem ogłosiła wysłanie „obserwatorów”1766. Niezależnie od oceny politycznej 

wydarzeń w Hondurasie, w świetle dotychczas przedstawionej metodologii obserwacji wyborczej UE i 

innych organizacji międzynarodowych oraz w oparciu o Deklarację Zasad Międzynarodowej Obser-

wacji Wyborów, należy jednoznacznie stwierdzić, że stworzona w ten sposób delegacja nie była zdol-

                                                 
1756 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on referendum in Bolivia, PESC/09/11, 
Brussels, 28 stycznia 2009 r. 
1757 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat wyborów powszechnych w Boliwii, 
PESC/09/134, Buksela, 11 grudnia 2009 r. 
1758 Catherine Ashton on the elections in Bolivia, IP/09/1892, Brussels, 8 grudnia 2009 r. 
1759 Zmiana dokonana została w trakcie MOW UE Boliwia-II 2009. Stąd decyzję o sformowaniu Misji podjęła 
Benita Ferrero-Waldner, a oświadczenie w sprawie wyborów wydała Catherine Ashton. 
1760 Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka (2008), op.cit., s. 88-89; EU to send Election Observa-
tion Mission to Guatemala, IP/07/1194, Brussels, 30 lipca 2007 r. 
1761 El Salvador: EU deploys Election Observation Mission for the Legislative and Presidential Elections of 
2009, IP/08/2009, Brussels, 18 grudnia 2008 r.; Ferrero-Waldner welcomes parliamentary and municipal elec-
tions in El Salvador, IP/09/79, Brussels, 21 stycznia 2009 r. 
1762 EU EOM El Salvador 2009 – Final Report, [brak daty i numeracji stron] 
1763 EU EOM Guatemala 2007 – Final Report, s. 8 i 7 
1764 DG External Relations 2009 Annual Activity Report, 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2009/doc/relex_aar.pdf, s. 5 
1765 Sytuacja polityczna w Hondurasie w obliczu wyborów w dniu 29 listopada 2009 r. (debata), Bruksela, euro-
parl.europa.eu, 11 listopada 2009 r. 
1766 EPP Group will send observers to presidential elections in Honduras, www.eppgroup.eu, 23 listopada 2009 
r. 
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na do wysunięcia jakichkolwiek popartych badaniem wniosków na temat obserwowanego procesu 

wyborczego. W związku z krótkim okresem pobytu jej funkcja weryfikacyjna była bardzo ograniczo-

na, zaś jej funkcja pomocowa żadna. Mimo tego, grupa ta wkrótce po wyborach uznała „ich pełną 

prawowitość” i używając w odniesieniu do swoich członków terminu „obserwatorzy”, pochwaliła 

proces wyborczy za „przejrzystość” i wysoką frekwencję. Domagała się też jak najszybszego uznania 

nowych władz przez państwa członkowskie1767. Delegacja Europejskiej Partii Ludowej brała udział 

również w ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta1768. Wypowiedzi jej członków, głównie poli-

tyków hiszpańskiej Partii Ludowej, dokonywane były w imieniu całej frakcji. 

4.4.5 Prace nad rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie MOW UE z 2008 roku 

Głównym wydarzeniem omawianego podokresu są prace nad rezolucją Parlamentu Europejskiego 

zakończone ostatecznie wydaniem dokumentu w 2008 roku. Dokument ten, jak również dyskusja nad 

nim, stanowi jedno z najważniejszych podsumowań działalności MOW UE w omawianym okresie, 

tym bardziej, że poruszone przez sprawozdawców i uczestników debaty problemy MOW UE zasadni-

czo pozostały niezmienione aż do końca 2010 roku. 

Jako sprawozdawcy Rezolucji występowali Véronique De Keyser oraz José Ignacio Salafranca Sánch-

ez-Neyra, oboje doświadczeni w kierowaniu MOW UE. Niezwykle ciekawym dokumentem jest uza-

sadnienie rezolucji – odzwierciedla ono zarówno postrzeganie MOW UE przez członków Grupy ds. 

Koordynacji Wyborów (GKW), jak i ukazuje podstawowe problemy Misji zaobserwowane w ostat-

nich latach omawianego okresu 2000-2010. 

Wśród podstawowych tez twórców sprawozdania wymienić należy: 1.) uznanie, że „kompleksowa 

metodologia obserwacji wyborów” UE powstała dopiero po wydaniu Komunikatu Komisji z 2000 

roku, 2.) przyznanie, że metodologia MOW UE w dużej mierze jest „inspirowana” przez metodologię 

wypracowaną przez OBWE/ODIHR – „jedną z pierwszych organizacji, które poważnie rozważały 

prowadzenie profesjonalnej obserwacji wyborów”, 3.) uznanie, że „wspieranie demokracji stanowi 

główny cel polityki zagranicznej UE, a MOW UE okazały się bardzo skutecznym narzędziem w tym 

względzie” 1769. 

W sprawozdaniu pojawia się jednak postulat usprawnienia tej współpracy. Kayser i Salafranca pisali, 

że w szczególności przedstawiciele Rady powinni regularnie uczestniczyć w spotkaniach Grupy ds. 

                                                 
1767 El Grupo PPE reconoce plena legitimidad a las elecciones de Honduras, www.eppgroup.eu, 2 grudnia 2009 
r. 
17681768 Carlos Iturgaiz presidirá la delegación del Partido Popular Europeo que acude a la toma de posesión del 
nuevo presidente de Honduras, Porfirio Lobo, www.eppgroup.eu, 25 stycznia 2010 r. 
1769 Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania(2007/2217(INI)), 
sprawozdawcy: Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Uzasadnienie, 9 kwietnia 2008 r. 
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Koordynacji Wyborów (GKW) Parlamentu Europejskiego, zaś „Parlament powinien otrzymać status 

obserwatora podczas posiedzeń COHOM”, Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka w Radzie. Dokument 

zawiera również podkreślenie niezależności Głównych Obserwatorów od instytucji UE, przywiązanie 

do praktyki, w myśl której Parlament Europejski wysyła swoich obserwatorów wyłącznie na długo-

terminowe misje, w tym MOW UE oraz apel do frakcji w Parlamencie by nie powstrzymały się od 

samodzielnej obserwacji wyborów oraz do instytucji unijnych by nie wydawały oświadczeń w sprawie 

wyborów przed prezentacją oświadczenia wstępnego MOW UE. 

Jako najsłabszy punkt systemu MOW UE wskazano na brak należytej reakcji politycznej na jedno-

znacznie stwierdzone przez Misję pogwałcenia demokratyczności wyborów. „Bolesnym przykładem – 

pisali Keyser i Salafranca – były wybory w Etiopii w 2005 r., po których pomimo represji wobec opo-

zycji i licznych aresztowań UE nie odwołała się do art. 96 umowy z Kotonu”. Pokazywano też jednak 

– jako odwrotny przykład – konkluzje MOW UE Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2006, gdzie uznanie 

demokratyczności wyborów, w których zwyciężył Hamas nie przeszkodziło, by wybory „były poważ-

nie krytykowane przez UE i jej członków”. 

Oboje sprawozdawcy zarzucili instytucjom UE i państwom członkowskim, że tego typu działania 

podważają „kruchą ideę demokracji” w państwach przyjmujących jak również „wizerunek UE na are-

nie światowej”. Oboje postulowali prace nad wyraźnym rozróżnieniem obserwacji („działań technicz-

nych”) i reakcji politycznej. Postulowano również, by zarówno Rada jak i Komisja zawierały ustalenia 

MOW UE „w swoich dialogach z zainteresowanymi krajami” i nie unikały odwoływania się w swoich 

deklaracjach i oświadczeniach do konkluzji Misji. 

W lutym projekt przyjęła przy 60 głosach „za” i jednym wstrzymującym, Komisja Spraw Zagranicz-

nych PE, a w marcu swoje poprawki zgłosiła Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju zwróciła m.in. (w 

p. 3) uwagę „by misje obserwacji wyborów UE mogły swobodnie wykonywać swoją pracę bez naci-

sków politycznych lub ingerencji ze strony Komisji Europejskiej lub państw członkowskich” oraz 

„były oddzielone od przed- i powyborczej działalności dyplomatycznej UE oraz odrębne w stosunku 

do niej”. Wezwała też (p. 5) Komisję do uwzględniania rekomendacji MOW UE „podczas sporządza-

nia krajowych dokumentów strategicznych/rocznych programów działania w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju i zewnętrznych instrumentów finansowania UE”, a w szczególności rozporządzeń 

ustanawiających instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz określającego przepisy w 

sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wreszcie podkreślała również (p. 6) 

konieczność powiązania obserwacji wyborczej UE z „długoterminową polityką rozwoju” i wspierania 
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mechanizmów demokratycznych w państwach przyjmujących1770. 

Debata na forum Parlamentu Europejskiego 7 i 8 maja 2005 roku była pierwszą od 2001 roku okazją 

do wymiany poglądów na temat dotychczasowego funkcjonowania MOW UE1771. W wystąpieniach 

Véronique De Keyser znalazła się przede wszystkim krytyka Rady za łagodne traktowanie państw, 

których władze zostały wyłonione w wyniku fałszerstwa wyborczego. Mówiła, iż „jest nie do przyję-

cia, aby przedstawiciele i prezydenci byli wybierani na drodze nieuczciwych wyborów” oraz twierdzi-

ła, że „polityka europejska traktuje takie sytuacje tak, jakby nic się nie stało”. W debacie pojawiły się 

też dwa głosy (Fiona Hall i Marie Anne Isler Béguin) na rzecz zwiększenia budżetu MOW UE1772.  

8 maja 2008 Parlament przyjął dokument, który odzwierciedla w całości projekt Kayser i Salafranki i 

uwzględnia poprawki Komisji Rozwoju1773. Rezolucja stanowi zarówno przegląd osiągnięć i wyzwań 

MOW UE jak również uwzględnia szereg postulatów na przyszłość. 

W odniesieniu do działalności MOW UE Parlament położył nacisk na ich funkcję pomocową, odno-

towując ich rolę „we wzmacnianiu procesów demokratycznych, zwiększaniu poszanowania praw 

człowieka, podstawowych wolności, dobrych rządów i praworządności, a także po części we wzmac-

nianiu procesów wyborczych na całym świecie” (p. 10). Podzielił również pogląd, że UE powinna 

zasadniczo obserwować wybory pod własnym szyldem, choć jednocześnie współpracować z innymi 

organizacjami (p. 11), wezwał Komisję do dalszego ulepszania metodologii obserwacji wyborów UE 

(p. 12) oraz odnotował fakt, że UE „stała się czołową organizacją w dziedzinie międzynarodowej ob-

serwacji wyborów” (p. 13). 

Sporą część miejsca w Rezolucji zajmuje sprawa należytego reagowania na konkluzje MOW UE. 

Parlament podkreślił (p. 26) „wagę koordynowania wszystkich oświadczeń publicznych” związanych 

z ustaleniami MOW UE i „unikania wydawania oświadczeń” przed opublikowaniem oświadczenia 

wstępnego. Za główne wyzwanie uznano (p. 29) „kontynuację działań” po zakończeniu MOW UE i 

sugerowano (p. 30) dokładne monitorowanie wdrażania przez państwa przyjmujące rekomendacji 

MOW UE „zwłaszcza gdy nie jest świadczona pomoc w organizacji wyborów”. Do Rady i państw 

członkowskich zwracano się o włączenie ustaleń i zaleceń MOW UE „do swoich dialogów z zaintere-

sowanymi krajami, a także do swoich zabiegów dyplomatycznych, deklaracji, rezolucji i oświadczeń” 

(p. 31), Komisję wzywano do włączenia rekomendacji „do wszystkich planów działania dotyczących 

                                                 
1770 Opinia Komisji Rozwoju dla Komisji Spraw Zagranicznychw sprawie misji obserwacyjnych wyborów UE: 
cele, praktyka i przyszłe wyzwania(2007/2217(INI)), Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jürgen Schröder, 4 
marca 2009 r. 
1771 Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej - Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, 
praktyka i przyszłe wyzwania (debata), CRE 07/05/2008 – 15, www.europarl.europa.eu, Bruksela, 7 maja 2008 r. 
1772 Ibidem 
1773 Ibidem 
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krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa”, do których wysyłane są MOW UE (p. 32). Wresz-

cie – zgodnie z zaleceniem Komisji Rozwoju – wzywano Komisję (p. 33) do uwzględniania rekomen-

dacji MOW UE przy sporządzaniu rocznych planów działania w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju i zewnętrznych instrumentów finansowania UE. Potępiono praktyki niereagowania na wy-

raźne negatywne konkluzje MOW UE oraz wyrażono ubolewanie „że UE nie zawsze uznaje demokra-

tyczne wybory” (p. 34). Zalecano ustanowienie dialogu politycznego w przypadkach, gdy zalecenia 

MOW UE nie są wdrażane (p. 37). 

W kwestiach międzyinstytucjonalnych dotyczących tworzenia i zarządzania MOW UE, Parlament 

Europejski wyraził przywiązanie do osiągniętego w latach 2001-2002 kompromisu w sprawie miano-

wania Głównymi Obserwatorami członków PE (p. 16) i zasadniczo – poza kilkoma przypadkami – 

określił jako „poprawną” koordynację „pomiędzy instytucjami UE i w obrębie Komisji” (p. 25). „W 

celu poprawy stosunków między Parlamentem a Radą” proponowano „by Rada uczestniczyła w spo-

tkaniach GKW1774 i żeby Parlamentowi przyznano status obserwatora podczas posiedzeń Grupy Ro-

boczej Rady ds. Praw Człowieka (COHOM)” (p. 27). 

W sprawie własnego udziału w obserwacji wyborczej Parlament pozytywnie oceniał wkład delegacji 

PE do MOW UE (p. 20), ale jednocześnie wezwano posłów do „dalszego przestrzegania wytycznych 

ustanowionych dla tego typu delegacji” (p. 22). Wyraźnie stwierdzono, że „delegacje obserwatorów z 

grup politycznych nie reprezentują Parlamentu” i wezwano je „do unikania podejmowania działań, 

które mogą podważyć wiarygodność i widoczność oficjalnych delegacji obserwacji wyborów PE (p. 

24). 

Wreszcie w sprawie priorytetów działalności MOW UE na najbliższą przyszłość w rezolucji postulo-

wano: pozostawienie jako priorytet obserwacji wyborów „w nowych i rozwijających się demokra-

cjach” (p. 3), domagano się nieprzekraczania pułapu budżetowego dla MOW UE w wysokości 25% 

EIDHR (p. 5), wzywano Komisję, „by w negocjacjach dotyczących umów o stowarzyszeniu lub part-

nerstwie strategicznym rozważyła możliwość włączenia do nich wykonalności obserwacji procesów 

wyborczych w krajach południa basenu Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu” (p. 28)1775. 

Rezolucja w znacznym stopniu pomogła w usystematyzowaniu działalności MOW UE przede wszyst-

kim wyznaczając docelowy pułap finansowania MOW UE, a tym samym zapobiegając niepożądane-

mu zjawisku, w którym obserwacja wyborów stawałaby się głównym typem działalności demokraty-

zacyjnej UE. Ponadto niewątpliwie sankcjonowała praktykę współpracy KE – Parlament w obsadza-

                                                 
1774 W polskim tłumaczeniu występuje w tym miejscu angielski skrót ECG od angielskiej nazwy „Election Co-
ordination Group”. 
1775 W istocie ten region geograficzny – z wyjątkiem Libanu, ziem palestyńskich oraz Jemenu, pozostawał aż do 
wydarzeń Wiosny Arabskiej poza zasięgiem działalności MOW UE 
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niu Misji. Wreszcie zwracała uwagę – jako pierwszy dokument w historii – na wielokrotnie sygnali-

zowany w tej pracy problem braku należytej korelacji między stanowiskiem MOW UE, a komentują-

cymi wybory instytucjami UE. 

4.4.6 Aspekt organizacyjny i instytucjonalny systemu obserwacji wyborczej Unii Europej-

skiej w latach 2007-2009 

Najważniejszą innowacją wprowadzoną w omawianym podokresie jest powołanie w 2008 roku nowej 

formy obserwacji wyborczej w postaci Misji Eksperckich ds. Wyborów (MEW, Election Expert Mis-

sions). Misje te – paroosobowe zespoły wysyłane do obserwowania wyborów, w sytuacji jeżeli sfor-

mowanie MOW UE uznano za bezzasadne (np. ze względu na rodzaj wyborów, wagę stosunków z 

danym państwem lub – jak w przypadku Hondurasu – obawę przed legitymizowaniem wątpliwego z 

prawnego punktu widzenia procesu wyborczego), w wypadku wyborów niższej rangi (np. lokalnych) 

lub początkowo w przypadku terytorium Kosowa, którego status jest różnie postrzegany przez pań-

stwa członkowskie1776. Misje te pełnią przede wszystkim funkcję weryfikacyjną – informują Komisję 

Europejską – o rzeczywistym stanie obserwowanego procesu wyborczego. Należy podkreślić jednak, 

że pomimo zbierania przez nie dość wartościowego materiału badawczego, zapewniają one działa-

niom wspólnotowym wyłącznie znikomą widoczność1777. 

W 2008 roku powołano MEW UE na Malediwach, w Zambii, Nikaragui i Wybrzeżu Kości Słonio-

wej1778. Te cztery misje kosztowały łącznie zaledwie 633 tysiące euro1779, a więc zaledwie niewielką 

część kosztów przeciętnej MOW UE. Rok później zorganizowano aż siedem MEW (na Malediwach, 

w Iraku, RPA, Nigrze, Acehu, Hondurasie i Kosowie 1780). 

W 2009 roku w ramach projektu NEEDS przeszkolono ponad 100 nowych obserwatorów i ekspertów 

wyborczych1781 rozszerzając nieznacznie bazę kadrową MOW UE. W grudniu 2009 (a później jeszcze 

                                                 
1776 Ponieważ Kosowo, które w lutym 2008 roku proklamowało niepodległość, nie jest członkiem OBWE, nie 
odbywają się w nim MOW OBWE/ODIHR.  
1777 Jak zauważa dokument Rady, misje takie składają się zazwyczaj „z jednego do trzech ekspertów,wysyłanych 
na miejsce kilka tygodni przed wyborami. Mandat ekspertów wyborczych obejmuje udział w działaniach służą-
cych zwiększeniu zaufania do procesu wyborczego, w czasie wyborówi po wyborach. Przeprowadzają oni 
szczegółową analizę toczącego się procesu wyborczegoi składają sprawozdania odpowiednim podmiotom wy-
borczym w kraju oraz instytucjom UE. Misje ekspertów ds. wyborów nie działają na zasadach obserwatorów i 
nie wydają publicznychoświadczeń na temat procesu wyborczego”. Zob. Prawa człowieka i demokracja na 
świecie: sprawozdanie z działań UE – od lipca 2008 roku do grudnia 2009 roku, op.cit., s. 86 
1778 EuropeAid Annual Activity Report 2008, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2008/doc/aidco_aar.pdf, 
s. 20 
1779 DG External Relation 2008 Annual Activity Report, 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2008/doc/relex_aar.pdf, s. 24 
1780 DG External Relations 2009 Annual Activity Report, 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2009/doc/relex_aar.pdf, s. 9 
1781 Prawa człowieka i demokracja na świecie: sprawozdanie z działań UE – od lipca 2008 roku do grudnia 
2009 roku, op.cit., s. 17 
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tylko raz w grudniu 2010) dwukrotnie przeprowadzono także inny projekt – doroczne spotkanie 

wszystkich obserwatorów w Brukseli połączone z dyskusjami panelowymi. Plusem tych, zarzuconych 

po dwóch latach, spotkań była niewątpliwie większa integracja „rodziny wyborczej UE” i wymiana 

doświadczeń, minusem – wysokie koszty sprowadzenia do Brukseli kilkuset osób1782 bez bezpośred-

nich korzyści wizerunkowych. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń roku było opublikowanie drugiego wydania „Podręcznika ob-

serwacji wyborczej UE”. 212-stronicowa publikacja z przedmową Ferrero-Waldner, posiada osiem 

rozdziałów – pierwsze dwa poświęcone są umiejscowieniu MOW UE wobec systemu instytucjonalne-

go UE oraz bazie prawnej pozwalającej na obserwację wyborów, dwa kolejne to zasady obserwacji 

wyborczej UE i zakres jej prowadzenia, kolejne cztery przedstawiają krok po kroku zasady ustanawia-

nia MOW UE, role obserwatorów wyborczych, zasady ich zachowania w dniu wyborów oraz sposób 

tworzenia przez Misję raportów. Za jedną z największych zmian w porównaniu z pierwszym wyda-

niem uznawane jest umieszczenie w Podręczniku rozdziału poświęconego udziałowi kobiet w procesie 

wyborczym, tematyki prawie nieobecnej w pierwszym wydaniu1783. Podręcznik ten – podobnie jak 

pierwsze wydanie – dostępny jest w trzech językach – angielskim, francuskim1784 i hiszpańskim1785. 

Wydania te rozdawane wszystkim uczestnikom MOW UE oraz dostępne w sieci, stanowią dla więk-

szości obserwatorów główne źródło wiedzy na temat roli Misji oraz zakresu ich zadań. Wcześniejszą 

pozycją opracowaną w omawianym podokresie (w 2007) i wydaną wspólnie przez NEEDS i Komisję 

Europejską było cytowane już wielokrotnie w tej pracy „Kompendium Standardów Międzynarodo-

wych na rzecz Wyborów” – publikacja stanowiąca wykaz zobowiązań międzynarodowych państw 

przyjmujących, na które może powoływać się Misja Obserwacji Wyborów1786. 

4.4.7 Podsumowanie działalności MOW UE w latach 2007-2009 

Podokres 2007-2009 stanowi „złoty wiek” obserwacji wyborczej UE – jest czasem, kiedy wydatki na 

MOW UE były największe, a zakres terytorialny ich działania możliwie najszerszy. Podstawową 

zmianą dokonaną w latach 2007-2009 zdaje się być stanowiąca realizację Dokumentu Programowego 

2007-2010 wielokierunkowość MOW UE. Próba zapewnienia Misjom równowagi geograficznej zo-

stała podjęta poprzez zwiększenie częstotliwości MOW UE w regionie Ameryki Łacińskiej i Kara-

ibów, a jej efektem była obserwacja procesów w państwach o bardzo dużych różnicach w zakresie 

stosowania procedur demokratycznych i przywiązania do swobód obywatelskich. Jak zostało opisane 

                                                 
1782 Na Fora Obserwatorów zapraszano wszystkich uczestników MOW UE zorganizowanych w ciągu ostatniego 
roku. 
1783 Por. Handbook for European Union Election Observation, op.cit., s. 65-68; A.Eriksson, Handbook for Euro-
pean Union Election Observation Missions, op.cit., s. 61, 97 i 108. 
1784 Manuel d’observation électorale de l’Union européenne, Deuxieme édition, Commission européenne 2008 
1785 Manual de Observación Electoral de la Unión Europea, Segunda Edición, Comisión Europea 2008 
1786 Compendium of International Standards for Elections, op.cit.  
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w pierwszym rozdziale, zarówno Boliwia, Ekwador, Salwador i Gwatemala, organizują regularne 

wybory od lat 80., a bezpośrednie fałszerstwo wyborcze w tym okresie w żadnym z tych krajów nie 

było uważane za istotny instrument walki politycznej. Stąd zdaje się wynikać fakt, że żadna z siedmiu 

MOW UE w tym regionie, nie wyraziła wątpliwości co do rzeczywistego wyniku procesu wyborczego. 

W przypadku Azji wątpliwości takie wyrażono w jednym przypadku (Afganistan 2009), w przypadku 

Afryki w dwóch (Kenia 2007, Nigeria 2007). Rzecz jasna taka dysproporcja pod względem doboru 

państw przyjmujących wpływa na równowagę funkcji MOW UE – w regionie Ameryki Łacińskiej, 

funkcja reprezentacyjna i pomocowa przeważały nad funkcją weryfikacyjną, podczas gdy ta ostatnia 

miała szczególne znaczenie w Afryce, gdzie od oceny MOW UE zależy nierzadko generalna ocena 

procesu wyborczego przez jego aktorów. 

Większość MOW UE w omawianym podokresie dość szczegółowo kierowała się dotychczasowym 

dorobkiem metodologicznym obserwacji wyborczej UE. Tendencji tej w największym stopniu zdaje 

się zaprzeczać MOW UE Afganistan 2009, która nie była w stanie w sposób należyty zebrać materiału 

badawczego. 

Choć zdecydowana większość MOW UE omawianego podokresu ocenia obserwowane procesy wy-

borcze wyłącznie w oparciu o metodologię obserwacji UE i – w opinii autora – w sposób niezależny 

od oceny wyniku procesu wyborczego przez Komisję i państwa członkowskie, to w 2008 roku istnieje 

już zauważalne zjawisko nacisków na obserwatorów. Odnotowane zostaje ono m.in. w cytowanej już 

opinii Komisji rozwoju do deklaracji Parlamentu Europejskiego. Jak opisano w trzecim rozdziale, 

bezpośredni wpływ struktur Komisji na Zespół Główny MOW UE możliwy jest dzięki obowiązkowi 

rozpatrywania uwag KE do Raportu i wskutek bezpośredniej zależności obserwatorów od Komitetu 

Selekcyjnego. Naciski tego typu, o ile istnieją, mają zatem zawsze charakter nieformalny. 

Podokres 2007-2009 utrwalił również kompromis międzyinstytucjonalny wokół MOW UE. Zwrócić 

należy uwagę, że zarówno w projekcie Rezolucji PE z 2008 roku jak i w jej ostatecznym kształcie, 

potwierdzono zasadę w myśl której delegacje Parlamentu Europejskiego ograniczają swoją działalność 

publiczną, MOW UE kieruje Główny Obserwator wyłoniony spośród europosłów, ale decyzję w 

sprawie jego wyboru podejmuje właściwy Komisarz. 

W omawianym podokresie zauważalne są jednak coraz częstsze rozdźwięki między kształtem rapor-

tów końcowych MOW UE, a reakcjami Komisji Europejskiej, a w szczególności prezydencji. Jak 

wykazano na podstawie licznych przykładów, wyraźny nacisk na funkcję weryfikacyjną MOW UE, 

pozwolił w dużym stopniu ograniczyć jej spostrzeżenia do obserwowanego procesu wyborczego, pod-

czas gdy reakcje polityczne uwzględniają z natury rzeczy dorobek stosunków UE z państwem przyj-

mującym i ewentualne konsekwencje polityczne wynikające z rezultatu wyborów. Mimo to formalnie 
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zarówno prezydencja jak i odpowiedni Komisarz zawsze odnosząc się do prac MOW UE udzielali im 

poparcia. 

Podobnie jak w poprzednim podokresie zauważalny był dwugłos w ramach Komisji Europejskiej za-

początkowany w 2005 roku wraz z objęciem teki komisarza ds. rozwoju przez Louisa Michela. Choć 

odzwierciedla on podwójny charakter MOW UE jako działania politycznego i pomocowego, to w 

pewnych okresach zdawał się tworzyć wrażenie, że UE ma dwie osoby odpowiedzialne za jej działa-

nia zewnętrzne. Zwraca uwagę fakt, że zdecydowana większość oświadczeń Louisa Michela komentu-

jących procesy wyborcze obserwowane przez MOW UE dotyczy francuskojęzycznych państw Afryki, 

a w szczególności byłych kolonii i terytoriów mandatowych Belgii. Podobne zjawisko można zaob-

serwować w wystąpieniach José Barroso związanych z działalnością MOW UE. W oświadczeniach 

Komisji Europejskiej będących odpowiedzią na oświadczenia wstępne MOW UE, przewodniczący 

Komisji Europejskiej wypowiadał się od objęcia swojej funkcji aż do końca omawianego okresu (nie 

licząc depesz gratulacyjnych dla nowo wybranych głów państw1787) jedynie dwukrotnie – wypowiedzi 

te dotyczyły wyborów na Timorze Wschodnim1788 i Mozambiku1789, w obu przypadkach byłych kolo-

nii portugalskich1790. 

4.5 Misje Obserwacji Wyborów UE od 1 grudnia 2009 do 1 grudnia 2010 roku 

1 grudnia 2009 r. wszedł w życie traktat lizboński, a zgodnie z art. 18 skonsolidowanego Traktatu o 

Unii Europejskiej odpowiedzialność w ramach Komisji „za jej obowiązki w dziedzinie stosunków 

zewnętrznych i koordynację innych aspektów działań zewnętrznych Unii” przejął Wysoki Przedstawi-

ciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Powoływany przez Radę Europejską 

większością kwalifikowaną za zgodą przewodniczącego Komisji, Wysoki Przedstawiciel „prowadzi 

wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii” oraz „przyczynia się, poprzez swoje propozycje, 

do opracowania tej polityki i realizuje ją działając z upoważnienia Rady” 1791. Jego lub jej kompetencje 

obejmują zarówno dotychczasową działalność pierwszofilarową jak i zagadnienia Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Pozycję Wysokiego Przedstawiciela wzmacnia fakt jedno-

                                                 
1787 Congratulation message by President Barroso to Mr Jakaya Mrisho Kikwete, President of the United Repu-
blic of Tanzania, MEMO/10/568, Brussels, 10 listopada 2010 r.; European Commission welcomes the appoint-
ment of José Ramos-Horta as the new Prime Minister of Timor-Leste, IP/06/980, 12 lipca 2006 r.;  
17881788 The European Commission welcomes the peaceful development of the Presidential elections in Timor-
Leste, IP/07/493, 12 kwietnia 2007 r. 
1789 EC President Barroso congratulates the people of Mozambique on the holding of successful democratic 
elections, IP/09/1658, 30 październik 2009 r. 
1790 Przewodniczący Barroso wydał również oświadczenie w sprawie wyborów w Iraku w 2005 roku, jednak nie 
były one obserwowane przez MOW UE. Zob. Statement of President Barroso on the Iraqi elections, IP/05/119, 
1 lutego 2005 r. 
1791 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” C 115/15, 9 
maja 2008 r., art. 18, ust. 2 
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czesnego przewodzenia przezeń Radzie do Spraw Zagranicznych1792 oraz piastowanie funkcji jednego 

z wiceprzewodniczących Komisji1793. Traktat zmienił zatem dotychczasową praktykę, w której kom-

petencje w dziedzinie działań zewnętrznych UE zasadniczo dzieliły się na działania pierwszofilarowe i 

związane z WZPiB. Nowe brzmienie Traktatu precyzowało bowiem, że „Wysoki przedstawiciel re-

prezentuje Unię w zakresie spraw odnoszących się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeń-

stwa”, „prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz wyraża stanowisko Unii 

w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych”1794. 

Traktat wprowadzał jeszcze jedną zmianę instytucjonalną – powoływał stanowisko Przewodniczącego 

Rady, który – wybierany na 2,5-roczną kadencję1795 – m.in. „zapewnia na swoim poziomie oraz w 

zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polity-

ki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do 

spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa”1796. 

Wreszcie kolejną zmianą traktatową jest utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 

(ESDZ). Traktat powołuje ją jako ciało wspierające Wysokiego Przedstawiciela i składające się „z 

urzędników właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, jak również z personelu de-

legowanego przez krajowe służby dyplomatyczne”1797. Decyzję w sprawie organizacji i zasad funk-

cjonowania ESDZ pozostawiono Radzie. Osiągnięcie porozumienia w tej kwestii zajęło kilka miesięcy 

i Decyzja Rady została wydana w lipcu 2010 roku, a ESDZ osiągnęła operacyjność 1 grudnia 2010 

roku – dokładnie w rocznicę wejścia w życie nowego brzmienia Traktatu. Ponieważ całość omawia-

nego w tym podrozdziale podokresu przypada na czas, kiedy już obowiązywało nowe brzmienie Trak-

tatu o Unii Europejskiej, a jeszcze nie istniała ESDZ, trwające prace i negocjacje na temat nowej służ-

by w oczywisty sposób wpływały na podejmowane przez UE działania zewnętrzne. 

W świetle dotychczasowej praktyki MOW UE, powołanie obu stanowisk miało istotne znaczenie dla 

dalszego funkcjonowania Misji, a także sposobu formułowania przez instytucje UE wniosków poli-

tycznych wynikających ze spostrzeżeń MOW UE. Po pierwsze kompetencja do powoływania MOW 

UE znalazła się w gestii Wysokiego Przedstawiciela. Pozostawało zatem uzasadnione pytanie w jaki 

sposób realizowany będzie Komunikat Komisji z 2000 roku i jaki zakres kompetencyjny pozostanie w 

gestii Komisji w dziedzinie obsady i zarządzania MOW UE skoro kompetencje te dotychczas podlega-

ły DG AIDCO, która nie została częścią ESDZ. Z kolei stanowisko Przewodniczącego Rady osłabiało 

                                                 
1792 Ibidem, art. 18, ust. 3 
1793 Ibidem, art. 18, ust. 4 
1794 Ibidem, art. 27, ust. 2 
1795 Ibidem, art. 15, ust. 5 
1796 Ibidem, art. 15, ust. 6 
1797 Ibidem, art. 27 ust. 3 
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kompetencje prezydencji, która – jak zostało opisane – w poprzednich podrozdziałach w zdecydowa-

nej większości przypadków wydawała oświadczenia komentujące procesy wyborcze i odwołujące się 

do ustaleń MOW UE. Mimo, iż Traktat powierza całość reprezentacji zewnętrznej wysokiemu przed-

stawicielowi oraz Przewodniczącemu Rady Europejskiej, to według powszechnej interpretacji stosun-

ki między organami traktatowymi, a prezydencją miały dopiero zostać wypracowane wskutek praktyki 

pierwszych lat1798. 

Ponadto 1 grudnia 2009, w dniu wejścia w życie nowego brzmienia Traktatu, rozpoczęła funkcjono-

wanie Komisja Barroso-II oraz objęła urząd nowa Wysoka Przedstawiciel – Catherine Ashton. 

Wszystkie MOW UE w omawianym tutaj roku 2010 zostały zatem sformowane na mocy decyzji Ca-

therine Ashton. 

1 grudnia 2009 mamy więc do czynienia zarówno ze zmianami instytucjonalnymi jak i personalnymi, 

a 1 grudnia 2010 wyłącznie ze zmianą instytucjonalną. Ponieważ między 1 a 31 grudnia 2009 oraz 1 a 

31 grudnia 2010 nie powołano żadnej Misji Obserwacji Wyborów UE, omawiany podokres będzie, na 

wzór poprzednich określany jako podokres 2010. 

W podokresie tym w ujęciu ilościowym liczba MOW UE nieznacznie spadła – w całym 2010 roku 

wysłano ich zaledwie siedem. Podobnie spadła liczba obserwatorów, którzy w nich uczestniczyli – 

według obliczeń Rady przynajmniej raz w MOW UE uczestniczyło ponad 800 osób1799. W związku ze 

zmianą formatu dorocznego raportu o prawach człowieka, Misje były w nim odnotowywane jedynie 

zdawkowo, a o wynikach jednej z nich (MOW UE Tanzania 2010) nie wspomniano w ogóle. Przede 

wszystkim jednak w roku 2010 nastąpiło wyraźne odstąpienie od zasady równowagi geograficznej na 

rzecz selekcji wyłącznie najważniejszych procesów wyborczych – w ciągu całego roku cała działal-

ność MOW UE odbywała się w Afryce. Jedyną planowaną MOW UE poza Afryką była misja na wy-

bory parlamentarne w Wenezueli. Pomimo wyraźnego zainteresowania Komisji, która sama starała się 

o zaproszenie MOW UE przez rząd wenezuelski, zaproszenie takie nie zostało wystosowane1800. Co 

ciekawe, w odmowie nie użyto żadnych argumentów natury politycznej – rząd wenezuelski twierdził, 

że stosuje praktykę zapraszania obserwatorów międzynarodowych wyłącznie na wybory prezydenckie. 

                                                 
1798 Więcej o reprezentacji zewnętrznej i roli prezydencji zob. L. Jesień, Prezydencja Unii Europejskiej. Zinsty-
tucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Warszawa 2011, s. 190-191 
1799 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2010, 11501/1/11REV 1, Brussels, 22 
września 2011 r., s. 84 
1800 Réponse donnée par la Haute Représentante/Vice-présidente Ashton au nom de la Commission, E-6241/2010, 
7 września 2010 r. 
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4.5.1 MOW UE Etiopia 2010 – przykład konfliktu między Misją a państwem przyjmują-

cym w końcowej fazie omawianego okresu 

Misja w Etiopii w 2010 roku była, zarówno pod względem kadrowym jak i budżetowym, największą 

w historii MOW UE. Wybory parlamentarne 23 maja 2010 roku i poprzedzający je okres przedwybor-

czy obserwowało łącznie 90 LTOs i 60 STOs zaś Zespół Główny liczył aż 13 ekspertów, w tym trzech 

koordynatorów, a cała Misja kosztowała 8 milionów euro1801. Jak zostało opisane wcześniej, UE miała 

za sobą już jedno doświadczenie w obserwowaniu wyborów w Etiopii, a Raport Końcowy MOW UE z 

2005 miał wyraźnie negatywny wydźwięk. 

Zamieszki, którymi zakończył się proces wyborczy 2005 wyraźnie wpłynęły na kształt kampanii w 

2010 roku1802, która przez większość okresu przedwyborczego, była niemal niezauważalna i nasiliła 

się dopiero pod jego koniec. Towarzyszył jej spokój i brak przemocy, choć organizacja Human Rights 

Watch (HRW) już kilka miesięcy przed głosowaniem alarmowała o licznych przypadkach zastraszania 

ludności i zmuszania jej do głosowania na partię władzy1803, a część mediów twierdziła, że celem pre-

miera Melesa Zenawiego jest zbudowanie reżimu jednopartyjnego1804. 

Prawdziwym problemem wyborów w Etiopii stały się dopiero ich wyniki – kilka dni po głosowaniu 

Etiopska Krajowa Rada Wyborcza oznajmiła, że rządzący Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front De-

mokratyczny zdobył 499 miejsc na 501 okręgów, w których wystawił kandydatów, a sprzymierzone z 

nim partie w 45 na 46 pozostałych okręgów. Oznaczało to, że opozycja zdobyła w całym kraju zaled-

wie 3 mandaty. Jednocześnie w odbywających się jednocześnie wyborach do rad prowincji, Front i 

jego sojusznicy zdobyli 1900 na 1904 miejsca1805. W regionach, w których obóz władzy ma duże po-

parcie zaobserwowano bardzo trudną do osiągnięcia frekwencję wyborczą. Np. w regionie Tigraj na 

partię władzy zagłosowało 98,76% głosujących przy oficjalnej frekwencji 97,95%. Choć MOW UE 

uznała te wyniki za „możliwe lecz statystycznie mało prawdopodobne”, to w istocie przypominały one 

rezultaty charakterystyczne dla sfałszowanych procesów wyborczych1806. Opozycja odmówiła uznania 

wyników wyborów i przegrała w tej sprawie proces przed Sądem Najwyższym1807. Zwrócić należy 

uwagę, że jej wynik stanowił regres nawet w stosunku do zakończonych wybuchem przemocy wybo-
                                                 
1801 European Union deploys Election Observation Mission to Ethiopia for the Legislative Elections on 23 May 
2010, IP/10/438, Brussels, 16 kwietnia 2010 r. 
1802 Potential For Violence Shadows Ethiopia's 2010 Election, www.voanews.com, 2 listopada 2009 r. 
1803 Pod koniec marca, na dwa miesiące przed wyborami Human Rights Watch opublikował 59-stronicowy do-
kument dokumentujący przykłady zastraszania opozycji i wyborców. Zob. One Hundred Ways of Putting Pres-
sure. Violations of Freedom of Expression and Association in Ethiopia, New York-Berlin-Brussels-Geneva-
London-Paris-Washington, marzec 2010 r. 
1804 Ethiopia's elections. Forget about democracy, „The Economist”, Nairobi, 25 marca 2010 r. 
1805 EU EOM Ethiopia 2010 – Final Report, s. 33 
1806 Ibidem, s. 33 
1807 Ethiopia ruling party, allies win 99% of vote: result, depesza agencji AFP z 21 czerwca 2010 r.; Ethiopia 
Opposition Leaders Call for New Vote, www.voanews.com, 25 maja 2010 r.; Ethiopia court rejects final poll 
result challenge, depesza agencji Reuters z 20 czerwca 2010 r. 
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rów 2005, kiedy to oficjalne wyniki pozostawiły w parlamencie 170 reprezentantów opozycji. Tym 

bardziej wskazuje to na małe prawdopodobieństwo, aby wyniki wyborów 2010 roku istotnie pokrywa-

ły się z rzeczywistą wolą wyborców. 

Według wydanego później raportu Human Rights Watch „rezultat wynoszący 99,6% [chodzi najpraw-

dopodobniej o odsetek miejsc zdobytych przez partię rządzącą i jej sojuszników – JK] był kulminacją 

realizowanej od pięciu lat przez rząd strategii systematycznego zamykania przestrzeni dla politycznej 

różnicy zdań oraz niezależnej krytyki”1808. Dokument oskarżał władze Etiopii o zakrojone na szeroką 

skalę terroryzowanie ludności, grożenie jej represjami za odmowę głosowania na partie władzy i wy-

korzystywanie przy tym administracji publicznej oraz partyjnych bojówek1809. 

Konkluzje MOW UE zamieszczone w Oświadczeniu Wstępnym w o wiele łagodniejszej formie po-

twierdzały generalnie negatywną ocenę procesu wyborczego. W głównej konkluzji stwierdzono, że 

„proces wyborczy nie spełnił pewnych zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza tych dotyczących 

przejrzystości procesu oraz równych reguł startu dla wszystkich uczestniczących w nim partii”1810. 

Zwracano jednak również uwagę na jego pozytywy – wysoką frekwencję, brak incydentów w czasie 

głosowania, zasadnicze respektowanie tajności wyborów oraz obecność mężów zaufania w większości 

obserwowanych lokali, a także pokojowy przebieg samej kampanii1811. Dostrzegano natomiast brak 

widocznej różnicy między administracją publiczną i partią władzy oraz przypadki używania własności 

państwowej w celach kampanii1812. Oświadczenie zwracało też uwagę na rosnącą tuż przed wyborami 

liczbę skarg na towarzyszące finiszowi kampanii incydenty z użyciem przemocy1813. Choć dostrzeżo-

no elementy równowagi w mediach, to w Oświadczeniu Wstępnym znalazło się zdanie, że były one 

„ostrożne w informowaniu” – ewidentna sugestia, że media mogły czuć się zastraszone. Negatywnie 

wypowiadano się również o zagłuszaniu przez rząd amharskiej rozgłośni radia Głos Ameryki1814. Jak 

więc widać, Oświadczenie Wstępne, poza główną konkluzją było stosunkowo wyważone i nie zawie-

rało bezpośrednio sformułowanego oskarżenia o fałszerstwo wyborcze. Na dodatek, wydane tego sa-

mego dnia oświadczenie Catherine Ashton w żaden sposób nie odzwierciedlało dokumentu wydanego 

przez MOW UE1815 i w praktyce nie zawierało ani jednego poważnego zarzutu wobec procesu wy-

                                                 
1808 Human Rights Watch World Report 2011, Events od 2010, New York 2011, s. 121 
1809 Ibidem, s. 121-123 
1810 Preliminary Statement. High turnout on a peaceful and orderly Election Day marred by a narrowing of 
political space and an uneven playing field, Addis Ababa, 25 maja 2010 r., s. 1 
1811 Ibidem 
1812 Ibidem 
1813 Ibidem, s. 2 
1814 Ibidem 
1815 Dokument wyraźnie stwierdzał w swoim wstępie, że „wybory nie spełniły niektórych zobowiązań międzyna-
rodowych zwłaszcza dotyczących przejrzystości oraz równego startu dla wszystkich uczestniczących partii”. 
Zob. Preliminary Statement. High turnout on a peaceful and orderly Election Day marred by a narrowing of 
political space and an uneven playing field, Addis Ababa, 25 maja 2010 r., s. 1 
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borczego1816. 

Mimo to, rząd Melesa Zenawiego rozpoczął ostrą kampanię przeciwko obserwatorom międzynarodo-

wym i organizacjom praw człowieka. Jej głównym celem była Human Rights Watch, która na wiele 

miesięcy przed wyborami przestrzegała, że rząd zamierza doprowadzić do likwidacji opozycji poli-

tycznej1817, ale obok niej atakowano również MOW UE1818. 

W różnych miejscach kraju odbywały się prorządowe demonstracje, w których zachodnich obserwato-

rów i media oskarżano o naruszanie suwerenności Etiopii. Korespondent Al-Dżaziry, powołując się na 

anonimowe źródła, twierdził, że w przededniu wydania Oświadczenia Wstępnego, premier Zenawi 

wezwał głównego obserwatora Thijsa Bermana i groził mu wyrzuceniem Misji1819. Co ciekawe, pro-

paganda rządowa działała w dwóch kierunkach – podczas gdy na wiecach Frontu skierowanych prze-

ciwko Human Rights Watch pojawiały się plakaty zarzucające MOW UE ingerencję w wewnętrzne 

sprawy Etiopii, media publiczne cytowały Oświadczenie Wstępne podkreślając wyłącznie jego pozy-

tywne spostrzeżenia i „całkowicie pomijając jakąkolwiek krytykę procesu wyborczego”. Protest 

Głównego Obserwatora w tej sprawie wysłany do Etiopskiej Agencji Prasowej pozostał bez odpowie-

dzi i nigdy nie został opublikowany przez państwowe media1820. 

Wreszcie, gdy w listopadzie gotów do opublikowania był Raport Końcowy MOW UE, władze Etiopii 

odmówiły wydania wizy Thijsowi Bermanowi. Prezentacji raportu dokonał przy niemal pustej sali w 

Brukseli1821 – wydarzenie, które nota bene wskazywało na kontrast między dużą widocznością MOW 

UE w państwie przyjmującym i niewielkim zainteresowaniem jej Raportem Końcowym w Europie. 

Całość dokumentu liczy 38 stron, a więc niedużo w porównaniu z innymi raportami końcowymi z 

omawianego podokresu. W 3,5-stronicowym resumé zastosowano opisaną w trzecim rozdziale techni-

kę poprzedzania negatywnych konkluzji spostrzeżeniami pozytywnymi oraz informacjami na temat 

roli i struktury MOW UE. Ta część raportu zawierała więc – po przedstawieniu Misji – w kolejności 

następujące spostrzeżenia: 1.) Konkluzję, że wybory 23 maja „generalnie odbywały się w pokojowej 

atmosferze”, zaś „relatywnie spokojna kampania wyborcza zarówno opozycji jak i sprawującego wła-

dzę Etiopskiego Ludowo-Rewolucyjnego Frontu Demokratycznego, przybrała na intensywności w 

ostatnich etapach kampanii”1822, 2.) Ocenę, że Krajowa Rada Wyborcza Etiopii „zasadniczo zarządza-

                                                 
1816 Statement by HR Catherine Ashton on the Legislative Elections in Ethiopia, IP/10/607, Brussels, 25 maja 
2010 r. 
1817 Zob. Ethiopia Events of 2009, www.hrw.org/world-report-2010/ethiopia; Ethiopia: Repression Rising Ahead 
of May Elections, www.hrw.org, Nairobi, 24 marca 2010 r.;  
1818 Zenawi attacks EU observers, depesza WIC z 25 maja 2010 r. 
1819 A. Simmons, Zenawi's Ethiopian election sting, www.aljazeera.com, 25 maja 2010 r. 
1820 EU EOM Ethiopia 2010 – Final Report, s. 21 
1821 Wystąpienie Bermana zob: www.youtube.com/watch?v=YSUiWJ3FzwI [dostęp 11.03.2013] 
1822 EU EOM Ethiopia 2010 – Final Report, op.cit., s. 1 
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ła procesem w sposób skuteczny i kompetentny”, jednak w materii tej nastąpiło pogorszenie w czasie 

zestawiania wyników, w efekcie czego „administracji wyborczej nie udało się rozwiać braku zaufania 

partii opozycyjnych co do jej niezależności”1823. 

Dopiero po tych uwagach następowała generalna konkluzja, mówiąca, że „proces wyborczy nie spełnił 

międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie wyborów, zwłaszcza w sprawach dotyczących przejrzy-

stości procesu oraz braku równych zasad startu dla wszystkich uczestniczących partii”. W porównaniu 

z Oświadczeniem Wstępnym usunięto występujące przed terminem „międzynarodowych zobowiązań” 

słowo „niektórych”, czym zaostrzono wydźwięk tego zdania. Ponadto, uznając, że baza prawna, w 

tym konstytucja Etiopii, pozwala na przeprowadzenie uczciwych wyborów, MOW UE stwierdziła, że 

„w praktyce wdrażanie niektórych ustaw i rozporządzeń dotyczących wyborów, odbiegało w niektó-

rych przypadkach od zasad leżących u podstaw tychże”. Było to – zdaniem Misji – przeszkodą dla 

procesu wyborczego, „jak również dla pełnego i równego korzystania z praw podstawowych”. Zwra-

cano też uwagę, że brak komputerowego systemu rejestracji wyborców umożliwiał podwójne głoso-

wanie oraz że choć główne media relacjonowały kampanię w relatywnie neutralnym tonie, to pań-

stwowe media „nie zapewniły równowagi, dając partii rządzącej ponad 50% miejsca zarówno w me-

diach drukowanych jak i elektronicznych”1824. Wspomniano o zagłuszaniu Głosu Ameryki jak również 

– na kilka dni przed wyborami – Deutsche Welle, oceniając, że postawa władz „zmniejszyła możli-

wość uzyskania przez wyborców informacji z szerokiej gamy źródeł”1825. Podtrzymano też opinię z 

Oświadczenia Wstępnego mówiącą, że rozdział między działaczami partii rządzącej oraz administra-

cją publiczną był często – na szczeblu lokalnym – niejasny i że obserwatorzy MOW UE bezpośrednio 

widzieli przypadki używania własności państwowej w celach kampanii. Wobec powyższych konkluzji, 

MOW UE stwierdziła, że „zasady startu w wyborach 2010 roku nie były wystarczająco zbalansowane 

i wyraźnie faworyzowały w wielu dziedzinach partię rządzącą”1826. 

W odniesieniu do procesu liczenia głosów, zakończonego już po ogłoszeniu Oświadczenia Wstępnego, 

Raport Końcowy stwierdzał, że aż w 27% obserwowanych przez LTOs i STOs lokali wyborczych, 

ostateczne wyniki różniły się od zanotowanych przez obserwatorów1827. Nie przedstawiono jednak 

rozwinięcia tej tezy. W dalszej części dokumentu znalazły się też inne krytyczne zarzuty natury tech-

nicznej, w tym brak ponownej delimitacji okręgów wyborczych, która powodowała, że stosunek lud-

ności jednego jednomandatowego okręgu wobec innego mógł przekraczać 3:11828. 

Misja nie była natomiast w stanie – na wzór Human Rights Watch – jednoznacznie stwierdzić czy 

                                                 
1823 Ibidem 
1824 Ibidem, s. 2 
1825 Ibidem, s. 2 
1826 Ibidem, s. 2 
1827 Ibidem, s. 3 
1828 Ibidem, s. 9 
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wobec opozycji stosowano kampanię zastraszania. Raport zawiera jedynie wzmiankę, że doniesienia 

na ten temat regularnie napływały od rozmówców obserwatorów, jednak przyznaje, że MOW UE nie 

ma w tej sprawie wystarczających dowodów i traktuje te informacje „co najmniej jako wskaźnik pod-

wyższonych napięć między siłami opozycji i partii rządzącej w licznych częściach kraju”. Zauważano 

jednak, że często wiece opozycji były filmowane przez Biuro Informacji i Komunikacji rządu, co 

uznano za potencjalny element zastraszania. Środki podjęte przez władze dla ochrony kampanii i jej 

uczestników uznano za niewystarczające1829. 

Raport nie udowadnia, ani nie sugeruje władzom etiopskim sfałszowania wyborów, jednak z jego lek-

tury wyłania się obraz procesu wyborczego, w którym opozycja miała przeciwko sobie nie tylko partię 

rządzącą, ale również aparat państwowy, zaś mało prawdopodobne wyniki sugerują, że politycznym 

celem władz było wyeliminowanie opozycji jako trwałego elementu etiopskiej sceny politycznej. W 

oczywisty sposób ukazuje to proces wyborczy stanowiący poważny regres, a wręcz zagrożenie dla 

konsolidacji demokratycznej. 

Podobnie Raport Końcowy odebrały etiopskie władze. Już po wydaniu dokumentu, Meles Zenawi 

nazwał go w publicznej telewizji „śmieciem, który zasługuje na wyrzucenie do śmietnika” i stwierdził, 

że „reprezentuje on wyłącznie poglądy paru zachodnich neoliberałów, którzy nie są zadowoleni z siły” 

jego partii1830. Wcześniej MSZ Etiopii wydało oświadczenie, w którym napisało, że „raport MOW UE 

wydany 8 listopada jest tak samo wadliwy jak Oświadczenie Wstępne” i zarzuciło Misji sprzeniewie-

rzenie się „międzynarodowym i krajowym standardom postępowania w przeprowadzaniu misji obser-

wacji wyborów” oraz złamanie porozumienia między UE a rządem Etiopii. W dokumencie tym twier-

dzono również, że negatywna ocena procesu wyborczego wynika z „presji” wywieranej na MOW UE 

przez Human Rights Watch. MSZ konkludowało, że „Raport (MOW UE) stanowi jeszcze jedno mo-

tywowane uprzedzeniami natury politycznej oskarżenie przeciwko procesowi demokratyzacyjnemu w 

Etiopii”1831. 

Zwrócić należy uwagę na postawę instytucji UE kontrastującą z tonem wypowiedzi władz Etiopii, w 

szczególności na oświadczenie Catherine Ashton wydane w dniu publikacji Raportu, na dzień przed 

wystąpieniem Zenawiego. Wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej po-

dziękowała MOW UE „za zapewnienie bezstronnej i niezależnej oceny procedury wyborczej w Etiopii” 

jednak w odniesieniu do treści raportu zamiast udzielić mu poparcia, wyłącznie oznajmiła, że Unia 

Europejska „przyjmuje do wiadomości opinię i zalecenia przedstawione w sprawozdaniu końcowym 

                                                 
1829 Ibidem, s. 16 
1830 B. Malone, Ethiopian PM says EU election report is „trash”, depesza agencji Reuters, Addis Ababa, 15 
listopada 2010 r. 
1831 Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia on the Report of 
the European Union Election Observation Mission (EU EOM), oświadczenie na stronie 
www.ethioembassy.co.uk 
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misji”. Nawiązując do odmowy wydania wizy Bermanowi, bądź co bądź członkowi Parlamentu Euro-

pejskiego, którego sama wyznaczyła na Głównego Obserwatora, wyraziła wyłącznie ubolewanie nad 

tym, że „niemożliwe okazało się dokonanie ustaleń prowadzących do przedstawienia sprawozdania 

końcowego przez głównego obserwatora (…) zgodnie z utartą praktyką unijnych misji obserwacji 

wyborów”. Do rządu Etiopii zaapelowała o „skorzystanie ze sprawozdania i uważne rozważenie zale-

ceń zawartych w tym dokumencie”. Podkreśliła też, że „Unia Europejska przywiązuje ogromne zna-

czenie do promowania praw człowieka, demokratycznych rządów i praworządności, i będzie kontynu-

owała dialog z Etiopią dotyczący tych wspólnych wartości” oraz wyraziła „wolę dalszego wspierania 

celów Etiopii, które zostały przedstawione w krajowym planie wzrostu i transformacji i polegają na 

eliminacji ubóstwa oraz rozwoju gospodarczym i społecznym”1832. Po oskarżeniach etiopskiego MSZ 

oraz wypowiedzi premiera Etiopii na temat prac obserwatorów używających logo Unii Europejskiej, 

żadna z instytucji UE nie zareagowała. 

Postawa ta – całkowicie nieadekwatna do reakcji etiopskiego partnera pod adresem MOW UE – sta-

nowi przykład negatywnie ocenionego w czasie debaty w Parlamencie Europejskim w roku 2008 po-

dejścia „zwykła sprawa”. Na dodatek, kilka miesięcy później przed wizytą w Addis Abebie komisarz 

ds. rozwoju Andris Piebalgs który podpisywał umowę o projekcie dotyczącym zmian klimatycznych o 

wartości 13,7 mln euro, w ogóle nie odniósł się do kwestii demokracji i praw człowieka. W oświad-

czeniu podkreślano również, że „spośród wszystkich krajów AKP Etiopia jest jednym z największych 

beneficjentów otrzymujących środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)”, a łączna pomoc UE 

jako całości dla Etiopii wynosi około 1 mld euro rocznie1833. W tym kontekście zwrócić można uwagę 

na raport Human Rights Watch z marca 2010 roku, który zwracał uwagę na paradoks, w którym Etio-

pia jednocześnie jest największym beneficjentem pomocy rozwojowej i zdaje się być w dużej mierze 

wyłączona z krytyki dotyczącej stanu praw człowieka. O milczenie w tej sprawie oskarżono m.in. 

Unię Europejską1834. Bez odzewu pozostał też apel HRW, by Zachodni darczyńcy w większym stop-

niu zachowali zasadę warunkowości i domagali się od Etiopii respektowania praw człowieka1835. 

Podsumowując MOW UE Etiopia 2010 i reakcję instytucji europejskich na jej konflikt z państwem 

przyjmującym, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kontrast z omawianymi w poprzed-

niej części tego rozdziału MOW UE Zimbabwe 2000 i 2002. W tym drugim przypadku wyrzucenie 

MOW UE z państwa przyjmującego przyczyniło się do objęcia go sankcjami. Osiem lat później w 

podobnej sytuacji, instytucje UE nie wyciągnęły żadnych wniosków natury politycznej z konfliktu 

                                                 
1832 Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie 
publikacji sprawozdania końcowego unijnej misji obserwacji wyborów w Etiopii w 2010 roku, PESC/10/295, 
Bruksela, 8 listopada 2010 r. 
1833 Komisarz Andris Piebalgs z wizytą w Etiopii: rozmowy na temat wzmacniania wzajemnych relacji i podpisa-
nie projektu dotyczącego zmian klimatu o wartości 13,7 mln euro, IP/11/103, Bruksela, 28 stycznia 2011 r. 
1834 Ethiopia: Repression Rising Ahead of May Elections, www.hrw.org, Nairobi, 24 marca 2010 r. 
1835 Ethiopia's donors asked to condemn 'attack', www.cbc.ca, 24 marca 2010 r. 
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MOW UE z państwem przyjmującym. Misja ukazała też poważny mankament w metodologii wybor-

czej MOW UE – w odróżnieniu od organizacji praw człowieka zbierającej materiał badawczy metodą 

wywiadu, zbieranie materiału MOW UE odbywa się w większości metodą obserwacji bezpośredniej i 

istnieje wyraźna tendencja, by w raportach końcowych ograniczać zakres miejsca pozostawionego dla 

obserwacji uzyskanych innymi metodami. O ile jest to zasadne z uwagi na sposób formułowania kon-

kluzji raportu końcowego, o tyle nie pozwala w należyty sposób dokonać ewaluacji procesu wy-

borczego, którego wadliwość wynika nie tylko z ograniczeń kampanii lub bezpośredniego fałszerstwa 

(są to czynniki, które stosunkowo łatwo jest wychwycić obserwatorom długoterminowym), ale rów-

nież z praktyk rządu danego kraju mających miejsce przed przyjazdem Misji lub niemożliwych do 

bezpośredniego zaobserwowania (formułowanie nieformalnych gróźb wobec opozycji, przekupstwo 

itp. – obserwatorzy bardzo rzadko są bezpośrednimi świadkami takich zdarzeń). W Raporcie Końco-

wym MOW UE Etiopia 2010 doniesienia na temat zastraszania opozycji, zostały w istocie zamknięte 

w jednym zdaniu. Również rejestracja wyborców, stanowiąca najłatwiejsze narzędzie fałszerstwa wy-

borczego, pozostaje poza zakresem bezpośredniej obserwacji MOW UE. Są to czynniki, które dopro-

wadziły do tego, że choć wyniki etiopskich wyborów 2010 roku są wyjątkowo mało prawdopodobne, 

to MOW UE nie była w stanie w sposób należyty wykazać genezy tego zjawiska. 

4.5.2 Misje Obserwacji Wyborów w Burundi i Gwinei – obserwacja wyborów w państwach 

pokonfliktowych 

MOW UE w Burundi i w Gwinei obserwowały procesy wyborcze w państwach wychodzących z kon-

fliktu etnicznego lub wprowadzających procedury demokratyczne po długim okresie rządów dyktator-

skich. W obu wypadkach proces wyborczy charakteryzował się wysokim prawdopodobieństwem ze-

rwania i przekształcenia się w konflikt siłowy. 

Burundyjczycy po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich wybierali rady lokalne (24 maja), prezy-

denta (28 czerwca), a następnie głosowali w wyborach do izby niższej parlamentu (23 lipca), powoły-

wali w wyborach pośrednich Senat (28 lipca) i wreszcie głosowali w wyborach do rad wzgórz (7 

września)1836. Ten długi proces wyborczy był w całości obserwowany przez Misję, a decyzja o jego 

obserwowaniu1837 wpisywała się w strategię wspierania demokratyzacji Burundi. MOW UE zetknęła 

się z sytuacją, w której nastąpiła poważna rozbieżność między jej Oświadczeniem Wstępnym, a sta-

nowiskiem opozycji politycznej. Stało się to już po wyborach komunalnych wygranych zdecydowanie 

przez rządzącą Narodową Radę na rzecz Obrony Demokracji - Siły Obrony Demokracji (CNDD-

FDD), po których opozycja oskarżyła władze o fałszerstwo wyborcze. W efekcie na początku czerwca 

wszyscy kontrkandydaci urzędującego prezydenta Pierre’a Nkurunzizy, wycofali się z wyborów pre-

                                                 
1836 Burundi to directly elect president in next poll, depesza AFP, 15 grudnia 2010 r. 
1837 EU Election Observation Mission to observe elections in Burundi, IP/10/569, Brussels, 14 maja 2010 r. 
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zydenckich1838. W efekcie wybory prezydenckie miały charakter referendum za lub przeciw przedłu-

żeniu rządów prezydenta. Według oficjalnych wyników otrzymał on 91,62% głosów1839. Tuż przed 

głosowaniem główny lider opozycji Agathon Rwasa, dawny przywódca jednej z grup rebeliantów, 

wycofał się do działalności podziemnej lub opuścił kraj oskarżając władze, że chcą go aresztować i 

postawić przed sądem za zarzucane jego organizacji Siłom Wyzwolenia Narodowego (FLN) zbrodnie 

popełnione w czasie wojny domowej1840. 

MOW UE obserwowała więc gwałtowne pogorszenie się klimatu politycznego grożące załamaniem 

procesu konsolidacji demokratycznej, jednak jej obserwacja nie pozwalała na zgodzenie się z tezami 

opozycji. Wprost przeciwnie – po wyborach komunalnych MOW UE stwierdziła w Oświadczeniu 

Wstępnym ich zgodność ze „standardami międzynarodowymi dotyczącymi wolnych wyborów”1841 zaś 

Catherine Ashton i Andris Piebalgs pochwalili Burundi za organizację głosowania1842. Wypowiedzi te 

w istocie zdominowały późniejsze postrzeganie MOW UE przez aktorów życia politycznego w Bu-

rundi. Rząd używał ich do odrzucania oskarżeń opozycji uznającej wybory za sfałszowane, co później 

stało się jednym z przedmiotów krytyki MOW UE Burundi 2010 przez lewicowy „Le Monde Diplo-

matique”1843. 

Powstała w ten sposób sytuacja niecodzienna, w której obserwatorzy UE zmuszeni byli niejako ob-

serwować kolejne głosowania odbywające się bez większości opozycji (tylko jedna większa partia 

opozycyjna wzięła ostatecznie udział w wyborach parlamentarnych, a CNDD-FDD uzyskała ponad 81% 

głosów1844). Formalnie nie istniała jednak żadna podstawa do decyzji o wycofaniu MOW UE. Ponadto 

decyzja taka mogłaby jeszcze bardziej pogorszyć klimat polityczny. 

W obu przypadkach obserwowanych bezalternatywnych wyborów nie podważono ich wyniku, choć 

po wyborach prezydenckich skrytykowano brak alternatywy politycznej oraz nadużywanie przez par-

tię władzy środków publicznych1845, a po wyborach parlamentarnych Misja wyraziła zaniepokojenie z 

                                                 
1838 Burundi opposition candidates to boycott presidential poll, depesza agencji Reuters, 1 czerwca 2010 r. 
1839 Burundi's president Pierre Nkurunziza re-elected, depesza agencji AFP, 30 czerwca 2010 r. 
1840 Burundi opposition leader in hiding, AlJazeera.com, 30 czerwca 2010 r. 
1841 Déclaration préliminaire. Une élection pacifique et une participation massive ont mis en évidence la matur-
ité du peuple burundais et le rôle clé de la CENI dans l’organisation du scrutin en dépit d’un nombre de faibles-
ses juridiques qui méritent d’être comblées lors des prochaines étapes électorales, Bujumbura, 27 maja 2010 r., 
s. 1 
1842 Burundi: Statement by HR/VP Ashton and Commissioner Piebalgs on the communal elections of 24 May, 
IP/10/633Brussels, 28 maja 2010 r. 
1843 V. Munié, Unia Europejska wobec podejrzanych wyborów w Burundi, „Le Monde diplomatique”, 19 stycz-
nia 2011 r. 
1844 MOE UE Burundi 2010 – Rapport final, s. 61 
1845 Declaration préliminaire. Un scrutin qui s’est déroulé dans le calme mais caractérisé par l’absence d’une 
compétition pluraliste et un environnement politique fortement détérioré, Bujumbura, 30 czerwca 2010 r., s. 1-3 
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powodu aresztowań członków partii opozycyjnych oraz dziennikarzy1846. W wyborach do rad wzgórz 

MOW UE pozostawiła jedynie 3-osobowy zespół ekspertów, który nie wydał publicznego oświadcze-

nia1847. 

Raport Końcowy sformułowano w maksymalnie neutralnym tonie: Misja nie odstąpiła od swojego 

twierdzenia, że w pierwszym głosowaniu nie było fałszerstwa, odnotowywano jednak fakt konsolida-

cji władzy w rękach CNDD-FDD, zaistnienie poważnych napięć politycznych i bojkot wyborów po 

pierwszym głosowaniu1848 oraz brak przewidzianego przez prawo finansowania kampanii wyborczych 

partii politycznych (przez co jedyną, którą stać było na kampanię była partia władzy) i używanie przez 

CNDD-FDD środków publicznych1849. Krajowa Niezależna Komisja Wyborcza (CENI), wobec której 

opozycja wyraziła po wyborach lokalnych brak zaufania została pochwalona za „stały postęp w admi-

nistrowaniu wyborami” z głosowania na głosowanie, ale jednocześnie negatywnie oceniona za brak 

upubliczniania wyników i obniżenie w ten sposób ich przejrzystości1850. Odnotowano, że w istocie 

jedynie okres przed wyborami lokalnymi nosił cechy prawdziwej kampanii wyborczej, zaś kolejne 

kampanie „odbywały się w środowisku charakteryzującym się blokadą polityczną i klimatem narasta-

jącego braku bezpieczeństwa wraz z wzrastającą liczbą aresztowań natury politycznej”1851. Powołując 

się na dane organizacji praw człowieka MOW UE mówiła o 294 przypadkach aresztowań członków 

partii politycznych w okresie wyborczym i wyrażała zaniepokojenie tym faktem. Potępiano również 

aresztowania dziennikarzy1852. W Raporcie Końcowym nie znalazło się ani typowe stwierdzenie, że 

wybory „nie spełniły standardów międzynarodowych” ani też jakakolwiek sugestia że je spełniły. 

Główną rekomendacją – co wydaje się stosunkowo logiczne – było przeprowadzenie zmian w ordyna-

cji wyborczej i odstąpienie od przeprowadzania wyborów w jednorazowym cyklu na rzecz wyborów 

tego samego dnia lub – w najlepszym wypadku – zmiany długości kadencji władz lokalnych tak aby 

wybory do nich odbywały się osobno1853. Co ciekawe jednak, pomimo, że MOW UE starała się w 

opisany powyżej sposób stonować jakiekolwiek próby zbyt jednoznacznej oceny, a instytucje UE po 

pierwszej reakcji Ashton i De Guchta, nie wydały żadnego oświadczenia na temat procesu wyborcze-

go, to ponad rok później akurat w przypadku procesu wyborczego Burundi w rocznym raporcie o pra-

wach człowieka Rada w sposób nieuprawniony użyła sformułowania „uczciwy”, który jest z przyczyn 

                                                 
1846 Declaration préliminaire. Un scrutin pacifique avec une bonne organisation logistique. Néanmoins les rétic-
ences de la CENI en matière de transparence ont affecté négativement le processus électoral. L’arrestation de 
plusieurs membres des partis de l’opposition a, par ailleurs, entaché le processus, Bujumbura, 25 lipca 2010 r., 
s. 3 
1847 MOE UE Burundi 2010 – Rapport final, s. 56 
1848 Ibidem, s. 3 
1849 Ibidem 
1850 Ibidem, s. 3-4 
1851 Ibidem, s. 4 
1852 Ibidem 
1853 Ibidem, s. 5 
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metodologicznych odrzucany przez większość organizacji obserwujących wybory1854. 

Mniej więcej w tym samym czasie inna MOW UE znalazła się w podobnej sytuacji i wybrała bardzo 

podobny kształt Raportu Końcowego. MOW UE Gwinea 20101855 obserwowała pierwszą próbę de-

mokratycznego wyboru przywódcy kraju, który od swojego powstania w 1958 roku rządzony był 

przez dyktatury – najpierw Sékou Touré (1958-1984), później Lansany Conté (1984-2008) i wreszcie 

przez krótki okres Moussy Dadisa Camary (2008-2009), a środkiem do przejęcia władzy po zmarłym 

liderze za każdym razem był wojskowy zamach stanu. Rządy ostatniej junty miały szczególnie burz-

liwy przebieg – Moussa Dadis Camara i jego Narodowa Rada na rzecz Demokracji i Rozwoju (CNDD) 

– po objęciu władzy w grudniu 2008 roku zapowiadali przeprowadzenie wolnych wyborów i oddanie 

władzy, jednak ośmielony popularnością swojego rządu kapitan armii gwinejskiej ogłosił po kilku 

miesiącach chęć ubiegania się o prezydenturę. Wywołało to protesty opozycji, a po ich krwawym 

stłumieniu 28 września 2009 r. (zginęło wówczas 157 osób), Camara został postrzelony przez jednego 

ze swoich współpracowników, którego najprawdopodobniej próbował oskarżyć o sprawstwo masakry. 

Przywódca junty trafił do szpitala w Maroku, a na czele CNDD zastąpił go przebywający w czasie 

krwawych wydarzeń z wizytą w Libanie i w powszechnym odczuciu pozbawiony ambicji politycz-

nych gen. Sekouba Konaté. 

Bardzo istotną rolę w zapobieżeniu destabilizacji Gwinei odegrał również czynnik zewnętrzny – me-

diacji podjął się prezydent Burkiny Faso Blaise Compaoré. Pod jego auspicjami doszło do rozmów 

między władzą, opozycją i wyeliminowanym z polityki kapitanem Camarą, który – odratowany – 

przewieziony został do stolicy Burkiny i znalazł się w stanie nieformalnego aresztu domowego1856. 15 

stycznia 2009 r. Compaoré, Camara i generał Konaté podpisali deklarację o przywróceniu w ciągu 

sześciu miesięcy władzy cywilnej nad Gwineą. Strony zgodziły się na powołanie 101-osobowej Naro-

dowej Rady Okresu Przejściowego (CNT) i postawienie na jej czele szanowanej osobistości związanej 

z życiem religijnym, powołanie rządu jedności narodowej na czele z osobą związaną z opozycją oraz 

na zorganizowanie w ciągu sześciu miesięcy wyborów, w których nie będą mogli startować członko-

wie CNT, junty, rządu oraz sił zbrojnych i policyjnych. Kapitan Camara ogłosił wycofanie się z życia 

politycznego1857. 

W takich okolicznościach władze Republiki zwróciły się do Komisji Europejskiej z prośbą o przysła-

nie Misji Obserwacji Wyborczej. Ze strony UE misja toczona była zatem w szczególnych warunkach 

wczesnej fazy demokratyzacji, co wzmacniało jej funkcję pomocową. Jednocześnie – zwrócić należy 

                                                 
1854 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2010, op.cit., s. 151 
1855 European Union Deploy Election Observation Mission for Presidential elections in Guinea on 27 June, 
IP/10/651, Brussels, 1 czerwca 2010 r. 
1856 R.O. Hien, Guinea junta chief “holed up in Burkina villa”, depesza AFP z 20 lutego 2010 r. 
1857 Pełna treść deklaracji na stronie www.reveil-fm.com/index.php/2010/01/16/675-guinee-l-integralite-de-la-
declaration-de-ouagadougou 
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uwagę – cały proces polityczny, który doprowadził do wyborów, miał charakter wewnętrzny lub re-

gionalny – instytucje UE nie odgrywały w nim żadnej roli. 

Specyfika wyborów gwinejskich polegała również na tym, że proces polityczny rozpoczął się przy 

braku bazy prawnej. Zamach stanu z 2008 roku unieważnił konstytucję z 1990 roku i rozwiązał parla-

ment. W tej sytuacji cały proces polityczny, podważalny w każdym stadium, musiał zostać oparty na 

powszechnym konsensusie kilkudziesięciu sił politycznych. Towarzyszył on zarówno dekretowi 

oktrojującemu w maju 2010 roku nową konstytucję Republiki przyjętą miesiąc wcześniej trzema 

czwartymi głosów przez CNT1858, jak i – wkrótce później – aktowi powołującemu nową ordynację 

wyborczą. 

Władzom tymczasowym udało się zrealizować swoją najważniejszą obietnicę – istotnie w terminie 

sześciu miesięcy od Deklaracji z Ouagadougou odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. 

Rozpisano je na 27 czerwca 2010 r., a do 26 maja Krajowa Niezależna Komisja Wyborcza (CENI) 

zarejestrowała 24 kandydatów – wśród nich czterech byłych premierów w czasach rządów gen. Con-

té1859. Do drugiej tury wszedł jeden z nich Cellou Dalein Diallo i wieloletni przywódca opozycji prof. 

Alpha Kondé. 

Po głosowaniu długo zwlekano z ogłoszeniem wyników. Większość komisji w całym kraju przeliczyła 

głosy 28 czerwca nad ranem, zaś zestawianie wyników w Centrach Administracyjnych Obliczania 

Głosów (CARV) trwało przez 48-72 godziny. Tymczasem dopiero w piątek 2 lipca podano wyłącznie 

częściowe wyniki. W pierwszej turze znaleźli się Diallo (39,7%) i Alpha Condé (20,7%). Sidya Touré 

zdobył 15,6% głosów. Na całościowe wyniki czekano aż do 20 lipca, podczas gdy część protokołów 

wyborczych zaginęła. W międzyczasie upłynął nominalny termin II tury (11 lipca), którą dekretem 

prezydenta Konaté zawieszono. 20 lipca Sąd Najwyższy podał ostateczne wyniki. Nie przyniosły one 

zmian choć wzrosła przewaga Diallo (43,7%) nad Condé (18,2%) i Touré (13,0%). Znamienny jednak 

był fakt „zgubienia” przez komisję protokołów z około 30% lokali wyborczych, szczególnie w popie-

rającej Condé Górnej Gwinei. 

Przed drugą turą doszło do radykalizacji w obozach Diallo i Condego. Pierwszego popierali głównie 

członkowie jego plemienia – stanowiący około 40% ludności kraju Fulanie. Za drugim opowiedziała 

się nieformalna koalicja pozostałych plemion, w szczególności Mandingowie, Susu i plemiona Gwinei 

Leśnej. Komisja wyborcza, która wykazała się poważnymi brakami organizacyjnymi w okresie I tury, 

nie gwarantowała dokładności wyników drugiej. Wybory groziły przekształceniem się w konflikt et-

                                                 
1858 Décret D/ 068/PRG/CNDD/SGPRG/2010 promulguant la Constitution adoptée par le Conseil National de la 
Transition le 19 avril 2010. Treść ustawy zasadniczej zob: http://ddata.over-
blog.com/1/35/48/78/Guinee/constitution-Guinee-2010.pdf) 
1859 Guinea: 24 candidates validated for Guinea's presidential election, portal www.afriquejet.com 
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niczny lub kolejnym zamachem stanu. W tej sytuacji wielokrotnie przekładano drugą turę. Pierwszy 

konstytucyjny termin 11 lipca nawet nie był brany pod uwagę. Jako datę drugiej tury wyznaczono 

początkowo 18 lipca, a następnie 25 lipca. Sąd Najwyższy wydał jednak zgodę na odłożenie drugiej 

tury i rozpisanie jej przez prezydenta na wniosek CENI. Rozpisano je na 19 września1860, ale na kilka 

dni przed głosowaniem znów odwołano po tym jak komisja wyborcza po raz kolejny stwierdziła, że 

nie jest w stanie przeprowadzić głosowania. Wreszcie wybory rozpisano na 24 października, by na-

stępnie przełożyć je na 31 października, a ostatecznie na 7 listopada, kiedy to wreszcie odbyły się i 

przyniosły nieznaczne zwycięstwo Condé, który otrzymał 52,52% głosów. Rzecz jasna w warunkach 

braku zaufania do dokładności wyborów, wynik ten został zakwestionowany przez Diallo. Dopiero, 

gdy w grudniu zatwierdził go Sąd Najwyższy1861, były premier uznał się za pokonanego. 

MOW UE Gwinea 2010 podobnie jak MOW UE Burundi 2010 znalazła się w sytuacji, w której mu-

siała obserwować z gruntu wadliwy proces wyborczy. Tak jak w przypadku Burundi kolejne głosowa-

nia odbywały się przy bojkocie opozycji, tak w Gwinei przy nierespektowaniu bazy prawnej wyborów 

i wyjątkowo niskim poziomie pracy centralnej komisji wyborczej. Podobnie jak w Burundi, wycofanie 

MOW UE cieszącej się bardzo dużą widocznością i w tym akurat wypadku zaufaniem wszystkich 

ważniejszych aktorów politycznych, mogłoby się przyczynić do wybuchu niezadowolenia społeczne-

go i zerwania procesu. I tak między dwiema turami dochodziło do aktów przemocy i starć, które do-

prowadziły do ofiar śmiertelnych. 

W Raporcie Końcowym znalazło się stwierdzenie, że wybory prezydenckie 2010 „pozwoliły gwinej-

skim wyborcom na wolny wybór ich prezydenta w środowisku odznaczającym się pluralizmem w 

czasie kampanii wyborczej, poszanowaniem swobody wypowiedzi i przemieszczania się kandydatów”. 

Odnotowano jednak silne pogorszenie się klimatu politycznego przed drugą turą oraz wybuchy prze-

mocy. Najsilniejszej krytyce poddano rzecz jasna „silne słabości organizacyjne” CENI i odkładanie 

drugiej tury. Znów nigdzie nie stwierdzono, że wybory spełniły standardy międzynarodowe i regio-

nalne, ale również nie stwierdzono, że ich nie spełniły. Nie zakwestionowano również zwycięstwa 

Condé1862. Dla odmiany Oświadczenie Wstępne, ogłoszone jeszcze w trakcie zestawiania wyników i 

przed podaniem ich wstępnej wersji było o wiele bardziej pozytywne i podkreślało historyczność 

przeprowadzonych dopiero co wyborów1863. 

Oceniając z kolei postawę instytucji UE zwrócić należy uwagę na fakt, że Gwinea od 27 października 

2009 roku objęta była sankcjami UE polegającymi na embargu na dostawy broni oraz zakazie wjazdu 

                                                 
1860 Le second tour de la présidentielle en Guinée se tiendra le 19 septembre, depesza AFP z 9 sierpnia 2009 r. 
1861 La Cour suprême a proclamé la victoire définitive de l'opposant historique, Liberation.fr, 3 grudnia 2010 r. 
1862 MOE UE Guinée – Rapport final, Conakry, luty 2011, s. 2 
1863 Declaration préliminaire. La forte participation et un consensus politique soutiennent un scrutin historique 
marqué par des difficultés organisationnelles, Conakry, le 30 juin 2010 
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do państw Unii zastosowanym wobec 42 przywódców wojskowego reżimu1864. Co ciekawe, na liście 

osób, którym w grudniu również zamrożono środki finansowe znajdujące się na terytorium Unii1865, 

znajdował się również p.o. prezydenta Sékouba Konaté1866, zdjęty z tej listy wraz z trzema innymi 

osobami dopiero na początku 2010 roku1867. Ponadto wobec Gwinei zastosowano tuż po zamachu 

stanu Moussy Dadisa Camary, konsultacje przewidziane w art. 96 Porozumienia z Kotonu, po których 

UE przyjęła zapowiedzi powrotu do procesu demokratycznego i zapowiadała 24-miesięczny proces 

obserwacji sytuacji politycznej w Gwinei1868. Proces ten zakończył się w lipcu 2011 roku, wówczas 

Rada uznała dokonujący się postęp w demokratyzacji Gwinei, ale zapowiedziała, że pełna współpraca 

rozwojowa z tym państwem zostanie wznowiona dopiero po przeprowadzeniu przezeń wyborów par-

lamentarnych1869. 

Instytucje unijne w bardzo ograniczonym stopniu wypowiadały się natomiast o samych wyborach, co 

wydaje się słuszną praktyką, zważywszy na niską jakość prac CENI i w związku z tym ograniczone 

zaufanie do wyników wyborów. Po kolejnym przełożeniu drugiej tury wyborów Rada ogłosiła 25 

października przedłużenie środków ograniczających wobec Gwinei1870. Ze względu na kontrowersje 

związane z drugą turą, po jej przeprowadzeniu wypowiedział się jedynie rzecznik Ashton ogłaszając, 

że „UE nie zaakceptuje żadnego odejścia od procesu tranzycji, ani od przekazywania władzy wybra-

nemu rządowi cywilnemu”1871. Dopiero w grudniu, po zatwierdzeniu wyników wyborów przez gwi-

nejski Sąd Najwyższy, Catherine Ashton i komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs, złożyli gratulacje 

zwycięzcy wyborów1872. 

Znamiennym jest jednak, że pomimo nacisków i zapowiedzi wznowienia pomocy rozwojowej, Gwi-

nea przeprowadziła wybory parlamentarne dopiero pod koniec 2013 roku. Proces ten wykazał, że na-

wet przy dużym zaangażowaniu instytucji UE, wymuszenie na państwie AKP przyspieszenia zmian 

demokratycznych, jest trudne i zależy głównie od czynników zewnętrznych. 
                                                 
1864 Wspólne stanowisko Rady 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ograniczają-
cych wobec Republiki Gwinei, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 281/7, 28 października 2009 r. 
1865 Decyzja Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 
2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei, „Dziennik Urzędowy Unii Eu-
ropejskiej”, L 346/51, 23 grudnia 2009 r. 
1866 Wspólne stanowisko Rady 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ograniczają-
cych wobec Republiki Gwinei, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 281/7, 28 października 2009 r. 
1867 Decyzja Rady 2010/186/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB 
w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 83/23, 
30 marca 2010 r. 
1868 Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na 
mocy art. 96 umowy z Kotonu, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 214 , 19 sierpnia 2009 r. 
1869 3106. posiedzenie Rady Sprawy zagraniczne Bruksela, 18 lipca 2011 r., PRES/11/246, 18 lipca 2011 r. 
1870 Komunikat Prasowy 3041. posiedzenie Rady Sprawy zagraniczne, 15350/10, Luksemburg, 25 października 
2010 r. 
1871 Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative/Commission Vice-President on 
the Presidential elections in Guinea, MEMO/10/593, Brussels, 19 listopada 2010 r. 
1872 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 
Piebalgs on the Presidential Elections in Guinea, IP/10/1671, Brussels, 6 grudnia 2010 r. 
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4.5.3 MOW UE Wybrzeże Kości Słoniowej 2010 – rola Misji w weryfikacji oskarżeń o fał-

szerstwo wyborcze 

Misja w Wybrzeżu Kości Słoniowej – zakończona podobnie jak MOW UE Kenia 2007 ewakuacją 

obserwatorów – była częścią dużego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej, w tym Unii Euro-

pejskiej, w próbę zorganizowania pierwszych od dziesięciu lat wiarygodnych wyborów prezydenckich. 

Proces taki zakończyłby ostatecznie tymczasowy podział władzy powstały po wojnie domowej 2002-

2007. Konflikt ten uniemożliwił przeprowadzenie regularnych wyborów prezydenckich w 2005 roku i 

przedłużył rządy Laurenta Gbagbo, ograniczając jednak ich zakres terytorialny do południowej, opa-

nowanej przez siły rządowe, części kraju. Wojnę rozpoczętą od nieudanego zamachu stanu w 2002 

zakończyły porozumienia pokojowe zawarte w latach 2007-2008 w Ouagadougou. Na ich podstawie 

prezydent Gbagbo powoływał przywódcę rebelii Guillaume’a Soro na premiera i miał rozpisać nowe 

wybory prezydenckie, zaś Soro nie miał w nich prawa kandydować1873. Nieformalnym kandydatem 

„północy” został były premier (1990-1993) Alassane Ouattara, nie dopuszczony do startu w wyborach 

2000 roku z powodu rzekomych wątpliwości dotyczących jego obywatelstwa. 

Pierwotnym terminem wyborów była druga połowa 2008 roku1874 jednak głosowanie kilkukrotnie 

przekładano. W istocie Niezależna Komisja Wyborcza (CEI) Wybrzeża Kości Słoniowej po latach 

wojny domowej nie posiadała bazy logistycznej, by przeprowadzić ponowną rejestrację ludności i 

zapewnić minimum dla przeprowadzenia wiarygodnego procesu wyborczego. W tej sytuacji wybory, 

które ostatecznie odbyły się jesienią 2010 roku były niemal w całości finansowane i w dużej części 

współorganizowane przez organizacje międzynarodowe. Wśród organizacji wspierających proces była 

również Unia Europejska – Komisja przeznaczyła na pomoc w organizacji wyborów 40 mln euro1875. 

Główny ciężar odpowiedzialności za wybory spoczywał jednak na Misji ONZ w Wybrzeżu Kości 

Słoniowej (ONUCI), istniejącej od 2004 roku i nadzorującej proces pokojowy1876. Szczególną rolę w 

procesie odgrywał powołany w 2007 roku Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ, które-

go rolą było zatwierdzenie wyników każdego etapu wyborów. Koreański dyplomata Young-jin Choi 

miał do tego upoważnienie wynikające z rezolucji Rady Bezpieczeństwa1877, zaś ustanowienie tej 

funkcji ze wspomnianymi kompetencjami oznaczało powrót ONZ po wielu latach do opisanej w dru-

gim rozdziale i zarzuconej – wydawałoby się – roli recenzenta procesów wyborczych. Według meto-
                                                 
1873 1er accord complémentaire à l’accord politique de Ouagadougou, www.diplomatie.gouv.ci, 27 marca 2007 
r. 
1874 3ème Accord complémentaire à l’Accord Politique de Ouagadougou, www.diplomatie.gouv.ci, art. 12, 28 
listopada 2008 r. 
1875 Ivory Coast: EU to observe the presidential elections, IP/10/1340, Brussels, 15 października 2010 r. 
1876 Security Council Establishes Peacekeeping Operation in Côte d'Ivoire, Unanimously Adopting Resolution 
1528 (2004), Press Release SC/8012 
1877 Resolution 1765 (2007) Adopted by the Security Council at its 5716th meeting, S/RES/1765 (2007), 16 lipca 
2007 r.; Resolution 1880 (2009) Adopted by the Security Council at its 6174th meeting, S/RES/1880 (2009), 30 
lipca 2009 r.; Resolution 1911 (2010) Adopted by the Security Council at its 6267th meeting, S/RS/1911 (2010), 
28 stycznia 2010 r. 
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dologii, którą w 2008 roku przedstawił sam Choi, swoje decyzje miał opierać na pięciu kryteriach: 

zapewnieniu bezpieczeństwa w okresie przedwyborczym umożliwiającego pełen udział kandydatów i 

wyborców w procesie, powszechności procesu, równym dostępie do państwowych mediów i ich neu-

tralności, istnieniu wiarygodnych i zaakceptowanych przez wszystkie strony list wyborców oraz usta-

leniu rezultatów poprzez przejrzysty proces liczenia głosów1878. Zwrócić należy uwagę, że kryteria te 

mają ogólnikowy charakter, zaś decyzja Specjalnego Wysłannika jest wiążąca dla późniejszych decy-

zji Rady Bezpieczeństwa ONZ. De facto więc ONZ przypisała sobie rolę organu zatwierdzającego 

wyniki głosowania, od której decyzji nie ma odwołania. 

Również – jak odnotowywał później Raport Końcowy MOW UE – „całość logistyki wyborczej i jej 

finansowania pozostała zasadniczo w rękach organizacji międzynarodowych”. Misja ONZ w Wybrze-

żu Kości Słoniowej (ONUCI) i wspierająca ją UNOPS odpowiedzialne były nawet za wydawanie 

dokumentów tożsamości uprawniających do wzięcia udziału w wyborach 1879 . Niekiedy wsparcia 

udzielały – najczęściej ad hoc – inne organizacje – np. Unia Europejska zmuszona była w ostatniej 

chwili pokryć diety członków komisji wyborczych, na które nie starczyło środków CEI1880. Konsensus 

w sprawie ostatecznego składu elektoratu osiągnięto dopiero we wrześniu 2010 roku, gdy lista licząca 

łącznie ponad 5,7 mln nazwisk wyborców (wątpliwości dotyczyły ponad miliona osób) została uzgod-

niona przez głównych (ale nie wszystkich) aktorów życia politycznego i zatwierdzona przez Specjal-

nego Wysłannika1881. 

Kampania przed pierwszą turą uważana była za spokojną i pozbawiona była incydentów z użyciem 

przemocy1882. Prezydent Gbagbo wygrał otrzymując 38,04% głosów, Alassane Ouattara wszedł do 

drugiej tury z nieznacznie ponad 32-procentowym wynikiem, zaś trzecie miejsce wśród 14 kandyda-

tów zajął były prezydent Henri Konan Bédié (25,24%)1883. Catherine Ashton uznała przeprowadzone 

głosowanie za sukces1884. Wynik urzędującego prezydenta był słabszy niż prognozowany przez niektó-

re sondaże, które dawały mu blisko 50-procentowe poparcie1885. Dodatkowo Gbagbo – faworyta dru-

giej tury – osłabiła deklaracja Konana Bédié, który przed drugą turą sprzymierzył się z Ouattarą. 

MOW UE odnotowała później, że między turami doszło do „głębokiej przebudowy krajobrazu poli-

tycznego” i w efekcie radykalizacji obu bloków1886. Poparcie dla obu kandydatów w dużej mierze 

odzwierciedlało podział polityczny i militarny kraju po wojnie domowej – północne tereny w zdecy-
                                                 
1878 Sixteenth progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire, 
S/2008/250, 15 kwietnia 2008 r., s. 8 
1879 MOE UE Côte d’Ivoire 2010 – Rapport final, s. 6 
1880 Ibidem, s. 12 
1881 Ibidem, s. 15-16 
1882 Ibidem, s. 5 
1883 Le Conseil Constitutionnel confirme les résultats de la CEI, www.ceici.org, 6 listopada 2010 r. 
1884 Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections, 
IP/10/1457, Brussels, 2 listopada 2010 r. 
1885 Présidentielle: Gbagbo donné vainqueur par un récent sondage, www.jeuneafrique.com, 23 września 2010 r. 
1886 MOE UE Côte d’Ivoire 2010 – Rapport final, op.cit., s. 5 
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dowanej większości popierały Ouattarę, południowe – Gbagbo, środkowa część kraju, w której swoją 

bazę wyborczą miał Konan Bédié, po jego deklaracji, zdawała się skłaniać ku Ouattarze. Poważnym 

atutem w rękach Gbagbo była z kolei kontrola nad mediami państwowymi. 

Pięć dni po przeprowadzonym 28 listopada głosowaniu w drugiej turze wyborów – 2 grudnia 2010 

roku – CEI ogłosiła zwycięstwo Alassane Ouattary. Miał otrzymać 54,1% głosów i pokonać prezyden-

ta Gbagbo różnicą ponad 376 tysięcy głosów1887. Jednak przedmiotem sporu stała się kompetencja CEI 

do ogłaszania wyników wyborów. Zgodnie z art. 94 Konstytucji Wybrzeża Kości Słoniowej, kompe-

tencję taką posiada Rada Konstytucyjna1888. Ta, w całości pochodząca z nominacji prezydenta Gbagbo, 

uznała, że CEI nie miała prawa podawać wyników wyborów oraz przekroczyła dopuszczalną datę 1 

grudnia1889. Rozpatrując skargę złożoną przez Gbagbo 1 grudnia, unieważniono wyniki w departamen-

tach Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala i Séguéla, wszystkich na pół-

nocy kraju1890. Łącznie anulowano ponad 500 tysięcy głosów oddanych na Ouattarę i ponad 46 tysięcy 

głosów na Gbagbo1891, co pozwoliło na ogłoszenie Gbagbo zwycięzcą wyborów. Ouattara odmówił 

uznania tej decyzji i dzień później zarówno on jak i urzędujący szef państwa zostali w dwóch nieza-

leżnych ceremoniach zaprzysiężeni na prezydenta. Do tego czasu Ouattara uzyskał jednak poparcie 

zagranicy – najpierw Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ Young-jin Choi uznał wyni-

ki podane przez CEI, określił decyzję Rady Konstytucyjnej jako „nie mającą potwierdzenia w faktach” 

i argumentował powołując się na własne wyliczenia, że nawet uznanie wszystkich zarzutów obozu 

prezydenckiego (powoływał się on na przypadki wypełniania urn z głosami i fałszowania dokumenta-

cji wyborczej w kontrowersyjnych okręgach), nie zmieniłoby wyniku wyborów1892. W tej sytuacji 

Sekretarz Generalny ONZ złożył 3 grudnia gratulacje Ouattarze i uznał go za zwycięzcę wyborów1893, 

a jeszcze tego samego dnia zwycięstwo opozycjonisty uznały Francja1894, USA1895 oraz Unia Europej-

                                                 
1887 Second tour de l'Election du Président de la République, scrutin du 28 novembre 2010, Résultats provisoires 
par centre de coordination, www.ceici.org, 2 grudnia 2012 r. 
1888 Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 23 juillet 2000, democratie.francophonie.org, art. 94 
1889 Ivory Coast election result deadline is missed, www.bbc.co.uk, 2 grudnia 2010 r.. Warto zwrócić uwagę, że 
1 grudnia o dotrzymanie terminu apelowała Catherine Ashton. Zob. Déclaration de la porte-parole de la Haute 
Représentante de l'UE Catherine Ashton sur le second tour de l'élection présidentielle en Côte d’Ivoire, A 
243/10, Bruxelles, 1 grudnia 2010 r. 
1890 Le Conseil constitutionel, Décision CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG, 3 grudnia 2010 w: MOE UE Côte d'Ivoire 
– Rapport final, s. 48-54; Résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010: Décision du Con-
seil constitutionnel, fragment dostępny na stronie www.malijet.com [dostęp w dniu 26.02.2013] 
1891 Wyliczenia własne na podstawie: Second tour de l'Election du Président de la République, scrutin du 28 
novembre 2010, Résultats provisoires par centre de coordination, www.ceici.org, 2 grudnia 2012 r.; Raport 
Końcowy MOW UE mówi z kolei o 664 tysiącach unieważnionych głosów, zaś amerykański autor Nicolas Cook 
o 597 tysiącach. Zob. MOE UE Côte d’Ivoire 2010 – Rapport final, op.cit., s. 29; N. Cook, Côte d’Ivoire’s Post-
Election Crisis, Congressional Research Service, 28 stycznia 2011, s. 4 
1892 Statement on the Certification of the Result of the Second Round of the Presidential Election Held on 28 
November 2010 by YJ Choi, SRSG, UNOCI, www.du-africa.org, Abidjan, 3 grudnia 2010 r. 
1893 Ivory Coast poll overturned: Gbagbo declared winner, www.bbc.co.uk, 3 grudnia 2010 r. 
1894 Déclaration de Nicolas Sarkozy sur les élections en Cote d’Ivoire, www.ambafrance-uk.org, Paris, 3 grudnia 
2010 r. 
1895 Statement by the President on the Election Results in Cote d’Ivoire, www.WhiteHouse.gov, 3 grudnia 2010 r. 
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ska 1896 , która dzień wcześniej dokonała ewakuacji wszystkich członków MOW UE 1897 . Ouattara 

otrzymał również – co oczywiste – poparcie ze strony sprzymierzonego z nim premiera Guillaume’a 

Soro1898. Gbagbo z kolei powołał nowego, lojalnego wobec siebie szefa rządu. 4 grudnia obaj rywale 

w walce o prezydenturę złożyli niezależnie od siebie przysięgę prezydencką. W ten sposób Wybrzeże 

Kości Słoniowej znalazło się w stanie dwuwładzy. 

Wobec tej dwuwładzy, postawa większości zagranicznych rządów polegała na wyraźnym udzieleniu 

poparcia Ouattarze. Unia Europejska wpisywała się w tę tendencję. W grudniu Rada explicite uznała 

Ouattarę za „demokratycznie wybranego prezydenta” 1899 i nałożyła sankcje w postaci zakazu wjazdu 

do państw UE wobec Laurenta Gbagbo i 77 przedstawicieli jego ekipy1900. Ze względu na zaangażo-

wanie organizacji regionalnych w rozwiązanie kryzysu, UE w niewielkim stopniu angażowała się 

natomiast w poszukiwanie wyjścia z sytuacji. W lutym 2011 Catherine Ashton mówiła, że „w Wy-

brzeżu Kości Słoniowej Unia Europejska w pełni popiera kierowniczą rolę Unii Afrykańskiej i ECO-

WAS oraz kluczową rolę odgrywaną przez UNOCI”1901. 

Izolacja międzynarodowa i natychmiastowe, jednoznaczne uznanie pierwszych wyników wyborów 

przez ONZ stały się jedną z głównych przyczyn porażki Gbagbo. Przede wszystkim 20 grudnia Rada 

Bezpieczeństwa ONZ potępiła „uzurpowanie sobie woli ludności” i przedłużyła do lipca 2011 roku 

zgodę na współdziałanie z wojskami ONZ sił francuskich stacjonujących od 2002 roku i pierwotnie 

zajmujących się ochroną francuskich obywateli1902, co później pozwoliło na skoordynowaną interwen-

cję przeciwko Gbagbo. Siły ONZ również zapewniły ochronę Ouattarze, który przez cały konflikt 

urzędował w Abidjanie. Sankcje wobec Gbagbo osłabiły z kolei zdolności reżimu do zapewnienia 

sobie kontaktów z zagranicą. 

Stałym elementem czteromiesięcznego okresu dwuwładzy po wyborach były brutalnie tłumione prote-

sty przeciwko Gbagbo na terytorium, które kontrolował1903. Prawdopodobnie dużą rolę w jego upadku 

odegrały wydarzenia wiosny arabskiej, które zmobilizowały protestujących, ale także stanowiły zachę-

                                                 
1896 Zwycięstwo Ouattary w osobnych oświadczeniach uznali Catherine Ashton i José Barroso. Zob. Statement 
by EU High Representative Catherine Ashton on Ivory Coast election results, A 247/10, Brussels, 3 grudnia 
2010 r.; Gbagbo sworn-in, Ouattara swears himself in, www.english.rfi.fr, 4 grudnia 2010 r. 
1897 Zespół Główny MOW UE kontynuował jednak prace w Brukseli i sporządził Raport Końcowy, co pozwala 
uznać MOW UE Wybrzeże Kości Słoniowej 2010 za skutecznie przeprowadzoną. 
1898 Côte d'Ivoire: Soro reconnaît Ouattara président, va lui donner sa démission, depesza agencji AFP z 4 
grudnia 2010 r. 
1899 3058. posiedzenie Rady Sprawy zagraniczne, PRES/10/346, Bruksela, 13 grudnia 2010 r. 
1900 Cote d'Ivoire: Council adopts visa ban list, PRES/10/357, Brussels, 22 grudnia 2010 r.; Cote d'Ivoire: Coun-
cil extends visa ban list, PRES/10/360, Brussels, 31 grudnia 2010 r. 
1901 Catherine Ashton EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the 
European Commission Address at the United Nations Security Council United Nations, SPEECH/11/77, New 
York, 8 lutego 2011 r. 
1902 Resolution 1962 (2010) Adopted by the Security Council at its 6458th meeting, S/RES/1962 (2010), 20 grud-
nia 2010 r. 
1903 Ivory Coast: Women 'shot during pro-Ouattara march', news.bbc.co.uk, 3 marca 2011 r. 
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tę do obalenia reżimu siłą. W marcu rebelianckie Nowe Siły dokonały inwazji na tereny zajmowane 

przez siły Gbagbo, a Ouattara, który dotychczas nie wypowiadał się na temat swoich związków z re-

belią, podpisał dekret scalający ją z dotychczasową armią, powołał do życia Republikańskie Siły Wy-

brzeża Kości Słoniowej (FRCI) i tym samym zalegalizował działania dawnej rebelii1904 . Pod koniec 

marca FRCI zdobyły formalną stolicę kraju Yamoussoukro1905, a na początku kwietnia Francja wydała 

swoim siłom stacjonującym w kraju rozkaz udzielenia pomocy w walce z siłami Gbagbo1906. W prak-

tyce oznaczało to francuską interwencję po stronie Ouattary. Na początku kwietnia Gbagbo siły ONZ i 

wojska francuskie przystąpiły do ostrzału siedziby Gbagbo1907. 11 kwietnia 2011 roku Gbagbo został 

schwytany w Abidjanie przez FRCI1908, po czym wkrótce ustał opór jego zwolenników. Jesienią były 

prezydent został przekazany przez nowe władze Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, 

który oskarżył go wraz z 28 innymi osobami o zbrodnie popełnione w czasie czteromiesięcznego kon-

fliktu. Zarówno iworyjska komisja śledcza jak i misja ONZ oceniają liczbę ofiar na ponad 3 tysiące 

zabitych1909. 

Zakończenie konfliktu i objęcie przez Ouattarę kontroli nad całym terytorium doprowadziło z kolei do 

wzmożonej aktywności pomocowej Unii – w kwietniu i w maju zaoferowała ona Wybrzeżu Kości 

Słoniowej łącznie ponad 200 milionów pomocy na wsparcie dla uchodźców oraz reformy systemo-

we1910. 

Rola MOW UE w obliczu poważnego kryzysu, została w znacznym stopniu osłabiona. Wycofana 2 

grudnia Misja zdążyła co prawda obserwować obie tury, jednak kontrowersje wokół ogłoszonych wy-

ników wyborów spowodowały, że głównym zadaniem Raportu Końcowego stało się stwierdzenie, czy 

Misja zauważyła nadużycia w siedmiu okręgach zakwestionowanych przez Radę Konstytucyjną. Ra-

port stwierdza, że choć MOW UE zauważyła „liczne nieprawidłowości” w czasie głosowania w obu 

turach, to – zdaniem Misji – „nie wpłynęły one ani na przebieg głosowania ani na ostateczne rezulta-

                                                 
1904 N. Cook, Côte d’Ivoire Post-Gbagbo: Crisis Recovery, Congressional Research Service, 20 kwietnia 2011 r., 
s. 1-2; Ivory Coast's Ouattara says rebels are legitimate army, depesza agencji Reuters z 17 marca 2011 r. 
1905 Ivory Coast: Ouattara fighters 'capture Yamoussoukro', www.bbc.co.uk, 31 marca 2011 r. 
1906 La France participe aux opérations de l'Onuci contre le camp Gbagbo, „Le Point”, 4 kwietnia 2011 r. 
1907 A. Nossiter, Strikes by U.N. and France Corner Leader of Ivory Coast, „New York Times”, 4 kwietnia 2011 
r. 
1908 Pierwsze doniesienia mówiły, że zatrzymały go siły francuskie. Prawdopodobnie Francja próbowała uniknąć 
jednak bezpośredniego aresztowania Gbagbo lub przynajmniej informowania o tym, gdyż wzmacniałoby to jego 
argumenty, że francuska interwencja ma charakter neokolonialny i wynika z francuskich interesów w WKS. Zob. 
Q&A: Ivory Coast crisis, www.bbc.co.uk, 13 kwietnia 2011 r. 
1909 Crise ivoirienne : un rapport officiel impute la majorité des morts aux forces pro-Gbagbo, 
www.jeuneafrique.com, 9 sierpnia 2012 r. [interpunkcja w tytule zgodnie z zasadami ortografii francuskiej - JK] 
1910 Commissioner Piebalgs visits Côte d'Ivoire to assure President Ouattara of the EU's full support for a swift 
and sustainable recovery of the country, IP/11/537, Brussels, 4 maja 2011 r.; The European Commission doubles 
its humanitarian assistance for the victims of the crisis in Cote d'Ivoire, IP/11/487, 19 kwietnia 2011 r.; Commis-
sioner for Development Andris Piebalgs announces a recovery package of €180 million for Ivory Coast, ME-
MO/11/241, 12 kwietnia 2011 r.; 
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ty”1911. Do tego w dokumencie znalazło się zdanie, że w siedmiu departamentach, w których wyniki 

zostały zakwestionowane przez obóz Gbagbo „MOW UE nie zauważyła poważnych nieprawidłowości, 

które stawiałyby pod znakiem zapytania rezultaty ogłoszone przez CEI”1912. W Raporcie Końcowym 

znalazł się jednak również pokazujący brak przejrzystości CEI – MOW UE nie miała dostępu do pro-

tokołów z poszczególnych komisji i jedyną osobą, której udostępniono tę dokumentację był Specjalny 

Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ1913. W odniesieniu do decyzji Rady Konstytucyjnej – MOW 

UE określiła jej postawę „przekroczenie uprawnień”. Zdaniem Misji nie miała ona prawa anulować 

wybiórczo części wyników bez rozpisania nowych wyborów prezydenckich, ponadto nie była władna 

podjąć decyzji bez wysłuchania obu stron i przeprowadzenia właściwego śledztwa1914. 

Błędem metodologicznym Raportu Końcowego zdają się natomiast być fragmenty, w którym Misja 

pośrednio polemizuje z zarzutami obozu prezydenta Gbagbo, jakoby w siedmiu anulowanych przez 

Radę Konstytucyjną okręgach nie było jego przedstawicieli. Raport Końcowy powołuje się na „próbkę 

statystyczną” zdobytą przez obserwatorów w 4,7% wszystkich lokali wyborczych odwiedzonych w 

ciągu głosowania, które wykazały, że przedstawiciele Ouattary byli w 92,6%, a Gbagbo w 94,7% lo-

kali wyborczych1915. Choć wyniki te zdają się sugerować, że przedstawiciele obu kandydatów byli 

obecni w zdecydowanej większości lokali, to należy wyraźnie stwierdzić, że Raport informuje o obec-

ności mężów zaufania w lokalach w skali całego kraju, a nie kontestowanych regionów. Ponadto ma-

teriał zebrany przez obserwatorów, którzy sami decydują, które biuro wyborcze odwiedzić, nie może 

stanowić próbki statystycznej, gdyż odwiedzone lokale nie muszą być reprezentatywne. Raport tym-

czasem w żadnym miejscu nie podaje danych na temat obecności obserwatorów UE w kwestionowa-

nych przez obóz Gbagbo siedmiu regionach – z dokumentu nie tylko nie wynika, jakie były spostrze-

żenia obecnych na miejscu LTOs i STOs, ale nawet czy w ogóle przebywali oni tam w dniu wyborów. 

Dlatego też w świetle treści Raportu Końcowego cytowane już zdanie o nieodkryciu nieprawidłowości 

w siedmiu okręgach uznać należy za nieudokumentowane. 

Polityczno-militarne rozstrzygnięcie walki o władzę wpłynęło też wyraźnie na postrzeganie procesu 

wyborczego przez instytucje UE. Jedynie po pierwszej turze Catherine Ashton wydała oświadczenie 

bezpośrednio odnoszące się do głosowania. Po drugiej turze nie uczyniła tego ani ona ani żadna insty-

tucja UE. Pośrednio można uznać, że wyrażeniem opinii na temat głównej kwestii spornej było uzna-

nie Ouattary za zwycięzcę wyborów. 

                                                 
1911 MOE UE Côte d’Ivoire 2010 – Rapport final, op.cit., s. 6 
1912 Ibidem, s. 6 
1913 Ibidem, s. 5-6 
1914 Ibidem, s. 7 
1915 Ibidem, s. 30 
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4.5.4 Pozostałe Misje Obserwacji Wyborów UE w roku 2010 

Oprócz omówionych powyżej MOW UE, w całym 2010 roku Unia Europejska obserwowała wyłącz-

nie cztery inne procesy wyborcze – w Togo, Sudanie, Tanzanii i Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

W Togo wybory legalizowały rządy prezydenta Faure Gnassingbé, syna zmarłego w lutym 2005 roku 

wieloletniego przywódcy kraju gen. Gnassingbé Eyadémy. Z formalnego punktu widzenia, Eyadéma, 

który rządził od zamachu stanu w 1967 roku, powinien zostać zastąpiony przez ówczesnego przewod-

niczącego Zgromadzenia Narodowego, jednak wykorzystując pobyt tego ostatniego za granicą, prezy-

denturę z pomocą armii zdobył Faure Gnassingbé. Po proteście Unii Afrykańskiej, która uznała wyda-

rzenia w Togo za zamach stanu1916, Gnassinbé przekazał prezydenturę wiceprzewodniczącemu parla-

mentu, ale odzyskał ją wkrótce w wyborach prezydenckich 2005 roku1917. Wybory 2010 roku miały 

doprowadzić do konsolidacji jego władzy i pełnej legitymizacji. Tym razem oficjalne wyniki dawały 

urzędującemu prezydentowi 60,88%, a jego głównemu rywalowi Jean-Pierre’owi Fabre – 33,93% 

głosów1918. Dwaj opozycyjni kandydaci, w tym Fabre, oskarżyli ponownie władze o fałszerstwo1919, 

jednak Trybunał Konstytucyjny 18 marca zatwierdził wyniki wyborów1920. (zostały one jedynie nie-

znacznie zmodyfikowane w porównaniu z podanymi przez CENI, które dawały prezydentowi 60,92% 

poparcia1921). W Raporcie Końcowym podkreślono, że wybory 4 marca 2010 roku „odbyły się bez 

większych incydentów, w spokojnej atmosferze i przy obecności na miejscu bardzo licznych przed-

stawicieli głównych kandydatów”, zaś w większości lokali odwiedzonych przez obserwatorów MOW 

UE, głosowanie odbyło się „w warunkach umożliwiających wyrażenie przez wyborców swojej woli”. 

Skrytykowano co prawda nienależyte przeszkolenie członków komisji wyborczych i późno dokonane 

zmiany w procedurze głosowania oraz brak przejrzystości komisji wyborczej, jednak podstawowa 

konkluzja stwierdzała, że „spokój, w którym odbyły się te wybory podkreśla zauważalne postępy i 

pozytywny kontrast wobec wydarzeń z 2005 roku”1922. Ani Catherine Ashton, ani Rada nie skomen-

towały tego procesu wyborczego. MOW UE Togo 2010 towarzyszyła o wiele bardziej kosztownej 

operacji wsparcia wyborczego – Komisja przeznaczyła na pomoc w organizacji wyborów 16 milionów 

euro, w tym 3,5 milionów przeznaczono na pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa procesu wyborcze-

                                                 
1916 AU denounces Togo 'military coup', news.bbc.co.uk, 6 lutego 2005 r. 
1917 Po wyborach lider opozycji Emmanuel Bob-Akitani oskarżył władze o fałszerstwo wyborcze, twierdząc, że 
zdobył 70% głosów. Oficjalne wyniki dawały Gnassingbé 60-procentowy wynik i zwycięstwo nad Akitanim, 
który miał otrzymać 38% głosów. Po głosowaniu w kraju doszło do zamieszek. Wyborów tych nie obserwowała 
MOW UE, zaś obserwująca je MOW ECOWAS nie dopatrzyła się w nich fałszerstwa. Zob. Togo's poll loser 'is 
president', news.bbc.co.uk, 27 kwietnia 2005 r. 
1918 MOE UE Togo 2010 – Rapport final, s. 59 
1919 Ibidem, s. 61 
1920 Ibidem, s. 10 
1921 Ibidem, s. 61 
1922 Ibidem, s. 2-3 
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go1923. 

Miesiąc później inna MOW UE obserwowała skomplikowany i związany z implementacją porozu-

mienia pokojowego kończącego 22-letnią wojnę domową (1983-2005)1924 złożony i wielostopniowy 

proces wyborczy w Sudanie (11-18 kwietnia 2010)1925. Wybierano prezydenta, parlament, gubernato-

rów i zgromadzenia lokalne, jednak najważniejsze z politycznego punktu widzenia były wybory pre-

zydenta i parlamentu Sudanu Południowego – ewentualne zwycięstwo Sudańskiego Ruchu Wyzwole-

nia Ludowego (SPLM) i jego lidera Salvy Kiir Mayardita faktycznie przesądzało o budowie nowego 

państwa w południowej części kraju. Wybory zakończyły się zgodnie z oczekiwaniami – Mayardit 

zdobył blisko 92,99% głosów, zaś sudański przywódca Omar al-Baszir uzyskał reelekcję zdobywając 

przy ogłoszonym późno bojkocie ze strony większości opozycji 68,24% głosów w skali całego kraju 

(na Północy wynik ten był zdecydowanie większy, gdyż większość pozostałych głosów otrzymał zgło-

szony pro forma kandydat SPLM)1926. Ponieważ również w wyborach parlamentarnych zdecydowanie 

zwyciężyły partie obu przywódców, przypieczętowany został podział kraju – jego ostatnim etapem 

miało być przeprowadzenie referendum niepodległościowego na Południu. Ponieważ formalnie MOW 

UE rozlokowana została na terenie całego kraju, a jej Zespół Główny miał główną siedzibę w Chartu-

mie, po raz pierwszy obserwowano wybory w kraju, którego przywódca oskarżony był przez Między-

narodowy Trybunał Karny o zbrodnie wojenne1927. MOW UE Sudan 2010 jest również specyficzna ze 

względu na fakt, że obserwacji podlegały w praktyce co najmniej dwa różne procesy wyborcze. Za-

równo w Oświadczeniu Wstępnym MOW UE oraz jej Raporcie Końcowym zauważono bardzo po-

ważne braki zdominowanego przez Ruch Narodowy i SPLM procesu, jednak stwierdzono, że wybory 

„tworzą jednak drogę do przyszłego postępu w dziedzinie demokratyzacji”1928 oraz, że „oznaczają 

najważniejszy krok w [realizacji] Całościowego Porozumienia Pokojowego, które zakończyło dziesię-

ciolecia wojny domowej”1929. Raport Końcowy odnotowywał rzecz jasna mankamenty wyborów, jak 

chaotyczną ich organizację, brak przejrzystości w liczeniu głosów oraz bojkot ze strony większości 

                                                 
1923 Deployment of an EU Election Observation Mission (EOM) for the presidential elections in Togo, P/10/115, 
Brussels, 3 lutego 2010 r. 
1924 Konflikt ten przeciwstawił sobie siły zdominowanego przez muzułmanów rządu centralnego w Chartumie 
oraz partyzancką Armię Ludowego Wyzwolenia Sudanu walczącą o uniezależnienie czarnego, chrześcijańsko-
animistycznego Południa. Zawarte w 2005 roku porozumienie pokojowe przewidywało 6-letni okres przejścio-
wy, w tym wolne wybory, podział władzy między rządzący Ruch Narodowy oraz utworzony na bazie SPLA 
Sudański Ruch Wyzwolenia Narodowego (SPLM) a także referendum niepodległościowe w Sudanie Południo-
wym. Zob. The Comprehensive Peace Agreement Between The Government of The Republic of The Sudan and 
The Sudan People's Liberation Movement/Sudan People's Liberation Army, peacemaker.un.org 
1925 Sudan: EU to observe the April general elections, IP/10/268, Brussels, 11 marca 2010 r. 
1926 Sudan presidential election results, www.SudanTribune.com, 27 kwietnia 2010 r. 
1927 Trybunał wydał go 4 marca 2009 roku oskarżając al-Baszira o kierowanie zbrodniami wojennymi w czasie 
tłumienia rebelii w Darfurze. Zob. Cour Pénale Internationale / International Criminal Cour, Warrant of Arrest 
for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09, 4 marca 2009 r. 
1928 Preliminary Statement. Sudanese elections show significant deficiencies against international standards but 
pave the way for future democratic progress, Khartoum, 17 kwietnia 2010 r., s. 1 
1929 EU EOM Sudan 2010 – Final Report, s. 4 
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opozycji i wysunięte przez przeciwników obu partii władzy oskarżenia o sfałszowanie wyników1930, 

jednak fakty te nie zostały wymienione ani w pierwszych punktach Oświadczenia Wstępnego ani Ra-

portu Końcowego, a przez to uznane za drugorzędne wobec podstawowego – że wybory się odbyły, 

zarówno Północ jak i Południe uznały ich rezultat i obie strony realizują w ten sposób porozumienie 

pokojowe. Co ciekawe jednak w oświadczeniu dla prasy towarzyszącemu wydaniu Oświadczenia 

Wstępnego, Główna Obserwator Véronique De Keyser, która w czasie debaty w PE 2008 roku należa-

ła do krytyków podejścia „zwykła sprawa”, o wiele szerzej opisała mankamenty procesu wyborczego 

po obu stronach tworzącej się granicy. Mówiła m.in., że „niestety konkurencja została ograniczona, 

gdyż kandydaci opozycji uznali że nie mogą kandydować na zasadach równości i wycofali się z wy-

ścigu na Północy”, krytykowała też wadliwe przygotowanie list wyborców i słabą organizację wybo-

rów. Wyrażała zaniepokojenie, że głosowaniu towarzyszyło zastraszanie i groźby. Jej końcowa uwaga, 

iż „ważnym jest, aby tym brakom zaradzić i w przyszłych wyborcach stworzyć prawdziwie demokra-

tyczne środowisko” oznaczała jednak, że w imieniu MOW UE nie zamierza bezpośrednio kwestiono-

wać wyników głosowania. Również towarzysząca jej na konferencji szefowa delegacji PE Ana Gomes 

mówiła, że „na Północy nie było prawdziwej konkurencji”, a na Południu „wyborcy byli sfrustrowani 

przez słabą organizację”1931. W podobnym tonie De Keyser wypowiedziała się parę miesięcy później 

prezentując Raport Końcowy1932. Również Rada, która w imieniu UE oceniła, że wybory stanowią 

ważny krok we wdrażaniu w życie porozumienia pokojowego, sformułowała zarzuty pod adresem 

procesu wyborczego opierające się na raportach Misji, w szczególności nieprawidłowości zauważone 

przez nią przy liczeniu głosów i zestawianiu wyników1933. 

Z kolei w Tanzanii, gdzie MOW UE obserwowała wybory, które po raz kolejny przedłużyły trwające 

od początku niepodległości rządy Partia Rewolucji (Chama Cha Mapinduzi) i zapewniły reelekcję 

rządzącemu od 2005 roku prezydentowi Jakai Kikwete. MOW UE pozytywnie oceniła w Oświadcze-

niu Wstępnym większość aspektów procesu wyborczego1934, krytykując jednak braki przejrzystości 

m.in. przy transmisji rezultatów1935 oraz odnotowując fakt, że frekwencja wyborcza w porównaniu z 

wyborami 2005 roku spadła z 80 do 43%1936. Raport Końcowy podtrzymał te konkluzje1937. Pozytyw-

                                                 
1930 Ibidem, s. 6-7 
1931 Treść komunikatu prasowego zob. www.eueom.eu/files/dmfile/press-release-17042010_en.pdf [dostęp 
25.02.2013] 
1932 Treść komunikatu prasowego zob. www.eueom.eu/files/dmfile/press-release-28062010_en.pdf [dostęp 
25.02.2013] 
1933 Komunikat Prasowy 3009. posiedzenie Rady Sprawy zagraniczne, 8979/10 (Presse 90), Luksemburg, 26 
kwietnia 2010 r. 
1934 Preliminary Statement. A peaceful and generally orderly election day; key stages of the electoral process 
lacked transparency Dar es Salaam, 2 listopada 2010 r., s. 1-2 
1935 Ibidem, s. 6; EU EOM Tanzania 2010 – Final Report, s. 5 
1936 Interpretowano to, jako rezultat apatii wśród części wyborców, niechętnych rządom CCM, ale jednocześnie 
przekonanych, że partia władzy i tak wygra wybory. Zob. EU EOM Tanzania 2010 – Final Report, s. 3 
1937 Ibidem, s. 3-7 
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na ocena wyborów, została odzwierciedlona w stanowisku Catherine Ashton1938. Nieco różną opinię 

wyraziła natomiast na temat odbywających się równolegle wyborów prezydenckich na autonomicz-

nym Zanzibarze, gdzie kandydat partii rządzącej wygrał różnicą zaledwie jednego punktu procento-

wego1939. Już w Oświadczeniu Wstępnym MOW UE zauważyła, że blisko jedna dziesiąta wyborców 

na wyspie nie była uprawniona do głosowania w tych wyborach i mogła jedynie głosować w wybo-

rach krajowych oraz że zarejestrowanie się było o wiele trudniejsze niż w lądowej części Tanzanii1940. 

Wyliczała też, że elektorat na Zanzibarze zmniejszył się o 20% w porównaniu z wyborami 2005 ro-

ku1941. 

4.5.5 MOW UE po zakończeniu okresu 2000-2010 

Wszystkie MOW UE organizowane po 1 stycznia 2011 roku aż do przeglądu śródokresowego ESDZ 

w połowie 2013 roku, organizowane były w ramach realizacji Dokumentu Strategicznego 2011-2013. 

Uznano w nim, że obserwacja wyborcza zasadniczo pozostanie w niezmienionym kształcie, a MOW 

UE „będą się koncentrować na ograniczonej liczbie procesów wyborczych”, zaś większy nacisk poło-

żony zostanie na obserwację w sytuacjach konfliktowych i postkonfliktowych. Wreszcie podkreślano, 

że w większym stopniu raporty końcowe MOW UE powinny być używane w dialogu politycznym z 

państwami przyjmującymi1942. Budżet na trzy kolejne lata kalendarzowe szacowano na 105 milionów 

euro, a więc średnio 35 mln euro rocznie przy zachowaniu zasady nieprzekraczania 25% wydatków z 

pozycji EIDHR w perspektywnie siedmioletniej1943. Jednak już na samym początku omawianego pod-

okresu doszło do wydarzeń, po których Komisja zmuszona była dokonać weryfikacji swojej strategii 

obserwacji wyborczej i jej finansowania. 14 stycznia w Tunezji po gwałtownych protestach obalono 

rząd Zin al-Abidina Ben Alego – był to pierwszy spośród wieloletnich reżimów arabskich, który upadł 

w wyniku wewnętrznych protestów. Upadek dyktatury wywołał efekt domina doprowadził do wybu-

chu protestów w Egipcie i 11 lutego do dymisji zmuszony został rządzący tym krajem od 1981 roku 

Hosni Mubarak. Kilka dni później rozpoczęła się wojna domowa w Libii, która jesienią doprowadziła 

do upadku reżimu Muammara Kaddafiego. Ta seria wydarzeń, popularnie zwana „wiosną arabską”, 

miała w ciągu najbliższych miesięcy reperkusje w innych krajach – doprowadziła m.in. do dymisji 

wieloletniego przywódcy Jemenu Ali Abdullaha Saleha, wybuchu wojny domowej w Syrii, przepro-

wadzenia procesu konstytucyjnego w Maroku oraz fasadowych zmian demokratycznych w Algierii. 

                                                 
1938 Statement by EU High Representative/Commission Vice-President on the General Elections in the United 
Republic of Tanzania, IP/10/1458, Brussels, 2 listopada 2010 r. 
1939 D. Mushi, Tanzania: Isles Picks Shein for President, allafrica.com, 1 listopada 2010 r. 
1940 Preliminary Statement. A peaceful and generally orderly election day; key stages of the electoral process 
lacked transparency Dar es Salaam, op.cit., s. 2; EU EOM Tanzania 2010 – Final Report, s. 5 
1941 Preliminary Statement. A peaceful and generally orderly election day; key stages of the electoral process 
lacked transparency Dar es Salaam, op.cit., s. 8 
1942 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2011-2013, 
C(2010)243221, kwiecień 2010 r., s. 25-27 
1943 Ibidem, s. 33-34 
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Protesty prodemokratyczne przeniosły się również z mniejszą skutecznością do państw Zatoki Arab-

skiej. Wiosna arabska niosła za sobą bezpośrednie konsekwencje dla rozwoju MOW UE – spodziewa-

no się, że znaczna część nowo powstających demokracji zwróci się o pomoc wyborczą do UE. Więk-

szość tych krajów czekały całe serie procesów wyborczych, na przykład wybory do konstytuanty, 

referenda, wybory prezydenckie i wreszcie wybory parlamentarne – możliwe były scenariusze, w któ-

rych do obserwacji wyborów w samych państwach arabskich potrzeba będzie kilka Misji Obserwacji 

Wyborów UE rocznie. O ile w 2011 roku procesy te były wciąż nieliczne (Misję zaprosiła Tunezja i 

Maroko, z kolei odmówił jej zaproszenia Egipt), o tyle spodziewano się, że mogą one zostać zintensy-

fikowane w następnych latach. W lipcu 2011 w przemówieniu w Brookings Institution Catherine 

Ashton wymieniała obserwację wyborów jako jedną z form pomocy UE dla rodzących się demokracji 

w świecie arabskim1944. Istniejąca od samego początku tendencja do jak najszerszego uczestniczenia 

UE w demokratyzacji Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu wpłynęła na kształt kalendarza wy-

borczego, który w 2012 i 2013 roku obejmował zaledwie po kilka procesów wyborczych w krajach 

niearabskich i przygotowany był na szybkie tworzenie MOW UE w państwach południowego wybrze-

ża Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu.  

W roku 2011 MOW UE obserwowały referendum w Sudanie Południowym1945 oraz wybory w Cza-

dzie1946, Nigrze1947, Ugandzie1948, Nigerii1949, Peru1950, Zambii1951, Tunezji1952, Demokratycznej Repu-

blice Kongo (Kinszasa)1953 oraz w Nikaragui1954. Jak widać nadal podstawowym kierunkiem działań 

MOW UE była Afryka Subsaharyjska (7 na 10 Misji), zaś spośród procesów wyborczych w pań-

stwach arabskich zdołano sformować MOW UE wyłącznie dla obserwacji jednego. Większość rapor-

tów końcowych MOW UE w 2011 roku oceniała procesy wyborcze generalnie pozytywnie1955 . Wy-

jątkiem są przede wszystkim Raport Końcowy MOW UE Demokratyczna Republika Konga 2011, 

                                                 
1944 Catherine Ashton EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the 
European Commission Remarks on „The EU Response to the Arab Spring”, The Brookings Institution, SPE-
ECH/11/524, Washington, 12 lipca 2011 r. 
1945 Sudan: EU to observe the South Sudan Referendum,IP/10/1755, Brussels, 20 grudnia 2010 r. 
1946 Human rights and democracy in the world. Report on EU Action in 2011, European External Action Service, 
czerwiec 2012 r., s. 87 
1947 Niger: EU to observe the presidential and legislative elections, IP/11/51, Brussels, 19 stycznia 2011 r. 
1948 Uganda: EU to observe the February general elections, IP/11/107Brussels, 28 stycznia 2011 r. 
1949 Nigeria: EU to observe the April elections in Nigeria, IP/11/274, Brussels, 9 marca 2011 r. 
1950 Peru: EU to observe the presidential elections, IP/11/582, Brussels, 17 maja 2011 r. 
1951 Human rights and democracy in the world. Report on EU Action in 2011, European External Action Service, 
czerwiec 2012 r., s. 88 
1952 Tunisia: EU to observe the Constituent Assembly elections, IP/11/1056, Brussels, 21 września 2011 r. 
1953 Democratic Republic of the Congo: EU observers for presidential and parliamentary elections, IP/11/945, 2 
sierpnia 2011 r.; DRC: EU to observe the Presidential and Legislative elections, IP/11/1207, 19 października 
2011 r. 
1954 EU to deploy observers for elections in Nicaragua and the Central American Parliament, IP/11/1229, Brus-
sels, 25 października 2011 r. 
1955 EU EOM Sudan (Southern Sudan Referendum) 2011 - Final Report, s. 5-10; MOE UE Niger 2011 - Rapport 
final, s. 4-7; MOE UE Tchad 2011 - Rapport final, s. 4-6; EU EOM Peru 2011 - Final Report, s. 3-5; MOE UE 
Tunisie - Rapport final, s. 4-7; EU EOM Zambia 2011 - Final Report, s. 3-6; 
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który ocenił negatywnie lub krytycznie prawie wszystkie aspekty procesu wyborczego1956 oraz Raport 

Końcowy MOW UE Nikaragua 2011, w którym po raz pierwszy MOW UE skrytykowała proces wy-

borczy na kontynencie amerykańskim. Misja określiła wybory, które przyniosły reelekcję Daniela 

Ortegi na prezydenta kraju, mianem „pogorszenia jakości demokratycznej procesu wyborczego ze 

względu na brak przejrzystości i neutralności w jego administrowaniu przez Naczelną Radę Wyborczą 

(CSE)”1957. Krytyczna, choć w mniejszym stopniu była ocena zawarta w Raporcie Końcowym MOW 

UE Uganda 2011, który odnotowywał „pewien postęp” w porównaniu z wyborami 2006 roku, ale 

krytykował wyłączenie z głosowania znacznej liczby ludności, nierówną delimitację okręgów oraz 

faworyzowanie przez administrację publiczną partii rządzącej1958. Ze względu na złożoność procesu 

wyborczego w Nigerii, mieszany, choć umiarkowanie pozytywny, wydźwięk miał z kolei Raport 

Końcowy MOW UE Nigeria 2011, który w swojej głównej konkluzji stwierdzał, że osiągnięty został 

„postęp we wzmacnianiu demokratycznych wyborów”1959 w porównaniu z wyborami 2007 i 2003 

roku, uznanymi faktycznie przez ówczesne MOW UE za w dużej mierze sfałszowane. 

Reakcje instytucji UE zasadniczo były zbieżne z konkluzjami MOW UE. Dla przykładu referendum w 

Sudanie Południowym, w którym 99,5% ludności opowiedziało się za niepodległością, było w zasa-

dzie jedynie wymogiem formalnym dla jej uznania przez rząd w Chartumie. W istocie już wyniki wy-

borów z 2010 roku wskazywały, że zwolennicy secesji mają przytłaczającą przewagę. Tuż po referen-

dum Catherine Ashton uznała rzetelność tego procesu wyborczego1960, a wkrótce w Parlamencie Euro-

pejskim pogratulowała Sudanowi Południowemu niepodległości1961. W lipcu uczestniczyła z kolei w 

ceremonii ogłaszania niepodległości nowego państwa1962. W Nigrze, gdzie nastąpił powrót do proce-

                                                 
1956 Zastosowano przy tym opisaną już wcześniej w tej pracy metodę „zmiękczania” negatywnych konkluzji 
poprzez poprzedzenie ich informacjami na temat MOW UE oraz wyborów. Jednak oświadczenie Catherine 
Ashton wydane w imieniu Rady, zawierało bardzo wyraźne elementy krytyczne. Wysoka przedstawiciel wyrazi-
ła – z powołaniem na konkluzje MOW UE – „ zaniepokojenie poważnymi uchybieniami i brakiem przejrzystości 
podczas podliczania i publikacji wyników” i zapowiedziała „ponowną ocenę swojego wsparcia na rzecz kolej-
nych etapów przemian demokratycznych w Kongu”. Zwrócić należy uwagę, że oświadczenie wydano w czasie, 
gdy wciąż trwało liczenie głosów w odbywających się równolegle z prezydenckimi wyborach parlamentarnych. 
Zob. Oświadczenie wysokiej przedstawiciel UE wydane w imieniu UE w sprawie ostatecznych wyników wybo-
rów prezydenckich w Demokratycznej Republice Konga oraz dalszego przebiegu procesu wyborczego, 
18917/1/11 REV 1, PRESSE 518, Bruksela, 20 grudnia 2011 r.; MOE UE DRC 2011 – Final Report, s. 5-8. 
1957 Komisji zarzucono m.in. stronniczość na rzecz rządzących sandinistów oraz „obstrukcję” kampanii wybor-
czej opozycji. Ten krytyczny ton został w znacznej części odzwierciedlony w oświadczeniu Catherine Ashton. 
Zob. EU EOM Nicaragua – Final Report, s. 3; Statement by the High Representative Catherine Ashton on the 
elections in Nicaragua on 6 November 2011, A 447/11, Brussels, 10 listopada 2011 r. 
1958 Oświadczenie Catherine Ashton nie zawierało tych negatywnych konkluzji. Por. EU EOM Uganda 2011 – 
Final Report, s. 5; Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections in Uganda, A 063/11, 
20 lutego 2011 r. 
1959 EU EOM Nigeria 2011 – Final Report, s. 1 
1960 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the final 
referendum results on Southern Sudan's self-determination, PESC/11/21, 7 lutego 2011 r. 
1961 Catherine Ashton EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the 
European Commission Remarks on Sudan European Parliament, SPEECH/11/67, Brussels, 2 lutego 2011 r. 
1962 Catherine Ashton travels to South Sudan for Independence Day, IP/11/851, Brussels, 8 lipca 2011 r. 
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dur demokratycznych po zamachu stanu 2010 roku, zarówno główne konkluzje MOW UE1963 jak i 

reakcja UE1964 były pozytywne, a konsekwencją była decyzja Rady o przywróceniu współpracy roz-

wojowej z Nigrem1965. Również w Tunezji, Raport był generalnie pozytywny, co pozwoliło Catherine 

Ashton i komisarzowi Andrisowi Piebalgsowi wspólnie wydać oświadczenie gratulujące Tunezyjczy-

kom przeprowadzenia wyborów1966. 

W 2012 roku MOW UE zostały wysłane do obserwowania wyborów w Senegalu1967, Algierii1968, na 

Timorze Wschodnim, w Sierra Leone1969 i – pod koniec roku – w Jordanii (wybory odbyły się już w 

2013 roku). W czasie wyborów parlamentarnych w Libii zastosowano specyficzną formułę Zespołu 

Oceny Wyborów (EAT) Unii Europejskiej. Składał się on z Zespołu Głównego oraz „Ekspertów Re-

gionalnych”, niemal w całości odpowiadających kompetencjami LTOs. Tworząc EAT wyłączono z 

procedury naboru państwa członkowskie, a kandydaci na „Ekspertów Regionalnych” zgłaszali się 

bezpośrednio do Komisji. Praktyka ta wydaje się sprzeczna z Komunikatem Komisji, jednak pozwoli-

ła na stworzenie struktury w większości odpowiadającej strukturze MOW UE (wyjątkiem jest brak 

STOs). 

Spadek liczby MOW UE związany był w znacznej mierze z zastosowaniem nowego rodzaju kalenda-

rza wyborczego – w 2012 jedynie niewielką liczbę procesów wyborczych umieszczono na nim a prio-

ri, by Komisja dysponowała środkami na ewentualne MOW UE formowane w odpowiedzi na niepla-

nowane procesy wyborcze – praktyka ta wydaje się być konsekwencją wydarzeń wiosny arabskiej, po 

której wzrosła liczba krajów, które mogą rozpisać wybory lub rozpocząć cały proces konstytucyjny. 

Ocena większości obserwowanych procesów znów była generalnie pozytywna. W roku 2012 wystę-

pować zdaje się również tendencja, w której raporty końcowe skupiają się na rekomendacjach i próbie 

ulepszenia procesu wyborczego, a nie na jego recenzji, przez co wzmocnieniu ulega funkcja pomoco-

wa MOW UE. Po części wynikało to z samych wyników wyborów. W Senegalu, gdzie po raz drugi w 

historii doszło do porażki obozu rządzącego w wyborach i pokojowego przekazania władzy, MOW 

UE zwróciła uwagę na ten aspekt i historyczność wyborów, kładąc jednak nacisk na konieczność 

zwalczania ich negatywnych aspektów, jak zaobserwowane przez Misję przypadki kupowania gło-
                                                 
1963 Human Rights and Democracy in the world: report on EU action in 2011, COHOM 128, PESC 513, COSDP 
453, FREMP 88I, JAI 397, RELEX 507, Brussels, 6 czerwca 2012 r., s. 88 
1964 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and Commissioner for Development Andris Pie-
balgs on presidential elections in Niger, MEMO/11/165, Brussels, 15 marca 2011 r. 
1965 EU resumes full development cooperation with Niger, IP/11/760, 20 czerwca 2011 r. 
1966 Joint statement by Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy and Vice-President of the Commission, and Štefan Füle, Commissioner for Enlargement and European 
Neighbourhood Policy, on the Constituent Assembly Elections in the Republic of Tunisia, MEMO/11/747, 28 
października 2011 r. 
1967 Senegal: EU to observe presidential elections, IP/12/34, Brussels, 19 stycznia 2012 r. 
1968 EU to observe parliamentary elections in Algeria, IP/12/335, Brussels, 30 marca 2012 r. 
1969 Sierra Leone: the European Union to observe the elections of 17 November, MEMO/12/741, Brussels, 3 
października 2012 r. 
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sów1970. W Algierii odnotowywano wybory parlamentarne przede wszystkim w kontekście zmian ja-

kościowych (nowy spis wyborców, załagodzenie atmosfery przedwyborczej itp.) i z tego powodu oce-

niono je pozytywnie1971, co zresztą natychmiast znalazło odzwierciedlenie w oświadczeniu Ashton i 

komisarza Štefana Füle1972. Podobnie techniczny charakter miały uwagi MOW UE Timor Wschodni 

20121973.  

Z kolei w nowo powstających demokracjach oraz w państwach mogących przeżywać trudności w 

konsolidacji demokratycznej Raporty ostatnich lat mają nadal tendencję do recenzowania procesu 

wyborczego i wystawiania mu jednoznacznych ocen – przykładem w roku 2012 może być Raport 

Końcowy Zespołu Ekspertów Wyborczych Libia 2012, który nota bene swoim kształtem nie odbiega 

od typowego Raportu Końcowego MOW UE1974 oraz Raport Końcowy MOW UE Sierra Leone 2012, 

który ocenił obserwowane wybory jako „wiarygodne i przyczyniające się do konsolidacji demokra-

tycznej”1975. Zarówno w 2012 jak i w 2013 roku UE deklarowała gotowość rozmieszczenia pełnej 

Misji Obserwacji Wyborów w Egipcie1976, jednak nigdy nie otrzymała zaproszenia od tego kraju. 

W kolejnym roku kalendarzowym, powrócono do obserwowanych wcześniej praktyk tworzenia „rów-

nowagi geograficznej” MOW UE i zarzucono – przynajmniej tymczasowo – praktykę czekania na 

procesy wyborcze w państwach arabskich kosztem obserwacji wyborów w innych częściach świata. 

Oprócz wspomnianej już obserwacji wyborczej w Jordanii, w roku 2013 przeprowadzono MOW UE 

w Kenii, Pakistanie, Paragwaju, w Gwinei, Mali, na Madagaskarze i w Kosowie. Ostatnia z nich była 

pierwszą w historii Misją Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej na kontynencie europejskim. Jej 

zorganizowanie nie stanowi zerwania z dotychczasową praktyką nieformowania MOW UE na terenie 

OBWE ponieważ Kosowo nie jest członkiem tej organizacji. Z kolei w związku z dotychczasową 

praktyką formowania MOW UE nie tylko w państwach, ale również ich regionach lub terytoriach 

niesamodzielnych (Aceh, terytoria palestyńskie, Timor Wschodni przed przyznaniem mu niepodległo-

ści), wysłanie MOW UE nie jest tożsame z uznaniem de facto państwowości Kosowa, do czego KE 

nie posiada kompetencji. W marcu 2014 roku trwały MOW UE na Malediwach i w Gwinei-Bissau 

oraz wzorowany na doświadczeniach libijskich Zespół Ekspertów Wyborczych Afganistan 2014. Za-

powiadano także Misje w Malawi i – ponownie próbowano rozmieścić MOW UE w Egipcie.  

                                                 
1970 MOE UE Sénégal 2012 – Rapport final, s. 4-7 
1971 MOE UE Algérie 2012 – Rapport final, s. 3-5 
1972 Déclaration commune de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, et de Štefan Füle, membre de 
la Commission, sur les élections en Algérie, A 222/12, Bruxelles, 12 maja 2012 r. 
1973 EU EOM Timor-Leste 2012 – Final Report, s. 3-6 
1974 EU EAT Libya 2012 – Final Report, s. 3-6 
1975 EU EOM Sierra Leone 2012 – Final Report, s. 7 
1976 EU's response to the “Arab Spring”: The State-of-Play after Two Years, MEMO/13/81, Brussels, 8 lutego 
2013 r. 
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4.5.6 Aspekt organizacyjny i instytucjonalny obserwacji wyborczej UE w roku 2010 i la-

tach późniejszych 

Okres między objęciem funkcji Wysokiej Przedstawiciel przez Catherine Ashton, a utworzeniem Eu-

ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych, nie przyniósł istotnych zmian w samej strukturze MOW UE 

ani sposobie jej formowania. Wysoka Przedstawiciel przejęła prawo do decyzji o stworzeniu Misji, 

jednak jej powołaniem – jak dotychczas zajmowały się wspólnie DG AIDCO i DG RELEX w Komisji 

Europejskiej. Sytuacja taka trwała do czasu, aż po wejściu w życie Decyzji Rady powołującej Euro-

pejską Służbę Działań Zewnętrznych, DG RELEX znalazła się w większości w ESDZ, a w ramach 

Komisji powołano nowe ciało – Służbę ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (Foreign Policy In-

struments Service). Jest ona wydziałem (Dyrekcją Generalną) Komisji Europejskiej1977 podległą Ca-

therine Ashton w jej funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, ale nie podlegającą ESDZ1978. 

Jednym z czterech jest instrumentów jest Instrument Dyplomacji Publicznej i Obserwacji Wyborów, 

który przejął odpowiedzialność za zarządzanie MOW UE oraz ich formowanie. Służba ds. Instrumen-

tów Polityki Zagranicznej docelowo ma mieć siedzibę w tym samym budynku co ESDZ1979, jednak 

pozostawienie w jej kompetencji spraw MOW UE oznacza pozostawienie ich częściowo poza 

ESDZ1980. W ramach ESDZ pozostawiono bowiem jednostkę VI A 3 „Demokracja i obserwacja wybo-

rów” zajmującą się planowaniem politycznym MOW UE. Podlega ona wydziałowi „Sprawy ogólno-

światowe i wielostronne” i znajduje się bezpośrednio w kompetencjach Dyrekcji VI A „Prawa czło-

wieka i demokracja”1981. 

W roku 2010 i późniejszych latach zdaje się maleć zakres w jakim tematyka MOW UE pojawia się w 

publicznych wystąpieniach odpowiedzialnego za nią członka Komisji Europejskiej. Odwołania do 

pracy MOW UE lub samego istnienia tego instrumentu są – za czasów Ashton – zdawkowe, np. w 

sprawozdaniu z działalności Catherine Ashton po działania ESDZ znajduje się tylko jedno zdanie do-

tyczące obserwacji wyborczej – Wysoka Przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji powiedziała, 

że „za pośrednictwem zespołu ds. koordynacji wyborów zacieśniła współpracę z Parlamentem Euro-

pejskim w sprawie określania i planowania misji obserwacji wyborów, w tym wyboru głównych ob-

serwatorów”1982. 

Wreszcie zauważalnym aspektem MOW UE w roku 2010 i późniejszych jest obniżona przejrzystość 

                                                 
1977 Wydziały (dyrekcje generalne) i służby, ec.europa.eu/about/ds_pl.htm 
1978 M. Weitsch, The European External Action Service (EEAS) one year on, Quaker Council for European Affa-
irs, qceablog.wordpress.com, 16 stycznia 2012 r. 
1979 Sprawozdanie wysokiej przedstawiciel do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 22 grudnia 2011 r., 
PROC HR(2011) 018, 22 grudnia 2011, s. 8 
1980 Nie przeszkodziło to jednak w budowie bazy dokumentów MOW UE na stronie internetowej ESDZ.  
1981 Struktura organizacyjna ESDZ na stronie europa.eu 
1982 Sprawozdanie wysokiej przedstawiciel do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 22 grudnia 2011 r., 
PROC HR(2011) 018, 22 grudnia 2011, s. 5 
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informowania o ich szczegółach. W przeciwieństwie do oświadczeń o sformułowaniu MOW UE, któ-

re w czasach urzędowania Chrisa Pattena oraz Benity Ferrero-Waldner prawie zawsze obejmowały 

informację o kosztach Misji oraz często o jej składzie (liczba członków ZG, LTOs i STOs), oświad-

czenia wydawane za czasów Catherine Ashton prawie w ogóle nie zawierały tych informacji1983. 

Koszty MOW UE również przestały być podawane w dorocznych raportach UE o stanie praw czło-

wieka. 

Wprowadzono natomiast istotny, nowy element do Misji Eksperckich ds. Wyborów (MEW) – ich 

dokumentacja od 2010 roku jest oficjalnie publikowana i dostępna na stronach Komisji Europejskiej. 

W roku 2010 było ich pięć (Nikaragua, Rwanda, Wyspy Salomona, Niger, Haiti i ponownie Koso-

wo)1984. W roku 2011 – osiem (Haiti, Benin, Tajlandia, Gwatemala, Liberia, Gambia, Maroko oraz 

MEW UE na wybory parlamentarne do Wybrzeża Kości Słoniowej1985). W roku 2012 wystąpił przy-

padek użycia tego instrumentu dla obserwacji procesu wyborczego, na którą nie pozwala literalne 

rozumienie Komunikatu Komisji – stało się to po decyzji Catherine Ashton o sformowaniu MEW UE 

Birma 2012, podjętej mimo faktu, że tamtejsze wybory parlamentarne obsadzały w sposób wolny wy-

łącznie 48 na 500 miejsc w parlamencie. Co więcej – eksperci ci zostali wysłani wyłącznie dla obser-

wacji dnia wyborów – praktyka, wydaje się, zarzucona przez UE na samym początku jej obserwacji 

wyborczej1986.  

4.5.7 Podsumowanie działalności MOW UE między 1 grudnia 2009 i 1 grudnia 2010 roku 

Okres 12 miesięcy, jaki upłynął od objęcia funkcji Wysokiej Przedstawiciel przez Catherine Ashton aż 

do wyposażenia jej w instrument Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych cechował się wyraźnym 

spadkiem ilościowym MOW UE przy jednoczesnym zwiększeniu ich długości – i jedno i drugie spo-

wodowane było jednak raczej kalendarzem wyborczym oraz specyfiką obserwowanych procesów 

(MOW UE Gwinea 2010 i MOW UE Burundi 2010) niż rzeczywistą decyzją polityczną. Wskazuje na 

to ponowny wzrost liczby MOW UE do dziesięciu w 2011 roku. Z kolei efektem zmiany systemowej 

wydaje się być spadek liczby MOW UE w roku 2012 (do pięciu lub sześciu1987) i w pierwszej połowie 

roku 2013 (do trzech). W obu tych latach działalność demokratyzacyjna KE skupiona była w dużej 

mierze na regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, gdzie z uwagi na dynamikę zmian demo-

                                                 
1983 Jedynie w przypadku MOW UE Nikaragua 2011, w oświadczeniu o jej sformowaniu podano jej koszty. Zob. 
EU to deploy observers for elections in Nicaragua and the Central American Parliament, IP/11/1229, Brussels, 
25 października 2011 r. 
1984 DG External Relations 2010 Annual Activity Report, 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/relex_aar_2010.pdf, s. 5 
1985 Human Rights and Democracy in the world: report on EU action in 2011, COHOM 128, PESC 513, COSDP 
453, FREMP 88I, JAI 397, RELEX 507, Brussels, 6 czerwca 2012 r., s. 92 
1986 The EU deploying an expert team for the by-elections in Myanmar, IP/12/325, Brussels, 29 marca 2012 r. 
1987 W zależności od sposobu postrzegania EAT UE Libia 2012. 
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kratycznych, znaczna część procesów wyborczych mogła być nieplanowana1988.  

Misje z roku 2010 oraz późniejszych lat w większym stopniu zdają się pełnić funkcję pomocową – 

widoczne jest to m.in. w nacisku jaki Komisja Europejska wywiera na liczbę i jakość rekomendacji 

zawartych w Raporcie Końcowym oraz na ich późniejsze wdrażanie w życie przez państwo przyjmu-

jące. Efekt tego widać szczególnie w raportach końcowych MOW UE z roku 2012, gdzie autorzy tych 

dokumentów, Zespoły Główne MOW UE, odstąpiły od próby możliwie zwięzłego przedstawienia 

ogólnej oceny procesu wyborczego na rzecz traktowania ich poszczególnych aspektów z osobna i 

formułowania szczegółowych rekomendacji. Wraz z wzrostem znaczenia funkcji pomocowej MOW 

UE, częstsze stają się także misje śródokresowe – wyjazdy grupy ekspertów dla oceny wprowadzania 

w życie rekomendacji MOW UE, zazwyczaj przeprowadzane od 2 do 4 lat po przeprowadzeniu Misji. 

Od końca 2012 roku konkursy na uczestników tych misji eksperckich ogłaszane są często publicznie. 

Do końca omawianego okresu obserwacja wyborcza UE nie poradziła sobie z kolei z problemem bez-

pośredniego zebrania materiału do obserwacji procesu rejestracji wyborców, dziś będącego głównym 

momentem przedwyborczym umożliwiającym fałszerstwo wyborcze. Choć postulaty takie padały 

bardzo wyraźnie i w czasie debaty w Parlamencie Europejskim w 2008 roku i w dokumentach KE, ich 

wykonanie było w dużej mierze niemożliwe – wymagałoby bowiem obserwacji wielomiesięcznego 

procesu rejestracji, to z kolei znacznie zwiększałoby koszty MOW UE i stawiało pod znakiem zapyta-

nia ich dotychczasowy skład i strukturę. 

Kompromis międzyinstytucjonalny w sprawie powoływania i obsadzania MOW UE nie był w oma-

wianym podokresie kwestionowany, zaś zaobserwowana w poprzednich podokresach tendencja komi-

sarza ds. rozwoju do komentowania wyników wyborów w państwach przyjmujących MOW UE wy-

stępowała również po ustąpieniu Louisa Michela. 

W ujęciu organizacyjnym „rodzina wyborcza” UE wydaje się być w dużej mierze uformowana – we-

dług wyliczeń NEEDS – przynajmniej raz w życiu w MOW UE uczestniczyły ponad 4 tysiące osób, 

co daje wystarczającą kadrę do obserwacji procesów wyborczych bez dodatkowych masowych szko-

leń. Daje to potencjał wystarczający do obserwowania nawet kilkudziesięciu procesów wyborczych 

rocznie – w praktyce Komisja nie ma pod koniec omawianego okresu problemów z obsadzeniem 

kompetentnymi ekspertami jakiejkolwiek MOW UE, nawet kilku organizowanych jednocześnie. 

Last but not least okres urzędowania Catherine Ashton wykazał też jak duży wpływ na kształt i kie-

runki działań MOW UE ma odpowiedni członek Kolegium Komisarzy. Powszechnie przyjmuje się, że 
                                                 
1988 W szczególności mówi się o zainteresowaniu obserwacją wyborów na terytoriach palestyńskich, gdy tylko 
Hamas i Fatah dojdą do porozumienia w sprawie spisu wyborców oraz o ewentualnej obserwacji kolejnych wy-
borów w Libii, Tunezji i Egipcie. UE byłaby niewątpliwie zainteresowana również wsparciem ewentualnego 
procesu wyborczego w Syrii, gdyby końca dobiegła tamtejsza wojna domowa. 
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„złoty wiek” obserwacji wyborczej UE, kojarzony z urzędowaniem Benity Ferrero-Waldner, okres 

kiedy Komisja traktowała Misję jako instrument budowy wizerunku UE i zainteresowana była mak-

symalną jego ekspansją kosztem innych instrumentów EIDHR, wydaje się bezpowrotnie zakończony, 

a zainteresowanie Ashton obserwacją wyborczą, jej promocją, zwiększaniem zainteresowania instytu-

cji tym działaniem zewnętrznym i powiększanie jego budżetu, jest zdecydowanie mniejsze niż w 

przypadku Ferrero-Waldner. 
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5. Funkcje MOW UE jako instrumentu działań zewnętrznych UE 

Misje Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej nie tylko weryfikują procesy wyborcze, ale również 

poprzez samą swoją obecność zwiększają prawdopodobieństwo polepszenia procesu wyborczego oraz 

formułują wnioski mające pomóc ich polepszeniu w przyszłości. Ponadto MOW UE wpływają na 

wizerunek Unii Europejskiej w państwie przyjmującym. Działania te składają się na trzy podstawowe 

funkcje MOW UE: weryfikacyjną, pomocową i reprezentacyjną. Celem niniejszego rozdziału jest 

ustalenie w jakim stopniu Misje Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej spełniały w latach 2000-2010 

te trzy funkcje. Autor wychodzi z założenia, że każde z działań podejmowanych przez MOW UE sta-

nowi realizację co najmniej jednej z wyżej wymienionych funkcji. W szczególności: 

1.) Funkcja weryfikacyjna obejmuje dokonanie rzetelnej oraz publicznej ewaluacji procesu wy-

borczego. Ewaluacja ta może służyć aktorom życia politycznego w państwie przyjmującym (np. 

do decyzji o uznaniu wyników wyborów i powstrzymaniu się od protestów, lub wprost przeciw-

nie, do odmowy uznania wyników wyborów i ich zaskarżenia), jak również instytucjom UE do 

dostosowania polityki UE wobec danego państwa przyjmującego. Funkcja weryfikacyjna jest sku-

teczna w takim zakresie, w jakim brana jest pod uwagę przez wymienione powyżej podmioty. 

2.) Funkcja pomocowa obejmuje: a.) w czasie kampanii wyborczej, dnia wyborów oraz w okresie 

zestawiania wyników przyczynienie się (poprzez samą obecność MOW UE oraz wydawane 

oświadczenia) do zwiększenia zaufania wobec procesu wyborczego oraz pokojowego rozwiązy-

wania sporów między jego uczestnikami, b.) po zakończeniu procesu wyborczego sformułowanie 

rekomendacji dla państwa przyjmującego mających na celu poprawę procesu wyborczego. Oba te 

działania, o ile skuteczne, powinny przyczyniać się do postępu konsolidacji demokratycznej w da-

nym państwie przyjmującym. Powinny też służyć instytucjom UE do kształtowania odpowiednich 

środków pomocy wyborczej dla państwa przyjmującego. 

3.) Funkcja reprezentacyjna obejmuje budowę pozytywnego wizerunku MOW UE, a w konse-

kwencji Unii Europejskiej jako uczestnika systemu stosunków międzynarodowych. W związku z 

powszechnym w państwach przyjmujących (choć błędnym z metodologicznego punktu widzenia) 

uznaniem MOW UE za reprezentanta Unii, budowa wizerunku MOW UE jest jednocześnie ele-

mentem budowy wizerunku Unii jako całości. 

Funkcje te wyraźnie rozdzielane są we wszystkich podstawowych dokumentach Komisji i Rady, przy 

czym – jak wykazano w czwartym rozdziale – w różnych podokresach w różnym stopniu formułowa-

no nacisk na każdą z nich. Mimo tego, każda z opisywanych MOW UE realizowała jednocześnie 

wszystkie trzy omawiane funkcje. 

Celem badania funkcji weryfikacyjnej było stwierdzenie jak często MOW UE dokonują negatywnej 
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oceny procesu wyborczego i co z tego wynika dla stosunków między Unią Europejską i państwem 

przyjmującym. Badając dokumenty 82 Misji Obserwacji Wyborów, w tym 81 raportów końcowych, 

wyodrębniono z nich w tym celu dokumenty, które spełniają naraz dwa warunki: 

a.) MOW UE wskazały w nich na wysokie prawdopodobieństwo fałszerstw wyborczych, które zmie-

niły faktycznego zwycięzcę wyborów lub wykazały spowodowany metodami administracyjnymi 

brak możliwości przeprowadzenia skutecznej kampanii wyborczej; 

b.) rząd, który dopuścił się wymienionych powyżej nadużyć, pozostał u władzy lub zrealizował inny 

porównywalny cel polityczny. 

W badaniu tym uwzględniono również raporty końcowe, które wykazały państwu przyjmującemu 

poważne niedokładności lub braki w przeprowadzonych procesach wyborczych. Autor wychodzi jed-

nak przy tym z założenia, że nie wzięcie tego faktu pod uwagę przez instytucje UE w planowaniu 

dalszych stosunków z państwem przyjmującym, nie obniża funkcji weryfikacyjnej MOW UE. Nato-

miast w odniesieniu do MOW UE, które wykazały równoległe zaistnienie dwóch pierwszych warun-

ków, doszło de facto, do podważenia legalności wyłonionej w wyniku procesu wyborczego władzy, co 

powinno wpływać na relacje UE – państwo przyjmujące. 

Celem badania funkcji pomocowej UE jest z kolei stwierdzenie: 

a.)  czy i w jakim stopniu obecność MOW UE w danym kraju i obserwacja procesu wyborczego, 

przyczyniła się do widocznego wzrostu stosowania przez dane państwo procedur demokratycz-

nych i respektowaniu praw człowieka, oraz  

b.) w jakim stopniu od państw przyjmujących oczekiwano wdrażania w życie rekomendacji MOW 

UE.  

W celu odpowiedzi na pierwsze pytanie posłużono się wskaźnikiem Freedom House. Autor wychodzi 

przy tym z założenia przy tym z założenia, że w przypadku państw, w których wskaźnik ten w roku 

MOW UE oraz latach następnych pogorszył się lub nie uległ zmianie, trudno domniemywać wysoki 

wpływ Misji na proces demokratyzacji. Z kolei, w przypadku państw, w których zauważono poprawę 

wskaźnika, zbadać należy czy oprócz obecności MOW UE wystąpiły inne porównywalne lub istot-

niejsze czynniki. 

Celem badania funkcji reprezentacyjne była odpowiedź czy MOW UE mogą zostać uznane za instru-

ment dyplomacji publicznej Unii Europejskiej, a następnie odpowiedź na pytanie w jakim stopniu 

mogą one wpływać na wizerunek UE w państwach nieczłonkowskich. Posłużono się przy tym defini-

cjami dyplomacji publicznej i kulturalnej sformułowanymi pod koniec omawianego okresu oraz 

wkrótce po jego zakończeniu. Korzystano również z podstawowych dokumentów instytucji UE doty-
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czących MOW UE. Ponieważ cechą działań dyplomacji publicznej jest stosowanie wielu środków 

naraz i co za tym idzie trudność z oceną skuteczności poszczególnych środków, wszędzie tam gdzie 

możliwość uzyskania danych była ograniczona, zaznaczono to w formułowanych wnioskach. 

Odpowiedzi na pytania o zakres wypełniania przez MOW UE każdej z wyżej wymienionych funkcji, 

pozwalają postawić podstawową tezę co do roli, jaką spełniają MOW UE jako instrument działań ze-

wnętrznych Unii Europejskiej. 

5.1 Zakres badania i zastosowane narzędzia badawcze 

Badanie obejmuje 82 MOW UE przeprowadzone w latach 2000-2010, wyszczególnione w rozdziale 

czwartym. Są to: Zimbabwe 2000, Sri Lanka 2000, Peru 2001, Timor Wschodni 2001, Bangladesz 

2001, Nikaragua 2001, Sri Lanka 2001, Zambia 2001, Kambodża 2002, Kongo (Brazzaville) 2002, 

Timor Wsch. 2002, Sierra Leone 2002, Pakistan 2002, Ekwador 2002, Madagaskar 2002, Kenia 2002, 

Nigeria 2003, Rwanda 2003, Kambodża 2003, Gwatemala 2003, Mozambik 2003, Indonezja 2004, Sri 

Lanka 2004, Malawi 2004, Mozambik 2004, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2005, Etiopia 2005, Liban 

2005, Afganistan 2005, Gwinea-Bissau 2005, Burundi 2005, Liberia 2005, Sri Lanka 2005, Wenezu-

ela 2005, Kongo (Kinszasa) 2005, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2006, Haiti 2006, Uganda 2006, Fi-

dżi 2006, Kongo (Kinszasa) 2006, Boliwia 2006, Meksyk 2006, Jemen 2006, Zambia 2006, Nikaragua 

2006, Wenezuela 2006, Aceh 2006, Mauretania 2006, Nigeria 2007, Timor Wsch. 2007, Sierra Leone 

2007, Gwatemala 2007, Ekwador 2007, Togo 2007, Kenia 2007, Pakistan 2008, Bhutan 2008, Nepal 

2008, Kambodża 2008, Angola 2008, Rwanda 2008, Ekwador 2008, Gwinea-Bissau 2008, Ghana 

2008, Bangladesz 2008, Salwador 2009, Boliwia (styczeń) 2009, Ekwador 2009, Malawi 2009, Liban 

2009, Gwinea-Bissau 2009, Afganistan 2009, Mozambik 2009, Boliwia (listopad) 2009, Togo 2010, 

Sudan 2010, Etiopia 2010, Burundi 2010, Gwinea 2010, Tanzania 2010 oraz Wybrzeże Kości Słonio-

wej 2010 (zob. Tabela 16.). Są to wszystkie MOW, które w latach 2000-2010 były przeprowadzane 

pod wyłącznym szyldem UE i które zakończyły się wydaniem raportu końcowego i oceną obserwo-

wanego procesu wyborczego. 

Tabela 16. Misje Obserwacji Wyborów UE przeprowadzone w latach 2000-2010 

Rok Państwo 

Data pierw-

szego ob-

serwowane-

go głosowa-

nia Główny Obserwator 

Zastępca Głównego Ob-

serwatora 

Z

G LTOs 

STO

s Razem 

2000 Zimbabwe 

24-

25.06.2000 Pierre Schori (Szwecja, S&D) Tana de Zulueta (Włochy) 13 94 79 186 

2000 Sri Lanka 24.10.2000 

John Cushnahan (Irlandia, 

EPL-ED) Anders Eriksson (Szwecja) 7 28 42 77 
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Rok Państwo 

Data pierw-

szego ob-

serwowane-

go głosowa-

nia Główny Obserwator 

Zastępca Głównego Ob-

serwatora 

Z

G LTOs 

STO

s Razem 

2001 Peru 08.04.2001 Eva Zetterberg (Szwecja) 

Bartolomé Clavero (Hisz-

pania) 6 12 32 50 

2001 

Timor 

Wsch. 30.08.2001 

Wolfgang Kreissl-Dörfler 

(Niemcy, S&D) Terence Duffy 4 4 26 34 

2001 

Bangla-

desz 01.10.2001 

Joaquim Miranda (Portugalia, 

GUE-NGL) Paolo Salvia (Włochy) 6 31 34 71 

2001 Nikaragua 04.10.2001 

Jannis Sakellariou (Niemcy, 

S&D) 

Rafael López Pintor 

(Hiszpania) 6 8 43 57 

2001 Sri Lanka 05.12.2001 

John Cushnahan (Irlandia, 

EPL-ED) Anders Eriksson (Szwecja) 6 12 30 48 

2001 Zambia 27.12.2001 

Michael Meadowcroft (W. 

Brytania) - 4 16 63 83 

2002 

Kambo-

dża 03.02.2002 

Carlos Costa Neves (Portuga-

lia, EPL-ED) 

Mark Stevens (W. Bryta-

nia) 6 30 81 117 

2002 

Kongo 

(Brazzavil

le) 10.03.2002 

Joaquim Miranda (Portugalia, 

GUE-NGL) 

Francisco Cobos Flores 

(Hiszpania) 6 18 19 43 

2002 

Timor 

Wsch. 14.04.2002 

John Bowis (W. Brytania, 

EPL-ED) 

Antonio de Souza Menezes 

(Portugalia) 5 4 32 41 

2002 

Sierra 

Leone 14.05.2002 

Johan Van Hecke (Belgia, 

ALDE) Carlo F. Accame (Włochy) 6 20 64 90 

2002 Pakistan 10.10.2002 

John Cushnahan (Irlandia, 

EPL-ED) Oskar Lehner (Austria) 9 43 30 82 

2002 Ekwador 20.10.2002 

Emma Bonino (Włochy, LI-

STA BONINO) 

Rafael López Pintor 

(Hiszpania) 6 16 40 62 

2002 

Madaga-

skar 15.12.2002 Tana de Zulueta (Włochy, -) 

Francisco Cobos Flores 

(Hiszpania) 6 14 46 66 

2002 Kenia 27.12.2002 

Anders Wijkman (Szwecja, 

EPL-ED) 

Graham Elson (W. Bryta-

nia) 9 20 133 162 

2003 Nigeria 12.04.2003 

Max van den Berg (Holandia, 

S&D) Oskar Lehner (Austria) 7 38 62 107 

2003 Rwanda I 26.05.2003 

Colette Flesch (Luksemburg, 

ALDE) 

Marie Violette Cesar 

(Francja) 6 12 0 18 

2003 

Rwanda 

II 25.08.2003 

Colette Flesch (Luksemburg, 

ALDE) 

Marie Violette Cesar 

(Francja) 5 12 40 57 

2003 

Kambo-

dża 27.07.2003 

Robert Evans (W. Brytania, 

S&D) 

Maria Rosaria Mac-

chiaverna (Włochy) 6 36 80 122 

2003 Gwatema- 09.11.2003 Jannis Sakellariou (Niemcy, Rafael López Pintor 6 22 60 88 
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Rok Państwo 

Data pierw-

szego ob-

serwowane-

go głosowa-

nia Główny Obserwator 

Zastępca Głównego Ob-

serwatora 

Z

G LTOs 

STO

s Razem 

la S&D) (Hiszpania) 

2003 

Mozam-

bik 19.11.2003 

José Maria Mendiluce (Hisz-

pania, S&D) 

Aida Maria Aragao La-

gergren (Szwecja) 7 14 34 55 

2004 Indonezja 05.04.2004 Glyn Ford (W. Brytania, S&D) Oskar Lehner (Austria) 10 64 128 202 

2004 Sri Lanka 02.04.2004 

John Cushnahan (Irlandia, 

EPL-ED) Carlo F. Accame (Włochy) 10 20 40 70 

2004 Malawi 20.05.2004 

Marieke Sanders ten Holte 

(Holandia, ALDE) 

Alister Baird (W. Bryta-

nia) 6 20 42 68 

2004 

Mozam-

bik 

01-

02.12.2004 

José Javier Pomes Ruiz (Hisz-

pania, EPL-ED) 

Aida Maria Aragão La-

gergren (Szwecja) 6 26 68 100 

2005 

Aut. Pale-

styńska 09.01.2004 Michel Rocard (Francja, S&D) 

Mark Stevens (W. Bryta-

nia) 11 42 167 220 

2005 Etiopia 15.05.2005 Ana Gomes (Portugalia, S&D) 

Rafael López Pintor 

(Hiszpania) 9 50 100 159 

2005 Liban 29.05.2005 

José Ignacio Salafranca (Hisz-

pania, EPL-ED) 

Riccardo Chelleri (Wło-

chy) 11 26 62 99 

2005 

Afgani-

stan 18.09.2005 

Emma Bonino (Włochy, AL-

DE) Plamen Tonchev (Grecja) 13 24 60 97 

2005 

Gwinea-

Bissau 19.06.2005 

Johan Van Hecke (Belgia, 

ALDE) António Reis (Portugalia) 7 20 60 87 

2005 Burundi 04.07.2005 

Alan Hutchinson (Belgia, 

S&D) 

Dominique Thiriet (Fran-

cja) 8 12 60 80 

2005 Liberia 08.11.2005 

Max van den Berg (Holandia, 

S&D) 

Graham Elson (W. Bryta-

nia) 9 20 20 49 

2005 Sri Lanka 17.11.2005 

John Cushnahan (Irlandia, 

EPL-ED) 

Delphine Blanchett (Fran-

cja) 6 22 44 72 

2005 

Wenezu-

ela 04.12.2005 

José Albino Silva Peneda (Por-

tugalia, EPL-ED) 

Domenico Tuccinardi 

(Włochy) 10 40 102 152 

2005 

Kongo 

(Kinszasa) 

18-

19.12.2005 

Philippe Morillon (Francja, 

ALDE) 

Eric des Pallières (Fran-

cja) 11 26 80 117 

2006 

Aut. pale-

styńska 25.01.2006 

Véronique De Keyser (Belgia, 

S&D) 

Richard Chambers (W. 

Brytania) 14 36 140 190 

2006 Haiti 07.02.2006 

Johan Van Hecke (Belgia, 

ALDE) 

Marie Violette Cesar 

(Francja) 9 44 40 93 

2006 Uganda 23.02.2006 

Max van den Berg (Holandia, 

S&D) António Reis (Portugalia) 9 8 160 177 

2006 Fidżi 

6-

13.05.2006 

Istvan Szent-Ivanyi (Węgry, 

ALDE) Carlo F. Accame (Włochy) 7 12 18 37 
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Rok Państwo 

Data pierw-

szego ob-

serwowane-

go głosowa-

nia Główny Obserwator 

Zastępca Głównego Ob-

serwatora 

Z

G LTOs 

STO

s Razem 

2006 

Kongo 

(Kinszasa) 29.07.2006 

Philippe Morillon (Francja, 

ALDE) 

Eric des Pallières (Fran-

cja) 13 30 60 103 

2006 Boliwia 02.07.2006 

Monica Frassoni (Włochy, 

GREENS-EFA) 

Teivo Teivainen (Finlan-

dia) 9 26 60 95 

2006 Meksyk 02.07.2006 

José Ignacio Salafranca (Hisz-

pania, EPL-ED) António Reis (Portugalia) 9 66 0 75 

2006 Jemen 20.09.2006 

Baroness Nicholson (W. Bry-

tania, ALDE) 

Richard Chambers (W. 

Brytania) 11 40 68 119 

2006 Zambia 28.09.2006 

Annemie Neyts-Uyttebroek 

(Belgia, ALDE) 

Luis Martínez-Betanzos 

(Hiszpania) 8 36 48 92 

2006 Nikaragua 05.11.2006 Giovanni Fava (Włochy, S&D) 

Domenico Tuccinardi 

(Włochy) 10 26 68 104 

2006 

Wenezu-

ela 03.12.2006 

Monica Frassoni (Włochy, 

GREENS-EFA) Thomas Boserup (Dania) 10 36 80 126 

2006 Aceh 11.12.2006 Glyn Ford (W. Brytania, S&D) António Reis (Portugalia) 8 36 36 80 

2006 

Maureta-

nia 19.11.2006 

Marie Anne Isler-Béguin 

(Francja , GREENS-EFA) Vincent De Herdt (Belgia) 5 20 40 65 

2007 

Maureta-

nia 11.03.2007 

Marie Anne Isler-Béguin 

(Francja , GREENS-EFA) Vincent De Herdt (Belgia) 6 20 40 66 

2007 Nigeria 14.03.2007 

Max van den Berg (Holandia, 

S&D) 

Graham Elson (W. Bryta-

nia) 11 66 60 137 

2007 

Timor 

Wsch. 09.04.2007 

José Javier Pomés Ruiz (Hisz-

pania, EPL-ED) 

Luis Martinez Betanzos 

(Hiszpania) 6 29 0 35 

2007 

Timor 

Wsch. 30.06.2007 

José Javier Pomés Ruiz (Hisz-

pania, EPL-ED) 

Luis Martinez Betanzos 

(Hiszpania) 7 29 0 36 

2007 

Sierra 

Leone 11.07.2007 

Marie-Anne Isler-Beguin 

(Francja, GREENS-EFA) Armin Rabitsch (Austria) 8 28 42 78 

2007 

Gwatema-

la 09.09.2007 

Wolfgang Kreissl-Dörfler 

(Niemcy, S&D) 

José Antonio de Gabriel 

(Hiszpania) 7 48 50 105 

2007 Ekwador 30.09.2007 

José Ribeiro e Castro (Portu-

galia, EPL-ED) Idoia Aranceta (Hiszpania) 10 36 60 106 

2007 Togo 14.10.2007 

Fiona Hall (W. Brytania, AL-

DE) 

Marie Violette Cesar 

(Francja) 6 18 62 86 

2007 Kenia 27.12.2007 

Alexander Lambsdorff (Niem-

cy, ALDE) 

Graham Elson (W. Bryta-

nia) 11 38 94 143 

2008 Pakistan 18.02.2008 

Michael Gahler (Niemcy, EPL-

ED) 

Hannah Roberts (W. Bry-

tania) 13 48 31 92 

2008 Bhutan 24.03.2008 José Javier Pomés Ruiz (Hisz- Luis Martínez-Betanzos 6 9 0 15 
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Rok Państwo 

Data pierw-

szego ob-

serwowane-

go głosowa-

nia Główny Obserwator 

Zastępca Głównego Ob-

serwatora 

Z

G LTOs 

STO

s Razem 

pania, EPL-ED) (Hiszpania) 

2008 Nepal 10.04.2008 Jan Mulder (Holandia, ALDE) Thomas Boserup (Dania) 10 40 70 120 

2008 

Kambo-

dża 27.07.2008 

Martin Callanan (W. Brytania, 

EPL-ED) 

Graham Elson (W. Bryta-

nia) 9 44 60 113 

2008 Angola 05.09.2008 

Luisa Morgantini (Włochy, 

GUE-NGL) 

José Antonio de Gabriel 

(Hiszpania) 9 40 40 89 

2008 Rwanda 15.09.2008 

Michael Cashman (W. Bryta-

nia, S&D) Claudia Vollmer (GER) 9 20 52 81 

2008 Ekwador 28.09.2008 

José Ribeiro e Castro (Portu-

galia, EPL-ED) Idoia Aranceta (Hiszpania) 5 16 0 21 

2008 

Gwinea-

Bissau 16.11.2008 

Johan Van Hecke (Belgia, 

ALDE) António Reis (Portugalia) 5 20 24 49 

2008 Ghana 07.12.2008 

Nikołaj Mładenow (Bułgaria, 

EPL-ED) David Ward (W. Brytania) 7 24 18 49 

2008 

Bangla-

desz 29.12.2008 

Alexander Lambsdorff (Niem-

cy, ALDE) 

Graham Elson (W. Bryta-

nia) 10 46 88 144 

2009 Salwador 18.01.2009 

Luis Yáñez-Barnuevo García  

(Hiszpania, S&D) 

José Antonio de Gabriel 

(Hiszpania) 9 22 44 75 

2009 Boliwia 25.01.2009 

José Javier Pomés Ruiz (Hisz-

pania, EPL-ED) Thomas Boserup (Dania) 9 34 64 107 

2009 Ekwador 26.04.2009 

José Ribeiro e Castro (Portu-

galia, EPL-ED) Idoia Aranceta (Hiszpania) 9 40 64 113 

2009 Malawi 19.05.2009 

Luisa Morgantini (Włochy, 

GUE-NGL) David Ward (W. Brytania) 7 29 44 80 

2009 Liban 07.06.2009 

José Ignacio Salafranca (Hisz-

pania, EPL-ED) 

José Antonio de Gabriel 

(Hiszpania) 10 30 44 84 

2009 

Gwinea-

Bissau 28.04.2009 

Johan Van Hecke (Belgia, 

ALDE) António Reis (Portugalia) 5 6 10 21 

2009 

Afgani-

stan 20.08.2009 

Philippe Morillon (Francja, 

ALDE) Dimitra Ioannou (Grecja) 13 36 120 169 

2009 

Mozam-

bik 28.10.2009 

Fiona Hall (W. Brytania, AL-

DE) Raphaël Pouyé (Francja) 9 24 72 105 

2009 Boliwia 06.12.2009 

Renate Weber (Rumunia, 

ALDE) 

José Antonio de Gabriel 

(Hiszpania) 9 34 64 107 

2010 Togo 04.03.2010 

José Manuel García-Margallo 

(Hiszpania, EPL-ED) Raphaël Pouyé (Francja) 12 30 80 122 

2010 Sudan 11.04.2010 

Véronique De Keyser (Belgia, 

S&D) 

María Espinosa (Hiszpa-

nia) 10 58 73 141 
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Rok Państwo 

Data pierw-

szego ob-

serwowane-

go głosowa-

nia Główny Obserwator 

Zastępca Głównego Ob-

serwatora 

Z

G LTOs 

STO

s Razem 

2010 Etiopia 23.05.2010 

Thijs Berman (Holandia, 

S&D) António Reis (Portugalia) 13 90 60 163 

2010 Burundi 24.05.2010 

Renate Weber (Rumunia, 

ALDE) 

Tommaso Caprioglio 

(Włochy) 8 30 38 76 

2010 Gwinea 27.04.2010 

Alexander Lambsdorff (Niem-

cy, ALDE) 

Eric des Pallières (Fran-

cja) 8 23 40 71 

2010 Tanzania 31.10.2010 

David Martin (W. Brytania, 

S&D) António Reis (Portugalia) 7 22 42 71 

2010 WKS 31.10.2010 

Cristian Preda (Rumunia, 

EPL-ED) 

María Espinosa (Hiszpa-

nia) 8 32 62 102 

Źródło: opr. własne 

W celu badania ich funkcji weryfikacyjnej dokonano analizy raportów końcowych wszystkich (za 

wyjątkiem jednej1989) powyższych Misji, uzyskując skwantyfikowane dane dotyczące podstawowych 

aspektów oceny danego procesu wyborczego. Ponadto we omawianym okresię odbyły się także dwie 

misje mające status Połączonych Międzynarodowych Grup Obserwacyjnych (JIOG), niekiedy błędnie 

traktowane jako MOW UE – JIOG Tanzania 2000, JIOG Gujana 2002. Ponadto zaistniały dwa przy-

padki powołanych lecz niedokończonych MOW UE – Wybrzeże Kości Słoniowej 2000 oraz Zimbab-

we 2002. Pierwszą ewakuowano ze względu na eskalację przemocy, a drugiej państwo przyjmujące 

uniemożliwiło przeprowadzenie badania. Obie nie sporządziły raportów końcowych. O ile ani żadna z 

JIOGs ani niedoszła Misja w Wybrzeżu Kości Słoniowej nie zostały uwzględniona w badaniu, o tyle 

niedoszła MOW UE Zimbabwe 2002, została w nim uwzględniona w takim zakresie, w jakim badaniu 

podlegała reakcja instytucji UE na zaobserwowane nieprawidłowości wyborcze. 

                                                 
1989 W przypadku MOW UE Timor Wschodni 2001, autor, podobnie jak inni autorzy opracowań o MOW UE 
oraz zestawień dotyczących ich historii, nie odnalazł Raportu Końcowego. Wnioski dotyczące wyników tej Misji 
wyciągnięte zostały na podstawie Oświadczenia Wstępnego. 
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Rysunek 1. Mapa działalności MOW UE w latach 2000-2010 (opr.wł.)1990 

 

Źródło: opr. własne (wzór mapy z portalu http://hairstyle-pictures.feedio.net) 

W badaniu funkcji pomocowej zastosowano dane wskaźnika Freedom in the World publikowanego 

przez cały omawiany okres corocznie przez amerykańską organizację pozarządową Freedom House i 

obejmującego dane za poprzedzający rok kalendarzowy. Wybór wskaźnika podytkowany jest dwiema 

przesłankami: 

a.) ranking Freedom in the World obejmuje wszystkie lata omawianego okresu; 

b.) twórcy rankingu Freedom in the World unikają podejścia normatywnego charakteryzującego inne 

rankingi, w szczególności ranking Bertelsmanna oraz „The Economist”. 

Argumentem na rzecz zastosowania rankingu Freedom in the World jest również jego zachowawczość 

– ranking ten unika pokusy klasyfikowania państw pod względem ich „demokratyczności”, a wskutek 

stosowania w ostatecznych wynikach skali siedmiopunktowej jedynie przypisuje im określony poziom 

respektowania a procedur demokratycznych i respektowania praw obywatelskich. Stąd ewentualna 

zmiana wartości rankingu danego państwa odzwierciedlać powinna istotną zmianę w respektowaniu 

przez nie wymienionych powyżej praw i procedur. W przypadku rankingów stosujących skalę 100-

stopniową (od 0,00 do 10,00) i przypisujących państwom odpowiednie lokaty, ich zastosowanie może 

prowadzić do błędnych wniosków. 

                                                 
1990 W kolorze granatowym – kraje, w których w latach 2000-2010 odbyły się cztery MOW UE, na zielono – 
kraje, w których w tym okresie były trzy MOW UE, na czerwono – kraje w których odbyły się dwie MOW UE, 
na brązowo – kraje, w których była jedna MOW UE. W państwach, w których MOW UE s obserwowały wybory 
w latach 2011-2013 zaznaczono na czerwono rok MOW UE. W państwach, w których w latach 2011-2013 od-
były się ponowne MOW UE zaznaczono ich rok na czarno. Granice według stanu z 1 grudnia 2010 r. 
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W okresie będącym przedmiotem niniejszej rozprawy, badanie Freedom in the World w latach 2000-

2005 obejmowało 192 państwa, w latach 2007-2008 – 193 państwa, a w latach 2009-2011 – 194 pań-

stwa. Po zakończeniu tego okresu, w latach 2012-2013, badanie Freedom in the World obejmowało 

195 państw1991. W każdym roku objęte nim były wszystkie państwa w których funkcjonowała MOW 

UE. Analogicznym badaniem z zastosowaniem tej samej metodologii objęte było również m.in. tery-

torium autonomii palestyńskiej, w którym MOW UE odbywały się dwukrotnie. Osobnego badania nie 

przeprowadzono jednak w odniesieniu do indonezyjskiej prowincji Aceh, które raz przyjmowało 

MOW UE. 

Tworzenie wskaźnika ma charakter trójstopniowy: 

1.) Państwa poddawane są ocenie od 0 (najniższa) do 4 (najwyższa) w oparciu o 25 kryteriów podzie-

lonych na dwie subkategorie „prawa polityczne” (10 kryteriów) oraz „swobody obywatelskie” (15 

kryteriów) 1992. 

2.) Na podstawie sumy wyników tworzony jest zbiorczy wynik osobno dla każdej z subkategorii. Na 

podstawie tego wyniku, państwa otrzymują uproszczony wynik w obu subkategoriach od 1 do 7, 

przy czym wartość „1” przypisywana jest najlepiej – zdaniem autorów – funkcjonującym demo-

kracjom, a wartość „7” – gwarantującym najmniej swobód państwom autorytarnym. 

3.) Uśredniony wynik z dwóch subkategorii daje ostateczną wartość wskaźnika Freedom in the 

World. 

Państwa posiadające wskaźnik od 1,0 do 2,5 uznawane są przez twórców badania za „wolne” 

(Free), państwa o wyniku od 3,0 do 5,0 za „częściowo wolne” (Partly Free), zaś państwa o 

wyniku od 5,5 do 7,0 za „nie respektujące wolności” (Not Free).  

Bardzo rzadko stosowany jest tzw. wynik zbiorczy (aggregate score) polegający na prostym zsumo-

waniu wyników punktowych ze wszystkich 25 pytań. Znacznie częściej używane jest pojęcie „demo-

kracji elektoralnej”, używane przez twórców badania wobec tych państw, które spełnią dwa kryteria: 

a.) uzyskają co najmniej 20 na 40 możliwych do uzyskania punktów w subkategorii „prawa politycz-

ne”, w tym co najmniej 7 na 12 punktów za trzy pierwsze pytania, które dotyczą procesów wybor-

czych w danym państwie1993. Ani wynik zbiorczy, ani przypisywany przez Freedom House status 

„demokracji elektoralnej” nie będą uwzględniane w tej pracy. Będzie w niej brany pod uwagę wyłącz-

                                                 
1991 Wzrost liczby państw związany z ogłoszeniem niepodległości przez Czarnogórę (2006), Kosowo (2008) i 
Sudan Południowy (2011). 
1992 Metodologia tworzenia rankingu opisana na podstawie Freedom in the World 2013: Democratic Break-
throughs in the Balance, www.freedomhouse.org, s. 32-34 
1993 Pytanie 1. Czy szef rządu lub innej głównej władzy państwowej wybrany jest w wolnych i uczciwych wybo-
rach? Pytanie 2. Czy przedstawiciele do krajowego organu prawodawczego wybrani są w wolnych i uczciwych 
wyborach? Pytanie 3. Czy ustawodawstwo wyborcze i ramy, w których odbywają się wybory, są uczciwe? 



462 
 

nie uśredniona, ostateczna wartość wskaźnika Freedom in the World oraz w określonych wypadkach – 

podział na państwa „wolne”, „częściowo wolne” i „nie respektujące wolności”.  

Zaznaczyć należy, że stosowane przez twórców rankingu definicje praw i wolności oparte są wyłącz-

nie na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co – zdaniem Freedom House – pozwala na uniknię-

cie „postrzegania wolności opartego na uwarunkowaniach kulturowych” (culture-bound view of fre-

edom). Na ocenę państwa nie ma wpływu poziom sprawowanych rządów, ani wyniki gospodarcze i 

społeczne osiągane przez dane państwa. Notowania danego kraju mogą zostać obniżone lub zwięk-

szone nie tylko dzięki działalności rządów lecz również poprzez działania aktorów niepaństwowych, 

takich jak grupy zbrojne lub strony wojujące. 

Innym argumentem na rzecz wyboru wskaźnika Freedom in the World jest doświadczenie podmiotu 

dokonującego ewaluacji – wyniki badania Freedom House ogłaszane są od ponad 40 lat w przeciwień-

stwie do części wskaźników, które zaczęto tworzyć dopiero w ostatniej dekadzie. 

Wreszcie o użyteczności wskaźnika Freedom House świadczą jego wyniki, które w znacznej mierze 

pokrywają się z powszechną intuicyjną oceną poziomu demokracji w danym państwie. Dla przykładu 

wskaźnik ten w 2010 roku dawał najwyższą średnią ocenę „1,0” aż 48 państwom, w tym 23 spośród 

27 państw członkowskich UE. Średnią „1,5” otrzymały wówczas Grecja i Włochy, a ocenę „2,0” Ru-

munia i Bułgaria. Ocenę „7,0” a więc najgorszą, otrzymało dziewięć państw: Birma, Erytrea, Gwinea 

Równikowa, Korea Płn., Libia, Somalia, Sudan, Turkmenistan i Uzbekistan, a ocenę „6,5” – osiem: 

Arabia Saudyjska, Białoruś, Czad, Chiny, Kuba, Gwinea (było to jeszcze przed demokratyzacją tego 

kraju), Laos i Syria. Dla porównania, spośród innych wybranych państw, Argentynę oceniono na „2,0", 

Bośnię i Hercegowinę na „3,5", Indie oraz Indonezję na „2,5", Rosję, Irak i Kazachstan na „5,5", Iran 

na „6", Wenezuelę na „4,5"1994. 

Analogiczny wskaźnik BTI (Bertelsmann Transition Index) przygotowany przez niemiecką fundację 

Bertelsmanna nie został w niniejszej pracy użyty jako narzędzie porównawcze z następujących powo-

dów: 

1.) Jego wyniki ogłaszane są co dwa lata, a wskaźnik prowadzony jest od 2004 roku, więc jego użycie 

nie pozwalałoby na wyciągnięcie wniosków od początku omawianego w niniejszej pracy okresu; 

2.) Metodologia Bertelsmanna zawiera w znacznie większym stopniu niż metodologia Freedom Hou-

se kryteria nieuwzględniane przez metodologię obserwacji wyborów MOW UE1995, a w niektórych 

                                                 
1994 Freedom in the World. The Authoritarian Challenge to Democracy. Selected Data from Freedom House's 
Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties 2011, www.FreedomHouse.org, s. 12-16 
1995 W kryterium „Państwowość” (Stateness) zawarto między innymi pytanie 1.3 („W jakim stopniu porządek 
prawny oraz instytucje polityczne kształtowane są bez wpływu dogmatów religijnych?”). Z kolei w kryterium 
„Integracja polityczna i społeczna” autorzy metodologii BTI umieścili pytanie 5.2 („Do jakiego stopnia istnieje 
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wypadkach kryteria wykraczające poza międzynarodowy system praw człowieka1996. 

Z podobnych przyczyn autor uznał, że jako narzędzie porównawcze nie może zostać zastosowany 

Economist Democracy Index publikowany przez tygodnik „Economist”. W szczególności: 

1.) Jego wyniki podawane są nieregularnie (w latach 2006, 2008, 2010 i 2011), a wskaźnik prowa-

dzony jest od 2006 roku; 

2.) Wskaźnik odzwierciedla normatywne podejście jego twórców. Jego podstawową cechą charakte-

rystyczną jest uwzględnianie kryterium jakości rządu jako elementu oceny danego systemu poli-

tycznego1997. Efektem było m.in. uznanie Kuby i Białorusi w 2011 roku za bardziej demokratycz-

ne kraje niż Demokratyczna Republika Konga1998, w której pomimo poważnych braków procesu 

wyborczego, istnieje rywalizacja polityczna. 

Stosując dane na temat pomocy rozwojowej UE korzystano z danych OECD umieszczonych przez 

portal Development.donorsatlas.eu i stosowanych zarówno dla pomocy rozwojowej pochodzącej od 

instytucji UE jak i od państw członkowskich. 

Do danych na temat wizerunku UE stosowanych przy badaniu funkcji reprezentacyjnej Unii wykorzy-

stano prowadzany w latach 2005-2011 sondaż Instytutu Gallupa „Voice of the People”. Badanie to 

przeprowadzane na mieszkańcach 125 państw świata jest najbardziej reprezentatywnym i najwięk-

szym badaniem, w którym ten sam zestaw pytań zadawany jest ludności różnych regionów świata. 

Obejmuje on również pytanie o ocenę działalności Unii Europejskiej z podziałem na kraje i regiony, w 

których przeprowadzano sondaż.  

5.2 Skuteczność funkcji weryfikacyjnej Misji Obserwacji Wyborów UE 

Ponieważ podstawowym zadaniem każdej Misji Obserwacji Wyborów wynikającym nie tylko z jej 

mandatu, ale również z nazwy, jest obserwacja i ocena procesu wyborczego, funkcja weryfikacyjna 
                                                                                                                                                         
sieć stowarzyszeń spółdzielczych lub grup interesu mediujących między społeczeństwem i systemem politycz-
nym?”). Sami twórcy badania wyraźnie stwierdzają, że „koncepcja demokracji BTI wychodzi poza inne defini-
cje demokracji, które ograniczone są przede wszystkim do podstawowych praw obywatelskich i przeprowadza-
nia wolnych wyborów”. Zob. www.bti-project.org/index/Methodology. 
1996 Na przykład w ocenie punktu 2.1 w badaniu na temat Polski w roku 2008, poddano krytyce fakt istnienia 
małżeństw konkordatowych, a za wzrost znaczenia „dogmatów religijnych” uznano fakt uczestnictwa w koalicji 
rządowej „partii opowiadających się za pełną polityką antyaborcyjną oraz konserwatywnymi wartościami reli-
gijnymi”. Notabene później uznano mimo wszystko, że w 2011 roku wpływ „dogmatów religijnych” na polskie 
życie polityczne wzrósł w porównaniu z rokiem 2007. Ukazuje to brak konsekwencji w odniesieniu do stosowa-
nia wybranych kategorii oceny. Zob. BTI 2008 | Poland Country Report,www.bti-
project.de/laendergutachten/ese/pol/2008/; BTI 2012 | Poland Country Report,www.bti-
project.de/laendergutachten/ese/pol/2012/. 
1997 Wskaźnik „Economista” stanowi średnią z pięciu ocen wystawianych w skali od 1 do 10. Ich kategorie to 
„Procesy wyborcze i pluralizm”, „Funkcjonowanie rządu”, „Partycypacja polityczna”, „Kultura polityczna” oraz 
„Wolności obywatelskie”. 
1998 Democracy index 2011, pages.eiu.com, s. 4-9 
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stanowi podstawową funkcję MOW, w tym również MOW UE. W ramach wykonania zadań związa-

nych z tą funkcją Misja dokonuje zebrania informacji na temat danego procesu wyborczego i poddaje 

je analizie, a następnie sporządza ocenę danego procesu, którą zawiera w swoich publicznych doku-

mentach. W ten sposób wypowiada się na temat istotnych cech danego procesu wyborczego, a w 

skrajnych przypadkach stwierdza jego zgodność lub niezgodność z prawem wewnętrznym i zobowią-

zaniami międzynarodowymi danego państwa przyjmującego. Dokonana w ten sposób weryfikacja 

wyborów może służyć aktorom życia politycznego w państwie przyjmującym, mediom krajowym i 

zagranicznym oraz bezpośrednio mieszkańcom państwa przyjmującego do sformułowania ich własnej 

opinii na temat jakości procesu wyborczego. W niektórych przypadkach (przypadek taki ani razu nie 

wystąpił w czasie działalności MOW UE), może przyczyniać się do kontestacji wyników wyborów 

przez stronę pokonaną i stanowić inspirację dla protestów powyborczych1999. W przypadku MOW 

utworzonej przez organizację międzynarodową, najistotniejszym odbiorcą informacji weryfikującej 

dany proces wyborczy zdają się jednak być organa danej organizacji – należy bowiem do nich decyzja 

o ewentualnych działaniach wobec państwa przyjmującego (np. zawieszeniu lub odwieszeniu go w 

prawach członka, nałożeniu lub zdjęciu z niego sankcji, zwiększeniu bądź zmniejszeniu pomocy roz-

wojowej itd.). 

W przypadku Unii Europejskiej instytucje unijne zdają się być podstawowym odbiorcą informacji 

przekazywanych przez MOW UE. O ile celem poszczególnych Misji może być zapobieżenie konflik-

towi lub legitymizacja procesu wyborczego w obliczu braku zaufania między poszczególnymi jego 

uczestnikami, o tyle w każdej z Misji sporządzona informacja na bieżąco przekazywana jest służbom 

Komisji Europejskiej i – od 1999 roku – Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Służby te mogą 

korzystać z tych informacji do kształtowania polityki wobec państw przyjmujących ponieważ: 

a.) MOW UE przeprowadzane są zasadniczo w państwach otrzymujących pomoc rozwojową od UE; 

b.) większość z tych państw jest stronami Umowy z Kotonu i zobowiązało się w niej do respektowa-

nia zasad demokracji; 

c.) umowa ta przewiduje ograniczenie lub zawieszenie współpracy w przypadku naruszenia przez 

jedną ze stron zobowiązań w dziedzinie praw człowieka. 

Funkcja weryfikacyjna w odniesieniu do uczestników procesu wyborczego wydaje się na tym tle bar-

dzo ograniczona. Wśród objętych badaniem 82 MOW UE istnieją przykłady, kiedy pomimo zasadni-

czo pozytywnej weryfikacji procesu wyborczego, przegrana strona wciąż kontestowała jego wynik (np. 

                                                 
1999 Zjawisko to szczególnie obserwowane jest na obszarze OBWE i wystąpiło m.in. na Ukrainie w 2004 roku, 
gdzie opinia MOW OBWE/ODIHR stanowiła jeden z argumentów opozycji przeciwników uznania wyników II 
tury wyborów prezydenckich. Zaznaczyć należy jednak, że opinia jakiejkolwiek MOW nigdy nie jest jedynym, 
ani nawet najpoważniejszym czynnikiem decydującym o mobilizacji protestujących sił politycznych. Z pewno-
ścią może jednak mieć wpływ na zakres protestów i na determinację osób w nich uczestniczących. 
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Meksyk 2006, Gwinea 2010), zaś brakuje przykładów, w których z całą pewnością można stwierdzić, 

że weryfikacja dokonana przez MOW UE przyczyniła się do uznania przez stronę przegraną swojej 

porażki. Wydaje się również, że w przypadku procesów wyborczych, których oficjalne wyniki zostały 

zakwestionowane przez MOW UE, protesty powyborcze były niezależne od ogłoszenia oświadczenia 

wstępnego2000. Ponadto stwierdzić należy, że MOW UE jest podstawowym źródłem weryfikacji pro-

cesu wyborczego dla instytucji UE i zaledwie jednym z wielu źródeł tejże weryfikacji dla uczestników 

procesu wyborczego. Również z praktyki obserwacji wyborczej wynika, że uczestnicy ci postrzegają 

oświadczenie wstępne i Raport Końcowy przede wszystkim oczekując idącej w ślad za nimi adekwat-

nej reakcji politycznej UE (np. kandydaci kontestującej wybory opozycji zazwyczaj domagają się 

potępienia procesu wyborczego przez UE i wymuszenia przez nią na własnym rządzie korekty zarzu-

canych mu nadużyć). Nie jest znany przypadek, w którym oświadczenie wstępne albo Raport Końco-

wy posłużyłoby jako bezpośrednie źródło użyte do mobilizacji uczestników protestów, albo było 

przyczyną skierowania skargi sądowej zaskarżającej wyniki wyborów. Stąd podrozdział ten jest próbą 

odpowiedzi na pytanie jakie wnioski z weryfikacji wyborów przez MOW UE wyciągają instytucje 

unijne. 

Ponieważ ocena procesu wyborczego nie jest zero-jedynkowa, nierzadko trudno jednoznacznie 

stwierdzić czy dany Raport Końcowy albo oświadczenie wstępne ocenia wybory pozytywnie czy ne-

gatywnie. Techniki formułowania ocen zostały dokładnie opisane w rozdziale trzecim, a praktyka 

MOW UE w formułowaniu dokumentów końcowych – w rozdziale czwartym. Zasadniczo wszystkie 

Raporty wymieniają braki procesów wyborczych, gdyż taka jest ich rola – w obserwacji wyborczej 

powszechnie przyjmuje się, że nie istnieją idealne procesy wyborcze, a w nawet najbardziej spełniają-

cym standardy demokratycznych wyborów, zawsze istnieć będą braki. Również sposób formułowania 

raportów końcowych i oświadczeń wstępnych daje pewną dowolność ich interpretacji. 

Wydaje się zatem zasadnym wskazanie podstawowych aspektów procesu wyborczego, których nega-

tywna ocena jednoznacznie wyklucza demokratyczność wyborów i sugeruje poważne niewypełnienie 

przez władze danego państwa swoich zobowiązań międzynarodowych. Za takie należy uznać: 

1.) Fałszerstwo wyborcze lub zastraszanie elektoratu, jeżeli powoduje lub może spowodować, że 

zwycięzca wyborów będzie inny niż w sytuacji braku takich działań; 

2.) Uniemożliwienie prawdziwej konkurencji z zastosowaniem środków administracyjnych lub zakro-

jonej na szeroką skalę przemocy.  

                                                 
2000 Zwrócić należy szczególnie uwagę na fakt, że dokument ten trafia do większości obiorców za pośrednic-
twem mediów, które mają możliwość jego interpretacji. Szczególnie media zdominowane przez rząd mogą cen-
zurować fragmenty dokumentu. MOW – bez wsparcia instytucji UE – ma wówczas niewielkie środki dotarcia do 
odbiorców bezpośrednio. 
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Oba rodzaje działań z góry wykluczają możliwość zwycięstwa opozycji w wyborach, tranzycji władzy, 

a zatem czynią wybory niedemokratycznymi, a wybrane w ten sposób władze pozbawiają lub mogą 

pozbawić legitymizacji demokratycznej. W takiej sytuacji opinia MOW UE stanowi wyraźny sygnał 

do zastosowania przez instytucje UE odpowiednich środków politycznych wobec państwa przyjmują-

cego oraz członków jego rządu.  

Unia posiada ku temu mechanizmy wymienione w Umowie z Kotonu, której stronami jest większość 

państw przyjmujących MOW UE – wobec innych może podjąć środki jednostronne, przede wszystkim 

ograniczenie lub zawieszenie współpracy rozwojowej lub sformułowanie za pośrednictwem państw 

członkowskich skargi na forum Komitetu Praw Człowieka ONZ o nieprzestrzeganie przez dany kraj 

zobowiązań w dziedzinie prawa do demokratycznego zarządzania. 

W analizie funkcji weryfikacyjnej MOW UE należy zatem wskazać jak często i w jakich okoliczno-

ściach MOW UE negatywnie weryfikowały procesy wyborcze i jakie następstwa to ze sobą pociągało 

ze strony instytucji UE. Po wyodrębnieniu stosownej grupy procesów wyborczych, przeanalizowany 

zostanie sposób, w jaki zareagowały instytucje unijne. 

5.2.1 Negatywna weryfikacja procesów wyborczych przez MOW UE w latach 2000-2010 

W celu wyodrębnienia zjawisk wskazanych przez MOW UE w obserwowanych procesach wybor-

czych analizie poddano raporty końcowe MOW UE badając każdy pod względem opisanych powyżej 

kryteriów. W każdym dokumencie wskazano zdanie lub zdania kluczowe, które w najpełniejszy spo-

sób oddają stosunek danej MOW UE do procesu wyborczego, a następnie przeanalizowano je pod 

względem odpowiedzi na trzy następujące pytania: 

1. Czy MOW UE podważyła wynik wyborów w odniesieniu do ich zwycięzcy? 

2. Czy w opinii MOW UE wystąpił brak warunków, w których opozycja mogła podjąć skuteczną 

rywalizację? 

3. Czy zauważono poważne nieprawidłowości procesu wyborczego mające wpływ na dokładność 

wyników? 

W badaniu uwzględniono również odpowiedź na inne pytanie, które ma istotne znaczenie dla ewentu-

alnej reakcji politycznej UE na zaobserwowane nieprawidłowości: 

4. Czy osoba lub ekipa sprawująca władzę przed wyborami osiągnęła w ich wyniku reelekcję lub 

zrealizowała porównywalny cel polityczny? 

Odpowiedź pozytywna na pierwsze pytanie wymaga pojawienia się w Raporcie Końcowym sformu-
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łowania, że MOW UE nie ma zaufania co do wyniku wyborów w zakresie w jakim decyduje on o 

wyłonionym i uprawnionym do objęcia władzy zwycięzcy i oznacza stwierdzenie przez MOW UE 

zaistnienia bądź dużego prawdopodobieństwa zaistnienia fałszerstwa wyborczego, którego skutkiem 

było zwycięstwo danego kandydata lub grupy kandydatów wbrew realnej woli wyborców. Zarzut taki 

– o ile odnosi się do wyborów prezydenckich lub parlamentarnych – oznacza najczęściej de facto 

podważenie legitymizacji wyłonionego w ten sposób rządu. 

Odpowiedź pozytywna na drugie pytanie wymaga stwierdzenia w Raporcie Końcowym, że ekipa 

sprawująca władzę w okresie przedwyborczym stosowała środki administracyjne bądź przemoc wy-

borczą, które nawet przy dużym poparciu dla opozycji, uniemożliwiłyby tej ostatniej realną walkę o 

zdobycie władzy. Odpowiedź pozytywną na to pytanie implikuje pozytywna odpowiedź na jedno z 

pięciu poniższych pytań cząstkowych: 

1. Czy wobec głównych sił opozycji stosowano masową i mającą wpływ na kwestię zwycięstwa w 

wyborach odmowę rejestracji partii politycznych, komitetów wyborczych lub kandydatów? 

2. Czy głównym siłom opozycji uniemożliwiono w sposób instytucjonalny (np. poprzez ustawy 

ograniczające wolność słowa) prowadzenie kampanii wyborczej? 

3. Czy wobec głównych sił opozycji stosowano przemoc lub aresztowania uniemożliwiające prowa-

dzenie kampanii wyborczej i mające wpływ na kwestię zwycięstwa w wyborach? 

4. Czy wyborcom głównych sił opozycji w sposób masowy i mający wpływ na kwestię zwycięstwa 

w wyborach odmówiono prawa do głosowania? 

Odpowiedź pozytywna na którekolwiek z tych pytań cząstkowych implikuje odpowiedź pozytywną na 

pytanie główne i oznacza, że w danym państwie nie zaistniały warunki dla przeprowadzenia rzetelne-

go procesu wyborczego. Choć bezpośrednio nie podważa ono legitymizacji wyłonionej w wyniku 

wyborów władzy, to stanowi wyraźne stwierdzenie, że dane państwo nie respektuje swoich zobowią-

zań międzynarodowych w dziedzinie prawa do demokratycznego zarządzania. 

Istotne zastrzeżenie dotyczy istnienia bądź nieistnienia przemocy wyborczej. Zdaniem autora, sama 

przemoc wyborcza, nawet jeżeli pociąga za sobą zamachy na przywódców opozycji, choć stanowi 

rażące naruszenie podstawowych praw człowieka, nie oznacza automatycznie, że opozycja pozbawio-

na została szansy na zwycięstwo w wyborach. Liczne przykłady (w szczególności wybory parlamen-

tarne w Pakistanie w 2008 roku) dowodzą, że nawet po śmierci przywódcy opozycji, wciąż możliwe 

jest jej zwycięstwo wyborcze. Często może mieć miejsce wręcz odwrotny efekt: rząd lub kręgi rzą-

dzące uciekające się do przemocy wyborczej czynią tak ponieważ nie mają instytucjonalnych możli-

wości uniemożliwienia kampanii wyborczej opozycji (np. poprzez wyroki sądowe, odmowę rejestracji 

itd.). 
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Odpowiedź pozytywna na trzecie pytanie główne udzielona została wtedy, kiedy Raport Końcowy 

MOW UE: 

1.) wyraził brak zaufania co do dokładności wyników bez twierdzenia, że miała ona wpływ na wyło-

nienie zwycięzcy lub struktury przyszłej władzy wykonawczej; 

2.) opisał jedno ze zjawisk wymienionych w pytaniach cząstkowych do pytania drugiego, stwierdza-

jąc w sposób dosłowny lub dorozumiany, że doprowadziły one do zmian w wynikach wyborów 

nie mających wpływu na wyłonienie zwycięzcy lub struktury przyszłej władzy wykonawczej. 

Odpowiedź pozytywna na czwarte pytanie wymaga aby w obserwowanym procesie wyborczym zaist-

niał jeden z następujących faktów: 

a.) reelekcja urzędującego przywódcy państwa lub szefa rządu; 

b.) w przypadku niekandydowania urzędującego przywódcy państwa, wybór osoby z tego samego 

ugrupowania politycznego; 

c.) zachowanie przez główne ugrupowanie tworzące rząd, zbliżonego wpływu na utworzenie kolejne-

go rządu; 

d.) zwycięstwo popieranego przez rząd projektu ustawy poddanej przez referendum. 

e.) w przypadku wyborów organizowanych przez władze tymczasowe lub organizację międzynaro-

dową, samo przeprowadzenie wyborów, o ile nie zwyciężył w nim kandydat lub ugrupowanie, 

którego zwycięstwu otwarcie sprzeciwiała się grupa sprawująca władzę w czasie procesu wy-

borczego. 

W przypadku jednoczesnych wyborów do wielu organów naraz, w pierwszej kolejności oceniano wy-

nik wyborów wyłaniających władzę wykonawczą. Uznano zatem, że cel ekipy rządzącej został speł-

niony jeżeli jej kandydat uzyskał wybór na prezydenta, nawet jeżeli jednocześnie ekipa ta utraciła 

większość parlamentarną albo straciła dotychczasowy stan posiadania we władzach lokalnych. W ten 

sposób odpowiedź „nie” na czwarte pytanie oznaczać będzie za każdym razem, że w danym kraju 

dokonano transferu władzy wykonawczej wbrew woli wcześniej ją sprawujących, a nowo powołany 

rząd nie ponosi odpowiedzialności politycznej za wadliwy proces wyborczy. 

Odpowiedź negatywna na pytanie czwarte implikuje odpowiedź negatywną na pytanie drugie. Jeżeli 

bowiem ekipa sprawująca władzę nie uzyskała reelekcji lub nie zrealizowała swojego celu polityczne-

go, to oznacza to, że opozycja była w stanie podjąć skuteczną rywalizację. Odpowiedź negatywna na 

pytanie czwarte implikuje również odpowiedź negatywną na pytanie pierwsze. O ile bowiem istnieje 

możliwość sfałszowania wyników wyborów przez opozycję, to casus taki nie wystąpił w żadnym z 

procesów wyborczych obserwowanych przez MOW UE. 
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Badanie to nie uwzględnia innych punktów krytyki MOW UE wobec procesu wyborczego – nierów-

ności w dostępie do mediów i finansowaniu kampanii wyborczej, niskiego udziału kobiet w procesie 

wyborczym, braku zaangażowania wyborców, przeszkód stawianych przez władze organizacjom po-

zarządowym, a także przemocy wyborczej o ile te ostatnia nie stanowiła planowej akcji mającej unie-

możliwić jednej ze stron procesu prowadzenia kampanii wyborczej itd.  

Wyniki zebrano w postaci Tabeli 17.. 

Tabela 17. Weryfikacja wyborów przez MOW UE w latach 2000-2010  

                                                 
2001 EU EOM Zimbabwe 2000 – Final Report [bez numeracji stron i daty] 
2002 Przemoc wyborcza, uniemożliwienie opozycji prowadzenia kampanii w regionach wiejskich, stronniczość 
mediów publicznych, uniemożliwienie krajowym obserwatorom prowadzenia obserwacji. Zob. Ibidem 
2003 EU EOM Sri Lanka 2000 – Final Report, s. 5 
2004 Przemoc wyborcza. Zob. Ibidem 
2005 Rządzący Sojusz Ludowy prezydent Chandriki Kumaratungi wygrał wybory, ale utracił większość w parla-
mencie. Rok później Sojusz przegrał przedterminowe wybory. 
2007 Wybory zorganizowane przez rząd tymczasowy powstały po obaleniu Alberto Fujimoriego. 

MOW UE Zdania kluczowe Podważe-
nie wyni-
ku wybo-
rów? 

Brak 
warun-
ków by 
opozycja 
mogła 
podjąć 
sku-
teczną 
rywali-
zację? 

Niepra-
widłowo-
ści w 
procesie 
wybor-
czym? 

Czy ekipa 
rządząca 
osiągnęła 
zamie-
rzony cel 
politycz-
ny? 
 

Zimbabwe 2000 „Pomimo wysokiego poziomu prze-
mocy i zastraszania w czasie kampanii 
oraz poważnych braków i nieprawi-
dłowości w procesie wyborczym, 
Zimbabweańczycy wykazali jasną 
determinację, aby wywrzeć wpływ na 
przyszłość swojego kraju (…).”2001 

NIE NIE TAK2002 TAK 

Sri Lanka 2000 (…) Trudno byłoby stwierdzić, że 
wybory były „wolne i uczciwe” we 
wszystkich okręgach. Jednakże dzięki 
natychmiastowym działaniom Komisa-
rza Wyborczego (…), byłoby uczci-
wym stwierdzenie, że ogólny wynik w 
rozsądnym stopniu odzwierciedlił wolę 
elektoratu.”2003 

NIE NIE TAK2004 NIE2005 

Peru 2001 „Wybory 2001 były całkowicie zgodne NIE NIE NIE TAK2007 
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2006 EU EOM Peru 2001 – Final Report, s. 3 
2008 Summary of the Provisional Findings of the European Union Election Observation Missions, 31 sierpnia 
2001 r. 
2009 EU EOM Bangladesh 2001 – Final Report, s. 19 
2010 Liczne przypadki przemocy wyborczej. Zob. Ibidem 
2011 Porażka partii rządzącej, zmiana władzy. 
2012 EU EOM Nicaragua 2001 – Final Report, s. 3 
2013 Pomimo krytycznego tonu Raportu Końcowego, większość zarzutów dotyczy takich zjawisk jak polaryzacja 
nastrojów, udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej przeciwko sandinistowskiej opozycji oraz 
zapowiedzi ustępującego prezydenta (w rozmowach z politykami i dyplomatami), że może wprowadzić stan 
wyjątkowy. Zob. Ibidem, s. 4-7 
2015 Przemoc wyborcza. Zob. Ibidem 

z międzynarodowymi standardami 
wyborów.”2006 

Timor Wschodni 
2001 

„Jako jeden z najważniejszych dostar-
czycieli [pomocy rozwojowej] do 
Timoru Wschodniego, Unia Europej-
ska ma zaszczyt zauważyć niezwykły 
sukces tych wyborów.”2008 

NIE NIE NIE TAK 

Bangladesz 2001 „MOW UE potwierdza swoją ocenę, 
że zagwarantowane zostały wystarcza-
jące warunki uczciwości wobec 
uczestników [procesu wyborczego] 
oraz swobody wyboru wobec elektora-
tu.”2009 

NIE NIE TAK2010 NIE2011 

Nikaragua 2001 „Wybory (…) mogą zostać uznane za 
sukces w tym sensie, że odbyły się na 
czas i w sposób pokojowy i że kandy-
daci bez większych skarg zaakcepto-
wali rezultaty. Obraz wydaje się jed-
nak mniej przekonujący z szerszej 
perspektywy konsolidacji demokra-
tycznej i roli pomocy międzynarodo-
wej w budowie demokracji.”2012. 

NIE NIE NIE2013 TAK 

Sri Lanka 2001 „(…) Pomimo morderstw, zastraszania 
i nadużyć, prawie 80% lankijskich 
wyborców skorzystało z prawa do 
głosu. Jest to wielkie świadectwo ich 
przywiązania do procesu demokra-
tycznego (…) Chociaż MOW UE 
wolałaby aby partie polityczne poparły 

NIE NIE TAK2015 NIE 
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2014 EU EOM Sri Lanka 2001 – Final Report, s. 3-4 
2016 Różnica między zwycięzcą wyborów Levym Mwanawasą z rządzącego Ruchu na rzecz Demokracji Wielo-
partyjnej (MMD), a jego oponentem Andersonem Mazoką wyniosła niespełna 34 tysiące głosów (1,95 punktu 
procentowego). Zob. Zambia: 2001 Presidential election results, www.eisa.org.za 
2017 Fragment Oświadczenia Końcowego (Final Statement, nazwa jednego z oświadczeń wstępnych, której nie 
należy mylić z Raportem Końcowym, Final Report) datowanego na 2 maja 2002 r. za: M. Meyer-Resende, 
Exporting Legitimacy (…), op.cit., s. 17 oraz S.D. Hyde, The Pseudo-democrat's Dilemma (…), op.cit., s. 111. 
Raport Końcowy MOW UE Zambia 2001, wydany 26 maja 2002 roku nie zawiera tego zdania, a jedynie odwo-
łanie do „Oświadczenia Końcowego” i zawartych w nim słów.. Zob. EU EOM Zambia 2001 – Final Report 
[brak numeracji stron] 
2018 EU EOM Cambodia 2002 – Final Report, s. 2 
2019 Raport wymienia liczne przypadki przemocy wyborczej, w tym piętnaście przypadków zabójstw o charakte-
rze politycznym, groźby pod adresem kandydatów i wyborców oraz kupowanie głosów. Zjawiska te opisane 
zostały w szczególności w rozdziale poświęconym kampanii wyborczej, w mniejszym stopniu we wstępie do-
kumentu. Zwrócić jednak należy uwagę, że wybory 2002 odbywały się na szczeblu lokalnym osobno do każdej z 
1621 gmin. Dlatego Raport zdaje się je tratkować jako zjawiska lokalne. Zob. EU EOM Cambodia 2002 – Final 
Report, s. 1, 15-21, 25-27 
2020 EU EOM Congo (Brazzaville) 2002 – Final Report, s. 2 

Komisarza Wyborczego w jego chęci 
ponownego przeprowadzenia wybo-
rów w dotkniętych [opisanymi powy-
żej zjawiskami] dystryktów, przyzna-
jemy, że jakakolwiek powtórka wybo-
rów nie wpłynęłaby znacznie na ogól-
ny wynik, który według nas, odzwier-
ciedla wolę elektoratu.”2014 

Zambia 2001 „W świetle niepowodzeń administra-
cyjnych w dniu głosowania, poważ-
nych mankamentów w procedurach 
liczenia głosów i zestawiania wyni-
ków, jak również w obliczu niewiel-
kiej różnicy (głosów)2016 w wyborach, 
nie jesteśmy pewni, czy ogłoszone 
wyniki odzwierciedlają wolę zambij-
skich wyborców z dnia głosowa-
nia”2017. 

TAK NIE TAK TAK 

Kambodża 2002 „Podczas gdy MOW UE zanotowała 
konsolidację różnych aspektów proce-
su demokratycznego, zanotowała rów-
nież w niektórych przypadkach po-
ważne nieprawidłowości i zaniedbania, 
które są plagą dla wyborów w Kambo-
dży. (…) Jeżeli te niszczące praktyki 
nie zostaną potraktowane w należny 
sposób, może to obniżyć potencjał 
kambodżańskiej demokracji.”2018 

NIE NIE2019 TAK TAK 

Kongo (Brazzavil-
le) 2002 

„Realizacja poszczególnych faz proce-
su wyborczego (…) musi zostać po-
prawiona. Odpowiednie instytucje 
muszą podjąć właściwe środki, by 
zaradzić zaobserwowanym dysfunk-
cjom natury technicznej”2020. 

NIE NIE TAK TAK 

Timor Wschodni „(…) Tak jak oznajmiliśmy w NIE NIE NIE TAK 
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2021 EU EOM East Timor 2002 – Final Report, s. 4 
2022 EU EOM Sierra Leone 2002 – Final Report, s. 2 
2023 Wymieniono głównie braki natury technicznej. Zob. EU EOM Sierra Leone 2002 – Final Report, s. 1-2 
2024 EU EOM Pakistan 2002 – Final Report, s. 7 
2025 EU EOM Ecuador 2002 – Final Report, s. 2 
2026 Zmiana na stanowisku prezydenta 
2027 MOE UE Madagascar – Rapport final, s. 1 
2028 Aresztowania działaczy partii AREMA oskarżonych o udział w zamieszkach po wyborach prezydenckich, w 
tym kandydatów w wyborach 2002 roku. Zob. MOE UE Madagascar – Rapport final, s. 5, 10, 13 
2030 W szczególności przypadki przemocy wyborczej. Zob. EU EOM Kenya 2002 – Final Report, s. 4-6 

2002 Oświadczeniu Wstępnym, były to 
wybory, co do wyniku których może-
my mieć pełne zaufanie”2021. 

Sierra Leone 2002 „Pokojowe wybory stanowiły pierwszy 
krok w kierunku powrotu do demokra-
cji w Sierra Leone, jednak pokój i 
proces demokratyczny pozostają kru-
che”2022. 

NIE NIE TAK2023 TAK 

Pakistan 2002 „Przeprowadzenie wyborów po-
wszechnych nie jest samo w sobie 
gwarancją przywrócenia demokracji. 
Nieuzasadnione ingerencje w prze-
prowadzane wybory (…) niezależnie 
od ich rzekomej motywacji, naznaczy-
ły proces wyborczy poważnymi wa-
dami. Ponadto wciąż pozostają wąt-
pliwości czy dojdzie do pełnego trans-
feru władzy z rąk wojskowych w ręce 
administracji cywilnej.”2024 

NIE NIE TAK TAK 

Ekwador 2002 „Pomimo różnych nieprawidłowości 
(…) wybory w Ekwadorze mogą zo-
stać uznane za nadające się do zaak-
ceptowania jeżeli chodzi o procedury 
wyborcze i [stanowią] dalszy krok w 
konsolidacji demokratycznej.”2025 

NIE NIE NIE NIE2026 

Madagaskar 2002 „Misja w szczególności zauważyła 
atmosferę spokoju, w której odbyło się 
głosowanie, i zauważalne starania 
przedstawicieli administracji, aby 
głosowanie było dobre. W świetle 
poważnego kryzysu, który wcześniej 
przejściowo panował w kraju, spokoj-
na atmosfera w czasie tych wyborów, 
była szczególnie ważna.”2027 

NIE NIE2028 NIE TAK 

Kenia 2002 „Ogólny sposób przeprowadzenia NIE NIE TAK2030 NIE 
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2029 EU EOM Kenya 2002 – Final Report, s. 2 
2031 EU EOM Nigeria 2002 – Final Report, s. 37 
2032 Raport poddaje w wątpliwość wyniki w jedynie pięciu spośród ponad trzydziestu części składowych Nigerii. 
Różnica między zwycięskim kandydatem Olusegunem Obasanjo, a jego kontrkandydatem wyniosła blisko 30 
punktów procentowych. 
2033 MOE UE Rwanda 2003 (Référendum constitutionel) – Rapport final, s.3 
2034 Rząd nie dopuścił do prowadzenia kampanii przeciwko projektowi konstytucji tłumacząc to faktem, że jest 
on wynikiem już osiągniętego kompromisu. MOW UE odnotowała, że tylko w jednej prowincji kraju prowadzo-
no kampanię na rzecz „nie” i to nielegalnie. Zob. MOE UE Rwanda (Référendum constitutionel) – Rapport final, 
s. 18 
2035 MOE UE Rwanda 2003 (Elections génerales) – Rapport final, s. 4 
2036 Brak rzeczywistej kampanii wyborczej. W okresie przedwyborczym stosowano wybiórcze aresztowania i 
zastraszanie opozycji. Kampania była zdominowana przez prezydenta Paula Kagame. Zob. MOE UE Rwanda 
2003 (Elections générales) – Rapport final, s. 3 

wyborów stanowi przykład dla innych 
państw regionu, również dlatego, że 
proces wyborczy zakończył się pierw-
szym od uzyskania niepodległości 
przekazaniem władzy przez jedno 
ugrupowanie drugiemu.”2029 

Nigeria 2003 „Wybory naznaczone były poważnymi 
nieprawidłowościami i fałszerstwami 
różnej natury: dosypywaniem głosów 
do urn, porywaniem urn, podrabianiem 
rezultatów, fałszowaniem arkuszy z 
wynikami itd. W szeregu stanów (…) 
nie spełniono minimalnych standardów 
demokratycznych wyborów zaś wyniki 
wyborów prezydenckich i gubernator-
skich w tych stanach trudno uznać za 
wiarygodne.”2031 

NIE2032 NIE TAK TAK 

Rwanda I 2003 „MOW UE nie są znane przypadki 
fałszerstw, zakłóceń lub poważnych 
incydentów.”2033 

NIE TAK2034 NIE TAK 

Rwanda II 2003 „Wybory prezydenckie i parlamentar-
ne stanowią ważny krok na drodze do 
ustanowienia trwałych instytucji de-
mokratycznych. Jednakże żadna partia, 
która nie znalazła się w nurcie prezy-
denckim, nie jest reprezentowana w 
nowej Izbie Deputowanych. Pluralizm 
polityczny jest bardziej ograniczony 
niż w okresie przejściowym.”2035 

NIE TAK2036 TAK TAK 

Kambodża 2003 „Wybory parlamentarne 2003 zostały 
przeprowadzone dobrze, ale wciąż jest 
trochę do zrobienia na drodze do de-
mokracji (…) Ogólnie dzień głosowa-
nia opisać można jako płynny proces, 
w którym wyborcy uczestniczyli w 
sposób pokojowy (…) Zaobserwowa-
no niewiele mało znaczących niepra-

NIE NIE NIE TAK 
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2037 EU EOM Cambodia 2003 – Final Report, s. 1 
2038 EU EOM Guatemala 2003 – Final Report, s. 1-2 
2039 Porażka kandydata rządzącego Gwatemalskiego Frontu Republikańskiego w wyborach prezydenckich 
2040 EU EOM Mozambique 2003 – Final Report, s. 1 
2041 EU EOM Indonesia 2004 – Final Report, s. 7 
2042 Odmowa rejestracji jednego z czołowych polityków jako kandydata, pozbawienie prawa do kandydowania 
byłych członków Komunistycznej Partii Indonezji (PKI), brak prawa do głosowania dla członków sił zbrojnych. 
Zob. EU EOM Indonesia 2004 – Final Report, s. 7 
2043 EU EOM Sri Lanka 2004 – Final Report, s. 3  
2044 Wojna domowa na terytoriach tamilskich. 
2045 Porażka partii rządzącej w wyborach parlamentarnych 
2046 EU EOM Malawi 2004 – Final Report, s. 3 
2047 Wątpliwości dotyczą „dokładności wyników”. W żadnym miejscu Raport Końcowy nie wyraża wątpliwości 
co do rzeczywistego zwycięzcy wyborów. 
2048 Sukcesja władzy w ramach partii rządzącej 

widłowości. Przejrzystość procesu 
wyborczego podwyższyła obecność w 
całym kraju mężów zaufania.”2037 

Gwatemala 2003 „Wybory (…) mogą zostać uznane za 
odzwierciedlające wolę narodu pomi-
mo zaobserwowanych sporadycznych 
nieprawidłowości.”2038 

NIE NIE NIE NIE2039 

Mozambik 2003 „Zarówno kampania wyborcza jak i 
dzień głosowania miały miejsce w 
spokojnej atmosferze, wolnej od za-
straszania, bez poważnych incydentów 
lub nieprawidłowości. (...). Jednakże 
istniały pewne braki w administrowa-
niu wyborami, w tym w procesie ze-
stawiania wyników na szczeblu śred-
nim i centralnym, sporządzaniu list 
wyborców, mechanizmach skarg i 
odwołań oraz braku przejrzystości i 
skutecznej decyzyjności organów 
administracji wyborczej.”2040 

NIE NIE NIE TAK 

Indonezja 2004 „Cały proces wyborczy przeprowa-
dzono w dużej mierze zgodnie ze stan-
dardami demokratycznymi. Jednakże 
obowiązywały pewne niepotrzebne 
ograniczenia prawa do głosu i kandy-
dowania.”2041 

NIE NIE TAK2042 NIE 

Sri Lanka 2004 „Ogólnie byłoby uczciwe stwierdze-
nie, że wybory 2004 roku przeprowa-
dzono zasadniczo w sposób demokra-
tyczny, za wyjątkiem północy i 
wschodu [kraju].”2043 

NIE NIE TAK2044 NIE2045 

Malawi 2004 „Ogólnie proces nie zapewnił równego 
startu jego uczestnikom, rejestracja 
wyborców była niesatysfakcjonująca, a 
zestawianiu wyników w poważnym 
zakresie brakowało przejrzystości, do 
tego stopnia, że nie jest możliwe po-
siadanie pełnego zaufania co do do-
kładności wyników wyborów.”2046 

NIE2047 NIE TAK TAK2048 
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2049 EU EOM Mozambique 2004 – Final Report, s. 1 
2050 EU EOM West Bank and Gaza Strip 2005 – Final Report, s. 2 
2051 Nie w odniesieniu do władz autonomii. Krytyce poddano ograniczenia związane z okupacją izraelską. Zob. 
Ibidem 
2052 EU EOM Ethiopia 2005 – Final Report, s. 1 
2053 EU EOM Lebanon 2006 – Final Report, s. 6 
2055 Fałszerstwa wyborcze w części prowincji. 
2056 Wyłoniony parlament był rozdrobniony politycznie, co zdaje się odzwierciedlać złożoną strukturę etniczną i 
regionalną Afganistanu. Za zgodny z intencją władz uznano sam fakt przeprowadzenia wyborów, który stanowił 
istotny punkt procesu konstytucyjnego w Afganistanie. 

Mozambik 2004 „Kampania i głosowanie odbywały się 
zgodnie z porządkiem, ale proces wy-
borczy naznaczony został poważnymi 
brakami w dziedzinie administracji 
wyborczej, zwłaszcza przy liczeniu 
głosów i zestawianiu wyników (…) 
Biorąc pod uwagę oczywistą przewagę 
partii FRELIMO, braki te nie były 
decydujące dla ogólnego wyniku wy-
borów. Jeżeli jednak zostaną powtó-
rzone, mogą zdestabilizować każde 
wybory, w których rezultaty będą 
bardziej wyrównane”2049 

NIE NIE TAK TAK 

Zachodni Brzeg i 
Strefa Gazy 2005 

„Wybory (…) stanowiły rzetelne dzia-
łanie na rzecz przeprowadzenia regu-
larnego procesu wyborczego.”2050 

NIE NIE NIE2051 TAK 

Etiopia 2005 „Wybory parlamentarne 2005 roku 
były najbardziej konkurencyjnymi, 
jakich kiedykolwiek doświadczyła 
Etiopia, wraz z niebywale wysoką 
frekwencją. Jednakże, pomimo tego, iż 
w okresie przedwyborczym zauważo-
no szereg pozytywnych aspektów, a 
głosowanie 15 maja przeprowadzone 
zostało w sposób pokojowy i uporząd-
kowany, procesowi liczenia i zesta-
wiania głosów towarzyszyły nieprawi-
dłowe praktyki, zamieszanie i brak 
przejrzystości (…). Sytuacja w dzie-
dzinie praw człowieka gwałtownie 
pogorszyła się po wyborach, gdy dzie-
siątki obywateli zginęły z rąk policji, a 
tysiące zostały aresztowane. Ogółem 
więc, wybory nie spełniły międzyna-
rodowych zasad uczciwych wyborów 
demokratycznych”2052 

NIE NIE TAK TAK 

Liban 2005 „Wybory były dobrze zarządzane i 
odbyły się w sposób pokojowy w ra-
mach istniejących ram prawnych (…). 
Jednakże istnieje potrzeba pilnej re-
formy ich bazy prawnej i wybor-
czej.”2053 

NIE NIE NIE TAK 
 

Afganistan 2005 „Nieprawidłowości i fałszerstwa poło-
żyły się cieniem na uczciwości wybo-

NIE NIE TAK2055 TAK2056 
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2054 EU EOM Afghanistan 2006 – Final Report, s. 1 
2057 EU EOM Guinea Bissau 2005 – Final Report, s. 1 
2058 Powrót do władzy obalonego w 1999 roku prezydenta João Bernardo Vieiry. 
2059 MOE UE Burundi – Rapport final, s. 4 
2060 Przemoc wyborcza, zob. Ibidem 
2061 EU EOM Liberia 2005 – Final Report, s. 1 
2062 EU EOM Sri Lanka 2005 – Final Report, s. 1 
2063 Działalność Tamilskich Tygrysów. 
2064 Zwycięstwo urzędującego premiera w wyborach prezydenckich. 

rów w szeregu prowincji. Jest to nie-
pokojąca sytuacja, która powinna zo-
stać uczciwie przeanalizowana i sku-
tecznie potraktowana w przyszło-
ści.”2054 

Gwinea-Bissau 
2005 

„Wybory prezydenckie (…) były gene-
ralnie zorganizowane dobrze, w spo-
sób przejrzysty i inkluzywny oraz 
spełniły podstawowe międzynarodowe 
zasady demokratycznych wybo-
rów.”2057 

NIE NIE NIE NIE2058 

Burundi 2005 „[Wybory] skutecznie zarządzane 
przez Krajową Niezależną Komisję 
Wyborczą, pozwoliły na wyrażenie 
powszechnego prawa do głosu. Burun-
dyjscy wyborcy wykazali się przywią-
zaniem do procesu wyborczego udając 
się masowo do urn, pomimo aktów 
zastraszania i rozczarowującego za-
chowania aktorów politycznych.”2059 

NIE NIE TAK2060 TAK 

Liberia 2005 „(…) Wybory były pokojowe, gene-
ralnie dobrze zarządzane i stanowiły 
ważny krok w kierunku powrotu Libe-
rii do stanu normalnie funkcjonującego 
państwa. Wyborcy mieli wybór wśród 
szerokiej gamy rywalizujących uczest-
ników w wyborach opartych na praw-
dziwej rywalizacji i w odróżnieniu od 
wyborów 1997 roku mogli głosować 
bez strachu.”2061 

NIE NIE NIE TAK 
 

Sri Lanka 2005 „Podczas gdy (…) wybory prezydenc-
kie przeprowadzono w zdecydowanie 
lepszym środowisku wyborczym na 
południu kraju, całkowicie odmienną 
sytuację zastano na północy i wscho-
dzie. Na obszarach, które znajdują się 
pod kontrolą lub wpływem Tamilskich 
Tygrysów, mało jest przekonujących 
dowodów, że wybory w ogóle miały 
miejsce.”2062 

NIE NIE TAK2063 TAK2064 

Wenezuela 2005 „Nadrzędną cechą okresu przedwy-
borczego był brak zaufania ze strony 
szerokich sektorów społeczeństwa 
wobec niezależności CNE (Krajowej 
Komisji Wyborczej – JK). (…) Kam-
pania wyborcza była bardzo ograni-
czona, debata na temat programów 

NIE NIE NIE TAK 
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2065 EU EOM Venezuela – Final Report, s. 4 
2066 MOE UE RDC – Rapport final, s. 4 
2067 EU EOM West Bank and Gaza Strip 2006 – Final Report, s. 1 
2068 MOE UE Haïti 2006 – Rapport final, s. 4 
2069 Zmiana zasad obliczania wyników, która spowodowała, że – po nieuwzględnieniu głosów pustych – kandy-
dat René Préval zwyciężył już w pierwszej turze. 
2070 EU EOM Uganda 2006 – Final Report, s. 1 
2071 Poważnym incydentem tuż przed rozpoczęciem kampanii było aresztowanie przywódcy opozycji Kizzy 
Besigye, któremu postawiono zarzuty zdrady, terroryzmu, gwałtu i nielegalnego posiadania broni. Besigye został 
uniewinniony i nie przeszkodziło mu to w starcie w wyborach, jednakże – zdaniem MOW UE – pozbawiło go 
części czasu na prowadzenie kampanii. Zob. EU EOM Uganda 2006 – Final Report, s. 6-7 
2073 Nierówne okręgi wyborcze. Zob. EU EOM Fiji – Final Report, s. 2 

partii politycznych prawie nie istniała i 
charakteryzowała się nadmierną uwagą 
mediów poświęconą tematowi braku 
zaufania wobec CNE.”2065 

Kongo (Kinszasa) 
2005 

„Pomimo znacznych ograniczeń logi-
stycznych i operacyjnych, wybory były 
zarządzane w sposób skuteczny przez 
Krajową Niezależną Komisję Wybor-
czą i pozwoliły na wolne wyrażenie 
powszechnego prawa do głosu.”2066 

NIE NIE NIE TAK 

Zachodni Brzeg i 
Strefa Gazy 2006 

„Pomyślne przeprowadzenie wyborów 
(…) odzwierciedlało otwarty i oparty 
na uczciwej rywalizacji proces wybor-
czy, którym skutecznie zarządzała 
profesjonalna i niezależna palestyńska 
Centralna Komisja Wyborcza.”2067. 

NIE NIE NIE NIE 

Haiti 2006 „Tymczasowa Rada Wyborcza nie 
wykazała się ani skutecznością, ani 
wolą polityczną, ani też determinacją 
w organizacji wyborów. Nie zdołała 
osiągnąć zdolności administracyjnych i 
organizacyjnych niezbędnych do do-
brego przeprowadzenia działań wybor-
czych.”2068 

NIE NIE TAK2069 TAK 

Uganda 2006 „(…) Wybory były ogólnie przejrzy-
ste, relatywnie pokojowe i odbyły się 
w atmosferze, w której wolność wy-
powiedzi, zgromadzeń i stowarzyszeń 
była bardziej respektowana niż do-
tychczas (…) W całości jednak, wybo-
ry nie spełniły pełnej zgodności z 
zasadami międzynarodowymi na rzecz 
prawdziwie demokratycznych wybo-
rów, zwłaszcza ze względu na to, że 
nie istniały równe warunki startu.”2070 

NIE NIE2071 TAK TAK 

Fidżi 2006 „Wybory (…) zostały przeprowadzone 
w sposób w miarę dobry. Kandydaci 
mieli swobodę prowadzenia kampanii i 
przedstawiania swoich programów 
wyborcom poprzez zgromadzenia 
publiczne i wydarzenia medialne. 
Głosowanie i liczenie głosów prze-
prowadzono w generalnie satysfakcjo-
nujący i przejrzysty sposób, zaś taj-

NIE NIE TAK2073 TAK 
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2072 EU EOM Fiji – Final Report, s. 1 
2074 MOE UE RDC – Rapport final, s. 4 
2075 EU EOM Bolivia 2006 – Final Report, La Paz, wrzesień 2006, s. 2 
2076 EU EOM Mexico 2006 – Final Report, s. 1 
2077 EU EOM Yemen 2006 – Final Report, s. 1 
2078 EU EOM Yemen 2006 – Final Report, s. 3 

ność głosowania została zagwaranto-
wana.”2072 

Kongo (Kinszasa) 
2006 

„[Wybory] stanowią pierwszą plurali-
styczną konsultację społeczną (…) od 
ponad czterdziestu lat. Pomimo, iż 
kampania wyborcza naznaczona była 
wzrostem mowy nienawiści i brakiem 
równości środków pozostających w 
dyspozycji kandydatów, ludność kon-
gijska wykazała się (…) przywiąza-
niem do demokratycznego i nieucieka-
jącego się do przemocy sposobu wybo-
ru swoich przywódców.”2074 

NIE NIE NIE TAK 

Boliwia 2006 „Proces wyborczy w większości był 
zgodny z krajowym ustawodawstwem 
i standardami międzynarodowymi, 
zwłaszcza w dziedzinach wolności 
wypowiedzi i przejrzystej administra-
cji wyborczej.”2075 

NIE NIE NIE TAK 

Meksyk 2006 „Wybory (…) zasadniczo spełniły 
międzynarodowe zasady na rzecz 
prawdziwie demokratycznych wybo-
rów. Były one otwarte na rywalizację, 
przejrzyste i dobrze zarządzane oraz 
odbywały się w atmosferze poszano-
wania wolności wypowiedzi, zgroma-
dzeń i stowarzyszeń, wykazując w ten 
sposób mocne przywiązanie obywateli 
Meksyku wobec wzmacniania i konso-
lidacji demokracji.”2076 

NIE NIE NIE TAK 

Jemen 2006 „Wybory (…) wyróżniały się dużym 
poziomem wolności, z którego 
korzystali wszyscy kandydaci(…) tak, 
że po raz pierwszy w historii zarówno 
Jemenu jak i regionu, rządzący 
przywódca zetknął się z realną 
konkurencją przy urnach (…) [jednak] 
procesowi zestawienia wyborów 
brakowało wiarygodności do tego 
stopnia, że nie można mieć zaufania co 
do dokładności ostatecznych 

wyników.”2077 

NIE NIE TAK2078 TAK 

Zambia 2006 „(…) Wybory odznaczały się wzro-
stem przejrzystości (…), pluralistyczną 
kampanią, środowiskiem, w którym 
respektowano wolność zgromadzeń, 
jak również aktywnym uczestnictwem 
w procesie wyborczym ze strony licz-
nych organizacji społeczeństwa oby-
watelskiego. Jednakże (…) zarzucenie 
systemu elektronicznej transmisji wy-

NIE NIE NIE TAK 
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2079 EU EOM Zambia – Final Report, s. 1 
2080 EU EOM Nicaragua – Final Report, s. 5 
2081 EU EOM Venezuela – Final Report, s. 3 
2082 EU EOM Aceh 2006 – Final Report, s. 4 
2083 MOE UE Mauritanie 2006 – Rapport final, s. 5 

ników, jak również opóźnienie ogła-
szania wyników wyborów prezydenc-
kich, przyczyniło się do spadku zaufa-
nia wśród uczestników procesu wy-
borczego w jego ostatnich fazach.”2079 

Nikaragua 2006 „Wybory (…) były pokojowe, otwarte 
na rywalizację i zarządzane w sposób 
adekwatny. Pojawienie się sił poli-
tycznych, które zapewniły elektorato-
wi szersze możliwości wyboru, uczy-
niło proces najważniejszymi wyborami 
przeprowadzonymi w Nikaragui od 
1990 roku. Stanowi to ważny i pożą-
dany rozwój w demokratycznej ewolu-
cji kraju (…).”2080 

NIE NIE NIE TAK 

Wenezuela 2006 „Wybory prezydenckie (…) przepro-
wadzono z poszanowaniem ustawo-
dawstwa krajowego oraz międzynaro-
dowych standardów dotyczących ad-
ministracji wyborczej i elektroniczne-
go systemu głosowania. Wysoka fre-
kwencja i pokojowa atmosfera (…) jak 
również zaakceptowanie wyników 
przez uczestników, stanowią znaczny 
postęp w porównaniu z wyborami 
parlamentarnymi 2005 roku”.2081 

NIE NIE NIE TAK 

Aceh 2006 „MOW UE stwierdziła, że – general-
nie – proces wyborczy odbył się w 
zgodzie z międzynarodowymi standar-
dami demokratycznych wyborów”2082. 

NIE NIE NIE TAK 

Mauretania 2006 „Kolejne głosowania, skutecznie i 
bezstronnie zarządzane przez minister-
stwo spraw wewnętrznych, odbyły się 
w pluralistycznym środowisku. Od-
znaczały się spokojem i silną mobili-
zacją mauretańskich wyborców, którzy 
mogli wyrazić swój wybór w sposób 
wolny, w warunkach przejrzystości i 
(…) zgodnych z podstawowymi stan-
dardami międzynarodowymi”2083. 

NIE NIE NIE TAK 

Nigeria 2007 „Wybory stanowe i federalne 2007 
roku nie spełniły podstawowych stan-
dardów międzynarodowych i regional-
nych dla wyborów demokratycznych. 
Oznaczały się one bardzo słabą orga-
nizacją, brakiem podstawowej przej-
rzystości, szeroko rozpowszechniony-
mi nieprawidłowościami procedural-
nymi, znacznymi dowodami fałszer-
stwa, szeroko rozpowszechnionymi 
przypadkami pozbawiania wyborców 
prawa do głosowania w różnych sta-
diach procesu, brakiem równych wa-

TAK NIE TAK TAK 
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2084 EU EOM Nigeria 2007 – Final Report, s. 1 
2085 EU EOM Timor-Leste 2007 – Final Report, s. 1 
2086 Utrata większości parlamentarnej przez tworzące od 2001 roku rząd ugrupowanie Fretilin. 
2087 EU EOM Sierra Leone 2007 – Final Report, s. 3 
2088 Przejęcie prezydentury przez opozycję. 
2089 EU EOM Guatemala – Final Report, s .3 
2090 Porażka kandydata rządzącej partii GANA w wyborach prezydenckich. 
2091 EU EOM Ecuador – Final Report, s. 1 
2092 MOE UE Togo 2007 – Rapport final, s. 1 

runków dla partii politycznych i kan-
dydatów oraz licznymi przypadkami 
stosowania przemocy. W rezultacie, 
proces ten nie może być uznawany za 
wiarygodny. Biorąc pod uwagę brak 
przejrzystości i dowody fałszerstw, 
zwłaszcza przy zestawianiu wyników, 
nie ma zaufania co do rezultatów tych 
wyborów”2084 

Timor Wsch. 2007 „Zarówno wybory prezydenckie jak i 
parlamentarne spełniły podstawowe 
międzynarodowe standardy wolnych 
wyborów”2085. 

NIE NIE NIE NIE2086 

Sierra Leone 2007 (…) W okresie przygotowań do tych 
wyborów, rząd Sierra Leone wykazał 
przywiązanie do tworzenia niezależ-
nych instytucji odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie wyborów, a to okaza-
ło się głównym środkiem, który za-
pewnił spełnienie przez wybory stan-
dardów wyborczych. Jednakże w okre-
sie kampanii doszło również do szere-
gu incydentów z użyciem przemocy. 
(…) W drugiej turze wyborów prezy-
denckich zauważono istnienie licznych 
nieprawidłowości w w lokalach wy-
borczych.”2087 

NIE NIE NIE NIE2088 

Gwatemala 2007 „Wybory Powszechne (…) odbyły się 
generalnie w zgodzie z międzynaro-
dowymi standardami wolnych wybo-
rów. Ponadto, stanowią one istotny 
krok w konsolidacji demokratycznej w 
kraju.”2089 

NIE NIE NIE NIE2090 

Ekwador 2007 „Wybory 30 września do Zgromadze-
nia Konstytucyjnego były praworządne 
i demokratyczne. Były generalnie 
dobrze zarządzane i inkluzywne. (…) 
Te istotne i pozytywne czynniki muszą 
jednak zostać przeciwstawione serii 
fundamentalnych słabości (…) które 
dotknęły kluczowych aspektów proce-
su wyborczego. (…).”2091 

NIE NIE NIE TAK 

Togo 2007 „ Krajowa Niezależna Komisja Wy-
borcza (CENI), pomimo pewnej liczby 
trudności i pomimo pewnych braków, 
przeprowadziła proces wyborczy w 
warunkach, które pozwoliły wyborcom 
na dokonanie wyboru.”2092 

NIE NIE NIE TAK 

Kenia 2007 „Wybory powszechne (…) nie spełniły TAK NIE TAK TAK 
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2093 EU EOM Kenya 2007 – Final Report, s. 1 
2094 W dalszej części Pakistanowi postawiony jest zarzut naruszenia art. 2, 8, 19, 20 i 21 Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka. Zob. EU EOM Pakistan 2008 – Final Report, s. 3 
2095 Misja wskazała kilka przykładów okręgów wyborczych, w których zwycięstwo przypisano kandydatowi 
dotychczasowej partii współrządzącej PML-Q, a w których odnotowano przypadki ponad 90-procentowej fre-
kwencji w niektórych lokalach wyborczych. Zob. EU EOM Pakistan 2008 – Final Report, s. 5 i 55 
2096 Porażka obozu prezydenta Perveza Musharrafa. 
2098 Odmowa rejestracji Bhutańskiej Zjednoczonej Partii Ludowej dokonana bez należnej bazy prawnej i w opar-
ciu o arbitralne stwierdzenie o braku „wiarygodnego przywództwa” zdaje się koniec-końców nie mieć wpływu 
na wynik wyborów ponieważ partia ta połączyła się z innym ugrupowaniem tworząc zwycięską w wyborach 
partię DPT, a ponadto jej twórcą był jeden z ministrów w rządzie – trudno więc mówić o działaniach wymierzo-
nych w główną siłę opozycji. Por. EU EOM Bhutan 2008 – Final Report, s. 17; Informacje o partii pod adresem: 
www.bhutanmajestictravel.com/news/2007/the-bhutan-people-united-party.html 
2099 Niedopuszczenie do startu jednej z partii politycznych, ograniczenia w prawie do kandydowania oraz w 
poruszanej w kampanii tematyce, wyłączenie z prawa do głosowania pewnych grup obywateli (m.in. ducho-
wieństwa). Zob. EU EOM Bhutan 2008 – Final Report, s. 4, 5, 8 

podstawowych międzynarodowych i 
regionalnych standardów demokra-
tycznych wyborów. Przede wszystkim, 
proces wyborczy cierpiał na brak 
przejrzystości w czasie przeliczania i 
opracowywania rezultatów, co podwa-
żyło zaufanie do ostatecznego wyniku 
wyborów prezydenckich. (…) Zakro-
jona na szeroką skalę przemoc wybor-
cza po dniu głosowania z licznymi 
ofiarami, była częścią szerokiego kry-
zysu politycznego.” 2093 

Pakistan 2008 „Wybory (…) były pluralistycznym 
procesem, w których reprezentowany 
był szeroki zakres poglądów (…), 
wyborami otwartymi na rywalizację, 
którym towarzyszyło zwiększone za-
ufanie opinii publicznej w porównaniu 
z poprzednimi wyborami. (…) Jednak-
że istniały poważne problemy związa-
ne z ramami prawnymi i warunkami, w 
których wybory przeprowadzono, zaś 
w czasie kampanii nie zapewniono 
równych zasad startu (…). W rezulta-
cie proces jako całość nie spełnił sze-
regu standardów międzynarodowych 
na rzecz prawdziwie demokratycznych 
wyborów”2094. 

NIE NIE TAK2095 NIE2096 

Bhutan 2008 „24 marca oznacza pomyślną i upo-
rządkowaną zmianę systemu politycz-
nego w Bhutanie z monarchii absolut-
nej na konstytucyjną. (…) Wybory 
zasadniczo spełniły międzynarodowe 
standardy demokratycznych wyborów, 
jednak nie sprostały im w kilku dzie-
dzinach, w tym, w dziedzinie prawa do 
kandydowania, prawa do wyrażania 
opinii w czasie kampanii oraz poprzez 

NIE NIE2098 TAK2099 TAK 
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2097 EU EOM Bhutan 2008 – Final Report, s. 3 
2100 EU EOM Nepal 2008 – Final Report, s. 3 
2101 Porażka rządzącego przed wyborami Kongresu Nepalskiego 
2102 EU EOM West Bank and Gaza Strip 2006 – Final Report, s. 1  
2103 EU EOM Angola 2008 – Final Report, s. 3  
2105 Dziewięć przypadków zatrzymań za prowadzenie nielegalnej kampanii skończyło się uwolnieniem podej-
rzanych i nie wpłynęło na wyniki. Zob. MOE UE Rwanda 2008 – Rapport final, s. 9 i 29 
2106 Ograniczanie prawa do kandydowania, nieprecyzyjne prawodawstwo karzące za podżeganie do waśni et-
nicznych uniemożliwiło w praktyce zaistnienie kampanii wyborczej. Zob. Ibidem 

ograniczenia prawa do stowarzyszania 
się”2097. 

Nepal 2008 „Wybory (…) stanowią kluczowy krok 
ku przywróceniu w Nepalu demokracji 
reprezentatywnej. Zasadniczo zorgani-
zowane zostały w profesjonalny i 
przejrzysty sposób spełniając wiele 
standardów międzynarodowych. Pełne 
środowisko wyborcze nie spełniło ich 
jednak w całości w niektórych dzie-
dzinach, w tym poprzez ograniczenia 
wolności zgromadzeń, przemieszcza-
nia się i wypowiedzi”.2100 

NIE NIE NIE NIE2101 

Kambodża 2008 „Podczas gdy kampania wyborcza 
odbywała się w generalnie bardziej 
pokojowym i otwartym środowisku w 
porównaniu z poprzednimi wyborami, 
to wybory 2008 roku do Zgromadzenia 
Narodowego nie spełniły pewnej licz-
by standardów międzynarodowych na 
rzecz demokratycznych wyborów.”2102 

NIE NIE TAK TAK 

Angola 2008 „Brak poważnych incydentów w cza-
sie kampanii oraz powszechne zobo-
wiązanie do pokoju i respektowania 
procesu wyborczego, którymi wykaza-
ły się partie polityczne w kampanii 
wyborczej, jak również akceptacja 
rezultatów opublikowanych przez 
Krajową Komisję Wyborczą (CNE) 
(…) zdają się wyrażać ogólnokrajowe 
pragnienie zamknięcia rozdziału histo-
rii, charakteryzującego się konfliktem 
zbrojnym, który trwał przez prawie 
trzydzieści lat.”2103 

NIE NIE NIE TAK 

Rwanda 2008 „Wybory odbyły się w pokojowym 
środowisku, ale zaistniał w nich szereg 
fundamentalnych braków wobec mię-
dzynarodowych i regionalnych stan-
dardów demokratycznych wyborów . 
(…) Zestawianie wyników w większo-
ści nie było przejrzyste (…) Kampania 
wyborcza była mało widoczna z za-
uważalnym brakiem debaty politycznej 
pomiędzy rywalami. (…) MOW UE 

NIE NIE2105 TAK2106 TAK 
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2104 EU EOM Rwanda 2008 – Final Report, s. 3-4 
2107 EU EOM Ecuador 2008 – Report Final Assessment, s. 1 
2108 EU EOM Guinea Bissau 2008 – Final Report, s. 1 
2109 Przemoc wyborcza. 
2110 Zdobycie większości przez skłóconą z prezydentem Afrykańską Partię Niepodległości Gwinei i Wysp Zielo-
nego Przylądka (PAIGCV) 
2111 EU EOM Ghana 2008 – Final Report, s. 4 
2112 Nieznaczne zwycięstwo kandydata opozycji w wyborach prezydenckich. 
2113 EU EOM Bangladesh 2008 – Final Report, s. 4 
2114 Powrót historycznych przywódczyń dwóch wielkich partii politycznych, których wspierany przez armię rząd 
tymczasowy próbował zmusić do emigracji i na trwałe wyeliminować z życia politycznego. 
2116 Pierwsza od 20 lat porażka prawicowej partii ARENA w wyborach prezydenckich – zwycięstwo kandydata 
lewicowego FMLN 

otrzymała doniesienia o przypadkach 
zastraszania i szeregu krótkotrwałych 
aresztowań w większości związanych 
z „nielegalnym prowadzeniem kampa-
nii (...).”2104 

Ekwador 2008 „Referendum jako całość spełniło 
uniwersalne i regionalne standardy 
odnoszące się do demokratycznych 
procesów wyborczych. (…) Referen-
dum zostało jednak również naznaczo-
ne nadużywaniem zasobów publicz-
nych w celach kampanii.”2107 

NIE NIE NIE TAK 

Gwinea-Bissau 
2008 

„Proces został zorganizowany przez 
CNE (Krajową Komisję Wyborczą – 
JK) w sposób profesjonalny, zaanga-
żowany i przejrzysty oraz zgodnie z 
zasadami międzynarodowymi. (…) 
Wyborcy i kandydaci w pełen sposób 
korzystali w czasie całego procesu z 
prawa do głosu i do bycia wybieranym 
w środowisku cechującym się wolno-
ścią wypowiedzi, przemieszczania się i 
stowarzyszeń.”2108 

NIE NIE TAK2109 NIE2110 

Ghana 2008 „Niniejsze wybory prezydenckie i 
parlamentarne przeprowadzono w 
środowisku otwartym, przejrzystym i 
opartym na rywalizacji. Podstawowe 
wolności takie jak prawo do kandydo-
wania, prawo do głosu oraz wolność 
zgromadzeń, wypowiedzi i przemiesz-
czania się były respektowane w całej 
Ghanie w zgodzie ze zobowiązaniami 
międzynarodowymi i regionalnymi 
tego państwa.”2111 

NIE NIE NIE NIE2112 

Bangladesz 2008 „Wynik wyborów zdaje się odziercie-
dlać wolę narodu Bangladeszu, a ob-
serwatorzy MOW UE nie odnotowali 
niczego co wskazywałoby na sfałszo-
wanie procesu.”2113 

NIE NIE NIE NIE2114 

Salwador 2009 „Blisko 20 lat po zakończeniu konflik-
tu zbrojnego w kraju, proces wyborczy 

NIE NIE NIE NIE2116 
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2115 EU EOM Salvador 2009 – Final Report, s. 4 
2117 EU EOM Bolivia 2009 (Constitutional Referendum) – Final Report, s. 4 
2118 EU EOM Ecuador 2009 – Final Report, s. 4 
2119 Raport Końcowy uzasadnia ostatnie zdanie brakiem skuteczności centralnej komisji wyborczej, niedopusz-
czaniem opozycji do mediów państwowych, korzystaniem przez partię rządzącą z zasobów administracyjnych 
oraz nierównymi warunkami startu dla uczestników procesu. Zob. EU EOM Malawi 2009 – Final Report, s. 3 
2120 Reelekcja prezydenta. 
2121 Szczególnej krytyce Raport Końcowy poddaje utrzymanie braku jednolitej karty do głosowania. Zob. EU 
EOM Lebanon – Final Report, s. 4 
2122 Utrzymanie większości parlamentarnej przez rządzącą od 2005 roku Koalicję 14 Marca. 
2124 Przemoc wyborcza. 
2125 Zwycięstwo kandydata rządzącej PAIGCV w wyborach prezydenckich. 

przeprowadzony w 2009 roku bez 
wątpienia stanowi kolejny krok na 
drodze konsolidacji demokratycznej w 
Salwadorze.”2115 

Boliwia I 2009  „Pomimo trudnego procesu tworzenia 
konstytucji i okresu kampanii, który 
przyczynił się do zwiększonej polary-
zacji, w kraju, referendum przeprowa-
dzono we wiarygodny sposób [a] 
wszyscy kluczowi aktorzy polityczni 
zaakceptowali całościowy rezultat.”2117 

NIE NIE NIE TAK 

Ekwador 2009 „Wybory przeprowadzono zasadniczo 
w zgodzie ze standardami międzyna-
rodowymi. (…) Jednakże dominująca 
obecność prezydenta Rafaela Correi w 
mediach w okresie kampanii nie służy-
ła promowaniu równego startu.”2118 

NIE NIE NIE TAK 

Malawi 2009 „(…) Wybory przeprowadzono w 
środowisku, w którym respektowane 
były podstawowe wolności (…) Prawo 
do kandydowania i głosowania rów-
nież było generalnie respektowane 
(…) a dzień głosowania był spokojny i 
dobrze zarządzany (…). Jednakże 
wybory nie spełniły w całości zobo-
wiązań Malawi do respektowania 
międzynarodowych i regionalnych 
standardów w dziedzinie wybo-
rów.”2119 

NIE NIE TAK TAK2120 

Liban 2009 „Proces wyborczy (…) skorzystał z 
poprawienia ram prawnych wprowa-
dzonego przez ustawę o wyborach 
parlamentarnych z 2008 roku. Jednak-
że pomimo, że nowe prawo istotnie 
wzmocniło ramy prawne, nie zdołano 
zawrzeć w nim szeregu ważnych po-
prawek (…), które zawierały m.in. 
szereg rekomendacji zaproponowa-
nych przez MOW UE 2005.”2121 

NIE NIE NIE TAK2122 

Gwinea-Bissau „MOW UE nie zaobserwowała ani nie NIE NIE TAK2124 TAK2125 
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2123 EU EOM Guinea Bissau 2009 – Final Report, s. 4 
2126 EU EOM Afghanistan 2009 – Final Report, s. 4, 6 
2127 Zwolennikom prezydenta Hamida Karzaja zarzucono sfałszowanie 1,6 mln głosów w pierwszej turze, jed-
nakże głosy te zostały koniec końców anulowane, a przed drugą turą jego kontrkandydat wycofał się z wyborów. 
Raport nie podważa więc ostatecznego zwycięstwa Karzaja. 
2128 EU EOM Mozambique – Final Report, s. 4 
2129 Niedokładności w liczeniu głosów w części okręgów. Zob. Ibidem 
2130 MOE UE Bolivia 2009 (Elecciones Generales y Referendos Autonómicos) – Informe Final, s. 1 
2132 Niedopuszczenie do wyborów dwóch kandydatów na prezydenta, w tym jednego z najważniejszych przy-
wódców opozycji Gilchrista Olympio zostało odnotowane w Raporcie Końcowym, jednak nie zostało uwzględ-
nione w jego głównej konkluzji. Por. MOE UE Togo 2010 – Rapport final, s. 3-4 i 6-7 

2009 otrzymała doniesień o większych in-
cydentach związanych z wyborami , 
poza nieznacznymi przypadkami nisz-
czenia materiałów kampanii wybor-
czej.”2123 

Afganistan 2009 „Wybory prezydenta i rad prowincji w 
2009 roku przeprowadzono bez skon-
solidowanego i dokładnego rejestru 
wyborców, co osłabiło uczciwość 
procesu (…) Analiza MOW UE wska-
zuje, że sfałszowano lub podejrzewa 
się sfałszowanie około 1,6 mln głosów, 
z których większość padła (w wyniku 
tego fałszerstwa – JK) na pana (Hami-
da) Karzaja.”2126 

NIE2127 NIE TAK TAK 

Mozambik 2009 „Podobnie jak w 2004 roku, zaobser-
wowano nieprawidłowości w liczeniu, 
sumowaniu i zestawianiu wyników. 
Były one zbyt ograniczone pod wzglę-
dem zakresu, aby wpłynąć na wyniki. 
Brak fundamentalnych środków przej-
rzystości nie umożliwił jednak precy-
zyjnej statystycznej oceny w jakim 
stopniu nieprawidłowości te spowo-
dowały wypaczenie lokalnych wyni-
ków.”2128 

NIE NIE TAK2129 TAK 

Boliwia II 2009  „Proces wyborczy zarządzany był w 
sposób przejrzysty, skuteczny i bez-
stronny ze strony CNE (Krajowej 
Komisji Wyborczej – JK) (…) Do 
sukcesu tego przyczyniło się również 
ważne i wystarczające wsparcie finan-
sowe udzielone przez rząd.”2130 

NIE NIE NIE TAK 

Togo 2010 „Wybory prezydenckie (…) odbyły się 
bez większych incydentów, w spokoj-
nej atmosferze i przy obecności na 
miejscu bardzo licznych przedstawi-
cieli głównych kandydatów. W więk-
szości lokali wyborczych odwiedzo-
nych przez obserwatorów MOW UE, 

NIE NIE2132 NIE TAK 
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2131 MOE UE Togo 2010 – Rapport final, s. 3-4 
2133 EU EOM Sudan 2010 – Final Report, s. 5 
2134 Nierespektowanie prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń de facto uniemożliwiające opozycji kampa-
nię wyborczą. Zob. EU EOM Sudan 2010 – Final Report, s. 4-5 
2135 Poważne ograniczenia kampanii wyborczej i de facto jej monopolizacja przez dwie partie rządzące. Zob. 
Ibidem 
2136 Na Północy zwycięstwo ugrupowania rządzącego, na Południu zwycięstwo separatystów. 
2137 EU EOM Ethiopia 2010 – Final Report, s. 1 
2138 Choć Raport Końcowy nie podważył zwycięstwa partii rządzącej, to uznał za „mało prawdopodobne” wyni-
ki w regionach, w których przypisywano jej blisko 100-procentowy wynik. Zob. Ibidem, s. 33 
2139 Raport Końcowy odnotowuje atmosferę strachu wśród działaczy opozycji, skarżących się, że mogą paść 
ofiarami prześladowań z powodu swojej działalności, jednak stwierdza wyraźnie, że obserwatorzy nie posiadają 
dowodów takich działań ze strony rządu. Zob. EU EOM Ethiopia 2010 – Final Report, s. 16  
2141 Misja odnotowała jednak bojkot znacznej części głosowań przez większość opozycji oraz brak zaufania tejże 
wobec administracji wyborczej. 
2142 Cztery na pięć głosowań zbojkotowane zostały przez opozycję. Zob. MOE UE Burundi 2010 – Rapport final, 
s. 4 
2143 Brak możliwości kontroli ze względu na nieopublikowanie wyników z poszczególnych komisji. Zob. MOE 
UE Burundi 2010 – Rapport final, s. 3-4 

dzień głosowania przeprowadzony 
został w warunkach umożliwiających 
wyrażenie przez wyborców swojej 
woli.”2131 

Sudan 2010 „Pomimo, że wiele działań w ramach 
kampanii wyborczej miało miejsce bez 
ograniczeń, całościowa natura kampa-
nii była ograniczona biorąc pod uwagę 
zmilitaryzowany kontekst polityczny i 
nierówne finansowanie opozycji. 
Kampania została zdominowana przez 
dwie partie rządzące. Na Północy 
ograniczona rywalizacja była rezulta-
tem późnego wycofania się większości 
partii opozycyjnych z wyborów prezy-
denckich (…). Na Południu rywaliza-
cja była większa, ale mniej kontrolo-
wane otoczenie doprowadziło do za-
mieszania, starć i zastraszania.”2133 

NIE TAK2134 TAK2135 TAK2136 

Etiopia 2010 „Proces wyborczy nie spełnił między-
narodowych zobowiązań dotyczących 
wyborów, zwłaszcza w sprawach do-
tyczących przejrzystości procesu i 
wskutek braku równego startu dla 
wszystkich uczestniczących partii”2137. 

NIE2138 NIE2139 TAK TAK 

Burundi 2010 „Biorąc pod uwagę (…) wycofanie się 
większości partii opozycyjnych z pro-
cesu wyborczego po wyborach komu-
nalnych, jedynie kampania przed wy-
borami komunalnymi (…) była okre-
sem silnego uczestnictwa wszystkich 
aktorów politycznych. Inne kampanie 
odbywały się w środowisku charakte-
ryzującym się blokadą polityczną i 

NIE2141 NIE2142 TAK2143 TAK 
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2140 MOE UE Burundi – Rapport final, s. 4 
2144 MOE UE Guinée 2010 – Rapport final, s. 2 
2145 Brak dokładności wyników w I turze, wielokrotne przekładanie II tur. Zob. MOE UE Guinée 2010 – Rapport 
final, s. 3 i 6 
2146 EU EOM Tanzania 2010 – Final Report, s. 4 
2147 MOE UE Côte d’Ivoire 2010 – Rapport final, s. 6 
2148 Zwrócić uwagę należy, iż specyfika oceny procesu wyborczego w Wybrzeżu Kości Słoniowej w 2010 roku 
polega na konieczności uwzględnienia rezultatów wojny domowej, która nastąpiła po wyborach.  

narastającym klimatem braku bezpie-
czeństwa oraz rosnącą liczbą areszto-
wań na tle politycznym.”2140 

Gwinea 2010 „ (…) Krajowa Niezależna Komisja 
Wyborcza (CENI) wykazała poważne 
słabości organizacyjne w przygotowa-
niach do pierwszegj tury (…) Pomimo 
licznych kryzysów, przez które prze-
chodzono, zdołała jednak (…) zorga-
nizować wiarygodną z technicznego 
punktu widzenia drugą turę (…).” 2144 

NIE NIE TAK2145 TAK 

Tanzania 2010 „Obie komisje wyborcze (Tanzanii i 
autonomicznego Zanzibaru – JK) zdo-
łały w sposób skuteczny zarządzać 
przygotowaniami do wyborów i w 
większości zagwarantowały po-
wszechne prawo do głosu. Obserwato-
rzy MOW UE ocenili administrację 
wyborczą na szczeblu lokalnym jako 
skuteczną, zorganizowaną i dobrze 
przygotowaną.”2146 

NIE NIE NIE TAK 

Wybrzeże Kości 
Słoniowej 2010 

„Oba głosowania, w całości ocenione 
pozytywnie, odbyły się w spokoju i w 
sposób zdyscyplinowany. (…) W cza-
sie głosowania MOW UE stwierdziła 
liczne nieprawidłowości, które jednak-
że nie wpłynęly ani na dobry przebieg 
wyborów, ani na ustalenie ich rezulta-
tów.”2147 

NIE2148 NIE NIE NIE 
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Uwzględnienie wszystkich odpowiedzi na cztery postawione pytania dotyczące weryfikacji procesów 

wyborczych przez MOW UE zamieszczonych w Tabeli 17. daje następujące rezultaty. 

1. W 62 na 82 przypadkach procesów wyborczych obserwowanych przez MOW UE, aktualna ekipa 

rządząca zrealizowała swój podstawowy cel polityczny (reelekcję, wybór kandydata z własnego 

ugrupowania, uzyskanie większości parlamentarnej, zwycięstwo projektu poddanego pod referen-

dum etc.), zaś jedynie w 20 przypadkach proces zakończył się wynikiem niepożądanym z punktu 

widzenia osób sprawujących władzę w jego trakcie. 

2. Wątpliwość co do rzeczywistego zwycięzcy wyborów wyraziły w różnej formie wyłącznie trzy 

MOW UE (Zambia 2001, Nigeria 2007 i Kenia 2007). We wszystkich trzech przypadkach w wy-

borach zwyciężyła ekipa sprawująca władzę. 

3. Zastosowanie przeciwko głównej sile opozycji środków administracyjnych uniemożliwiających 

jej start w wyborach dający szanse na zwycięstwo lub prowadzenie kampanii wyborczej – wyrazi-

ły trzy inne MOW UE (Sudan 2010 oraz obie MOW UE w Rwandzie w 2003 roku). 

4. 39 na 82 Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej wyraziło wątpliwości co do wyników 

wyborów podając jako powód tych wątpliwości albo niedokładności w liczeniu głosów i zesta-

wianiu wyników, albo brak realnej kampanii wyborczej na części terytorium kraju wywołany 

przemocą wyborczą lub utrudnieniami administracyjnymi. Wśród nich 31 obserwowało wybory, 

w których władza osiągnęła swój cel polityczny, a osiem – wybory zakończone niespełnieniem te-

go celu. 

5. W 12 na 20 przypadków procesów wyborczych, w których nastąpiła zmiana władzy MOW UE nie 

stwierdziły poważnych wątpliwości co do wyników wyborów, a w ośmiu stwierdziły nieprawi-

dłowości w podawanych wynikach bez podważania wyniku wyborów. 

6. Łącznie w połowie (31) spośród 62 obserwowanych procesów wyborczych, w których ówczesna 

władza spełniła swój cel polityczny, MOW UE zaobserwowały nieprawidłowości w podawanych 

wynikach. 

7. Jednocześnie niemal wszystkie MOW UE zgłosiły pewne zastrzeżenia co do jakości procesu wy-

borczego. Samo niestwierdzenie fałszerstwa lub rozbieżności w wynikach, a także zanotowanie, 

że opozycja miała możliwość realnej walki politycznej o władze, nie oznacza bowiem, że wybory 

spełniły wszystkie zobowiązania międzynarodowe państwa przyjmującego2149.  

                                                 
2149 Najczęstszym, niemal zawsze stwierdzanym przez MOW UE zjawiskiem, było nierespektowanie zasad rów-
nego startu i korzystanie przez ekipę rządzącą z zasobów administracyjnych. Bardzo często Misje stwierdzały 
też nierówności w dostępie do mediów i do zasobów finansowych. Zazwyczaj Raporty były krytyczne w ocenie 
dostępu kobiet do urzędów publicznych. W kilkunastu przypadkach raporty końcowe odnotowywały obecność 
przemocy wyborczej, która wpłynęła na kształt kampanii. Nie musiała ona koniecznie wynikać z przyzwolenia 
władz. Na przykład wszystkie cztery MOW UE na Sri Lance sygnalizowały niemożność przeprowadzenia pro-
cesu wyborczego na terenach kontrolowanych przez tamilską rebelię, MOW UE Nepal 2008 odnotowywała 
generalną atmosferę przemocy, a MOW UE w Afganistanie (2005, 2009) przypisywały ją działaniom talibów. 
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Z powyższego badania wynika, że jedynie w 6 na 82 obserwowane procesy wyborcze zauważono 

nieprawidłowości, które mogą prowadzić do wniosku, że wynik wyborów był lub mógł być sprzeczny 

z rzeczywistą wolą wyborców. Do tych jednoznacznie negatywnie zweryfikowanych procesów wy-

borczych należy dodać kilka innych, w których wątpliwości co do wyników wyborów były poważne, 

choć nie sformułowano zarzutu o dopuszczenie się do zmiany zwycięzcy procesu wyborczego. Do 

takich procesów obserwowanych przez MOW UE zdają się w pierwszym rzędzie należeć wybory w 

Zimbabwe w 2000, Pakistanie w 2002, Etiopii w 2005 i 2010 roku oraz Rwandzie w roku 2008. Spe-

cyficzny przypadek stanowi proces wyborczy w Afganistanie w 2009 roku, kiedy to ekipie Hamida 

Karzaja de facto udowodniono nieudaną próbę sfałszowania wyników pierwszej tury wyborów, wy-

muszając na nim zgodę na przeprowadzenie drugiej tury, z której ostatecznie wycofał się jego konku-

rent. Wnioski MOW UE nie oznaczały więc nieuznania zwycięstwa Karzaja, choć wyraźnie zarzucały 

jemu i jego otoczeniu poważne złamanie zobowiązań międzynarodowych Afganistanu. 

Większość Misji – około 70 na 82 przeprowadzone w omawianym okresie nie sformułowała jak widać 

takich wniosków przeciwko obserwowanemu procesowi wyborczemu, które pozwalałyby na posta-

wienie państwu przyjmującemu zarzutu sfałszowania wyborów bądź szczególnie istotnego pogwałce-

nia prawa ich obywateli do demokratycznego zarządzania. 

Powyższe dane wydają się odzwierciedlać generalną tendencję wynikającą niejako z samej „geografii 

wyborczej” MOW UE. Misje wysyłane są do państw pozaunijnych, spełniających kryteria wymienio-

ne w dokumentach Rady i Komisji z lat 1998-2000, a podstawową cechą obserwowanych procesów 

jest fakt, że odbywają się one w państwach, w których trwa konsolidacja demokratyczna, a które jed-

nocześnie nie są uznawane za ustabilizowane demokracje. Wskazuje na to również porównanie 

wskaźnika demokratyzacji Freedom House państw przyjmujących MOW UE. Uwzględniając wynik 

46 objętych nim państw i terytoriów, które przyjmowały MOW UE (ranking nie obejmuje prowincji 

Aceh) i uśredniając przypadające na każde z tych terytoriów wartości rankingu za rok poprzedzający 

sformowanie MOW UE, uzyskany zostaje wynik 4,16. Oznacza to, że przeciętne państwo przyjmujące 

MOW UE było – biorąc pod uwagę dane rankingu – „mniej demokratyczne” niż wynosiła średnia 

światowa (dla wszystkich państw oscylowała ona w omawianym okresie od 3,21 (w rankingu za rok 

2004) do 3,46 (w rankingu za rok 2000)2150), wciąż jednak według kryteriów Freedom House uznane 

zostałoby za „częściowo wolne”. Można więc przyjąć, że poza kilkoma wyjątkami2151 państwo przyj-

mujące MOW UE było krajem nieskonsolidowanej demokracji, w którym zasadniczo respektowany 

                                                 
2150 Wyliczenia własne na podstawie rankingów Freedom in the World dostępnych pod adresem 
www.freedomhouse.org 
2151 Państwa lub terytoria przyjmujące MOW UE, które Freedom House uznawała w rankingu za rok danej 
MOW UE lub poprzedzający za takie, na których nie są respektowane wolności (not free) to: Angola, Afganistan, 
Kambodża, Rwanda, Kongo (Kinszasa), Etiopia, Pakistan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe, Sudan oraz 
terytoria palestyńskie. Z kolei państwa „wolne” (o rankingu 2 lub niższym) to jedynie Ghana, Peru, Salwador i 
Meksyk.  
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był pluralizm polityczny i zasadniczo władza musiała się liczyć z ograniczoną możliwością porażki 

wyborczej. 

Dodatkowo grupę państw przyjmujących MOW UE kształtuje inny czynik – sam fakt, że to państwa 

przyjmujące występują formalnie o przysłanie MOW UE ogranicza przypadki, w których Misja zosta-

je skierowana do obserwacji procesów z gruntu wadliwych. Naturalna wydaje się hipoteza, że niepo-

pularny rząd zamierzający osiągnąć zwycięstwo wyborcze za wszelką cenę i liczący się z możliwością 

„konieczności” sfałszowania wyborów, nie wystąpi o ich obserwację, albo będzie usiłował przeciw-

działać przyjazdowi MOW UE. Ponadto przyjęcie zaproszenia przez KE jest między innymi uzależ-

nione od celowości danej MOW UE. Bardzo rzadkie jest uznanie za celowe obserwacji wyborów w 

państwie, którego rząd wielokrotnie wykazywał się przywiązaniem do procedur demokratycznych. To 

tłumaczy m.in. dlaczego MOW UE nigdy nie skierowano do obserwowania wyborów w Indiach, Na-

mibii czy Botswanie. 

W świetle przedstawionych danych, wydaje się raczej, iż przeciętny kraj zapraszający MOW UE jest 

państwem, którego ekipa zakłada utrzymanie się u władzy i traktuje Misję jako element legitymizacji 

swojego zwycięstwa. Negatywna weryfikacja wyników procesu wyborczego i stwierdzenie, że nie 

odpowiadają one rzeczywistej woli obywateli państwa, jest w takich warunkach mało prawdopodobna. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że trzy przypadki zarzucenia rządowi państwa przyjmującego 

lub jego partii rządzącej na fałszerstwach były albo efektem działań ad hoc podjętych przez niespo-

dziewanie przegrywającą ekipę rządzącą (Kenia 2007), albo niskiej kultury politycznej i wysokiej 

korupcji w danym kraju (Nigeria 2007) lub też efektem zbiegu dwóch okoliczności – wadliwego za-

rządzania procesem wyborczym połączonej z bardzo małą różnicą między zwycięskimi kandydatami 

(Zambia 2001). 

Z podobnych przyczyn bardzo rzadko MOW UE obserwowały procesy wyborcze, które z góry zdawa-

ły się mieć wady uniemożliwiające opozycji realną walkę o władzę. Szczególnym przypadkiem są 

rzecz jasna wybory w Rwandzie w 2003 i 2008 roku, gdzie ordynacja wyborcza zmuszała opozycję do 

zdobycia 41 spośród 53 obsadzanych bezpośrednio miejsc, a administracja państwowa niemal unie-

możliwiała jej jakąkolwiek kampanię. Nielicznym przypadkiem obserwacji procesu wyborczego w 

warunkach skonsolidowanego systemu autorytarnego, typowej dla obserwacji wyborczej OBWE na 

terenach postsowieckich, jest z kolei MOW UE Etiopia 2010. Zaangażowanie UE w obserwację tego 

procesu wynikało z doświadczeń wcześniejszej MOW UE, która w 2005 obserwowała proces, gdzie 

opozycja odegrała istotną rolę. Prawdopodobnie nie oszacowano planu rządu Melesa Zenawiego, któ-

ry – jak się wydaje – przyjął świadomą strategię usunięcia opozycji jako istotnego czynnika politycz-

nego. W trzech przypadkach obserwacja z góry wadliwego procesu wynikała z zaangażowania UE w 

proces pokojowy – MOW UE Sudan 2010 miała de facto za zadanie potwierdzić legitymizację przy-
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szłej secesji Sudanu Południowego niż przyczynić się do demokratyzacji obu części kraju2152, zaś 

MOW UE Afganistan 2005 i 2009 były częścią obecności unijnej w państwie, w którym UE jest naj-

większym dostarczycielem pomocy rozwojowej i jednym z gwarantów stabilności. 

„Geografia wyborcza” MOW UE również zdaje się być przyczyną faktu, że Misje unijne bardzo czę-

sto zauważają wypaczenia rezultatów wyborów na szczeblu lokalnym bez wpływu na ostateczny wy-

nik i że praktycznie zawsze zauważają liczne wady procesu wyborczego. Czynniki, które sprzyjają 

takim zjawiskom, takie jak kupowanie głosów, nienależyte i nieprzejrzyste przeliczanie głosów, ze-

stawianie wyników, przekupywanie mężów zaufania czy też używanie środków publicznych w celach 

kampanii, są typowe dla państw o mało sprawnej administracji i ograniczonej kulturze urzędniczej. 

Wykazanie istnienia tych zjawisk rzadko prowadzi do konkluzji, że odegrały one decydującą rolę w 

ustaleniu ostatecznego wyniku wyborów. 

5.2.2 Działania polityczne UE w obliczu zaobserwowanych przez MOW UE nieprawidłowo-

ści procesów wyborczych 

Dla dalszej oceny funkcji weryfikacyjnej MOW UE niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o 

skutki weryfikacji procesów wyborczych przez poszczególne Misje. Podczas gdy rolą MOW UE 

przewiduje wyłącznie ocenę procesu wyborczego, wybór działania politycznego w przypadku zaob-

serwowanych nieprawidłowości, należy do instytucji Unii Europejskiej. Podstawowe działania mogą 

mieć charakter krótko- i średniookresowy. Do działań krótkookresowych należy przede wszystkim 

wyrażenie stanowiska oceniającego dany proces wyborczy. W szczególności mogą tego dokonywać: 

a.) prezydencja w imieniu Unii Europejskiej; 

b.) od 1 grudnia 2009 roku Wysoka Przedstawiciel w imieniu Unii Europejskiej; 

c.) Kolegium Komisarzy w imieniu Komisji Europejskiej; 

d.) komisarze odpowiedzialni za stosunki zewnętrzne i pomoc rozwojową w imieniu Komisji Euro-

pejskiej; 

e.) Parlament Europejski we własnym imieniu. 

Działania mające charakter średniookresowy obejmują: 

a.) zastosowanie wobec danego państwa przyjmującego MOW UE konsultacji przewidzianych w 

artykule 96 Porozumienia z Kotonu; 

b.) zawieszenie współpracy rozwojowej z danym państwem; 

c.) wprowadzenie sankcji wobec danego państwa przyjmującego. 

                                                 
2152 Sudan jest jedynym państwem, które w roku sformowania MOW UE i roku poprzednim miało ranking Fre-
edom in the World wynoszący 7,0. 
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Pod kątem skuteczności wspomnianych działań przeanalizowane zostały te Misje Obserwacji Wybo-

rów, które wykazały poważne nieprawidłowości procesów wyborczych, a także te między którymi, a 

państwem przyjmującym, doszło do sporu, który w efekcie uniemożliwił im podjęcie badań lub publi-

kację ich rezultatów. Celem analizy jest stwierdzenie w jakim stopniu nieprawidłowości procesów 

wyborczych wykazane przez MOW UE wpływają na dalsze działania zewnętrzne Unii, w tym w 

szczególności stosunki bilateralne z państwem przyjmującym i udzielaną mu pomoc rozwojową. 

Badaniem objęto działania będące odpowiedzią na ustalenia następujących Misji: 

a.) MOW UE, wobec których w badaniu w poprzednim badaniu udzielono pozytywnej odpowiedzi na 

pytania 4 i 1 lub 4 i 2, a zatem takie, które zaobserwowały w procesie wyborczym poważne wąt-

pliwości co do uczciwości jego wyniku lub stwierdziły, że opozycji w sposób zinstytucjonalizo-

wany uniemożliwiono walkę wyborczą. 

b.) Wybrane MOW UE spośród tych, w których przypadku w badaniu w poprzednim podrozdziale 

udzielono pozytywnej odpowiedzi na pytania 4 i 3 (przy negatywnej odpowiedzi na pytania 1 i 2), 

o ile zaobserwowane przez MOW UE nieprawidłowości w wynikach były wynikiem działań rządu 

lub partii rządzącej i nosiły znamiona celowego działania. Kryteria te zdają się spełniać MOW UE 

Zimbabwe 2000, Pakistan 2002, Nigeria 2003, Etiopia 2005, Afganistan 2009 i Etiopia 2010. 

c.) MOW UE, które wskutek konfliktu z rządem państwa przyjmującego zostały pozbawione możli-

wości przeprowadzenia badania lub jego publikacji: MOW UE Etiopia 2010 oraz niedoszła MOW 

UE Zimbabwe 2002. 

Misje te zdają się wyczerpywać wszystkie przypadki, w których instytucje Unii Europejskiej miały 

podstawy, by wszcząć odpowiednie postępowanie modyfikujące dotychczasowy stan stosunków poli-

tycznych z państwem przyjmującym lub podjąć działania na forach międzynarodowych. 

5.2.2.1 Reakcje instytucji UE na procesy wyborcze negatywnie zweryfikowane przez MOW UE 

Zaobserwowane przez MOW UE nieprawidłowości procesu wyborczego mogą (a jeżeli rozszerzająco 

interpretować art. 21 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej – powinny) wpływać na stosunki dwustronne 

między państwem przyjmującym a Unią Europejską. W przypadku stosunków z większością państw 

przyjmujących MOW UE, podstawowym narzędziem oddziaływania są mechanizmy przewidziane w 

Umowie z Kotonu, stanowiącej podstawę stosunków między UE a państwami Afryki, Karaibów i 

Pacyfiku (AKP)2153. Nie obowiązują one w stosunkach m.in. z państwami Azji Południowej i Połu-

                                                 
2153 Państwa AKP, które stały się stronami Umowy to: Angola, Antigua i Barbuda, Wyspy Bahama, Barbados, 
Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Wyspy Zielonego Przylądka, Republika Środkowo-
afrykańska, Czad, Komory, Kongo (Brazzaville), Demokratyczna Republika Kongo (Kinszasa), Wyspy Cooka, 
Wybrzeże Kości Słoniowej, Dżibuti, Dominika, Dominikana, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Fidżi, Ga-
bon, Gambia, Ghana, Grenada, Gwinea, Gwinea-Bissau, Gujana, Haiti, Jamajka, Kenia, Kiribati, Lesotho, Libe-
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dniowo-Wschodniej (wśród nich Pakistanem, Sri Lanką, Nepalem, Bhutanem, Afganistanem, Bangla-

deszem oraz Indonezją), a spośród państw, w których MOW UE wykazała poważne nieprawidłowości 

procesu wyborczego, jedynie Pakistan nie jest stroną Umowy. 

Umowa z Kotonu, jako druga spośród pięciu umów wielostronnych UE-AKP zawiera zobowiązanie 

państw-stron do respektowania zasad demokracji – nie zawierały go zawierane w latach 1975-1990 na 

pięć lat kolejne Porozumienia z Lomé I, II i III, zawarto je natomiast w porozumieniu z Lomé IV 

(1990-2000). Podstawą do ewentualnych działań przeciwko państwu, które naruszyło zasady demo-

kracji jest artykuł 9 ustęp 2 Umowy z Kotonu, w której strony uznały zasadę niepodzielności praw 

człowieka i stwierdziły, że „zasady demokratyczne są zasadami uznawanymi powszechnie, stanowią-

cymi podwaliny organizacji państwa, gwarantującymi usankcjonowanie władzy, legalność działań 

znajdującą odzwierciedlenie w systemie konstytucjonalnym, legislacyjnym i regulacjach prawnych 

oraz istnieniu mechanizmów określających możliwości uczestniczenia we władzy”2154. W przypadku 

zaobserwowania odejścia od wyżej opisanych zasad, niezbędnym jest wyczerpanie procedury opisanej 

w artykule 96. Stwierdza on, że jeżeli „mimo dialogu politycznego regularnie prowadzonego między 

Stronami Strona uznaje, że Strona przeciwna nie wypełnia obowiązku wynikającego z poszanowania 

praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawnego”, to przedstawia jej „właściwe informa-

cje niezbędne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego Strony” 

i „w tym celu zaprasza Stronę przeciwną do podjęcia konsultacji, które koncentrują się na przyjętych 

środkach lub które Strona zainteresowana powinna podjąć w celu zaradzenia sytuacji”. Konsultacje 

takie „rozpoczynają się nie później niż 15 dni po zaproszeniu” i powinny trwać nie dłużej niż 60 dni. 

W sytuacji braku rozwiązania lub odmowy udziału, ostatecznym środkiem może być zawieszenie 

współpracy2155. Najczęściej łączy się ono z całkowitym zamrożeniem transzy należnej danemu pań-

stwu przyjmującemu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) lub ograniczeniem finanso-

wania do projektów pozarządowych, w tym związanych z działalnością demokratyzacyjną. 

Przede wszystkim jednak już samo zastosowanie artykułu 96 postrzegane jest samo w sobie jako silna 

reakcja polityczna. Obniża ono bowiem prestiż danego państwa, pogarsza klimat inwestycyjny wokół 

niego i wystawia mu opinię kraju nie respektującego podstawowych swobód. Ani w piśmiennictwie, 

ani w praktyce nie istnieje wątpliwość, że fałszerstwo wyborcze lub jakiekolwiek inne złamanie zo-

                                                                                                                                                         
ria, Madagaskar, Malawi, Mali, Wyspy Marshalla, Mauretania, Mauritius, Mikronezja, Mozambik, Namibia, 
Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Nowa Gwinea, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vin-
cent i Grenadyny, Samoa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Wyspy Salo-
mona, Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Va-
nuatu, Zambia i Zimbabwe. Zob. EU adopts new strategy for trade relations with African, Caribbean and Paci-
fic countries, IP/02/871, 17 czerwca 2002 r. 
2154 Ibidem 
2155 Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspól-
notą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku, 
„Dziennik Urzędowy”, L 317 , 15/12/2000 P. 0003 - 0353 
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bowiązań międzynarodowych danego państwa w dziedzinie demokracji i praw człowieka może sta-

nowić przyczynę odwołania się do artykułu 96. Unia Europejska może zażądać konsultacji z dowol-

nym państwem, gdzie jej Misja Obserwacji Wyborów zauważyła poważne nieprawidłowości procesu 

wyborczego. 

Analiza dotychczasowej praktyki odwoływania się przez Radę do artykułu 96 wskazuje tymczasem, 

że w żadnym z 14 przypadków odwołania się do artykułu 96 w latach 2000-2010, przyczyną nie była 

negatywna weryfikacja procesu wyborczego przez MOW UE, a jedyny związek z działalnością MOW 

UE ma zażądanie konsultacji z Zimbabwe po wyborach prezydenckich 2002 roku. Przyczyną więk-

szości przypadków (10 na 14) odwołania się do artykułu 96 było dokonanie w danym kraju zamachu 

stanu (zob. Tabela 18.) – w sytuacji tej Unia wydawała się w omawianym okresie bardzo konsekwent-

na. W omawianym okresie nie było bowiem przypadku zamachu stanu na obszarze AKP, który nie 

skończyłby się wszczęciem omawianej procedury. 

Tabela 18. Przypadki wszczęcia konsultacji w oparciu o artykuł 96 Porozumienia z Kotonu w latach 2000-2010  

Rok Kraj Przyczyna rozpoczęcia konsultacji 

2000 Haiti2156 wadliwe wybory 

2000 Fidżi2157 zamach stanu 

2001 WKSł.2158 zamach stanu, wojna domowa 

2001 Liberia2159 pogwałcenie praw człowieka i rządów prawa 

2002 Zimbabwe2160 pogwałcenie praw człowieka i rządów prawa, wadliwe wybory 

2003 RŚA2161 zamach stanu 

2003 Gwinea-Bissau zamach stanu 

2004 Gwinea2162 wadliwe wybory 

2005 Mauretania2163 zamach stanu2164 

2007 Fidżi2165 zamach stanu 

                                                 
2156 Consultations with Haiti under article 96 of the Cotonou Agreement, PRES/00/342, Brussels, 28 września 
2000 r. 
2157 Consultations with the ACP side concerning Fiji, pursuant to article 96 of the Cotonou Agreement, 
PRES/00/399, Brussels, 26 października 2000 r. 
2158 Consultations with the ACP side concerning Cote d'Ivoire, pursuant to article 96 of the Cotonou Agreement, 
PRES/01/49, Brusse;s. 15 lutego 2001 r. 
2159 Commission calls for talks with Liberia over human rights and corruption concerns, IP/01/894, Brussels, 26 
czerwca 2001 r.; Consultations with Liberia, PRES/01/412, Brussels, 9 listopada 2001 r. 
2160 The EU – Zimbabwe political dialogue: moving towards enhanced cooperation, IP/10/882, Brussels, 2 lipca 
2010 r. 
2161 2508th Council meeting - General Affairs - Brussels, 19 May 2003, PRES/03/137, Brussels, 19 maja 2003 r. 
2162 Opening of consultations with the ACP side on the Republic of Guinea under Article 96 of the Cotonou 
Agreement, Brussels, 20 lipca 2004 r. 
2163 Opening of consultations with the ACP side on the Islamic Republic of Mauritania under Article 96 of the 
Cotonou Agreement, PRES/05/339, Brussels, 1 grudnia 2005 r. 
2164 Współpracę wznowiono w 2006 roku po tym jak wojskowy rząd zobowiązał się do przeprowadzenia wybo-
rów. Zob. Full cooperation with Mauritania resumes with a € 66 M road project, IP/06/974, Brussels, 11 lipca 
2006 r. 
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Rok Kraj Przyczyna rozpoczęcia konsultacji 

2008 Mauretania2166 zamach stanu 

2009 Gwinea2167 zamach stanu2168 

2009 Madagaskar2169 zamach stanu 

2009 Niger2170 zamach stanu 

Źródło: opr. własne 

Zwraca uwagę fakt, że wśród wymienionych powyżej przypadków są trzy przypadki odwołania do 

mechanizmów artykułu 96 z powodu przeprowadzenia przez państwo AKP wadliwych wyborów, 

jednak żaden proces wyborczy, który stał się przyczyną konsultacji, nie był obserwowane przez MOW 

UE. Wobec Haiti zastosowano konsultacje po wyborach prezydenckich 2000 roku po tym jak nega-

tywnie ocenili je obserwatorzy MOW OPA. W trakcie podjętych akcji przeciwko Haiti zablokowano 

m.in. ponad 40-milionową transzę pomocy rozwojowej, wstrzymano bezpośrednią pomoc budżetową, 

skierowano część pomocy bezpośrednio do organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zagrożono 

całkowitym wstrzymaniem finansowania w ramach 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju2171. Drugim 

przykładem sankcji stosowanych już w omawianym okresie jest zawieszenie współpracy z Togo po 

wyborach prezydenckich 1998 roku2172, którego zniesienie Rada uzależniała później od przeprowa-

dzenia demokratycznych wyborów2173. Trzecim – konsultacje z Gwineą po wyborach prezydenckich 

2004 roku, w których wieloletni przywódca kraju Lansana Conté uzyskał reelekcję. Przypadki te 

świadczą o tym, że zastosowanie artykułu 96 w odpowiedzi na wadliwy proces wyborczy jest stoso-

waną procedurą i że mogła ona zostać zastosowana w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości 

przez MOW UE. 

Zwrócić też należy uwagę na rozbieżność między zaniechaniem działania wobec państw nie respektu-

jących swoich zobowiązań w perspektywie średnioterminowej, a jednoczesną konsekwencją instytucji 

unijnych w sferze publicznych oświadczeń w perspektywie krótkoterminowej. Podczas gdy żadne z 

                                                                                                                                                         
2165 Council agrees to conclude consultations with Fiji on appropriate measures following the military takeover, 
PRES/07/214, Luxembourg, 1 października 2007 r. 
2166 Council Decision on the conclusion of consultations with Mauritania under Article 96 of the ACP-EC Part-
nership Agreement, PRES/09/86, 6 kwietnia 2009 r. 
2167 Opening of Consultations with the ACP side on the Republic of Guinea under Article 96 of the Cotonou 
Agreement, PRES/09/110, Brussels, 29 kwietnia 2009 r. 
2168 Współpraca w pełni została przywrócona dopiero po przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i wyznacze-
niu przez nowe władze daty wyborów parlamentarnych. Zob. The European Union resumes development coope-
ration with Guinea, IP/12/1401, Brussels, 21 grudnia 2012 r. 
2169 Opening of Consultations with the Republic of Madagascar under Article 96 of the Cotonou Agreement, 
PRES/09/211, Brussels, 6 lipca 2009 r. 
2170 Second consultation meeting with the Republic of Niger on the basis of Article 96 of the ACP-EU Partners-
hip Agreement - European Union conclusions, PRES/10/139, Brussels, 26 maja 2010 r. 
2171 Council Conclusions of 29 January 2001 on Haiti, PRES/01/38, Brussels, 2 lutego 2001 r. 
2172 Togo - Commission proposes „roadmap” towards the full resumption of EU aid, IP/04/1054, Brussels, 31 
sierpnia 2004 r. 
2173 2616th Council Meeting „Education, Youth and Culture”, PRES/04/310, Brussels, 15-16 listopada 2004 r. 
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fałszerstw i nadużyć udokumentowanych przez MOW UE nie stało się przyczyną sankcji, niemal w 

każdym przypadku wyborów negatywnie zweryfikowanych przez MOW UE, instytucje unijne zasad-

niczo oddawały w swoich oświadczeniach powyborczych podstawowe fakty wyszczególnione w do-

kumentach Misji. W odniesieniu do obserwowanych procesów wyborczych, w których MOW UE 

zaobserwowała poważne nieprawidłowości, w reakcji prezydencji, Rady lub Wysokiej Przedstawiciel 

zaobserwowano zbieżne z MOW UE stanowisko w 7 na 10 przypadków, zaś w odniesieniu do Rezo-

lucji Parlamentu Europejskiego we wszystkich ośmiu przypadkach, w których PE przyjął rezolucję. W 

trzech przypadkach, gdzie nie wystąpiła zbieżność, stanowisko instytucji unijnej było łagodniejsze niż 

MOW UE. Liczby te pokazują, że instytucje UE o wiele łatwiej przyjmowały stanowisko MOW UE 

za swoje niż podejmowały działania polityczne, które powinny być jego konsekwencją. Można więc 

stwierdzić, że zasadniczo negatywna ocena procesu wyborczego MOW UE w latach 2000-2010 de-

terminowała stosunek instytucji unijnych wobec danego procesu, jednakże nie implikowała ich póź-

niejszej polityki (zob. Tabela 19.). 

Tabela 19. Reakcje instytucji UE na krytykę procesów wyborczych dokonaną przez MOW UE 

MOW UE Oświadczenie w 
imieniu instytu-
cji UE 

Zgodność ze 
stanowiskiem 
MOW UE 

Rezolucja 
Parlamentu 
Europejskiego 

Poparcie dla 
stanowiska 
MOW UE w 
rezolucji 

Zastosowanie 
art. 96 Umo-
wy z Kotonu 

Ograniczenie lub 
zawieszenie 
pomocy rozwo-
jowej 

Zimbabwe 
2000 

prezydencja w 
imieniu UE2174 

tak tak, liczne 
 

tak Nie Nie 

Zambia 
2001 

- - nie - Nie Nie 

Zimbabwe 
2002 

Rada - tak, liczne - Tak Tak 

Pakistan 
2002 

prezydencja w 
imieniu UE2175 

nie tak2176 tak Nie Nie 

Nigeria 
2003 

prezydencja w 
imieniu UE2177 

tak tak2178 tak Nie Nie 

Rwanda 
2003 (II) 

prezydencja w 
imieniu UE2179 

tak nie tak Nie Nie 

Etiopia 
2005 

prezydencja w 
imieniu UE2180 

nie tak2181 tak Nie Nie 

                                                 
2174 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in Zimbabwe, PESC/00/93, 
13 września 2000 r. 
2175 Dokument nie podziela wątpliwości MOW UE co do rzeczywistego transferu władzy w ręce rządu cywilne-
go i zdawkowo traktuje zaakcentowane przez MOW UE nadużycia. Zob. Declaration by the Presidency on be-
half of the European Union on the general elections in Pakistan, PESC/02/155, Brussels, 15 października 2002 r. 
2176 General election in Pakistan. European Parliament resolution on the elections in Pakistan, 
P5_TA(2002)0564, „Official Journal of the European Union”, C 25 E/380, 29 stycznia 2004 r. 
2177 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the National Assembly, Presidential and 
Gubernatorial elections in Nigeria, PESC/03/59, 14 maja 2003 r. 
2178 Parlament m.in. podkreślił, że „Unia Europejska musi mówić jednym głosem gdy pełni rolę monitora wybo-
rów, gdyż w innym wypadku uczyniłoby to więcej szkody niż pożytku procesom demokratyzacyjnym w pań-
stwach afrykańskich”. Zob. European Parliament resolution on Nigeria, P5_TA(2003)0266, „Official Journal of 
the European Union”, C 68 E/599, 18 marca 2004 r. 
2179 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning the parliamentary elections in 
Rwanda, PESC/03/126, Brussels, 13 października 2003 r. 
2180 Statement by the Presidency on behalf of the European Union on the Ethiopian Elections, P/05/92, Brussels, 
29 sierpnia 2005 r. 
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MOW UE Oświadczenie w 
imieniu instytu-
cji UE 

Zgodność ze 
stanowiskiem 
MOW UE 

Rezolucja 
Parlamentu 
Europejskiego 

Poparcie dla 
stanowiska 
MOW UE w 
rezolucji 

Zastosowanie 
art. 96 Umo-
wy z Kotonu 

Ograniczenie lub 
zawieszenie 
pomocy rozwo-
jowej 

Nigeria 
2007 

prezydencja w 
imieniu UE2182 

tak tak2183 tak Nie Nie 

Kenia 2007 prezydencja w 
imieniu UE2184 

tak tak2185 tak Nie Nie 

Afgan. 
2009 

prezydencja w 
imieniu UE2186 

tak tak2187 Tak Nie Nie 

Etiopia 
2010 

Wysoka Przed-
stawiciel w 
imieniu UE2188 

nie nie - Nie Nie 

Sudan 
2010 

Rada2189 tak nie - Nie Zawieszenie 
programu od 2009 

Źródło: opr. własne2190 

Ani razu nie skorzystano też z możliwości podjęcia przez państwa członkowskie UE działania na fo-

rum Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas gdy studium z 2008 roku postulowało rozważenie 

odwoływania się do Komitetu Praw Człowieka ONZ w sytuacji państw przyjmujących, które ratyfi-

kowały Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i w których MOW UE wykryły poważne nieprawi-

dłowości procesu wyborczego. Rażące naruszenia zobowiązań w dziedzinie demokratycznego zarzą-

                                                                                                                                                         
2181 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Etiopii, P6_TA(2005)0393, „Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej”, C 233 E/116, 28 września 2006 r. 
2182 Oświadczenie prezydencji na temat wyborów w Nigerii wydane w imieniu Unii Europejskiej, PESC/07/36, 27 
kwietnia 2007 r. 
2183 W rezolucji tej Parlament domagał się m.in. wstrzymania przekazywania pomocy „strukturom rządowym 
czy stanowym do czasu przeprowadzenia nowych, wiarygodnych wyborów”. Zob. Rezolucja Parlamentu Euro-
pejskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ostatnich wyborów w Nigerii, P6_TA(2007)0210, op.cit. 
2184 Oświadczenie prezydencji, wydane w imieniu Unii Europejskiej, na temat wyborów prezydenckich w Kenii, 
P/08/3, Bruksela, 8 stycznia 2008 r. 
2185 W rezolucji tej Parlament wyraził m.in. ubolewanie z powodu niezamrożenia środków pomocowych dla 
Kenii i wyraził poparcie dla ewentualnej powtórki wyborów. Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 
17 stycznia 2008 r. w sprawie Kenii (2009/C 41 E/08), P6_TA(2008)0018, „Dziennik Urzędowy Unii Europej-
skiej”, C 41 E/70, 19 lutego 2009 r. 
2186 Oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat ostatecznego sprawozdania unijnej 
misji obserwacji wyborów, 17629/1/09 RE,V 1 (Presse 381), 22 grudnia 2009 r. 
2187 Do wyborów i stanowiska MOW UE odnosi się rezolucja z 2010 roku w sprawie nowej strategii UE w 
Afganistanie. Zob. Nowa strategia dla Afganistanu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 
2010 r. w sprawie nowej strategii dla Afganistanu (2009/2217(INI)), P7_TA-PROV(2010)0490 
2188 Brak odniesienia do zaobserwowanych nieprawidłowości w pierwszym oświadczeniu i łagodny ton drugiego 
oświadczenia kontrastujący ze stwierdzeniem MOW UE, że wybory „nie spełniły standardów”. Zob. Statement 
by HR Catherine Ashton on the Legislative Elections in Ethiopia, IP/10/607, Brussels, 25 maja 2010 r.; Oświad-
czenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie publikacji 
sprawozdania końcowego unijnej misji obserwacji wyborów w Etiopii w 2010 roku., PESC/10/295, Bruksela, 8 
listopada 2010 r. 
2189 Komunikat Prasowy 3009. posiedzenie Rady Sprawy zagraniczne, 8979/10 (Presse 90), Luksemburg, 26 
kwietnia 2010 r. 
2190 Dane do tabeli na podstawie oświadczeń prezydencji, Rady i Komisji Europejskiej oraz następujących arty-
kułów: L. Laakso, T. Kivimäki, M. Seppänen, Evaluation of co-ordination and coherence in the application of 
article 96 of the Cotonou partnership agrement, Evaluation Services of the European Union, Brussels 1997, s. 
52; J. Mackie, J. Zinke, When Agreement Breaks Down, What Next? The Cotonou Agreement's Article 96 Con-
sultation Procedure, „European Centre for Development Policy Management”, Discussion Paper No. 64A, sier-
pień 2005 r.; A. Zimelis, Conditionality and the EU-ACP Partnership: A Misguided Approach to Development?, 
„Australian Journal of Political Science”, vol. 46, No. 3, wrzesień 2011 
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dzania można by w takiej sytuacji traktować jako pogwałcenie art. 25 Paktu, a „raporty MOW UE 

byłyby „idealnym źródłem do dyskusji o poszanowaniu art. 25 i innych praw politycznych”2191. Do 

końca omawianego okresu nie tylko nie użyto tego mechanizmu, lecz również nie jest znany doku-

ment, w którym choćby analizowano by jego ewentualne użycie. 

5.2.2.2 Sankcje wobec Zimbabwe – jedyny przykład wpływu MOW UE na stosunki dwustronne 

Unii Europejskiej z państwem przyjmującym 

W całej historii MOW UE znany jest tylko jeden przypadek, w którym MOW UE w sposób istotny 

wpłynęła na stosunki Unii z państwem przyjmującym po tym, jak wydalenie Misji w 2002 roku stało 

się jedną z przyczyn wprowadzenia przez UE sankcji przeciwko Zimbabwe. Jak zostało dokładniej 

opisane w czwartym rozdziale, zainteresowanie Komisji Zimbabwe wzrosło przed wyborami 2000 

roku i towarzyszyło mu wysłanie pierwszej w historii MOW UE. Obserwując proces wyborczy, który 

przyniósł jedynie nieznaczne zwycięstwo rządzącemu od 1980 roku ugrupowaniu Mugabe, MOW UE 

konstatowała istnienie przemocy wyborczej i utrudniania opozycji działania, zaś winą za większość 

incydentów obarczała bojowników partii rządzącej. Jednocześnie jednak nie sformułowała zarzutów o 

bezpośrednie fałszerstwo wyborcze2192. Po wyborach tych oświadczenie prezydencji było zasadniczo 

zgodne ze stanowiskiem MOW UE. Wyrażało aprobatę dla ożywienia politycznego w Zimbabwe i 

dużego zaangażowania jej mieszkańców i jednocześnie potępiało nadużycia wyborcze, wzywając wła-

dze od naprawy systemu głosowania i dialogu z opozycją2193. Z kolei odpowiedzią na konflikt władz 

Zimbabwe z kierownictwem MOW UE i formułowaną przez polityków partii rządzącej krytykę ob-

serwatorów międzynarodowych, było wyrażenie poparcia dla Misji w specjalnym oświadczeniu wy-

danym przez Chrisa Pattena i Poula Nielsena2194. W wypowiedziach instytucji UE z tamtego okresu 

często pojawiają się odwołania do zasady warunkowości. Szczególnie bezpośrednio wyraził ją komi-

sarz Poul Nielsen, który przypominał, że w ramach 8. Europejskiego Funduszu Rozwoju, Zimbabwe 

otrzymało 110 mln euro i że „rozwój współpracy rozwojowej UE-Zimbabwe będzie zależał od wi-

docznych postępów” w dziedzinie „dobrego zarządzania i reform gospodarczych”2195. 

Między wyborami 2000 i 2002 instytucje unijne parokrotnie wyrażały zaniepokojenie pogarszaniem 

                                                 
2191 M. Meyer-Resende, EU Election Observation (…), op.cit., s. 16-17 
2192 EU EOM Zimbabwe 2000 – Final Report [bez numeracji stron] 
2193 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the elections in Zimbabwe, PESC/00/93, 
13 września 2000 r. 
2194 Zimbabwe elections: Commission congratulates the EU observation team on their final report, IP/00/706, 4 
lipca 2000 r. 
2195 Chris Patten European Commissioner responsible for External Relations, and Poul Nielson European Com-
missioner responsible for Development and Humanitarian Aid on Zimbabwe elections European Parliament 
Strasbourg, 4 July 2000, SPEECH/00/255, Strassburg, 4 lipca 2000 r. 
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się sytuacji praw człowieka2196. Ostatecznie w październiku 2001 roku Komisja zaproponowała, a 

Rada zażądała rozpoczęcia konsultacji w oparciu o artykuł 962197. Rozpoczęły się one 11 stycznia 

2002 r.2198, w czasie gdy trwały przygotowania do wyznaczonych na marzec wyborów prezydenckich. 

Prawdopodobnie realnym celem rozpoczęcia rozmów była presja na Mugabego, by powstrzymał swo-

ją partię od aktów przemocy przeciwko opozycji. Po 17 dniach rozmów, w czasie konfliktu wokół 

MOW UE, Rada zagroziła Zimbabwe zakończeniem konsultacji i sankcjami o ile rząd tego kraju: 

1.) nie wpuści lub uniemożliwi działalność MOW UE; 

2.) będzie utrudniał działalność mediom; 

3.) doprowadzi do pogorszenia sytuacji w dziedzinie praw człowieka; 

4.) przeprowadzi wybory, które nie będą „wolne i uczciwe”2199. 

Sankcje miały obejmować: m.in. zakaz sprzedaży broni i sprzętu wojskowego (art. 1) i objęcie przy-

wództwa kraju zakazem wjazdu na terytorium UE (art. 3) oraz podlegać przedłużaniu co 12 miesięcy 

(art. 7) i ewentualnej aktualizacji w odniesieniu do osób objętych zakazem wjazdu (art. 5) 2200. Ponadto 

Rada wydała rozporządzenie przewidujące sposób implementacji sankcji.2201. Weszły one w życie 18 

lutego 2002 roku po tym jak rząd Zimbabwe uniemożliwił pracę Głównemu Obserwatorowi MOW 

UE. Wraz z ich przyjęciem podjęto decyzję o wycofaniu Misji2202. Podjęte środki obowiązywały do 

końca omawianego okresu i co roku były przedłużane Rozporządzeniem Rady2203. 

Przedmiotem dyskusji może być to, w jakim stopniu o sankcjach zadecydowało niewpuszczenie 

MOW UE, a w jakim inne czynniki składające się na stan praw człowieka w Zimbabwe. Niewątpliwie 

w latach 2000-2002 wydarzenia w tym kraju cieszyły się dużym zainteresowaniem europejskich me-

diów, szczególnie w kontekście prześladowań białej mniejszości i narastającego autorytaryzmu rzą-

dów Roberta Mugabe. Sytuacja w afrykańskim kraju była też coraz bardziej monitorowana przez in-

stytucje UE. Konflikt wokół MOW UE stanowił raczej skutek ewidentnego sporu Zimbabwe i części 

                                                 
2196 Presidency Conclusions European Council meeting in Laeken 14 and 15 december 2001, DOC/01/18, 15 
lutego 2001 r. 
2197 Communication from the Commission on the opening of consultations with Zimbabwe pursuant to Article 96 
of the Cotonou Agreement, COM(2001) 623 final, Brussels, 26 października 2001 r.; Zimbabwe - Reply by M. 
Hubert Védrine, Minister of Foreign Affairs, to a written question in the National Assembly, Paris 04.03.2002, 
www.ambafrance-uk.org, 11 kwietnia 2005 r. 
2198 Consultations with the ACP side concerning Zimbabwe pursuant to article 96 of the Cotonou Agreement, 
5243/02 (Presse 4), Brussels, 11 stycznia 2002 r. 
2199 2406th Council meeting - General Affairs, Brussels, 28 January 2002, PRES/02/16, 28 stycznia 2002 r. 
2200 Council Common Position of 18 February 2002 concerning restrictive measures against Zimbabwe 
(2002/145/CFSP), „Official Journal of the European Communities”, L 50/1, 21 lutego 2002 r. 
2201 Council Regulation (EC) No 310/2002 of 18 February 2002 concerning certain restrictive measures in re-
spect of Zimbabwe, „Official Journal”, L 060, 21 lutego 2002 r. 
2202 EU imposes sanctions on Zimbabwe, articles.cnn.com, 18 lutego 2002 r. 
2203 Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 
2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE 
oraz przedłużająca okres ich stosowania, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 43/31, 17 lutego 2011 r. 
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państw członkowskich, niż jego przyczynę. Znaczenie konfliktu wokół Misji podkreślał w szczegól-

ności Chris Patten, który powiedział w wywiadzie dla BBC, że sankcje są m.in. bezpośrednią odpo-

wiedzią na wydalenie MOW UE2204 i sugerował że jej niewpuszczenie można postrzegać jako wska-

zówkę, że wybory nie są uczciwe2205. Jednak już po wyborach sankcje były zaostrzane z innych powo-

dów. Dokument Rady z lipca 2002 roku jako przyczynę zaostrzenia sankcji dokument Rady z lipca 

2002 roku wymienia „pogwałcenia praw człowieka i restrykcje nałożone na media, jak również pogar-

szającą się sytuację gospodarczą wywołaną w znacznym stopniu polityką władz zimbabweańskich, 

która w sposób negatywny wpływa na warunki życia narodu Zimbabwe”2206. Wpływ MOW UE na 

stosunki Unia-Zimbabwe zdaje się być również mniejszy z innego względu – Misja nie zdołała się w 

pełni uformować i nie wydała żadnego dokumentu krytykującego proces wyborczy. Stąd raczej jej 

niewpuszczenie w czasie konsultacji przewidzianych przez artykuł 96 potraktowano po pierwsze jako 

gest złej woli, a po drugie jako afront wobec drugiej strony.  

Kryzys polityczny w Zimbabwe pogłębił się wraz z wyborami 2008 roku. Tym razem pozycja Muga-

bego wydawała się wyjątkowo słaba i prezydent po raz pierwszy przegrał I turę wyborów z Morganem 

Tsvangirai – przez pewien czas opozycja twierdziła, że jej lider został wybrany już w pierwszej turze. 

Po głosowaniu prezydencja wyraziła zadowolenie z wyborów2207, ale już kilka dni później wyrażała 

zaniepokojenie przedłużającym się nieogłaszaniem ich wyników2208. Ostatecznie dawały one Tsvangi-

rai 47,9%, a Mugabemu 43,2%, co powodowało rozpisanie na 23 maja drugiej tury wyborów2209. ZA-

NU-PF po raz kolejny uciekła się do przemocy wyborczej jako formy zastraszenia elektoratu opozy-

cyjnej MDC2210. Działalnością zbrojnych bojówek ZANU-PF dotknięte zostały szczególnie tereny 

wiejskie, gdzie terroryzowano wyborców i grożono zbiorowymi represjami w przypadku poparcia 

przez daną wieś Tsvangirai. Doszło również do licznych aresztowań polityków MDC. W tej sytuacji 

Morgan Tsvangirai w proteście wycofał się z drugiej tury, a Mugabe wygrał ją przy nieco ponad 40-

                                                 
2204 „(…) Powiedzieliśmy panu Mugabe i jego kolegom: mówimy jasno, że 3 lutego, będziemy mogli mieć na 
miejscu zespół obserwatorów wyborczych UE, że media krajowe i zagraniczne będą mogły właściwie relacjo-
nować wybory i że nie chcemy widzieć żadnego dalszego wzrostu przemocy. Jeżeli te warunki nie zostaną speł-
nione, to przepraszamy, ale uznamy obecne konsultacje z wami za zakończone i przejdziemy do sankcji”. Zob. 
The Rt Hon Chris Patten Commissioner for External Relations Comments on Zimbabwe Interview to BBC Radio 
4 - The world tonight 28 January 2002 - 10.06 pm, SPEECH/02/31, 29 stycznia 2002 r. 
2205 „Proszę nie wyciągać błędnych wniosków, że naszym podstawowym celem jest wysłanie na miejsce zespołu 
obserwatorów. Jednakże, jeżeli nie pozwala się mu działać w Zimbabwe, to jakiego rodzaju nauka z tego płynie? 
Jakiego rodzaju wnioski mamy wyciągnąć? To dość oczywiste, prawda?”. Zob. Ibidem 
2206 Rada rozszerzyła wówczas listę osób objętych indywidualnymi sankcjami na wszystkich ministrów i wice-
ministrów rządu Zimbabwe, członków i zastępców Biura Politycznego ZANU-PF, oraz małżonkę prezydenta 
Mugabe, a wszelką pomoc finansową dla Zimbabwe ograniczyła do programów humanitarnych i bezpośrednio 
polepszających warunki życiowe. Zob. 2447th Council meeting - General Affairs and External Relations, Brus-
sels, 22 lipca 2002 r. 
2207 Oświadczenie prezydencji, wydane w imieniu Unii Europejskiej, w sprawie Zimbabwe, PESC/08/43, Brukse-
la, 4 kwietnia 2008 r. 
2208 Oświadczenie prezydencji, wydane w imieniu Unii Europejskiej, w sprawie Zimbabwe, PESC/08/51, Brukse-
la, 16 kwietnia 2008 r. 
2209 Tsvangirai to run in second round, news.bbc.co.uk, 10 maja 2008 r. 
2210 Farmers: We were attacked for not voting for Mugabe, edition.cnn.com, 23 kwietnia 2008 r. 
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procentowej frekwencji, otrzymując ponad 85% głosów. Obserwatorzy z MOW SADC stwierdzili 

explicite, że wyniki „nie odzwierciedliły woli” narodu Zimbabwe2211 

W tej sytuacji prezydencja w imieniu Unii Europejskiej uznała, że „nie może zaakceptować faktu do-

konanego, jakim są wyniki wyborów z dnia 27 czerwca”2212. Już przed głosowaniem komisarz Louis 

Michel powiedział, że decyzja MDC o wycofaniu się z procesu wyborczego jest „całkowicie zrozu-

miała i oznacza, że drugiej tury wyborów prezydenckich nie można uważać za ważną”2213. Dokonana 

w ten sposób delegitymizacja procesu wyborczego zdaje się wykraczać daleko poza oświadczenia 

będące reakcjami na oceny procesów wyborczych dokonane przez MOW UE. Casus wyborów 2008 

roku potwierdził więc tendencję zaobserwowaną w poprzednim podrozdziale – instytucje unijne i ich 

przedstawiciele mają skłonność do znacznie ostrzejszych reakcji w przypadku wyborów nieobserwo-

wanych przez MOW UE niż w przypadku procesów wyborczych, w których uczestniczą obserwatorzy 

unijni. Po części tłumaczyć można to statusem MOW UE, która działa na zaproszenie państwa przyj-

mującego, a więc samo jej istnienie zakłada w większości przypadków względnie dobry stan relacji 

między państwem przyjmującym i UE. Odnotować jednak przy tym należy, że poziom przemocy i 

zastraszania zastosowany w zimbabweańskich wyborach prezydenckich 2008 roku zdaje się przewyż-

szać wszystkie przypadki odnotowane kiedykolwiek przez MOW UE. 

5.2.2.3 Niekonsekwentne reakcje polityczne instytucji UE na wadliwe procesy wyborcze obser-

wowane przez MOW UE – próba wyjaśnienia 

Spośród dwunastu wyszczególnionych procesów wyborczych, casus Zimbabwe 2002 jest jedynym, w 

którym zastosowano sankcje, lub choćby odwołano się do artykułu 96. W pozostałych przypadkach – 

jak zostało wyszczególnione – jedyną wyrażoną publicznie reakcją instytucji unijnych było zazwyczaj 

poparcie dla stanowiska MOW UE. Konsultacji nie zażądano z Zambią, Rwandą, Etiopią, Kenią, Ni-

gerią i Sudanem. Stanowisko MOW UE nie wpłynęło też w podobnym zakresie na stosunki UE z Pa-

kistanem i Afganistanem. 

Co zatem spowodowało różne potraktowanie tych państw od sposobu w jaki Rada potraktowała Zim-

babwe, a w międzyczasie również Haiti i Gwineę? Do tej pory kilkukrotnie podejmowano się wyja-

śnienia opisanej powyżej niekonsekwencji. Według jednego z wyjaśnień, Unia Europejska nie reaguje 

należycie na pogorszenie się prawa do demokratycznego zarządzania w trzech typach państw: 

1.) w krajach, które są ważne dla bezpieczeństwa państw członkowskich UE, 

2.) w krajach szczególnie powiązanych politycznie i kulturowo z państwami członkowskimi, 
                                                 
2211 Mugabe begins new term as criticism of one-man election mounts, depesza agencji AFP, 29 czerwca 2008 r. 
2212 Oświadczenie prezydencji, wydane w imieniu Unii Europejskiej, w sprawie Zimbabwe, PESC/08/82, 4 lipca 
2008 r. 
2213 Statement by Commissioner Louis Michel on situation in Zimbabwe, IP/08/987, Brussels, 22 czerwca 2008 r. 
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3.) w krajach, gdzie państwa członkowskie mają ważne interesy gospodarcze2214. 

W tej sytuacji można spotkać się z opinią, że brak reakcji na wadliwe wybory w Afganistanie, Sudanie, 

Pakistanie, Etiopii, Kenii i Nigerii wynikał ze względów bezpieczeństwa (państwa te albo przeprowa-

dzają proces odbudowy po wieloletnich konfliktach zbrojnych, albo odgrywają stabilizującą rolę w 

regionie), w Kenii i Nigerii oraz dodatkowo w Rwandzie z powodu szczególnych powiązań politycz-

nych i kulturowych odpowiednio z Wielką Brytanią i Belgią2215, a w Nigerii i Etiopii z powodu ich 

wartości jako partnera UE2216. 

Wyjaśnienia te – choć pokazują pewną tendencję w stosowaniu zasady warunkowości – pomijają jed-

nak problem ich celowości. Tymczasem wydaje się, że wszelka analiza dotycząca przyczyn braku 

reakcji na wymieniane w tym podrozdziale wadliwe procesy wyborcze zaobserwowane przez MOW 

UE w pierwszym rzędzie uwzględnić powinna wpływ ewentualnej reakcji na proces konsolidacji de-

mokratycznej i samą celowość sankcji. 

Autor wychodzi z założenia, że w praktyce instytucji UE w ich ocenie procesów wyborczych, ale 

również w sposobie oceny wyborów przez MOW UE zauważalna jest tendencja do hierarchizacji pod-

stawowych wartości umożliwiających budowę środowiska demokratycznego. Na przykład analiza 

raportów końcowych MOW UE jasno wskazuje na tendencję do stosowania w nich „taryfy ulgowej” 

dla państw wychodzących z konfliktów zbrojnych lub rządów wojskowych. Sam fakt przeprowadze-

nia wyborów jest wówczas uważany za pozytywne wydarzenie. Autorzy raportów końcowych wycho-

dzą bowiem z założenia, że wadliwy proces wyborczy jest lepszy niż powrót konfliktu etnicznego lub 

rządów wojskowych. W ten sposób już na poziomie MOW UE dokonana zostaje wstępna selekcja 

procesów wyborczych, które mimo wadliwości uznawane są za akceptowalne. MOW UE zdają się w 

tych sytuacjach kierować hierarchią wartości, którą sklasyfikować można od najważniejszej do naj-

mniej ważnej w następujący sposób: 

1.) brak przemocy; 

2.) rządy cywilne; 

3.) pluralizm polityczny; 

4.) wolne wybory. 

W odniesieniu do procesów wyborczych, wobec których mimo wszystko MOW UE zajęły krytyczne 
                                                 
2214 K. Del Biondo, EU Aid Conditionality in ACP Countries: Explaining Inconsistency in EU Sanctions Practice, 
„Journal of Contemporary European Research”, vol. 7, No 3 (2011), s. 386-390 
2215 W przypadku stosunków Belgia-Rwanda powiązania te mają częściowo negatywny charakter. Wśród belgij-
skiej klasy politycznej istnieje silne poczucie winy za dopuszczenie do ludobójstwa z 1994 roku. Zob. Ibidem. 
2216 Choć jedna z autorek zwraca uwagę, że generalnie państwa AKP nie są ważnymi partnerami gospodarczymi 
dla Unii – na AKP przypada 4,5% importu Unii i 5,2% eksportu. Zob. K. Del Biondo, EU Aid Conditionality in 
ACP (…), op.cit., s. 388 
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stanowisko, instytucje unijne zdają się stosować tę samą hierarchię. Jeżeli zatem alternatywą dla wa-

dliwego procesu wyborczego może być wojskowy zamach stanu lub powrót konfliktu zbrojnego, Ko-

misja i Rada mają tendencje do łagodzenia swoich reakcji. Wówczas odwołanie do art. 96 Umowy z 

Kotonu wydaje się o wiele mniej prawdopodobne niż w przypadku Zimbabwe, któremu nie groził ani 

zamach stanu ani konflikt etniczny. 

Dodatkowym czynnikiem wydaje się być zasygnalizowana w podrozdziale 1.1.4 tendencja instytucji 

UE do akceptowania rozwiązań konsocjonalnych w państwach o złożonej strukturze etnicznej. Szcze-

gólnie w Afryce, gdzie wynik wyborów może być nie tylko efektem stosunku wyborców do ekipy 

rządzącej lecz również sojuszy zawartych przez elity poszczególnych grup narodowościowych, kon-

socjonalizm postrzegany bywa jako element ochrony przed konfliktem etnicznym. 

Biorąc pod uwagę opisaną powyżej hierarchię wartości oraz tendencję do akceptowania rozwiązań 

konsocjonalnych, wytłumaczyć można większość spośród przypadków braku reakcji politycznej insty-

tucji UE na zaobserwowane przez MOW UE nieprawidłowości wyborczej. W szczególności: 

1.) Proces wyborczy w Kenii w 2007 roku pomimo wykazanego przez MOW UE wysoce prawdopo-

dobnego fałszerstwa wyborczego, zakończył się porozumieniem między oboma kandydatami, 

rozwiązaniem konsocjonalnym i podziałem władzy. Mwai Kibaki utrzymał prezydenturę, Raila 

Odinga został premierem, a teki ministerialne i wiceministerialne podzieliły po równo ugrupowa-

nia obu polityków. Porozumienie to utrzymało się aż do wyborów prezydenckich 2013 roku. Po-

nadto w jego wynegocjowaniu brała udział ONZ i organizacje regionalne2217. Nakładanie sankcji 

zarówno wtedy, gdy w Kenii trwały starcia etniczne, jak i po podpisaniu porozumienia przyczy-

niałoby się zatem do ich eskalacji, podważałoby negocjacje pokojowe i przeczyłoby w ten sposób 

nadrzędnej wartości2218. 

2.) Wybory w Nigerii w 2003 i 2007 roku były odpowiednio pierwszym w historii kraju skutecznym 

procesem wyborczym przeprowadzonym przez rząd cywilny i pierwszym procesem wyborczym, 

po którym nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta. W latach 1966-1999 Nigeria była z cztero-

letnią przerwą (1979-83) rządzona przez junty wojskowe, a silna i niezależna pozycja armii wy-

różnia ją na tle większości państw Afryki. Przypomnieć należy, że już raz – w 1983 roku – armia 

przejęła władzę argumentując swój zamach stanu wadliwym procesem wyborczym. Stąd w 2003 i 

2007 istniały obawy, że system konstytucyjny zbudowany w latach 1998-99 może upaść w wy-

padku delegitymizacji jego procesu wyborczego, a więc przesadna krytyka Nigerii może zagrażać 

                                                 
2217 Kenya rivals agree to share power, news.bbc.co.uk, 28 lutego 2008 r. 
2218 Nie wydaje się natomiast uprawnionym twierdzenie, że UE pomija wagę konsolidacji demokratycznej w 
regionie Rogu Afryki. Raczej postrzega ją wręcz jako element budowy stabilności w tym regionie. Późniejszy 
dokument Rady z 2011 roku zapowiadał m.in. bardziej wnikliwe monitorowanie rekomendacji MOW UE jako 
jeden ze środków wspomagania rozwoju Rogu Afryki. Zob. A strategic framework for the Horn of Africa, PESC 
1450, Brussels, 14 listopada 2011 r. 
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wyższej wartości. Innym faktem jest, że rząd Nigerii nigdy nie zaprzeczał istnieniu potężnych fał-

szerstw wyborczych na poziomie lokalnym (a tylko takie udowodniła MOW UE) i twierdził, że są 

one wynikiem braku kultury demokratycznej oraz wysokiego poziomu korupcji – pozostałości po 

rządach junty. Po roku 2007 nowa władza podjęła się reformy systemu wyborczego, co wyraźnie 

poprawiło proces wyborczy w 2011 roku. Już w październiku 2007 na spotkaniu trojki UE-

ECOWAS w Wagadugu odnotowano m.in. „determinację wykazywaną przez prezydenta Umaru 

Musę Yar’Aduę i rząd Nigerii aby zaradzić brakom kwietniowych wyborów oraz pogłębić demo-

krację, dobre zarządzanie i rządy prawa”2219. Ponadto część wyników wyborów z 2007 roku zosta-

ła unieważniona przez nigeryjskie sądownictwo, co pozwoliło na ich powtórkę. Wydaje się, że w 

takiej sytuacji wprowadzanie sankcji przeciwko Nigerii w 2003 roku groziłoby naruszeniem wyż-

szej wartości, jaką są rządy cywilne, a w 2007 roku byłoby mniej skutecznym narzędziem wspo-

magania demokratyzacji tego kraju, niż bezpośredni dialog i wsparcie procesu reformy wyborczej. 

3.) Konstytucja Rwandy przyjęta w referendum w 2003 i przeprowadzone na jej podstawie wybory 

2003 i 2008 roku nie spełniają podstawowych kryteriów demokratycznych wyborów ponieważ – 

jak już zostało wykazane – ponad jedna trzecia miejsc w parlamencie obsadzana jest w wyniku 

wyborów pośrednich, gdzie skład ciała wybierającego nie jest jasno określony. Ponadto szereg 

ustaw uniemożliwia opozycji kampanię wyborczą i naraża ją na arbitralne zatrzymania jej działa-

czy. Usprawiedliwieniem dla tolerowania takiego stanu rzeczy wydaje się być proces odbudowy 

państwa po wojnie domowej i ludobójstwie dokonanym na Tutsi. Ponieważ Tutsi są mniejszością 

i dominują jednocześnie we władzach, to biorąc pod uwagę specyfikę głosowania etnicznego w 

Afryce, można domniemywać, że ewentualne w pełni demokratyczne wybory prowadziłyby do 

przejęcia władzy przez większość Hutu i groziły odnowieniem represji przeciwko Tutsi. W tej sy-

tuacji przyzwolenie na niedemokratyczne rządy Paula Kagame również zdaje się wynikać z wyż-

szej wartości. Należy jednak zaznaczyć, że w tej sytuacji samo sformowanie MOW UE Rwanda II 

2003 i MOW UE Rwanda 2008, było z punktu widzenia metodologii obserwacji wyborów UE 

błędem – prowadzić mogło albo do legitymizacji niedemokratycznego procesu wyborczego albo 

do rozbieżności między oceną MOW UE a reakcją polityczną instytucji unijnych. 

4.) Wybory w Afganistanie w 2009 roku odbywały się w czasie, gdy część terytorium państwa ogar-

nięta była zbrojną rebelią, a jej przywódcy kwestionowali całość przemian ustrojowych Afgani-

stanu po upadku rządów talibów. W tej sytuacji kwestionowanie zwycięstwa Hamida Karzaja po-

wodowałoby delegitymizację całego systemu władzy państwowej Afganistanu. Stąd najprawdo-

podobniej decyzja Stanów Zjednoczonych by uznać, że fałszerstwo dokonane po I turze na rzecz 

Karzaja, zostało anulowane, zaś prawowitość jego zwycięstwa w drugiej turze wynika z wycofa-

nia się jego rywala Abdullaha Abdullaha2220, przy czym temu ostatniemu nie uniemożliwiano 

                                                 
2219 12th ECOWAS-EU Ministerial Troika Meeting, PRES/07/231, 11 października 2007 r. 
2220 C. Gall, J. Zeleny, Out of Race, Karzai Rival Is Harsh Critic of Election, „New York Times”, 1 listopada 
2009 r. 
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prowadzenia kampanii wyborczej. Reakcja instytucji UE zdaje się być podobna – uznano, że al-

ternatywą dla delegitymizacji wyniku wyborów nie jest demokratyzacja Afganistanu lecz jego de-

stabilizacja. Ponownie zastosowano więc zasadę wyższej wartości. 

5.) Wybory w Sudanie w 2010 roku odbywały się już po tym, jak Sudan odmówił ratyfikacji zmie-

nionej umowy z Kotonu i zobowiązania się do podjęcia starań „mających na celu ratyfikację i 

wprowadzenie w życie Statutu Rzymskiego i instrumentów pokrewnych”2221, a Unia wycofała się 

ze współpracy rozwojowej z tym krajem2222. Nie istniało więc podstawowe narzędzie sankcji. Po-

nadto wybory 2010 roku nie były postrzegane jako element strategii demokratyzacyjnej w odnie-

sieniu do całego kraju – rok wcześniej Komisja Europejska wyraźnie stwierdziła, że priorytetem w 

polityce wobec Sudanu jest „implementacja Całościowego Porozumienia Pokojowego z 2005 ro-

ku”2223, którego podpisanie zresztą odblokowywało współpracę rozwojową UE-Sudan2224. Pier-

wotnym celem funkcji weryfikacyjnej MOW UE Sudan 2010 było zatem stwierdzenie, czy wolą 

ludności Sudanu Południowego jest secesja ich części państwa i czy istnieją podstawy do uznania 

ważności referendum niepodległościowego z 2011 roku oraz w konsekwencji uznania nowego 

państwa. 

6.) W odniesieniu do Zambii od początku fragment Oświadczenia Wstępnego mówiący o wątpliwo-

ściach co do wyników traktowano z rezerwą i wychodzono z założenia, że Misja popełniła błędy 

metodologiczne formułując tak ostrą ocenę bez należytego udokumentowania. Znalazło to wyraz 

m.in. w raporcie wewnętrznym na temat tej misji. Zwrócić należy uwagę, że Raport Końcowy nie 

zawarł później wspomnianego fragmentu, a jedynie odwołanie do Oświadczenia. 

W tej sytuacji jedynie reakcja instytucji unijnych na wybory w Etiopii i Pakistanie zdaje się nie speł-

niać lub w większości nie spełniać powyższych założeń. Podstawową przesłanką dla braku działania 

politycznego ze strony Rady wydają się w obu przypadkach względy bezpieczeństwa i rola obu 

państw w kształtowaniu środowiska sąsiedzkiego UE2225. Rzecz jasna postawa taka w sposób bardzo 

mocny osłabia funkcję weryfikacyjną MOW UE. Szczególnie w przypadku MOW UE Etiopia 2010 

roku zauważalny jest brak spójności między następstwami Misji (niewpuszczenie jej szefa do Etiopii 

dla prezentacji Raportu Końcowego, ostra krytyka obserwatorów przez rząd), a postawą Wysokiej 

Przedstawiciel i łagodnym tonem jej oświadczeń.  

                                                 
2221 Wcześniej Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-
Baszira pod zarzutem zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości popełnionych w czasie konfliktu w Darfurze. 
2222 Wniosek Decyzja Rady z dnia [...] r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach 9. i 
wcześniejszych EFR w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie, KOM(2010)195 
wersja ostateczna, Bruksela, 3 maja 2010 r. 
2223 Non-ratification of the revised Cotonou Agreement by Sudan FAQ, ec.europa.eu, sierpień 2009 r. 
2224 Republic of the Sudan - European Comunity Country Strategy Paper and National Indicative Programme 
For the Period 2005-2007, podpisany 25 stycznia 2005 r. 
2225 Pakistan jako sojusznik Zachodu w wojnie w Afganistanie, Etiopia jako sojusznik w walce przeciwko isla-
mistom w Somalii. 
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Zwrócić należy uwagę, że w piśmiennictwie i w wystąpieniach politycznych dominuje krytyczna oce-

na opisanej powyżej „pragmatycznej” postawy wobec nadużyć wyborczych – wystąpiła ona bardzo 

mocno w czasie debaty w PE nad rezolucją z 2008 roku. Istnieje też teoria, że brak reakcji na wadliwy 

proces wyborczy może wywołać efekt domina w całym regionie. Raport z 2008 roku powołuje się na 

opinie, według których brak należytej reakcji UE na wybory w Etiopii w 2005 i w Nigerii w 2007 

roku mógł przyczynić się do decyzji kenijskiego rządu by utrzymać się przy władzy wbrew woli wy-

borców i w efekcie do tragicznego finału kenijskich wyborów 2007 roku. Choć brak narzędzi by 

stwierdzić jednoznacznie istnienie tego efektu w odniesieniu do wyborów w Kenii, to stwierdzić moż-

na, że brak reakcji UE na fałszerstwa wyborcze, generalnie w sposób istotny osłabia funkcję weryfika-

cyjną MOW UE.  

5.2.3 Funkcja weryfikacyjna MOW UE – podsumowanie 

Uzyskane wyniki badań wskazują wyraźnie, że MOW UE rzadko formułują jednoznaczne oceny pro-

cesów wyborczych pozwalające na uznanie bądź nieuznanie ich demokratyczności i praworządności. 

Jedynie dwanaście z nich wskazało na poważne braki procesu wyborczego, spośród których sześć 

stwierdziło duże prawdopodobieństwo fałszerstwa, bądź odnotowało brak możliwości przeprowadze-

nia przez opozycję realnej kampanii wyborczej, jednocześnie tylko dwie i to w ograniczonym zakresie 

podważyły prawowitość wyboru szefa państwa2226. Zdecydowana większość Misji wskazała na wady 

procesu wyborczego jednak nie podważyła jego rezultatów. Możliwym wyjaśnieniem tego zjawiska 

jest fakt, że Misje działają na zaproszenie państw przechodzących konsolidację demokratyczną, przez 

co zapraszają je te rządy, które nie zamierzają dokonać bezpośredniego fałszerstwa wyborczego, a 

którym zależy na legitymizacji swojego zwycięstwa. W ten sposób funkcja weryfikacyjna MOW UE 

w swoim podstawowym zakresie zdaje się być osłabiona. 

Ponadto funkcję weryfikacyjną osłabia wyraźna skłonność instytucji unijnych do niepodejmowania 

środków politycznych w odniesieniu do krajów, którym MOW UE wykazała przeprowadzenie wadli-

wego procesu wyborczego. O ile w swoich oświadczeniach powyborczych instytucje, w szczególności 

Parlament Europejski, są zasadniczo zgodne z oceną MOW UE, o tyle zazwyczaj nie podejmują żad-

nych działań w odniesieniu do rządów, które dopuściły do fałszerstw lub nadużyć. Jedyny przypadek 

zastosowania artykułu 96 Umowy z Kotonu i wprowadzenia sankcji przeciwko państwu przyjmują-

cemu wiąże się z wyborami 2002 roku w Zimbabwe i wyrzuceniem MOW UE z państwa przyjmują-

cego. Wydaje się jednak, że niedopuszczenie obserwatorów wyborczych do wykonania ich pracy jest 

wyłącznie jednym z czynników, który zadecydował o sankcjach. 

Po części zjawisko braku konsekwentnej reakcji na stwierdzone przez MOW UE nieprawidłowości 

                                                 
2226 W Nigerii nie podważono explicite zwycięstwa Umaru Yar’Adua. 
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uległo ograniczeniu już po zakończeniu omawianego okresu ponieważ zmienił się sposób formułowa-

nia oceny procesów wyborczych przez MOW UE – raporty końcowe z lat 2011-2013 starały się ogra-

niczyć fragmenty podsumowujące proces jako całość i skupiać się na opisywaniu jego poszczególnych 

aspektów. Można założyć, że tendencja ta będzie się nasilać, przez co dysproporcja między stanowi-

skiem MOW UE i postawą instytucji UE będzie mniej widoczna. Zmiana stylu formułowania wnio-

sków wraz z naciskiem na rekomendacje MOW UE osłabia rzecz jasna jej funkcję weryfikacyjną na 

rzecz funkcji pomocowej. 

5.3 Funkcja pomocowa Misji Obserwacji Wyborów UE 

Funkcja pomocowa Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej dostrzegana jest od samego począt-

ku omawianego okresu. Rolą MOW UE jest bowiem nie tylko bezstronna obserwacja procesu wy-

borczego i na jej podstawie ocena czy dane państwo wywiązało się ze swoich zobowiązań, lecz rów-

nież: 

1.) Zwiększenie jakości procesu wyborczego poprzez nacisk na jego przeprowadzenie zgodnie z pra-

wem wewnętrznym i zobowiązaniami międzynarodowymi danego państwa. Nacisk ten osiągnięty 

zostaje poprzez samą obecność MOW UE i zapowiedź ewaluacji obserwowanego procesu. W ten 

sposób MOW UE stanowi niejako ostrzeżenie przed próbą fałszowania wyborów oraz wzmaga 

zaufanie aktorów życia politycznego wobec procesu wyborczego i zmniejsza prawdopodobień-

stwo wybuchu przemocy powyborczej; 

2.) Zwiększenie jakości przyszłych procesów wyborczych poprzez sformułowane pod adresem pań-

stwa przyjmującego rekomendacje służące poprawie procesu i wyeliminowaniu elementów 

sprzecznych z prawem wewnętrznym lub zobowiązaniami międzynarodowymi danego państwa. 

Instytucje UE w licznych dokumentach informacyjnych przyznają, że celem MOW UE jest wywołanie 

efektu wymienionego w punkcie pierwszym2227, zaś w ostatnich latach trwa ożywiona debata na temat 

skuteczności instrumentu wymienionego w punkcie drugim2228. Poddając badaniu oba wymienione 

punkty postawić należy dwa następujące pytania: 

1.) Czy w latach 2000-2010 Misje Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej stanowiły istotny czynnik 

w poprawie jakości procesu wyborczego i w sposób zauważalny przyczyniły się do polepszenia 

procesu konsolidacji demokratycznej w obserwowanych krajach? 

2.) Czy rekomendacje udzielane rządom państw przyjmujących w latach 2000-2010 przez MOW UE 

                                                 
2227 Support to peacebuilding: examples of EU action, MEMO/05/313, Brussels, 12 września 2005 r. 
2228 Podstawowym opracowaniem jest opublikowane w grudniu 2012 studium Manuela Wally’ego wykonane na 
zlecenie Parlamentu Europejskiego i obejmujące analizę dotychczasowej postawy Komisji Europejskiej wobec 
wydawanych przez MOW UE rekomendacji. Zob. M. Wally, Following-up on Recommendations of EU Election 
Observiation Missions, PE 457.118, EXPO/B/DROI/2012/13, grudzień 2012 r. 
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stanowiły skuteczne narzędzie poprawy jakości przyszłych procesów wyborczych? 

Przy uzyskiwaniu odpowiedzi na pierwsze z pytań zastosowano dane wskaźnika Freedom in the 

World, odpowiedź na drugie pytanie uzyskano na podstawie opublikowanego w 2012 roku badania 

zleconego przez Parlament Europejski oraz analizy raportów końcowych MOW UE. 

5.3.1 Wpływ MOW UE na proces konsolidacji demokratycznej 

Aby uznać zaistnienie znaczącego pozytywnego wpływu MOW UE na proces konsolidacji demokra-

tycznej istotne wydaje się jednoczesne zaistnienie dwóch zjawisk:  

a.) W roku, w którym odbyła się MOW UE lub w najbliższych latach po niej, powinien nastąpić za-

uważalny wzrost jakości procedur demokratycznych w danym państwie; 

b.) Wzrost ten nie powinien być wytłumaczalny za pomocą innych czynników. 

Z grupy państw przyjmujących MOW UE wyodrębniono zatem wszystkie, w których wskaźnik Fre-

edom of the World zmienił się na korzyść albo w roku sformowania MOW UE, albo w ciągu trzech 

następnych lat po niej (zastosowano jego uśrednioną wartość za cały trzyletni okres). Długość tego 

drugiego okresu podyktowana jest długością najkrótszych konstytucyjnych cykli wyborczych w pań-

stwach przyjmujących. Celem badania było wykazanie czy w roku, w którym przeprowadzono proces 

wyborczy obserwowany przez MOW UE, doszło w opinii twórców rankingu do zwiększenia w danym 

kraju poziomu gwarantowanych praw politycznych i wolności obywatelskich, a następnie stwierdze-

nie czy tendencja ta została zachowana w najbliższych latach. 

Wyodrębnienie grupy państw przyjmujących, w których doszło do poprawy wartości rankingu pozwo-

li na prześledzenie poszczególnych przypadków i stwierdzenie, czy obecność MOW UE mogła w 

sposób istotny przyczynić się do tejże poprawy.  

Wyniki badania uwzględniono w Tabeli 20.: 

Tabela 20. Zmiany wartości wskaźnika Freedom in the World w odniesieniu do państw przyjmujących MOW UE 

Rok Państwo 

Wskaźnik Fre-

edom in the 

World w roku 

poprzedzającym 

MOW UE 

 

Wskaźnik w 

roku, w którym 

sformowano 

daną MOW UE 

Wskaźnik w 

kolejnych 

trzech latach 

po MOW UE. 

Zmiana 

wskaźnika 

w roku 

MOW UE 

Zmiana 

po 

roku 

MOW 

UE 

2000 Sri Lanka 3,5 3,5 3,5 3,5 3 = ↑ 

2000 Zimbabwe 5,5 5,5 6 6 6 = ↓ 
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Rok Państwo 

Wskaźnik Fre-

edom in the 

World w roku 

poprzedzającym 

MOW UE 

 

Wskaźnik w 

roku, w którym 

sformowano 

daną MOW UE 

Wskaźnik w 

kolejnych 

trzech latach 

po MOW UE. 

Zmiana 

wskaźnika 

w roku 

MOW UE 

Zmiana 

po 

roku 

MOW 

UE 

2001 Nikaragua 3 3 3 3 3 = = 

2001 Sri Lanka 3,5 3,5 3,5 3 3 = ↑ 

2001 Zambia 4,5 4,5 4 4 4 = ↑ 

2001 Timor Wsch. 4,5 4 3 3 3 ↑ ↑ 

2001 Bangladesz 3,5 3,5 4 4 4 = ↓ 

2001 Peru 3,5 2 2,5 2,5 2,5 ↑ ↓ 

2002 Ekwador 3 3 3 3 3 = = 

2002 Kambodża 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 = = 

2002 Pakistan 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 = = 

2002 Timor Wsch. 4 3 3 3 3 ↑ = 

2002 Kenia 5,5 4 3 3 3 ↑ ↑ 

2002 Sierra Leone 4,5 4 3,5 3,5 3,5 ↑ ↑ 

2002 Kongo (Brazzaville) 4,5 5 4,5 4,5 5 ↓ ↑ 

2002 Madagaskar 3 3,5 3 3 3 ↓ ↑ 

2003 Kambodża 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 = = 

2003 Mozambik 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 = = 

2003 Nigeria 4,5 4 4 4 4 ↑ = 

2003 Rwanda I 6 5,5 5,5 5,5 5,5 ↑ = 

2003 Rwanda II 6 5,5 5,5 5,5 5,5 ↑ = 

2003 Gwatemala 4 4 4 4 3,5 = ↑ 

2004 Indonezja 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 = ↑ 

2004 Mozambik 3,5 3,5 3,5 3,5 3 = ↑ 

2004 Malawi 3,5 4 4 3,5 4 ↓ ↑ 

2004 Sri Lanka 3 3 3 4 4 = ↓ 

2005 Etiopia 5 5 5 5 5 = = 

2005 Liban 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ↑ = 

2005 Wenezuela 3,5 4 4 4 4 ↓ = 

2005 Kongo (Kinszasa) 6 6 5,5 5,5 6 = ↑ 

2005 Liberia 4,5 4 3,5 3,5 3,5 ↑ ↑ 

2005 Sri Lanka 3 3 4 4 4 = ↓ 

2005 Afganistan 5,5 5 5 5 5,5 ↑ ↓ 

2005 Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 6 5,5 5,5 6 6 ↑ ↓ 

2005 Burundi 5 4 4,5 4,5 4,5 ↑ ↓ 

2005 Gwinea-Bissau 4 3,5 4 4 4 ↑ ↓ 

2006 Boliwia 3 3 3 3 3 = = 

2006 Uganda 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 = = 
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Rok Państwo 

Wskaźnik Fre-

edom in the 

World w roku 

poprzedzającym 

MOW UE 

 

Wskaźnik w 

roku, w którym 

sformowano 

daną MOW UE 

Wskaźnik w 

kolejnych 

trzech latach 

po MOW UE. 

Zmiana 

wskaźnika 

w roku 

MOW UE 

Zmiana 

po 

roku 

MOW 

UE 

2006 Haiti 6,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ↑ = 

2006 Fidżi 3,5 5 5 5 5 ↓ = 

2006 Meksyk 2 2,5 2,5 2,5 2,5 ↓ = 

2006 Zambia 4 3,5 3,5 3 3,5 ↑ ↑ 

2006 Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 5,5 5,5 6 6 6 = ↓ 

2006 Jemen 5 5 5 5 5,5 = ↓ 

2006 Nikaragua 3 3 3 3,5 4 = ↓ 

2006 Wenezuela 4 4 4 4 4,5 = ↓ 

2006 Kongo (Kinszasa) 6 5,5 5,5 6 6 ↑ ↓ 

2006 Mauretania 5 4,5 4 5,5 5,5 ↑ ↓ 

2007 Ekwador 3 3 3 3 3 = = 

2007 Timor Wsch. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 = = 

2007 Nigeria 4 4 4 4,5 4,5 = ↓ 

2007 Sierra Leone 3,5 3 3 3 3 ↑ = 

2007 Togo 5,5 5 5 4,5 4,5 ↑ ↑ 

2007 Gwatemala 3,5 3,5 3,5 4 4 = ↓ 

2007 Kenia 3 3,5 3,5 4 3,5 ↓ ↓ 

2008 Angola 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 = = 

2008 Ekwador 3 3 3 3 3 = = 

2008 Ghana 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 = = 

2008 Gwinea-Bissau 4 4 4 4 4 = = 

2008 Kambodża 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 = = 

2008 Rwanda 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 = = 

2008 Bhutan 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ↑ = 

2008 Nepal 4,5 4 4 4 4 ↑ = 

2008 Pakistan 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ↑ = 

2008 Bangladesz 4,5 4 3,5 3,5 3,5 ↑ ↑ 

2009 Ekwador 3 3 3 3 3 = = 

2009 Salwador 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 = = 

2009 Boliwia-I 3 3 3 3 3 = = 

2009 Boliwia-II 3 3 3 3 3 = = 

2009 Malawi 4 3,5 3,5 3,5 3,5 ↑ = 

2009 Afganistan 5,5 6 6 6 6 ↓ = 

2009 Mozambik 3 3,5 3,5 3,5 3,5 ↓ = 

2009 Gwinea-Bissau 4 4 4 4 5,5 = ↓ 

2009 Liban 4,5 4 4 4,5 4,5 ↑ ↓ 
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Rok Państwo 

Wskaźnik Fre-

edom in the 

World w roku 

poprzedzającym 

MOW UE 

 

Wskaźnik w 

roku, w którym 

sformowano 

daną MOW UE 

Wskaźnik w 

kolejnych 

trzech latach 

po MOW UE. 

Zmiana 

wskaźnika 

w roku 

MOW UE 

Zmiana 

po 

roku 

MOW 

UE 

2010 Sudan 7 7 7 7 bd = = 

2010 Togo 4,5 4,5 4,5 4,5 bd = = 

2010 Gwinea 6,5 5 5 5 bd ↑ = 

2010 Tanzania 3,5 3 3 3 bd ↑ = 

2010 Burundi 4,5 5 5 5 bd ↓ = 

2010 Etiopia 5 6 6 6 bd ↓ = 

2010 WKS 5,5 6,5 6 5 bd ↓ ↑ 

Źródło: opr. własne (dane na podstawie www.FreedomHouse.org) 

Uwzględniając dane zawarte w tabeli 20. autor doszedł do następujących wniosków: 

1. Porównanie wartości wskaźnika w roku sformowania danej MOW UE i w roku poprzedzającym 

daje następujące wyniki: zaobserwowano 28 przypadków poprawy wskaźnika (najwięcej o 2 

punkty w przypadku Haiti w 2006 roku i o 1,5 punktu w przypadku Peru w 2001, Kenii w 2002 i 

Gwinei w 2010 roku), 12 przypadków pogorszenia się wskaźnika oraz 41 przypadków, w których 

wskaźnik nie uległ zmianie. Łącznie zatem poprawa wartości wskaźnika nie nastąpiła w 53 na 

812229 przypadków (65,43%). 

2. Porównanie wartości wskaźnika w roku sformowania danej MOW UE i średniej wartości wskaź-

nika z następującego po nim okresu trzyletniego daje następujące wyniki: poprawa nastąpiła w 18 

przypadkach, pogorszenie w 20, zaś wskaźnik nie zmienił się w 43 przypadkach. Łącznie poprawa 

wartości wskaźnika nie nastąpiła w 63 na 81 przypadków (77,78%). 

Jeżeli przyjąć, że wskaźnik Freedom in the World odnotowuje istotne zmiany stanu respektowania 

przez państwa procedur demokratycznych oraz prawa do demokratycznego zarządzania, z wyników 

powyższych można wyciągnąć wniosek , że jedynie nieco ponad jedna trzecia objętych tym badaniem 

MOW UE (28 na 81) obserwowała proces wyborczy przynoszący realną zmianę w stosowaniu przez 

dane państwo procedur demokratycznych, a zaledwie niespełna jedna czwarta MOW UE (18 na 81) 

obserwowała proces, po którym nastąpił dalszy postęp konsolidacji demokratycznej w perspektywie 

średnioterminowej. 

Podobna konkluzja zdaje się wynikać z uśrednienia danych w każdej z pięciu kolejnych kolumn i do-

                                                 
2229 Wskaźnik nie obejmuje prowincji Aceh 
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konania porównania przeciętnej jego wartości dla wszystkich państw przyjmujących za rok, w którym 

działała u nich MOW UE, roku poprzedzający (MOW-1) i osobno każde z trzech kolejnych lat 

(MOW+1, MOW+2, MOW+3). Dane te wykazują wówczas podstawową prawidłowość, zgodnie z 

którą wskaźnik polepsza się w roku MOW, a następnie względem roku MOW w trzech kolejnych 

latach, jednakże różnica tych wartości jest niewielka (zob. Tabela 21.). Ich amplituda to zaledwie 0,21 

punktu – mniej niż wynosi wartość najniższego odstępu we wskaźniku. Liczby te sugerują zatem, że 

przeciętna MOW UE w omawianym okresie obserwowała proces wyborczy, który ani nie oznaczał 

widocznej zmiany w procesie konsolidacji demokratycznej w danym państwie przyjmującym, ani do 

niej nie doprowadził. 

Tabela 21. Uśredniona wartość wskaźnika Freedom in the World dla państw przyjmujących MOW UE w roku po-
przedzającym Misję, w roku Misji oraz w trzech kolejnych latach 

MOW-1 MOW MOW+1 MOW+2 MOW+3 

4,32 4,16 4,12 4,15 4,11 

Źródło: opr. własne 

Badając z kolei poszczególne przypadki, w których w roku sformowania MOW UE odnotowano 

wzrost wskaźnika Freedom in the World w odniesieniu do państwa przyjmującego, w pierwszej kolej-

ności wyłączyć należy z badania te państwa, w których powodem zwiększenia ewaluacji nie były wy-

bory. Coroczne opisy krajów dostępne na stronie internetowej Freedom House2230 wymieniają łącznie 

cztery takie przypadki – w odniesieniu do Sierra Leone w 2002 roku, Libanu za 2009 rok i Nigerii za 

rok 2003, wskaźnik podwyższono m.in. ze względu na odnotowany spadek przemocy. Z kolei wobec 

Afganistanu za rok 2005 podniesiono go ze względu na zaobserwowany wzrost swobód obywatel-

skich2231. Przypomnieć należy, że wybory w Nigerii i Afganistanie należały do krytycznie ocenionych 

przez MOW UE, co pokazuje, że obecność MOW UE nie przyczyniła się do wzrostu ich jakości. 

Tabela 22. Państwa przyjmujące, którym zwiększono wartość wskaźnika Freedom in the World w roku MOW UE 

Rok Państwo 

Środowisko 

postkonflik-

towe 

Proces 

budowy lub 

odbudowy 

instytucji 

państwo-

wych 

Powód poprawy ewaluacji deklarowany 

przez Freedom House 

2001 Peru tak nie wybory, wzrost wolności 

2001 Timor Wsch. tak tak wybory 

2002 Kenia nie nie demokratyczna zmiana władzy 

2002 Timor Wsch. tak tak wybory 

                                                 
2230 www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world 
2231 Ibidem 
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Rok Państwo 

Środowisko 

postkonflik-

towe 

Proces 

budowy lub 

odbudowy 

instytucji 

państwo-

wych 

Powód poprawy ewaluacji deklarowany 

przez Freedom House 

2003 Rwanda II tak tak 

wybory (ocenione krytycznie przez MOW 

UE) 

2003 Rwanda I tak tak konstytucja 

2005 

Zachodni Brzeg i Strefa 

Gazy tak nie wycofanie Izraela, wybory 

2005 Liban tak nie wycofanie Syrii, wybory 

2005 Liberia tak nie wybory 

2005 Gwinea-Bissau tak nie wybory 

2005 Burundi tak tak wybory 

2006 Haiti tak nie wybory 

2006 Zambia nie nie wybory („najlepsze od 1991”) 

2006 Kongo (Kinszasa) tak tak wybory 

2006 Mauretania tak tak konstytucja i wybory 

2007 Sierra Leone nie nie demokratyczna zmiana władzy 

2007 Togo nie nie wybory 

2008 Bangladesz tak nie wybory 

2008 Pakistan tak nie tranzycja władzy, rządy cywilne 

2008 Nepal tak tak wybory 

2008 Bhutan nie tak proces konstytucyjny 

2009 Malawi nie nie wybory (polepszenie procesu) 

2010 Tanzania nie nie wybory (polepszenie procesu) 

2010 Gwinea tak tak wybory, rządy cywilne 

Źródło: opr. własne 

W pozostałych 24 przypadkach (zob. Tabela 22.), autorzy badania wymieniają przeprowadzenie wy-

borów jako jedyny lub jeden z czynników, który zadecydował o podwyższeniu ewaluacji danego pań-

stwa. W dwóch przypadkach (Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 2005, Liban 2006) głównym czynnikiem 

decydującym o wzroście wskaźnika wydają się być nie same wybory lecz wycofanie się obcych wojsk 

z całości lub części terytorium, a także – w przypadku autonomii – śmierć jej wieloletniego lidera 

Jasera Arafata, która zintensyfikowała walkę polityczną o schedę po nim. 

W grupie pozostałych 22 państw wychwycić można szereg prawidłowości. W szczególności aż 15 na 

22 przypadki, a więc ponad dwie trzecie, stanowią państwa lub terytoria postkonfliktowe, zaś w 10 

państwa przeprowadzające proces budowy instytucji konstytucyjnych, następujący po okresie wojny 

domowej, po uzyskaniu niepodległości lub po upadku rządów niedemokratycznym. Część państw 
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należy do obu grup. 

Składa się na nie szeroka gama przypadków – Rwanda w 2003, DR Kongo w 2006, Burundi w 2005, 

Nepal w 2008, Liberia w 2005, przeprowadzały pierwsze wybory po zakończeniu wojen domowych, 

co osłabia zależność między wzrostem notowań a jakością wyborów (w przypadku Rwandy autorzy 

stwierdzili wręcz, że gwarantowały one jedynie „skromny wybór" i najniższą wartość „7” podnieśli do 

„6”). Z kolei Bhutan w 2008 i Gwinea w 2010 przeprowadzały proces budowy instytucji demokra-

tycznych – w pierwszym przypadku był on efektem decyzji władcy o wprowadzeniu monarchii kon-

stytucyjnej, w drugim – upadku junty wojskowej powstałej po śmierci wieloletniego lidera gen. Lan-

sany Conté. Również w tej sytuacji, pierwsze w historii demokratyczne wybory z zasady podwyższają 

notowania danego państwa. Z kolei w przypadku Pakistanu 2008, Bangladeszu 2008, Mauretanii 2006 

mamy do czynienia z państwami, w których dokonano tranzycji władzy lub zakończono okres rządów 

wojskowych – jest to kolejny czynnik, który powoduje podwyższenie notowań niezależnie od jakości 

procesu wyborczego. Haiti 2006 i Peru 2001 stanowią natomiast przykłady skutecznie przeprowadzo-

nych wyborów po doprowadzeniu do rezygnacji oskarżanych o autorytaryzm przywódców. Wreszcie 

proces wyborczy w Timorze Wschodnim, który uwzględniono w podwyższeniu notowań tego państwa 

w badaniu Freedom in the World 2003, nie tylko stanowił zakończenie budowy władz tego nowopow-

stałego kraju, ale również finalizację jego procesu konstytucyjnego. Choć w żadnym z powyższych 

przypadków nie da się jednoznacznie wykluczyć pewnego wpływu MOW UE na jakość procesu wy-

borczego, to czynniki decydujące o zwiększeniu jego notowań w badaniu Freedom in the World zdają 

się być w olbrzymiej większości niezależne od istnienia bądź nieistnienia w danym kraju Misji2232. 

Spośród sześciu krajów, które nie są pokonfliktowymi i nie przeprowadzały procesu konstytucyjnego, 

podniesienie notowań Kenii (za rok 2002) i Sierra Leone (2007) usprawiedliwione było dokonaną tam 

demokratyczną zmianą władzy, zaś jedynie w przypadku czterech krajów (Malawi 2009, Tanzania 

2010, Zambia 2006 i Togo 2007), doceniono sam fakt przeprowadzenia regularnych wyborów bez 

zmiany władzy. W żadnym z czterech przypadków nie istnieją dane wykazujące jakikolwiek globalny 

wpływ MOW UE na jakość procesu wyborczego. Raport Końcowy MOW UE Zambia 2006 przypisu-

je polepszenie procesu wyborczego, protestom po wyborach w 2001 roku i zgodzie partii rządzącej na 

rewizję ustawodawstwa wyborczego, zaś Raport Końcowy MOW UE Togo 2007 – śmierci wielolet-

niego prezydenta Gnassingbé Eyademy i rozpoczęciu przez jego syna i następcę procesu dialogu z 

opozycją. Z kolei zauważalny wpływ MOW UE Tanzania 2010 na proces wyborczy zdaje się podwa-

żać sam jej Raport Końcowy, który w wielu miejscach krytykuje komisję wyborczą za niską współ-

pracę z Misją. Również Misja w Malawi nie odnotowała w swoim dokumencie końcowym żadnego 

                                                 
2232 Zwrócić należy przede wszystkim uwagę na to, że część MOW UE we wspomnianych krajach została wy-
dłużona lub przełożona ze względu na wadliwość procesu wyborczego (Gwinea) lub problemy z przeprowadze-
niem wyborów na czas (Bangladesz). Bywały również przypadki, w których MOW UE mogła jedynie obserwo-
wać proces wyborczy z częstymi incydentami w sferze bezpieczeństwa (Pakistan, Nepal). 
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wydarzenia, które sugerowałoby jej wpływ na proces wyborczy2233. 

Do grupy MOW UE, które mogły odegrać rolę we wzmocnieniu procesu konsolidacji demokratycznej 

w państwach przyjmujących już w roku swojego pobytu (zob. Tabela 22.), należy dodać te, w których 

państwach przyjmujących wystąpiły dalsze postępy demokratyzacji po obserwowanym procesie wy-

borczym. Łącznie po uśrednieniu wartości wskaźnika Freedom in the World za trzy kolejne lata ka-

lendarzowe po roku MOW UE wykazano istnienie 18 przypadków, w których nastąpiło polepszenie 

wskaźnika w porównaniu z rokiem MOW UE. Z powyższej grupy wyeliminować należy Timor 

Wschodni, gdyż zwiększenie ewaluacji po MOW UE z 2001 jest efektem przeprowadzenia wyborów 

prezydenckich w roku następnym i zostało już uwzględnione w poprzednim badaniu. MOW UE Sri 

Lanka 2000 i Sri Lanka 2001 traktować należy jako jeden przypadek ponieważ zwiększenie ewaluacji 

Sri Lanki nastąpiło w roku 2003 i uwzględnione zostało w statystyce dla okresu po obydwu Misjach 

naraz. Ponadto wzrost wskaźnika zdaje się nie mieć bezpośredniego związku z obserwowanymi pro-

cesami wyborczymi lecz usprawiedliwiany jest realizacją zawartego w międzyczasie porozumieniem o 

zawieszeniu broni z Tamilskimi Tygrysami. Nie należy również uwzględniać przypadku Zambii po 

wyborach 2001, gdyż zwiększenie jej notowań w rankingu Freedom in the World 2003 spowodowane 

było korektą metodologii w samym Freedom House. Poważne wątpliwości budzi casus Mozambiku, 

którego wzrost notowań nastąpił trzy lata po wyborach z powodu udanego śledztwa przeciwko mor-

dercom znanego dziennikarza oraz ograniczeniem autocenzury w mediach. Podwyższenie ewaluacji 

Kongo (Kinszasy) po MOW UE 2005 jest spowodowane przeprowadzeniem wyborów prezydenckich 

obserwowanych przez MOW UE Kongo (Kinszasa) 2006 i zostało już uwzględnione w Tabeli 22. 

Ponadto zmiany wskaźnika w odniesieniu do Sierra Leone i Kongo (Brazzaville) są – jak wynika z 

uzasadnienia zmian indeksu – rezultatem postępów ich procesów pokojowych, nie zaś demokratyzacji. 

W pozostałych dziesięciu przypadkach twórcy badania twierdzą, że podwyższenie notowań ma co 

najmniej pośredni związek z przeprowadzonymi wyborami (zob. Tabela 23.). 

Tabela 23. Poprawa wskaźnika Freedom in the World w ciągu trzech lat po MOW UE związana z procesem 
wyborczym 

Rok 
MOW 
UE Państwo 

Wzrost 
wskaźni-
ka Przyczyna deklarowana przez Freedom House 

2002 Kenia 2003 
objęcie władzy przez nową ekipę, zmiany konstytucyjne, 
zwiększenie niezależności sądów 

2005 Liberia 2006 
postępy w walce z korupcją i zwiększenie przejrzystości 
władzy 

2006 Zambia 2008 zwiększenie niezależności sądów 
2007 Togo 2009 powołanie Komisji Prawdy i Pojednania do badania nadużyć 

                                                 
2233 Zob. EU EOM Zambia 2006 – Final Report, s. 5; MOE UE Togo – Rapport final, s. 7, EU EOM Tanzania 
2010 – Final Report, s. 5, 9, 14, 33 i 38, EU EOM Malawi 2009 – Final Report. 
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Rok 
MOW 
UE Państwo 

Wzrost 
wskaźni-
ka Przyczyna deklarowana przez Freedom House 

praw człowieka, spadek przemocy 
2008 Bangladesz 2009 powołanie nowo wybranego rządu cywilnego 

2002 Madagaskar 2003 
postępy w odbudowie instytucji państwowych po starciach 
w walce o władzę 

2004 Malawi 2006 spadek nadużyć policyjnych i rządowych wobec opozycji 

2010 
Wybrzeże Kości 
Słoniowej 

2011, 
2012 

objęcie władzy przez zwycięzców wyborów, poprawa sytu-
acji w dziedzinie bezpieczeństwa 

2003 Gwatemala 2006 
zwiększenie reprezentacji grup mniejszości etnicznych w 
rządzie 

2004 Indonezja 2005 
zmiana władzy i jej decentralizacja, porozumienie pokojowe 
z separatystami z Aceh 

Źródło: opr. własne 

Analizując ewentualny wpływ MOW UE na wzrost wskaźnika, należy stwierdzić, że w sześciu na 

wymienionych 10 przypadków mamy do czynienia ze zmianą władzy lub pierwszymi od lat wyborami 

w państwach konfliktowych, w których sam wybór nowej władzy i objęcie przezeń funkcji oznaczało 

postęp w dziedzinie demokratyzacji. Dla przykładu: w Kenii w 2002 roku po raz pierwszy od czasu 

niepodległości władzę zdobyła opozycja, w Liberii zwycięstwo Ellen Johnson-Sirleaf w wyborach 

prezydenckich, doprowadziło do wyłonienia po raz pierwszy od wielu lat stabilnej władzy mającej 

legitymację demokratyczną, zaś w obu przypadkach w Wybrzeżu Kości Słoniowej, wybory doprowa-

dziły do przejęcia władzy przez opozycję i obalenia liderów oskarżanych o autorytaryzm. Podobnie 

tranzycja władzy miała miejsca na Madagaskarze, w Bangladeszu wybory kończyły okres władzy 

wojskowych, zaś w Indonezji stanowiły koniec okresu przejściowego i wprowadzenie pełnej demo-

kracji reprezentatywnej. We wszystkich tych przypadkach wpływ MOW UE na podstawową przyczy-

nę podwyższenia notowań tych państw uznać należy za znikomy, w szczególności w przypadku wybo-

rów w Wybrzeżu Kości Słoniowej zakończyły się wznowieniem wojny domowej. 

Również w czterech pozostałych nie wydaje się on odgrywać istotnej roli. W Raporcie Końcowym 

MOW UE Gwatemala 2003, istotnie zwracano uwagę na niedoreprezentowanie mniejszości Majów w 

parlamencie (faktem tym tłumaczono podwyższenie ratingu Freedom House), jednak w rekomenda-

cjach nie znalazła się żadna wzmianka na ten temat2234. Podobnie jak w raportach MOW UE Malawi 

2004, Zambia 2006 oraz Togo 20072235 nie znalazły się fragmenty odnoszące się do zjawisk, za które 

krajom tym podwyższono notowania. 

Analiza powyższych wyników i dokumentów prowadzi do konkluzji, że można wykluczyć duży i 

                                                 
2234 Por. EU EOM Guatemala 2003, Final Report, s. 20-21, 34-35 
2235 Por. EU EOM Malawi 2004 – Final Report, EU EOM Zambia 2006 – Final Report, MOE UE Togo 2007 – 
Rapport Final 
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zauważalny wpływ którejkolwiek z 81 badanych MOW UE na globalny wzrost jakości procesu konso-

lidacji demokratycznej w państwie przyjmującym. Również praktyka MOW UE zdaje się potwierdzać 

te konkluzje – MOW UE ani nie ma mandatu ani środków, by wymóc na państwie przyjmującym po-

lepszenie procesu wyborczego. Również w ujęciu negatywnym MOW UE nie ma zazwyczaj środków 

by zapobiec negatywnym zjawiskom – może je wyłącznie odnotować. Dla przykładu znaczna część 

MOW UE w swoich raportach końcowych odnotowała istnienie przemocy wyborczej. Nie jest nato-

miast znany udowodniony przypadek, w którym Misja zapobiegłaby wybuchowi przemocy.  

Teza ta zdaje się odzwierciedlać opinie innych badaczy zagadnienia. Zdaniem Meyera-Resende, 

MOW UE stanowi działanie „zbyt odizolowane” od innych form zaangażowania UE by mogło przy-

nosić widoczne efekty dla procesów konsolidacji demokratycznej. Meyer-Resende przytacza przykład 

MOW UE Ekwador 2007, która skrytykowała m.in. nierówny sposób ważenia głosów – efekt reformy 

wprowadzonej w roku wcześniejszym. Zdaniem tego autora, UE posiadała wszelkie mechanizmy by 

zwrócić na to uwagę władzom państwa przyjmującego jeszcze przed wyborami i przynajmniej teore-

tycznie dać mu możliwość ustosunkowania się do rekomendacji. Wymagałoby to przeprowadzenia 

wczesnej analizy, a być może obejmującej skierowanie do Ekwadoru misji eksperckiej. Użycie jako 

narzędzia MOW UE nie dało natomiast możliwości zmiany kontrowersyjnych przepisów prawa, lecz 

jedynie odnotowało ich istnienie. W ten sposób MOW UE spełniła swoją funkcję weryfikacyjną, jed-

nak nie była w stanie spełnić funkcji pomocowej względem obserwowanego procesu2236. 

Zaznaczyć należy, że powyższe konkluzje, jak również przytoczone opinie, choć wskazują na organi-

czony charakter funkcji pomocowej MOW UE, nie wykluczają jej istnienia. Niewątpliwie istnieją 

liczne przypadki, w których obecność obserwatorów – zarówno Zespołu Głównego w stolicy jak i 

zespołów LTOs i STOs w terenie – wpłynęła pozytywnie na kształt kampanii wyborczej, zwiększyła 

poziom zaufania wobec procesu wyborczego, a także zwiększyła prawdopodobieństwo działań, w 

których funkcjonariusze organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów, w sposób należyty 

przestrzegają procedur. Można zakładać, że w pracy MOW UE występuje zjawisko dające się określić 

mianem zamierzonego efektu obserwatora – sam fakt kontrolowania instytucji odpowiedzialnych za 

przeprowadzenie wyborów wpływa na ich pracę. Pozytywne efekty obserwacji, zauważalne w bezpo-

średniej pracy obserwatorów, choć w długoterminowej perspektywie niewątpliwie sprzyjają pogłębia-

niu poszczególnych aspektów procesu konsolidacji demokratycznej, nie wywołują jednak bezpośred-

niego i zauważalnego wpływu w perspektywie średnio- i krótkoterminowej. 

5.3.2 Wpływ MOW UE na kolejne procesy wyborcze 

Drugim sposobem oddziaływania MOW UE na państwo przyjmujące jest sformułowanie pod jego 

                                                 
2236 M. Meyer-Resende, EU Election Observation (…), op.cit., s. 16 
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adresem rekomendacji, których celem jest polepszenie jakości przyszłych procesów wyborczych. Re-

komendacje pojawiały się we wszystkich poddanych badaniu raportach końcowych i jako element 

tego dokumentu omówione zostały szczegółowo w trzecim rozdziale. Nacisk na ich jakość ze strony 

Komisji Europejskiej widoczny jest szczególnie w ostatnich latach omawianego okresu oraz po jego 

zakończeniu. Przedmiotem tej części rozprawy jest zakres w jakim rekomendacje sformułowane przez 

MOW UE w latach 2000-2010 były skutecznym narzędziem polepszania procesów wyborczych. 

W istocie zakres oddziaływania rekomendacji MOW UE oraz zainteresowania Komisji Europejskiej 

ich realizacją, jest jednym z nielicznych aspektów działalności MOW UE, który poddawany był w 

ostatnich latach regularnemu monitoringowi. Stąd znaczna część poniższych rozważań oparta będzie 

na dwóch analizach przeprowadzonych odpowiednio w roku 2008 i 2012 na zlecenie Parlamentu Eu-

ropejskiego, które były już cytowane w niniejszej pracy. Analiza Michaela Meyera-Resende2237 ma 

ogólny charakter i stanowi przegląd osiągnięć i słabości MOW UE w latach 2000-2007, podczas gdy 

analiza Manuela Wally’ego, opublikowana pod koniec 2012 roku zajmuje się wyłącznie rolą jaką w 

obserwacji wyborczej UE pełniły rekomendacje MOW UE2238. To ostatnie badanie wylicza m.in., że 

liczba rekomendacji wahała się od 8 do 95, a większość z nich dotyczyła bazy prawnej procesu wy-

borczego oraz prac administracji wyborczej. Zgodnie z tym studium, sprawy mediów, zestawiania 

wyników, sporów sądowych, równouprawnienia płci, a nawet rejestracji wyborców – nie przekraczały 

4 do 10 procent rekomendacji każda2239. 

Istotne dla dalszych rozważań jest stwierdzenie, że rekomendacje są jedynym narzędziem wpływu 

MOW UE na przyszłe procesy wyborcze, gdyż po wydaniu raportu końcowego Misja przestaje istnieć. 

Nie jest ona w stanie w żaden sposób monitorować ich ewentualnego wprowadzania w życie. Monito-

ringu takiego mogą dokonywać instytucje UE z użyciem śródterminowych misji eksperckich. Kolejna 

MOW UE wysłana do tego samego państwa może jedynie stwierdzić wprowadzenie w życie reko-

mendacji lub jego brak. 

Poważnym problemem w monitoringu wdrażania w życie rekomendacji jest ich z zasady niewiążący 

charakter. Niektóre z nich mogą nie mieć nawet bezpośredniego oparcia w zobowiązaniach międzyna-

rodowych danego państwa przyjmującego. Wielokrotnie MOW UE zalecały państwom przyjmującym 

wprowadzenie rozwiązań, które nie istnieją nawet w części państw członkowskich MOW UE. Na 

przykład MOW UE Ekwador 2007 wydała rekomendację wprowadzenia „przejrzystych i nadających 

się do wdrożenia mechanizmów demokracji wewnątrzpartyjnej do wyłaniania kandydatów na li-

stach"2240, MOW UE Pakistan 2008 proponowała rozważenie wprowadzenia gwarantowanych miejsc 

                                                 
2237 Ibidem 
2238 M. Wally, Following-up (…), op.cit. 
2239 Ibidem, s. 9 
2240 EU EOM Ecuador 2007, Final Report, s. 63 
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w parlamencie dla kobiet2241, a MOE UE Mozambik 2009 – wybór członków Krajowej Komisji Wy-

borczej (CNE) przez „platformę tworzoną przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego”2242. Przy-

kładów tego typu rekomendacji można by podać znacznie więcej – w istocie w omawianym okresie 

zdarzały się one w zdecydowanej większości MOW UE. W praktyce MOW UE w omawianym okre-

sie zdaje się występować również zjawisko maksymalizacji liczby rekomendacji. 

W raporcie Wally’ego zwrócono uwagę, że same MOW UE w omawianym okresie i tuż po jego za-

kończeniu, nie dokonywały przeglądu stanu wdrażania w życie rekomendacji swoich poprzedniczek. 

Przywołany zostaje m.in. MOW UE Zambia 2011, która wydając kolejny zestaw rekomendacji, w 

ogóle nie dokonała ewaluacji w jakim stopniu wprowadzane są zalecenia MOW UE Zambia 2001 i 

2006. Co więcej, praktyka ta dotyczy nie tylko pełnych MOW UE, lecz również ograniczonych i po-

zbawionych widoczności MEW UE, które w zasadzie powinny pełnić wyłącznie funkcję pomocową. 

Raport podaje przykład MEW UE Jemen 2012, która pominęła zbadanie wdrażania rekomendacji 

MOW UE Jemen 20062243. Z kolei w 2008 studium Michaela Meyera-Resende, wyliczało m.in., że 

seryjna obserwacja wyborów na Sri Lance w latach 2000-2005, gdzie skierowano aż cztery MOW UE 

polegała głównie na formułowaniu tych samych rekomendacji2244. 

Przede wszystkim jednak do końca omawianego okresu nie stworzono bazy danych ani żadnego na-

rzędzia porównawczego do badania MOW UE i trybu wdrażania w życie ich rekomendacji. Propozy-

cja taka pojawiła się w grudniu 2012 roku sformułowana w raporcie Wally’ego. Wśród zebranych 

przezeń i przedstawionych postulatów znalazło się „wprowadzenie wewnętrznej infrastruktury archi-

walnej”, która pozwalałaby odznaczać rekomendacje z dawnych MOW UE jako „aktywne” lub „roz-

wiązane”. Wally przyznawał jednak, że inne organizacje mające doświadczenie w obserwacji wybo-

rów – OBWE i OPA również dopiero prowadzą eksperymenty nad podobnym systemem2245. 

W świetle powyższych stwierdzeń, wydaje się zatem, że również w zakresie systemu rekomendacji, 

funkcja pomocowa MOW UE jest ograniczona. Jeżeli przyjąć, że MOW UE może polepszyć przyszły 

proces wyborczy wydając rekomendacje, jej rolę można uznać tylko wówczas, jeżeli zostaną one 

wprowadzone w życie. Zarówno cytowane powyżej badania jak i analizowane raporty końcowe, rzad-

ko podają przykłady wprowadzonej w życie rekomendacji MOW UE, a znacznie częściej wymieniają 

przykłady braku podobnego działania. Jednakże nacisk na bardziej precyzyjne formułowanie reko-

mendacji i formowanie już po zakończeniu omawianego okresu eksperckich misji śródterminowych 

oceniających stan wdrażania w życie zaleceń MOW UE pozwala przypuszczać, że rola tego aspektu 

                                                 
2241 EU EOM Pakistan 2008, Final Report, s. 65 
2242 EU EOM Mozambique 2009 – Final Report, s. 36 
2243 M. Wally, Following-up (…), op.cit., s. 17 
2244 M. Meyer-Resende, EU Election Observation (…), op.cit., s. 16 
2245 Ibidem, s. 17 
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funkcji pomocowej MOW UE będzie w najbliższych latach rosła. Można się spodziewać, że działania 

na rzecz poprawy przyszłych procesów wyborczych będą wręcz głównym zadaniem MOW UE.  

5.3.3 Funkcja pomocowa MOW UE – podsumowanie 

Ponieważ istotą funkcji pomocowej MOW UE jest wywarcie wpływu na procesy wyborcze tak aby 

polepszeniu uległa ich jakość, ocena funkcji pomocowej MOW UE zależy od dwóch czynników: za-

kresu w jakim obecność MOW UE mobilizuje władze i administrację wyborczą do zorganizowania 

rzetelnego procesu wyborczego, a jego uczestników do powstrzymania się od działań sprzecznych z 

prawem oraz zakresu w jakim rekomendacje MOW UE służą polepszeniu przyszłych procesów wy-

borczych. 

Wychodząc z założenia, że w państwach konsolidacji demokratycznej, poprawa procesu wyborczego z 

natury prowadzi do zauważalnego wzmocnienia konsolidacji i porównując wartości uznanego wskaź-

nika Freedom in the World dla państw przyjmujących MOW UE, można stwierdzić, że w większości z 

nich nie zaobserwowano istotnej jakościowej zmiany zakresu gwarantowanych przez państwo swobód 

demokratycznych ani w roku danej MOW UE ani w trzech kolejnych latach po jej przeprowadzeniu. 

W przypadkach zaś, w których zmiana ta nastąpiła, można przypisać ją innym i znacznie ważniejszym 

czynnikom niż sama obecność obserwatorów UE. Ponadto nie jest znany żaden udowodniony przypa-

dek, w którym MOW UE zapobiegłaby przemocy wyborczej lub przygotowywanemu fałszerstwu 

wyborczemu. Działania te zdają się wykraczać zarówno poza mandat jak i możliwości Misji, a ich 

przyczyną może być przede wszystkim działanie instytucji UE (groźba sankcji, mediacje itp.). Nie 

można jednak wykluczyć pomocowej roli MOW UE w mniejszym zakresie – bez wątpienia już sam 

fakt bycia obserwowanym wpływa pozytywnie na działania instytucji państwa przyjmującego i jego 

władz wyborczych. Występuje tutaj znany w naukach ścisłych efekt obserwatora, z tym że w wypadku 

MOW UE jak najbardziej zamierzony. Jego wpływ na całokształt procesu wyborczego wydaje się 

jednak wysoce ograniczony. Z pewnością MOW UE nie gwarantuje, ani nawet nie zwiększa prawdo-

podobieństwa, że dany proces wyborczy przebiegnie w zgodzie ze zobowiązaniami danego państwa. 

W odniesieniu do zakresu oddziaływania MOW UE na przyszłe procesy wyborcze należy stwierdzić, 

że w latach 2000-2010, pomimo formułowanych i rozbudowywanych przez cały omawiany okres, 

rekomendacji MOW UE, nie istniało żadne narzędzie oceny wprowadzania ich w życie. Studium spo-

rządzone w 2012 roku dla Parlamentu Europejskiego przyznaje istnienie takiego stanu rzeczy i zawie-

ra postulat uruchomienia takiego narzędzia, choć jednocześnie jego autor przyznaje, że żadna z orga-

nizacji obserwujących wybory do tej pory nie posiada systemu monitoringu swoich własnych reko-

mendacji. Podstawowym problemem rekomendacji jest fakt, że tylko część z nich znajduje oparcie w 

zobowiązaniach międzynarodowych państwa przyjmującego, podczas gdy obok nich wydawane były 
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rekomendacje wynikające z podstaw normatywnych, nierzadko znajdujących się zresztą poza dorob-

kiem normatywnym UE (np. zwiększenie świeckości państwa albo powołanie stałej komisji wybor-

czej). Monitoring rekomendacji MOW UE, który w opinii autora, zostanie w najbliższych latach 

usprawniony (od 2012 roku Komisja formuje śródokresowe misje eksperckie do oceny wdrażania w 

życie rekomendacji), będzie wymagał zatem rewizji sposobu formułowania rekomendacji. Do czasu 

jego wprowadzenia, rekomendacje MOW UE należy uznać za zbyt wybiórcze działanie, by mogło ono 

w sposób globalny stanowić środek naprawy przyszłych procesów wyborczych. Nie należy jednocze-

śnie lekceważyć pojedynczego wpływu niektórych z nich. 

5.4 Funkcja reprezentacyjna MOW UE – czy MOW UE są instrumentem dyplomacji publicz-

nej Unii Europejskiej? 

Poza funkcją weryfikacyjną i pomocową, Misje Obserwacji Wyborów UE spełniają jeszcze jedną 

istotną funkcję – kształtują wizerunek Unii Europejskiej poza terytorium jej państw członkowskich. 

Niezależnie od formalnego umocowania MOW UE poza systemem instytucjonalnym Unii, stosowania 

w raportach końcowych formułek wykluczających odpowiedzialność Komisji Europejskiej za za-

mieszczoną w nich ocenę procesu wyborczego oraz – w ostatnich latach – konsekwentnym podkreśla-

niu, że członkowie MOW UE nie są pracownikami Komisji Europejskiej, istnieje powszechna zgoda, 

że Misje i ich członkowie, a w szczególności Główny Obserwator, postrzegani są w państwach przyj-

mujących jako reprezentanci Unii Europejskiej i wpływają na generalne wyobrażenie o UE2246. 

Od początku omawianego okresu zarówno w dokumentach instytucji unijnych odnoszących się do 

działalności MOW UE, jak i w wypowiedziach osób odpowiedzialnych za formowanie Misji widać 

dbałość nie tylko o to, by Misje były bezstronnym narzędziem weryfikacji wyborczej oraz by swoją 

obecnością przyczyniały się do polepszenia procesów wyborczych, lecz również o to, by zapewniły 

sobie odpowiednio dużą widoczność i by w jak najlepszym świetle stawiały Unię Europejską jako 

uczestnika międzynarodowej obserwacji wyborczej. 

W szczególności: 

 Komunikat Komisji z 2000 roku zawiera aż 20 razy odniesienie do „widoczności” (visibility) 

MOW UE. Słowo to występuje w tym dokumencie częściej niż słowo „demokratyzacja” (15 razy) 

i sformułowanie „współpraca rozwojowa” (6 razy). Z dokumentu można wywnioskować, że kwe-

stia widoczności przesądziła o zarzuceniu przez UE udziału we wspólnych misjach obserwacji 

                                                 
2246 Raport dla Parlamentu Europejskiego z 2008 roku konkluduje m.in., że „informacje i analiza przedstawione 
przez Głównego Obserwatora i lidera delegacji obserwatorów z ramienia PE” w czasie konferencji prezentującej 
oświadczenie wstępne cieszy się zainteresowaniem mediów „szczególnie dlatego (not the least because) postrze-
gane są jako stanowisko UE, pomimo, że formalnie rzecz biorąc autorzy reprezentują jedynie MOW UE”. 
Zob. M. Meyer-Resende, EU Election Observation (…), op.cit., s. 14 
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wyborów tworzonych z innymi organizacjami międzynarodowymi2247, przyczyniła ię do stworze-

nia stanowiska Głównego Obserwatora2248 wraz z postulatem powierzenia jej osobie mającej do-

świadczenia z mediami, a w niektórych przypadkach prominentnej postaci politycznej oraz do-

prowadziła do postulatu powierzania funkcji rzecznika misji wykwalifikowanemu specjaliście „o 

znajomości polityk i instytucji Unii Europejskiej”, stosowania logo UE oraz zamieszczania w In-

ternecie informacji o działaniach pomocy wyborczej UE2249. Komunikat wychodzi z założenia, że 

„zaangażowanie UE w wybory i wsparcie przez nią wyborów powinno być widoczne, tak aby 

podkreślało przywiązanie UE do promowania demokratyzacji w jej działaniach zewnętrznych”. 

Jednocześnie precyzuje, że „widoczność nie może być celem samym w sobie i UE powinna uwa-

żać, żeby nie przyćmić roli krajowych instytucji i graczy” w państwie przyjmującym2250. Jako ide-

ał przedstawia więc taką MOW UE, po której Unia Europejska zdobędzie opinię rzetelnego recen-

zenta procesu wyborczego, powstrzymującego się od jakichkolwiek ingerencji w ten proces i po-

strzeganego jako siła bezstronna i respektująca suwerenność państwa przyjmującego. 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2001 roku wzywa Komisję do „poprawienia widoczno-

ści” UE w dziedzinie obserwacji wyborów (p. 32) i odnosi się do kwestii widoczności w pięciu 

spośród 69 punktów deklaracji. M.in. argumentuje względami widoczności stosowność powoły-

wania na Głównego Obserwatora członka Parlamentu Europejskiego (p. 9) oraz zwiększanie li-

czebności delegacji PE przy MOW UE obserwujących szczególnie ważne procesy wyborcze (p. 

21) 2251. 

 Dokument Roboczy Służb Komisji z 2003 roku dokonujący przeglądu wdrażania w życie Ko-

munikatu Komisji ocenia, że „MOW UE pozostają jednym z niewielu wdrażanych bezpośrednio 

działań Unii Europejskiej w terenie i cieszą się dużą widocznością” zaś Misje „otrzymują dużo 

miejsca w lokalnych mediach, jak również w mediach zagranicznych w zależności od tego czy 

wybory uważane są za znaczące na arenie międzynarodowej”2252. Pozytywnie ocenione zostaje 

wprowadzenie funkcji rzecznika Misji w procesach wyborczych, którym towarzyszy ożywione za-

interesowanie mediów. Dokument wymienia również jako elementy budowy wizerunku opisywa-

ne wielokrotnie procedury MOW UE: publikowanie oświadczeń i raportów na stronach Komisji, 

ogłaszanie powołania MOW UE przez instytucje unijne, organizowanie konferencji prasowych 

towarzyszących publikacji oświadczeń wstępnych, udzielanie przez Głównego Obserwatora wy-

wiadów, a także używanie logo UE „na samochodach, ubraniach obserwatorów i na wszystkich 

                                                 
2247 Communication from the Commision on EU Election Assistance and Observation (…), op.cit., s. 6 
2248 Ibidem, s. 22 
2249 Ibidem, s. 23 
2250 Ibidem, s. 23 
2251 European Parliament resolution on Commission communication on EU Election Assisatnce and Observation, 
op.cit., p. 9, 21, 32, 47 i 53. 
2252 Implementation of the Communication on Election Assistance and Observation (...), op.cit., s. 11 
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dokumentach wydawanych przez MOW UE”2253. 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2008 roku zawiera cztery odniesienia do widoczności 

MOW UE argumentując m.in., że „ze względu na metodologię i widoczność działań oraz kwestie 

tożsamościowe misje obserwacji wyborów UE muszą wciąż działać niezależnie od innych mię-

dzynarodowych i krajowych obserwatorów” (p. 11) oraz apelując o to, żeby ze względu na „wi-

doczność i wiarygodność” ściślej przestrzegano zasady koordynowania oświadczeń publicznych 

związanych z ustaleniami MOW UE (p. 26)2254. 

 Kwestia widoczności MOW UE występowała często w wystąpieniach poszczególnych członków 

kolegium odpowiedzialnych za politykę zewnętrzną, w szczególności Benity Ferrero-Waldner. 

Mówiła ona w 2007 roku, że obserwacja wyborcza „czyni politykę zagraniczną UE bardziej efek-

tywną i bardziej widoczną” ponieważ „pomaga UE stać się coraz „mądrzejszą siłą” na scenie glo-

balnej”2255. Dwa lata później określała obserwację wyborczą jako „bardzo widoczne wyrażenie ce-

lów polityki zagranicznej UE: promowania praw człowieka i demokracji, budowania pokoju oraz 

reformy bezpieczeństwa” stawiając pytanie czy Unia „zbiera wystarczający kapitał na widoczno-

ści tychże działań”2256. 

Celem niniejszego podrozdziału jest próba oceny skuteczności funkcji reprezentacyjnej MOW UE, a 

zatem stwierdzenie, czy MOW UE można postrzegać jako skuteczne narzędzie dyplomacji publicznej 

Unii Europejskiej oraz czy i w jakim zakresie narzędzie to przyczynia się do kształtowania pożądane-

go wizerunku Unii Europejskiej poza jej terytorium. 

5.4.1 Dyplomacja publiczna – założenia, cele i narzędzia budowy marki państwa 

Przystąpienie do jakichkolwiek rozważań na temat roli MOW UE w budowie wizerunku Unii Euro-

pejskiej wymaga przedstawienia podstawowych założeń dyplomacji publicznej, rozumianej jako dzia-

łalność państwa, organizacji międzynarodowej lub podmiotu subpaństwowego. Zazwyczaj definiowa-

na jest ona jako zamierzona działalność centralnego ośrodka decyzyjnego podmiotu stosunków mię-

dzynarodowych mająca na celu przekazanie i upowszechnienie komunikatów tworzących szeroko 

pojęty wizerunek danego podmiotu. 

Dla przykładu w rozumieniu polskiego MSZ, dyplomacja publiczna jest „zestawem działań o charak-

terze strategicznym, koncepcyjnym, analitycznym, koordynacyjnym i wykonawczym”, który realizo-

                                                 
2253 Ibidem 
2254 Misje obserwacji wyborów UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego (…), op.cit. 
2255 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood 
Policy Opening Speech Commission / Parliament Lessons Learned Seminar – EU Election Observation Missions, 
SPEECH/07/524, Brussels, 12 września 2007 r. 
2256 Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood 
Policy - Perspectives on EU Election Observation. Seminar on “Perspectives on EU Election Observation” 
Opening remarks, SPEECH/09/120, 17 marca 2009 r. 
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wany przez MSZ „obejmuje szerokie spektrum działań o charakterze informacyjnym, stawiających 

sobie za cel kształtowanie przychylnej Polsce zagranicznej opinii publicznej (…)” 2257. Podobną defi-

nicję proponuje amerykańska europeistka Ma’ia K. Davis Cross z University of Southern California. 

Dyplomacją publiczną jest według niej ogół działań, którymi „rząd państwa oraz/lub jego społeczeń-

stwo przedstawia się obcej opinii publicznej, tak aby polepszyć postrzeganie danego państwa przez 

rzeczoną opinię publiczną”2258. Bruce Gregory postrzega z kolei współczesną dyplomację publiczną 

jako „instrument używany przez państwa, stowarzyszenia państw oraz część aktorów subpaństwo-

wych i niepaństwowych w celu zrozumienia kultur, postaw i zachowań, budowania i zarządzania sto-

sunkami jak również wpływu na myślenie i mobilizowania działań pomagających rozwojowi ich inte-

resów i wartości”2259. Z kolei irlandzki dyplomata Michael McClellan w dość często cytowanej defini-

cji określił dyplomację publiczną mianem „strategicznego planowania i wykonania programu infor-

macyjnego, kulturalnego i edukacyjnego przez dane państwo”, które oddziaływując na zagraniczną 

opinię publiczną zachęca liderów politycznych do podejmowania korzystnych dla danego państwa 

decyzji2260. 

Zdecydowana większość państw ma dziś jasno wyznaczone cele i środki dyplomacji publicznej, a 

docenienie jej roli w ostatnich latach jest częstym elementem wystąpień osób decydujących o kształcie 

polityki zagranicznej2261. Na przykład dokument audytowy sporządzony dla Kongresu USA definiuje 

ogólny cel amerykańskiej dyplomacji publicznej (tu nazywanej zamiennie „komunikacją strategiczną”) 

jako próbę osiągnięcia „wpływu na postawy i zachowania światowej opinii publicznej w celu popiera-

nia przez nią strategicznych interesów USA”2262. 

W najbardziej konserwatywnym podejściu podstawowym narzędziem dyplomacji publicznej i kultu-

ralnej jest polityka edukacyjna – tworzenie programów stypendialnych i długoterminowego budowa-

nia sobie przychylnego środowiska wśród elit intelektualnych państw obcych, w szczególności są-

siedzkich. Typowym przykładem tego podejścia jest polityka Republiki Federalnej Niemiec, która 

zresztą zamiast pojęcia „dyplomacji publicznej i kulturalnej”, używanego m.in. przez Francję i Polskę, 

używa pojęcia „zagranicznej polityki kulturalno-edukacyjnej” (Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-

tik, AKBP). Jako podstawowe komunikaty i cele (traktowane są one jednocześnie) dyplomacji pu-

blicznej Niemiec wymienia m.in.: 
                                                 
2257 Czym jest dyplomacja publiczna, www.msz.gov.pl, [bez daty]  
2258 M.K. Davis Cross, EU Foreign Policy and the Challenge of Public Diplomacy, artykuł znajdujący się na 
stronie stockholm.sgir.eu 
2259 B. Gregory, American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation, „The Hague 
Journal of Diplomacy” 6 (2011), s. 353 
2260 M. McClellan, Public Diplomacy in the Context of Traditional Diplomacy, wykład w Akademii Dyploma-
tycznej w Wiedniu, 14 października 2004 r., dostępny pod adresem www.publicdiplomacy.org/45.htm 
2261 Zob. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, 
www.msz.gov.pl, 20 marca 2013 r. 
2262 U.S. Public Diplomacy Key Issues for Congressional Oversight, US GAO, Report to Congressional Commit-
tees, GAO-09-679SP, maj 2009, s. 6 
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a.) prezentację Niemiec jako kraju o znanej na całym świecie i różnorodnej scenie kulturalnej; 

b.) wzmacnianie wizerunku Niemiec jako miejsca, gdzie zdobywa się wykształcenie, wiedzę i prowa-

dzi badania naukowe; 

c.) rozpowszechnianie znajomości języka niemieckiego za granicą; 

d.) pomoc rozwojową poprzez odbudowę szkół i uniwersytetów w Afganistanie; 

e.) promowanie integracji europejskiej poprzez wprowadzanie ogólnounijnych ram dla edukacji i 

przygotowania zawodowego; 

f.) wspieranie renowacji zagrożonych miejsc kultury w państwach rozwijających się2263. 

Z przedstawionych powyżej założeń jasno wynika, że Niemcy chcą być postrzegane za granicą jako 

kraj kojarzony z kulturą i edukacją w większym stopniu niż ze swoją hard power lub nawet sukcesem 

ekonomicznym. Można zakładać, że skojarzenia te mają wyprzeć lub zmajoryzować skojarzenia wy-

woływane przez Niemcy z historią XX wieku. Podobny nacisk na działania edukacyjne zdaje się 

przeważać w założeniach polityki zagranicznej Francji wymienionych w wystąpieniu szefa jej MSZ w 

2013 roku. Francja zabiegać ma przede wszystkim o: 

a.) zwiększanie wpływów języka francuskiego w świecie; 

b.) zwiększanie liczby uczniów szkół francuskich za granicą; 

c.) zwiększanie liczby stypendystów na uczelniach francuskich wynikające z przekonania, że osoby te 

„staną się ambasadorami jej kultury, wartości i gospodarki”. 

Aby osiągnąć te cele Francja formułuje następujące komunikaty: 

a.) język francuski zwiększa swój zakres obowiązywania, a „wraz z rozwojem Afryki” liczba jego 

użytkowników przekroczy 700 milionów; 

b.) francuskie szkoły za granicą są atrakcyjnym miejscem nauki dla cudzoziemców; 

c.) Francja jest potęgą w dziedzinie kultury – posiada jeden z największych sektorów kulturalnych na 

świecie, który tworzy 5% jej eksportu2264. 

Cele i komunikaty dyplomacji publicznej w polityce innych dużych państw europejskich o mniejszym 

potencjale niż Francja i Niemcy, uwzględniają rzecz jasna różnicę tychże potencjałów. Utworzone w 

2013 roku przez rząd Hiszpanii biuro Wysokiego Komisarza ds. promocji Marki „Hiszpania” stawia 

sobie za cel przekazanie komunikatu przedstawiającego Hiszpanię jako „kraj o bogatej historii, który 

świetnie radzi sobie we współczesności” budowanego na pozytywnych skojarzeniach m.in. z: 

                                                 
2263 Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) Ziele und Aufgaben, www.auswaertiges-amt.de, [stan na 4 
lutego 2013 r.] 
2264 Politique culturelle extérieure - Tribune du ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius et de la 
ministre de la culture, Mme Aurélie Filippetti, avec „Le Figaro”, www.diplomatie.gouv.fr, Paris, 15 lipca 2013 r. 
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a.) hiszpańskim biznesem; 

b.) sukcesami hiszpańskiego sportu; 

c.) atrakcyjnością języka (przedstawianego jako „drugi język świata pod względem liczby użytkow-

ników”2265); 

d.) atrakcyjnością kultury2266. 

Typowe dla państw UE-15 zdaje się być traktowanie jako element dyplomacji publicznej i kulturalnej 

informowanie o zakresie swojej pomocy rozwojowej. Typowe dla nowych państw członkowskich jest 

z kolei kładzenie nacisku na kreowanie swojego wizerunku jako państwa o ważnym wkładzie do kul-

tury europejskiej oraz przykładu sukcesu gospodarczego. Dla przykładu podstawowe działania dy-

plomacji publicznej Rumunii mają na celu: 

a.) przeciwdziałanie negatywnemu wizerunkowi związanemu z emigracją i przestępczością poprzez 

przedstawianie Rumunii jako kraju o bogatej kulturze; 

b.) podkreślanie związków kulturowych z państwami romańskojęzycznymi (m.in. poprzez kampanie 

we Włoszech i Francji oraz członkostwo we Frankofonii); 

c.) przedstawianie Rumunii jako przykładu udanej transformacji ustrojowej2267. 

Jako cele dyplomacji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej wymieniono tworzenie wizerunku Polski 

m.in. jako: 

a.) ważnego państwa w Europie; 

b.) promotora europejskiej polityki wschodniej; 

c.) mocnego ogniwa Sojuszu Północnoatlantyckiego; 

d.) kraju sukcesu cywilizacyjnego i poszanowania dla wolności; 

e.) kraju bezpiecznego, posiadającego stabilne perspektywy rozwoju dzięki przynależności do Unii 

Europejskiej i NATO; 

f.) wartościowego partnera politycznego, gospodarczego, naukowego, społecznego i kulturalnego2268. 

Często cele dyplomacji publicznej obejmują przeciwdziałanie lub likwidację negatywnego wizerunku 

danego kraju lub części jego historii. Odgrywa to dużą rolę m.in. w dyplomacji publicznej Polski2269 

czy Izraela. 

                                                 
2265 Używanie metodologii pozwalającej w większym stopniu podkreślić znaczenie rodzimego języka wydaje się 
stałym elementem wielu strategii dyplomacji publicznej i kulturalnej. 
2266 Qué es Marca España. Marca España somos todos, marcaespana.es, [bez daty] 
2267 Activités de diplomatie publique - Les campagnes du MAE, www.mae.ro/fr/node/4582 
2268 Czym jest dyplomacja publiczna, op.cit. 
2269 W informacji o polityce zagranicznej ministra Radosława Sikorskiego większość miejsca poświęconego 
dyplomacji publicznej zajęła kwestia przedstawiania roli Polski w II wojnie światowej. Zob. Informacja Ministra 
Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, op.cit. 
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Jeszcze inne cele przyświecają dyplomacji publicznej państw nowo powstających oraz organizmów 

niepaństwowych. W szczególności celem ich dyplomacji publicznej może być wywoływanie prawi-

dłowych skojarzeń znanych postaci i wydarzeń związanych z danym terytorium2270, nierzadko upo-

wszechnienie jakiejkolwiek wiedzy na jego temat. 

Można więc przyjąć, że nie istnieje żaden organizm państwowy, który nie prowadzi choćby w mini-

malnym zakresie działań dyplomacji publicznej. Należy założyć, że każde państwo posiada wizję tego 

w jaki sposób chciałoby być postrzegane za granicą i podejmuje – niezależnie od ich skuteczności – 

świadome działania mające sprzyjać temu celowi. Działania te mogą mieć charakter scentralizowany 

lub zdecentralizowany, mogą być efektem planowania lub podejmowane ad hoc, oczywistością jest 

występowanie poważnych różnic w przeznaczanych na nie środkach, jednak za każdym razem stano-

wią one działania dyplomacji publicznej. 

5.4.2 Podstawowe komunikaty dyplomacji publicznej Unii Europejskiej 

Unia Europejska jak każdy podmiot stosunków międzynarodowych prowadzi działania dyplomacji 

publicznej. Znajduje się wręcz w sytuacji, w której działania te są niezbędne dla samego utrzymania 

na zewnątrz wiedzy o istnieniu Unii Europejskiej a w państwach członkowskich dla budowy tożsamo-

ści europejskiej. Pogląd ten jest szeroko reprezentowany w literaturze – Jan Melissen z Instytutu Clin-

gendael uważa, że działania dyplomacji publicznej Unii Europejskiej są dla niej „koniecznością ży-

ciową” (existential necessity)2271. Również w opinii Mai’i K. Davis Cross istnieje powiązanie ze-

wnętrznego wizerunku (external image) i wewnętrznej tożsamości (internal identity) Unii Europej-

skiej. W tym właśnie celu „UE próbuje zaznaczyć swoją obecność na scenie międzynarodowej jako 

jeden z najważniejszych graczy w światowej polityce” wykorzystując fakt, że „jest bez wątpienia naj-

większym w nowożytności przykładem dobrowolnej współpracy międzynarodowej pomiędzy pań-

stwami oraz wielką siłą normatywną m.in. w dziedzinie pomocy humanitarnej, walki ze zmianami 

klimatycznymi, multilateralizmu, praw człowieka i rozwoju”2272. 

Nie sposób nie zgodzić się z tą ostatnią opinią. Tak jak Niemcy kształtują swój wizerunek kraju o 

wybitnym poziomie edukacji, Francja przedstawia się jako centrum wielkiej kultury i matecznik jed-

nego z największych języków świata, a Polska jako przykład udanej transformacji ustrojowej, Unia 

                                                 
2270 Ciekawe pod tym względem jest wystąpienie ministra stosunków międzynarodowych, frankofonii i handlu 
zewnętrznego Quebecu Jeana-Françoisa Lisée, który definiował cele dyplomacji publicznej i kulturalnej swojej 
prowincji, jako takie oddziaływanie, aby opinia światowa właściwie kojarzyła miejsce pochodzenia znanych 
postaci quebecańskiej kultury, mylnie kojarzonych z innymi krajami, w tym Stanami Zjednoczonymi. Zob. Allo-
cution du ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, M. Jean-
François Lisée au colloque de l’Association internationales des études québécoises Québec, le 7 mai 2013, 
www.mrifce.gouv.qc.ca 
2271 J. Melissen, Beyond the New Public Diplomacy, „Clingendael Paper No. 3”, październik 2011 r. 
2272 M.K. Davis Cross, EU Foreign Policy and the Challenge of Public Diplomacy, stockholm.sgir.eu 
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Europejska, która nie ma wspólnego języka, wspólnego systemu edukacji i w której nie istnieje pełna 

zgoda na temat interpretacji wspólnej historii ani istnienia bądź nieistnienia wspólnej kultury, zmu-

szona jest do używania w kreowaniu swojego wizerunku przede wszystkim własnej bazy normatywnej. 

Dlatego też jej instytucje, w szczególności Komisja Europejska w działaniach zewnętrznych konse-

kwentnie budują wizerunek dobrowolnego związku państw działającego na rzecz rozwoju, pokoju, 

demokracji i praw człowieka. Wizerunek ten umacniany jest przez słabość unijnej polityki bezpie-

czeństwa i ograniczenia w stosowaniu twardej siły w polityce zewnętrznej. Jest natomiast zgodny z 

koncepcją multilateralizmu szeroko obecną w debacie o kierunkach działań UE w ostatnich latach2273. 

W tej sytuacji główne komunikaty instytucji Unii Europejskiej zarówno wobec mieszkańców UE jak i 

państw pozaunijnych zamieszczane przez Komisję na jej portalu zdają się wyglądać następująco: 

 UE jest dobrowolnym i unikalnym związkiem demokratycznych państw europejskich; 

 powstanie UE i wcześniejsza integracja europejska zapewniły Europie pokój2274; 

 UE jest największym dawcą pomocy rozwojowej na świecie2275; 

 UE broni na całym świecie praw człowieka, w tym prawa do demokratycznego zarządzania2276. 

Nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że Unia Europejska ma duży potencjał i atrakcyjny mit 

założycielski do uprawiania skutecznej dyplomacji publicznej2277. Jednocześnie poważną przeszkodą 

wydaje się być wielorakość ośrodków kształtujących opinię o UE2278, to nawet między nimi istnieje 

daleko posunięty konsensus w kwestii prostego przekazu, że UE jest dobrowolnym związkiem państw 

demokratycznych uznających prawa człowieka i demokrację za dużą wartość i że związek ten w miarę 

swoich możliwości krzewi je w stosunkach z zagranicą. O ile poszczególne państwa członkowskie 

mogły kwestionować podstawy ustrojowe UE lub wskazywać wady jej systemu instytucjonalnego, nie 

jest znany przypadek, aby jakiekolwiek państwo zakwestionowało publicznie powyżej opisane cechy 

Unii Europejskiej jako organizmu politycznego. 

5.4.3 Czy MOW UE stanowią instrument dyplomacji publicznej UE? 

W interesującym nas zakresie powstaje pytanie czy Misje Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej w 

swojej funkcji reprezentacyjnej stanowią instrument dyplomacji publicznej Unii Europejskiej i jaka 

jest skuteczność tego instrumentu. O ile wydaje się oczywistym, że MOW UE tworzą wizerunek Unii 

Europejskiej jako promotora wartości demokratycznych, to aby stanowiły instrument dyplomacji pu-

                                                 
2273 K. Szczerski, Dynamika systemu europejskiego, op.cit., s. 144-145 
2274 europa.eu/about-eu/index_pl.htm 
2275 europa.eu/pol/dev/index_pl.htm 
2276 europa.eu/pol/rights/index_pl.htm 
2277 publicandculturaldiplomacye.blogspot.com/2011/03/european-union-and-public-diplomacy.html 
2278 Ibidem 
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blicznej konieczne wydaje się aby instytucje UE w sposób zamierzony traktowały je jako środek do 

dyfuzji podstawowych komunikatów dyplomacji publicznej UE.  

Odpowiedź na to pytanie wydaje się pozytywna. Świadczą przede wszystkim odpowiednie fragmenty 

dokumentów unijnych zamieszczonych we wstępie do tego podrozdziału. Inne argumenty, które po-

zwalają na podtrzymanie twierdzącej odpowiedzi na zadane pytanie są następujące: 

1.) Niezależnie od swojego formalnego statusu, MOW UE korzystają z symboliki Unii Europejskiej, 

używają nazwy UE i są powszechnie uważane za przedstawicieli Unii Europejskiej. Ponadto ist-

nieje powiązanie MOW UE z instytucjami UE w postaci osoby Głównego Obserwatora oraz 

członków delegacji Parlamentu Europejskiego. Istnieje również powiązanie między MOW UE 

oraz służbami dyplomatycznymi państw członkowskich w postaci udziału dyplomatów w charak-

terze obserwatorów krótkoterminowych rekrutowanych na miejscu (LSTOs). W przekazie spo-

łecznym nie jest możliwe rozdzielenie funkcji wymienionych funkcjonariuszy w ramach MOW 

UE oraz odpowiednio instytucji UE lub państw członkowskich; 

2.) MOW UE rozliczane są ze swojej widoczności, a w warunkach pracy ich rzeczników prasowych 

(Press Officers) znajduje się obowiązek zapewnienia Misji „maksymalnej widoczności”.  

3.) MOW UE ściśle współpracuje w sprawach wizerunkowych z Delegaturą Unii Europejskiej oraz 

służbami Komisji i ESDZ oraz przedstawia dane dotyczące swojej widoczności w raportach śród-

okresowych dla instytucji UE; 

4.) Ciekawym zjawiskiem, które również potwierdza tezę, że MOW UE stanowią instrument dyplo-

macji publicznej Unii Europejskiej jest zastosowanie przez nie w ostatnich latach środków tzw. 

dyplomacji 2.0 – od 2011 roku każda MOW UE ma stronę na facebooku i konta na twisterze, zaś 

w 2013 roku rozpoczęły się próby wprowadzenia użycia Twittera Live2279. Środki te służą wyłącz-

nie funkcji reprezentacyjnej MOW UE i nie wspierają ani jej funkcji weryfikacyjnej ani pomoco-

wej; 

5.) Sama Komisja postrzega MOW UE jako działanie pokrewne lub w części swoich funkcji zbieżne 

z dyplomacją publiczną. Dowodem tego jest utworzenie w ramach Służby ds. Instrumentów Poli-

tyki Zagranicznej (FPI), wspólnego Instrumentu Dyplomacji Publicznej i Obserwacji Wyborów. 

W świetle powyższych faktów należy uznać, że Misje Obserwacji Wyborów, dotychczas pomijane w 

tym kontekście w piśmiennictwie, stanowią instrument dyplomacji publicznej Unii Europejskiej w 

takim zakresie w jakim kształtują pozytywny wizerunek Unii Europejskiej oraz dokonują dyfuzji jej 

wartości normatywnych, a więc wykonują funkcję, którą określić można mianem reprezentacyjnej. Na 

funkcję tę od początku istnienia MOW UE kładziony jest szczególny nacisk ze strony instytucji unij-

                                                 
2279 Prekursorem jego użycia jest Tommaso Caprioglio, Zastępca Głównego Obserwatora w MOW UE Burundi 
2010, Senegal 2012, Paragwaj 2013 i Gwinea 2013. 
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nych, które domagają się aby Misje przyczyniały się do tworzenia wizerunku UE. Wreszcie wykony-

wanie przez MOW UE funkcji reprezentacyjnej i pełnienie roli instrumentu dyplomacji publicznej UE 

jest działaniem zamierzonym i nie stanowi wyłącznie wartości dodanej2280.  

5.4.3.1 Skuteczność MOW UE jako instrumentu dyplomacji publicznej UE 

Ocena wpływu MOW UE na wizerunek Unii Europejskiej utrudniona jest z podobnych przy-

czyn, z jakich utrudniona jest ocena wpływu niemal każdego instrumentu dyplomacji pu-

blicznej i kulturalnej2281 – wizerunek państwa lub organizacji międzynarodowej zależy od 

całego zespołu zamierzonych i niezamierzonych oddziaływań danego podmiotu na jego oto-

czenie. Ocenić można natomiast czy generalny efekt wywoływany przez dany środek jest 

zgodny czy też sprzeczny z ogólną strategią dyplomacji publicznej danego podmiotu. 

W tym kontekście skuteczność MOW UE jako środka dyfuzji komunikatów dyplomacji publicznej UE 

jest różna w odniesieniu do poszczególnych regionów i państw przyjmujących . Można jednak wska-

zać kilka generalnych reguł tworzących uwarunkowania zwiększające lub zmniejszające zarówno 

widoczność MOW UE jak i wpływ Misji na wizerunek Unii Europejskiej: 

1.) postrzeganie MOW UE zdaje się być antytezą postrzegania w danym państwie instytucji państwa, 

a w szczególności organów administracji wyborczej – im mniejsze jest do nich zaufanie, tym bar-

dziej obecność MOW UE postrzegana jest jako czynnik dający nadzieję na uczciwy proces wy-

borczy. W przypadku krajów, w których organa administracji wyborczej cieszą się zaufaniem, 

MOW UE automatycznie tracą część widoczności; 

2.) widoczność MOW UE jest mniejsza w państwach, gdzie wybory obserwowane są przez posiada-

jące doświadczenie i uznanie MOW organizacji regionalnych. W szczególności takim regionem 

jest Ameryka Łacińska i Karaiby, gdzie najbardziej widoczną Misją jest zazwyczaj MOW OPA; 

3.) dyfuzja przekazu dyplomacji publicznej UE za pośrednictwem MOW UE jest osłabiona w pań-

stwach Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz innych krajach muzułmańskich, ponieważ Unia 

Europejska i jej państwa członkowskie są tam głównie postrzegane w kontekście konfliktu bli-

skowschodniego lub/oraz działalność demokratyzacyjna UE wobec „tolerowania przez Zachód” 

                                                 
2280 Typowym przykładem działania budującego wizerunek podmiotu stosunków międzynarodowych, ale nie 
planowanego jako taki, jest wspomniany powyżej przykład kształtowania marki Hiszpanii przez sukcesy jej 
sportu. Można założyć, że u podstaw sukcesu sportowego zasadniczo nie leży dbałość o markę własnego kraju 
lecz sama chęć odniesienia sukcesu i że np. pozytywne skojarzenia jakie wywołują z Hiszpanią sukcesy jej re-
prezentacji piłkarskiej są wyłącznie wartością dodaną. 
2281 Nie są prowadzone w tej dziedzinie żadne powtarzające się i oparte na wspólnej metodologii badania. Choć 
uprawnioną wydaje się hipoteza, że organizacja Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka 
Chopina sprzyja postrzeganiu Polski jako kraju o wysokiej kulturze, to nie istnieje narzędzie, które w sposób 
wiarygodny pokazywałoby w jakim stopniu to czyni, ani jaki efekt wywołałoby na przykład zawieszenie organi-
zowania Konkursów. 
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niedemokratycznych reżimów w państwach arabskich, uchodzi za wybiórczą. 

W świetle powyższych założeń, widoczność MOW UE wydaje się szczególnie silna w krajach Afryki 

Subsaharyjskiej ponieważ niemal wszystkie państwa tego regionu, które wprowadziły systemy wielo-

partyjne, znajdują się wciąż w fazie konsolidacji demokratycznej, której istotną cechą w ich wypadku 

jest ograniczone zaufanie do własnych instytucji państwowych. W tej sytuacji znaczna część ich elek-

toratu dostrzegać może w pobycie MOW UE nadzieję na polepszenie procesu wyborczego, a wręcz za 

conditio sine qua non prawdziwie demokratycznych wyborów. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 

wizerunek MOW UE osłabiony jest m.in. z powodu działalności MOW OPA i niewielkiej wiedzy na 

temat Unii Europejskiej, podczas gdy w większości państw azjatyckich, w których MOW UE w latach 

2000-2010 obserwowały wybory – ze względu na kojarzenie UE z konfliktem kulturowym. 

Wykres 6. Uwarunkowania wizerunkowe Misji Obserwacji Wyborów UE w wybranych regionach świata 

 

Źródło: opr. własne 

Pewną generalną tendencję zdaje się wskazywać przeprowadzany od 2005 roku sondaż instytutu Gal-

lupa, który jako jeden z nielicznych instytutów badawczych przeprowadza ogólnoświatowe badania 

dotyczące m.in. popularności Unii Europejskiej. W swojej ostatniej edycji, przeprowadzony na miesz-

kańcach 125 krajów i opublikowany w grudniu 2011 roku wykazał, że UE jest najbardziej popularna i 

najbardziej rozpoznawalna w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie aż 72% ankietowanych ma pozytywne 

zdanie o Unii. W tym samym czasie światowa mediana odpowiedzi na pytanie „Czy podoba się pa-

nu/pani praca wykonywana przez kierownictwo Unii Europejskiej?” wynosiła 44% odpowiedzi pozy-

tywnych. 

•postrzeganie MOW UE jako jednego z kilku i nie najważniejszyego obserwatora 
wyborów, przewodnictwo MOW OPA w działalności obserwacyjnej 

•niska wiedza na temat Unii Europejskiej 

•wieloletnie tradycje (z wyjątkami) organizowania procesów wyborczych, i 
zwiększone zaufanie do instytucji organizujących wybory 

AmerykaŁacińska i 
Karaiby 

•  powszechne przekonanie, że obecność MOW UE daje nadzieję na 
przeprowadzenie uczciwego procesu wyborczego 

•częste przeświadczenie, że Unia Europejska może zareagować negatywnie w 
przypadku wykrytego fałszerstwa 

•zaufanie do bezstronności MOW UE większe niż do bezstronności centralnej 
komisji wyborczej 

Afryka 
Subsaharyjska 

•wizerunek UE powiązany z polityką UE wobec konfliktu bliskowschodniego i 
wynikające z tego ograniczone zaufanie do intencji demokratyzacyjnych UE 

•ograniczona wiedza na temat MOW UE ze względu na wybiórcze stosowanie jej 
w innych państwach regionu 

Bliski i Środkowy 
Wschód 
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Jednocześnie jedynie 4% mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej nie miało zdania lub nie chciało wyra-

zić opinii na temat UE. Dla porównania w krajach b. ZSRR odsetek ten wynosił 40%, a w obu Ame-

rykach 53%2282. Afryka była więc regionem gdzie rozpoznawalność „marki UE” jest najwyższa, a 

jednocześnie jej odbiór zdecydowanie najbardziej pozytywny (zob. Tabela 24.). 

Tabela 24. Ocena działalności Unii Europejskiej w poszczególnych regionach świata w 2011 roku  

Region Pozytywna Negatywna Brak zdania 

Afryka Subsaharyjska 72% 21% 4% 

państwa członkowskie UE 46% 28% 24% 

b. ZSRR 44% 19% 40% 

obie Ameryki 31% 17% 53% 

Azja 30% 18% 47% 

Bliski Wschód i Afryka Płn. 30% 47% 23% 

Źródło: www.Gallup.com 

Twórcy sondażu interpretują wyraźną różnicę w notowaniach UE w Afryce i reszcie świata tym, że 

Unia Europejska jest popularna tam, gdzie kojarzona jest z pomocą rozwojową2283. Podobnie interpre-

towano wyniki sondażu z 2005 roku gdzie poparcie Afrykańczyków dla kierownictwa UE wynosiło 

67% wobec 20% odpowiedzi negatywnych i 8% odpowiedzi odmownych lub wyrażających brak zda-

nia2284. 

Zwrócić należy uwagę, że popularność UE w poszczególnych państwach Afryki nie jest wprost pro-

porcjonalna do udzielanej im pomocy rozwojowej. Gdyby przyjąć takie założenie nie można by wyja-

śnić fenomenu popularności UE w Gwinei (zob. Tabela 25.), gdzie w roku 2004 i 2009 pomoc rozwo-

jową dwukrotnie obniżano do minimum, a przywrócono w pełni dopiero w roku 2011, co powoduje, 

że była ona nieodczuwalna w czasie sondażu. Do czasu badania nie zdążyłyby zatem powstać ani 

szkoły ani drogi budowane dzięki wsparciu finansowemu KE, które są podstawowym środkiem wi-

doczności pomocy rozwojowej. Zastosowanie kryterium wielkości pomocy rozwojowej nie pozwoli-

łoby również na wytłumaczenie fenomenu popularności UE w Zimbabwe, które w czasie przeprowa-

dzania sondażu znajdowało się pod sankcjami. 

Sondaż nie zawiera wyszczególnienia z czym konkretnie respondentom kojarzy się Unia Europejska, 

ani czy wyróżniają jej działania demokratyzacyjne spośród jej działań pomocowych. Porównanie wy-

ników sondażu między krajami, które przyjmowały MOW UE i pozostałymi nie wydaje się zasadne – 

procesy wyborcze w państwach afrykańskich najczęściej śledzone są również w innych krajach dane-

                                                 
2282 J. Sonnenschein, EU Leadership Earns More Fans Than Critics Worldwide, www.gallup.org, 27 grudnia 
2011 r. 
2283 Ibidem 
2284 M.K. Davis Cross, EU Foreign Policy and the Challenge of Public Diplomacy, op.cit., s. 5 
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go subregionu i w powszechnym odczuciu mają reperkusje regionalne2285. Informacje o działalności 

MOW UE często pojawiają się też w powszechnie odbieranych mediach ogólnoafrykańskich, np. BBC, 

RFI – Afrique i telewizji Afrique24.  

Tabela 25. Ocena działalności UE w wybranych państwach przyjmujących MOW UE 

Kraj 

Opinie 

pozytywne 

Opinie nega-

tywne 

Brak zdania 

lub odmowa 

odpowiedzi 

Różnica odset-

ka opinii pozy-

tywnych i 

negatywnych 

Ghana 86% 10% 4% +76 

Burundi 80% 16% 4% +64 

Gwinea 72% 13% 14% +59 

Mozambik 77% 21% 1% +56 

Kenia 76% 21% 2% +55 

Uganda 75% 21% 4% +54 

Zambia 71% 20% 8% +51 

DR Kongo 66% 15% 19% +51 

Nigeria 66% 15% 19% +51 

Kambodża 43% 10% 47% +33 

Zimbabwe 63% 31% 6% +32 

Haiti 47% 26% 27% +21 

Peru 32% 11% 57% +21 

Ekwador 32% 19% 49% +13 

Boliwia 30% 17% 53% +13 

Wenezuela 32% 22% 46% +10 

Salwador 33% 25% 42% +8 

Gwatemala 22% 14% 64% +8 

Meksyk 22% 19% 59% +3 

Indonezja 19% 33% 48% -14 

Bangladesz 17% 31% 52% -14 

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 31% 56% 13% -25 

Pakistan 19% 45% 36% -26 

Jemen 15% 44% 40% -29 

Liban 28% 62% 10% -34 

Afganistan 24% 66% 10% -42 

Źródło: www.Gallup.com 

Reasumując, wydaje się zatem iż jakikolwiek poważny wpływ MOW UE na budowę wizerunku Unii 

Europejskiej może występować na obszarze Afryki Subsaharyjskiej. Jednocześnie ponieważ do Afryki 

                                                 
2285 Np. odwołanie wyborów prezydenckich w Mali w 2012 roku wywołało w sąsiednim Senegalu obawy o to, 
że tamtejsza ekipa sprawująca władzę również odwoła II turę wyborów prezydenckich.  
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skierowano łącznie połowę wszystkich MOW UE w omawianym okresie, a w ostatnim jego roku 

wszystkie MOW UE, fakt ten zwiększa skuteczność Misji jako środka budowy wizerunku Unii Euro-

pejskiej. Nawet jednak rozważając jego zakres w odniesieniu do Afryki Subsaharyjskiej należy wy-

raźnie zaznaczyć, że MOW UE spełniają swoją rolę środka dyplomacji publicznej wyłącznie wespół z 

innymi działaniami o charakterze pomocowym, w tym demokratyzacyjnym. 

5.4.4 Funkcja reprezentacyjna MOW UE – podsumowanie 

W świetle przedstawionych definicji, celów i zadań dyplomacji publicznej należy zgodzić się z twier-

dzeniem, że MOW UE w określonym zakresie stanowią instrument dyplomacji publicznej Unii Euro-

pejskiej. Stanowią bowiem zamierzone oddziaływanie, które – w interesującym nas w tym miejscu 

zakresie – ma współtworzyć wizerunek Unii Europejskiej jako dawcy pomocy rozwojowej i krzewi-

ciela wartości demokratycznych oraz promotora idei praw człowieka. Należy przyjąć, że zasadniczo 

obraz taki wywołuje u mieszkańców większości państw przyjmujących pozytywne skojarzenia. W ten 

sposób UE tworzy jednoznacznie pozytywny wizerunek swojej działalności, odróżniający go od wize-

runku innych wpływowych aktorów światowego systemu stosunków międzynarodowych, które mogą 

być na przykład kojarzone ze skłonnością do użycia siły lub traktowaniem zysku ekonomicznego jako 

jedynego kryterium współpracy. Wizerunek ten niewątpliwie wspiera faktyczny brak unijnej siły 

zbrojnej, nie uczestniczenie pod sztandarem UE w niepopularnych operacjach zbrojnych oraz niewy-

woływanie skojarzeń z działaniami zakulisowymi. 

Pytanie o zakres znaczenia MOW UE na budowę wizerunku Unii pozostaje otwarte. Występuje bo-

wiem to samo zjawisko, które obecne jest w ocenie instrumentów dyplomacji publicznej państw – ich 

zastosowanie ma zazwyczaj charakter krótkookresowy, podczas gdy ich skutki są długookresowe. 

Ponadto każdy podmiot, w tym UE, podejmuje jednocześnie liczne i różne działania dyplomacji pu-

blicznej – nie istnieje narzędzie, by jednoznacznie, tym bardziej wykorzystując dane ilościowe, ukazać 

wpływ każdego z nich. O domniemanej skuteczności MOW UE świadczy jednak jej widoczność – 

Misje, obok pomocy rozwojowej, stanowią najbardziej znany i widoczny w krajach przyjmujących 

przykład działalności pomocowej UE. Z pewnością są też największym przykładem widocznej dzia-

łalności demokratyzacyjnej Unii – obserwatorzy UE w trakcie procesu wyborczego stają się jednym z 

jego powszechnie znanych uczestników i ściągają na siebie dużą uwagę zarówno mediów jak i ludno-

ści państw przyjmujących. Ta ostatnia niekiedy (szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej) postrzega 

obecność MOW UE jako warunek dla poprawnego przeprowadzenia wyborów i oznakę, że Unia Eu-

ropejska interesuje się ich krajem. 

Pewną wskazówką skuteczności MOW UE jako działania dyplomacji publicznej może być sondaż 

instytutu Gallupa, z którego wynika, że w Afryce, dokąd skierowano połowę MOW UE w całym 
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omawianym okresie, Unia Europejska ma znacznie lepszą opinię, niż w innych regionach świata, 

łącznie z obszarem samej UE. Autorzy sondażu przypisują wyniki wyraźnie wyróżniające się na tle 

reszty świata (w Afryce markę „UE” rozpoznaje 96% ankietowanych, a 72% ma o Unii pozytywne 

zdanie) działalności pomocowej, choć jednocześnie nie wyjaśniają fenomenu, że Unia popularna jest 

również w tych państwach, które znajdują się pod częściowymi sankcjami (Zimbabwe) oraz tych, 

gdzie pomoc rozwojowa ma niewielkie znaczenie (Nigeria, Senegal). Wydaje się, że skojarzenie Unii 

Europejskiej z demokracją i prawami człowieka może odgrywać zauważalną rolę w osiągniętym wy-

niku, a MOW UE może mieć ważną rolę w wywołaniu tego skojarzenia. 

Istotnym jest spostrzeżenie, że kreowanie widoczności MOW UE i wpływ na opisane powyżej po-

strzeganie Unii są celami zamierzonymi. Niemal każdy z dokumentów stanowiących podstawę funk-

cjonowania MOW UE stawia przed Misjami zadanie kreowania własnej widoczności, wyraźnie po-

strzegając w tym element widoczności UE jako całości. Można wręcz powiedzieć, że w latach 2000-

2010 budowa wizerunku MOW UE uległa znacznemu rozwojowi, w szczególności poprzez stworze-

nie i wzmocnienie pozycji Głównego Obserwatora, integrację MOW UE z delegacją obserwatorów z 

PE, stworzenie stanowiska Rzecznika Misji, a po zakończeniu tego okresu zastosowanie typowych 

narzędzi dyplomacji publicznej, w tym elementów dyplomacji 2.0 (Twitter, Facebook). 

Ponadto rola MOW UE wydaje się skuteczna jeżeli wziąć pod uwagę środki, które UE przeznacza na 

MOW UE. Wydatki rzędu 30-40 milionów euro rocznie, to jak łatwo przeliczyć, przeciętnie nieco 

ponad milion euro na jeden kraj członkowski. Są one, podobnie jak inne wydatki na EIDHR bez zna-

czenia dla budżetu wspólnotowego i stanowią niewielką część środków przeznaczanych na pomoc 

rozwojową, a nawet na inne formy pomocy wyborczej. Przez to można wnioskować, że z dużym 

prawdopodobieństwem MOW UE właściwie i w sposób bliski do zamierzonego spełniają swoje zada-

nia jako instrument budowy wizerunku Unii Europejskiej. 
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Zakończenie 

W ciągu dziesięciu lat Unia Europejska uczyniła obserwację wyborów jednym ze swoich standardo-

wych działań w stosunkach z państwami pozaeuropejskimi tworząc w miarę zuniformizowany instru-

ment zwany Misjami Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej (MOW UE), dzięki któremu stała się 

jednym z najważniejszych i najbardziej widocznych recenzentów procesów wyborczych na świecie. 

Podczas gdy w latach 1993-1999 obserwacja wyborcza UE miała charakter incydentalny, w później-

szych latach nabrała charakteru systemowego. Pod koniec omawianego okresu zasadniczo Komisja 

Europejska zainteresowana była obserwacją każdego procesu wyborczego poza obszarem państw 

członkowskich o ile: 

a.) odbywał się on również poza obszarem członkowskim OBWE; 

b.) decydował o wyłonieniu władz państwa przyjmującego; 

c.) odbywał się w państwie o nieskonsolidowanej demokracji, jednocześnie deklarującym przywiąza-

nie do procedur demokratycznych. 

Obserwacja wyborcza UE była i jest działaniem zewnętrznym, podejmowanym na zaproszenie pań-

stwa przyjmującego, za jego zgodą i przy jego formalnym współdziałaniu. Wyróżnia to Unię Europej-

ską na tle innych organizacji międzynarodowych, takich jak OBWE, Unia Afrykańska czy Organiza-

cja Państw Amerykańskich, które obserwację wyborczą prowadzą wyłącznie w odniesieniu do wła-

snego obszaru i traktuje ją przede wszystkim jako weryfikację zobowiązań prawnomiędzynarodowych 

państw członkowskich. MOW UE pełnią zatem nie tylko tradycyjną weryfikacyjną funkcję misji ob-

serwacji wyborów, lecz również dwie inne: jako działanie mające wspierać polepszanie jakości proce-

sów wyborczych pełnią funkcję pomocową, zaś jako działanie prowadzone w imieniu Unii Europej-

skiej, z użyciem jej nazwy i symboliki, pełnią funkcję reprezentacyjną. 

Właściwe badanie wszystkich trzech funkcji, które pozwala wysunąć wnioski co do rzeczywistego 

oddziaływania MOW UE poprzedzono szczegółową analizą uwarunkowań, genezy, struktury i historii 

tego instrumentu działań zewnętrznych UE, podzielonej w tej dokładnie kolejności na rozdziały ni-

niejszej rozprawy. 

W rozdziale pierwszym wykazano, że podstawowym uwarunkowaniem Misji Obserwacji Wyborów 

UE jest ich funkcjonowanie w warunkach powszechnego uznania prawa do demokratycznego zarzą-

dzania za część praw człowieka. W związku z tym poszczególne rządy, choć mają wybór w sposobie 

zapewnienia tego prawa, nie mogą w świetle swoich zobowiązań prawnomiędzynarodowych odma-

wiać go swoim obywatelom bez narażenia się na reakcję innych państw i organizacji międzynarodo-

wych. Choć zobowiązania te zasadniczo podjęte zostały przez większość państw wraz z przyjęciem 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a w szczególności wraz z podpisaniem i ratyfikowaniem 
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Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, to do końca lat osiemdziesiątych ist-

niejący wówczas paradygmat nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw, uniemożliwiał rzetelną 

weryfikację międzynarodową tychże zobowiązań. Prowadziło to do zaobserwowanej i opisanej w 

pierwszym rozdziale sytuacji, w której dyktatury komunistyczne oraz personalne dyktatury Trzeciego 

Świata chętniej brały na siebie powyższe zobowiązania niż demokracje zachodnie. Dla przykładu pań-

stwa Układu Warszawskiego statystycznie ratyfikowały Pakt o siedem lat wcześniej niż państwa NA-

TO, świadome, że nie istnieje żaden mechanizm, który zmuszałby do wywiązywania się z jego zapi-

sów, w tym zwłaszcza prawa obywateli do wyboru rządu. Sytuacji, w której paradygmat nieingerencji 

dominował nad zasadą prawa do demokratycznego zarządzania zasadniczo nie zmieniły wydarzenia 

związane z opisaną przez Samuela Huntingtona „trzecią falą demokratyzacji” – pomimo stopniowego 

ustanawiania począwszy od 1974 roku demokracji w państwach Półwyspu Iberyjskiego, w wielu pań-

stwach Ameryki Łacińskiej oraz pomimo azjatyckiej fali demokratyzacji, która doprowadziła do po-

wstania systemu demokratycznego na Filipinach, w Korei Płd., na Tajwanie i w Pakistanie, w latach 

80. wciąż zasadniczo przeważał pogląd, że prawo państw do nieingerencji ze strony innych podmio-

tów międzynarodowych jest ważniejsze niż ich zobowiązania. Znalazło to m.in. wyraz w przegranym 

przez Stany Zjednoczone z Nikaraguą procesem przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwo-

ści. Zalążkiem zmiany paradygmatu okazał się proces dekolonizacji oraz udział ONZ w walce z sys-

temem apartheidu w Republice Południowej Afryki. Te dwa ciągi wydarzeń doprowadziły do ukształ-

towania się poglądu, że istnieją wyższe wartości, które są istotniejsze od prawa do nieingerencji. W 

odpowiedzi próby reformy apartheidu i zastąpienia go wielorasowym lecz niedemokratycznym syste-

mem władzy, ONZ po raz pierwszy sformułowała w latach 80. wobec podmiotu stosunków międzyna-

rodowych żądanie demokratyzacji. Następnie znalazło ono rozwinięcie w latach 1988-1991 w serii 

rezolucji wzywających już nie tylko do zniesienia apartheidu, ale uznających, że prawo do demokra-

tycznego zarządzania jest prawem człowieka. Ponieważ w międzyczasie nastąpił koniec rywalizacji 

międzyblokowej i demokratyzacja przestała być kojarzona jako postulat jednej ze stron, pod koniec lat 

80. i na początku 90. dokonany został „przełom demokratyczny” ONZ, po którym organizacja ta przy 

coraz słabszej opozycji, uznawała prawo do demokratycznego zarządzania. Analogiczne przełomy 

demokratyczne dokonały się następnie w łonie organizacji międzynarodowych – przede wszystkim 

OPA, UA i OBWE. Pierwsze dwie wprowadziły skuteczne procedury wykluczania państw, w których 

dokonano zamachów stanu, zaś trzecia doprowadziła do zobowiązania się wszystkich jej państw 

uczestniczących do poddawania swoich procesów wyborczych kontroli międzynarodowej. Wszystkie 

trzy organizacje rozwinęły obserwację wyborczą swoich państw członkowskich przyczyniając się przy 

okazji do rozwoju jej metodologii. Prześledzenie opisanej powyżej zmiany paradygmatu jest niezbęd-

ne, by należycie zdefiniować środowisko, w którym działają MOW UE. Bez niej bowiem wszelka 

obserwacja wyborcza prowadzona przez organizacje międzynarodowe na terytorium państw, tym bar-

dziej nie będących ich członkami, byłaby postrzegana jako nieuzasadniona ingerencja w ich we-
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wnętrzne sprawy, a zgłaszając sam postulat tworzenia Misji Obserwacji Wyborów przed przełomem 

demokratycznym, państwa bloku zachodniego narażałyby się na zarzut nieuprawomocnionego narzu-

cania swoich wartości. 

Tymczasem przez cały omawiany okres 2000-2010 większość spośród ponad 190 państw świata, oko-

ło 180, była stronami umów międzynarodowych, które nakładały na nie obowiązek przeprowadzania 

wyborów demokratycznych oraz uzależniania kształtu sprawowanej władzy od woli ludu jako suwe-

rena. Część z nich zobowiązana była (i jest) do tego zarówno jako strony Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych, jak również jako uczestnicy regionalnych systemów praw czło-

wieka. Ponieważ w omawianym okresie dominował również pogląd, że inne strony tych układów ma-

ją prawo do żądania informacji na temat wywiązywania się przez dane państwo ze zobowiązań, otwie-

rało to drogę międzynarodowej obserwacji wyborczej. Szczególne znaczenie miało to dla Unii Euro-

pejskiej, ponieważ jej działalność obserwacyjna od początku nie dotyczyła własnych państw człon-

kowskich. 

Drugim istotnym uwarunkowaniem był fakt, że MOW UE są jednym z najmłodszych uczestników 

międzynarodowej obserwacji wyborczej, a ich metodologia została stworzona na podstawie dorobku 

innych, w szczególności OBWE (jest to pogląd zarówno instytucji unijnych jak i niemal wszystkich 

badaczy zagadnienia) oraz ONZ (jest to pogląd autora rozwinięty w niniejszej rozprawie). Stąd też 

drugi rozdział rozprawy poświęcono dla przedstawienia genezy mechanizmu międzynarodowej ob-

serwacji wyborczej wychodząc z założenia, że stanowi ona jeden z rodzajów pomocy wyborczej we-

dług typologii przedstawionej w 1992 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ. Autor zasadniczo 

podziela pogląd Yvesa Beigbedera, który wywodzi współczesną obserwację wyborczą organizacji 

międzynarodowych od dawnych działań komisji sojuszniczych po I wojnie światowej, Ligi Narodów i 

ONZ. Organizacje te przed 1989 rokiem nie obserwowały co prawda wyborów, ale albo je organizo-

wały na terytoriach spornych (Liga Narodów, komisje sojusznicze), albo też nadzorowały na teryto-

riach niesamodzielnych (ONZ). Działania te, choć stanowią różne rodzaje pomocy wyborczej, to różni 

je przede wszystkim zakres kompetencji państwa przyjmującego. W przypadku organizacji wyborów, 

organa państwa przyjmującego są całkowicie wyłączone z procesu; w przypadku nadzoru wyborczego 

organizują proces jednak organizacja międzynarodowa pozostawia sobie prawo do wetowania części 

lub całości ich decyzji, zaś w przypadku obserwacji wyborczej kompetentny organ państwa przyjmu-

jącego zachowuje pełną władzę nad procesem. Interakcja między trzema rodzajami pomocy wyborczej 

jest stosunkowo łatwa – widać to m.in. na przykładzie nowo powstających państw (Timor Wschodni, 

Kosowo, Bośnia i Hercegowina), gdzie organizacje międzynarodowe rozpoczynają jako organizatorzy 

procesu lub jego nadzorcy, a po kilku latach ograniczają swoją funkcję do obserwacyjnej. Dzieje się 

tak w miarę przekazywania danemu państwu kolejnych kompetencji, ograniczaniu personelu wy-

borczego danej organizacji i tworzeniu administracji wyborczej państwa przyjmującego. W ujęciu 



539 
 

retrospektywnym proces ewolucyjny, który doprowadził do powstania międzynarodowej obserwacji 

wyborów obejmuje następujące etapy: 

a.) Traktaty pokojowe po I wojnie światowej przewidywały szereg referendów decydujących o przy-

należności ziem, co do których istniał spór terytorialny. Plebiscyty te organizowane były następnie 

w latach 1919-1921 przez komisje tworzone przez przedstawicieli mocarstw sojuszniczych, zaś w 

1935 roku w przypadku plebiscytu w Saarze, przez Ligę Narodów. W ten sposób wypracowano 

uzus, że organizacja międzynarodowa może wystąpić jako organizator procesu wyborczego tam 

gdzie dotyczy on przynależności terytorium spornego. 

b.) Organizacja Narodów Zjednoczonych nadzorowała plebiscyty organizowane począwszy od końca 

lat 50. na terytoriach mandatowych by określić wolę ich mieszkańców co do przyszłej przynależ-

ności terytorialnej. W ten sposób stworzony został uzus, w myśl którego, organizacja międzynaro-

dowa może nadzorować procesy wyborcze decydujące o niepodległości danego terytorium i w ten 

sposób uniemożliwić ewentualne sfałszowanie procesu przez kolonialną administrację wyborczą. 

c.) Wraz z powstaniem w ONZ „antykolonialnej większości” zgoda organizacji rozciągnięta została 

na wszystkie terytoria niesamodzielne. 

d.) Wraz z zakończeniem rywalizacji międzyblokowej, ONZ wzięła na siebie odpowiedzialność za 

obserwację, nadzór lub organizację wyborów w państwach, w których wybory były częścią proce-

sów pokojowych po wojnach domowych będących zasadniczo elementem zimnej wojny. W ten 

sposób narodził się uzus, w myśl którego organizacje międzynarodowe mogą obserwować wybory 

w pokonfliktowych państwach członkowskich, w których istnieje niski poziom zaufania między 

poszczególnymi aktorami życia politycznego. Za każdym razem jednak, obserwacja taka powinna 

odbywać się na wyraźne zaproszenie danego państwa, chyba że znajduje się ono in statu nascendi. 

e.) Obserwacja wyborcza ONZ w Nikaragui (1990) i w Haiti (1991) spowodowała, że pewna liczba 

innych państw (np. Argentyna i Rumunia) też wystąpiła o obserwację wyborów. Pewnym wyja-

śnieniem tego fenomenu jest legitymizacyjna rola obserwacji wyborczej ONZ. Wskutek sprzeciwu 

części państw członkowskich ONZ, w połowie lat 90. w praktyce zawiesiła swoją działalność ob-

serwatorską i ograniczyła się do świadczenia państwom członkowskim innych rodzajów pomocy 

wyborczej, w szczególności pomocy technicznej. 

f.) Korzystając z wypracowanego przez ONZ uzusu, organizacje regionalne zamieściły począwszy od 

połowy lat 90. w swoich statutach, zobowiązania państw członkowskich do zapraszania misji ob-

serwacji wyborów danej organizacji do obserwowania procesów pokojowych. W ten sposób uzus 

wypracowany w ramach ONZ, w myśl którego państwa członkowskie mogą zaprosić organizację 

międzynarodową do obserwacji ich wyborów, uległ rozszerzeniu. Od tej pory część państw nie 

tylko może wystosować takie zaproszenie, ale zobowiązało się do jego wystosowania. 

Sam uzus, w którym organizacja międzynarodowa obserwuje lub przejmuje odpowiedzialność za pro-
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ces wyborczy, decydujący o powstaniu nowego państwa lub o przynależności terytorialnej danego 

obszaru, wynika zatem z paradygmatu samostanowienia narodów, który jest pokłosiem I wojny świa-

towej. Z kolei obserwacja wyborcza organizacji międzynarodowych zasadniczo jest efektem końca 

rywalizacji międzyblokowej, kiedy opisany powyżej uzus, rozszerzono na państwa kończące wojny 

domowe, gdzie zaufanie aktorów procesu wyborczego jest z oczywistych względów obniżone. Roz-

szerzenie uzusu na zasadniczo wszystkie państwa wynika z kolei z trzeciego procesu – rozszerzenia 

się przełomu demokratycznego ONZ na organizacje lokalne. Unia Europejska przystąpiła do obserwa-

cji wyborów, gdy wszystkie te trzy procesy były zasadniczo zakończone. Wykazanie tego faktu było 

istotne dla dalszych rozważań, ponieważ pokazywało wtórny charakter obserwacji wyborczej UE – 

Komisja Europejska zasadniczo skorzystała z już istniejącego rozwiązania tworząc własny instrument 

obserwacji wyborczej. 

W trzecim rozdziale dokonano genezy i analizy systemowej tegoż instrumentu – Misji Obserwacji 

Wyborów Unii Europejskiej. Jak wykazano, proces jego powstawania nie jest jednorazowy. MOW UE 

są bezpośrednią pochodną ujednolicenia obserwacji wyborczej UE podejmowanej ad hoc w latach 

1993-99. Początkowo o wysłaniu obserwatorów za każdym razem decydowała Rada w ramach 

Wspólnego Działania, co ograniczało obecność obserwatorów UE do tych procesów wyborczych, 

które odbywały się w państwach trzecich o szczególnej wadze dla państw członkowskich (Rosja, 

Ukraina, RPA itd.). W przypadku innych państw działalność obserwatorską inicjowały albo struktury 

Komisji Europejskiej odpowiedzialne za pomoc rozwojową albo jej Delegacje w poszczególnych pań-

stwach. Misje te zasadniczo działające bez ustalonej metodologii, najczęściej wykazywały tendencje 

do aprobowania obserwowanych procesów wyborczych. Tylko jedna z nich, obserwacja wyborów do 

władz autonomii palestyńskiej w 1996 roku, przypomina późniejszą działalność MOW UE. Odbywała 

się bowiem w oparciu o konkretny mandat, gdyż wynikała z porozumień pokojowych zawartych mię-

dzy Izraelem oraz Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Jednak również ona wykazała poważne braki 

instytucjonalne, które znalazły wyraz w wewnętrznym raporcie sporządzonym tuż po jej zakończeniu. 

W 1998 roku w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego, a w szczególności na wyrok Try-

bunału uznający, że żaden wydatek budżetowy nie może zostać dokonany bez istnienia odpowiednie-

go dokumentu wyższego rzędu, Rada przystąpiła do strukturyzacji obserwacji wyborów UE tworząc 

dla niej jednolity instrument finansowania (1999) oraz opracowując zasady formowania i obsadzania 

Misji (1998). W swoich decyzjach przekazała kompetencje do formowania nowo powstających MOW 

UE do gestii Komisji Europejskiej. Ta w latach 2000-2002 osiągnęła ostateczny kompromis z Parla-

mentem Europejskim, wkomponowując jego istniejące od 1994 roku struktury obserwacyjne do struk-

tur MOW UE. W rozprawie wykazano zatem, że choć pojęcie „obserwacja wyborcza UE” istnieje od 

1993 roku, to historia MOW UE jest znacznie krótsza i sięga roku 2000. Tylko od tego momentu 

można rozpatrywać MOW UE jako ujednoliconą strukturę i badać jej umocowanie instytucjonalne, 

strukturę wewnętrzną, metodologię badawczą oraz poddawać analizie porównawczej wnioski po-
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szczególnych MOW UE.  

Analizując umocowanie instytucjonalne MOW UE zwrócono uwagę, że stanowi ono działanie ze-

wnętrzne inicjowane przez Komisję Europejską, którego implementacja w omawianym okresie znaj-

dowała się w kompetencjach Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy (DG AIDCO)2286, a pla-

nowanie polityczne MOW UE w kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (DG 

RELEX). Jednym z aspektów tego planowania było (i jest) sporządzanie co roku kalendarza wyborów, 

które UE zamierza obserwować, a następnie uzyskanie zaproszeń od państw przyjmujących. MOW 

UE finansowane były w omawianym okresie w całości z pozycji budżetowej 19.04.03 utworzonej w 

ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (2000–2006), przemianowanej 

następnie na Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (2007–2013). 

Analiza struktury MOW UE prowadzi do stwierdzenia, że Misja zasadniczo posiada zbliżoną strukturę 

do MOW OBWE/ODIHR ponieważ składa się z szefa misji (Głównego Obserwatora), wspierającej go 

grupy analityków i koordynatorów (Zespół Główny z siedzibą w stolicy państwa przyjmującego) oraz 

obserwatorów długoterminowych (LTOs) oraz krótkoterminowych (STOs). Pierwsi – jak wykazano – 

stanowią rodzaj analityków regionalnych, którzy w czasie około 2-miesięcznego pobytu, tworzą dwu-

osobowe zespoły działające zasadniczo w stolicach poszczególnych regionów państwa przyjmującego. 

Drudzy zajmują się zbieraniem danych ilościowych i w mniejszym stopniu jakościowych dotyczących 

samego dnia wyborów oraz procesu liczenia głosów i zestawiania wyników. Tak sformowana Misja 

ma charakter – jak to trafnie ujął cytowany w trzecim rozdziale jeden z uczestników MOW UE – 

„administracji błyskawicznej” (instant administration).  

W ujęciu podmiotowym każda MOW UE jest instytucją ad hoc powołaną przez Komisję Europejską, 

ale znajdującą się poza systemem instytucjonalnym UE. Definicję tę oparto na analizie porównawczej 

instytucji ad hoc działających w systemach innych organizacji międzynarodowych, w szczególności 

ONZ. Instytucje ad hoc powoływane są przez kompetentne organa danej organizacji w oparciu o 

uprawnienia wynikające z ich statusu, jednak powołane w ten sposób ciało ma jako wyłączny cel wy-

konanie powierzonego mu zadania po czym ulega rozwiązaniu. Jego pracownicy nie są pracownikami 

systemu instytucjonalnego MOW UE, choć całość otrzymywanych przez nich wynagrodzeń i uposa-

żeń pochodzi z budżetu organizacji, zaś ich działalność może – o ile przewiduje to ich mandat – być 

dokonywana w imieniu organizacji wysyłającej. Najbardziej znane instytucje ad hoc to międzynaro-

dowe trybunały karne ds. b. Jugosławii i Rwandy. 

Uczestnicy MOW UE, z wyjątkiem Głównego Obserwatora, wybierani byli w omawianym okresie 

przez wspólny Komitet Selekcyjny DG AIDCO i DG RELEX spośród listy obserwatorów wyborczych 

                                                 
2286 Od 1 stycznia 2011 w ramach Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej 
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i na zasadzie podwójnej selekcji (państwa członkowskie zgłaszały limitowaną liczbę kandydatów, zaś 

Komitet Selekcyjny dokonywał spośród nich wyboru, zasadniczo z zachowaniem parytetów płci i 

narodowości). Wyboru Zespołu Głównego, w tym Zastępcy Głównego Obserwatora, dokonywał ten 

sam Komitet na podstawie otwartego konkursu i metodą bezpośrednią bez zgłaszania kandydatów 

przez państwa członkowskie, zaś wyboru Głównego Obserwatora dokonywał – w porozumieniu z 

Grupą ds. Koordynacji Wyborów PE – komisarz odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne. Do osoby 

tej należała również ostateczna decyzja o sformowaniu Misji. 

W niniejszej rozprawie wykazano również, że zasadniczym pierwotnym celem tak sformowanej 

MOW UE jest ocena procesu wyborczego dokonana poprzez przeprowadzenie badania jakościowego. 

Jego wyniki opublikowane zostają w postaci dwóch dokumentów – oświadczenia wstępnego publiko-

wanego od 48 do 72 godzin po zamknięciu lokali wyborczych oraz raportu końcowego, publikowane-

go około 1-2 miesięcy po zakończeniu omawianego procesu. Oba dokumenty ogłaszane są na konfe-

rencji prasowej, które – w szczególności konferencja towarzysząca publikacji oświadczenia wstępne-

go – są momentem szczególnej widoczności działań Misji. Przedmiotem prowadzonego przez MOW 

UE badania jest w szczególności: kontekst polityczny wyborów, ich baza prawna, zachowanie admini-

stracji wyborczej, kampania wyborcza, poziom respektowania praw człowieka, równouprawnienie płci 

w zakresie odnoszącym się do procesu wyborczego, zachowanie mediów państwowych i prywatnych 

(jest to jedyny element raportu końcowego poparty badaniem ilościowym), wreszcie wydarzenia dnia 

wyborów, proces zestawiania ich wyników oraz proces składania i rozpatrywania skarg wyborczych. 

Wykazano przy tym, że wbrew opinii części krytyków obserwacji wyborczej, nie zajmuje się ona wy-

łącznie obserwacją głosowania – wprost przeciwnie: fragmenty raportów końcowych poświęcone dniu 

głosowania stanowią ich mniejszą część, zazwyczaj nie przekraczającą 10% objętości. Obserwacja 

wyborcza UE ma zatem – zgodnie z deklarowanym przez Komisję celem – charakter długoterminowy, 

kompleksowy i wyczerpujący. 

Wykazano jednakże, że dokumenty MOW UE nie stanowią badania naukowego i nie ograniczają się 

do wyłącznego stwierdzenia faktów ze względu na dwie inne funkcje jakie pełni Misja. Ponieważ 

stanowi ona działanie pomocowe, na treść raportów końcowych, a zwłaszcza oświadczeń wstępnych, 

może mieć wpływ dbałość o ewentualne następstwa ich opublikowania. Misje zasadniczo starały się w 

omawianym okresie powstrzymywać od sformułowań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji na-

pięć lub zagrozić bezpieczeństwu procesu wyborczego albo też formułowały je w taki sposób, który 

stanowiłby gwarancję, że treść dokumentów MOW UE nie stanie się przyczyną pogorszenia stanu 

bezpieczeństwa lub praw człowieka. Również funkcja reprezentacyjna MOW UE zdaje się odgrywać 

poważną rolę modulującą treść jej dokumentów – pomimo, że Misje są formalnie niezależne od insty-

tucji Unii Europejskiej, to w ich powszechnym odbiorze reprezentują Unię. Komisja od początku zda-

je sobie sprawę z tej percepcji – stąd po kilku pierwszych MOW UE nacisk, by Misje samodzielnie nie 
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wpływały na stosunki UE z państwem przyjmującym. Wartość badawczą MOW UE osłabia w tym 

względzie przyznane sobie przez Komisję Europejską prawo do umieszczania komentarzy na ich 

wstępnych wersjach i wyraźne zobowiązanie Zespołu Głównego do rozważenia zmiany zakwestiono-

wanych fragmentów.  

Drugim celem Misji jest przyczynienie się do polepszenia jakości procesu wyborczego poprzez samą 

obecność obserwatorów (według powszechnego oczekiwania powinna ona zmniejszać prawdopodo-

bieństwo wybuchu przemocy lub dokonania fałszerstwa wyborczego) oraz do poprawy przyszłych 

procesów wyborczych dzięki formułowanym w raporcie końcowym rekomendacjom pod adresem 

państwa przyjmującego. Każda z omawianych MOW UE sformułowała takie rekomendacje, a ich 

liczba wahała się od ośmiu do ponad 90. Były one propozycjami wszelkich zmian prawnych, instytu-

cjonalnych i behawioralnych, które zdaniem danej MOW UE doprowadziłyby do polepszenia przy-

szłych procesów wyborczych. Ponieważ rekomendacje nie muszą mieć oparcia w zobowiązaniach 

prawnomiędzynarodowych danego państwa przyjmującego (MOW UE może na przykład doradzić 

rozważenie wprowadzenia ordynacji proporcjonalnej albo zwiększenia nakładów na edukację obywa-

telską), państwa przyjmujące miały zasadniczo dowolność w ich stosowaniu. Wszelkie powyżej opi-

sane działania, których celem nie jest zbadanie procesu wyborczego, a jego polepszenie, składają się 

na funkcję pomocową MOW UE. 

Trzeci cel Misji występujący w dokumentach Komisji i Rady, obejmuje przyczynienie się do zwięk-

szenia wizerunku Unii Europejskiej jako aktora międzynarodowej obserwacji wyborczej i dostarczy-

ciela pomocy rozwojowej, a więc realizację funkcji reprezentacyjnej MOW UE. Nacisk na ten cel 

położony jest w szczególności w Komunikacie Komisji z 2000 roku, a początkiem jego realizacji było 

powołanie stanowisk Głównego Obserwatora oraz rzecznika Misji (oficera prasowego) odpowiedzial-

nego za doradzanie na temat strategii polityki informacyjnej MOW UE. Rzecznicy odpowiedzialni 

byli w omawianym okresie za prowadzenie stron internetowych MOW UE, organizowanie jej konfe-

rencji prasowych, politykę udzielania wypowiedzi dla mediów oraz dbanie o wizerunek Misji. Już po 

zakończeniu omawianego okresu w ich kompetencjach i obowiązkach znalazło się prowadzenie stron 

Misji na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter). Osoby te rozliczane były następnie z osią-

gniętych rezultatów. 

Poddane analizie w rozdziale trzecim narzędzie obserwacji wyborczej, jakim jest MOW UE, w oma-

wianym okresie zostało skutecznie zastosowane 82 razy i za każdym razem wypełniało wszystkie 

swoje trzy funkcje. Obserwowano z jego użyciem procesy wyborcze w Afryce Subsaharyjskiej, na 

Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Azji Południowej i Południowo-

Wschodniej, a także jeden raz na terytorium Oceanii. Rozdział czwarty stanowi dokonaną metodą 

obserwacji i opisu analizę rozwoju historycznego MOW UE począwszy od pierwszego obserwowane-
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go procesu wyborczego (wyborów parlamentarnych w Zimbabwe) aż po ostatni w omawianym okre-

sie (wybory prezydenckie 2010 w Wybrzeżu Kości Słoniowej). Omawiany okres podzielono na pod-

okresy pokrywające się z: 

a.) okresem obowiązywania poszczególnych aktów prawnych regulujących finansowanie MOW UE 

(1999-2004, 2005-2006 i 2007-2013) 

b.) okresem urzędowania kolejnych członków Kolegium Komisarzy, w gestii których znajdowała się 

decyzja o utworzeniu MOW UE (Chris Patten 1999-2004, Benita Ferrero-Waldner 2004-2009, 

Catherine Ashton po 1 grudnia 2009 roku). 

Każdy z proponowanych pięciu podokresów rozwoju MOW UE (2000-2002, 2003-2004, 2005-2006, 

2007-2009 i 2010) za każdym razem obejmuje pełne lata kalendarzowe. Autor zaproponował taki 

podział ponieważ: 

a.) akty prawne będące podstawą do finansowania MOW UE obowiązują w odniesieniu do lat kalen-

darzowych; 

b.) osoby odpowiedzialne za formowanie MOW UE obejmowały urząd na miesiąc przed końcem 

danego roku kalendarzowego, a na przełomie 2004/2005 oraz 2009/2010, kiedy na stanowisku 

tym następowały zmiany, nie trwała żadna MOW UE. 

c.) nazwa każdej MOW UE zwyczajowo zawiera nazwę państwa przyjmującego i rok kalendarzowy 

pierwszego obserwowanego dnia głosowania (np. MOW UE Boliwia 2006). 

Dzięki takiemu podziałowi już same nazwy Misji informują o tym, który z trzech wysokich urzędni-

ków był odpowiedzialny za jej sformowanie i jaki akt prawny pozwalał na jej sfinansowanie. Podział 

na dwa pierwsze podokresy (2000-2002 i 2003-2004) podyktowany jest z kolei wyraźnymi zmianami 

w funkcjonowaniu MOW UE, które zostały dokonane pod koniec roku 2002 i łączyły się przede 

wszystkim wspomnianym już osiągnięciem porozumienia między Komisją i Parlamentem Europej-

skim oraz zarzucenia wciąż obecnych w pierwszych dwóch latach działania MOW UE innych po-

krewnych form pomocy wyborczej. W szczególności: 

a.) do roku 2002 spotykane były przypadki, kiedy to stanowisko Głównego Obserwatora powierzano 

osobom nie będącym członkami Parlamentu Europejskiego. Po 1 stycznia 2003 roku przypadek 

taki nigdy nie wystąpił; 

b.) w latach 2000-2002 Komisja Europejska wciąż uczestniczyła we wspólnych MOW z innymi or-

ganizacjami międzynarodowymi bądź kierowała obserwatorów do udziału w ich Misjach. 

Każdy z podrozdziałów podzielono na dodatkowe części omawiające w każdym z przypadków MOW 

UE z uwzględnieniem podziału regionalnego, wyszczególniając i traktując jako studia przypadku te 
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Misje, które z racji swoich uwarunkowań lub sposobu przeprowadzenia, przyczyniły się do rozwoju 

metodologii obserwacyjnej UE. Każdy z podrozdziałów zakończono analizą rozwoju metodologiczne-

go i instytucjonalnego MOW UE w omawianym podokresie. Celem tej analizy było ustalenie w jakim 

zakresie w omawianym czasie nastąpił rozwój metodologii obserwacji wyborów oraz kadr obserwa-

torskich UE jak również w jakim kierunku odbywała się ewolucja postaw instytucji unijnych wobec 

MOW UE. 

Jednym z celów czwartego rozdziału jako całości było określenie zakresu badania użytego następnie 

w rozdziale piątym, a zatem określenie liczby przeprowadzonych w omawianym okresie Misji Obser-

wacji Wyborów Unii Europejskiej. Problem ten jest od początku obecny w badaniach dotyczących 

MOW UE i między autorami artykułów, jak również między autorami zestawień obecnych na stro-

nach internetowych instytucji UE dochodzi w tej sprawie do rozbieżności. Na stronie internetowej 

Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych jako odbywające się w latach 2000-2010 wyszczególniono 

92 Misje2287, jednak lista ta wymienia razem MOW UE, MEW UE i inne formy obserwacji wyborczej 

UE, a przez to nie daje odpowiedzi na postawione powyżej pytanie. W dokumencie z 2011 roku Rada 

stwierdza, że w latach 2000-2010 wszystkich Misji było 842288, bez wyszczególniania tychże – dane 

takie, często wzajemnie niekompatybilne, pojawiają się przez cały wspomniany okres. Stąd koniecz-

ność krytycznej analizy źródeł i ustalenia jednoznacznego kryterium oceny czy działalność obserwa-

cyjna UE w danym kraju spełnia warunki, by uznać ją za MOW UE. Dopiero po określeniu pełnej 

listy, możliwe jest przeprowadzenie badań nad wpływem MOW UE i wykonywania przez nie swoich 

poszczególnych funkcji. 

Autor wyszedł z definicji, w myśl której MOW UE jest instytucją ad hoc powołaną w oparciu o decy-

zję stosownego członka Kolegium Komisarzy używającą nazwy Unii Europejskiej, a jej celem jest 

przeprowadzenie i opublikowanie badania obserwowanego procesu wyborczego. W niniejszej rozpra-

wie uznano zatem za niebyłe te Misje, które zostały powołane, ale nie doszły do skutku, lub zostały 

rozwiązane przed opublikowaniem badania. Do takich należą m.in. MOW UE Wybrzeże Kości Sło-

niowej 2000, wycofana ze względów bezpieczeństwa i nie zakończona sporządzeniem raportu końco-

wego, MOW UE Zimbabwe 2002, wycofana po wydaleniu przez rząd państwa przyjmującego Głów-

nego Obserwatora oraz MOW UE Bangladesz 2007, zawieszona, a de facto rozwiązana na przełomie 

2006 i 2007 roku. Ta ostatnia została powołana ponownie w roku 2008, zakończyła się przeprowadze-

niem badania i w wynikach badań uwzględniana jest jako MOW UE Bangladesz 2008.  

Inny problem stanowią misje podwójne – takie które obserwowały dwa przeprowadzone w nieodle-

głym czasie procesy wyborcze w tym samym kraju. Sytuacja taka wystąpiła w historii MOW UE trzy-
                                                 
2287 All the missions, eeas.europa.eu/eueom/missions/index_en.htm [dostęp 4 marca 2013 r.] 
2288 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World in 2010, 11501/1/11REV 1, Brussels, 22 
września 2011 r., s. 84 
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krotnie – misje takie obserwowały referendum konstytucyjne a następnie wybory powszechne w 

Rwandzie w 2003 oraz po dwie serie wyborów w Mauretanii na przełomie 2006 i 2007 i na Timorze 

Wschodnim w roku 2007. Autor wychodzi z założenia, że ponieważ podstawową funkcją Misji jest 

funkcja weryfikacyjna, dlatego niezbędnym elementem każdej Misji Obserwacji Wyborów jest spo-

rządzenie przez nią Raportu Końcowego. Brak takiego dokumentu świadczy, że Misja albo nie doszła 

do skutku, albo została przesunięta w czasie, albo też stanowi część innej MOW UE. W całym bada-

nym okresie nie wystąpił bowiem przypadek, aby jakakolwiek MOW UE odmówiła lub nie była w 

stanie sporządzić raportu końcowego. Stąd w rozprawie uznano istnienie dwóch MOW UE w Rwan-

dzie w 2003 roku, które wydały osobne Raporty Końcowe i stwierdzono, że nie ma podstaw, by uznać 

odrębność dwóch MOW UE w Mauretanii na przełomie 2006 i 2007 roku oraz na Timorze Wschod-

nim w 2007 roku. Misje te wydały po jednym Raporcie Końcowym, a zatem przeprowadziły tylko 

jedno badanie. Stąd teza o ich ciągłości.  

Autor wychodzi również z założenia, że za MOW UE w rozumieniu Komunikatu Komisji nie mogą 

zostać uznane wspólne misje międzynarodowe organizowane przez ONZ i UE w latach 2000-2002. 

Misje takie, choć niewątpliwie stanowią rodzaj zaangażowania UE w obserwację wyborów, nie uży-

wają symboliki Unii Europejskiej ani jej nazwy, przede wszystkim jednak o ich składzie i mandacie 

nie decydują instytucje Unii Europejskiej. Stąd obserwacji wyborczej w Tanzanii w 2000 czy w Guja-

nie w 2001 roku, nie sposób uznać za prowadzoną w imieniu Unii Europejskiej. 

Nie uwzględniano natomiast kryterium nazwy wychodząc z założenia, że nazwa nie musi definiować 

przedmiotu. Zaznaczyć należy bowiem, że choć termin „Misja Obserwacji Wyborów Unii Europej-

skiej” i powstały w jego wyniku skrót MOW UE (ang. EU EOM, hiszp., franc. i port. MOE UE) po-

jawia się już na samym początku omawianego okresu, to konsekwentnie stosowany zaczyna być około 

roku 2003. W latach 2000-2002 wciąż niektóre Misje stosowały wobec siebie inne nazwy na przykład 

„Jednostka Wyborcza Unii Europejskiej” albo „Misja obserwacyjna Unii Europejskiej”. 

Po zastosowaniu powyższych metod, stwierdzono, że pełna liczba MOW UE sformowanych w latach 

2000-2010 wynosi 82, a ponieważ przez cały omawiany okres decyzja o powołaniu MOW UE należa-

ła do Komisarza odpowiedzialnego za stosunki zewnętrzne lub (od 1 grudnia 2009) do Wysokiej 

Przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wyliczyć można, że liczba MOW UE 

sformowanych za czasów urzędowania Chrisa Pattena wynosi 262289, Ferrero-Waldner – 492290, zaś 

                                                 
2289 2000: Zimbabwe, Sri Lanka, 2001: Peru, Timor Wsch., Bangladesz, Nikaragua, Sri Lanka, Zambia, 2002: 
Kambodża, Kongo (Brazzaville), Timor Wsch., Sierra Leone, Pakistan, Ekwador, Madagaskar, Kenia, 2003: 
Nigeria, Rwanda - I, Rwanda - II, Kambodża, Gwatemala, Mozambik, 2004: Indonezja, Sri Lanka, Malawi, 
Mozambik 
2290 2005: Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Etiopia, Liban, Afganistan, Gwinea-Bisau, Burundi, Liberia, Sri Lanka, 
Wenezuela, Kongo (Kinszasa), 2006: Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Haiti, Uganda, Fidżi, Kongo (Kinszasa), 
Boliwia, Meksyk, Jemen, Zambia, Nikaragua, Wenezuela, Aceh, Mauretania, 2007: Nigeria, Timor Wsch., Sier-
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Catherine Ashton – 72291. Jak więc widać, większość MOW UE w omawianym okresie utworzono na 

podstawie decyzji Ferrero-Waldner, w czasie urzędowania której gwałtownemu rozrostowi uległ rów-

nież budżet MOW UE (z około 15 do około 40 mln euro rocznie) i ich zakres terytorialny. Przy zasto-

sowaniu w tej pracy omówionego podziału chronologicznego, stwierdzono też, że największa często-

tliwość tworzenia MOW UE występowała w podokresie 2005-2006 (przeciętnie ponad 11 rocznie) i 

2007-2009 (przeciętnie około 9 rocznie). Oba podokresy pokrywają się z urzędowaniem Ferrero-

Waldner, często postrzeganym przez członków MOW UE jako „złoty czas” unijnej obserwacji wybor-

czej. 

Tabela 26. Rozwój ilościowy MOW UE w latach 2000-2010 

Podokres 2000-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2009 2010 
Komisarz Chris Patten Benita Ferrero-Waldner Catherine Ashton 
Ramy budżetowe 2000-2006 2007-2013 
Liczba MOW UE 16 10 23 26 7 

Źródło: opr. własne 

W całym omawianym okresie kierunkami geograficznymi MOW UE były Afryka, Azja, Ameryka 

Łacińska i Karaiby oraz w jednym przypadku Oceania. Blisko połowa (39) MOW UE obserwowała 

procesy wyborcze w państwach Afryki. Drugim pod względem ilościowym kierunkiem MOW UE jest 

kontynent azjatycki (25 MOW UE), a trzecim rejon Ameryki Łacińskiej i Karaibów (17 Misji). Ten-

dencja do wyraźnego ukierunkowania MOW UE na Afrykę pojawiła się w podokresie 2003-2004. 

Próbowano jej wyraźnie przeciwdziałać w latach 2007-2009, kiedy to wystąpiła wyraźna dbałość o 

równowagę geograficzną MOW UE. Dla odmiany w roku 2010 wszystkie Misje Obserwacji Wybo-

rów UE trafiły do Afryki Subsaharyjskiej.  

Tabela 27. Kierunki geograficzne MOW UE w latach 2000-2010 

Podokres Afryka Ameryka Azja Oceania wszystkie 
MOW UE 

2000-2002 6 3 7 0 16 
2003-2004 6 1 3 0 10 
2005-2006 9 6 7 1 23 
2007-2009 11 7 8 0 26 
2010 7 0 0 0 7 
Razem 40 17 25 1 82 

                                                                                                                                                         
ra Leone, Gwatemala, Ekwador, Togo, Kenia, 2008: Pakistan, Bhutan, Nepal, Kambodża, Angola, Rwanda, 
Ekwador, Gwinea-Bissau, Ghana, Bangladesz, 2009: Salwador, Boliwia - I, Ekwador, Malawi, Liban, Gwinea-
Bissau, Afganistan, Mozambik, Boliwia – II. W przypadku MOW UE odbywających się na przełomie lat kalen-
darzowych przypisano je do tego roku, w którym odbył się pierwszy dzień głosowania w którymkolwiek z ob-
serwowanych procesów wyborczych. 
2291 2010: Togo, Sudan, Etiopia, Burundi, Gwinea, Tanzania, Wybrzeże Kości Słoniowej 
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Podokres Afryka Ameryka Azja Oceania wszystkie 
MOW UE 

% 48,19% 20,48% 30,12% 1,20%   

 Źródło: opr. własne 

Aby móc sprawnie korzystać z instrumentu wymagającego utrzymania stałej metodologii i pamięci 

instytucjonalnej, niezbędna stała się rozbudowa metodologii obserwacji wyborczej UE oraz kadry 

zdolnej obserwować wybory na całym świecie. Podkreślić należy, że Komisja nie musiała zaczynać 

od zera – po serii procesów wyborczych w Bośni (1996-2000) istniała wielotysięczna kadra obywateli 

UE mająca doświadczenie w nadzorze wyborczym. Osoby te często były późniejszymi członkami 

MOW UE i zrobiły kariery w unijnym systemie obserwacji wyborczej. Mimo to rozrost kadr wymagał 

ich stałego szkolenia. W 2001 roku wprowadzono roczny kalendarz wyborów, na podstawie którego 

odbywa się planowanie MOW UE, w 2003 roku wprowadzono internetowy spis kandydatów na ob-

serwatorów, w roku 2004 i 2008 opublikowano kolejne wydania podręcznika obserwacji wyborczej 

UE, zaś przez cały omawiany okres trwały szkolenia dla obserwatorów długoterminowych i członków 

Zespołów Głównych. Początkowo organizowały je państwa członkowskie, a od połowy omawianego 

okresu tworzono je w oparciu o centralny system szkoleń (projekt NEEDS).  

W efekcie pod koniec omawianego okresu, było ponad 4 tysiące osób, które choć raz pracowały jako 

obserwator wyborczy MOW UE, a znalezienie kandydatów nawet na parę MOW UE tworzonych jed-

nocześnie zasadniczo nie sprawiało problemów. Warunki rozstrzygniętego w 2009 roku konkursu na 

Dostarczycieli Usług / Partnerów Wdrażających (IP/SP) przewidywały zobowiązanie biorących w nim 

udział przedsiębiorstw i organizacji międzynarodowych chcących zapewniać obsługę administracyjną, 

finansową i logistyczną Misji do gotowości organizacji MOW UE w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia 

zapotrzebowania. Z kolei budżet MOW UE pozwalał na sfinansowanie kilkunastu MOW UE rocznie i 

– w ostatnich latach omawianego okresu – nigdy nie został przekroczony. Prowadzi więc to do wnio-

sku, że w ostatnim podokresie Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych posiadały instru-

ment możliwy do zastosowania wobec każdego ważniejszego procesu wyborczego na całym świecie, 

którym byłyby zainteresowane. 

Po przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań i sformułowaniu zakresu badawczego, w rozdziale 

piątym przeprowadzono badanie poszczególnych funkcji MOW UE, którego celem było uzyskanie 

odpowiedzi na pytania badawcze o ich zakres. W szczególności: 

a.) w jakim stopniu Misje przyczyniały się do wykrywania fałszerstw lub poważnych nadużyć wy-

borczych i jakie konsekwencje miało wykrycie przez nie takowych działań; 

b.) czy fakt sformowania i przeprowadzenia Misji Obserwacji Wyborów wpływał na istotne zmiany 

wskaźników demokratyzacyjnych danego państwa przyjmującego; 
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c.) czy w świetle współczesnych definicji, Misje postrzegane były jako skuteczny instrument dyplo-

macji publicznej Unii Europejskiej.  

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania dokonano kwantyfikacji danych jakościowych lub skorzy-

stano z już istniejących (w postaci rankingu Freedom House oraz badania Instytutu Gallupa), a na-

stępnie wyniki poddano krytycznej analizie danych. W ten sposób osiągnięto odpowiedź do jakiego 

stopnia MOW UE były narzędziem weryfikacji wyborów, do jakiego narzędziem demokratyzacji, a do 

jakiego instrumentem zapewniającym budowę korzystnego wizerunku Unii Europejskiej w państwach 

nieczłonkowskich. 

W ocenie funkcji weryfikacyjnej wykazano na podstawie analizy 81 raportów końcowych i jednego 

oświadczenia wstępnego2292, że spośród 82 przeprowadzonych w latach 2000-2010 Misji Obserwacji 

Wyborów Unii Europejskiej, jedynie trzy wyraziły poważne wątpliwości co do rzeczywistego zwy-

cięzcy wyborów, a trzy inne wskazały na zaistnienie warunków, w których opozycja lub popierany 

przez nią projekt, zostały pozbawione możliwości rywalizacji wskutek działań administracyjnych. 

Jeszcze sześć innych Misji wskazało na poważne nadużycia wyborcze ale bez sformułowania wnio-

sków, że miały one wpływ na ostateczny wynik. Większość MOW UE (70 na 82) zaaprobowała pro-

ces wyborczy lub poddała krytyce wyłącznie jego wybrane aspekty, tym samym zwiększając legity-

mizację wyłonionej w skutek danego procesu władzy2293.  

Wyjaśnieniem tego zjawiska może być profil państw przyjmujących UE. Jak zostało wykazane, prze-

ciętna wartość wskaźnika Freedom House w zastosowaniu do tychże państw wynosiła 4,12, a więc – 

w myśl metodologii Freedom House – kraj taki uznawany był za „częściowo wolny” (uznawane za 

takowy jest każde państwo, którego wartość rankingu wynosi od 3,0 do 5,0). Państwo takie uznawano 

więc za znacznie bardziej przestrzegające zasad demokracji niż np. Rosja, Białoruś czy państwa Azji 

Środkowej, gdzie obserwację wyborczą prowadzą MOW OBWE/ODIHR (wzmacnia to ich funkcję 

weryfikacyjną). Podstawową zasadą rządzącą „geografią wyborczą” MOW UE zdaje się być fakt, że 

państwa autorytarne zasadniczo nie zapraszają Misji (w omawianym okresie czyniły to tylko Etiopia, 

Rwanda i Sudan) oraz, że w myśl metodologii obserwacji wyborczej UE Komisja zobowiązana jest do 

odrzucenia takiego zaproszenia by nie legitymizować niedemokratycznego procesu wyborczego.  

W ten sposób rola MOW UE jako weryfikatora czy władze danego kraju są wybrane w sposób prawi-

dłowy, zdaje się być wyraźnie osłabiona. Misje skutecznie odnotowywały natomiast nieprawidłowości 

procesów wyborczych bez podważania ich ostatecznego wyniku. Aż 39 na 82 przebadane MOW UE, 

                                                 
2292 Raport Końcowy MOW UE Timor Wschodni 2001 nie był dostępny dla autora. 
2293 Również większość (62 na 82) MOW UE obserwowała procesy wyborcze, które doprowadziły do reelekcji 
ówczesnego rządu lub realizacji jego analogicznego celu politycznego (np. zwycięstwo poddanego pod referen-
dum projektu konstytucji). 
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a więc blisko połowa, zauważyły, że wyniki obserwowanego procesu wyborczego nie są dokładne i 

mogłyby być różne, gdyby nie przemoc wyborcza na poważną skalę, ograniczenia kampanii lub – 

przede wszystkim – niedokładności w liczeniu głosów i zestawianiu wyników. Prawie wszystkie 

MOW UE stwierdziły istnienie – w mniejszym lub większym stopniu – niedoskonałości obserwowa-

nych procesów wyborczych niekoniecznie podważając ich rezultaty. Ich zauważenie jest – jak wyka-

zano w rozdziale drugim – stałą cechą współczesnej obserwacji wyborczej. MOW organizacji mię-

dzynarodowych powołane są właśnie do tego, by zauważyć błędy i wskazać możliwości ich naprawy. 

Nawet w przypadku państw o ustabilizowanej demokracji, Misje (np. MOW OBWE w Norwegii i 

Holandii) wykazały wady procesu wyborczego. Jest to zgodne z powszechnie przyjętym aksjomatem, 

że idealny proces wyborczy nie istnieje. Wykazanie jego wad i wskazanie ich naprawy zalicza się 

jednak – o ile nie prowadzi do oskarżeń o naruszenie prawa do demokratycznego zarządzania – do 

funkcji pomocowej MOW. 

Dodatkowo funkcję weryfikacyjną MOW UE osłabiała w omawianym okresie postawa instytucji UE 

wobec państw, którym wykazano fałszerstwo, brak możliwości prowadzenia kampanii przez opozycję, 

lub poważne nadużycia w kampanii lub zestawianiu wyników. W ani jednym przypadku procesu wy-

borczego zweryfikowanego negatywnie, Rada nie odwołała się do mechanizmu konsultacji przewi-

dzianego w art. 96 Porozumienia z Kotonu mimo, że czterokrotnie stosowano go w przypadku państw 

łamiących zobowiązania w dziedzinie wolnych wyborów, w sytuacji procesów nieobserwowanych 

przez MOW UE. Jedynym przypadkiem zastosowania artykułu 96. jest casus Zimbabwe po wydaleniu 

przez ten kraj MOW UE w 2002 roku. Wydaje się jednak, że wydalenie Misji jest jedną z kilku przy-

czyn, dla których zastosowano konsultacje i w konsekwencji wprowadzono sankcje. Podobnych środ-

ków nie zastosowano np. wobec Etiopii, po tym jak jej rząd w 2010 roku odmówił wpuszczenia na 

swoje terytorium Głównego Obserwatora i uniemożliwił mu prezentację Raportu Końcowego. Pod-

kreślić należy jednak, że w sferze werbalnej instytucje UE w przypadku tych procesów wyborczych 

zasadniczo udzielały poparcia i przyjmowały stanowisko MOW UE. 

W ocenie funkcji pomocowej Unii autor wyszedł z kolei z założenia, że aby uznać daną MOW UE za 

czynnik sprzyjający polepszeniu procesu demokratyzacji, polepszenie takie musi być widoczne, a 

wykluczyć należy działanie innych czynników. W tym celu dokonano porównania wartości wskaźnika 

Freedom in the World za rok kalendarzowy poprzedzający sformowanie MOW UE, z jego wartością 

za rok, w którym odbyła się Misja i za kolejne trzy kolejne lata. Wartości wskaźnika za ten ostatni 

okres, którego długość uzasadniana jest długością najkrótszego (4-letniego) cyklu wyborczego w pań-

stwie przyjmującym, poddano uśrednieniu. Następnie indywidualnej analizie poddano wszystkie te 

przypadki, w których wskaźnik wykazał polepszenie w danym państwie stanu demokracji i praw 

człowieka. 
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Badanie to objęło 81 MOW UE2294 i w większości przypadków – odpowiednio 53 na 81 oraz 63 na 81 

– nie wykazało poprawy wskaźnika ani w roku Misji, ani w latach następnych. Ponadto porównanie 

średniej wskaźnika dla wszystkich państw przyjmujących w pięciu kolejnych latach, z których drugi 

rok to rok sformułowania MOW UE, wykazano, że amplituda wyników wynosi zaledwie 0,24 punktu 

– mniej niż wynosi najmniejsza jednostka podziału wskaźnika (0,5 punktu). 

We wszystkich przypadkach, w których poprawa wskaźnika nastąpiła – czy to w roku Misji, czy też 

po niej, przeanalizowano uzasadnienia poprawy wskaźnika i wyeliminowano te przypadki, w których 

jego autorzy nie wymienili wśród nich procesu wyborczego lub wymienili inne czynniki, które zdają 

się mieć większą wartość (np. zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę domową). Tam 

natomiast, gdzie przeprowadzenie wyborów było jedyną lub najważniejszą przyczyną zmiany wskaź-

nika, dokonano ponownej analizy raportów końcowych MOW UE by stwierdzić, czy osiągnięty po-

stęp w demokratyzacji dokonany został dzięki działaniom MOW UE czy też niezależnie od nich.  

W rezultacie stwierdzono, że w przypadku żadnej z MOW UE nie da się udowodnić jej bezpośrednie-

go wpływu na polepszenie procesu demokratyzacji w państwie przyjmującym. Nie podważając pozy-

tywnego wpływu Misji na organa administracji wyborczej oraz generalną atmosferę wokół wyborów i 

nie wykluczając znanego z nauk przyrodniczych, tym razem jednak zamierzonego, efektu obserwatora, 

można zatem zasadniczo wykluczyć, aby sama obecność MOW UE miała zauważalny wpływ na roz-

wój konsolidacji demokratycznej w państwach obserwowanych. Można wręcz postawić hipotezę, że 

zaproszenie MOW UE może być bardziej rezultatem osiągniętego postępu w dziedzinie demokratyza-

cji niż jego przyczyną.  

Metodą analizy retrospektywnej zbadano z kolei wpływ drugiego elementu funkcji pomocowej – od-

działywanie na przyszłe procesy wyborcze za pomocą rekomendacji. Stwierdzono przy tym, że pod-

stawowym czynnikiem osłabiającym a wręcz niwelującym ten wpływ jest fakt, że w interesującym nas 

okresie 2000-2010, sama Komisja Europejska w niewielkim zakresie monitorowała wdrażanie w życie 

rekomendacji i w praktyce nie domagała się ich implementacji. Pewną zmianę tej polityki zaobserwo-

wano dopiero w roku 2012, kiedy to zaczęto regularnie formować śródokresowe misje eksperckie 

badające stan rekomendacji poprzedniej MOW UE. Ewentualna reforma tego systemu, która – zda-

niem autora – nastąpi w ciągu kilku najbliższych lat, wymaga jednak standaryzacji rekomendacji i 

formułowania ich wyłącznie w zakresie w jakim dotyczą one realizacji przez państwo przyjmujące 

swoich zobowiązań międzynarodowych. W latach 2000-2010 standaryzacja taka nie istniała, zdecy-

dowana większość rekomendacji nie została uwzględniona, a ze strony Komisji nie istniał nacisk na 

ich uwzględnienie. 

                                                 
2294 Freedom House nie uwzględnia w swoim badaniu części składowych większości państw, dlatego nie 
uwzględniono MOW UE Aceh 2006. 



552 
 

W badaniu funkcji reprezentacyjnej MOW UE metodą analizy porównawczej uzyskano z kolei naj-

pierw odpowiedź na pytanie czy Misje są narzędziem dyplomacji publicznej Unii Europejskiej, a na-

stępnie przystąpiono do próby oszacowania ich wpływu oraz relacji kosztów do korzyści. 

W odpowiedzi na podstawowe pytanie posłużono się współczesnymi definicjami dyplomacji publicz-

nej. Uznano, że w miarę zgodnie określają ją one jako zespół zamierzonych działań danego podmiotu 

mających na celu stworzenie jego odpowiedniego wizerunku. Następnie na przykładzie wybranych 

państw europejskich pokazano w jaki sposób definiują one cele i podstawowe komunikaty swojej dy-

plomacji publicznej i kulturalnej. W trzeciej kolejności przeanalizowano czy Unia Europejska formu-

łuje analogiczne cele i czy MOW UE służą jako instrument ich przekazywania. 

Autor wychodził z założenia, że Misje Obserwacji Wyborów stały się widocznym uczestnikiem ob-

serwowanych procesów wyborczych i przyczyniły się do budowy wizerunku UE jako nośnika warto-

ści demokratycznych i jednocześnie dostarczyciela pomocy rozwojowej. Analiza dokumentów insty-

tucji UE odnoszących się do Misji pozwala stwierdzić, że działanie to jest zamierzone – odniesienia 

do widoczności MOW UE znajdują się już w Komunikacie Komisji z 2000 roku i obu rezolucjach 

Parlamentu Europejskiego (2001, 2008). Komunikat, który zostaje sformułowany poprzez MOW UE 

jest z kolei zgodny z założeniami dyplomacji publicznej UE. Ostatni argument na rzecz uznania MOW 

UE za działanie z dziedziny dyplomacji publicznej ma charakter instytucjonalny – po utworzeniu Eu-

ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych jednostką odpowiedzialną za przygotowywanie MOW UE w 

ramach Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) Komisji Europejskiej został Instrument 

Dyplomacji Publicznej i Obserwacji Wyborów. Oznacza to, że MOW UE również w ramach instytucji 

UE postrzegane są jako działanie dyplomacji publicznej bądź pokrewne. 

Odpowiedź na pytanie na ile działanie to jest skuteczne jest trudna do uzyskania, ponieważ wszelkie 

środki dyplomacji publicznej stosowane są wespół z innymi środkami i przynoszą efekt wyłącznie w 

perspektywie długoterminowej. Istnieją jednak wskazówki by sądzić, że ogólne skojarzenie UE z de-

mokracją i prawami człowieka, do którego przyczyniają się Misje, przyczynia się do budowy jej pozy-

tywnego wizerunku. Szczególnie znamienny wydaje się cytowany w piątym rozdziale sondaż, który 

wskazuje, że Unia jest popularna i rozpoznawalna. głównie tam, gdzie kojarzona jest z pomocą rozwo-

jową i demokratyzacją. Regionem takim jest Afryka Subsaharyjska, gdzie pozytywną opinię o działal-

ności UE ma 72% ankietowanych, a wiedzę o istnieniu UE aż 96%. Do regionu tego trafiła blisko 

połowa MOW UE. Może stanowić to pewne wyjaśnienie popularności UE w rejonie. Gdyby bowiem 

przypisywać pozytywną opinię na temat UE wyłącznie jej działaniom w sferze pomocy rozwojowej, 

nie dałoby się wyjaśnić braku różnic w percepcji UE w tych państwach Afryki, gdzie pomoc rozwo-

jowa nie jest uważana za istotny element (Nigeria) alby znajdujących się pod sankcjami (Zimbabwe). 

Autor stawia więc tezę, że MOW UE jako widoczny uczestnik procesów wyborczych, szeroko cyto-
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wany przez media ogólnokontynentalne często współpracujące z mediami krajowymi (do typowych 

praktyk w Afryce należy udostępnianie części serwisów informacyjnych BBC i RFI przez media lo-

kalne oraz informowanie o wydarzeniach w innych państwach regionu), w sposób widoczny przyczy-

niają się do budowy generalnego i zauważalnego przekonania, że Unia Europejska to organizacja 

przywiązana do zasad demokracji, praworządności i praw człowieka, która zwalcza nieuczciwe proce-

sy wyborcze, a tym samym chce polepszenia jakości zarządzania w państwach afrykańskich. Przeko-

nanie to zdaje się być antytezą poziomu zaufania do własnych instytucji wyborczych i do MOW afry-

kańskich organizacji regionalnych. 

Zaznaczyć jednak należy, że oddziaływanie to jest słabsze w innych regionach świata, wszędzie tam 

gdzie Unia Europejska może budzić silniejsze skojarzenia związane z innymi aspektami swojej dzia-

łalności. W regionie Bliskiego Wschodu oraz w muzułmańskich państwach Azji Południowej i Połu-

dniowo-Wschodniej mniejsza popularność UE przypisywana jest powszechnej percepcji postawy Za-

chodu wobec konfliktu bliskowschodniego. Z kolei w Ameryce Łacińskiej, jak wykazały przytoczone 

w piątym rozdziale sondaże, wiedza o Unii Europejskiej i generalnie o Europie jest stosunkowo mała, 

natomiast widoczność MOW UE zdaje się być ograniczona wskutek działalności MOW OPA – innego 

podmiotu, który wypracował wiarygodną metodologię obserwacji wyborów. W każdym z tych wy-

padków MOW UE nie są odpowiedzialne za obniżony wizerunek Unii Europejskiej. Autor stawia tezę, 

że wprost przeciwnie – to inne działania podjęte lub przypisywane Unii Europejskiej obniżają wi-

doczność jej Misji Obserwacji Wyborów. Sporym wyzwaniem w tym kontekście jest m.in. tocząca się 

po zakończeniu omawianego okresu działalność MOW UE na obszarze Afryki Północnej i Bliskiego 

Wschodu umożliwiona dzięki wydarzeniom wiosny arabskiej.  

W świetle podstawowych definicji dyplomacji publicznej rozumianej jako działania podmiotu stosun-

ków międzynarodowych na rzecz stworzenia swojego pozytywnego wizerunku zewnętrznego i w 

świetle powyższych wniosków, MOW UE należy uznać – w zakresie w jakim tworzą swoją widocz-

ność – za skuteczny instrument dyplomacji publicznej UE. Co ważne jego zyski wydają się niewspół-

miernie duże wobec kosztów, znikomych z punktu widzenia budżetu wspólnotowego. Czyni to wła-

śnie funkcję reprezentacyjną najbardziej skuteczną funkcją Misji Obserwacji Wyborów Unii Europej-

skiej. 

Na zakończenie zasadnym wydaje się postawienie pytania o przyszłość MOW UE. Czy w najbliż-

szych latach Misje zostaną pozostawione w obecnym kształcie? Czy zaistnieje nacisk na ich ograni-

czenie bądź reformę? Wreszcie jak zmieni się ich zakres geograficzny i relacje między ich poszcze-

gólnymi funkcjami? I koniec końców, czy instytucje UE zmienią sposób reagowania na konkluzje 

MOW UE? 
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Odpowiadając na pierwsze dwa pytania, autor wychodzi z założenia, że mylne okazały się obawy iż w 

miarę postępów konsolidacji demokratycznej w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), ob-

serwacja wyborcza zacznie zamierać. Najprawdopodobniej ewolucji ulegać będzie jej kształt i ewolu-

cja ta zauważalna jest już dziś. Jak zostało wykazane w czwartym rozdziale, w latach po zakończeniu 

omawianego okresu, istnieje wyraźny nacisk na ograniczenie funkcji weryfikacyjnej MOW UE na 

rzecz funkcji pomocowej. Komisja Europejska jest coraz mniej zainteresowana informacją czy obser-

wowany proces wyborczy spełnił zobowiązania międzynarodowe danego państwa, gdyż coraz więk-

szy odsetek procesów, zasadniczo spełnia te zobowiązania. Komisja jest natomiast coraz bardziej zain-

teresowana stworzeniem przez daną MOW UE akceptowalnych i realizowalnych rekomendacji, które 

następnie zamierza monitorować. Monitoring wprowadzania zmian proponowanych przez MOW UE 

oraz lepsza strukturyzacja potencjalnych rekomendacji wydaje się głównym kierunkiem rozwoju sys-

temu MOW UE w najbliższych latach. Jednocześnie sama struktura MOW UE najprawdopodobniej 

nie ulegnie zmianie, gdyż wymagałoby to nowej decyzji Rady i nowej debaty między państwami 

członkowskimi, z których większość wydaje się usatysfakcjonowana obecnym systemem.  

Pewna zmiana zakresu geograficznego MOW UE już dziś wydaje się faktem. Niewątpliwie Komisja 

jest szczególnie zainteresowana obserwacją procesów wyborczych w Afryce Północnej i na Bliskim 

Wschodzie, gdyż odbywają się one w bezpośrednim sąsiedztwie państw członkowskich. Zakres tej 

zmiany terytorialnej jest zależny od zakresu zmian demokratycznych w państwach arabskich – w la-

tach 2011-2014 istniało przeświadczenie, że instytucje UE zasadniczo gotowe są powołać MOW UE 

na każde referendum konstytucyjne, wybory parlamentarne i prezydenckie w państwie omawianego 

regionu, o ile tylko otrzymają zaproszenie oraz będą pewne, że nie legitymizują w ten sposób z góry 

wadliwego procesu wyborczego. Niewątpliwie jednak nawet przy zmianie zakresu geograficznego, 

Afryka Subsaharyjska wciąż pozostanie w najbliższych latach głównym rejonem działalności MOW 

UE.  

Z pewnością pozostawiona zostanie zasada niedublowania MOW OBWE/ODIHR na obszarze OBWE, 

jednak niewykluczone, że Unia Europejska na trwałe przejmie obserwowanie procesów wyborczych w 

Kosowie, które nie jest członkiem OBWE. MOW UE Kosowo 2013 była pierwszą i prawdopodobnie 

nie ostatnią misją na kontynencie europejskim. Naciski iberyjskich państw członkowskich prawdopo-

dobnie będą zmierzały w kierunku nieograniczania obecności MOW UE w regionie Ameryki Łaciń-

skiej i Karaibów. Jedynym regionem, z którego wycofanie się MOW UE jest widoczne i zapewne 

trwałe jest Azja Południowo-Wschodnia. MOW UE Indonezja 2004 okazała się kosztowna i trudna 

logistycznie, podczas gdy MOW UE w Kambodży grożą legitymizacją niedemokratycznych procesów 

wyborczych. W odniesieniu do Indochin, Birmy, Chin czy jakiegokolwiek innego państwa świata nie 

należy jednak wykluczać organizacji MOW UE gdyby doszło w nim do zmiany reżimu lub rozpoczął 

się proces demokratyzacji. Stworzywszy MOW UE Unia ma bowiem narzędzie do obserwowania 
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wyborów w dowolnym miejscu na świecie. 

Autor nie podejmuje się natomiast przewidzenia czy zaobserwowana rozbieżność między stanowi-

skiem MOW UE wobec wyjątkowo wadliwych procesów wyborczych a postawą instytucji UE będzie 

maleć czy rosnąć. Nie jest też jasne czy politykę wobec państw „przyłapanych” na fałszerstwie wy-

borczym będzie kreować Wysoki Przedstawiciel czy też państwa członkowskie, które o wiele częściej 

mają sprecyzowane interesy wobec państw AKP. Tendencja do wpływu na stosunki będzie silniejsza 

zwłaszcza w sytuacji jeżeli jedno z takich państw sprawować będzie prezydencję. Pomimo bowiem, że 

powołanie Wysokiego Przedstawiciela miało na celu przybliżenie stanu, w którym „Unia mówi jed-

nym głosem”, to nie sposób zaprzeczyć generalnej zasadzie, w myśl której ważne państwa członkow-

skie niechętnie pozbawiają się instrumentu kształtowania swojego wizerunku i modulowania polityki 

zewnętrznej UE, jaki daje im sprawowanie prezydencji2295. Można się więc spodziewać, że w przy-

padku niektórych procesów wyborczych prezydencja będzie nadal odgrywać rolę najpierw jako ich 

komentator, a przez to odbiorca komunikatów MOW UE, a następnie jako współtwórca reakcji UE na 

zaobserwowane nieprawidłowości.  

Zdaniem autora spodziewać się można natomiast dodatkowej rozbudowy funkcji reprezentacyjnej 

MOW UE. Dysponując MOW UE – stosunkowo tanim instrumentem gwarantującym dużą widocz-

ność i niosącym pozytywny komunikat na temat działalności Unii – zarówno Komisja jak i ESDZ 

będą dbały by jak najbardziej przyczyniał się do jeszcze większej budowy wizerunku Unii Europej-

skiej jako pozytywnego gracza na arenie międzynarodowej. Wydaje się, że Misje Obserwacji Wybo-

rów UE spełniły swoją dotychczasową rolę w tym zakresie. 

                                                 
2295 K. Szczerski, Instytucja prezydencji w Unii Europejskiej - uwagi do analiz politologicznych, w: K.A. Woj-
taszczyk (red.), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 31 
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MOW UE Bhutan 2008 
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widespread violence and intimidation, Kabul, 22 August 2009 
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 Declaration préliminaire. Un scrutin qui s’est déroulé dans le calme mais caractérisé par l’absence d’une 
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 Un scrutin qui s’est déroulé dans le calme mais caractérisé par l’absence d’une compétition pluraliste et 
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MOW UE Etiopia 2010 
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 Declaration préliminaire. La forte participation et un consensus politique soutiennent un scrutin histo-
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 La forte participation et un consensus politique soutiennentun scrutin historique marqué par des diffi-
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kry 30 czerwca 2010 r. 
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MOW UE Tanzania 2010 
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1.  
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14. AIDCO/F2/EA/D (2009) 247242, Brussels, 31 sierpnia 2009 r. 

15. AIDCO/F2/IPA D (2008) 18870, Brussels, 29 sierpnia 2008 r. 
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20. AIDCO/F2/IR/D (2009), Brussels, 3 grudnia 2009 r. 
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28. AIDCO/F2/WT D (2008) 13398, Brussels, 17 czerwca 2006 r. 
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2007 r. 

3. 12th ECOWAS-EU Ministerial Troika Meeting, PRES/07/231, 11 października 2007 r. 
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czerwca 2006 r. 

18. A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy, www.consilium.europa.eu, Brus-

sels, 12 grudnia 2003 r.,  

19. A strategic framework for the Horn of Africa, PESC 1450, Brussels, 14 listopada 2011 r. 

20. Account of the mission to observe the Parliamentary and Provincial Assembly elections in Paki-

stan 10 October 2002, European Parliament, 26 października 2002 r. 

21. Account of the mission to observe the parliamentary elections in Zimbabwe 24-25 June 2000, 
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22. Afghanistan - Statement by Commissioner Benita Ferrero-Waldner, IP/09/1247, Brussels, 22 Au-

gust 2009 r. 

23. Afghanistan: How EU support is making a real difference, MEMO/05/309, Brussels, 8 września 

2005 r. 

24. Annual Action Programme EIDHR 2008, 

ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2008/af_aap_2008_eidhr.pdf 

25. Annual Action Programme EIDHR 2009, 

ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2009/af_aap_2009_eidhr.pdf 
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28. Answer given by Mrs Ferrero-Waldner on behalf of the Commission, E-4961/2009, 9 listopada 

2009 r. 

29. Benita Ferrero-Waldner European Commissioner for External Relations and European Neighbo-

urhood Policy The EU in a world of rising powers, Chancellor’s Seminar St Antony’s College 

University of Oxford, SPEECH/09/283, Oxford, 2 czerwca 2009 r. 

30. Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbo-

urhood Policy - Perspectives on EU Election Observation. Seminar on “Perspectives on EU Elec-

tion Observation” Opening remarks, SPEECH/09/120, 17 marca 2009 r. 

31. Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbo-

urhood Policy Opening Speech Commission / Parliament Lessons Learned Seminar – EU Election 

Observation Missions, SPEECH/07/524, Brussels, 12 września 2007 r. 

32. Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighbo-
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ment Strategy and Main Challenges 2009-2010, COM(2009) 533, SEC(2009) 1338, Brussels, 14 
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47. Commission calls for talks with Liberia over human rights and corruption concerns, IP/01/894, 
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83. Council Decision 93/604/CSFP, „Official Journal”, L 286, Vol. 36, 20 listopada 1993 r. 

84. Council Decision of 20 October 1997 supplementing Joint Action 96/406/CFSP concerning action 

by the Union to support the electoral process in Bosnia and Herzegovina, „Official Journal”, L 
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108. Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on Legislative Elections in Indo-

nesia, P/04/49, 26 kwietnia 2004 r. 
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