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WPROWADZENIE
Oddajemy w Państwa ręce
broszurę informacyjną
poświęconą burzliwej sytuacji
w Republice Kazachstanu
− największym kraju Azji
Centralnej i trzeciej
co do wielkości, po Rosji
i Ukrainie, gospodarce
na obszarze WNP.
Ze względu na swoje znaczenie Kazachstan
jest jednym z głównych obszarów
zainteresowania i działalności Fundacji
Otwarty Dialog od ponad trzech lat.
Kazachstan dla większości Europejczyków
pozostaje krajem egzotycznym.
Dużym nakładem sił i środków starają
się to zmienić władze kraju, nastawione
na rozwój współpracy gospodarczej
ze światem zachodnim, z której czerpią
osobiście znaczne korzyści materialne.
Ich aktywność na arenie międzynarodowej
oraz dbałość o pieczołowicie pielęgnowany
wizerunek kraju jako demokratycznego
i stabilnego partnera w polityce i interesach
daje społeczności europejskiej możliwość
wywierania skutecznego wpływu na władze
Kazachstanu.
Pomimo oficjalnych deklaracji i zobowiązań
międzynarodowych, Kazachstan nie respektuje
podstawowych praw człowieka i obywatela.
Represjom poddawani są działacze
opozycyjni, organizacje pozarządowe

i nieliczne, niezależne od władzy, media.
W 2011 r. do grupy ośrodków identyfikowanych
przez władze jako potencjalne zagrożenie
dołączyli strajkujący pracownicy sektora
naftowego w mieście Zhanaozen (Żanaozen),
w sercu zagłębia naftowego na zachodzie
kraju. Aktywne politycznie elity intelektualne
w swoim sprzeciwie wobec panującego
systemu zyskały silnego sojusznika.
Władze odpowiedziały wzmożeniem represji,
a strajk zakończył się masakrą i zatrzymaniami
jego uczestników. O prowokowanie konfliktu
zostały oskarżone opozycja i niezależne media.
Liderom opozycji grozi wiele lat więzienia,
a mediom − uznanie za grupy ekstremistyczne
i delegalizacja.
Rok 2012 udowodnił, że mobilizacja
społeczności europejskiej w obronie
represjonowanych w Kazachstanie może być
skuteczna. Pod wpływem rezolucji Parlamentu
Europejskiego z 15 marca 2012 r., licznych
apeli i nacisków politycznych spora część
zatrzymanych odzyskała wolność.
Dla niektórych z nich wolność oznaczała
jednakże emigrację. Bezpieczną przystanią
stała się Europa, szczególnie Polska.
Władze Kazachstanu nie podejmują dialogu
ze społeczeństwem. Stopień ograniczenia
wolności słowa w Kazachstanie należy
do najwyższych na świecie. Władze nie mogą
jednak uciec od dialogu z Europą.
Dlatego w Europie szukają wsparcia
represjonowani opozycjoniści, dziennikarze
i działacze społeczni. Na forum OBWE
i Parlamentu Europejskiego niejednokrotnie
spotykają się ze sobą ambasadorzy, specjalni

wysłannicy MSZ i prokuratorzy z Kazachstanu
oraz ludzie, którzy we własnej ojczyźnie
są pozbawieni prawa głosu. W ten sposób
Europa staje się przestrzenią trudnej
dyskusji o sytuacji w Kazachstanie − unikanej
i tłamszonej przez jednych, upragnionej
przez drugich. Tę dyskusję animują
organizacje pozarządowe, a moderują
europejscy politycy. Ten dialog jest misją
naszej Fundacji.

Dialog o przyszłości
Kazachstanu nabiera
szczególnego znaczenia
obecnie, kiedy kraj znajduje
się u progu zmian.
Znaczenia symbolicznego,
oddzielającego od siebie
dwa etapy współczesnej
historii Kazachstanu,
nabrał strajk w Zhanaozen.
Obok konieczności zmiany pokoleniowej
u steru władzy, uzasadnione i manifestowane
otwarcie (lecz konsekwentnie w pokojowy
sposób), niezadowolenie dużych grup
społecznych może stać się jednym
z czynników wymuszających liberalizację
i demokratyzację kraju borykającego się
ze znacznymi problemami socjalnymi.
Duża część mieszkańców Kazachstanu
i ich dzieci nie ma obecnie szans na poprawę

własnej sytuacji. Rosnący przyrost naturalny
i ceny żywności radykalizują nastroje społeczne
i zwiększają presję na rządzących, pomiędzy
którymi rozpoczynają się konflikty o wpływy
polityczne i nowy kierunek polityki kraju.
Uwagę świata przyciągają obecnie
przetasowania na szczytach władzy
oraz proces, w którym lider opozycji
Vladimir Kozlov (Władimir Kozłow) został
skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
21 września 2012 r. stanowisko stracił
wszechwładny szef administracji prezydenta
Aslan Musin, a 24 września 2012 r.
ze stanowiska premiera na posadę szefa
administracji został przesunięty Karim
Masimov (Karim Masimow). 28 września
na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych
Yerzhana Kazykhanova (Jerżana Kazychanowa)
zastąpił Yerlan Idrisov (Jerłan Idrisow).
Kilka dni wcześniej w Brukseli, przedstawiciele
największych niezależnych mediów − gazet
„Respublika" i „Vzglyad" (Wzgljad) − złożyli
w Parlamencie i Komisji Europejskiej projekt
tzw. Listy Zhanaozen − osób odpowiedzialnych
za pacyfikację strajku robotników naftowych
i za następującą po niej falę represji. Aslan
Musin był na tej liście „numerem jeden”.
W decydującą fazę wchodzą negocjacje
nowej umowy o partnerstwie i współpracy
gospodarczej UE − Kazachstan. Co przyniesie
przyszłość? Pewni możemy być tylko tego,
że warto mieć oczy szeroko otwarte
na Kazachstan.
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Postulaty Solidarności
17 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina pod przewodnictwem Lecha Wałęsy ogłosił
słynną listę 21 postulatów. Główny z nich zawierał żądanie
utworzenia wolnych związków zawodowych, pozostałe dotyczyły
m.in. poprawy warunków bytowych społeczeństwa, a także
przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności.
31 lat później pracownicy naftowi w Zhanaozen sformułowali
własną listę postulatów. Podobnie jak w komunistycznej
Polsce, iskrą powodującą protest były kwestie socjalne.
Brutalna reakcja władz doprowadziła natomiast do ich
rozszerzenia o postulaty o charakterze politycznym. Uderzyło
to w fundamenty panującego we współczesnym Kazachstanie
systemu, w którym szerokie prawa i wolności gwarantowane
obywatelom w konstytucji pozostają fikcją.

Postulaty Zhanaozen
/ dokonanie przeglądu nierespektowanego przez pracodawców
układu zbiorowego, podpisanego z robotnikami w 2010 r.,
tak, by były brane pod uwagę interesy i prawa pracowników,
w oparciu o zasadę równości stron;
/ dokonanie przeglądu warunków pracy zgodnie
z międzynarodowymi standardami pracy;
/ zaprzestanie dyskryminacji ze względu na narodowość
w miejscu pracy;
/ zwiększenie wynagrodzeń do poziomu zapewniającego
pokrycie realnego minimum socjalnego;

/ zezwolenie na legalną rejestrację i działalność niezależnych
związków zawodowych;
/ rozpoczęcie negocjacji ze związkami zawodowymi z udziałem
międzynarodowych obserwatorów;
/ podjęcie dialogu trójstronnego z udziałem przedstawicieli
władz, w tym państwowej inspekcji pracy;
/ uwolnienie prawniczki związku zawodowego pracowników
przedsiębiorstwa Karazhanbasmunai (Karażanbasmunaj)
– skazanej na 6 lat więzienia Natalii Sokolovej (Natalii
Sokołowej);
/ zwolnienie z aresztów zatrzymanych uczestników strajku;
/ zaprzestanie represji i prześladowań aktywistów ruchów
związkowych i popierających ich działaczy społecznych.
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STRATEGICZNE POŁOŻENIE
/ KRAJ TRANZYTOWY: PLANOWANA EWAKUACJA
WOJSK NATO Z AFGANISTANU, SZLAK PRZEMYTU
NARKOTYKÓW Z AZJI DO EUROPY, TRANSPORT
SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

MUKHTAR ABLYAZOV
/ WRÓG PUBLICZNY NUMER 1
/ UCHODŹCA POLITYCZNY
/ WŁAŚCICIEL ZNACJONALIZOWANEGO BTA BANKU
/ JEDEN Z ZAŁOŻYCIELI PARTII
DEMOKRATYCZNY WYBÓR KAZACHSTANU

POLITYKA RÓWNOWAGI
/ POMIĘDZY ROSJĄ, CHINAMI, UE I USA

BOGACTWO ZASOBÓW NATURALNYCH
/ ZE 105 PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH Z TABLICY
MENDELEJEWA W KAZACHSTANIE WYSTĘPUJE 99
/ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE ZŁOŻA ROPY
I GAZU ZIEMNEGO NA ŚWIECIE

RZĄDY AUTORYTARNE
/ PREZYDENT NURSULTAN NAZARBAYEV
(NURSUŁTAN NAZARBAJEW), NOSZĄCY TYTUŁ
LIDERA NARODU, RZĄDZI NIEPRZERWANIE
OD PONAD DWUDZIESTU LAT

VLADIMIR KOZLOV
/ LIDER OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ
/ OFIARA REPRESJI
/ SKAZANY NA 7 LAT I 6 MIESIĘCY WIĘZIENIA

ALGA! (D. DEMOKRATYCZNY
WYBÓR KAZACHSTANU)
/ NAJWIĘKSZA REALNA SIŁA
OPOZYCYJNA NIEUZNAWANA PRZEZ REŻIM

KAZACHSTAN

KONTROLA GOSPODARKI PRZEZ KLAN PREZYDENTA
/ 55,5% PKB WYTWARZANEGO W KRAJU (77,5 MLD USD)
JEST KONTROLOWANE POPRZEZ FUNDUSZ DOBROBYTU
NARODOWEGO (FDN) „SAMRUK-KAZYNA” – ZARZĄDZANY
PRZEZ NAJBLIŻSZE OTOCZENIE NAZARBAYEVA
/ NACJONALIZACJE MAJĄTKÓW RZECZYWISTYCH
I DOMNIEMANYCH PRZECIWNIKÓW POLITYCZNYCH

OFICJALNA PROPAGANDA SUKCESU
/ TROSKA O „DEMOKRATYCZNY” WIZERUNEK,
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ KRAJU

MASKIROWKA
/ MALOWANIE TRAWY NA ZIELONO − ZWŁASZCZA
PRZED WIZYTAMI POLITYKÓW Z UE I USA
/ DUŻA PODATNOŚĆ NA OPINIE ZACHODU

ZHANAOZEN − MASOWY STRAJK ROBOTNIKÓW
NAFTOWYCH W 2011 R.
/ KRWAWO STŁUMIONY PRZEZ POLICJĘ
I SIŁY BEZPIECZEŃSTWA
/ POSTULATY SOCJALNO-EKONOMICZNE I WOLNOŚCIOWE

KORUPCJA
/ CHARAKTER SYSTEMOWY
/ WYSTĘPUJE NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH
WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
RADYKALIZACJA NASTROJÓW SPOŁECZNYCH
/ STRAJKI W SEKTORACH STRATEGICZNYCH
/ POSTĘPUJĄCA ISLAMIZACJA
(RADYKALNE GRUPY RELIGIJNE)

NIEUCHRONNOŚĆ ZMIAN
I PROBLEM SUKCESJI PO DYKTATORZE
/ WIEK I CHOROBA NAZARBAYEVA
/ ROSNĄCE KONFLIKTY POMIĘDZY FRAKCJAMI
W OBOZIE WŁADZY − RYWALIZACJA O SUKCESJĘ
/ LICZNE PRZETASOWANIA NA NAJWYŻSZYM
SZCZEBLU POLITYCZNYM
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Podstawowe dane
Kazachstan jest położony w sercu Azji Centralnej, na trasie starożytnego Jedwabnego Szlaku
prowadzącego z Chin do Europy.
POPULACJA

OK. 16,76 MLN

GŁÓWNE GRUPY ETNICZNE
MNIEJSZOŚCI
NARODOWE

W Kazachstanie znajduje się 160 pól naftowych i gazowych. Eksploatowane zapasy ropy naftowej
to 2,7 miliarda ton. Łącznie odkryte i potencjalne złoża ropy to ponad 6,1 miliarda ton, a zapasy gazu
to 6 trylionów m3. Obecne roczne wydobycie to 80 milionów ton ropy naftowej i 11,5 miliarda m3 gazu.

Kazachstan to najbardziej perspektywiczny kraj
pod względem możliwości zwiększenia wydobycia
ropy naftowej i gazu ziemnego.

KAZACHSKA 63,07% / ROSYJSKA 23,70%*

UZBECKA, UKRAIŃSKA, UJGURSKA, TATARSKA, NIEMIECKA, POLSKA*

POWIERZCHNIA

STOLICA

PKB

INFLACJA

2,7 MLN KM2

Główni partnerzy gospodarczy
Pozostali 36,2%

Chiny 13,4%

ASTANA

180,1 MLD USD

7,5%

Rosja 11,1%
Turcja 4,1%

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, CIA The World Factbook, Komisja Europejska. Dane za 2011 r., jeśli nie wskazano inaczej.
*Źródło: Kancelaria Prezydenta Republiki Kazachstanu. Dane na dzień 01.06.2012 r.

Bogactwa naturalne
W Kazachstanie występuje 99 spośród 105 pierwiastków chemicznych z tablicy Mendelejewa,
z czego 60 jest wykorzystywanych w przemyśle. Rozpoznane są 493 złoża z 1225 rodzajami
rud minerałów.

Pod względem zasobności złóż Kazachstan
zajmuje na świecie miejsce:
/ pierwsze − cynk, wolfram, baryt
/ drugie − srebro, ołów, chromity
/ trzecie − miedź, fluoryt
/ czwarte − molibden
/ szóste − złoża złota
Źródło: MSZ − Informator ekonomiczny o krajach świata: Kazachstan.

Ukraina 5,4%

Niemcy 10,6%

Francja 5,7%
Rumunia 6,6%

Włochy 6,9%

Wykres przedstawia procentowy podział wartości eksportu Kazachstanu.

Głównym partnerem gospodarczym Kazachstanu jest − jako
całość − Unia Europejska, której udział w wymianie
handlowej wynosi 40%.

Źródło: CIA The World Factbook.
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System rządów

Polityka zagraniczna

Kraj jest rządzony autorytarnie
od ponad 20 lat przez
prezydenta Nursultana
Nazarbayeva.

przechowalniami starej nomenklatury
komunistycznej). Zarówno on, jak i jego rodzina
posiadają dożywotni immunitet osobisty
i majątkowy. Kontrolowana przez nich jest
niemal cała gospodarka kraju.

Jeszcze przed upadkiem ZSRR Nazarbayev
był pierwszym sekretarzem Kazachskiej Partii
Komunistycznej. Prezydent sprawuje władzę
za pośrednictwem rozbudowanej administracji
prezydenckiej i podporządkowanego
mu rządu (będącymi częściowo

Wizerunek prezydenta, posiadającego oficjalny
tytuł Lidera Narodu, otoczony jest specjalną
ochroną, a krytyka pod jego adresem
traktowana jest jako poważne przestępstwo.
Ten mechanizm służy władzy do zwalczania
aktywności niezależnych mediów
i niepokornych obywateli.

Polityka zagraniczna
Kazachstanu balansuje
pomiędzy Rosją, Chinami,
USA i UE, starając się zachować
zasadę względnej równowagi.
Kazachstan jest krajem bardzo aktywnym
na arenie międzynarodowej i wrażliwym
na punkcie swojego wizerunku jako oazy
demokracji, stabilności i lidera reform
w Azji Centralnej.
Po przejęciu przez Astanę przewodnictwa
w OBWE w 2010 r. w Kazachstanie nasiliły
się represje wobec opozycji demokratycznej.

Kazachstan był uważany w krajach zachodnich
za pragmatycznego i stabilnego partnera
w regionie. Pomimo apeli przedstawicieli
opozycji oraz organizacji pozarządowych,
monitorujących procesy demokratyzacji
w Azji Centralnej, Europa stosowała zazwyczaj
politykę „marchewki”, nagradzającej
deklaracje i zobowiązania do postępów
w realizacji międzynarodowych standardów
rządów prawa i przestrzegania praw człowieka.
Jak pokazał przykład krwawego stłumienia
protestów robotniczych w Zhanaozen
w grudniu 2011 r. i wzmożenie represji wobec
opozycji i mediów, polityka ta okazała się
przeciwskuteczna − przyniosła skutki
odwrotne do zamierzonych.
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Maskirowka
Maskirowka to polityka malowania trawy
na zielono, czyli ukrywania negatywnych
elementów kazachskiej rzeczywistości przed
okiem obserwatorów. Maskirowkę stosują
współpracownicy prezydenta, izolujący go
od informacji o rzeczywistej sytuacji w kraju,
a także podporządkowane władzy media
wobec społeczeństwa. Maskirowka jest także
powszechnie i z sukcesami praktykowana
wobec zagranicznych delegacji politycznych
i biznesowych, które podczas oficjalnych wizyt

Wrogowie reżimu
w Kazachstanie odwiedzają jedynie starannie
wyselekcjonowane przez gospodarzy miejsca.
W najbliższym sąsiedztwie pałacu
prezydenckiego w Astanie znajdują się
wieżowce-atrapy, w których nie ma bieżącej
wody i elektryczności i których stan techniczny
powoduje odpadanie fragmentów elewacji.
Wady konstrukcyjne powstały tu w wyniku
defraudacji środków publicznych i stały się
symbolem wszechogarniającej korupcji.

Niezależne media − oskarżane o terroryzm informacyjny:
/ „Respublika”
/ Gazeta „Vzglyad”
/ Telewizja K+
/ Portal Stan TV
Opozycja demokratyczna:
/ Alga! (d. Demokratyczny Wybór Kazachstanu)
/ Ogólnonarodowa Socjaldemokratyczna Partia
Kazachstanu Azat
Największą siłą opozycyjną, liczącą 61 tys. członków (w styczniu 2012 r.) i mającą struktury
na terenie całego kraju jest partia Alga!. Pozostaje ona niezarejestrowana, nie posiadając prawa
do udziału w wyborach. Jej aktywiści są poddawani szykanom i represjom, a lider Algi!, Vladimir
Kozlov, 8 października 2012 r. został skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia za „wzniecanie
nienawiści społecznej” oraz „przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej” i „zamiar
obalenia porządku konstytucyjnego na drodze zbrojnej”.

14

15

ZHANAOZEN
Kazachska demokracja w formie znanej nam w Europie ma szansę
urzeczywistnić się głównie dzięki robotniczym protestom
w najbardziej uprzemysłowionych regionach kraju
− w Karagandzie, Temirtau, a przede wszystkim w Zhanaozen.

Zhanaozen w pigułce
LICZBA MIESZKAŃCÓW

POŁOŻENIE

120 000 (20 000 W 1975 R.)

W SERCU PUSTYNNEGO PÓŁWYSPU MANGYSTAU (MANGYSZŁAK) NAD
MORZEM KASPIJSKIM W OBWODZIE MANGYSTAUSKIM

EKSTREMALNE TEMPERATURY

DO +40°C LATEM I DO -30°C ZIMĄ

NAJBLIŻSZE MIASTO Z KINAMI I TEATRAMI

AKTAU − ODDALONE O 150 KM
NIEMAL WYŁĄCZNIE OPARTA NA WYDOBYCIU
I PRZETWÓRSTWIE ROPY I GAZU

GOSPODARKA

6 MILIONÓW TON (SPADA Z POWODU
MALEJĄCYCH ZASOBÓW)

ROCZNE WYDOBYCIE ROPY

LICZBA STRAJKUJĄCYCH W 2011 R.

POSTULATY

PODWYŻKA PŁAC I LEPSZE WARUNKI PRACY,
ZAPRZESTANIE REPRESJI WOBEC STRAJKUJĄCYCH ROBOTNIKÓW,
REJESTRACJA NIEZALEŻNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

LICZBA ZWOLNIONYCH Z PRACY

Zhanaozen to po kazachsku Nowa Rzeka. W 2011 r. to położone na pustyni miasto stało się
symbolem i nadzieją na polityczne zmiany w Kazachstanie. Po raz pierwszy w dwudziestoletniej
historii niepodległego Kazachstanu robotnicy naftowi masowo zaprotestowali przeciwko wyzyskowi
i dyktaturze. Wcześniej jedynie biernie słuchali głosów niezadowolenia, płynących od elit
intelektualnych z Almaty i niezależnych mediów. Strajk wybuchł w branży paliwowej, na której
opiera się gospodarka kraju. Mimo pokojowej formy protestów autorytarna władza nie podjęła
dialogu ze strajkującymi.

15 000

LOKALNY KONCERN PALIWOWY OZENMUNAIGAS
ZWOLNIŁ PONAD 2000 STRAJKUJĄCYCH

OFICJALNA LICZBA OFIAR

LICZBA WYROKÓW WIĘZIENIA

17 ZABITYCH, 86 RANNYCH

37 (18 W ZAWIESZENIU)*

W celu zdławienia strajku służby bezpieczeństwa zastosowały przeciwko robotnikom prowokacje,
pobicia „przez nieznanych sprawców”, naciski socjalne, inscenizowały wypadki, osadzały
w aresztach. W grudniu 2011 r. strajk został spacyfikowany przy użyciu siły. Tragiczne wydarzenia
w Zhanaozen poważnie podważyły autorytet prezydenta Nursultana Nazarbayeva.
W 2012 r. strajki zaczęli podejmować także pracownicy hut i kopalni węgla kamiennego
w Karagandzie, Temirtau i innych regionach kraju.
Na budowanym przez władzę wizerunku Kazachstanu jako oazy stabilności i lidera reform w Azji
Centralnej pojawiła się skaza, a opozycja zyskała argument w apelach o większą solidarność
z prześladowanymi.

* Wyroki w procesach strajkujących pracowników i opozycjonistów łącznie.
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Kalendarium strajku w Zhanaozen
11 MAJA 2011

Pracownicy koncernów OzenMunaiGaz, Karazhanbasmunai i Ersai
Caspian Contractor rozpoczynają strajk, postulując zaprzestanie
dyskryminacji ze względu na narodowość (pracownicy miejscowi
otrzymywali niższe płace i pracowali w gorszych warunkach niż
cudzoziemscy), poprawę warunków pracy, podniesienie wynagrodzeń
oraz respektowanie układów zbiorowych.

27 MAJA 2011

Sąd miejski Zhanaozen wydaje orzeczenie o nielegalności strajku,
zapowiadając jednocześnie interwencję organów ścigania przeciwko
uczestnikom protestów.

MAJ
–GRUDZIEŃ 2011

Masowe zwolnienia strajkujących robotników, areszty, prowokacje
i pobicia dokonywane przez nieznanych sprawców, policję i służby
bezpieczeństwa. Rozszerzenie postulatów strajkujących
o zaprzestanie prześladowań, wydanie zgody na rejestrację
niezależnych związków zawodowych oraz uwolnienie zatrzymanych
działaczy i liderów robotniczych.

16 GRUDNIA 2011

Brutalna pacyfikacja strajku rozpoczęta w Dzień Niepodległości
Kazachstanu. Według oficjalnych danych, w Zhanaozen i we wsi
Szepte ginie 17 robotników i innych przypadkowych ofiar interwencji
policji i sił bezpieczeństwa. Niezależne, oparte na relacjach świadków
i personelu medycznego szacunki mówią nawet o 80-100 zabitych.

17 GRUDNIA 2011

Wprowadzenie stanu wyjątkowego, blokada dróg do miasta
i zamknięcie przylotów na miejscowym lotnisku, wyłączenie telefonii
komórkowej i Internetu.

23 STYCZNIA 2012

Aresztowanie Vladimira Kozlova zaangażowanego w pomoc
strajkującym robotnikom. Zarzuca mu się wzniecanie waśni
społecznych, kierowanie i uczestnictwo w organizacji przestępczej
oraz próbę obalenia władzy na drodze zbrojnej.

MAJ
–CZERWIEC 2012

Kilkuletnie wyroki więzienia dla zatrzymanych uczestników strajku.

16 SIERPNIA 2012

Rozpoczęcie procesu Vladimira Kozlova. Grozi mu do 9 lat więzienia.

8 PAŹDZIERNIKA 2012

Vladmir Kozlov skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia.

Zhanaozen 2011 – kazachski
grudzień 1970

Strajk w Zhanaozen policja spacyfikowała
16 grudnia 2011 r. Dokładnie 41 lat
wcześniej w dniach 14–22 grudnia 1970 r.
w komunistycznej Polsce doszło
do masakry na Wybrzeżu, znanej jako
„wydarzenia grudniowe”. Komunistyczna
milicja i wojsko zdławiły wtedy protesty
robotników stoczniowych. Zginęło 45 osób,
a ponad 1000 zostało rannych.
Po stłumieniu strajku w Zhanaozen władza postanowiła obarczyć winą za tragedię opozycję
i przedstawicieli niezależnych organizacji pozarządowych. Najczęstszym zarzutem wysuwanym
wobec aresztowanych opozycjonistów, dziennikarzy i działaczy społecznych było oskarżenie
„o wzniecanie nienawiści społecznej”, „ekstremizm” i „terroryzm informacyjny”.

Bez wsparcia z zewnątrz kazachska opozycja i rodzące się
społeczeństwo obywatelskie mają niewielkie szanse
na przetrwanie.
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Niezależne media
na celowniku władzy
Pod względem wolności mediów organizacja Reporterzy bez Granic
klasyfikuje Kazachstan na 154 miejscu w świecie. Kraj jest oceniany
gorzej niż Rosja (142), ale nieco lepiej niż Białoruś (168) i Chiny,
zajmujące szóste od końca miejsce na liście (174).
W czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi, w kwietniu 2011 r. (Nazarbayev uzyskał
w nich 95,5% głosów), okresowo zablokowano dużą liczbę stron internetowych, m.in. Radia
Wolna Europa, BBC i niezależnej telewizji K+. W maju rząd chciał, by Google używał wyłącznie
serwerów umiejscowionych w Kazachstanie, co zwiększyłoby możliwość kontroli nad treściami
przepływającymi w krajowej sieci. Google odmówił i zlikwidował swoją lokalną stronę,
wycofując się z Kazachstanu.

Zhanaozen w świadomości
Kazachów
Według badania Institute of Political Solutions z Almaty, 38%
Kazachów uważa, że wydarzenia podobne do tych z Zhanaozen
mogą się powtórzyć w innych miastach kraju. Co piąty odrzuca
taką możliwość. Niemal 45% badanych nie odpowiedziało
na to pytanie. Badanie pokazało też, że w opinii 42% Kazachów
obecna sytuacja w Zhanaozen jest stabilna. Innego zdania
jest prawie co czwarty respondent, który ocenia sytuację jako
napiętą, a ponad 6% badanych – nawet jako wybuchową.
Źródło: Interfax-Kazachstan, 11.03.2012 r. Badanie przeprowadzono w połowie lutego 2012 r.

Szczególne represje spotykają największe niezależne media: portal video Stan TV, kanał
satelitarny K+, agencję informacyjną Namystan oraz dzienniki „Respublika” i „Vzglyad”.
Tylko one, łamiąc nałożoną przez rząd blokadę informacyjną, przekazywały wiadomości
o strajku w Zhanaozen. Obecnie pod ich adresem są wysuwane oskarżenia o „ekstremizm”
i „terroryzm informacyjny”. Grozi im delegalizacja.

Pod wpływem rezolucji
Rezolucja uchwalona przez Parlament Europejski 15 marca 2012 r. doprowadziła do odzyskania
wolności przez osoby uwięzione na fali represji, które nastąpiły po wydarzeniach w Zhanaozen.
Zwolniony z aresztu został redaktor naczelny gazety „Vzglyad”, Igor Vinyavskiy (Igor Winiawski),
a po nim reżyser Bolat Atabayev (Bołat Atabajew) i dziennikarz Zhanbolat Mamay (Żanbołat
Mamaj). Natalia Sokolova, prawniczka związku zawodowego strajkujących pracowników została
przeniesiona do aresztu domowego.
Te ruchy oraz przyzwolenie na otwarty proces Kozlova świadczą o respekcie Nazarbayeva wobec
demokratycznych krajów, z którymi nadal chciałby robić interesy, czyli w praktyce wobec Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jednak doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia
prezydenta każą postawić pytanie o sukcesję władzy. Czy w podzielonym narodowościowo,
kulturowo i religijnie kraju zmiana systemu dokona się w sposób pokojowy, tak jak dokonała się
w Polsce dzięki Solidarności? To wzorzec, do którego odwołuje się Vladimir Kozlov. Kierowana
przez niego partia Alga! i obywatelski Front Narodowy „Khalyk Maidany” (Hałyk Majdany) starają
się realizować te idee, stale zabiegając o wsparcie w Europie, w tym również w Polsce.

Jedynie dalsza presja Europy wywierana na kazachskie władze
daje szansę na pokojowe dopuszczenie opozycji i społeczeństwa
do decydowania o przyszłości Kazachstanu.
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VLADIMIR KOZLOV

Orędownik dialogu i demokracji
Vladimir Kozlov regularnie występował w obronie więźniów politycznych, sprzeciwiając się
procesom i wyrokom skazującym wydawanym przez upolitycznione sądy na kazachskich działaczy
na rzecz demokracji i praw człowieka.
W 2009 r. Kozlov prowadził w krajach europejskich kampanię przeciwko powierzeniu prezydencji
w OBWE Kazachstanowi. Jego zdaniem polityka prześladowania opozycji i łamania praw
człowieka w Kazachstanie stawiała pod znakiem zapytania nie tylko legitymację tego kraju
do przewodniczenia OBWE, ale również podważała sens istnienia całej organizacji.

Gdy w połowie 2011 r. wybuchł strajk w Zhanaozen, kierowana
przez Kozlova Alga! jako pierwsza rozpoczęła dostarczanie wody
i namiotów strajkującym pracownikom. On sam organizował
wśród protestujących szkolenia służące zachowaniu pokojowej
formy protestu m.in. poprzez unikanie prowokacji służb
bezpieczeństwa. Przez siedem miesięcy trwania strajku
nie zostały odnotowane żadne przypadki naruszenia porządku
publicznego przez jego uczestników.

Lider opozycji

Na początku 2012 r. Kozlov udał się z wizytą do Brukseli, gdzie w Parlamencie Europejskim
i Komisji Europejskiej po raz kolejny, wzorem doświadczeń polskiej Solidarności, wzywał
do rozpoczęcia dialogu, przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa ws. wydarzeń
w Zhanaozen oraz ostrzegał przed wyborem przemocy i rozwiązań siłowych jako drogi
do unormowania sytuacji w kraju.

Od 2007 r. Vladimir Kozlov jest liderem największej w Kazachstanie
partii opozycyjnej Alga! (Naprzód!). Jej losy to pasmo nieustannego
zmagania się z prześladowaniami ze strony władz.
Alga! powstała w 2005 r., po tym jak zdelegalizowana została partia Demokratyczny Wybór
Kazachstanu. Od tego czasu władze konsekwentnie odmawiają jej prawa do rejestracji, pomimo
spełniania ustawowych wymogów. Obecnie Alga! jest najbardziej liczącą się siłą opozycyjną w kraju.

Pod przewodnictwem Kozlova partia umocniła swoją pozycję,
rozbudowując swoje struktury na terenie państwa.
Alga! objęła swoim zasięgiem wszystkie obwody administracyjne
w Kazachstanie i angażuje ponad 61 tysięcy zarejestrowanych
członków (dane na styczeń 2012 r.).
Alga! i współpracujący z nią ruch społeczny Front Narodowy „Khalyk Maidany”, realizując idee
Kozlova, podjęły wysiłek na rzecz mobilizacji różnych grup społecznych w celu przeciwstawienia się
represyjnej polityce władz.
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Więzień polityczny
Vladimir Kozlov został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego
23 stycznia 2012 r., bezpośrednio po powrocie z Brukseli. Został oskarżony o „wzniecanie waśni
społecznych”, „kierowanie i uczestnictwo w organizacji przestępczej” oraz „próbę obalenia władzy
na drodze zbrojnej”. Prokurator żądał dla niego 9 lat więzienia. W trakcie pobytu w areszcie
wielokrotnie odmawiano mu prawa do spotkań z rodziną, a cele, w których przebywał, nie spełniały
podstawowych wymogów sanitarnych.

16 sierpnia 2012 r. w Aktau rozpoczął się proces Kozlova,
któremu towarzyszyły liczne uchybienia, naruszające
prawa oskarżonego.
Nadużycia obejmowały m.in. próby wymuszania zeznań, drastyczne ograniczanie czasu
na zapoznanie się z aktami oskarżenia, ograniczanie dostępu do adwokatów, przetrzymywanie
w niehumanitarnych warunkach.
Widzenia z Kozlovem we wrześniu 2012 r. odmówiono m.in. Markusowi Loeningowi − Federalnemu
Pełnomocnikowi Rządu RFN ds. Praw Człowieka. Represjom poddawana była również rodzina
Kozlova. W 2011 r. zburzono dom jego teściowej (w którym mieszkał wraz z żoną). W połowie
2012 r. żona Kozlova, Aliya Turusbekova (Alija Turusbekowa), która prowadziła aktywne działania
zmierzające do uwolnienia jej męża, otrzymała groźby od przedstawiciela Komitetu Bezpieczeństwa
Narodowego Nurlana Mazhilova (Nurłana Mażiłowa) z żądaniem, aby „zamilkła”, ponieważ
w przeciwnym razie „pracownicy aresztu śledczego rozprawią się z jej mężem”. Tego samego dnia
w samochodzie, którym podróżowała, urwało się jedno z kół, w drugim kole brakowało trzech śrub.

8 października 2012 r. Vladimir Kozlov został skazany przez sąd
pierwszej instancji na 7 lat i 6 miesięcy więzienia
oraz konfiskatę majątku.

Zniszczony dom letniskowy Kozlova, formalnie należący do jego teściowej.

Aliya Turusbekova, żona Vladimira Kozlova.
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Więźniowie polityczni
w sprawie Zhanaozen

AKZHANAT AMINOV (AKŻANAT AMINOW)
– AKTYWISTA RUCHU STRAJKOWEGO
/ Jeden z liderów strajkujących robotników w Zhanaozen.
/ 20 lutego 2012 r. aresztowany i oskarżony o podżeganie do nienawiści
społecznej.

BOLAT ATABAYEV – REŻYSER, KRYTYK TEATRALNY
/ Uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych
artystów w Kazachstanie.
/ Aktywista Frontu Narodowego „Khalyk Maidany”.
/ 3 lutego 2012 r. oskarżony z dwóch artykułów kodeksu
karnego: art. 164 – „podżeganie do niepokojów społecznych”,
art. 170 – „nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego”.
/ 3 lipca 2012 r. zwolniony z aresztu po silnej kampanii wsparcia
ze strony społeczności międzynarodowej, w szczególności
Niemiec. Przeniesiono go z grupy oskarżonych do grupy świadków.
/ W sierpniu 2012 r. uhonorowany Nagrodą Goethego za wkład
w rozwój kultury i języka niemieckiego w Kazachstanie.

/ Proces sądowy w jego sprawie rozpoczął się 16 sierpnia 2012 r.
w Mangistauskim Sądzie Obwodowym w mieście Aktau. Został oskarżony
o „podżeganie do niepokojów społecznych”, „nawoływanie do obalenia ustroju
konstytucyjnego” oraz „utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą w celu
dokonania jednego lub kilku przestępstw, a także udział w takiej grupie”.
/ Aminov przyznał się do winy. Jego zeznania całkowicie pokrywają się z wersją
przedstawioną przez prokuratora.
/ Według zeznań oskarżonego działalność grupy przestępczej polegała na
rozdawaniu niezależnej prasy, organizowaniu spotkań z mediami i działaczami
społecznymi (w tym cudzoziemcami), udzielaniu wywiadów niezależnym
mediom.
/ Władze wykorzystywały jego zeznania przeciwko opozycyjnemu liderowi
Vladimirowi Kozlovowi oraz przebywającemu na emigracji Mukhtarowi
Ablyazovowi.
/ 8 października 2012 r. otrzymał wyrok 5 lat więzienia
w zawieszeniu i wyszedł na wolność.

ZHANBOLAT MAMAY – DZIENNIKARZ,
LIDER MŁODZIEŻOWEJ ORGANIZACJI
„RUKH PEN TIL” (RUK PEN TIL)

SERIK SAPARGALI – POLITYK OPOZYCYJNY,
AKTYWISTA OBYWATELSKI

/ Kierowana przez niego organizacja wspierała postulaty strajkujących
pracowników w Zhanaozen.

/ 23 stycznia 2012 r. aresztowany jako podejrzany o „podżeganie
do nienawiści społecznej”.

/ Od 15 czerwca 2012 r. dо 12 lipca 2012 r. przebywał w areszcie.

/ Zostały przeciwko niemu wszczęte kolejne sprawy karne o „nawoływanie
do obalenia ustroju konstytucyjnego” i „utworzenie i kierowanie
zorganizowaną grupą w celu dokonania jednego lub kilku przestępstw,
a także udział w takiej grupie”.

/ W obronie 24-letniego dziennikarza wystąpiła organizacja
Reporterzy bez Granic, a także Federacja Dziennikarzy Włoch.
/ 12 lipca 2012 r. przeniesiono go z grupy oskarżonych do grupy świadków.

/ Jeden z liderów opozycyjnego ruchu Front Narodowy „Khalyk Maidany”

/ Na procesie sądowym częściowo uznał swoją odpowiedzialność, złożył
oświadczenie, że żałuje, iż jego działania doprowadziły do przelewu krwi.
/ 8 października 2012 r. otrzymał wyrok 4 lat więzienia w zawieszeniu
i wyszedł na wolność.
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ROZA TULETAYEVA (ROZA TULETAJEWA)
– JEDNA Z LIDEREK RUCHU STRAJKOWEGO
W ZHANAOZEN
VLADIMIR KOZLOV – LIDER NIEZAREJESTROWANEJ
PARTII OPOZYCYJNEJ ALGA!
/ W czasie trwania strajku w Zhanaozen w 2011 r. aktywnie wspierał
strajkujących pracowników.
/ Podczas spotkań z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego
i przedstawicielami Komisji Europejskiej w dniach 17–19 stycznia 2012 r.
apelował o utworzenie niezależnej, międzynarodowej grupy ds. zbadania
tragedii w Zhanaozen z 16–17 grudnia 2011 r.
/ 23 stycznia 2012 r. aresztowany przez Komitet Bezpieczeństwa Narodowego
Kazachstanu.
/ 16 sierpnia 2012 r. w Mangistauskim Sądzie Obwodowym w mieście Aktau
rozpoczął się jego proces sądowy.

/ W maju 2011 r. zwolniona za udział w strajku pracowników naftowych
Zhanaozen.
/ 3 stycznia 2012 r. została zatrzymana pod zarzutem organizowania
„masowych zamieszek” w grudniu 2011 r.
/ W kwietniu 2012 r. podczas składania zeznań przed sądem Roza
Tuletayeva poinformowała o stosowaniu wobec niej tortur: w czasie
przesłuchań była wieszana za włosy, duszona przy użyciu worka na śmieci
oraz uciskano jej jelita przy użyciu metalowego prętu, a także grożono,
że śledczy „mogą złamać życie jej 14-letniej córce”. Sąd odmówił
wszczęcia sprawy na podstawie jej zeznań o torturach.
/ 4 czerwca 2012 r. skazana na 7 lat pozbawienia wolności.
/ 6 sierpnia 2012 r. sąd apelacyjny zmniejszył jej wymiar kary
do 5 lat więzienia − prawdopodobnie za złożenie zeznań
przeciwko Vladimirowi Kozlovowi.

/ Oskarżenia opierały się na trzech artykułach Kodeksu Karnego Republiki
Kazachstanu
- Artykuł 164, pkt 3 „podżeganie do nienawiści społecznej”,
- Artykuł 170, pkt 2 „nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego”,
- Artykuł 235, pkt 1 „utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą
w celu dokonania jednego lub kilku przestępstw, a także uczestnictwo
w takiej grupie”.
/ Vladimir Kozlov oświadczył, że oskarżenia zostały sfabrykowane.
Konsekwentnie odmawiał przyznania się do winy, wskazując na absurdalność
stawianych mu zarzutów i brak ich poparcia w materiale dowodowym.
/ Skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia przez sąd pierwszej instancji.
Zapowiedział apelację.

NATALIA SOKOLOVA − PRAWNIK ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO SPÓŁKI KARAZHANBASMUNAI
/ Aktywnie uczestniczyła w walce o podwyższenie płac
dla pracowników naftowych.
/ Aresztowana na początku strajku 25 maja 2011 r.
/ Skazana na 6 lat kolonii karnej na podstawie art. 164 pkt 3
i art. 334 pkt 2 za „podżeganie do nienawiści społecznej” oraz „łamanie
porządku poprzez organizowanie nielegalnych zebrań, pikiet, marszów
ulicznych i demonstracji”.
/ W jej obronie wystąpiła m.in. organizacja Human Rights Watch.
/ W marcu 2012 r. została przeniesiona do aresztu domowego,
a wyrok został skrócony do 3 lat.
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WIATR ZMIAN
Kluczowe osobistości
i ośrodki walki o władzę

NURSULTAN NAZARBAYEV (72 LATA)
/ Prezydent i długoletni lider Kazachstanu, nosi zaszczytny tytuł
Lidera i Ojca Narodu (kazach. − Elbasy).
/ Faktycznie kieruje Kazachstanem od 1984 r., kiedy uzyskał
stanowisko przewodniczącego Rady Ministrów Kazachskiej SRR.
/ Czterokrotnie zwyciężał w wyborach prezydenckich, otrzymując
co najmniej 80% głosów.
/ Żadne z wyborów prezydenckich nie zostały uznane na Zachodzie
za odpowiadające demokratycznym standardom.
/ Dzięki szczególnemu statusowi konstytucyjnemu Nursultan
Nazarbayev jest jedyną osobą, która może kandydować
na stanowisko prezydenta Kazachstanu nieograniczoną liczbę razy.
/ W Kazachstanie faktycznie istnieje kult Nursultana
Nazarbayeva – jego imieniem nazywane są uniwersytety,
ulice, place, stawiane są jego pomniki.
/ Nursultan Nazarbayev jest również liderem partii Nur Otan,
która posiada absolutną większość miejsc w izbie niższej
parlamentu (Mażylisie).
/ Jego realne wpływy ogranicza wiek, choroba oraz silne
uzależnienie od najbliższych współpracowników, na informacjach
od których musi polegać.

fot.: mikeemesser / Flickr
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ASLAN MUSIN (58 LAT)
TIMUR KULIBAYEV (46 LAT)
/ Timur Kulibayev (Timur Kulibajew) do 2012 r. uważany był
za ulubionego zięcia i typowany na następcę Nazarbayeva.
/ Popadł w niełaskę po wydarzeniach w Zhanaozen − został
zdymisjonowany z najważniejszych stanowisk, które sprawował.
Kierował państwowym funduszem „Samruk-Kazyna”,
kontrolującym koncerny paliwowe, w których doszło
do strajków pracowników naftowych.
/ Przewodniczący Stowarzyszenia Kazenergy, zrzeszającego
przedsiębiorstwa sektora naftowo-gazowego i energetycznego
w Kazachstanie.
/ Przewodniczący prezydium Narodowej Izby Gospodarczej
Kazachstanu „Souz Atameken”.
/ Prezes Federacji Boksu Kazachstanu.
/ Przewodniczący rad nadzorczych największych spółek
jak: Kazatomprom, KazMunaiGaz, Kazakhstan Temir Zholy
(Kazchstan Temir Żoły), Kegoc, Samruk-Energo.
/ Niejednokrotnie zamieszany w wielkie skandale korupcyjne.

/ Szef administracji prezydenta Kazachstanu
od 2008 r. Zdymisjonowany 21 września 2012 r.
/ Uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci
w Kazachstanie. Z racji zajmowanego stanowiska
postrzegany jako „oczy i uszy” prezydenta Nazarbayeva.
/ Posiada silne zaplecze polityczne, stoi na czele nieformalnej
grupy głęboko zakorzenionej w administracji centralnej
i regionalnej całego kraju.
/ Czołowy przedstawiciel obozu „jastrzębi”, opowiadającego się
za twardą rozprawą z opozycją i mediami. Prawdopodobnie
odpowiedzialny za decyzję o użyciu broni wobec
strajkujących w Zhanaozen w grudniu 2011 r.
/ Były akim obwodu atyrauskiego. Wielokrotnie zajmował
najwyższe stanowiska państwowe.
/ Według niektórych informacji, w przeszłości ściśle
współpracował z Rakhatem Aliyevem (Rachatem Alijewem),
byłym zięciem Nazarbayeva, który obecnie ukrywa się poza
granicami Kazachstanu.
/ Związany z szeregiem środków masowego przekazu
w Kazachstanie – kanałem telewizyjnym KTK, gazetami
„Svoboda Slova” („Swoboda Słowa”) i „Taszhargan”.
/ Dla własnych celów politycznych wykorzystuje radykalne
islamskie ugrupowania religijne i sprzyja ich rozwojowi.

KARIM MASIMOV (47 LAT)
/ Od 10 stycznia 2007 r. do 24 września 2012 r. premier
Kazachstanu. Zdymisjonowany (oficjalnie złożył rezygnację
z własnej inicjatywy) z funkcji premiera i przesunięty
na stanowisko szefa administracji prezydenta.
/ Zajmuje najwyższe stanowiska państwowe, poczynając
od 2000 r.

NURTAI ABYKAYEV (65 LAT)
/ Szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego (służby odpowiedzialnej
bezpośrednio za represje wobec instytucji i osób uważanych
przez władze jako „wrogie”).

/ Lojalny wobec prezydenta, nie posiada własnego, silnego
zaplecza politycznego. Jest Ujgurem, co ogranicza jego
wpływy i popularność wśród etnicznych Kazachów.

/ Wieloletni współpracownik prezydenta Nazarbayeva.

/ Były agent KGB. Według niektórych informacji, blisko
związany z Timurem Kulibayevem.

/ Znaczenie polityczne Nurtaia Abykayeva (Nurtaja Abykajewa) rośnie.

/ Za rządów Masimova znacznie zwiększyła się współpraca
Kazachstanu i Chin.

/ Były przewodniczący senatu i szef administracji prezydenta.

/ Paradoksalnie, pomimo oficjalnie zajmowanej funkcji, część analityków
upatruje w nim lidera frakcji proreformatorskiej, w największym
stopniu nastawionej na współpracę z Zachodem, a nawet z opozycją.

32

33

Kazachstan na progu zmian
Zawłaszczenie państwa skutkujące ogromną koncentracją dochodów płynących z eksploatacji
bogatych złóż surowców naturalnych w rękach nielicznej grupy, przyczyniło się do powstania
znaczących nierówności dochodowych.
Pieniądze ze sprzedaży ropy naftowej, wydobywanej nad Morzem Kaspijskim na zachodzie kraju,
są transferowane do elity politycznej w nowej stolicy w Astanie, podczas gdy warunki życia
miejscowej ludności pozostają bardzo ciężkie. Analogiczna sytuacja dotyczy innych, bogatych
w surowce regionów kraju. Pogarszająca się sytuacja socjalna ludności zwiększa ryzyko
kolejnych wystąpień społecznych.

Radykalizują się nastroje − zwiększa się popularność
ugrupowań ekstremistycznych i głoszonych
przez nie haseł. W siłę rośnie islamski
fundamentalizm. W latach 2011–2012 w kraju
odnotowano pierwsze samobójcze
zamachy terrorystyczne.
Wielotysięczny strajk w Zhanaozen w 2011 r. zapoczątkował serię protestów robotniczych,
do których dochodzi coraz częściej także w innych, kluczowych z gospodarczego punktu widzenia,
regionach kraju. Strajki dotyczą sektorów o znaczeniu strategicznym − hutnictwa i wydobycia
węgla kamiennego. Brak woli i zdolności do rozwiązania konfliktu w pokojowy sposób doprowadził
do głośnej tragedii w grudniu 2011 r.

różne frakcje i wychodzące z różnych ośrodków administracji prezydenta, rządu, kierownictwa
organów siłowych − są w coraz większym stopniu wzajemnie sprzeczne. Ich egzekwowanie
napotyka rosnące problemy związane nie tylko z sabotowaniem i ignorowaniem wydawanych
zarządzeń, ale także ze zmienianiem ich pod wpływem ofert korupcyjnych.

Pytania, jak długo prezydentem pozostanie Nursultan
Nazarbayev i kto przejmie po nim władzę w kraju
pozostają bez odpowiedzi.
W tym kluczowym okresie zmian ważne jest wsparcie
udzielane przez Zachód siłom prodemokratycznym.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego prowadzący do powstania
i umocnienia realnej, dobrze zorganizowanej i posiadającej
zaplecze intelektualno-organizacyjne alternatywy politycznej,
może pozwolić na pokojowe przekształcenie Kazachstanu
z kraju autorytarnego w demokrację, aspirującą do silnych
związków politycznych i gospodarczych z Europą.
Prawdopodobnie nie będzie to możliwe bez współpracy
z proreformatorsko nastawioną częścią obecnych elit.

Zhanaozen stało się nie tylko dowodem braku elastyczności reżimu i niezdolności do rozwiązywania
narastających problemów społecznych w sposób pokojowy, lecz także symbolem mobilizacji
społecznej w obronie własnych praw. Poddanie uczestników strajku represjom doprowadziło
do sformułowania przez nich postulatów wolnościowych i pierwszych demonstracji politycznych
przeciwko rządzącym (masowe wystąpienia robotników z prezydenckiej partii władzy − Nur Otan).

Destabilizacja i nasilająca się
walka o sukcesję
Wiek i stan zdrowia prezydenta Nursultana Nazarbayeva (6 lipca 2012 r. skończył 72 lata),
który według nieoficjalnych informacji cierpi na chorobę nowotworową, nasila zakulisową
rywalizację o wpływy pomiędzy jego kluczowymi współpracownikami. Typowany na następcę
Nazarbayeva, zięć prezydenta, Timur Kulibayev na początku 2012 r. został zdymisjonowany
i pozbawiony kluczowych stanowisk państwowych, w tym przede wszystkim zdjęty
z funkcji szefa największego funduszu państwowego „Samruk-Kazyna”. To posunięcie władzy
było interpretowane przez analityków jako próba umycia rąk poprzez wskazanie winnego
krwawych wydarzeń w Zhanaozen.
Władza chorego i izolowanego od rzeczywistości Nursultana Nazarbayeva słabnie. Nowo rozgorzałe
konflikty o sukcesję pogłębiają chaos decyzyjny w państwie. Decyzje polityczne firmowane przez
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FUNDACJA OTWARTY DIALOG
− INFORMACJE
Fundacja Otwarty Dialog została założona w 2009 r. przez osoby, które uważają, że europejskie
wartości, takie jak wolność osobista, prawa człowieka, demokracja czy prawo do samostanowienia,
powinny mieć rzeczywiste zastosowanie, nie pozostając wyłącznie na poziomie deklaracji
politycznych. Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach Wspólnoty Niepodległych
Państw: Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Celami Fundacji są:
/ Propagowanie europejskich wartości demokracji i rządów prawa,
informowanie obywateli państw, które niedawno wstąpiły na ścieżkę
demokracji, o przysługujących im prawach i wolnościach.
/ Publiczny lobbing na rzecz praw człowieka i wolności obywatelskich.
/ Programy kształcenia i treningów dla aktywistów społecznych
z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, organizacja
przedsięwzięć służących wymianie doświadczeń aktywistów
społecznych z państw Europy i Azji.
/ Finansowe i organizacyjne wsparcie inicjatyw społecznych,
działalności organizacji pozarządowych i pojedynczych obywateli,
skierowane na praktyczną realizację praw i wolności człowieka.
/ Organizacja międzynarodowych, niezależnych misji obserwacyjnych
podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych,
w szczególności w państwach leżących na obszarze byłego
Związku Radzieckiego.
/ Organizacja i przeprowadzanie projektów analityczno-badawczych
w celu ustalenia rzeczywistych problemów i determinujących
je uwarunkowań społecznych w państwach znajdujących się
na różnych etapach demokratycznej transformacji.
/ Kształtowanie opinii publicznej w państwach Unii Europejskiej
w kierunku lepszego zrozumienia znaczenia kwestii praw człowieka,
demokracji i rządów prawa w krajach leżących na obszarze
postsowieckim.

W swoich działaniach Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Należą
do nich organizacje pozarządowe, media, ugrupowania polityczne i obywatelskie, prześladowane
często we własnych krajach. Swoim autorytetem Fundację wspiera ponad 50 posłów do Parlamentu
Europejskiego ze wszystkich grup politycznych oraz przedstawiciele parlamentów krajowych
największych krajów członkowskich UE.
Fundacja ma swoją siedzibę w Polsce − kraju o bogatej tradycji dialogu, tolerancji i zakończonej
sukcesem pokojowej transformacji ustrojowej, który przeszedł trudną drogę od komunistycznego
totalitaryzmu do zaawansowanej demokracji parlamentarnej oraz wiodącego członka Unii
Europejskiej. Uważamy, że polskie doświadczenie o unikalnej wartości zobowiązuje nas do jego
dalszego współdzielenia.

Do sukcesów Fundacji zalicza się:
/ Przeprowadzenie niezależnych misji obserwacyjnych
podczas wyborów prezydenckich i samorządowych
na Ukrainie w 2010 r.
/ Przyjętą 15 marca 2012 r. przez Parlament Europejski
rezolucję w sprawie Kazachstanu odnośnie: poprawy
sytuacji praw człowieka w tym kraju, konieczności
reform w celu zapewnienia pluralistycznych wyborów,
funkcjonowania niezależnych mediów i organizacji
pozarządowych, wspierania dialogu między UE
i Kazachstanem w sferze przestrzegania praw człowieka.
W dniu przyjęcia rezolucji więzienie opuścił Igor Vinyavskiy,
redaktor naczelny niezależnej gazety „Vzglyad”.
/ Monitoring procesów Vladimira Kozlova i innych
kazachskich opozycjonistów z udziałem posłów
do Parlamentu Europejskiego, posłów na Sejm RP,
Federalnego Pełnomocnika Rządu RFN ds. Praw Człowieka
i Pomocy Humanitarnej.
Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z grantów i darowizn od osób indywidualnych
oraz podmiotów gospodarczych.

O swoich działaniach Fundacja regularnie informuje za pośrednictwem:
odfoundation.eu
twitter.com/odfoundation
facebook.com/OpenDialogFoundation
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CO
DALEJ?
Rozwój sytuacji
w Kazachstanie
zależy także
od Ciebie.

Fundacja Otwarty Dialog
ul. 3 Maja 18/4
20-078 Lublin
telefon: +48 507 739 025
odfoundation@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu
Fragmenty raportu mogą być cytowane
z wyraźnym zaznaczeniem cytowanego
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