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Wprowadzenie
Od koƒca siedemnastego wieku, kiedy Piotr Wielki po raz pierwszy „otworzy∏ okno” na Zachód, toczà si´ dyskusje
na temat tego, czy Rosja jest, czy te˝ nie jest cz´Êcià Europy. Rosyjscy i europejscy specjaliÊci od nauk politycznych
nadal spierajà si´ o miejsce Rosji we wspó∏czesnym, zglobalizowanym Êwiecie.
Ale czy kiedykolwiek spytano samych Rosjan, gdzie jest ich miejsce lub czego chcà? Jak dowodzi historia Rosji, jej
mieszkaƒcy nigdy Êwiadomie nie g∏osowali za zmianami narzuconymi im przez ró˝ne ustroje. Teraz, gdy handel
i energia zbli˝ajà Europ´ i Rosj´, pojawia si´ pytanie, co czujà Rosjanie odnoÊnie zmian, jakie nieodwracalnie nadchodzà?
Badanie przeprowadzone pod koniec 2006 roku da∏o Rosjanom okazj´, aby odpowiedzieç na te i inne pytania, m.in.
o ich poglàdy na temat Europy, demokracji, praw cz∏owieka, gospodarki rynkowej oraz swobód osobistych.
Teraz, gdy toczà si´ negocjacje w sprawie nowego Porozumienia o Partnerstwie i Wspó∏pracy (PCA), jest dobry moment na postawienie powy˝szych pytaƒ. Niezale˝nie od tego, jakà form´ przybierze nowa umowa, zawarte w niej
b´dà odniesienia do wartoÊci, które powinny byç wspólne dla obu partnerów. W istocie wartoÊci te muszà staç si´
podstawà stosunków mi´dzy nimi. Przeprowadzone badanie pokazuje, ˝e okreÊlenie wspólnych wartoÊci to zaledwie po∏owa wyzwania – drugà stanowi znalezienie wspólnego rozumienia tych˝e wartoÊci.
Warto zaczàç od samego terminu „demokracja” i pytania, czy Rosja jest na nià gotowa? Na przestrzeni lat odpowiedzi Rosjan na to pytanie przynios∏y mnóstwo niestandardowych opisów tego ustroju – „kierowana”, „suwerenna”, czy „nasza w∏asna prawomyÊlnoÊç”. DziÊ Rosjanie ponownie w milczeniu obserwujà jak ich ˝ycie si´ zmienia.
Z rezygnacjà dostosowujà si´ do ka˝dego kolejnego modelu rzàdów.
Mieszkaƒcy Rosji, tak jak wczeÊniej, studiujà, pobierajà si´, rodzà dzieci, wyje˝d˝ajà z kraju, umierajà, zak∏adajà firmy, p∏acà podatki i dbajà o przysz∏oÊç swoich rodzin. Rzadziej jednak ni˝ w czasach ZSRR korzystajà ze swojego
obywatelskiego prawa do g∏osowania. Sà coraz bardziej oboj´tni wobec polityki. Podobnie jak obywatele wielu innych krajów zachodnich, Rosjanie coraz bardziej koncentrujà si´ na okreÊlaniu swoich celów ˝yciowych i stajà si´
coraz wi´kszymi indywidualistami w ˝yciu osobistym. Ta zmiana sta∏a si´ mo˝liwa dopiero od chwili, gdy Rosjanie
zacz´li móc kupowaç domy, nabywaç udzia∏y w rosyjskich przedsi´biorstwach, pracowaç i uczyç si´ w ró˝nych
miejscach oraz uzyskiwaç dochody, których granice wyznaczajà jedynie ich w∏asne umiej´tnoÊci, koneksje oraz
energia osobista.
Dla tych, którzy opanowali sztuk´ korzystania z nowych mo˝liwoÊci i przystosowali si´ do zmian zachodzàcych
w kraju, Rosja jest wygodnym, stawiajàcym wyzwania, ryzykownym, ale przyjemnym miejscem do ˝ycia. Spora liczba Rosjan ma przyzwoite wykszta∏cenie, wi´cej ni˝ jeden dom i samochód, wysokie dochody, wyje˝d˝a za granic´
i generalnie wyznaje zachodnie wartoÊci. Ich w∏asne doÊwiadczenia oraz wzbogacenie stanowià dowód, jak wa˝ne
sà wartoÊci „i swobody demokratyczne, bez których ˝adne zmiany nie mia∏yby miejsca”.
Jednak wi´kszoÊç mieszkaƒców Rosji nie potrafi∏a skorzystaç na zmianach. Na przeszkodzie stan´∏y lata sp´dzone w systemie paƒstwowego protekcjonizmu, przys∏owiowa melancholijnoÊç rosyjskiej duszy, wiek, niepe∏no-
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sprawnoÊç czy inne okolicznoÊci. Nie doÊwiadczyli lub mo˝e nie myÊleli o wielu problemach, z którymi regularnie
stykajà si´ ich zamo˝niejsi, lepiej wykszta∏ceni rodacy: korupcji, braku ochrony praw w∏asnoÊci, arbitralnym dzia∏aniu „si∏owików” (s∏u˝by specjalne), niesprawiedliwych wyrokach sàdowych, ograniczeniach w dost´pie do informacji itd. Koncepcje praw cz∏owieka, swobód obywatelskich oraz demokracji nadal sà czystà abstrakcjà dla tej
mniej uprzywilejowanej cz´Êci rosyjskiego spo∏eczeƒstwa. Ich potrzeby sà bardziej podstawowe, a przejawiane
wartoÊci – doÊç indywidualne. Rosjanie cz´sto wykazujà gotowoÊç poÊwi´cenia demokratycznych swobód i praw
w zamian za obietnice wi´kszego wsparcia ze strony paƒstwa i – ostatecznie – lepszej jakoÊci ˝ycia.
Historia pokazuje, ˝e niemo˝liwe jest stworzenie recepty zapewniajàcej szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç ca∏emu spo∏eczeƒstwu. Mo˝liwe, a wr´cz konieczne, jest stworzenie warunków, w których ludzie majà wi´ksze mo˝liwoÊci realizowania swoich marzeƒ i ambicji. Czy to w biznesie, w edukacji, w polityce, czy w innych sferach.
Rosyjskie elity rzàdzàce bezowocnie poszukujàc „narodowej idei”, okreÊlajàc kto jest sprzymierzeƒcem, a kto wrogiem oraz dokonujàc redystrybucji w∏asnoÊci, ryzykujà tym, ˝e pominà interesy i pragnienia wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa.
JednoczeÊnie osoby znajdujàce si´ u w∏adzy w innych krajach Europy nieustannie kontaktujà si´ ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami. Otrzymujà informacje z oficjalnych rosyjskich êróde∏ i mediów, obserwujà niepokojàce zdarzenia dotyczàce Rosji i wcià˝ usi∏ujà zrozumieç, dlaczego Rosjanie nie bronià swoich swobód demokratycznych.
Europa zak∏ada, ˝e rosyjskie przekonania, ambicje, preferencje oraz wartoÊci sà takie same, jak w pozosta∏ych krajach Europy. Trudno jest jej zrozumieç przyczyny le˝àce u podstaw biernej postawy politycznej wi´kszoÊci Rosjan,
której towarzyszy niespotykana na Zachodzie popularnoÊç rzàdzàcych elit.
Zrealizowane badanie pozwoli∏o spojrzeç na to, jak Rosjanie rozumiejà demokracj´, liberalizm, w∏asnoÊç prywatnà,
prawa cz∏owieka oraz swobody obywatelskie; dlaczego i jak takie przekonanie si´ rozwin´∏o; kto ze Êwiata politycznego poza Prezydentem jest postrzegany pozytywnie i dlaczego oraz co ∏àczy i dzieli Rosjan od Europy.
DziÊ bardziej ni˝ kiedykolwiek w przesz∏oÊci jest niezwykle istotne, aby Europejczycy i Rosjanie rozumieli si´ nawzajem. Mo˝na mieç nadziej´, ˝e obopólne zrozumienie nas zbli˝y.

M. Ord˝onikidze
Sekretarz Generalny
Centrum UE-Rosja
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WST¢PNE WYNIKI
1. ROSJA A EUROPA
■

71% Rosjan nie uwa˝a si´ za Europejczyków; jedynie jedna piàta postrzega swój kraj jako czeÊç kultury europejskiej, a 45% przekonana jest, ˝e Unia Europejska (UE) stanowi zagro˝enie dla rosyjskiej niezale˝noÊci.

■

Najcz´Êciej (3/4) Rosjanie podzielajà przekonanie, ˝e ich kraj jest cz´Êcià Eurazji i podà˝a w∏asnà Êcie˝kà rozwoju, ni˝ ˝e stanowi cz´Êç Zachodu i powinien dà˝yç do wi´kszego zbli˝enia z Europà czy USA (jedynie co dziesiàty).

Z którym z poni˝szych stwierdzeƒ najbardziej si´ zgadzasz?
Rosja stanowi cz´Êç Zachodu i powinna bardziej si´ zbli˝yç do Europy oraz USA
Rosja jest paƒstwem Eurazji i ma w∏asnà Êcie˝k´ rozwoju
Rosja jest krajem Wschodu i powinna dà˝yç do wspó∏pracy z krajami Azji
Nie mam zdania

■

20031 (%)
12
76
6
6

2006 (%)
10
75
6
9

45% Rosjan jest przekonanych, ˝e Unia Europejska (UE) stanowi potencjalne zagro˝enie dla rosyjskiej niezale˝noÊci.

Czy Unia Europejska stanowi potencjalne zagro˝enie dla Rosji?
(%)
45
37
17

Tak
Nie
Brak odpowiedzi

■

SpoÊród tych, którzy postrzegajà UE jako zagro˝enie, 1/4 uwa˝a, ˝e wià˝e si´ ono z mo˝liwoÊcià utraty przez
Rosj´ jej niezale˝noÊci finansowej i przemys∏owej; 15% boi si´ narzucenia obcej kultury, jak równie˝ utracenia
przez Rosj´ swojej niezale˝noÊci politycznej.

■

Postawy Rosjan wobec Zachodu ulegajà zmianom. Przeprowadzona przez Centrum Lewada analiza wczeÊniej
przeprowadzonych badaƒ pokazuje, ˝e w 2000r. 35% Rosjan uwa˝a∏o, i˝ zachodnia demokracja i kultura sà niszczàce dla Rosji, natomiast pod koniec 2006 roku odpowiada∏o w ten sposób ju˝ 42% Rosjan.

■

Jedna trzecia badanych uwa˝a, ˝e Rosjanie postrzegajà kraje europejskie jako sàsiadów i partnerów, z którymi
trzeba umacniaç i rozwijaç d∏ugofalowe stosunki, podczas gdy 29% uwa˝a UE za g∏ównego partnera handlowego swojego kraju.

■

Dla prawie jednej trzeciej Rosjan atrakcyjna jest jakoÊç ˝ycia w krajach UE, a prawie jedna czwarta postrzega
UE jako atrakcyjne miejsce do ˝ycia i pracy.

■

Jedna trzecia badanych uwa˝a, ˝e kraje europejskie to sàsiedzi i partnerzy, z którymi trzeba umacniaç i rozwijaç
d∏ugofalowe stosunki, podczas gdy prawie (24%) uwa˝a UE za g∏ównego partnera handlowego swojego kraju.

■

Rosjanie sàdzà, ˝e Europejczycy uwa˝ajà Rosj´ przede wszystkim za „êród∏o surowców” (40%), „êród∏o wiedzy
dla zachodnich firm i instytucji naukowych” (25%) oraz za „miejsce dla korzystnych inwestycji” (24%).
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Jak zdaniem Rosjan ich kraj jest postrzegany przez kraje europejskie? Jak kraje europejskie sà
p o s t r z e g a n e w R o s j i ? (Respondenci mogli wybraç wi´cej ni˝ jednà odpowiedê)
Rosja jest najcz´Êciej postrzegana przez
kraje europejskie jako...

(%)

Kraje europejskie sà najcz´Êciej postrzegane
przez Rosjan jako...

(%)

èród∏o surowców

40

Sàsiedzi oraz partnerzy, z którymi nale˝y umacniaç
i rozwijaç stosunki

32

èród∏o technicznej wiedzy eksperckiej dla
zachodnich firm oraz instytucji naukowych

25

Kraje majàce wysoki standard ˝yciowy

29

Miejsce dla rentownych inwestycji

24

G∏ówni partnerzy handlowi

24

Kraj, gdzie prawo nie obowiàzuje tych, którzy
majà pieniàdze

20

Atrakcyjne kraje do pracy lub emigracji dla Rosjan

23

Kraj s∏abo rozwini´ty, nieprzewidywalny i agresywny

17

OÊrodki wartoÊci kulturowych oraz historycznych

10

Sàsiad oraz partner, z którym nale˝y umacniaç
i rozwijaç stosunki

15

Potencjalni agresorzy z∏àczeni militarnym
blokiem NATO

8

Ojczyzna ludzi rozrzutnych

14

Wykonawcy polityki USA na kontynencie Eurazji

7

Potencjalny przeciwnik militarny

12

Brak odpowiedzi

16

Kraj, z którego do Europy przybywajà niechciani
emigranci

9

Wielka pot´ga z bogatym dziedzictwem kulturowym

8

Kraj kontrolowany przez KGB

4

Brak odpowiedzi

12

■

Pytana o cele utworzenia UE, prawie po∏owa przebadanych Rosjan (46%) twierdzi, ˝e mia∏y one charakter gospodarczy, podczas gdy jedna czwarta (26%) sàdzi, ˝e chodzi∏o o zapewnienie d∏ugofalowego rozwoju, tym samym przynoszàc swobod´ przemieszczania si´ oraz inne demokratyczne swobody obywatelom paƒstw cz∏onkowskich UE.

■

G∏ówne korzyÊci z cz∏onkostwa w UE Rosjanie upatrujà w swobodzie pracy i studiowania w ka˝dym z 27 Paƒstw
Cz∏onkowskich (49%), wspólnej walucie (38%), mo˝liwoÊci podró˝owania bez wiz (38%) oraz wspólnym ustawodawstwie (25%).

■

Postawy wobec krajów cz∏onkowskich UE nie sà jednolite. Na czele listy krajów postrzeganych jako nieprzyjazne wobec Rosji znajdujà si´ ¸otwa i Litwa. Z kolei Niemcy sà uwa˝ane za jednego z wa˝niejszych sprzymierzeƒców Rosji.

Wybierz pi´ç krajów, które wed∏ug Ciebie sà bliskimi przyjació∏mi oraz sprzymierzeƒcami Rosji.
Bia∏oruÊ
Niemcy
Kazachstan
Ukraina
Indie

Maj 2005 (%)
46
23
20
17
16

Maj 2006 (%)
47
22
33
10
15

Wybierz pi´ç krajów, które wed∏ug Ciebie sà nieprzyjazne i wrogo nastawione wobec Rosji.
¸otwa
Litwa
Gruzja
Estonia
USA

■

Maj 2005 (%)
49
42
38
32
23

Maj 2006 (%)
46
42
44
28
37

Wed∏ug opisywanego tu badania, a tak˝e poprzednich, przeprowadzonych przez Centrum Lewada, Rosjanie
majà sprzeczne poglàdy na temat Europy. Z jednej strony uwa˝ajà, ˝e Rosja nie jest ani krajem Europy, ani paƒstwem Eurazji (75% uwa˝a, ˝e Rosja jest „wyjàtkowa”), ale z drugiej strony dobrze im jest z zachodnimi technologiami i dobrami luksusowymi. Wyglàda na to, ˝e uwa˝ajà, i˝ Rosja jest wyjàtkowa i ma w∏asne priorytety
oraz podejÊcie do wszystkiego – w tym w∏asnà demokracj´.
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2. ROSJA A DEMOKRACJA
■

Rozumienie przez Rosjan demokracji, liberalizmu, wolnoÊci oraz praw cz∏owieka jest niejednoznaczne, a wÊród
podzielanych opinii wiele jest sprzecznych. Rosjanie widzà niewielkie mo˝liwoÊci zastosowania powy˝szych
wartoÊci w ich w∏asnym ˝yciu. Oko∏o 65% respondentów nie by∏o w stanie opisaç, co liberalna demokracja dla
nich oznacza. Poproszeni jednak o wybranie spoÊród szeregu opisów tych, które najlepiej charakteryzujà demokracj´, ponad po∏owa (54%), która wskaza∏a na pozytywne strony tego ustroju wybra∏a opis demokracji jako „sprawiedliwego systemu rzàdów paƒstwa oparty o uczestnictwo wszystkich obywateli na równych warunkach” albo „szereg gwarancji przestrzegania praw i swobód obywateli przez w∏adze/rzàd”. Jedynie 9% powo∏a∏o si´ na takie podstawowe zasady demokratyczne jak „swobodna konkurencja pomi´dzy partiami politycznymi wybranymi przez wyborców” oraz „rozdzielenie w∏adzy (wykonawczej, sàdowniczej i ustawodawczej) oraz
rozliczanie w∏adz przez obywateli”.

■

SpoÊród osób dostrzegajàcych raczej negatywne strony demokracji, najwi´cej (19%) twierdzi, ˝e demokracja
to tylko „puste gadanie i demagogia”, 12% uwa˝a, ˝e jest to „system rzàdów dla krajów normalnych, ale nie dla
Rosji”, a 11% sàdzi, ˝e oznacza ona „chaos, nie∏ad oraz anarchi´”.

■

12% twierdzi, ˝e demokracja jest odpowiednia dla innych narodów, ale nie dla Rosji. Jedynie 37% Rosjan uwa˝a, ˝e w ogóle istnieje w ich kraju.

Z c z y m n a j b a r d z i e j u t o ˝ s a m i a s z s ∏ o w o „ d e m o k r a c j a ” ? (Respondenci mogli wybraç kilka odpowiedzi)
Pozytywne strony

(%)

Negatywne strony

(%)

Sprawiedliwy system rzàdów paƒstwa oparty
o uczestnictwo wszystkich obywateli na równych
prawach

27

Puste gadanie, demagogia

19

Szereg gwarancji przestrzegania praw i swobód
obywateli przez w∏adze/rzàd

27

System rzàdów dla „krajów normalnych”, ale nie
dla nas

12

Sposób na krytykowanie w∏adz/rzàdu wszystkich
szczebli

13

Chaos, nie∏ad oraz anarchi´

11

Rozdzielenie w∏adzy wykonawczej, sàdowniczej
i ustawodawczej oraz rozliczanie w∏adz przez
obywateli

9

System rzàdów, który wykaza∏ swojà nieskutecznoÊç
w Rosji (1990-1999)

10

Swobodna konkurencja pomi´dzy partiami
politycznymi wybranymi przez wyborców

9

Brak twardej r´ki w rzàdzeniu krajem, rozproszenie
odpowiedzialnoÊci

8

¸àcznie

85

¸àcznie

60

■

Zachodnia demokracja jako system polityczny nie przemawia do wi´kszoÊci Rosjan. Ponad 40% respondentów
uwa˝a jà za nieodpowiednià (30%), czy nawet destrukcyjnà dla Rosji (kolejne 12%).

■

Powy˝szy poglàd wydaje si´ byç sprzeczny z faktem, ˝e prawie po∏owa badanych uwa˝a, ˝e Rosja potrzebuje
demokracji (przeciwnego zdania jest jedynie 19%).

■

Na pytanie o zachodnià demokracj´ i kultur´, 30% twierdzi, ˝e „nie jest odpowiednia dla nas”, podczas gdy 45%
uwa˝a, ˝e „mo˝emy si´ na nich wiele skorzystaç”. Ten rozdêwi´k wynika wyraênie z przekonania podzielanego
przez Rosjan, ˝e istnieje demokracja rosyjska oraz demokracja zachodnia. Rosyjska demokracja jest postrzegana jako opiekuƒcza i stàd popularnoÊç systemu radzieckiego

Czy uwa˝asz, ˝e zachodnia demokracja oraz zachodnia kultura…
Sà konieczne, pomogà Rosji stanàç na nogi
Mo˝na na nich wiele skorzystaç
Nie sà odpowiednie dla nas
Sà destrukcyjne, zgubne dla Rosji
Brak zdania

■

Kwiecieƒ 2000
2
55
25
10
8

Grudzieƒ 2006
3
45
30
12
10

Na pytanie o preferencje wobec rosyjskiego systemu rzàdów, 35% woli system ZSRR, 26% obecny system,
a 16% demokracj´ w stylu zachodnim.
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Który system polityczny jest Twoim zdaniem najbardziej odpowiedni dla Rosji?
19961 (%)

19972 (%)

19982 (%)

20002 (%)

20032 (%)

20042 (%)

20052 (%)

2006 (%)

System radziecki,
jaki mieliÊmy przed
latami 90-tymi ubieg∏ego
stulecia

34

38

43

42

48

41

42

35

Obecny system

18

11

5

11

18

19

23

26

Demokracja oparta
o model zachodni

25

28

32

26

22

24

20

16

Inny

8

8

7

4

6

5

6

7

Brak zdania

15

15

13

17

6

11

9

16

■

Na pytanie czy Rosja kiedykolwiek by∏a paƒstwem demokratycznym, a jeÊli tak to kiedy, 27% uwa˝a, ˝e Rosja
nigdy nie mia∏a demokracji. Jedna trzecia twierdzi, ˝e Rosja jest obecnie demokracjà, podczas gdy 12% jest
przekonanych, ˝e Rosja by∏a demokratyczna w czasach Bre˝niewa.

■

Rosjanie w ogromnej wi´kszoÊci sà apatyczni i nisko oceniajà stopieƒ swego wp∏ywu na swój kraj, miasto lub
region, swojà dzielnic´ czy ulic´. Co najmniej trzy czwarte stwierdza, ˝e majà niewielki lub ˝aden wp∏yw na cokolwiek poza swojà rodzinà. Najcz´Êciej (ok. 90% w ka˝dym przypadku) badani uwa˝ajà, ˝e majà niewielki lub
˝aden wp∏yw na to, co dzieje si´ w Rosji jako paƒstwie, w ich regionie, czy mieÊcie.

Jaki wp∏yw mo˝esz mieç na to, co dzieje si´ w...?
Kraju jako ca∏oÊci
Twoim mieÊcie, regionie
Twojej dzielnicy, ulicy
Twojej pracy
Twojej rodzinie

Decydujàcy/Znaczny (%)
2
3
9
16
81

Ma∏y/bardzo ma∏y/˝aden (%)
94
93
88
74
17

Brak zdania (%)
4
4
4
10
2

■

Na pytanie o mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ od niew∏aÊciwego traktowania przez paƒstwo, Rosjanie odpowiadajà,
˝e woleliby pójÊç do europejskiego trybuna∏u praw cz∏owieka (19%), ni˝ do sàdu rosyjskiego (17%). Stoi to
w sprzecznoÊci z ich podejrzliwoÊcià wobec instytucji UE. Podobna liczba mieszkaƒców Rosji wola∏aby opowiedzieç o sprawie mediom lub upowszechniç swoje poglàdy w Internecie.

■

Zapytani o zestaw okreÊleƒ odzwierciedlajàcych wartoÊci demokratyczne, poj´cie „prywatnej w∏asnoÊci” wybiera 44% respondentów spoÊród wszystkich badanych, którzy wczeÊniej pozytywnie odnieÊli si´ do poj´cia demokracja. OkreÊlenie „prywatnej w∏asnoÊci” zaj´∏o drugie miejsce zaraz po „ochronie praw cz∏owieka”. To
okreÊlenie wybiera 49% z badanych, którzy wczeÊniej odnieÊli si´ pozytywnie do tego terminu. SpoÊród tych,
którzy majà odczucia negatywne w stosunku do demokracji, wi´kszoÊç (40%) ma takie same odczucia wobec
kapitalizmu, a za nimi jest nieco ponad jedna trzecia (36%) tych, którzy sà przeciw prywatyzacji, czego êróde∏
mo˝na szukaç w radzieckiej propagandzie. Ponad 80% uwa˝a, ˝e niemo˝liwym jest zarobiç miliony rubli w sposób uczciwy.

■

W kwestii tego, jak rosyjska demokracja funkcjonuje obecnie, dzia∏alnoÊç Dumy (36%) oraz Rady Federacji
(38%) jest postrzegana jako majàca pozytywny wp∏yw na ˝ycie zwyk∏ych ludzi.

■

Jedna piàta ankietowanych uwa˝a, ˝e Duma oraz parlament lokalny powinny byç w pe∏ni kontrolowane przez
w∏adz´ wykonawczà, a jedna trzecia, i˝ powinny byç cz´Êciowo kontrolowane przez w∏adz´ wykonawczà. Jedynie 23% respondentów uwa˝a, ˝e powinny by w pe∏ni niezale˝ne.

■

Porównujàc powy˝sze poglàdy z tym, co si´ dzieje w rzeczywistoÊci, 5% jest zdania, ˝e lokalne parlamenty sà
w pe∏ni niezale˝ne, 11% ˝e sà kontrolowane przez rzàd rosyjski, a co piàty, ˝e kontroluje je lokalna administracja. RównoczeÊnie 31% uwa˝a, ˝e sà skorumpowane i ka˝dy posiadacz du˝ej kwoty pieni´dzy mo˝e doprowadziç do nagi´cia prawa.

■

Opisany powy˝ej poziom sceptycyzmu znalaz∏ odzwierciedlenie w oÊwiadczeniu 17% badanych, ˝e nie b´dà
g∏osowaç w zbli˝ajàcych si´ wyborach parlamentarnych (do Dumy). 11% jeszcze nie podj´∏o decyzji czy g∏osowaç. Prawie jedna czwarta Rosjan (23%) nie wie na kogo odda swój g∏os.
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3. ROSYJSKIE PA¡STWO
■

Wi´kszoÊç Rosjan uwa˝a, ˝e paƒstwo powinno zapewniç swoim obywatelom „godziwy standard ˝ycia”, natomiast jedna czwarta twierdzi, ˝e „paƒstwo powinno ustaliç jednakowe zasady dla wszystkich i ÊciÊle je przestrzegaç”.

Jakie powinny byç relacje pomi´dzy paƒstwem a jego obywatelami?
Styczeƒ 20011 (%)

Marzec 2006 (%)

Paƒstwo powinno jak najmniej wtràcaç si´ do ˝ycia oraz dzia∏alnoÊci gospodarczej
swoich obywateli

6

4

Paƒstwo powinno ustaliç jednakowe zasady dla wszystkich i ÊciÊle je przestrzegaç

19

25

Paƒstwo powinno dbaç o swoich obywateli zapewniajàc im godziwy standard ˝ycia

71

63

Brak zdania

4

8

■

Najwi´kszym zaufaniem Rosjanie darzà Prezydenta (58%) oraz koÊció∏ (40%). Wi´kszoÊç Rosjan wykazuje nieufnoÊç wobec innych instytucji, a szczególnie sàdów oraz organów egzekwujàcych prawo. Jedynie jedna
czwarta respondentów uwa˝a si´ za chronionych przez prawo, a przeciwnego zdania jest a˝ 68% Rosjan.

■

Na pytanie, który system paƒstwowy jest idealny dla Rosji, wi´kszoÊç (62%) podaje taki, w którym Prezydent
ma ogólnà kontrol´ i koordynuje prace wspólnie prowadzone przez Dum´, rzàd, w∏adz´ ustawodawczà oraz
system sàdowniczy. Jedynie 18% uwa˝a, ˝e rozdzielenie w∏adzy wykonawczej od ustawodawczej i sàdowniczej
by∏oby lepsze dla kraju.

Co Twoim zdaniem by∏oby lepsze dla Rosji?
Rozdzielenie w∏adzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sàdowniczej
Wspólne dzia∏ania w∏adzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sàdowniczej koordynowane przez Prezydenta?
Brak zdania

(%)
18
62
20

C z e g o T w o i m z d a n i e m R o s j a p o t r z e b u j e n a j b a r d z i e j : u m o c n i e n i a w ∏ a d z y c z y t e ˝ o d p o w i e d z i a l n oÊci w∏adzy wobec spo∏eczeƒstwa?
Umocnienia w∏adzy
Jej odpowiedzialnoÊci wobec spo∏eczeƒstwa
Brak zdania

7

2001 (%)1
37
54
9

2006 (%)
43
42
15
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4. PRAWA CZ¸OWIEKA
■

Z szerokiej gamy praw sk∏adajàcych si´ na prawa cz∏owieka, wi´kszoÊç badanych (68%) za najwa˝niejsze uznaje prawo do ˝ycia, nieco mniej (64%) – prawo do poszanowania ˝ycia prywatnego i rodzinnego. Prawo do wyboru zatrudnienia i pracy (36%) jest ju˝ rzadziej wybierane ni˝ pierwsze dwa prawa. Mniej ni˝ jedna trzecia Rosjan (29%) przytacza prawo do sprawiedliwego procesu sàdowego, 22% – prawo do swobody myÊli, sumienia
oraz wyznania, a jedna piàta wybiera prawo do zostania ukaranym wy∏àcznie zgodnie z prawem.

Które z nast´pujàcych praw cz∏owieka sà Twoim zdaniem najwa˝niejsze?
(%)
Prawo do ˝ycia

68

Prawo do poszanowania ˝ycia prywatnego i rodzinnego

64

Prawo wyboru zatrudnienia i pracy

36

Prawo do posiadania w∏asnoÊci prywatnej (nieruchomoÊç, ziemia, samochód, Êrodki produkcji)

32

Prawo do rzetelnego procesu

29

WolnoÊç myÊli, sumienia i wyznania

22

Zakaz karania bez ustawy

20

WolnoÊç s∏owa

18

Prawo do skutecznego Êrodka odwo∏awczego

17

Prawo dost´pu do informacji (publicznej)

12

Prawo swobodnego poruszania si´

12

Zakaz dyskryminacji

10

Prawo do zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego

9

WolnoÊç zrzeszania si´ i stowarzyszania

4

Brak zdania

1

■

Prawie po∏owa Rosjan pozytywnie postrzega termin „ochrona praw cz∏owieka”.

■

Jedna trzecia ankietowanych (32%) twierdzi, ˝e martwià ich powa˝ne naruszenia praw cz∏owieka w Rosji.
Jedynie 12% uwa˝a, ˝e obecna sytuacja w zakresie praw cz∏owieka jest zadawalajàca.

■

Powtarzane co dwa miesiàce badanie przeprowadzane przez Centrum Lewada monitoruje zmiany opinii Rosjan na temat praw cz∏owieka. Podzielone poglàdy na temat tego, kto powinien chroniç i dbaç o rosyjskich obywateli wskazujà na to, ˝e Rosjanie zdanie na ten temat wyrobili dawno temu, w czasach ZSRR, i niewiele zmieni∏o si´ od tamtych czasów. Rosjanie najcz´Êciej rozumiejà termin „prawa cz∏owieka” w sposób nast´pujàcy:
„jest to gwarancja tego, ˝e opiekuƒcze paƒstwo dba o czyjeÊ ˝ycie, prac´ oraz op∏aci jego prac´, wykszta∏cenie, opiek´ zdrowotnà i opiek´ spo∏ecznà”.
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5. NIEZAWIS¸OÂå SÑDU i RZÑDY PRAWA
■

37% respondentów jest zdania, ˝e rosyjska w∏adza sàdownicza jest skorumpowana i ka˝dy, kto ma pieniàdze
mo˝e uzyskaç w sàdzie pomyÊlny dla siebie wyrok.

■

18% sàdzi, ˝e sàdy sà kontrolowane przez lokalnà administracj´, 12%, ˝e sà kontrolowane przez rzàd, a 31% nie
udzieli∏o ˝adnej odpowiedzi.

■

Na temat tego, kto powinien kontrolowaç w∏adz´ sàdowniczà, zdania sà równo podzielone. 27% uwa˝a, ˝e sàdy powinny byç w ca∏oÊci kontrolowane przez w∏adz´ wykonawczà, 29% opowiada si´ za cz´Êciowà kontrolà ze
strony w∏adzy wykonawczej (administracji), a 27% chce, aby sàdownictwo by∏o w pe∏ni niezale˝ne od w∏adzy
wykonawczej.

■

Zapytani o poglàdy na temat rosyjskiej praworzàdnoÊci, respondenci wyodr´bniajà pi´ç kluczowych praw cz∏owieka w nast´pujàcej kolejnoÊci: prawo do ˝ycia, prywatnoÊci, prawo do w∏asnoÊci, prawo do pracy, prawo
do rzetelnego procesu.

■

68% Rosjan uwa˝a, ˝e prawo ich nie chroni, a jedna trzecia sàdzi, ˝e w Rosji jest za du˝o osób uwa˝ajàcych, ˝e
stojà ponad prawem. Jeden na trzech jest zdania, ˝e ka˝dy w kraju jest skorumpowany. Wielu Rosjan uwa˝a,
˝e niektórzy ludzie sà ponad prawem: 59% wskazuje na cz∏onków rzàdu oraz urz´dników paƒstwowych, 52%
– na ludzi posiadajàcych du˝o pieni´dzy, 41% – na polityków, a 41% – na „si∏owików” (s∏u˝by specjalne). JednoczeÊnie 16% badanych uwa˝a, ˝e nikt nie przestrzega prawa w Rosji.

D l a c z e g o n i e c z u j e s z s i ´ c h r o n i o n y p r z e z p r a w o ? (To pytanie zadano jedynie tym, którzy stwierdzili, ˝e nie
czujà si´ chronieni przez prawo)
(%)
Prawa pisane nie sà dla wszystkich; jest zbyt wielu ludzi, którzy uwa˝ajà, ˝e sà ponad organami przestrzegania
prawa, agencjami bezpieczeƒstwa itd.)

34

System jest skorumpowany, moje przes∏uchanie w sàdzie nie by∏oby sprawiedliwe i bezstronne

31

Prawa sà dowolnie interpretowane przez osoby b´dàce u w∏adzy

28

Prawa nieustannie si´ zmieniajà

17

Obywatele nie majà dost´pu do instrumentów wywierania wp∏ywu na w∏adze

15
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6. GOSPODARKA RYNKOWA
■

Rosjanie nie bardzo radzà sobie z precyzyjnym zdefiniowaniem takich poj´ç jak „demokracja”, „wolnoÊç” czy
„liberalizm”, ale doÊç dobrze radzà sobie z definicjà „porzàdku” i wartoÊci, które to poj´cie najlepiej oddaje.
Zdaniem wi´kszoÊci (44%) „porzàdek” oznacza „stabilnoÊç politycznà i gospodarczà”, na drugim miejscu (40%)
znalaz∏o si´ okreÊlenie „Êcis∏e przestrzeganie prawa zarówno przez urz´dników, jak i obywateli”, na trzecim
(38%) jest sformu∏owanie „koniec okradania paƒstwa”.

Czy mo˝na zarobiç uczciwie miliony w Rosji?
(%)
13
83
4

Tak
Nie
Brak zdania

Jakie sà Twoje odczucia na temat nast´pujàcych zwrotów?
Gospodarka rynkowa
W∏asnoÊç prywatna
Kapitalizm
Prywatyzacja

Pozytywne (%)
29
44
10
22

Neutralne (%)
44
38
46
38

Negatywne (%)
24
14
40
36

49
10

33
49

14
26

Ochrona praw cz∏owieka
Liberalna demokracja

Które stwierdzenie najlepiej wyra˝a to, co Twoim zdaniem znaczy okreÊlenie „porzàdek”?
(%)

1
2

Stabilizacja polityczna i gospodarcza

44

Âcis∏e przestrzeganie prawa zarówno przez urz´dników jak i obywateli

40

Koniec okradania paƒstwa

38

Ochrona socjalna dla b´dàcej w gorszej sytuacji cz´Êci spo∏eczeƒstwa

32

Koniec walk o w∏adz´ prowadzàcych do wyniszczenia kraju

29

Mo˝liwoÊç egzekwowania praw jednostki

28

Âcis∏a dyscyplina

25

Czyste ulice oraz sprawny system transportu publicznego

23

Bezpieczeƒstwo (˝ycia)

21

Zaanga˝owanie wojska, s∏u˝b specjalnych, policji politycznej w zwalczanie przest´pczoÊci

13

Ograniczenie demokratycznych praw oraz swobód

1

Slogan, który toruje drog´ do demokracji

1

Brak zdania

3

W∏asne badanie Centrum Lewada.
1997-2003 – ankieta Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (VCIOM), 2003-2006 – (VCIOM zosta∏o przej´te przez
Centrum Lewada).
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Metodologia
W grudniu 2006 roku Centrum Analityczne Jurija Lewada w Moskwie przeprowadzi∏o reprezentatywne dla ca∏ego
kraju badanie opinii publicznej w Rosji. Jego celem by∏o uchwycenie tego, jak Rosjanie rozumiejà i postrzegajà
podstawowe wartoÊci demokratyczne, takie jak prawa obywateli, podzia∏ w∏adzy paƒstwowej, prawa cz∏owieka oraz
rzàdy prawa, ich znaczenia dla Rosji i Rosjan, a tak˝e postawy Rosjan wobec Europy jako bastionu tych wartoÊci.
Badanie zosta∏o przeprowadzone w 130 miejscowoÊciach 46 regionów Rosji. BezpoÊrednie wywiady przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1.600 respondentów w wieku od 18 lat wzwy˝.
Badania realizowane przez Centrum Lewada
„Monitoring” to badanie omnibusowe przeprowadzane przez Centrum Lewada co dwa miesiàce na reprezentatywnej próbie Rosjan mieszkajàcych w miastach i wsiach (2100 respondentów w wieku od 16 lat wzwy˝). Dodatkowo
przeprowadzono jeszcze 300 wywiadów z mieszkaƒcami Moskwy (w sumie w Moskwie przeprowadzono 430 wywiadów).
„Monitoring Zmian Ekonomicznych i Spo∏ecznych” analizuje tendencje w kwestiach spo∏ecznych; poglàdy rosyjskiej ludnoÊci na temat ich obecnej sytuacji oraz perspektyw zmian; ocenia obecnà sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà w Rosji i regionach oraz perspektyw´ zmian; poziom zaufania do instytucji rzàdowych, partii politycznych i polityków; potencja∏ protestu w ró˝nych grupach spo∏ecznych oraz wiele innych tematów.
„Kurier” to comiesi´czne badanie omnibusowe przeprowadzane na ogólnokrajowej reprezentatywnej próbie
1.600 respondentów w wieku od 18 lat wzwy˝.
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Komentarz Dyrektora Centrum UE-ROSJA, FRASERA CAMERONA
Wyniki opisanego powy˝ej badania majà ogromne znaczenie dla europejskich decydentów negocjujàcych nowy traktat partnerstwa strategicznego z Rosjà.
Podobnie jak Europejczycy, Rosjanie przyk∏adajà du˝à wag´ do przestrzegania praw cz∏owieka
– badanie ujawni∏o powa˝ne wàtpliwoÊci Rosjan co do mo˝liwoÊci korzystania przez nich w obecnych warunkach z praw, które sà oczywiste dla wi´kszoÊci Europejczyków. Dotyczy to na przyk∏ad
prawa do sprawiedliwego procesu czy posiadania w∏asnoÊci prywatnej.
Co ciekawe, badanie ujawni∏o poglàdy odmienne od poglàdów Europejczyków na temat tego, jak powy˝sze podstawowe prawa powinny zostaç zapewnione. O ile Europejczycy uwa˝ajà prawa cz∏owieka, rzàdy prawa oraz poszanowanie w∏asnoÊci prywatnej za nieroz∏àcznie powiàzane ze spo∏eczeƒstwem demokratycznym, dla Rosjan demokracja nie budzi tych samych pozytywnych skojarzeƒ, a wielu Rosjan w ogóle jej nie rozumie.
Podobne niepokoje i wàtpliwoÊci sà wyra˝ane na temat zachodniego systemu rynkowego. Szczególnie dotyczy to
prywatyzacji, która przez wi´kszoÊç Rosjan jest ÊciÊle kojarzona z chciwoÊcià, korupcjà oraz nieuczciwoÊcià.
Zwa˝ywszy na taki sceptycyzm przejawiany przez Rosjan wobec dwóch podstawowych elementów spo∏eczeƒstwa
europejskiego, nie dziwi fakt, ˝e ogólne postrzeganie Europy przez Rosjan jest negatywne. Zamiast stanowiç pozytywny element wp∏ywu i wzorzec dla Rosji uwa˝a si´, ˝e Europa przede wszystkim ponosi odpowiedzialnoÊç za wykorzystywanie zasobów surowcowych i intelektualnych Rosji. Badania ujawniajà, ˝e od roku 1998 poparcie wÊród
Rosjan dla przyj´cia demokratycznego systemu politycznego opartego o model zachodni spada.
Odwracanie si´ Rosjan od Europy mimo koƒca komunizmu musi stanowiç êród∏o niepokoju dla Unii Europejskiej.
Priorytetem UE powinno byç odwrócenie tej tendencji.
Wraz z wzrastajàcym wzajemnym uzale˝nieniem Rosji i UE poprzez handel i energi´, coraz silniejsza b´dzie potrzeba konstruktywnego dialogu opartego na uznaniu kluczowych wartoÊci. Bez tego porozumienia wzajemne relacje
b´dà tonàç w braku zaufania, a wiele okazji do odniesienia wzajemnych korzyÊci zostanie utraconych.
Obecnie UE nie mo˝e uchylaç si´ od odpowiedzialnoÊci w tym zakresie. Ponowne zaj´cie przez Rosj´ pozycji globalnej pot´gi umacnia potrzeb´ tego, aby UE sta∏a si´ êród∏em pozytywnego wp∏ywu. W ˝adnym przypadku Unia
nie powinna podzielaç opinii, które sà silnie obecne w rosyjskim spo∏eczeƒstwie, ˝e demokracja „nie jest dla Rosji”. Demokracja jest dla wszystkich.
Twarde stanowisko Unii w tej sprawie nie tylko przyniesie korzyÊci Rosjanom, ale tak˝e po∏o˝y podwaliny pod d∏ugofalowe, konstruktywne i ekonomicznie korzystne partnerstwo handlowe pomi´dzy Europà a Rosjà. Rosjanie zaÊ
powinni bardziej zaanga˝owaç si´ nie tylko w Europ´, ale równie˝ w zasady le˝àce u podstaw Europy.
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