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Ukraina: Pięć lat porozumień mińskich 
Sześć lat po wybuchu konfliktu zbrojnego na wschodniej Ukrainie i nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego 
przez Rosję mińskie porozumienia pokojowe, mające zakończyć walki, przyniosły ograniczone efekty. Mimo że 
pod koniec 2019 r. osiągnięto pewne postępy, takie jak wymiana więźniów i rozpoczęcie nowych rozmów 
pokojowych, konflikt na wschodniej Ukrainie nadal trwa. 

Kontekst: Jak rozpoczął się kryzys 
W 2013 r. ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zdecydował, że nie podpisze układu o 
stowarzyszeniu z Unią Europejską, czego skutkiem były stanowcze proeuropejskie protesty na Ukrainie. W 
lutym 2014 r. parlament ukraiński zagłosował za usunięciem z urzędu Janukowycza, a ten uciekł z Kijowa. 
Odpowiedzią Rosji było niezgodne z prawem międzynarodowym zaanektowanie Krymu w marcu 2014 r. i 
wypowiedzenie Ukrainie wojny hybrydowej, w tym agresja na wschodniej Ukrainie oraz ukierunkowane 
kampanie dezinformacyjne. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz inne kraje nałożyły na Rosję sankcje. 
Układ o stowarzyszeniu między Unią a Ukrainą wszedł w życie we wrześniu 2017 r. 

Porozumienia mińskie: Nowy impuls dla planów pokojowych? 
W 2014 r. podpisano plan pokojowy dla wschodniej Ukrainy (protokół z Mińska). Konflikt nadal trwał, więc 
w 2015 r. francuscy, niemieccy, ukraińscy i rosyjscy przywódcy („czwórka normandzka”) uzgodnili nowe 
zawieszenie broni oraz pakiet środków na rzecz wdrożenia porozumień mińskich („drugie porozumienie 
mińskie”). Od tamtej pory nie poczyniono znacznych postępów. Przerwanie zawieszenia broni przybiera na 
sile na linii kontaktu. Ponieważ liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do około 13 tys., do 30 tys. osób zostało 
rannych, 1,4 mln – przesiedlonych, a 3,4 mln ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej, w styczniu 2020 r. ONZ 
zwróciła się o 158 mln USD na rzecz pomocy humanitarnej i ochrony ludności znajdującej się w trudnej 
sytuacji we wschodniej Ukrainie. W 2019 r. poczyniono jednak pewne postępy. We wrześniu i grudniu 2019 
r. doszło do dwóch wymian więźniów, w tym uwolniono ukraińskiego reżysera i laureata Nagrody im. 
Sacharowa za 2018 r. Ołeha Sencowa. Ponadto w dniu 9 grudnia 2019 r. w Paryżu odbył się pierwszy od 
2016 r. szczyt czwórki normandzkiej. Strony uzgodniły m. in. wdrożenie pełnego zawieszenia broni i 
demobilizację sił wojskowych w trzech dodatkowych (nieokreślonych) regionach do końca marca 2020 r. 
Podczas szczytu zauważono, że aby w pełni móc wdrażać mandat specjalnej misji obserwacyjnej 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) niezbędny jest bezpieczny dostęp na Ukrainie. 
Inne kwestie, takie jak wycofanie się wspieranych przez Rosję oddziałów, wybory w regionach 
kontrolowanych przez separatystów czy status szczególny regionu Donbaskiego (zalecany przez Rosję), 
pozostają nierozwiązane. Nowe rozmowy planowane są na wiosnę. Po zakończeniu szczytu znowu zaczęło 
dochodzić do przerwania zawieszenia broni, a brutalne starcia nie ustępują. W dniu 18 lutego 2020 r. pięciu 
unijnych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ – Belgia, Estonia, Francja, Niemcy i Polska – wyraziło 
ubolewanie z powodu niedawnych ofiar śmiertelnych i przypomniało w szczególności Rosji o jej 
zobowiązaniach wynikających z porozumień mińskich. Niektórzy twierdzą jednak, że niedawne odwołanie 
Władisława Surkowa – preferującego restrykcyjną politykę długoterminowego doradcy ds. Ukrainy 
rosyjskiego prezydenta Władimira Putina – jest znakiem zmiany w podejściu Rosji do kwestii Ukrainy.  

Rola Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego 
Unia niezmiennie wspiera integralność terytorialną Ukrainy oraz popiera działania czwórki normandzkiej i 
trójstronnej grupy kontaktowej (grupa składająca się z reprezentantów Ukrainy, Rosji i OBWE) mające na 
celu pomóc w zakończeniu wojny w Donbasie. Czas trwania unijnych sankcji gospodarczych przeciwko 
Rosji bezpośrednio zależy od pełnego wdrożenia porozumień mińskich. Unia jest jednym z największych 
darczyńców pomocy humanitarnej podczas kryzysu na wschodniej Ukrainie – do tej pory udzieliła 
nadzwyczajnej pomocy finansowej w wysokości 141,8 mln EUR, w tym 23 mln w samym 2019 r. Parlament 
wielokrotnie wskazywał na szczególną odpowiedzialność Kremla za wdrażanie porozumień mińskich. 
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