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Tezy 

 Białoruś pod rządami Alaksandra Łukaszenki przez lata żyła w izolacji 

od Zachodu, objęta sankcjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. 

Głównym oknem na Zachód dla władz w Mińsku stały się kraje bałtyckie, które 

w relacjach z Białorusią skupiały się na kwestiach gospodarczych. Z tych relacji 

każda ze stron czerpała również zyski. 

 Po rosyjskim ataku na Gruzję w 2008 roku, na Białorusi doszło do politycznej 

odwilży. Łukaszenka zawiesił represje polityczne, a politycy państw bałtyckich 

zainicjowali zniesienie sankcji UE, nałożonych na białoruskiego dyktatora. 

Cicha współpraca gospodarcza trwała aż do jesieni 2020 roku.  

 Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku, które wywołały 

protesty społeczne na niespotykaną skalę, Łukaszenka zwrócił się w kierunku 

Moskwy, widząc w niej jedyne wsparcie dla utrzymania się u władzy. Swoją 

przydatność dla Kremla białoruski dyktator buduje na konflikcie z sąsiadami, 

dawnymi partnerami z krajów bałtyckich. Prowadzi politykę tworzenia 

zagrożeń bezpieczeństwa w regionie, licząc na to, że groźbami i szantażem 

zmusi sąsiadów do uznania legalności jego władzy na Białorusi.  

 Mińsk liczy na to, że rosnące koszty finansowe i społeczne izolowania Białorusi, 

zmuszą rządy Litwy i Łotwy do złagodzenia swojej polityki wobec 

białoruskiego reżimu, przede wszystkim w kwestii nałożonych sankcji 

gospodarczych. 

 Jednocześnie strona białoruska prowadzi agresywne działania informacyjne 

przeciwko swoim sąsiadom, transmitując rosyjską propagandę do krajów 

bałtyckich. Zastępuje w tym Rosję, która po agresji na Ukrainę w znacznym 

stopniu utraciła możliwości bezpośredniego oddziaływania informacyjnego na 

państwa regionu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grudzień 2022 | Raport OSPP | Trudne sąsiedztwo: Białoruś widziana z Litwy i Łotwy 
 

6 | 

 
 
  



Trudne sąsiedztwo: Białoruś widziana z Litwy i Łotwy | Raport OSPP | Grudzień 2022 

| 7 

Wstęp 

Perspektywa postrzegania Białorusi przez sąsiednie Litwę i Łotwę w ostatnich latach 

przechodziła znaczne zmiany. Białoruś pod rządami Alaksandra Łukaszenki przez lata 

żyła w izolacji od Zachodu, objęta sankcjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. 

Głównym oknem na Zachód dla władz w Mińsku stały się kraje bałtyckie, które 

w relacjach z Białorusią skupiały się na kwestiach gospodarczych. Z tych relacji każda 

ze stron czerpała również zyski. Białoruski reżim pozyskiwał dewizy niezbędne do 

podtrzymania stabilności gospodarczej korzystając z bliskości portów litewskich 

i łotewskich. Kraje bałtyckie zarabiały z kolei na tranzycie białoruskich nawozów 

i produktów ropopochodnych. Ryga i Wilno lobbowały nawet w Brukseli złagodzenie 

sankcji gospodarczych wobec białoruskiego reżimu. 

Do lata 2020 roku Łotwa i Litwa potencjalne zagrożenie ze strony Białorusi 

dostrzegały jedynie w kontekście ścisłej współpracy białorusko-rosyjskiej. Szczególnie 

na Łotwie dominowało przekonanie, że należy rozwijać obustronnie korzystne 

ekonomicznie stosunki, które w dłuższej perspektywie zmniejszałyby uzależnienie 

Białorusi od Rosji. Litwa natomiast miała bardziej złożone na poziomie politycznym 

relacje z reżimem Łukaszenki, ale pomimo tego, port w Kłajpedzie stanowił główny 

węzeł tranzytowy dla białoruskiego eksportu. Napięcia polityczne związane 

z uruchomieniem Białoruskiej Elektrowni Jądrowej w Ostrowcu czy represje wobec 

opozycji, przez długi czas nie wpływały na litewsko-białoruską współpracę w sferze 

tranzytu. 

W ciągu ostatnich trzech lat te relacje przestały jednak funkcjonować. Białoruś 

z partnera trudnego, chociaż wciąż posiadającego potencjał działania w sposób 

konstruktywny, zmieniła się na państwo wrogie i stwarzające zagrożenie. Uznano 

wręcz, że należy się odgrodzić fizyczną barierą w postaci płotu granicznego, zawiesić 

połączenia transportowe oraz tranzyt.      

Dla Rygi i Wilna zaskoczeniem stała się zdolność Mińska do kreowania poważnych 

problemów dla swoich sąsiadów i dawnych partnerów. W pierwszej kolejności 

chodziło o sztucznie wywołany przez Mińsk kryzys migracyjny, który w zamyśle 

reżimu Łukaszenki miał stanowić „karę” dla sąsiadów Białorusi. Kolejnym problemem 

był masowy przemyt białoruskich papierosów do krajów bałtyckich. Pewnym 

zaskoczeniem stała się również zdolność do prowadzenia własnej walki informacyjnej, 

której główne kierunki zostaną opisane w raporcie. Białoruska walka informacyjna jest 

znacznie mniej zbadanym tematem w porównaniu z rosyjską machiną propagandową. 

W przypadku państw bałtyckich przekaz białoruski posiada kilka wątków, które nie są 

tożsame z treściami kierowanymi wobec Polski, choć ogólnie można znaleźć wiele 

podobieństw. 
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W odpowiedzi na działania Białorusi bałtyccy sąsiedzi wybrali zdecydowaną reakcję. 

Przemyt, mimo innowacyjności przestępców, jest skutecznie ograniczany. Podobnie 

zatamowano napływ nielegalnych migrantów. Litwa zbudowała, a Łotwa jest w trakcie 

budowy ogrodzenia oddzielającego je od Białorusi. Możliwość destabilizującego 

wpływu na sąsiadów została znacznie ograniczona. Zmalały również wpływy 

polityczne i ekonomiczne środowisk wypowiadających się za tak zwanym 

„pragmatyzmem” w stosunkach z dyktaturą Łukaszenki. Poprzez ograniczanie sygnału 

telewizyjnego z Białorusi ogranicza się możliwość oddziaływania informacyjnego 

białoruskiej propagandy na społeczeństwa krajów bałtyckich.  

Celem niniejszego raportu jest pokazanie wagi zmian w relacjach białorusko-

litewskich i białorusko-łotewskich. Zrozumienie nowej polityki Białorusi wobec 

sąsiadów jest szczególnie ważne w warunkach trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę 

oraz wspierania Rosji przez reżim Łukaszenki, który będzie dążył do tworzenia napięć 

na granicy z UE, służąc jako wykonawca woli Kremla. W ciągu ostatnich trzech lat 

Łukaszenka udowodnił, że nie jest potencjalnym partnerem, którego należy wspierać 

w dążeniu do usamodzielnienia się od Moskwy, gdyż realizuje rosyjską agendę 

zagrożeń dla bezpieczeństwa Litwy i Łotwy.  

W pierwszym rozdziale raportu wskazano, poprzez jakie przełomowe wydarzenia 

nastąpiła zmiana w postrzeganiu Białorusi. Rozdział drugi poświęcony jest 

pogłębieniu  wiedzy na temat narracji i manipulacji białoruskich mediów, co jest ważne 

w procesie rozpoznawania i obrony przed wpływem łukaszenkowskiej propagandy. 

Skutki społeczne i gospodarcze, z jakimi mierzą się bałtyccy sąsiedzi Białorusi po 

ograniczeniu wzajemnych stosunków ekonomicznych opisano w rozdziale trzecim. 

Reorientacja gospodarek państw bałtyckich na rynki europejskie konsekwentnie trwa 

od czasu odzyskania przez nie niepodległości, jednak posowiecka infrastruktura 

i położenie geograficzne pozwalały na czerpanie znacznych zysków z biznesu 

tranzytowego. Wraz z zyskami współistniały też wpływy na pograniczu polityki 

i biznesu, które lobbowały za pragmatyzmem w stosunkach z niedemokratycznymi 

sąsiadami. W czwartym rozdziale skupiono się na zagrożeniach bezpieczeństwa Litwy 

i Łotwy, wynikających z wspieranego na poziomie państwowym przemytu i sztucznie 

wywołanego kryzysu migracyjnego.  
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Rozdział 1.  

Dynamika stosunków bałtycko-białoruskich 

Białoruś pod rządami Alaksandra Łukaszenki przez długie lata stawiała na ważnym 

miejscu rozwój relacji gospodarczych z krajami bałtyckimi. To podejście na Litwie 

i Łotwie było odbierane pozytywnie. Za czasów prezydentury Dalii Grybauskaitė, 

Wilno obrało kurs na kształtowanie wzajemnie korzystnych stosunków obu państw. 

Litwa stała się jednym z wiodących partnerów gospodarczych Białorusi, a także 

jednym z głównych korytarzy tranzytowych dla białoruskiego eksportu. Do 2020 roku 

Litwa zajmowała szóste miejsce pod względem wielkości wymiany handlowej oraz 

czwarte pod względem wielkości eksportu z Białorusi. Natomiast na Łotwie tematem 

częstych rozmów z Łukaszenką było skierowanie części białoruskiego tranzytu przez 

łotewskie porty. Pod względem przyciągania białoruskiego tranzytu Litwa i Łotwa 

intensywnie między sobą konkurowały.  

Dla Łukaszenki dialog z krajami bałtyckimi był elementem tak zwanej „polityki 

wielowektorowości”, czyli manewrowania między Zachodem a Rosją w celu 

umocowania reżimu i swojej jednoosobowej władzy na Białorusi, zmuszając Kreml do 

liczenia się z oczekiwaniami białoruskiego dyktatora. Polityka normalizacji relacji 

z Zachodem, w znacznej części dzięki polepszeniu relacji z sąsiadami, doprowadziła 

w latach 2015–2020 do ograniczonej liberalizacji i modernizacji samej Białorusi. 

W ciągu ostatnich dwóch lat te wcześniejsze osiągnięcia zostały w dużej mierze 

zaprzepaszczone (patrz Rysunek 1). 

Łotwa i Litwa nie posiadały jednolitego stanowiska w sprawie Białorusi aż do sztucznie 

wywołanego przez Mińsk kryzysu migracyjnego. Przed wydarzeniami na przełomie 

lata i jesieni 2020 roku, kiedy to reżim Łukaszenki sfałszował wyniki wyborów 

prezydenckich i brutalnie stłumił masowe protesty, polityka łotewska była skierowana 

na współpracę i czerpanie z niej maksymalnych ekonomicznych korzyści. Już w latach 

2015–2016 Łotwa optowała za częściowym wycofaniem unijnych sankcji nałożonych 

wobec Białorusi za łamanie praw człowieka. Szczególnie duże nadzieje wiązano 

z rozwojem chińskiego węzła tranzytowego „Wielki Kamień”, ponieważ widziano 

w nim potencjał, który pozwoliłby zastąpić rosyjskie towary, które w coraz większym 

stopniu omijały porty państw bałtyckich. Łotwa miała plany, by pomóc Łukaszence 

wyjść z izolacji międzynarodowej. W styczniu 2020 roku premier Łotwy Krišjānis 

Kariņš odbył wizytę roboczą w Mińsku, by kolejny raz zaoferować korzystanie 

z łotewskich portów i omówić kwestie związane ze wspólnym organizowaniem 

Mistrzostw Świata w Hokeju w maju 2021 roku1. W tym okresie równolegle trwały 

                                                             

1 Kariņš uzsver nepieciešamību veicināt labās kaimiņattiecības ar Baltkrieviju, Ministru kabinets, 
16.01.2020; https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/karins-uzsver-nepieciesamibu-veicinat-labas-
kaiminattiecibas-ar-baltkrieviju [dostęp: 13.12.2022]. 
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twarde negocjacje pomiędzy Mińskiem a Moskwą na temat eksportu rosyjskiej ropy 

naftowej. Jako narzędzie umacniające pozycję negocjacyjną Łukaszenka wysyłał 

sygnały, że może kupować surowiec dla białoruskich rafinerii także od innych 

dostawców niż FR. Łotwa i Litwa ochoczo włączyły się w tę grę polityczną, 

przedstawiając ją jako przykład pragmatyzmu. Białoruś była postrzegana wówczas 

przez łotewskich polityków jako państwo nie stwarzające poważnego zagrożenia. 

W dokumentach doktrynalnych Łotwy Białoruś była wymieniana tylko w kontekście 

jej współpracy z Rosją2. Istniało nawet w pewnym zakresie współdziałanie pomiędzy 

resortami siłowymi, np. dotyczące ochrony granicy, a łotewscy dziennikarze 

i wojskowi zostali zaproszeni przez stronę białoruską do obserwowania ćwiczenia 

Zachód-20173. Intensywnie rozwijała się także współpraca na poziomie samorządów 

w ramach unijnych projektów transgranicznych. 

Sytuacja uległa radykalnej zmianie po sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich 

oraz w związku z represjami wobec protestujących przeciwko reżimowi Łukaszenki. 

Jeszcze w lipcu 2020 roku Rygę odwiedził Uładzimir Makiej, który od 2013 roku 

spotykał się z szefem łotewskiej dyplomacji co najmniej raz w roku. Natomiast po 

sfałszowaniu wyborów, Łotwa gwałtownie zmieniła dotychczasową politykę. Czołowi 

łotewscy politycy wyrazili swoje poparcie dla protestujących Białorusinów 

i skrytykowali Łukaszenkę. Do dalszego pogorszenia relacji doszło w związki 

z porwaniem na zlecenie Mińska samolotu pasażerskiego lecącego z Aten do Wilna, na 

którego pokładzie było też dwóch mieszkańców Łotwy. Już wtedy w łotewskim 

środowisku eksperckim zastanawiano się, jaki może być następny krok Łukaszenki 

w kierunku dalszej eskalacji. W analizie eksperta Łotewskiej Akademii Obrony Tomsa 

Rostoka został przedstawiony scenariusz, że Białoruś będzie wywierać presję za 

pomocą nielegalnej migracji i przemytu4. Jednak zanim Białoruś sięgnęła po 

„weaponizację” migracji w maju 2021 roku, została jej odebrana możliwość bycia 

współgospodarzem światowych mistrzostw w hokeju na lodzie. Przy czym środowisko 

związane z organizowaniem mistrzostw do ostatniej chwili unikało podejmowania 

decyzji i dopiero pod silną presją społeczną przeniosło planowane na Białorusi 

rozgrywki w całości na Łotwę. W trakcie mistrzostw miało miejsce wydarzenie, które 

jeszcze bardziej pogorszyło i tak wówczas napięte relacje pomiędzy Rygą a Mińskiem. 

Mer Rygi Mārtiņš Staķis w obecności szefa MSZ Edgarsa Rinkēvičsa zamienił oficjalną 

                                                             

2 Evija Djatkoviča, Perspective from Latvia:From Complacency to Anxiety, Post-2020 Belarus: Security and 
Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO, Latvian Institute of International Affairs, 
2021; https://www.lai.lv/publikacijas/post-2020-belarus-security-and-defence-implications-for-the-
baltic-states-poland-and-nato-949?get_file=1 [dostęp: 13.12.2022]. 
3 Olga Dragiļeva, LTV: «Zapad-2017» novērotājiem bija ierobežota piekļuve, Latvijas sabiedriskais medijs, 
24.09.2017; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/arzemes/ltv-zapad-2017-noverotajiem-bija-ierobezota-
piekluve.a251267/ [dostęp: 13.12.2022]. 
4 Toms Rostoks, Ryanair lidmašīnas starpgadījums Baltkrievijas gaisa telpā – uz ko vēl Baltkrievijas režīms 
varētu būt spējīgs?, DSPC politikas analīzes raksts nr. 01/21, lipiec 2021; 
https://www.naa.mil.lv/sites/naa/files/document/Ryanair_lidmasinas_starpgadijums.pdf [dostęp: 
13.12.2022]. 
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flagę Białorusi na biało-czerwono-białą. W następstwie Mińsk nakazał łotewskiemu 

ambasadorowi opuścić kraj, no co Łotwa odpowiedziała symetrycznie. W ten sposób 

jeszcze przed początkiem sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego stosunki 

łotewsko-białoruskie znalazły się na najniższym poziomie w historii. 

Stosunki Litwy z Białorusią w okresie poprzedzającym sfałszowanie wyborów 

i krwawe tłumienie protestów mocno komplikowała sprawa Białoruskiej Elektrowni 

Jądrowej w Ostrowcu. Znajdująca się w odległości około 50 km od stolicy Litwy 

elektrownia, jesienią 2020 roku została uruchomiona mimo mocnego sprzeciwu Wilna, 

które wskazywało na potencjalne zagrożenie spowodowane brakiem transparentności 

budowy i rozpoczęcia eksploatacji. Wówczas Litwa przeprowadziła kampanię 

dyplomatyczną, by ograniczyć możliwość dostarczania produkowanej przez Ostrowiec 

energii na rynki państw UE, tym samym podważając ekonomiczny sens dalszego 

rozwijania projektu. Zarówno Łotwa, jak i Estonia, nie spieszyły się z deklaracjami 

poparcia dla Litwy, co kolejny już raz wyraźnie pokazało, że postulowana na arenie 

międzynarodowej jedność państw bałtyckich często sięga nie dalej niż ich 

partykularne interesy gospodarcze5. Jednak w kontekście interesów gospodarczych 

także Litwa w swojej polityce wobec Białorusi była skłonna na pragmatyczne 

kompromisy. Szczególnie dlatego, że Białoruś była ważnym klientem dla litewskiej 

branży tranzytowej. W 2013 roku białoruski potentat nawozów potasowych 

Biełaruśkalij nabył 30 proc. udziałów Terminala Ładunków Sypkich (lit. Birių Kroviniu 

Terminalas). Dopiero z początkiem lutego 2022 roku Litwa wypowiedziała umowę 

tranzytu białoruskich nawozów. Wcześniej mimo ostrej debaty politycznej wokół tego 

tematu nie zaprzestano tranzytu, ponieważ wiązałoby się to z ogromnymi karami za 

złamanie umowy6. Los wcześniej zamrożonych białoruskich udziałów nie jest do końca 

jasny, szczegóły umowy zostały oklauzulowane, ale pakiet kontrolny udziałów i tak 

należy do Igora Udovickisa7. Ten litewski biznesmen, wraz z innymi osobami 

zarabiającymi na eksporcie białoruskich nawozów potasowych, rozszerzał swoje 

wpływy także polityczne, zabezpieczając przychylność władzy dla swojego biznesu. 

Było to jeszcze jednym powodem faktu, że mimo stale pogarszających się stosunków 

pomiędzy Wilnem a Mińskiem, eksport przez Kłajpedę został zatrzymany dopiero 

w lutym 2022 roku8. 

                                                             

5 Szerzej patrz Analiza OSPP nr 13/2021 pt. Ofensywa litewskiej dyplomacji przeciwko Białoruskiej 
Elektrowni Jądrowej. 
6 M. Skuodis: Litwa narażona na wysokie koszty sądowe, jeśli rozwiąże kontrakt z Belaruskali, TVP Wilno, 
9.12.2021; https://wilno.tvp.pl/57362440/m-skuodis-litwa-narazona-na-wysokie-koszty-sadowe-jesli-
rozwiaze-kontrakt-z-belaruskali [dostęp: 13.12.2022]. 
7 Roma Pakėnienė, Valdas Pryšmantas, Secrecy shrouds Belaruskali assets in Lithuania, Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija, 24.11.2022; https://www.lrt.lt/en/news-in-
english/19/1829090/secrecy-shrouds-belaruskali-assets-in-lithuania [dostęp: 13.12.2022]. 
8 Šarūnas Černiauskas, Alexander Yaroshevich, Miglė Krancevičiūtė, Lithuanian Kings of Belarussian 
Potash, Re:Baltica, 3.02.2022; https://en.rebaltica.lv/2022/02/lithuanian-kings-of-belarussian-potash/ 
[dostęp: 13.12.2022]. 
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Rysunek 1. Dynamika stosunków Białorusi z Litwą i Łotwą.  
Źródło: opracowanie własne. 

Począwszy od lata 2021 roku Łukaszenka trzyma się niezwykle twardej 

antyzachodniej retoryki, aby pokazać Kremlowi, że Białoruś rzekomo bierze na siebie 

część ciężaru konfliktu z Zachodem, działając jako bufor i przyjmując cios na siebie 

w tym konflikcie. Od stycznia 2022 roku Białoruś bierze udział także w rosyjskiej 

agresji wobec Ukrainy, udostępniając swoje terytorium dla inwazji, wspierając Kreml 

w zakresie wyposażenia wojskowego, amunicji, szkolenia składu osobowego rosyjskiej 

armii. Łukaszenka w swoich wypowiedziach podtrzymuje zagrożenie atakiem na 

Ukrainę, a także kieruje groźby pod adresem Polski oraz Litwy z wykorzystaniem 

kontekstu przesmyku suwalskiego.  

Łukaszenkowska propaganda podejmuje temat możliwego jednoczesnego rosyjskiego 

ataku z obwodu kaliningradzkiego i uderzenia wojsk z Białorusi9, w którego 

konsekwencji państwa bałtyckie zostaną całkowicie odcięte od Europy kontynentalnej 

oraz innych członków NATO. Rozpoczynając od lutego 2022 roku Rosja ze zmienną 

intensywnością przerzuca swoje jednostki wojskowe na terytorium Białorusi, co przez 

ekspertów jest wskazywane jako znaczny problem dla bezpieczeństwa krajów 

                                                             

9 Военная доктрина России и Беларуси: в поиске новых врагов, 10.02.2022, ISANS; 
https://isans.org/columns/voennaya-doktrina-rossii-i-belarusi-v-poiske-novyh-vragov.html [dostęp: 
13.12.2022]. 
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bałtyckich i Polski10. Ten scenariusz niejednokrotnie był ćwiczony przez rosyjską 

i białoruską armię podczas serii ćwiczeń „Zachód”.  

 

 
Rysunek 2. Miejsce Białorusi w konflikcie rosyjsko-ukraińskim oczami białoruskiej 
propagandy.  
Źródło: Anton Astrouski, Mińska Prawda. 

  

                                                             

10 Juryj Drakachrust, Як NATO адкажа на расейскія пагрозы Літве? Меркаваньні літоўскага 
палітоляга, Radio Svaboda, 22.06.2022; https://www.svaboda.org/a/31910520.html [dostęp: 
10.12.2022]. 
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Rozdział 2.  

Białoruskie oddziaływanie informacyjne na społeczeństwa 

Litwy i Łotwy 

Walka informacyjna przeciwko państwom bałtyckim i w jeszcze większym stopniu 

Polsce, jest tym, co po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę zdominowało 

w łukaszenkowskiej propagandzie tradycyjne atakowanie opozycji. Dla rosyjskich 

mediów te tematy nie stanowią głównej osi przekazu, gdyż nadrzędną rolę odgrywa 

konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi oraz „kolektywnym Zachodem”. Dla Białorusi 

zaś krytykowanie najbliższych sąsiadów stało się jednym z głównych działań 

propagandowych. Ta narracja jest prowadzona dwutorowo. Z jednej strony 

kontrolowane przez reżimem media oczerniają rządy sąsiednich państw jako 

„pachołków Zachodu”, z drugiej zaś strony wychwalają rządy Łukaszenki, który według 

dominującego przekazu na Białorusi zbudował stabilne państwo dla zwykłych ludzi.  

Białoruską walkę informacyjną wobec Łotwy i Litwy należy rozpatrywać, biorąc pod 

uwagę, że dla reżimu Łukaszenki najważniejszy jest odbiorca wewnętrzny. Przekaz na 

zewnątrz nie jest głównym celem działań informacyjnych, lecz ma znaczenie 

drugorzędne. Białoruska propaganda po części powtarza rosyjskie tezy walki 

informacyjnej, ale po części też tworzy własne narracje, które odpowiadają potrzebom 

reżimu Łukaszenki. W przekazie białoruskim to państwo jest wiernym, lecz nie 

agresywnym sojusznikiem Rosji, który chroni ją przed atakami wrogich, należących do 

NATO sąsiadów (patrz Rysunek 2).  

Białoruś do 2020 roku w walce informacyjnej występowała głównie jako amplifikator 

przekazu rosyjskiego i do pewnego stopnia takim pozostała także teraz i przez ten 

pryzmat – prowincjalnego megafonu dla rosyjskich treści – przez lata była postrzegana 

w państwach bałtyckich. Przykładem takiego wzmacniania rosyjskich treści jest 

projekt białoruskiego publicysty Aleksieja Dziermanta IMHOclub działający na 

Białorusi oraz, przed nałożonymi za szerzenie wojennej propagandy przez 

łotewskiego regulatora ograniczeniami, także na Łotwie. Jest to portal skupiający blogi 

najbardziej radykalnych prorosyjskich działaczy, którzy od lat są notowani przez 

służby. Projekt nie ma szerokich zasięgów, a samego Dziermanta nie można zaliczyć do 

liderów opinii na Białorusi, jednak jego przydatność jest wystarczająco duża, by od 

prawie 10 lat kontynuować taką działalność. Akurat po agresji rosyjskiej na Ukrainę 

ten projekt oraz inne jemu podobne zaczęły zyskiwać rozgłoś wśród antyeuropejskich 

rosyjskojęzycznych środowisk. Po 2020 roku można było zauważyć, że białoruska 

machina propagandy głównego nurtu zaczęła konstruować własne wątki, nadal 

skierowane głównie do białoruskiego audytorium, ale w przypadku pogranicza na 

Litwie i Łotwie, zahaczające także o ludność tych państw, które mimo ograniczeń mają 

dostęp do białoruskiej przestrzeni informacyjnej, głównie telewizyjnej. 
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Nierozwiązanym problemem pozostaje to, że na terenach przygranicznych są miejsca, 

gdzie sygnał białoruskiej telewizji niekiedy bywa lepszy niż mediów łotewskich lub 

litewskich.  

Polska, Litwa i Łotwa zostały na Białorusi wyniesione przez propagandę do rangi 

głównych wrogów czy też „szturmowców kolektywnego Zachodu” na jego wschodnich 

granicach. Białoruskie reżimowe media regularnie donoszą o rzekomych agresywnych 

planach tych państw, przygotowywanych od 2014 roku, żeby rozbić białorusko-

rosyjski sojusz rękami Ukrainy, uderzając w niego ukraińskimi grupami 

sabotażowymi. Powracającym tematem są rzekome polskie tęsknoty do odzyskania 

zachodnich ziem Ukrainy i Białorusi oraz zdobycia Kaliningradu11. Takie tezy wygłosił 

Łukaszenka na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Soczi, mówiąc, 

że Zachód zamierza zabrać dla siebie zachodnią Ukrainę i zachodnią Białoruś12. 

Zachodni sąsiedzi Białorusi są określani przez łukaszenkowskich propagandystów 

mianem „rusofobów”, a także „faszystów” oraz „nazistów”, bo prowadzą wrogą wobec 

Białorusi i Rosji politykę zagraniczną. Według tego przekazu na Litwie i Łotwie 

nienawidzą tych, którzy powstrzymali dziesiątki lat temu faszyzm13. Pojawiają się 

stwierdzenia, że: „[państwa bałtyckie] prześcignęły Hitlera i nakładają grzywnę za 

oglądanie białoruskich kanałów telewizyjnych, bo te udowodniły setki razy, że Litwą 

i Łotwą rządzą naziści”14. Inna teza głosi, że na Zachodzie istnieje chęć „wciągnięcia 

Rosji w kilka konfliktów jednocześnie. Aby stworzyć dla niej kilka frontów 

jednocześnie. Jest to pułapka zastawiona przez sojuszników kolektywnego Zachodu – 

przez Polskę i kraje bałtyckie”15. 

Pod adresem zachodnich sąsiadów łukaszenkowska propaganda kieruje wyzwiska 

i groźby, w tym groźby napaści militarnej. W przykładowej wypowiedzi białoruskich 

programów propagandowych często pojawiają się ataki na Polskę: „Ci pszekowie 

[pejoratywne określenia Polaków w języku rosyjskim] to dziwni ludzie: pan 

z Waszyngtonu powiedział im nie, ale nadal wybiegają przed szereg. W takim 

scenariuszu może pojawić się na mapie świata również Warszawska Rzeczpospolita 

                                                             

11 „Trzeba pamiętać, że na Litwie już w 2014 roku przygotowali teoretyczne podstawy, jak odebrać Rosji 
Obwód Kaliningradzki”. Za: Alaksandr Cichański, Политики Литвы работают на третью мировую 
войну?, Мінская праўда, 20.06.2022; https://mlyn.by/20062022/politiki-litvy-rabotayut-na-tretyu-
mirovuyu-vojnu/ [dostęp: 5.12.2022]. 
12 «Неожиданно»: Лукашенко рассказал, как Запад хочет «расчленить» Украину и Белоруссию, 
Ukraina.ru, 23.05.2022; https://ukraina.ru/20220523/1034014347.html [dostęp: 5.12.2022]. 
13 Запад соревнуется в русофобии и ненависти к тем, кто десятилетия назад остановил фашизм, 
Belta, 11.04.2022; https://www.belta.by/society/view/zapad-sorevnuetsja-v-rusofobii-i-nenavisti-k-
tem-kto-desjatiletija-nazad-ostanovil-fashizm-495387-2022/ [dostęp: 5.12.2022]. 
14 До зашкварной пропагандистки Ксении Собчак кое-что начинает доходить, ATN, 14.07.2022; 
https://t.me/ATN_BTRC/60993 [dostęp: 5.12.2022]. 
15 Военный эксперт: на Западе есть желание вовлечь Россию сразу в несколько конфликтов, Belta, 
18.05.2022; https://www.belta.by/world/view/voennyj-ekspert-na-zapade-est-zhelanie-vovlech-
rossiju-srazu-v-neskolko-konfliktov-502637-2022/ [dostęp: 5.12.2022]. 
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Ludowa16”. Innym razem główny propagandysta Ryhor Azaronak groził: „Jeżeli 

dziecięce łzy nie przywrócą wam rozsądku, to przywróci go strategiczny samolot Tu-

22M3 Wojskowych Sił Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. (…) Uciekajcie Polacy”17; czy: 

„Pamiętajcie, przeklęci humanoidzi – wy lubicie wszczynać wojny, ale my je kończymy. 

I skończymy to nie w Wilnie i Warszawie, ale w Londynie i Waszyngtonie”18. 

Zdaniem białoruskich propagandystów kraje bałtyckie nie są zdolne do samodzielnego 

podejmowania decyzji, gdyż są marionetkami Stanów Zjednoczonych (NATO, UE itp.). 

Narracja o ich pełnym uzależnieniu jest stale obecna w wypowiedziach Łukaszenki. 

Przy czym ta narracja w białoruskiej propagandzie współistnieje z inną, logicznie 

sprzeczną, tezą, że rzekomo Polska sama grozi Rosji, a nawet podporządkowuje USA 

swoim żądaniom19. 

Jesienią 2020 pierwsze ataki propagandy spowodowane były przede wszystkim 

kwestiami wewnątrzbiałoruskimi. W odpowiedzi na masową falę protestów, którą 

wywołało sfałszowanie wyborów, dyktator ogłosił, że jest to skutek ingerencji Litwy 

i Polski w wewnętrzne sprawy Białorusi poprzez wsparcie opozycji. W narracji 

Łukaszenki opozycja miała zorganizować zamach stanu, jest „bronią Zachodu”, którego 

celem jest zepsucie stosunków Białorusi z Rosją. Dlatego reżim jest zmuszony 

reagować i działa rzekomo w obronie państwa. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, reżim 

rozpoczął natarcie ideologiczne wymierzone także w społeczeństwa krajów 

bałtyckich. Pojawiła się nowa narracja, a mianowicie upadek społeczno-gospodarczy 

i kryzys energetyczny w Polsce, krajach bałtyckich i ogólnie na Zachodzie, pogłębiający 

się za sprawą sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. 

W białoruskich reżimowych mediach zaczęły często pojawiać się historie 

o niedoborach żywności w sklepach, braku ciepłej wody i ogrzewania w budynkach 

mieszkalnych z powodu kryzysu energetycznego na Zachodzie. Ten przekaz 

propagandy jest adresowany do osób starszych, mieszkających na białoruskiej 

prowincji lub na Litwie i Łotwie niedaleko białoruskiej granicy, które wciąż posiadają 

pamięć o głodzie i niedostatku lat wojennych i powojennych. Narracja jest zestawiana 

z relacjami o spokojnym, stabilnym i rzekomo dostatnim życiu na Białorusi rządzonej 

przez Łukaszenkę. Niektóre z niedorzecznych wypowiedzi dyktatora są relacjonowane 

w mediach Łotwy czy Litwy jako element humorystyczny. Przykładem tego może 

posłużyć wypowiedź o kaszy i soli: „Spójrzcie, co się dzieje z sąsiednią Litwą i Łotwą, 

z Polakami. (…) Byli tacy szczęśliwi i radośni. Żyli w świecie „dostatku”, mieli wszystko. 

                                                             

16 Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, BelVPO 14.03.2022; 
https://t.me/Belarus_VPO/10690 [dostęp: 5.12.2022]. 
17 Ryhor Azaronak, 11.12.2021; https://t.me/Azarenok_CTV [dostęp: 12.12.2022]. 
18 Ryhor Azaronak, 3.12.2021; https://t.me/Azarenok_CTV [dostęp: 12.12.2022]. 
19 Лукашенко призвал США не плясать под дудку обезумевших политиков в вопросе ядерного оружия, 
Belta, 14.10.2022; https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizval-ssha-ne-pljasat-pod-
dudku-obezumevshih-politikov-v-voprose-jadernogo-oruzhija-529268-2022/ [dostęp: 5.12.2022]. 
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A gdzie są dzisiaj? Stoją na granicy i proszą o wpuszczenie ich na Białoruś. Chcą kupić 

przynajmniej kaszę gryczaną. Co tam kaszę, nawet soli nie mają, proszą nas o sól”20. 

Inne pozostają niezauważone dla głównego nurtu, mimo, że zawierają nawet bardziej 

wyrazistą retorykę, jak ta: „Gdy brakuje świeżości, należy umyć cztery miejsca: 

przestrzeń między pośladkami, ramiona, nogi i pachwiny. (…) A co z resztą 

przestrzeni? Obawiam się, że przysłowie „Podrap Europejczyka, znajdziesz nazistę” 

wkrótce będzie trzeba brać dosłownie”21.  

Podobnie jak Rosja, Białoruś intensywnie eksploatuje w celach propagandowych 

przypadki demontażu sowieckich pomników Armii Czerwonej na terenie Łotwy 

i Litwy. Jest to przedstawiane jako dowód na rzekomą gloryfikację nazizmu. W celu 

pokazania niezadowolenia społecznego z polityki władz państw bałtyckich, reżim na 

Białorusi regularnie organizuje pikiety organizacji pseudopozarządowych i lojalnych 

wobec reżimu partii politycznych22, w tym z udziałem dzieci i młodzieży23. Reżim 

Łukaszenki oskarża kraje bałtyckie i Polskę o prowadzenie „wojny z pomnikami”, która 

rzekomo jest elementem pisania na nowo historii II wojny światowej i próbą 

wymazania pamięci historycznej o tym, że narody Europy Wschodniej – Polacy, 

Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy i inni – walczyli ze wspólnym wrogiem jako część jednej 

koalicji antyhitlerowskiej24. 

W Mińsku otwarto dziecięcy klub wojskowo-patriotyczny „Granit” na bazie jednostki 

wojsk wewnętrznych nr 5448. Ponadto od kilku miesięcy działa klub Ryś w jednostce 

3214. Minister edukacji Ihar Karpienka zapowiedział, że takich klubów będzie coraz 

więcej. Poza tym w szkołach uruchomiono godzinę obowiązkowych zajęć 

patriotycznych, które prowadzą lokalni ideolodzy, funkcjonariusze milicji oraz 

prorosyjscy aktywiści w celu indoktrynacji dzieci. Te zajęcia zaczynają się już od 

pierwszych klas szkoły podstawowej25. Często zajęcia dla dzieci i młodzieży mają 

militarystyczną tematykę, podobno jak to było robione od lat w Rosji. 

                                                             

20 Лукашенко соседям Беларуси: давайте беречь мир и жить дружно, Belta, 24.04.2022; 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-sosedjam-belarusi-davajte-berech-mir-i-zhit-
druzhno-497963-2022/ [dostęp: 5.12.2022]. 
21 Andrej Mukavozczyk, Четыре самых слабых места каждого европейца, SB Беларусь Сегодня, 
09.08.2022;https://www.sb.by/articles/bolnye-mesta-evropy.html [dostęp: 5.12.2022]. 
22 Takie pikiety organizuje głównie Białoruski Związek Młodzieży (biał. БРСМ), stowarzyszenie „Biała 
Ruś” (biał. Белая Русь), organizacja kombatancka Patrioci Białorusi (ros. Патриоты Беларуси), Partia 
Komunistyczna (biał. Камуністычная партыя Беларусі) oraz Partia Liberalno-Demokratyczna (biał. 
Ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі). 
23 Dzijana Szybkouskaja, Молодежь Минщины выступила против сноса памятников советским 
воинам в Европе, Мінская праўда, 29.08.2022; https://mlyn.by/29082022/molodezh-minshhiny-
vystupila-protiv-snosa-pamyatnikov-sovetskim-voinam-v-evrope/ [dostęp: 05.12.2022]. 
24 Мирончик: Новости о «войне с памятниками» в Польше каждый белорус воспринимает 
с искренней болью, Nasza Niwa, 06.07.2017; https://m.nashaniva.com/ru/articles/193626/ [dostęp: 
5.12.2022]. 
25 Силовики пошли в школы?, iSANS Беларусь, 27.11.2022; https://t.me/iSANS_Belarus/384 [dostęp: 
10.12.2022]. 

https://m.nashaniva.com/ru/articles/193626/
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Fotografia 1. Dzieci, protestujące na Białorusi przeciwko demontażowi sowieckich 
pomników w krajach bałtyckich.  
Źródło: twitter.com/TTauretajs. 

 

Propaganda łukaszenkowska próbuje oddziaływać na społeczeństwa krajów 

bałtyckich, przedstawiając Białoruś jako państwo – obrońcę praw człowieka, 

w przeciwieństwie do tego, co dzieje się na Zachodzie, a zwłaszcza na pograniczu 

polsko-litewsko-białoruskim. Według białoruskiej propagandy, dochodzi tam do 

rozstrzeliwania migrantów, którego dopuszcza się wojsko polskie i straż graniczna. 

Rządy sąsiadujących krajów prześladują wszystkich, którzy pokazują prawdziwy 

obraz sytuacji na granicy oraz mówią o pozytywnych realiach życia na Białorusi. 

Propagandyści starają się uwiarygodnić przekaz poprzez wykorzystanie obywateli 

państw europejskich, mających problemy z prawem w swoich ojczyznach, ściągając ich 

na Białoruś obietnicą statusu uchodźców politycznych. Następnie zaczynają oni 

wypowiadać się w imieniu organizacji zajmującej się rzekomo obroną praw człowieka, 

utworzonej na Białorusi na rozkaz władz. Od 2010 roku na Białorusi władze nie 

zarejestrowały żadnej niezależnej organizacji broniącej praw człowieka, ale po 

2020 roku pojawiło się ich kilka, przy czym krytykujących Zachód i wychwalających 

Łukaszenkę. W Mińsku powstało Centrum Systemowej Obrony Praw Człowieka (biał. 

Цэнтр «Сістэмная праваабарона») na czele z agentem KGB Dmitrijem 

Bieliakouym26, który aktywnie angażuje w działania propagandowe także Polaków. 

Najpierw był to nieżyjący już dezerter Emil Czeczko, potem Marcin Mikołajek i Michał 

Miśtal, teraz Wojciech Olszański27. Wszyscy rzekomo prześladowani przez polskie 

                                                             

26 Wcześniej Bielakou był założycielem propagandowej prorosyjskiej inicjatywy na Białorusi – 
Informacyjny Specnaz (ros. Инфоспецназ). Ponadto w czasie ubiegłorocznego kryzysu migracyjnego 
Bielakou pojawił się w obozie migrantów na granicy polsko-białoruskiej już jako „obrońca praw 
człowieka”. 
27 Szerzej patrz: Analiza OSPP nr 53/2022 pt. Białoruś nasila działania hybrydowe w Polsce. 

https://twitter.com/TTauretajs


Trudne sąsiedztwo: Białoruś widziana z Litwy i Łotwy | Raport OSPP | Grudzień 2022 

| 19 

władze, teraz stali się twarzami filmów propagandowych Centrum wymierzonych 

w Polskę. W Mohylewie w listopadzie br. powstało Stowarzyszenie „Mohylewskie lwy”, 

które podchwyciło historię młodej kobiety z Łotwy, która twierdzi, że opuściła kraj, 

gdyż próbowano ją uciszyć, ale ona nie bała się wystąpić przeciwko władzom Łotwy, 

więc musiała szukać schronienia na Białorusi. Zgodnie z jej wypowiedzią udzieloną dla 

białoruskich mediów: „Prawa człowieka na Łotwie to pusty frazes. Coraz częściej 

widzimy ucisk. Wolne media i blogerzy są banowani!”28. Stowarzyszenie „Mohylewskie 

lwy” bez żadnych przeszkód ze strony lokalnych władz regularnie organizuje pikiety 

przy łotewskim konsulacie oraz demonstracje przeciwko Polsce, która według ich 

przekazu jest krajem, gdzie ludzie są aresztowani za niewłaściwy kolor skarpet. 

Podobny los „uciekiniera” spotkał mieszkańca Daugavpils Aleksandra Cvetkova, który 

zamieszczał popularne, mające po kilka tysięcy wyświetleń filmiki w sieci 

społecznościowej TikTok, w których rozpowszechniał kłamliwe twierdzenia 

o rzekomych represjach i ograniczeniach wolności na Łotwie. Już po jego wyjedzie na 

Białoruś, informacja o Cvetkowie pojawiła się w łotewskiej przestrzeni 

informacyjnej29. Relacje na temat politycznie motywowanych wyjazdów mieszkańców 

Łotwy do Rosji lub Białorusi w mediach łotewskich są przekazywane w sposób 

neutralny, natomiast w sekcjach komentarzowych decyzje takich osób najczęściej 

spotykają się z drwinami. Częste są stwierdzenia, że taka decyzja jest dobra, ponieważ 

ubywa nielojalnych państwu mieszkańców. 

W krajach bałtyckich, szczególnie w większych miastach, Białoruś jest postrzegana 

poprzez postać Łukaszenki, który często jest przedstawiany jako dobroduszny, 

zabawny, opowiadający głupoty staruszek. Filmiki z jego występami, jak ostatni 

z rąbania drewna dla zamarzającej Europy30, stał się popularny i miał spore zasięgi. To 

jeszcze raz pokazuje, że na Łotwie wśród młodych, aktywnych zawodowo 

użytkowników internetu nie ma zrozumienia, jak pracuje propaganda białoruska i dla 

kogo jest ona przeznaczona.  

Niedoszacowanie zagrożenia informacyjnego ze strony białoruskiej można było 

zaobserwować nie tylko w przypadku starszych, mniej zamożnych osób mieszkających 

w przygranicznych terenach. Reżim Łukaszenki nie jest traktowany jako samodzielne 

zagrożenie i jego szkodliwość jest rozpatrywana przeważnie tylko w kontekście Rosji. 

To prowadzi do wykorzystania przez dziennikarzy publicznych mediów z krajów UE 

                                                             

28 В попытках создать нацистское, русофобское сообщество западная пропагандистская машина 
работает круглосуточно, Могилевские Львы, 09.12.2022; https://t.me/mogilevlions/37 [dostęp: 
5.12.2022]. 
29 Jānis Zvērs, Sociālajos tīklos populārs kļuvis video par Latvijas iedzīvotāja bēgšanu uz Baltkrieviju, All 
Media Latvia, 13.08.2022; https://zinas.tv3.lv/latvija/sabiedriba/socialajos-tiklos-populars-kluvis-
video-par-latvijas-iedzivotaja-begsanu-uz-baltkrieviju/ [dostęp: 5.12.2022]. 
30 Лукашенко наколол дров для Европы, Коммерсантъ, 14.09.2022; https://youtu.be/SC08EFfPz9A 
[dostęp: 5.12.2022]. 
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materiałów udostępnianych przez stronę białoruską31. Białoruscy badacze niezależni 

wskazują, że od ponad roku produkcja białoruskich propagandystów, szczególnie 

w serwisie YouTube, zyskuje na popularności wśród rosyjskojęzycznej widowni 

w Europie, szczególnie po ograniczeniu dostępu do rosyjskich kanałów telewizyjnych 

na Zachodzie32. 

  

                                                             

31 Szerzej patrz Analiza OSPP nr 5/2022 pt. Polski wątek w łotewskiej debacie na temat niezależności 
mediów publicznych. 
32 Колькі беларусаў глядзяць палітычны YouTube? Паглядзіце вынікі даследавання, BAJ, 16.06.2022; 
https://baj.by/be/analytics/kolki-belarusau-glyadzyac-palitychny-youtube-paglyadzice-vyniki-
dasledavannya [dostęp: 05.12.2022]. 
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Rozdział 3.  

Konsekwencje zamrożenia relacji ekonomicznych dla 

gospodarek Litwy i Łotwy  

Sankcje gospodarcze w społeczeństwach Litwy i Łotwy, ze względu na ich koszty dla 

gospodarek tych państw, nie mają tak szerokiego poparcia, jak to ma miejsce 

w przypadku krytycznej wobec Łukaszenki politycznej retoryki. Ekspert ds. Białorusi 

litewskiego Centrum Badań Europy Wschodniej Laurynas Jonavičius ocenił, że reżim 

Łukaszenki jest stosunkowo odporny na skutki zachodnich sankcji, ponieważ Białoruś 

jest państwem zależnym, ale głównie od Rosji. W jego ocenie reżim Białorusi ma wiele 

narzędzi, by koszty nałożonych ograniczeń przerzucić na społeczeństwo. Natomiast 

w prognozie rozwoju makroekonomicznego z 2021 roku szacowano, że ogólny koszt 

sankcji dla Litwy wyniesie utratę 0,9 proc. PKB w ciągu trzech lat. Przy czym zakładany 

ich efekt, według prognozy Jonavičiusa, nie będzie równomiernie rozłożony na całą 

gospodarkę, ale szczególnie dotknie Koleje Litewskie, port w Kłajpedzie (Białoruś 

odpowiadała za około 30 proc. jego obrotów) oraz przewoźników. Jako możliwe 

rozwiązanie dla Litwy autor widzi ubieganie się o jakąś formę solidarności unijnej 

w postaci rekompensat dla Litwy33. Mimo od lat pogarszających się stosunków 

politycznych pomiędzy Wilnem a Mińskiem, relacje gospodarcze rozwijały się 

niezależnie od nich. Dlatego, mimo negatywnej dynamiki w stosunkach od 2020 roku 

obroty handlowe pomiędzy Litwą a Białorusią wzrosły o 26,3 proc. i w 2021 roku 

osiągnęły łączną wartość 2,37 mld euro, co lokowało Białoruś na 10. miejscu pod 

względem obrotów wśród partnerów Litwy34.  

Na płaszczyźnie stosunków politycznych Litwa od lat jednak popiera i wychodzi 

z inicjatywą nakładania sankcji na Białoruś, ale nie można stwierdzić, że w tej kwestii 

istnieje pełny konsensus społeczny. Twarda postawa wobec Rosji i Białorusi, a także 

Chińskiej Republiki Ludowej jest jednym z filarów politycznych partii Związek 

Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (lit. Tėvynės sąjunga – Lietuvos 

krikščionys demokratai). Lider partii, energiczny, bezpośredni w swoich 

wypowiedziach publicznych i rozpoznawalny poza granicami kraju szef litewskiej 

dyplomacji Gabrielius Landsbergis, ma wizerunek polityka, który 

w bezkompromisowy sposób wstawia się za wartościami demokratycznymi. Jednak 

ogólna sytuacja w kraju w obliczu złożonych uwarunkowań gospodarczych, wysokiej 

inflacji (zwłaszcza wzrostu cen energii), w obliczu sondaży, w których 8 na 

                                                             

33 Laurynas Jonavičius, Sankcijų baltarusijos režimui griežtinimas ir didinimas: argumentai „už“ ir „prieš“, 
Rytų Europos studijų centre, 2021, https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2022/09/eesc-apzvalga-
sankciju-baltarusijos-rezimui-grieztinimas.pdf [dostęp: 18.12.2022]. 
34 Baltarusija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeria, 28.07.2022; 
https://urm.lt/default/lt/baltarusija-lietuva [dostęp: 18.12.2022]. 
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10 respondentów uważa, że ich stan materialny ulega pogorszeniu35, będzie stawiała 

rządzących przed poważnym wyzwaniem. W listopadzie 2022 roku poparcie dla 

Związku Ojczyny wynosiło jedynie 10,6 proc i ma tendencję spadkową36. Na dodatek, 

mimo jasnego potępienia agresji rosyjskiej i szerokiego wsparcia dla Ukrainy na Litwie, 

badania opinii społecznej pokazują, że 35,9 proc. mieszkańców Litwy jest przeciwna 

zerwaniu stosunków gospodarczych z Rosją, a za taką decyzją opowiada się 54,8 proc. 

respondentów37. Można zakładać, że w przypadku Białorusi, która nadal, przy całej 

złożoności stosunków pomiędzy Wilnem a Mińskiem, przez mieszkańców Litwy jest 

postrzegana jako „mniejsze zło”, poparcie dla zawieszenia stosunków gospodarczych 

może być niższe. 

Duży wpływ na nastroje społeczne mają kwestie związane z zatrudnieniem. Grupa 

litewskich dziennikarzy śledczych przeanalizowała strukturę przedsiębiorstw, 

w których beneficjentami są obywatele Rosji i Białorusi, często należący do bliskiego 

otoczenia władz tych autorytarnych reżimów. Według wyliczeń autorów 

22 największe firmy z kapitałem rosyjskim lub białoruskim wygenerowały 

w 2021 roku na Litwie ponad 1,2 mld euro przychodów, zapłaciły ponad 70 mln euro 

podatków i zatrudniały ponad 2 tys. pracowników. Przy czym większość 

z wymienionych w ramach śledztwa firm, mimo że ma obroty liczące w dziesiątkach 

i nawet setkach milionów euro, zatrudnia po kilka osób. Są to bowiem głównie 

przedsiębiorstwa handlowe. Wyjątkiem była fabryka nawozów sztucznych Lifosa 

należąca do objętego sankcjami miliardera Andrieja Melniczenki, która w liczącym 

23 tys. mieszkańców miasteczku Kiejdany, przed wstrzymaniem produkcji zatrudniała 

ponad 900 osób. Z białoruskich inwestycji największe zatrudnienie dawał już wyżej 

opisany Terminal Ładunków Sypkich w Kłajpedzie – 73 zatrudnionych38. Jego 

właścicielem jest litewski biznesmen Igoris Udovickis, który w obecnej sytuacji planuje 

przekierować się z tranzytu białoruskich nawozów sztucznych na eksport 

ukraińskiego zboża. Według jego deklaracji Terminal Ładunków Sypkich, jest w stanie 

przyjąć rocznie 10 mln ton ukraińskiej produkcji rolnej, jednak eksperci do spraw 

logistyki są znacznie ostrożniejsi w szacunkach i mówią o dziesięciokrotnie mniejszej 

                                                             

35 Badanie: ośmiu z dziesięciu Litwinów uważa, że sytuacja w kraju się pogarsza, Lietuvos nacionalinis 
radijas ir televizija, 28.11.2022; https://www.lrt.lt/pl/wiadomosci/1261/1831410/badanie-osmiu-z-
dziesieciu-litwinow-uwaza-ze-sytuacja-w-kraju-sie-pogarsza [dostęp: 05.12.2022]. 
36 Austėja Masiokaitė-Liubinienė, Reitinge pirmi išlieka LSDP ir TS-LKD, treti – demokratai, 15 min., 
26.11.2022; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/reitinge-pirmi-islieka-lsdp-ir-ts-lkd-treti-
demokratai [dostęp: 5.12.2022]. 
37 Йонас Девейкис, Опрос: треть населения Литвы не поддерживает прекращение деловых 
отношений с Россией, , Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 30.11.2022; 
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1833067/opros-tret-naseleniia-litvy-ne-podderzhivaet-
prekrashchenie-delovykh-otnoshenii-s-rossiei [dostęp: 5.12.2022]. 
38 Rūta Juknevičiūtė, Agnė Toločkaitė, Regime’s Money. Russian and Belarusian oligarchs amass profits in 
Lithuania, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 26.07.2022; https://www.lrt.lt/en/news-in-
english/19/1738997/regime-s-money-russian-and-belarusian-oligarchs-amass-profits-in-lithuania-lrt-
investigation [dostęp: 5.12.2022]. 
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ilości. Wynika to z ograniczonych możliwości litewskiego systemu kolejowego39. 

Zamrożenie stosunków gospodarczych z Rosją i Białorusią natomiast ma silny 

negatywny wpływ na zatrudnienie w branżach, które obsługiwały tranzyt towarowy 

z tych państw. Koleje litewskie ogłosiły, że będą musiały zwolnić około 2 tys. 

pracowników40. Innym przykładem, kiedy lokalne władze i litewscy pracownicy 

należącego do Białorusi przedsiębiorstwa publicznie krytykują politykę władz 

centralnych, jest sytuacja wokół sanatorium Białoruś w Druskiennikach. Specjaliści 

zatrudnieni w konkretnej placówce nie stanowią znacznego problemu socjalnego, ale 

miasto zdrojowe, ze względu na swoją historię i położenie geograficzne w pobliżu 

granicy z Białorusią, bezpośrednio odczuje negatywne skutki ograniczenia ruchu 

turystycznego z Białorusi i obwodu kaliningradzkiego. Przy czym jest to już kolejny 

cios dla Druskiennik po ograniczeniach pandemicznych i spadku zainteresowania 

Litwą przez zachodnich turystów, jaki nastąpił od początku inwazji Rosji na Ukrainę 

24 lutego 2022 roku. Następnym wyzwaniem będą gwałtownie rosnące koszty energii, 

które także będą szczególnie negatywnie wpływać na branżę hotelarską i pośrednio 

mogą przełożyć się na poparcie dla łagodzenia stosunków z Białorusią. 

Jednym ze wskaźników pokazujących, że Białoruś w kontekście kontaktów 

gospodarczych, szczególnie przez mieszkańców pogranicza, nie jest odbierana jako 

zagrożenie, są wizyty zakupowe. Około 20 proc. mieszkańców Litwy jeździ na zakupy 

(głównie produkty spożywcze) za granicę. Głównym kierunkiem turystyki zakupowej 

dla Litwinów jest Polska. Drugim co do popularności kierunkiem jest Białoruś, do 

której po tańsze paliwo i wyroby tytoniowe wybiera się 21 proc. Litwinów jeżdżących 

na zakupy zagraniczne. Przy czym aż 72 proc. ankietowanych Litwinów ocenia 

pozytywnie pomysł, by kupować na Białorusi41. Po jednostronnej decyzji Łukaszenki, 

która od 15 kwietnia 2022 roku zniosła wizy wjazdowe dla obywateli Litwy i Łotwy 

z tej możliwości korzysta miesięcznie około 50 tys. mieszkańców Litwy. Część z nich 

stanowią osoby pracujące w firmach transportowych, część osoby prywatnie jeżdżące 

na zakupy. MSZ Litwy odradza takie wyjazdy, jednak znacznie tańsze paliwo, wyroby 

tytoniowe i alkohol, szczególnie dla mieszkańców pogranicza, jest wystarczająco 

                                                             

39 Įvertino I. Udovickio planus krauti Ukrainos grūdus: neaišku, iš kur jų tiek gauti ir kaip atvežti, Lietuvos 
Rytas, 6.09.2022; https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/09/06/news/ivertino-i-udovickio-
planus-krauti-ukrainos-grudus-neaisku-is-kur-ju-tiek-gauti-ir-kaip-atvezti-24479956 [dostęp: 
5.12.2022]. 
40 Lithuanian Railways plans to lay off about 2,000 employees, Delfi, 1.05.2022; 
https://www.delfi.lt/en/business/lithuanian-railways-plans-to-lay-off-about-2-000-employees [dostęp: 
05.12.2022]. 
41 Gabrielė Sagaitytė, „O 20 proc. tańsze towary przyciągają jak miód“. Litwini najczęściej jeżdżą na zakupy 
do Polski, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 5.09.2022; 
https://www.lrt.lt/pl/wiadomosci/1261/1771608/o-20-proc-tansze-towary-przyciagaja-jak-miod-
litwini-najczesciej-jezdza-na-zakupy-do-polski [dostęp: 05.12.2022]. 
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dużym motywatorem, by ignorować potencjalne ryzyko, jakie wiąże się z wyjazdem na 

Białoruś42. 

Zakupowa turystyka na Białoruś, mimo ostrzeżeń MSZ i służb, istnieje także na Łotwie. 

W kwietniu, kiedy Mińsk jednostronnie zniósł reżim wizowy, w mediach łotewskich 

eksperci do spraw bezpieczeństwa przypominali o wcześniejszych sytuacjach, kiedy 

mieszkańcy państw bałtyckich odwiedzający Rosję byli szantażem zmuszani do 

współpracy z wywiadem. Osoby wyjeżdżające po zakupy na Białoruś są przez 

białoruską straż graniczną bardzo dokładnie wypytywane, ale i tak codziennie około 

100 mieszkańców Łotwy udaje się na Białoruś. Część w samochodach osobowych, 

część korzystając z autokarów, których oferta po kwietniowej decyzji Mińska 

zwiększyła się. Według łotewskiej straży granicznej 6-7 razy zwiększył się też ruch 

samochodów osobowych. Jadącym na Białoruś nie przeszkadza nawet to, że niekiedy 

na przejściu granicznym trzeba spędzić po kilkanaście godzin w kolejkach43. 

Jednorazowo bez opłacenia cła można zakupić towary o wartości 300 euro. Poza 

paliwem, które na Białorusi jest ponad dwa razy tańsze i papierosami, które są nawet 

trzy razy tańsze niż na Łotwie, kupuje się cukier i produkty spożywcze. Możliwe, że 

zainteresowanie zakupową turystyką byłoby jeszcze większe, ale od 1 listopada 

2022 roku zaczęły obowiązywać przypisy ograniczające wwóz towarów 

akcyzowanych dla własnego użytku z Rosji i Białorusi do jednego razu na miesiąc. 

Wcześniej można było robić zakupy objętych akcyzą towarów raz na tydzień44. 

Natomiast w sklepach miejscowości przygranicznych nie zanotowano szczególnego 

zainteresowania zakupem soli, o której w swojej wypowiedzi wspominał Łukaszenka 

(patrz Rozdział 2). Ten trop w białoruskim przekazie propagandowym 

prawdopodobnie powstał, ponieważ Białoruś była znacznym eksporterem soli 

technicznej na Łotwę, potrzebnej do odśnieżania dróg. Obecnie np. samorząd Rygi 

przyznał, że kupując zamiast białoruskiej soli sól produkowaną w Egipcie będzie 

musiał płacić cenę dwukrotnie wyższą45. 

Na poziomie makroekonomicznym dla Łotwy Białoruś była mniej istotnym partnerem 

gospodarczym niż dla Litwy. W roku 2021 całość handlu towarowego Łotwy 

z Białorusią wyniosła 650 mln euro, wzrastając o 35 proc. w porównaniu 

z 2020 rokiem. Białoruś znajdowała się na 14. miejscu wśród partnerów handlowych 

                                                             

42 Antoni Radczenko, Z Litwy na Białoruś, z Białorusi na Litwę, Kurier Wileński, 16.09.2022; 
https://kurierwilenski.lt/2022/09/16/z-litwy-na-bialorus-z-bialorusi-na-litwe/ [dostęp: 05.12.2022]. 
43 Dodas šopinga tūrēs uz Baltkrieviju, lai ietaupītu, Latvijas Avīze, 21.07.2022; https://www.la.lv/dodas-
sopinga-tures-uz-baltkrieviju-lai-ietaupitu [dostęp: 5.12.2022]. 
44 No Krievijas un Baltkrievijas akcīzes preces savam patēriņam drīkstēs ievest retāk – reizi mēnesī, Latvijas 
Sabiedriskais Medijs, 14.07.2022; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/no-krievijas-un-
baltkrievijas-akcizes-preces-savam-paterinam-drikstes-ievest-retak-reizi-menesi.a465443/ [dostęp: 
5.12.2022]. 
45 Guntis Ščerbinskis, Pēc sankciju ieviešanas pret Baltkrieviju ielu sālīšanai ziemā izmanto Ēģiptes sāli, All 
Media Latvia, 22.11.2022; https://zinas.tv3.lv/latvija/pec-sankciju-ieviesanas-pret-baltkrieviju-ielu-
salisanai-ziema-izmanto-egiptes-sali/ [dostęp: 5.12.2022]. 
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Łotwy i odpowiadała za 1,8 proc. całości obrotu handlowego. Nagły wzrost wartości 

importu z Białorusi w 2021 roku wynikał zarówno ze wzrostu cen importowanych 

surowców, jak i ze wzrostu wielkości importu. Przy czym segment towarów 

importowanych z Białorusi nie należał do tych, które uległy zmniejszeniu na skutek 

pandemii. Handel towarowy w 2022 roku w okresie od stycznia do maja sięgał 270 mln 

euro i zanotował wzrost o 6 proc. w stosunku do pierwszych pięciu miesięcy 

2021 roku. Bilans handlowy Łotwy z Białorusią tak samo jak w poprzednich latach 

pozostawał negatywny46. Oceniając sytuację makroekonomiczną kraju po trzech 

kwartałach 2022 roku ministerstwo gospodarki Łotwy przyznaje, że nastąpiło 

spowolnienie wzrostu PKB do 2,6 proc., w stosunku do okresu z pierwszych trzech 

kwartałów w zeszłym roku. Dla niektórych branż zanotowano nawet znaczne spadki, 

np. w handlu hurtowym spadek obrotów wyniósł 23 proc. w stosunku do tego samego 

okresu w zeszłym roku. Jako powód ministerstwo podaje wpływ sankcji na Rosję 

i Białoruś47. 

Dla Łotwy Białoruś jest także źródłem wykwalifikowanych pracowników. Po 

brutalnym stłumieniu protestów i następującej fali emigracji specjalistów IT, łotewska 

agencja inwestycyjna uruchomiła specjalne programy wsparcia i pod tym względem 

konkurowała z Litwą i Polską. Pomysł ten mimo dużego towarzyszącego mu 

początkowo entuzjazmu ze strony administracji państwowej i mediów nie rozwinął się 

w masowe zjawisko. O przenosinach na Łotwę poinformowało 12 białoruskich firm IT, 

które w sumie miały zapewnić około 1000 miejsc pracy48. Dalszy postęp 

w przyciąganiu białoruskich specjalistów z branży wysokich technologii już nie będzie 

możliwy, ponieważ Łotwa ma wprowadzić znaczne obostrzenia warunków wydawania 

pozwoleń na pobyt dla obywateli Rosji i Białorusi. Nie będzie to dotyczyło tych 

obywateli Białorusi, którzy wyjechali uciekając przed represjami w latach 2020–2021, 

ale nowych pozwoleń w trybie tak zwanego „zielonego korytarza” dla firm IT49. Taka 

decyzja spotkała się z krytyką organizacji zrzeszającej start-upy, ale w obecnej sytuacji 

względy bezpieczeństwa górują nad argumentacją ekonomiczną. 

Białoruskie wpływy gospodarcze na Łotwie, podobnie jak na Litwie, sięgają poziomu 

politycznego. Widać to na przykładzie oligarchy Aleksieja Aleksina określanego 

                                                             

46 Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas divpusējās attiecības, Ārlietu ministrija, 27.07.2022; 
https://www.mfa.gov.lv/lv/latvijas-republikas-un-baltkrievijas-republikas-divpusejas-
attiecibas#ekonomika [dostęp: 5.12.2022]. 
47 Nenoteiktība un straujais cenu kāpums bremzē ekonomiku, Latvijas Vēstnesis 30.11.2022; 
https://lvportals.lv/dienaskartiba/346955-nenoteiktiba-un-straujais-cenu-kapums-bremze-
ekonomiku-2022 [dostęp: 5.12.2022]. 
48 Katrīna Žukova, 12 Baltkrievijas uzņēmumi saka 'jāvārdu' Latvijai un pārcels 472 darbiniekus, Delfi 
Latvija, 15.09.2020; https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/12-baltkrievijas-uznemumi-saka-
javardu-latvijai-un-parcels-472-darbiniekus [dostęp: 5.12.2022]. 
49 Latvijas jaunuzņēmumi bažīgi par vīzu ierobežojumiem ar Krieviju un Baltkrieviju, Latvijas sabiedriskais 
medijs, 2.09.2022; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/latvijas-jaunuznemumi-bazigi-par-
vizu-ierobezojumiem-ar-krieviju-un-baltkrieviju.a471955/ [dostęp: 5.12.2022]. 
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mianem „skarbnika Łukaszenki” – oficjalnie jest on właścicielem nieruchomości 

i innych aktywów, z których w rzeczywistości korzysta Łukaszenka lub jego najbliższe 

otoczenie50. Mimo bliskiej współpracy z Łukaszenką Aleksin początkowo nie został 

objęty unijnymi sankcjami. Stało się tak na prośbę Łotwy51. Syn Aleksina przejął 

znajdujące się na Łotwie przedsiębiorstwa, które wcześniej należały do innego 

białoruskiego oligarchy, objętego unijnymi sankcjami Juryja Czyża. Według Mikałaja 

Halezina, za Aleksinem wstawił się wybrany z prorosyjskiej partii Zgoda (łot. Saskaņa), 

były mer Rygi Nils Ušakovs (obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego)52. 

Innym niepokojącym obszarem białoruskich wpływów polityczno-gospodarczych jest 

zdolność rozgrywania przez Mińsk Łotwy przeciwko Liwie. Najwyraźniej kwestię 

trudności w uzyskaniu spójności w polityce Łotwy i Litwy wobec Mińska można było 

obserwować podczas prób dyplomatycznego zablokowania przez Litwę eksportu na 

rynki UE energii produkowanej w Białoruskiej Elektrowni Atomowej w Ostrowcu. 

Litwa uznaje za poważne zagrożenie znajdującą się w odległości zaledwie 20 km od 

granicy i 50 km od jej stolicy elektrownię. Natomiast Łotwa i Estonia w 2020 roku przez 

dłuższy czas nie przystępowały do wspólnej deklaracji odnośnie ograniczenia importu 

białoruskiej energii elektrycznej. Nie była to pierwsza sytuacja, kiedy ze względów 

ekonomicznych sąsiadujące państwa zachowywały się jak konkurenci, a nie sojusznicy. 

Dopiero w 2022 roku Litwie udało się uzyskać od Łotwy zapewnienie, że po 

zakończeniu umowy o tranzycie białoruskich nawozów potasowych, Łotewskie Koleje 

i porty nie przejmą tego przepływu towarów53. 

  

                                                             

50 NEXTA, Лукашенко. Золотое дно, 8.03.2021; https://www.youtube.com/watch?v=JEbKtZRAGGI 
[dostęp: 28.05.2021]. 
51 Matīss Ancāns, Pēc Latvijas lūguma ES sankciju sarakstā neiekļauj baltkrievu oligarhu, Latvijas 
Sabiedriskais medijs, 14.02.2021; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/pec-latvijas-luguma-
es-sankciju-saraksta-neieklauj-baltkrievu-oligarhu.a392861/ [dostęp: 5.12.2022]. 
52 Nexta, Золотое дно 2: В тени диктатора, 27.05.2021; 
https://www.youtube.com/watch?v=nneIt3EyClI [dostęp: 05.12.2022]. 
53 Ignas Dobrovolskas, „Latvijos geležinkelių“ ir ministerijos atstovai tikina neketiną perimti „Belaruskalij“ 
trąšų tranzito, Delfi Lietuva, 2.02.2022; https://www.delfi.lt/verslas/transportas/latvijos-gelezinkeliu-ir-
ministerijos-atstovai-tikina-neketina-perimti-belaruskalij-trasu-tranzito [dostęp: 10.12.2022]. 
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Rozdział 4.  

Granica jako źródło problemów: przemyt i nielegalna migracja 

Począwszy od jesieni 2020 roku sytuacja w Europie Wschodniej rozwija się bardzo 

dynamicznie. Wschodnia granica Unii Europejskiej została zaatakowana falą 

nielegalnych migrantów, sprowadzonych przez białoruski reżim. Na litewskim, 

łotewskim i polskim odcinku granicy UE stale mają miejsce prowokacje i przerzuty 

nielegalnych migrantów. Wcześniej służby strzegące zewnętrznej granicy UE musiały 

zwalczać wspierany na poziomie państwowym przemyt wyrobów tytoniowych. 

Dodatkowo wzdłuż granicy prowadzona jest koncentracja białoruskich jednostek 

wojskowych. Łukaszenka podtrzymuje agresywną retorykę wobec Polski, krajów 

bałtyckich, oraz całej Unii Europejskiej. 

Nieustanny przepływ kontrabandy  

W ostatnich latach Białoruś Łukaszenki stała się źródłem korupcji na wielką skalę oraz 

przemytu przez sąsiadujące z nią kraje UE. Jeszcze przed napływem nielegalnych 

migrantów z Białorusi do UE przez Litwę, Łotwę i Polskę prowadził szlak przemytniczy 

wyrobów tytoniowych.  

Od 2015 roku na Białorusi nie podaje się oficjalnych danych statystycznych na temat 

jej przemysłu tytoniowego. Niezależni badacze szacują, że jedynie w 1/3 branża ta 

produkuje na potrzeby rynku wewnętrznego. Reszta zaś jest kierowana na eksport, 

z czego znaczna część trafia na czarny rynek. W 2021 roku firma audytorska KPMG 

opublikowała badanie zatytułowane „Nielegalna konsumpcja papierosów w UE, 

Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii”. Według jej danych, wielkość nielegalnego 

importu papierosów z Białorusi do krajów UE po trzyletnim spadku w 2020 roku znów 

wzrosła prawie 1,5-krotnie – z 2,2 do 3,2 mld sztuk, czyli z 7 do 9 proc. nielegalnej 

konsumpcji. Jednocześnie udział białoruskich papierosów w ogólnej ilości 

nielegalnych papierosów wzrósł z 15,8 proc. do 29 proc.54 

Te liczby pokazują, że udział białoruskich papierosów w nielegalnym rynku Litwy 

w 2020 roku wyniósł 88 proc., Łotwy – 70,9 proc., Polski - 43,6 proc. W krajach, 

z którymi Białoruś nie graniczy, udział białoruskiego przemytu był mniejszy: na 

Węgrzech – 18,75 proc., w Szwecji – 14 proc., w Wielkiej Brytanii – 12,6 proc., 

w Niemczech – 4,4 proc. 

                                                             

54 Arciom Kiriejszyn, Креативная контрабанда, или Как нелегальные сигареты из Беларуси 
попадают в другие страны, Белорусы и рынок, 3.04.2022; https://belmarket.by/news/news-
50408.html [dostęp: 10.12.2022]. 
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Jak podają litewskie media publiczne, ilość przemycanych papierosów na Litwie 

wzrosła czterokrotnie i większość z nich jest produkcji białoruskiej55. Dziennikarze 

twierdzą, że nawet 99 proc. przemycanych papierosów zatrzymanych przez litewską 

straż graniczną pochodzi z Białorusi56.  

W 2022 roku, w okresie od stycznia do marca, straż graniczna przechwyciła na Litwie 

ponad 1,6 mln paczek przemycanych papierosów, czyli prawie czterokrotnie więcej niż 

w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to przechwycono 435,8 tys. paczek, 

i pięciokrotnie więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy to przechwycono 

332,3 tys. paczek. 

Przemytnicy coraz częściej korzystają z małych przygranicznych szlaków wodnych 

oraz dronów. W tym roku, mimo ograniczeń tranzytu wynikających z sankcji, wzrosła 

również liczba papierosów przewożonych pociągami towarowymi z Białorusi. Według 

Państwowej Straży Granicznej Litwy, Białoruś zajmuje się przemytem wspieranym 

przez aparat państwowy, kierując nadwyżki produktów swoich przedsiębiorstw na 

czarny rynek. Białoruskie fabryki tytoniu nadal utrzymują wysokie wolumeny 

produkcji. Według dziennikarzy śledczych, za ten przemyt odpowiada Aleksiej 

Aleksin57. 

Łotwa pozostaje jednym z ważnych szlaków dostaw papierosów pochodzących 

z przemytu do UE. Część kontrabandy wyrobów tytoniowych jest przeznaczona dla 

innych państw Unii i przekracza Łotwę w nielegalnym tranzycie, ale ta część, która 

pozostaje na Łotwie, stanowi prawie 1/5 całej konsumpcji papierosów w tym kraju58. 

Łotwa na poziomie administracji centralnej wskazuje, że przemyt papierosów przez 

wschodnią granicę Łotwy organizowany jest przy wsparciu białoruskich władz. 

Według szefowej Państwowej Służby Skarbowej Ievy Jaunzeme przemyt jest częścią 

białoruskiej polityki i stanowi istotny element dochodów otoczenia 

łukaszenkowskiego59. W ciągu dwóch ostatnich lat ponad połowa szmuglowanych 

papierosów trafiła na Łotwę z Białorusi. Jak wskazuje łotewska służba skarbowa także 

wśród przewożonych przez granicę łotewsko-rosyjską papierosów większość jest 

                                                             

55 Number of smuggled cigarettes in Lithuania quadruples, most come from Belarus, Lietuvos nacionalinis 
radijas ir televizija, 27.04.2022; https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1682267/number-of-
smuggler-cigarettes-in-lithuania-quadruples-most-come-from-belarus [dostęp: 10.12.2022]. 
56 Как работает контрабанда сигарет из Беларуси в пользу соратников Лукашенко, Currenttime.tv, 
24.06.2021; https://www.currenttime.tv/a/ как-работает-контрабанда-сигарет-из-беларуси-в-
пользу-соратников-лукашенко/31324458.html [dostęp: 10.12.2022]. 
57 99% контрабандных сигарет поступает в Литву из Беларуси, Reform.by, 23.11.2022; 
https://reform.by/338959-99-kontrabandnyh-sigaret-postupaet-v-litvu-iz-belarusi [dostęp: 
10.12.2022]. 
58 Сигаретной контрабандой в Латвию занимается режим Лукашенко — LTV, 05.11.2022, Latvijas 
sabiedriskais medijs; https://rus.lsm.lv/statja/analitika/analitika/sigaretnoy-kontrabandoy-v-latviyu-
zanimaetsja-rezhim-lukashenko--ltv.a419965/ [dostęp: 10.12.2022]. 
59 В сигаретной контрабанде участвуют власти Беларуси, считает глава СГД, Latvijas sabiedriskais 
medijs, 10.09.2021; https://rus.lsm.lv/statja/novosti/proisshestvija/v-sigaretnoy-kontrabande-
uchastvuyut-vlasti-belarusi-schitaet-glava-sgd.a420744/ [dostęp: 10.12.2022]. 
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oznaczona białoruskimi akcyzami. Taki model działalności przestępczej jest opłacalny, 

ponieważ ceny papierosów na Białorusi są ponad trzykrotnie niższe niż w Rosji, 

natomiast cena paczki białoruskich papierosów w porównaniu ze średnią ceną 

w Polsce jest aż siedmiokrotnie niższa. 

W ubiegłym roku na Łotwie znaleziono 72,7 mln przemycanych papierosów (ponad 

3,6 mln paczek), z czego 55 proc. próbowano wwieźć przez granicę z Białorusią. W ten 

sposób państwo nie otrzymało 17 mln euro przychodów z ceł. W tym roku 

przechwycono około 25 mln papierosów (ok. 1,2 mln paczek), liczba wykrytych 

przypadków znacznie wzrosła. Według szacunków łotewskich służb prawie 80 proc. 

papierosów przemycanych na Łotwę jest produkowanych w Grodnie w Grodzieńskich 

Zakładach Tytoniowych Nioman, które są praktycznie monopolistami produkcji na 

białoruski rynek wewnętrzny. Co prawda na skutek amerykańskich sankcji 

w 2021 roku koncern British American Tobacco wstrzymał tamtejszą produkcję takich 

marek papierosów jak Kent, Pall Mall i Rothmans60, więc teraz do nielegalnego 

eksportu są przeznaczane lokalne, białoruskie marki. 

Wyłączne prawo do dystrybucji produktów tej fabryki posiada firma Energo-Oil, która 

należy do rodziny biznesmena Aleksieja Aleksina. Jest on także właścicielem Inter 

Tabacco, jednej z trzech firm produkujących papierosy na Białorusi, a jednocześnie 

działa w sektorach energetycznym i transportowym (wspomnianej wyżej Energo-Oil 

i Belneftegaz), finansowym (MTBank), hotelowo-gastronomicznym (sieć Siabry), czy 

przetwórstwa spożywczego (Veles-Mit). Aleksin część swojego majątku przejął od 

innego oligarchy związanego z Łukaszenką – objętego już od 2012 roku unijnymi 

sankcjami Juryja Czyża61. Mimo bliskiej współpracy z Łukaszenką Aleksin początkowo 

nie został objęty unijnymi sankcjami (jak wskazano wyżej stało się tak za sprawą 

politycznego wstawiennictwa z Łotwy62). Na listę sankcyjną wpisano go dopiero latem 

2021 roku. 

Ochrona wschodniej granicy Unii Europejskiej stanowi trwałe wyzwanie wszystkich 

państw ościennych. Mimo poczynionych inwestycji w ogrodzenia fizyczne w postaci 

budowanego na niektórych odcinkach granicy płotu (część granicy w 2021 roku 

została wyposażona w płot tymczasowy), w systemy monitorujące granice 

i wykrywające próby transportowania nielegalnych towarów, wyroby tytoniowe są 

przemycane na wszelkie możliwe sposoby – w największych ilościach koleją, ale także 

                                                             

60 British American Tobacco wstrzymał produkcję papierosów na Białorusi, Belsat TV, 15.09.2021; 
https://belsat.eu/pl/news/15-09-2021-british-american-tobacco-wstrzymal-produkcje-papierosow-na-
bialorusi [dostęp: 10.12.2022]. 
61 Olga Churakova, Aliaksandr Yarashevich, Olga Ratmirova, Stas Ivashkevich, Belarusian products. 
Expensive, Voice of Belarus, 4.02.2021; https://www.voiceofbelarus.com/belarusian-products-expensive/ 
[dostęp: 28.05.2021]. 
62 Matīss Ancāns, Pēc Latvijas lūguma ES sankciju sarakstā neiekļauj baltkrievu oligarhu, Latvijas 
Sabiedriskais medijs, 14.02.2021; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/pec-latvijas-luguma-
es-sankciju-saraksta-neieklauj-baltkrievu-oligarhu.a392861/ [dostęp: 28.05.2021]. 
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z użyciem dronów czy ukryte w przewozach samochodowych. Zdarzały się również 

przypadki, gdy Dźwiną na łotewską stronę spławiano tratwy z kontrabandą. Tak duży 

przerzut nielegalnych towarów stanowi też duże ryzyko pod względem korupcyjnym. 

W ostatnich latach kilkakrotnie łotewskie media informowały o przypadkach, kiedy za 

wspieranie przemytu byli zatrzymywani i skazywani funkcjonariusze służby celnej, 

policji lub straży pożarnej. W 2016 roku szeroko komentowano fakt, że 

funkcjonariusze służby celnej w swoich deklaracjach majątkowych wykazywali duże 

sumy gotówki lub darowizny, które otrzymywali od swoich emerytowanych 

krewnych63. Przy czym po nagłośnieniu takich spraw kierownictwo broniło 

funkcjonariuszy, często nie następowały poważne konsekwencje, byli najwyżej 

przenoszeni na inne stanowiska. Obecnie system kontroli wewnętrznej jest ulepszony 

i oficjalnie już nie pojawiają się informacje o celnikach milionerach. 

Papierosy to nie jedyny towar, który przemyca Białoruś. Od lat oligarchowie 

z otoczenia Łukaszenki wyprowadzają brudne pieniądze oraz uruchamiają schematy 

unikania europejskich sankcji przez zaprzyjaźnionych biznesmenów pochodzących 

z państw bałtyckich. Z zebranych przez dziennikarzy informacji wynika, że 

z białoruskiej strony prym w tym wiodą Alaksiej Aleksin oraz Juryj Czyż. 

Program dostaw produktów naftowych do UE przyniósł ponad 5 mld dolarów oligarsze 

Czyżowi i jego litewskiemu partnerowi Vitoldowi Tomaševskisowi. Prawie całość tych 

pieniędzy wspólnicy wytransferowali za granicę. Czyż długo był nazywany „portfelem 

Łukaszenki”, a Tomaševskisa niejednokrotnie umieszczano na liście „najbogatszych 

ludzi na Litwie”64. W ostatnich dwóch latach Czyż popadł w niełaskę Łukaszenki 

i spędził je w więzieniu. We wrześniu br. został nieoczekiwanie zwolniony. 

Dziennikarze przypuszczają, że możliwym powodem była potrzeba zorganizowania 

mechanizmu unikania europejskich sankcji65. 

W sierpniu 2011 roku Tomaševskis zarejestrował w Singapurze spółkę Savoil 

specjalizującą się w handlu paliwami i olejami. Miesiąc później na Białorusi 

zanotowano boom sprzedaży rozpuszczalników i rozcieńczalników za granicę. 

W rzeczywistości pod tą przykrywką białoruskie produkty naftowe były wywożone na 

Zachód bez płacenia akcyz eksportowych Rosji. Eksportem zajmowała się firma 

Trajple, należąca do Czyża. Dochód ze sprzedaży produktów ropopochodnych trafiał 

na konta singapurskiej firmy Tomaševskisa. Łącznie Savoil otrzymał ponad 5 mld 

                                                             

63 VID amatpersona: Daudzi izmeklētāji nav pelnījuši sakāpināto negatīvo interesi, TV Net Grupa, 
25.01.2016; https://www.apollo.lv/5945009/vid-amatpersona-daudzi-izmekletaji-nav-pelnijusi-
sakapinato-negativo-interesi [dostęp: 10.12.2022]. 
64 Лукашенко позволил спрятать деньги в Сингапуре. Мы их нашли, Беларусский 
расследовательский центр, 31.10.2022; https://www.youtube.com/watch?v=Cgp5ty-gi1I [dostęp: 
10.12.2022]. 
65 Юрый Чыж страціў прыхільнасць Лукашэнкі, але частку бізнесу здолеў захаваць, Belsat, 
31.10.2022; https://belsat.eu/news/31-10-2022-yuryj-chyzh-stratsiu-pryhilnasts-lukashenki-ale-
chastku-biznesu-zdoleu-zahavats [dostęp: 10.12.2022]. 
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dolarów w mniej niż rok. Odpowiada to 7 proc. białoruskiego PKB. Latem 2012 roku 

projektem zainteresował się Dmitrij Miedwiediew, po czym schemat został 

zawieszony. 

W tym mechanizmie Tomaševskis odgrywał rolę „umożliwiacza” (z ang. enabler). 

Litewskie władze przypuszczają, że na Litwie może działać siatka osób i firm 

umożliwiających białoruskiej stronie obchodzenie sankcji lub wyprowadzanie 

pieniędzy, zaopatrzenie w produkty objęte restrykcjami. W kontekście wojny na 

Ukrainie takie schematy zasługują na szczególną uwagę. 

Powyższy przypadek współpracy Czyża i Tomaševskisa nie był jedynym. Partnerzy byli 

zaangażowani w różne projekty – od zagospodarowania złóż piasku i kredy, po 

produkcję boczku wieprzowego. Na dodatek wszędzie korzystali z ulg udzielanych 

przez białoruskie organy. Dziennikarze uważają, że biznesmeni nadal utrzymują 

kontakty. W rozmowie z białoruskim centrum śledczym przedstawiciel Tomaševskisa 

zaprzeczył powiązaniom z Czyżem. Jednak zgodnie z dokumentami Tomaševskis jest 

wraz z Czyżem udziałowcem firmy NefteChimTrading (ros. Нефтехимтейдинг), która 

jest właścicielem sieci stacji benzynowych Ros-WTS na Białorusi. Poza tym 

Tomaševskis poprzez firmy Senistano holdings Ltd oraz Invest Trade (ros. Інвест 

трейд) wydobywa ropę w Rosji. Poprzez firmę Nemerson Finance Ltd jest powiązany 

z byłym wiceprezesem Łukoilu Walerijem Subbotinem66.  

Kanałem dla przemytu oraz jednocześnie sposobem częściowego uniknięcia wpływu 

sankcji dla łukaszenkowskiej Białorusi może stać się tranzyt ukraińskiego zboża do 

litewskich portów przez terytorium Białorusi. Przedstawiciele reżimu ogłosili 

gotowość do zorganizowania tranzytu ukraińskiego zboża bez politycznych warunków 

wstępnych. W zamian Mińsk chciałby uzyskać zgodę na transport nawozów 

potasowych przez litewskie porty, co jest w tej chwili objęte sankcjami. Strona 

ukraińska odrzuciła takie rozwiązanie, jako zbyt niebezpieczne, ponieważ Białoruś jest 

sojusznikiem Rosji i przeznaczona na eksport ziarna infrastruktura kolejowa może 

zostać wykorzystana przeciwko Ukrainie67. 

Reżim Łukaszenki widzi w tym możliwości zysków finansowych i politycznych. Od 

strony finansowej, taki tranzyt oznacza zarówno dochody dla białoruskich kolei, które 

w wyniku sankcji odnotowują straty (świadczą o tym masowe zwolnienia personelu), 

jak i możliwość zwiększenia eksportu nawozów potasowych, który od zawsze był 

drugim głównym źródłem dochodów eksportowych Białorusi68. Poza tym tranzyt 

                                                             

66 Лукашенко позволил спрятать…, op.cit. 
67 Szerzej zob. Raport OSPP, sierpień 2022 pt. Inwazja rosyjska a kryzys żywnościowy na Ukrainie i świecie. 
68 Na dzień dzisiejszy białoruskie nawozy potasowe są dostarczane przez rosyjskie porty i koleją głównie 
do Chin. Nie jest jasne na ile trwałe będą łańcuchy logistyczne pod względem technicznym. Białoruska 
strona sygnalizowała niedobór wagonów, a w rosyjskich portach brakuje przepustowości ze względu na 
dostawy własnych nawozów. Łukaszenka ogłaszał potrzebę zakupienia 1000 wagonów i wybudowania 
nowego terminala przeładunkowego w rosyjskiej Ust-Łudze. Jednak wymaga to czasu i środków. Na razie 
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ukraińskiego ziarna to jednocześnie okazja do przywrócenia przemytu tytoniu do 

krajów UE w skali przemysłowej. Kanał w serwisie Telegram Nic and Mike  (@Ник 

и Майк), który od dwóch lat podaje rzekome przecieki ze struktur łukaszenkowskich 

władz, twierdzi, że rozpoczęto już przygotowania infrastruktury przeładunkowej 

i taboru dla przemytniczych operacji ukrycia papierosów na węźle kolejowym 

w Nowopołocku69. Z kolei politycznie Łukaszenka kalkuluje poprawę swego 

wizerunku na Zachodzie, jako „zbawiciela Afryki” od głodu. W Mińsku liczą na okazję 

do wznowienia rozmów z Zachodem, o czym świadczy mianowanie na stanowisko 

nowego ministra spraw zagranicznych przedstawiciela spoza resortów siłowych –

dyplomaty, bliskiego współpracownika dotychczasowego ministra, Siarhieja 

Alejnika70. 

Atak migracyjny i twarda reakcja zachodnich sąsiadów 

Jedną z przyczyn stałych ataków propagandowych Białorusi na kraje bałtyckie jest 

fakt, że latem i jesienią 2020 roku Litwa stała się głównym zapleczem politycznej 

emigracji białoruskiej. Na Litwie osiedliła się Swiatłana Cichanouska i wielu innych 

działaczy białoruskiej opozycji. Brutalność wobec protestujących spotkała się z ostrą 

reakcją litewskich i łotewskich polityków, którzy na arenie międzynarodowej 

domagali się nasilenia sankcji i ukarania reżimu Łukaszenki. Mińsk wybrał drogę 

dalszej eskalacji przez porwanie samolotu Ryanair w celu aresztowania jednego 

z opozycjonistów, współtwórcy portalu informacyjnego Nexta Ramana Pratasiewicza. 

Kraje UE w odpowiedzi wprowadziły szereg dotkliwych sankcji przeciwko Białorusi, 

zaś Łukaszenka w ramach retorsji zorganizował sztuczny kryzys migracyjny, kierując 

na litewskie, łotewskie i polskie granice tysiące uchodźców z krajów Afryki oraz 

Bliskiego Wschodu. Dopiero wydarzenia z lata 2021 roku ostatecznie zmieniły sposób, 

w jaki była postrzegana Białoruś na Litwie i Łotwie. W komentarzach litewskich 

i łotewskich polityków i ekspertów Rosja była wymieniana jako państwo współwinne 

za sztuczny kryzys migracyjny u wschodnich granic UE. Sama Moskwa konsekwentnie 

zaprzeczała temu, i powtarzała (podobnie jak w czasie kryzysu migracyjnego 

2015 roku) tezę, że to Zachód niesie odpowiedzialność za „zniszczenie” państw 

Bliskiego Wschodu, więc musi przyjmować pochodzących z nich migrantów. Jednak po 

zamknięciu możliwości podróżowania obywatelom Syrii, Iraku i Jemenu z Turcji 

i Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Białoruś, to obecnie Rosja stała się głównym 

                                                             

Białoruś rocznie traci około 0,5 mld dolarów przez braku dostępu do portów bałtyckich. Za: «Глеба пад 
нагамі ператварылася ў багну». Эканаміст Крук зрабіў прагноз для Беларусі на 2023 год, Belsat 
12.12.2022; https://belsat.eu/news/11-12-2022-gleba-pad-nagami-peratvarylasya-u-bagnu-ekanamist-
kruk-zrabiu-pragnoz-dlya-belarusi-na-2023-god [dostęp: 12.12.2022]. 
69 Cлабо замеченной прошла новость об обсуждении варианта развития зерновой сделки, Ник 
и Майк, 14.12.2022; https://t.me/nic_and_mike/2162 [Dostęp: 14.12.2022]. 
70 Jury Drakachrust, «Лукашэнка паказаў кірунак сваёй замежнай палітыкі». Былыя дыпляматы пра 
новага кіраўніка МЗС Алейніка, Radio Svaboda, 13.12.2022; 
https://www.svaboda.org/a/32175138.html [dostęp: 14.12.2022]. 
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krajem tranzytowym, przez który na Białoruś trafiają osoby próbujące nielegalnie 

przekroczyć granicę UE. 

Od początku 2022 roku litewscy strażnicy graniczni odmówili wjazdu prawie 10,5 tys. 

migrantom, w porównaniu do ponad 8 tys. w zeszłym roku71. Litwa wprowadziła stan 

nadzwyczajny na całej ciągnącej się na 679 km granicy z Białorusią od 10 listopada 

2021 roku72. Obowiązał on do połowy stycznia br. Jednak obecnie na Litwie obowiązuje 

stan nadzwyczajny, który ma zapewnić większą elastyczność działania aparatu 

państwowego, wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego i przedłużony do 

17 marca 2023 roku73. Łotwa natomiast z powodu zagrożenia migracyjnego 

przedłużyła stan wyjątkowy na granicy łotewsko-białoruskiej. Ograniczenia będą 

obowiązywały do 10 lutego 2023 roku w czterech samorządach granicznych Łotwy 

z Białorusią, w obwodach ludenskim, krasławskim, augszdaugawskim i dyneburskim. 

Łotewska Straż Graniczna w tym roku nie wpuściła do kraju 301 osób w sierpniu, 299 

osób we wrześniu i 173 osób w październiku. Łącznie od 10 sierpnia 2021 roku 7,5 tys. 

osobom uniemożliwiono nielegalne przekroczenie granicy łotewskiej74. Dla 

porównania skali zjawiska, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej – od 

stycznia do 13 listopada 2022 roku wbrew prawu ze strony Białorusi próbowało się 

przedostać do Polski prawie 10 tys. osób (średnio miesięcznie ta liczba wahała się od 

około 300 do ponad 700). Od połowy roku ta liczba rosła – w sierpniu próby podjęły 

793 osoby, miesiąc później już 1144, a w październiku – aż 231575. 

 

 

 

 

                                                             

71 VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžti 38 migrantai, Delfi.lt, 22.11.2022; 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vsat-pasienyje-su-baltarusija-apgrezti-38-
migrantai.d?id=91799225 [dostęp: 10.12.2022]. 
72 The Seimas declares a state of emergency due to the threat posed by the mass influx of migrants, Office 
of the Seimas of the Republic of Lithuania, 9.11.2021; 
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=2&p_t=278831 [dostęp: 10.12.2022]. 
73 Lithuanian parliament extends state of emergency along border with Belarus, Russia, Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija, 13.12.2023; https://www.lrt.lt/en/news-in-
english/19/1843286/lithuanian-parliament-extends-state-of-emergency-along-border-with-belarus-
russia [dostęp: 13.12.2022]. 
74 Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью,  Euraradio, 02.11.2022; 
https://euroradio.fm/ru/latviya-prodlila-rezhim-chrezvychaynoy-situacii-na-granice-s-belarusyu 
[dostęp: 10.12.2022]. 
75 Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią, Rzeczpospolita, 21.11.2022; 
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art37458671-rosnie-liczba-prob-nielegalnego-przekroczenia-
granicy-polski-z-bialorusia [dostęp: 10.12.2022]. 
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Wykres. 1. Miesięczna liczba migrantów zatrzymanych na granicy łotewskiej, 
litewskiej i polskiej. 

 
Źródło: Co myślą Białorusini (biał. Што думаюць беларусы), @Belaruspolls. 

Wykres. 2. Tygodniowa liczba migrantów zatrzymanych na granicy łotewskiej, 
litewskiej i polskiej. 

 
Źródło: Co myślą Białorusini (biał. Што думаюць беларусы), @Belaruspolls. 
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Mimo politycznej porażki jesienią 2021 roku, kiedy Łukaszence nie udało się wymusić 

na państwach UE odstąpienia od sankcji poprzez kryzys migracyjny, białoruskie 

władze ze swojej strony nie uszczelniły granic. Z danych służb granicznych Litwy 

i Łotwy wynika, że łączna liczba przekroczeń w 2022 roku jest podobna do 2021, z tą 

różnicą, że białoruska strona już nie organizuje dużych grup migrantów i nie wysyła 

ich do szturmu granicy. Próby przekroczenia są przeprowadzane w małych grupach 

przy asyście białoruskich pograniczników, którzy pomagają w przejściu, niszcząc 

ogrodzenia graniczne, które zostały zbudowane na łotewskiej, litewskiej czy polskiej 

stronie.  

Samo zbudowanie fizycznych ogrodzeń na granicy z Białorusią też można uznać za 

pewną porażkę reżimu Łukaszenki. Do lata 2021 roku Litwa i Łotwa nie miała żadnych 

ogrodzeń oddzielających je od Białorusi. Inna była sytuacja z Rosją, gdzie zarówno 

Litwa jak i Łotwa miały po części wybudowane płoty. Dopiero po tym, jak Białoruś 

wykorzystując tę słabość swoich unijnych sąsiadów, rozpoczęła przerzut migrantów, 

pojawiła się fizyczna zapora. Litwa w sierpniu ogłosiła zakończenie budowy 

ogrodzenia na długości 502 km swojej granicy z Białorusią (około 100 km granicy 

przybiega przez przeszkody wodne)76. Łotwa, w porównaniu z Litwą i Polską, 

doświadczyła mniejszej presji na skutek sztucznej fali migracyjnej, ale i tak podjęła 

decyzję o wzmocnieniu części granicy stałym ogrodzeniem. Na razie planowane 

terminy budowy są opóźnione o kilka miesięcy i z końcem listopada br. do eksploatacji 

oddano 26 km z zaplanowanych 173 km77. 

Początkowy szok wywołany kryzysem na granicy na Litwie i Łotwie ustał. W mediach 

nadal pojawia się sporo informacji dotyczących sytuacji na granicy, ale wydarzenia 

związane z wojną na Ukrainie przysłoniły pod względem aktualności sprawy 

migracyjne. Uwaga opinii społecznej na tematy związane z migracją powraca, kiedy 

podawane są nowe informacje o bardziej drastycznych incydentach. Media informują, 

kiedy reżim Łukaszenki jest przyłapywany na transporcie i dostarczaniu migrantów 

pod granice. Wciąż aktualnym tematem dla dyskursu społecznego Litwy i Łotwy jest 

spór o traktowanie nielegalnych migrantów. Takie międzynarodowe organizacje jak 

Amnesty International czy ONZ w swoich publikacjach krytykują nieugiętą politykę 

nietolerowania nielegalnej migracji państw bałtyckich. Zarówno na Litwie jaki i Łotwie 

działają liderzy opinii, którzy przychylają się do głosów krytyki. Białoruś korzysta 

z tych napięć i białoruska administracja państwowa, jak i kontrolowane przez reżim 

media, organizują ataki propagandowe na kraje bałtyckie, oskarżając je 

o organizowanie prowokacji oraz nieludzką politykę traktowania migrantów. Przez 

                                                             

76 Lithuania completes building fence along border with Belarus, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 
29.08.2022;   https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1768340/lithuania-completes-building-fence-
along-border-with-belarus [dostęp: 13.12.2022]. 
77 Dinija Jemeļjanova, Par vairākiem mēnešiem kavējas Latvijas–Baltkrievijas robežas žoga būvniecība, 
Latvijas sabiedriskais medijs, 25.11.2022; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/par-vairakiem-
menesiem-kavejas-latvijasbaltkrievijas-robezas-zoga-buvnieciba.a484187/ [dostęp: 13.12.2022]. 
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stronę białoruską są zgłaszane rzekome przypadki złego traktowania migrantów, 

przymusowego wydalania przez siły bezpieczeństwa krajów sąsiednich78. Z kolei sami 

migranci wskazują na to, że są torturowani właśnie po stronie białoruskiej przez 

funkcjonariuszy służb mundurowych reżimu79. Nie przeszkadza to białoruskiej 

propagandzie kształtować z tematu migracji stałego elementu ataków. Tym bardziej, 

że reżim odwołuje się do tez z 2015 roku, kiedy pojawiła się narracja o agresywnym 

Zachodzie i nieuchronnym upadku Unii Europejskiej w wyniku przepływów 

migracyjnych w Europie podczas fali migracyjnej spowodowanej przez aktywną fazę 

wojny w Syrii. W związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, 

łukaszenkowska propaganda zaczęła przeciwstawiać traktowanie migrantów 

z Bliskiego Wschodu z 2021 roku z przyjęciem, jakie spotkało uchodźców z Ukrainy80. 

  

                                                             

78 В Минске сообщили о попытке латвийских силовиков вытеснить в Беларусь 17 мигрантов, 
Sputnik, 01.01.2022; https://lv.sputniknews.ru/20220101/v-minske-soobschili-o-popytke-latviyskikh-
silovikov-vytesnit-v-belarus-17-migrantov-19866478.html [dostęp: 10.12.2022]. 
79 Situation on the Polish-Belarusian border, October-November 2022, Grupa Granica 05.12.2022; 
https://lu.ma/border-briefing [dostęp: 05.12.2022]. 
80 Marta Gubaj, «Добро пожаловать в Гуантанамо». Беженцы страдают от действий польских 
пограничников, Мінская праўда, 11.04.2022; https://mlyn.by/11042022/dobro-pozhalovat-v-
guantanamo-bezhenczy-stradayut-ot-dejstvij-polskih-pogranichnikov/ [dostęp: 05.12.2022]. 
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Wnioski 

 Wydarzenia z lat 2020–2021 radykalnie odmieniły relacje Białorusi 

z państwami sąsiednimi. Łukaszenka „odpłaca się” Moskwie za polityczne 

wsparcie eskalacją sytuacji na granicy z bałtyckimi sąsiadami. Aby utrzymać 

władzę Łukaszenka zrezygnował z polityki wielowektorowej, prowadzonej 

w  latach 2015–2020. Po wprowadzeniu sankcji, białoruski reżim ma tylko 

jeden kierunek polityczny – Federację Rosyjską. Uzależnienie do Kremla 

oznacza, że zamiast konstruktywnych relacji z sąsiadami, Białoruś będzie 

poddana wzmożonej militaryzacji przez Rosję i w coraz większym stopniu 

będzie stawać się źródłem zagrożeń na poziomie regionalnym.  

 Do kryzysu migracyjnego istniał podział pomiędzy lobbystami interesów 

gospodarczych biznesu tranzytowego a politykami, którzy wskazywali na 

powiększającą się zależność Białorusi od Rosji i wynikające z tego zagrożenia 

dla bezpieczeństwa Litwy i Łotwy. Po rozpoczęciu hybrydowego ataku 

z wykorzystywaniem migrantów, działania Białorusi przestano rozpatrywać 

wyłącznie jako potencjalne zagrożenie w kontekście zagrożenia rosyjskiego. 

Łukaszenka udowodnił, że nie jest potencjalnym partnerem, którego należy 

wspierać w dążeniu do usamodzielnienia się od Moskwy, gdyż sam jest zdolny 

do tworzenia znacznego zagrożenia dla bezpieczeństwa Litwy i Łotwy. 

 Obecnie Łukaszenka pozostaje głównym sojusznikiem Rosji. Świadczy o tym 

jego stanowisko w sprawie ataku na Ukrainę. Jeśli Rosja zdecyduje się po raz 

kolejny na atak z północy, białoruski reżim będzie zmuszony wesprzeć to 

natarcie, ponieważ jest on całkowicie zależny od FR. Przez ostatnie dwa lata 

Łukaszenka w znacznym stopniu stracił zdolność do podejmowania 

samodzielnych decyzji dotyczących sytuacji geopolitycznej Białorusi. Teraz 

Rosja nadal gromadzi swoje wojska na Białorusi w celu ewentualnego 

uderzenia na Ukrainę. 

 Na Łotwie i na Litwie kontrolowane przez władze białoruskie media mają 

ograniczoną możliwość oddziaływania, ponieważ po 24 lutego br. regulatorzy 

mediów elektronicznych zakazali rozpowszechniania treści popierających 

rosyjską agresję. Na Łotwie obecnie jest przewidziana wysoka grzywna nawet 

za posiadanie odbiornika satelitarnego z nielicencjonowanego źródła. Jednak 

to prawo nie jest w stanie ograniczyć dostępu do białoruskich treści na 

pograniczu, gdzie są nadal miejsca, gdzie sygnał białoruskiego nadawcy ma 

lepszą jakość niż łotewski. Wpływ informacyjnego oddziaływania Mińska na 

społeczeństwa sąsiadów rośnie też dzięki treściom rozpowszechnianym 

w mediach społecznościowych. 
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 Oceniając potencjalną skuteczność przekazu białoruskiego, nie należy go 

całkowicie lekceważyć. Ten przekaz może wydawać się śmieszny 

i anachroniczny dla wykształconego mieszkańca większych miast, ale dla 

samotnej, niezamożnej osoby, która stale pozostaje pod wpływem białoruskiej 

przestrzeni informacyjnej może być przekonujący. Wiadomość o tym, że 

Łukaszenka osobiście obiecał drewno opałowe dla potrzebujących z Łotwy, jest 

traktowana poważnie i pasuje do wcześniej wykształconego obrazu rządzonej 

przez Łukaszenkę Białorusi. Zgodnie z tym przekazem jest to państwo stabilne, 

gdzie zachowano wiele instytucji z czasów sowieckich, gdzie dba się 

o „zwykłego człowieka”, ceny są znacznie niższe i dzięki temu przeżyć jest 

łatwiej. 

 Ze strony Litwy zgłaszane jest zainteresowanie transportem ukraińskiego 

ziarna z kierunku białoruskiego, ze względu na możliwość przywrócenia 

tranzytu i wykorzystania nieczynnej infrastruktury, zwłaszcza jeżeli w ślad za 

ziarnem odnowią się przepływy nawozów potasowych. Dla Ukrainy tranzyt 

przez Białoruś byłby trasą wymagającą uruchomienia infrastruktury 

i powstania potencjalnego wyłomu w obronie na północy. Po uruchomieniu 

korytarza zbożowego z czarnomorskich portów nie jest on już potrzebny, gdyż 

ryzyko uruchomienia przeważa nad możliwymi korzyściami. 

 Wspierana na poziomie państwowym kontrabanda naraża Łotwę i Litwę na 

znaczne straty w postaci nieopłaconych podatków. Walka z przemytem wiąże 

ograniczone zasoby ludzkie tych państw, a ogromne zyski, jakie są czerpane 

z łamania prawa, pozwalają na potencjalne korumpowanie funkcjonariuszy. 

Najwięcej papierosów było przemycanych za pomocą kolejowych przewozów 

towarowych. Wstrzymanie przewozów kolejowych znacznie ogranicza 

możliwość przemytu na masową skalę. Przemytnicy stosując tratwy i drony, 

nie są w stanie zastąpić tych objętości, jakie były kierowane w wagonach 

towarowych. 

 Sztucznie wywołany przez Mińsk kryzys migracyjny początkowo zaskoczył 

zachodnich sąsiadów Białorusi. W przypadku Łotwy i Litwy przed kryzysem 

granica z Białorusią nie posiadała umocnień w postaci fizycznych ogrodzeń. 

Krótkofalowo sąsiedzi Białorusi zostali narażeni na spore wydatki i wysiłek, ale 

finalnie presja migracyjna nie była w stanie nadwyrężyć zdolności Łotwy 

i Litwy do zapewnienia bezpieczeństwa swoich granic. Długofalowo inwestycje 

w systemy monitoringu i infrastrukturę granicy zmniejszą potencjał do jej 

destabilizacji.  

 Moskwa oficjalnie odcina się od spowodowania kryzysu migracyjnego, 

w przekazach propagandowych o zaistniałą sytuację obwiniając Zachód. 

Jednak obecnie, kiedy pod groźbą nałożenia sankcji na ich linie lotnicze, Turcja 
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i Zjednoczone Emiraty Arabskie ograniczyły możliwość obywatelom Syrii, 

Iraku i Jemenu podróżowania do Białorusi, to osoby próbujące nielegalnie 

przekroczyć białorusko-unijną granicę, przybywają ma Białoruś właśnie przez 

Rosję. 
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Executive summary 

For years, Belarus, ruled by Aleksandr Lukashenko, lived in isolation from the West, 

subject to sanctions by the European Union and the United States. The Baltic countries, 

which in their relations with Belarus focused on economic issues, became the main 

window to the West for the authorities in Minsk. Each side also profited from these 

relations.  

After the rigged 2020 presidential election, which sparked public protests on an 

unprecedented scale, Lukashenko turned to Moscow, seeing it as his only support for 

staying in power. The Belarusian dictator is creating his usefulness for the Kremlin in 

the conflict with Belarus' neighbors and former partners in the Baltic states. He 

is pursuing a policy of generating security threats in the region, counting on threats 

and blackmail to force neighbors to recognize the legitimacy of his rule in Belarus.  

Minsk is counting on the growing financial and social costs of isolating Belarus to force 

the Lithuanian and Latvian governments to soften their policies toward the Belarusian 

regime, primarily in connection with the economic sanctions imposed.  

At the same time, the Belarusian side is carrying out aggressive information activities 

against its neighbors, broadcasting Russian propaganda to the Baltic states. In this, 

it replaces Russia, which, after the aggression against Ukraine, has largely lost its 

ability to exert direct information influence on the countries within the region.  

State-supported contraband is also an area of unfriendly neighborly activities, 

exposing Latvia and Lithuania to significant losses appearing as unpaid taxes. 

In addition, the fight against smuggling ties up the limited resources of these countries, 

and the enormous profits derived from breaking the law allow for the potential 

corruption of officials.  

Minsk's artificially created migration crisis initially startled the western neighbors 

of Belarus. In the short term, Belarus' western neighbors were exposed to significant 

expense and effort. However, in the end, the migratory pressure failed to jeopardize 

the abilities of Latvia and Lithuania to secure their borders. In the long term, 

investments in monitoring systems and border infrastructure will reduce the potential 

for destabilization of the border. 


