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Unijne sankcje na Chiny i odwet władz  

w Pekinie. Znaczenie dla UE i implikacje 

międzynarodowe 

 

22 marca 2021 r. Unia Europejska objęła sankcjami czterech przedstawicieli chińskiego 

aparatu partyjno-państwowego oraz jeden podmiot. Decyzja Brukseli miała związek  

z pogarszającą się sytuacją praw człowieka w chińskim regionie Xinjiang, w którym 

według doniesień przetrzymuje się i wykorzystuje do pracy przymusowej ponad milion 

Ujgurów i przedstawicieli innych muzułmańskich mniejszości. Reakcja rządu w Pekinie 

była bezprecedensowa i nierównorzędna: sankcjami odwetowymi objęto 10 osób 

(europarlamentarzystów, polityków i badaczy) oraz cztery podmioty (m.in. MERICS, 

największy w Europie ośrodek badawczy zajmujący się Chinami). Wydarzeniom 

towarzyszył zainicjowany przez państwowe media bojkot konsumencki zagranicznych 

marek, które w przeszłości wyrażały zaniepokojenie sytuacją w Xinjiangu.  

Skala sankcji odzwierciedla ambicje rządu w Pekinie, który wywierając presję na 

środowiska polityczne i eksperckie stara się wyciszać krytyczne głosy w europejskiej 

debacie publicznej. Paradoksalnie jednak sankcje na przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego mogą poskutkować dalszym wzrostem negatywnych opinii  

w przynajmniej części środowiska związanego zawodowo z Chinami. Eskalacja może 

również negatywnie wpłynąć na perspektywy ratyfikacji kontrowersyjnej 
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wszechstronnej umowy inwestycyjnej między Chinami a UE (CAI). Podsycanie 

nacjonalistycznych nastrojów pozostanie prawdopodobnie stałym elementem 

chińskiej polityki wymierzonej w zagraniczne podmioty z państw podejmujących 

decyzje niezgodne z interesami rządu w Pekinie. W ten sposób chińskie władze 

rozpraszają odpowiedzialność za własne decyzje i usprawiedliwiają ofensywną 

politykę zagraniczną oczekiwaniami społecznymi czy potrzebą obrony suwerenności  

i niezależności Chin w przestrzeni międzynarodowej.  

Państwa UE powinny przeciwstawiać się działaniom tego rodzaju i wspierać jednostki  

i podmioty objęte sankcjami. Brak solidarności może doprowadzić do wzrostu 

autocenzury wśród osób zajmujących się zawodowo Chinami. Konstruktywna dyskusja 

o stosunkach chińsko-unijnych wymaga możliwości wyrażenia krytyki obu stron,  

a w interesie UE leży kształtowanie otwartej debaty publicznej na ten temat, 

niezależnej od zewnętrznych nacisków i jednocześnie otwartej na współpracę  

z partnerami o podobnych wartościach. 

 

UE po raz drugi w historii obejmuje sankcjami Chiny 

 

W związku z pogarszającą się sytuacją praw człowieka w chińskim regionie Xinjiang, 22 

marca 2021 r. Unia Europejska (UE) nałożyła sankcje na czterech przedstawicieli aparatu 

partyjno-państwowego i jeden podmiot z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)1. 

Obostrzeniami zakazującymi wjazdu i prowadzenia kontaktów biznesowych z podmiotami 

z UE zostali objęci:  

1) Zhu Hailun (朱海仑) – m.in. były sekretarz Komisji ds. Politycznych i Prawnych regionu 

autonomicznego Xinjiang i były wicesekretarz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w tym 

regionie;  

2) Wang Junzheng (王君正) – jako m.in. sekretarz KPCh w paramilitarnym Korpusie 

Produkcyjno-Konstrukcyjnym Xinjiangu odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne  

i gospodarcze w regionie;  
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3) Wang Mingshan (王明山) – m.in. były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego  

w Xinjiangu i obecny członek Komitetu Stałego KPCh w regionie;  

4) Chen Mingguo (陈明国) – od stycznia br. dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego  

w Xinjiangu. 

 

Dodatkowo sankcjami objęto również Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu 

Produkcyjno-Konstrukcyjnego Xinjiangu (新疆生产建设兵团公安局): państwowy podmiot 

paramilitarny odpowiedzialny za wdrażanie regulacji związanych z bezpieczeństwem 

wewnętrznym w regionie. Wszystkie jednostki i podmiot objęte sankcjami są 

współodpowiedzialne za rozwój sytuacji polityczno-społecznej w Xinjiangu, postępującą 

militaryzację regionu i systemową dyskryminację mniejszości muzułmańskich. Najdobitniej 

widać to na przykładzie powstających tam od ok. 2017 r. tzw. „obozów reedukacji”,  

w których według szacunków pod pretekstem walki z terroryzmem i separatyzmem 

przetrzymywanych jest ponad milion osób, głównie Ujgurów – mniejszości zamieszkującej 

Xinjiang2. Według doniesień są oni m.in. wykorzystywani do pracy przymusowej, kobiety 

poddaje się zabiegom sterylizacji, a rodzicom odbiera się dzieci i wysyła do ośrodków 

wychowawczych. Zdaniem UE działania te mają znamiona skoordynowanych represji 

wymierzonych w muzułmańskie mniejszości w celu ich przymusowej asymilacji  

i zmniejszenia populacji.  

Unijne sankcje z 22 marca br. są drugimi w historii jej stosunków z ChRL (pierwsze zostały 

wprowadzone po masakrze na placu Tiananmen w 1989 r. i dalej obowiązują pod postacią 

embarga na sprzedaż broni do Chin), co wskazuje na powagę sytuacji i niespotykaną dotąd 

skalę represji w Xinjiangu. Nawet bardzo przychylny Pekinowi Budapeszt nie zawetował 

decyzji, chociaż minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szíjjártó nazwał sankcje 

„bezcelowymi” i „szkodliwymi”3. Podobnymi sankcjami objęły Chiny również Stany 

Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania4.  
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Sankcje odwetowe rządu w Pekinie  

 

W odpowiedzi na ruch Brukseli Pekin odpowiedział niewspółmiernymi sankcjami 

wymierzonymi nie tylko w europejskich polityków, ale również w przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego (badaczy i analityków). Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

ChRL uzasadniło swoją reakcję potrzebą obrony suwerenności kraju, a decyzje UE 

przedstawiono jako efekt dezinformacji i ingerencję w wewnętrzne sprawy ChRL5. Były to 

pierwsze w historii sankcje wymierzone przeciwko UE przez rząd w Pekinie. 

Strona chińska objęła sankcjami następujące 10 osób oraz cztery instytucje:  

1) Reinhard Bütikofer – były współprzewodniczący niemieckiej partii Zielonych, obecnie 

europoseł i przewodniczący delegacji ds. stosunków z ChRL w Parlamencie Europejskim 

(PE); 

2) Michael Gahler – niemiecki poseł do PE; 

3) Raphaël Glucksmann – francuski europoseł, przewodniczący Komisji Specjalnej ds. 

Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym 

Dezinformacji i wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka w PE; 

4) Ilhan Kyuchyuk – bułgarski europoseł, członek Komisji Spraw Zagranicznych PE; 

5) Miriam Lexmann – słowacka europosłanka, członkini Komisji Spraw Zagranicznych PE;  

6) Sjoerd Wiemer Sjoerdsma – członek holenderskiego parlamentu; 

7) Samuel Cogolati – deputowany do Izby Reprezentantów Belgii;  

8) Dovile Sakaliene – posłanka na sejm Litwy;  

9) Adrian Zenz – podchodzący z Niemiec światowej sławy badacz Xinjiangu;  

10) Björn Jerdén – badacz, dyrektor Szwedzkiego Narodowego Centrum Chin;  

11) Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Rady Unii Europejskiej;  

12) Podkomisja Praw Człowieka PE; 
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13) Mercator Institute for China Studies – największy europejski ośrodek badawczy 

zajmujący się Chinami; 

14) Alliance of Democracies – duńska fundacja wspierająca procesy demokratyczne na 

świecie.  

 

Po ogłoszeniu sankcji chińskie media państwowe rozpoczęły masową akcję informacyjną 

przedstawiającą rzekome powody, dla których te europejskie jednostki i podmioty zostały 

objęte obostrzeniami6. Oficjalna retoryka rządu w Pekinie zarzuca im szerzenie 

nieprawdziwych informacji i działanie na niekorzyść Chin. Cui Hongjian, jeden z czołowych 

chińskich ekspertów ds. europejskich, stwierdził nawet, że niesymetryczność chińskiej 

reakcji na sankcje UE była celowa i miała pokazać Brukseli, że każdy ruch mający ograniczyć 

suwerenność ChRL spotka się z podwójnie silnym oporem strony chińskiej7.  

 

Znaczenie dla UE i implikacje międzynarodowe  

 

Na poziomie praktycznym sankcje obu stron są głównie symboliczne. Zakaz wjazdu na 

teren ChRL czy niemożność utrzymywania kontaktów biznesowych z chińskimi podmiotami 

nie będzie mieć dużego wpływu na działalność sceptycznych wobec Chin europejskich 

polityków. Bardziej problematyczna jest sytuacja analityków i badaczy objętych sankcjami  

i związanych zawodowo z ChRL: to ich instytucje ucierpią najbardziej z powodu 

ograniczenia kontaktów z Chinami. Paradoksalnie jednak chińskie sankcje mające na celu 

ograniczenie nieprzychylnej Pekinowi retoryki mogą przynieść odwrotny skutek, tj. mogą 

poskutkować dalszym wzrostem negatywnych opinii o Chinach w części opiniotwórczych 

środowisk w UE.  

Wzrost sceptycyzmu wobec współpracy z ChRL na dotychczasowych warunkach widoczny 

był już na przełomie roku, kiedy doszło do zakończenia negocjacji tzw. wszechstronnej 

umowy inwestycyjnej (CAI) między Chinami a UE. Wywieranie nacisku na społeczeństwo 

obywatelskie w państwach europejskich przez rząd w Pekinie może wpłynąć negatywnie na 
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perspektywy ratyfikacji tej kontrowersyjnej umowy8. Europosłowie objęci chińskimi 

sankcjami reprezentują cztery głównie partie w Parlamencie Europejskim: Europejską Partię 

Ludową, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Odnówmy Europę oraz 

Zielonych/Wolny Sojusz Europejski. Ich wsparcie będzie ważne w procesie ratyfikacji CAI,  

a ostatnie decyzje Pekinu wydają się w tym kontekście przeciwskuteczne9. Spotkanie  

w PE dotyczące ratyfikacji CAI zaplanowane na 23 marca br. zostało odwołane z powodu 

ogłoszenia sankcji przez ChRL10, a przedstawiciele Sojuszu Socjalistów i Demokratów 

(druga największa siła w PE) zapowiedzieli już, że zdjęcie obostrzeń przez Pekin będzie dla 

nich warunkiem wstępnym do wznowienia dyskusji o CAI11.  

Brak precyzyjnych definicji zakresu i praktycznego zastosowania chińskich sankcji 

dodatkowo utrudnia ocenę ich rzeczywistego wpływu na objęte nimi jednostki i podmioty. 

Wydaje się być to zamierzonym zabiegiem rządu w Pekinie, mającym spotęgować poczucie 

niepewności w europejskich środowiskach zawodowo czy politycznie związanych  

z Chinami. Tak np. nie wiadomo, co w praktyce oznaczają sankcje, którymi objęte zostały 

cztery europejskie instytucje. Niejasne jest, czy obostrzenia będą stosowane w równym 

stopniu wobec wszystkich osób z nimi związanych i ich rodzin, czy np. jedynie wobec 

reprezentantów najwyższego szczebla.  

Kolejnym narzędziem w rękach rządu w Pekinie w obecnym kryzysie jest wykorzystywanie 

zależności handlowych jako broni. Tuż po ogłoszeniu sankcji przez UE chińskie media 

państwowe rozpoczęły kampanię wzywającą do bojkotu zachodnich marek odzieżowych 

(m.in. H&M, Nike czy Burberry), które w przeszłości wyraziły zaniepokojenie w związku  

z sytuacją praw człowieka w Xinjiangu. To stamtąd pochodzi ok. 87% chińskiej bawełny, 

według doniesień przynajmniej częściowo produkowanej przy użyciu przymusowej siły 

roboczej12. Do bojkotu szybko przyłączyli się internauci i nacjonalistycznie nastawiona część 

chińskiego społeczeństwa13. W efekcie ich produkty zniknęły m.in. z największych chińskich 

platform e-commerce, zamknięto również niektóre sklepy stacjonarne14. Chociaż 

wspomniane oświadczenia zagranicznych marek w związku z sytuacją w Xinjiangu były 

opublikowane znacznie wcześniej (np. komunikat marki H&M pochodził z 2020 r.15), chiński 

rząd instrumentalnie przypomniał o nich opinii publicznej, aby zwielokrotnić efekt własnych 

sankcji odwetowych i zwiększyć presję na zagraniczne podmioty utrzymujące bliskie 
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kontakty handlowe z ChRL. W obawie przed utratą dostępu do chińskiego rynku niektóre 

marki już zmieniły retorykę – np. wspomniane H&M usunęło ze swojej strony oświadczenie 

odnośnie sytuacji w Xinjiangu sprzed roku. Obecny rozwój wydarzeń może doprowadzić do 

tego, że zagraniczne firmy działające zgodnie z wolą rządu w Pekinie będą zwielokrotniać 

zyski, jednocześnie pogłębiając swoją zależność od chińskiego rynku i podatność na decyzje 

władz ChRL.  

Można spodziewać się, że podsycanie nacjonalistycznych nastrojów pozostanie stałym 

elementem chińskiej polityki wymierzonej w zagraniczne podmioty z państw 

podejmujących decyzje niezgodne z interesami KPCh. W ten sposób rząd w Pekinie 

rozprasza odpowiedzialność za własne decyzje i usprawiedliwia ofensywny kierunek polityki 

zagranicznej oczekiwaniami społecznymi oraz potrzebą obrony suwerenności  

i niezależności Chin w przestrzeni międzynarodowej. UE powinna stworzyć instytucje, które 

w długoterminowej perspektywie zajmą się badaniem obszarów, w których strona chińska 

posiada najsilniejsze lewary (zarówno gospodarcze, jak i polityczne) w relacjach  

z państwami UE16. Pogłębiona analiza tego rodzaju zależności pomoże uchronić się przed 

efektami ich użycia w sytuacjach kryzysowych i ułatwi stworzenie strategii równoważenia 

asymetrii w relacjach ChRL-UE, które w dużej mierze działają na korzyść rządu w Pekinie.  

Obecnie Chiny nie stanowią egzystencjalnego zagrożenia dla państw UE, co sprawia, że 

narastające napięcia dyplomatyczne między poszczególnymi europejskimi stolicami  

a Pekinem nie wzbudzają wiele emocji wśród opinii publicznej17. Sytuacja ta może się 

jednak zmienić w długoterminowej perspektywie. Jeśli UE nie stworzy nowych ram 

współpracy i instrumentów chroniących rodzime podmioty, w niedalekiej przyszłości może 

okazać się, że asymetrie w relacjach chińsko-europejskich są zbyt duże, by podmioty z UE 

zachowały własną konkurencyjność, w szczególności w strategicznych sektorach, jak np. 

zaawansowane technologie. Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń w Pekinie i kontynuację 

agresywnej retoryki w stosunkach międzynarodowych (tzw. „dyplomacja wilczych 

wojowników”), nie należy także spodziewać się drastycznych zmian w ogólnym kształcie 

chińskiej polityki zagranicznej. Można spodziewać się dalszych nacisków na podmioty  

i jednostki wyrażające opinie niezgodne z interesem rządu w Pekinie, czemu państwa UE 

powinny się przeciwstawiać. Brak solidarności z podmiotami objętymi sankcjami może 
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doprowadzić do wzrostu autocenzury wśród osób zawodowo zajmujących się Chinami. 

Konstruktywna dyskusja o stosunkach chińsko-unijnych wymaga możliwości wyrażenia 

krytyki obu stron, a w interesie państw UE leży wspieranie debaty publicznej na ten temat, 

niezależnej od zewnętrznych nacisków i jednocześnie otwartej na współpracę z partnerami 

o podobnych wartościach.  

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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EU and China impose tit-for-tat sanctions over human rights abuses in 

Xinjiang 

 

Alicja Bachulska 

 

On March 22, 2021, the European Union imposed unilateral sanctions on four 

representatives of the Chinese party-state apparatus and one Chinese entity. Brussels' 

decision was motivated by the deteriorating human rights situation in China's Xinjiang 

region, where over a million Uighurs and other Muslim minorities have been reportedly 

detained and used as forced labour. Beijing’s response was swift and asymmetric, as 10 

individuals (MEPs, politicians and researchers) and four entities (including MERICS, Europe's 

largest think-tank focusing on China) became subject to retaliatory sanctions. Moreover, 

the diplomatic crisis was accompanied by a state media-initiated, China-wide consumer 

boycott of foreign brands that had previously expressed concern over the situation in 

Xinjiang.  

The scale of the sanctions reflects Beijing’s global ambitions and its new-found confidence 

as an international player. By exerting pressure on the European political and expert 

community, the Chinese Communist Party (CCP) tries to silence its critics abroad. 

Paradoxically, however, moves targeting representatives of civil society may result in 

further increase in negative opinions among at least some of those professionally engaged 

in relations with China in Europe. The escalation of tensions could also negatively affect the 

prospects for ratification of the controversial EU-China Comprehensive Agreement on 

Investment (CAI). Simultaneously, Beijing will most probably keep on cultivating 

nationalism in order to target specific foreign entities from countries not acting in line with 
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the interests of the CCP. In this way, Chinese authorities disperse responsibility for their 

own decisions and justify its offensive foreign policy with the need to fulfil social 

expectations or to defend China's sovereignty.  

EU countries should oppose this kind of international behaviour and support sanctioned 

individuals and entities. Lack of such solidarity, among other factors, can lead to increased 

self-censorship among those working on China. A constructive discussion on Sino-European 

relations requires criticism from both sides, and it is in the EU's interest to shape an open 

public debate on this matter, independent of external pressure and at the same time open 

to cooperation with like-minded partners. 


