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Europejskie Igrzyska prezentem dla najgorszego dyktatora w Europie 
Konferencja prasowa 2 czerwca 2015 r. 

1. Wprowadzenie 

W dniach 12 do 28 czerwca 2015 r. po raz pierwszy w historii odbędą się Igrzyska Europejskie, 
regionalny odpowiednik międzynarodowych Igrzysk Olimpijskich. Gospodarzem tej międzynarodowej 
imprezy sportowej jest stolica Azerbejdżanu, Baku. Azerbejdżan był jedynym krajem, który zgłosił swoją 
kandydaturę do organizacji tego wydarzenia podczas spotkania narodowych komitetów olimpijskich w 
2012 r. Wybrany w sfałszowanych wyborach1 prezydent Ilham Aliyev usiłuje za pomocą masowych 
imprez sportowych i artystycznych promować swój kraj na arenie międzynarodowej i stworzyć obraz 
państwa nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się. W tym samym czasie, bez rozgłosu, następują 
aresztowania niezależnych dziennikarzy i krytycznych wobec władzy, działaczy organizacji 
pozarządowych. Sądownictwo w Azerbejdżanie zostało całkowicie uzależnione od władzy i stało się 
wykonawcą zaplanowanych przez nią szykan wobec obywateli. Ten dysonans między pompatyczną 
polityką zagraniczną, a brutalną rzeczywistością wewnętrzną Azerbejdżanu stanowi powód do oburzenia 
dla wielu międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka2. 

Chcąc zwrócić uwagę mediów na sytuację obrońców praw 
człowieka, działaczy pozarządowych, niezależnych 
dziennikarzy i prawników w Azerbejdżanie zawiązała się 
międzynarodowa koalicja „Sport for Rights”, która jest 
inicjatywą organizacji pozarządowych działających na rzecz 
ochrony praw obywatelskich z całego świata. Koalicja, do 
której należy także Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
apeluje do narodowych Komitetów Olimpijskich, 
sportowców, dziennikarzy i urzędników państwowych 
udających się do Baku, o wyrażenie sprzeciwu wobec naruszania praw człowieka w tym kraju i kurczenia 
się sfery wolności. Inicjatywa ta nie wzywa do bojkotu Igrzysk Europejskich, ale dąży do zwolnienia do 
dnia ceremonii otwarcia Igrzysk więźniów politycznych w Azerbejdżanie oraz zagwarantowania przez 
władze wolności działania niezależnych mediów i organizacji pozarządowych.  

                                                            

1 Komentarz Human Rights Watch do wydarzeń po wyborach prezydenckich w 2003 r. (https://www.hrw.org/world-
report-2005/azerbaijan).  
2 Por. artykuł Vugara Gojayeva dot. represji wobec obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie (http://www.hfhr.pl/wp-
content/uploads/2014/12/Azerbejdzan_Gdzie_sprawiedliwosc_jest_wiezniem.pdf) oraz oświadczenia Amnesty 
International (https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/03/azerbaijan-must-immediately-release-political-
opposition-leader/) i Human Rights Watch (https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/azerbaijan).  
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2. Gospodarka Azerbejdżanu 

Azerbejdżan jest bogatym w zasoby naturalne krajem Kaukazu Południowego, leżącym nad Morzem 
Kaspijskim w strategicznym położeniu, między Gruzją, Armenią, Rosją i Iranem. Jest on trzecim 
największym producentem ropy naftowej w rejonie Azji Środkowej, po Rosji i Kazachstanie, a jego PKB 
wynosi 73,56 mld dolarów. Wzrost gospodarczy, który do 2013 r. następował w szybkim tempie, zaczął 
systematycznie spadać i w tym roku przewidywany jest na 4,4%3. Gospodarka Azerbejdżanu oparta jest 
wyłącznie na eksporcie ropy naftowej ze złóż morskich na Morzu Kaspijskim, zaś zyski ze sprzedaży 
tego surowca trafiają do wąskiej grupy elit politycznych związanych z prezydentem.  

3. Najnowsza historia polityczna 

Azerbejdżan był częścią ZSRR od 1920 r. do 1991 r., kiedy Rada Najwyższa Socjalistycznej Republiki 
Azerbejdżanu ogłosiła niezależność od ZSRR i kraj przystąpił do Wspólnoty Niepodległych Państw. 
Tlące się od dłuższego czasu zatargi z sąsiednią Armenią przeistoczyły się wraz z końcem 1991 r. w 
regularną wojnę. W obliczu niepowodzeń sił azerskich w działaniach wojennych upadły rządy dwóch 
pierwszych prezydentów Azerbejdżanu i w 1993 r. doszło do wojskowego puczu sił przeciwnych 
prezydentowi Abulfazowi Elchibeyowi. W rozpisanych wyborach prezydenckich wygrał Heydar Aliyev, 
były funkcjonariusz a następnie szef KGB w Azerbejdżanie i w latach 1969-82 Pierwszy Sekretarz KC 
Komunistycznej Partii Azerbejdżanu z nadania Leonida Breżniewa. W czasach ZSRR, mimo pewnych 
sukcesów w rozwoju gospodarki kraju, Heydar Aliyev rozwinął szeroką działalność korupcyjną przy 
wsparciu azerskiej mafii i znany był z przekupywania radzieckich oficjeli drogimi prezentami. Podobne 
metody rządów zaczął stosować w czasach post-sowieckich tłumiąc przy tym każdą formę protestu 
przeciw władzy. W obliczu nasilających się problemów zdrowotnych, w 2003 r. Heydar Aliyev ustąpił z 
funkcji prezydenta i wyznaczył swojego syna, Ilhama, na jedynego kandydata w kolejnych wyborach. W 
tym samym roku Heydar Aliyev zmarł, a Ilham wygrał wybory, które zgodnie z opinią 
międzynarodowych obserwatorów zostały sfałszowane. Po wyborach wybuchła fala represji wobec 
opozycjonistów i niezależnych dziennikarzy, sprzeciwiających się fałszerstwom wyborczym. Ponad sto 
osób zostało aresztowanych i poddanych torturom po protestach a sądy skazywały ich w 
niesprawiedliwych procesach na kary wieloletniego więzienia4. W 2008 r. Ilham Aliyev wygrał kolejne 
wybory, tym razem zbojkotowane przez opozycję. Po wyborach przeprowadzono referendum, które 
zniosło liczbę dopuszczalnych kadencji, przez które prezydent może sprawować władzę. Wybory 
prezydenckie w 2013 r. stanęły pod znakiem skandalu, w którym wyniki przedostały się do wiadomości 
publicznej na dzień przed tym zanim odbyło się głosowanie. Stało się to za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej na urządzenia mobilne, dzięki której można było śledzić na bieżąco oficjalne wyniki wyborów. 
Komisja wyborcza starała się tłumaczyć te wycieki pomyłką i twierdziła, że są to wyniki z poprzednich 
wyborów, a winę starała się zepchnąć na operatora sieci komórkowej, ale wobec faktu, że podane 
nazwiska kandydatów były z aktualnego wyborów oszustwo stało się oczywiste5. W rezultacie Ilham 
Aliyev wygrał po raz kolejny uzyskując 85% głosów, zaś główny kandydat opozycji, Ilgar Mammadov 
został aresztowany pod fałszywymi zarzutami krótko zanim w ogóle zdążył ogłosić swój start w kampanii 
prezydenckiej przeciwko Aliyevowi6.  

                                                            

3 Dane Banku Światowego z dn. 29.05.2015 r. (http://data.worldbank.org/country/azerbaijan).  
4 Raport Human Rights Watch z 2005 r. (http://www.hrw.org/world-report-2005/azerbaijan, dostęp: 29.05.2015). 
5 Por. raport OBWE dot. wyborów prezydenckich w 2013 r. (http://www.osce.org/institutions/110015?download=true).  
6 Ilgar Mammadov został skazany na 7 lat więzienia w marcu 2014 r. pod fałszywym zarzutem nawoływania do przemocy. W 
maju 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że został on niesłusznie aresztowany, wyłącznie w celu 
uciszenia go lub szykanowania.  
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W 2012 r. Organized Crime and Corruption Reporting Project, zrzeszenie niezależnych dziennikarzy 
śledczych zajmujących się doniesieniami o korupcji z 20 krajów, ogłosił Ilhama Aliyeva osobą roku. 
Tytuł ten nadawany jest osobom, które najczęściej występują w doniesieniach na temat korupcji i 
malwersacji finansowych7.  Organizacja ta ujawnia powiązania prezydenta i jego otoczenia ze spółkami 
telekomunikacyjnymi i budowlanymi oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą surowców 
naturalnych8. 

Warto tez przypomnieć, że polityka zagraniczna prezydenta Aliyeva nie prowadzi do załagodzenia 
konfliktu w Górskim Karabachu. Świadczą o tym ponawiające się starcia z wojskami Armenii na 
posterunkach granicznych, ostra retoryka w stosunku do tych tematów oraz sprawa Ramila Safarova, 
oficera armii azerskiej, który w 2004 r. dokonał brutalnego zabójstwa oficera ormiańskiego na kursie 
języka angielskiego w Budapeszcie. Mimo skazania prawomocnym wyrokiem na Węgrzech, rządowi 
Azerbejdżanu udało się wynegocjować ekstradycję i Jafarov wrócił do ojczyzny, gdzie został przyjęty jak 
bohater narodowy, prezydent zastosował wobec niego prawo łaski, a także przyznano mu odszkodowanie 
za czas spędzony w więzieniu, prywatny apartament i awans do stopnia majora.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

7 https://occrp.org/occrp/index.php/en/press-box/1772-occrp-names-aliyev-qperson-of-the-year-q, dostęp: 29.05.2015.  
8 Por. https://occrp.org/corruptistan/azerbaijan/azerbaijan-telecom/offshores-close-to-president-paid-nothing-for-share-of-state-
telecom.php, dostęp: 29.05.2015. 
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Od lewej: Emin Huseynov, Khadija Ismayilova, Anar Mammadli, Leyla Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev 

4. Polityka wobec obrońców praw człowieka 

W lutym 2014 r. w Azerbejdżanie zostało zmienione prawo dotyczące działalności organizacji 
pozarządowej i zasad finansowania tej działalności z grantów zagranicznych. Zmiany te pozwoliły 
władzom na większą inwigilację organizacji pozarządowych, znacząco zaostrzyły kary administracyjne i 
sankcje karne (wysokie kary pieniężne) za drobne naruszenia i przyznały urzędnikom dyskrecjonalną 
władzę przy rejestracji organizacji. Z tego powodu wiele organizacji musiało zakończyć swoją 
działalność, zaś inne, którym odmówiono rejestracji zostały zmuszone do działania w podziemiu, co 
narażało je na sankcje ze strony władzy.  Latem 2014 r. władze zaczęły stosować masowe represje wobec 
osób działających w niezależnych NGOsach – zamroziły ich konta bankowe, dokonywały przeszukań w 
ich biurach, konfiskowały dokumenty i dyski twarde a także aresztowały głównych działaczy.  

W pierwszej kolejności aresztowany został Anar 
Mammadli, szef Election Monitoring and Democracy 
Studiem Center (EMDS), które było niezależną 
organizacją obserwującą wybory w Azerbejdżanie. W 
2003 r. organizacja obserwowała przebieg wyborów 
prezydenckich i stwierdziła, że nie były one uczciwe i 
wolne. Po opublikowaniu raportu nt. wyborów w 2013 r. 
prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące rzekomych 
uchybień podatkowych. Anar Mammadli został 
aresztowany, jego biuro przeszukane, a dokumenty 
skonfiskowane. W maju 2014 r. skazano go na 5,5 roku 
pozbawienia wolności, a Amnesty International 
zaliczyło go do kategorii „więźniów politycznych”. 

W kolejnej fali represji, która dotknęła zarówno dziennikarzy, jak i działaczy skupionych w NGOsach, 
którym odmówiono rejestracji lub zakazano przyjmowania wsparcia z zagranicy, aresztowano Rasula 
Jafarova, pomysłodawcę akcji „Sing for Democracy” przed finałem konkursu Eurowizji w Baku w 2012 
r. oraz rzecznika wielu osób represjonowanych. Wsławił się on tym, że sporządzał publiczną listę 
więźniów politycznych w Azerbejdżanie, czyli osób, które są przetrzymywane z powodów 
światopoglądowych w aresztach tymczasowych. W kwietniu 2015 r. Rasul Jafarov skazany został w 
procesie politycznym na karę 6,5 roku pozbawienia wolności i 3 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. 
Podobny los spotkał Intigama Aliyeva, jednego z najbardziej znanych i poważanych prawników, 
pełnomocnika procesowego wielu skarżących przed ETPC w Strasburgu. Intigam Aliyev jako szef Legal 
Education Society prowadził ok. setki spraw przed ETPC i wskazywał na arenie międzynarodowej 
problemy Azerbejdżanu z przestrzeganiem praw człowieka. Był to znany w Radzie Europy autorytet w 
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zakresie ochrony praw człowieka w obszarze post-
sowieckim, a w 2012 r. został laureatem nagrody 
Homo Homini Award przyznawaną przez czeską 
organizację broniącą praw człowieka „People in 
Need”. W procesie politycznym, w którym był 
oskarżony o podobne czyny jak Rasul Jafarov 
(przestępstwa skarbowe) został w kwietniu 2015 r. 
skazany na karę 7,5 roku pozbawienia wolności.  

W dramatycznej sytuacji znalazło się małżeństwo 
działaczy pozarządowych na rzecz porozumienia 
azersko-ormiańskiego oraz przeciwdziałania korupcji i nielegalnym wysiedleniom– Institute for Peace 
and Democracy – Leyla i Arif Yunusowie. W sierpniu 2014 r. oboje zostali aresztowani na lotnisku w 
Baku, następnie ich biura zostały przeszukane, a im samym grożono torturami. Obecnie odbywają areszt 
tymczasowy, ale zarzuty, które wysunęła wobec nich prokuratura są wyjątkowo groźne, gdyż oprócz 
oszustw podatkowych obejmują zdradę stanu. Leyla Yunus jest finalistką nominowaną do Nagrody 
Andreja Saharova, laureatką Nagrody im. Theodora Hackera w 2013 r. oraz, w tym samym roku, została 
uhonorowana najwyższym francuskim odznaczeniem - Legią Honorową.  Warunki, w których odbywa 
areszt są do tego stopnia złe, że jej stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Leyla Yunus cierpi na 
żółtaczkę i zapalenie wątroby a także choruje na cukrzycę. Istnieją uzasadnione podejrzenia, że rząd 
azerski zobowiązany do udzielania ETPC comiesięcznych raportów o jej stanie zdrowia, fabrykuje je, nie 
udzielając jej w rzeczywistości potrzebnej opieki medycznej.  

Ważną osobą przetrzymywaną z powodów politycznych jest także dziennikarka śledcza Khadija 
Ismayilova. Ta znana krytyczka poczynań władzy pracująca w Radiu Wolna Europa, zajmowała się 

przede wszystkim reportażami na temat korupcji 
elit władzy, w tym powiązań biznesowych 
członków rodziny prezydenckiej. W grudniu 2014 
r. Khadija Ismayilova została aresztowana pod 
zarzutem nakłaniania pewnej osoby do 
samobójstwa, za co grozi kara długoletniego 
pozbawienia wolności. Postępowania wobec niej 
nie umorzono nawet mimo tego, że 
pokrzywdzony wycofał swoje zeznania i odwołał 
zarzuty, w zamian za to postawiono jej nowe, 
związane z naruszeniami podatkowymi. 
Wcześniej, w 2012 r. dziennikarka padła już 
ofiarą kampanii oszczerstw zorganizowanej przez 
azerskie służby bezpieczeństwa, podczas której 
upubliczniono jej intymne zdjęcia, wykonane za 
pomocą kamery ukrytej w jej mieszkaniu. 

Materiały, które Khadija Ismayilova przed aresztowaniem zbierała do swoich reportaży, są obecnie 
publikowane pod nazwą „Khadija Project”9. Pierwszym tekstem napisanym w jej imieniu, na podstawie 
zebranych przez nią danych jest reportaż opisujący w jaki sposób szwedzko-fiński gigant 

                                                            

9 https://www.occrp.org/en/announcements/3985-occrp-global-reporters-release-first-khadija-project-stories 
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telekomunikacyjny „TeliaSonera” zawarł lukratywny kontrakt z Azercell Telecom w celu umożliwienia 
wielkiego przepływu środków do kieszeni  osób związanych z prezydentem Aliyevem10. 

Powyższe przykłady są jedynie wybranymi historiami spośród wielu innych, które ukazują jak 
niebezpiecznym zajęciem jest angażowanie się w krytykę władzy w Azerbejdżanie i jaką cenę można 
płacić za próbę budowy społeczeństwa 
obywatelskiego i wolności. 

5. Igrzyska Europejskie w Baku  

Igrzyska Europejskie to impreza sportowa, która 
odbywać się będzie po raz pierwszy w historii i 
stanowi regionalny odpowiednik światowych letnich 
Igrzysk Olimpijskich. Organizowana jest przez 
powołany w tym celu Europejski Komitet Olimpijski 
powstały w 2012 r. i mający swą siedzibę w Rzym. 
Komitet działa pod przewodnictwem Patricka 
Hickeya. Igrzyska Europejskie to wydarzenie 
sportowe o międzynarodowym charakterze, które 
będzie polegało na rywalizacji narodowych drużyn 
w trzydziestu dyscyplinach sportowych, odwołujące 
się do ideałów ruchu olimpijskiego zawartych w 
Karcie Olimpijskiej.  

       Nieoficjalna wersja maskotek Igrzysk Europejskich w Baku  

Igrzyska odbywać się będą od 12-28 czerwca 2015 r. Ceremonia otwarcia odbędzie się 12 czerwca i 
będzie w niej brało udział prawie 5000 sportowców z narodowych komitetów olimpijskich. Polski 
Komitet Olimpijski wysyła do Baku jedną z większych delegacji, bo aż 333 osoby. Polska delegacja 
urzędników państwowych na ceremonię otwarcia składać się będzie z Pierwszej Damy Anny 
Komorowskiej, Szefa Kancelarii Prezydenta, Pana Jacka Michałowskiego, Ministra Sportu, Pana 
Andrzeja Biernata oraz Podsekretarza Stanu, Pani Doroty Idzi. Igrzyska Europejskie w Baku są 
wydarzeniem silnie krytykowanym, gdyż postrzega się je jako część azerskiej „kawiorowej 
dyplomacji”11, a więc próby zbudowania pozytywnego wizerunku kraju przez sponsoring prestiżowych 
lub ekskluzywnych imprez oraz zapraszanie delegacji państwowych na koszt gospodarza w celu 
pompatycznego podjęcia ich i ukazania w pozytywnym świetle państwa azerskiego, jako inicjatora 
pozytywnych przemian w regionie. Doświadczenie Finału Konkursu Eurowizji, zorganizowanego w 
Azerbejdżanie w 2012 r. uczy jednak, że organizacja tego typu wydarzeń w tym autorytarnym kraju, 
wiąże się z przymusowymi wysiedleniami mieszkańców całych dzielnic Baku, które muszą zostać 
przeznaczone pod budowę luksusowej infrastruktury12. Sponsoring sportowy przeradza się więc w rękach 
prezydenta Aliyeva i jego urzędników w narzędzie propagandy państwowej oraz przykrywka dla 

                                                            

10 Por. cały artykuł z dokładnym wytłumaczeniem działania tego oszustwa 
(https://www.occrp.org/corruptistan/azerbaijan/azerbaijan-telecom/offshores-close-to-president-paid-nothing-for-share-of-
state-telecom.php).  
11 Por. raport European Stability Initiative pt. Caviar Diplomacy. How Azerbaijan silenced the Council of Europe 
(http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_131.pdf).  
12 Por. opinia prawna HFPC na temat poszanowania prawa własności w Azerbejdżanie (http://www.hfhr.pl/wp-
content/uploads/2015/05/hfpc_analizy_i_rekomendacje_6_2015.pdf).  
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nieludzkich praktyk państwa w obszarze praw człowieka. Biorąc pod uwagę korupcyjne tendencje 
władzy w Azerbejdżanie, można podejrzewać, że organizacja Igrzysk w Baku nie odbywa się w sposób 
transparentny i uczciwy, lecz stanowi kolejny sposób wzbogacenia się elit władzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Źródła informacji o naruszeniach praw człowieka w Azerbejdżanie 
Poniżej publikujemy listę źródeł, z których można uzyskać rzetelne informacje na temat prawdziwego 
oblicza Azerbejdżanu i Igrzysk Europejskich w Baku. 

1) Strona kampanii Sport for Rights na Facebooku: https://www.facebook.com/sport4rights?fref=ts  
 

2) Strona Programu Europa Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: 
http://www.europapraw.org/ 

3) Strona internetowa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP): 
https://occrp.org/occrp/en 

4) Strona internetowa Azeki Report: http://azerireport.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=15) 
Strona internetowa NOVOSTI : http://contact.az/index_en.html 

6) Strona internetowa Civic Solidarity: http://www.civicsolidarity.org/ 

7) Strona internetowa Human Rights House Network: http://humanrightshouse.org/ 

8) Strona internetowa Meydan TV: https://www.meydan.tv/ 


