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 W historii ludzkości po wielokroć mieliśmy do czynienia z próbami udzielenia odpowiedzi na 

fundamentalne pytanie – w jaki sposób powinniśmy żyć, aby globalne współistnienie odbywało się z 

poszanowaniem praw wszystkich ludzi. Głos w dyskusji zabierano na przestrzeni dziejów po wielokroć1. W 

naszych rozważaniach istotne będzie dokonanie wstępnej syntezy i zwrócenie uwagi na dwa podstawowe 

aspekty: indywidualny charakter decyzji etycznej oraz uwarunkowania zewnętrzne, w których dana decyzja 

jest podejmowana. Arystoteles dzielności etycznej, przeciwstawiał nikczemność. Temu co piękne i moralne – 

haniebność2. Dzięki temu wiemy, że nasze uczynki mogą prowadzić do dobra lub zła, lecz konkretną 

decyzję podejmujemy sami. Indywidualny charakter wyborów etycznych trafnie ujął Erich Fromm, który 

zauważył, że człowiek jest zarazem artystą i przedmiotem swojej sztuki3.  

                                                 
1 Można nawet powtórzyć za Januszem Sekułą, iż każda wspólnota – a zatem i ogólnoludzka – potrzebuje jednoczących ją więzi, 
w tym w szczególności więzi moralnych. Źródło: J. Sekuła, Etyczność globalna – utopia czy konieczność, [w:] Idea etyczności 
globalnej, red. J. Sekuła, Wyd. Seculum, Siedlce 1999, s. 8. 
2 Arystoteles, Etyka nikomachejska, Wyd. PWN, Warszawa 1992, s. 89-90. 
3 E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wyd. PWN, Warszawa 1994, s. 23. 
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Dzieje się tak ze względu na zewnętrzne uwarunkowania, które możemy postrzegać z dwóch perspektyw. 

Przede wszystkim istotny jest czas, gdyż wyznacza optykę obserwacji. Przyjemne życie doczesne, zgodne z 

regułą carpe diem, spotykało się ze zrozumieniem w starożytnych Atenach, jednakże w  średniowiecznym 

Akwizgranie to samo postępowanie mogło być już ocenione jako grzeszne i tym samym nieetyczne. Warto 

przypomnieć, iż początek konfliktu Północy z Południem powinniśmy sytuować w epoce tzw. Wielkich 

Odkryć i później, w czasach kolonialnych, kiedy zniewalanie innych ludzi nie było niczym dziwnym czy też 

moralnie nieakceptowanym4. Dziś trudno wyobrazić sobie sytuację formalnej, a więc prawnie unormowanej, 

akceptacji dla tego procederu5. Drugim aspektem zewnętrznej optyki jest jednak sposób dokonywania oceny 

wartościującej, który moglibyśmy ująć w formule - czy podjęlibyśmy dane działanie, gdyby ktoś inny mógł 

podjąć je w stosunku do nas? Udzielając odpowiedzi na to pytanie wykraczamy poza swoje jestestwo i 

próbujemy stać się członkiem społeczności, która na nasz wybór ma przemożny wpływ.  

 Peter Singer6, którego projekt etyki globalnej stanowi punkt odniesieniu dla wielu badaczy, zwraca 

uwagę na istotną zmianę, która dokonała się na przestrzeni dziejów. Sposób postrzegania konfliktu Północy 

z Południem zmieniał się wraz z postępującymi procesami internacjonalizacji oraz globalizacji. Dawniej 

przywódcy polityczni przyjmowali moralność narodową i ponosili odpowiedzialność przed własnymi 

obywatelami. Obecnie mamy do czynienia z globalizacją moralności, lecz odpowiedzialność w dalszym 

ciągu odnosimy do tej samej grupy tj. naszych bezpośrednich współobywateli.  

                                                 
4 Ten haniebny proceder doczekał się nawet stworzenia mitologicznej podstawy, na mocy której Murzyni byli dziećmi Chama i 
dlatego nie zasługiwali na względy jako istoty ludzkie (...) Teorie te zaakceptowano w ciągu niespełna dwóch pokoleń od 
przybycia pierwszego ładunku niewolników do Lizbony w 1443. Zob. H. Hobhouse, Ziarna zmian, Wyd. MUZA, Warszawa 2010, 
s. 107. 
5 Warto zwrócić uwagę na sytuację prawną imigrantów zarobkowych, która często przybiera formę niewolnictwa. Według 
najnowszego raportu Amnesty International z 2010 roku, z procederem tym mamy do czynienia w m.in. w Bahrajnie, Katarze, 
Kuwejcie, Malezji, Tajlandii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
6 Peter Singer (ur. 1946), Australijczyk, od wielu lat wykładowca etyki na anglosaskich uniwersytetach. Obecnie profesor 
Centrum Ludzkich Wartości Uniwersytetu w Princeton. Autor pozycji naukowych, które spotkały się z ogromnym odzewem: 
Wyzwolenie zwierząt, O życiu i śmierci: Upadek etyki tradycyjnej oraz trzy pozycje dot. procesów globalizacji tj. Etyka 
praktyczna, Przewodnik po etyce oraz Jeden świat. Etyka globalizacji.  Szczególnie dwie pierwsze pozycje warte są uwagi, by 
poznać poglądy autora, który pochopnie bywa uważany za naukowca notorycznie przekraczającego etyczne granice. 



13 
 

Taka dychotomia stwarza istotne zagrożenie dla stabilności międzynarodowej, co mogliśmy zaobserwować 

w kontekście unilateralnych decyzji amerykańskiego mocarstwa po 11 września 2001 roku.  

 Wielu autorów przedstawia koncepcje, które w niewielkim tylko stopniu znajdują oparcie w 

mechanizmie wykorzystania sił społecznych ukrytych w obowiązującym systemie, a więc zakładałyby 

możliwość wprowadzenia zmian o charakterze ewolucyjnym. Za przykład może służyć koncepcja Józefa 

Lipca, który za fundament przyszłej, pożądanej etyki globalnej uważa wartości ogólnoludzkie, które winny 

obowiązywać wszystkich. Wymienia dziesięć podstawowych tj. tolerancję, bezpieczeństwo, wolność, 

sprawiedliwość, godność, pracę, solidarność, piękno, prawdę i miłość7. Marek Fritzhand z kolei, 

przedstawiając koncepcję walki z głodem, zwraca uwagę na potrzebę likwidacji przyczyn, szczególnie w 

przypadku dotychczasowych nieudanych prób poradzenia sobie z efektami problemu. Etyczną możliwością 

jest tylko i wyłącznie skończenie z odwiecznym podziałem ludzkości na kraje, w których zwalcza się 

nadwagę i kraje, w których umiera się z głodu8.  Tym samym nakreślone zostały projekcje idealnego świata 

– jakie zasady powinny w nim obowiązywać i dlaczego. Jednak nie sposób zwrócić uwagi, iż koncepcje te 

mogą stanowić jedynie teoretyczne oparcie dla uniwersalnej koncepcji etycznej o charakterze realnym.  

 Próba skonstruowania takiego projektu, który mógłby stanowić rzeczywistą podstawę globalnego 

ładu w XXI wieku, a tym samym mógłby przyczynić się do zakończenia konfliktu Północy z Południem, 

jest niezwykle trudna i napotyka na rozliczne bariery. Nawiązując do myśli wybitnego socjologa Immanuela 

Wallersteina, trzeba stwierdzić, iż istnieje wyraźna potrzeba pozbycia się z dyskursu społecznego kategorii 

dyskryminacji, w postaci mentalnych wyobrażeń oraz stosowanych działań9. Peter Singer dodaje, iż świat 

jest miejscem, gdzie globalne normy etyczne istnieją tylko i wyłącznie w sferze wartości deklaratywnych.  

 W dalszych rozważaniach omówiony zostanie problem równości, w odniesieniu do tworzenia 

stratyfikacji społecznej w kontekście wewnątrzpaństwowym oraz międzynarodowym.  

                                                 
7 J. Lipiec, Prolegomena etyki globalnej, [w:] Idea etyczności globalnej, red. J. Sekuła, Wyd. Seculum Siedlce 1999, s. 200-234. 
8 M. Fritzhand, O etyce globalnej, [w:] Idea etyczności globalnej, red. J. Sekuła, Wyd. Seculum, Siedlce 1999, s. 90. 
9 I. Wallerstein, Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Oficyna Wyd. Bractwa „Trojka”, Poznań 2008, s. 82. 
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Tym samym zaakcentowane zostanie podłoże teoretyczne, które ułatwi poruszanie się po kluczowych 

elementach etyki globalnej Petera Singera, wśród których czołowe miejsca zajmują tezy10: 

• światowe przywództwo Stanów Zjednoczonych stanowi istotne ograniczenie możliwości 

wprowadzenia wartości etycznych w sferze globalnej; 

• w związku z optyką globalną wartością nadrzędną staje się pomoc ofiarowywana przez obywateli 

naszej planety osobom najbardziej potrzebującym. 

 Punktem wyjścia dla Petera Singera jest zasada równego rozważenia interesów. W przeciwieństwie 

do Johna Rawlsa, który sprawiedliwość etyczną postrzegał w oparciu o posiadanie przez jednostki 

osobowości moralnej11, australijski etyk zwraca uwagę na trudność wyodrębnienia naturalnej cechy 

wiodącej, która byłaby jednocześnie ważna moralnie. Odrzuca również postrzeganie nierówności 

społecznych w ujęciu perspektywy zdolności (Amartya Sen, Martha Nussbaum), gdyż: 

 

Nie ma logicznego powodu do przyjęcia, że różnica w zdolnościach między dwojgiem ludzi usprawiedliwia 

jakąkolwiek różnicę w wadze, jaką przywiązujemy do ich interesów. Równość jest podstawową zasadą 

etyczną, nie zaś stwierdzeniem faktu12. 

 

 Swój pogląd przedstawia powołując się na bezzasadność podziału społecznego w oparciu o rasę, płeć 

oraz sprawność fizyczną i intelektualną.  

                                                 
10 Istotne jest również przytoczenie próby definicji katalogu etycznego, której podejmuje się Peter Singer. Na szczególną uwagę 
zasługuje teoretyczna analiza czym nie jest etyka? Po pierwsze nie jest tylko zbiorem nakazów i zakazów dotyczących życia 
płciowego ludzi. Nadmierne skupienie się li tylko na tym wycinku etyki powoduje niedostrzeganie ważniejszych problemów 
etycznych. Drugim wnioskiem Petera Singera jest całkowita niezgoda na – jakoby – brak praktycznego potwierdzenia 
teoretycznych założeń etyki. W jego optyce istotne jest odwrócenie naszego spojrzenia: od praktyki do teorii, gdyż teoria etyczna 
bez potwierdzenia praktycznego nie spełnia swej roli. Trzecim potocznym stwierdzeniem, z którym często możemy się spotkać, 
jest utożsamianie etyki z religią i próba narzucenia światopoglądu etycznego, jako odzwierciedlenia założeń konkretnej religii. 
Peter Singer słusznie zauważa, że nasze codzienne obserwacje (...) pokazują wyraźnie, iż zachowanie etyczne nie wymaga wiary w 
niebo i piekło. Czwartym wnioskiem, który neguje Peter Singer jest, stwierdzenie, iż etyka jest relatywna lub też musi być 
subiektywna – w domyśle: nie istnieje etyka obiektywna. Tym samym przeprowadza dogłębną analizę ważnego problemu 
zależności etyki od społeczeństwa w danym czasie i przestrzeni. Polecam przeczytania całego wywodu w: P. Singer, Etyka 
praktyczna, Wyd. Ksiązka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 18-23. 
11 Podejście to wynika z przyjętych uwarunkowań metodologicznych, a więc przyjęciu koncepcji zasłony niewiedzy oraz 
założeniu, że w sytuacji pierwotnej każdy człowiek będzie dążył do dobrego wyboru, a więc jest niejako obdarzony moralną 
osobowością. Nie znaczy to, co zdecydowanie podkreśla Peter Singer w swojej krytyce ujęcia rawlsowskiego, iż jest to dobra 
osobowość moralna, lecz wybór z dobrych pobudek z dychotomii: moralna a amoralna osobowość.  Zob. P. Singer, Etyka 
praktyczna..., s. 32. 
12 Tamże, s. 34. 
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Tym samym, na drodze etycznej, wyznacza nowy sposób stratyfikacji społecznej, który możemy umieścić w 

szerokim nurcie utylitarnym13. Jednakże w sytuacji odrzucenia zmiennych niezależnych tj. rasy, płci etc., w 

jaki sposób powinno się postrzegać kategorię interesu? Jest to zasadniczy punkt sporny, gdyż Peter Singer 

nie przedstawia dokładnej definicji, lecz posiłkuje się przykładem, który można stosunkowo dowolnie 

interpretować14. Taka argumentacja wydaje się zasadna w kontekście indywidualnego podejścia do decyzji 

etycznej, lecz pozostawia duży niedosyt w obszarze analizy globalnej i przyszłych pomysłów na poprawę 

doli ludzkości, gdyż diagnoza przedstawiona przez Petera Singera jest z jednej strony ważna moralnie „tu” i 

„teraz” tzn. nie wiemy czy warunki w przyszłości nie zmienią się na tyle, by wnioski autora nadal 

pozostawały aktualne. Z drugiej strony koncepcja ta jest bardzo trudna do zrozumienia, a więc również do 

zaakceptowania i wdrożenia w życie przez większość społeczeństwa. Jednakże wspomniane zastrzeżenie 

metodologiczne nie wpływa negatywnie na ważkość i podniosłość sądów etycznych Australijczyka. Można 

nawet rzec, iż jest odwrotnie; dzięki temu zastrzeżeniu każda kolejna myśl jest jeszcze lepiej 

uargumentowana oraz bezbłędnie umiejscowiona w czasie.  

 Przyjęcie singerowskiego modelu etycznego przynosi określone skutki w wymiarze praktycznym. 

Społeczeństwo powinno dbać o jak najbardziej sprawiedliwy podział bogactwa i dochodu, w oparciu o 

kryterium równości. Jak wcześniej napisaliśmy nie chodzi o perspektywę zdolności, gdyż byłaby to 

dodatkowa nagroda za niezasłużone efekty. W zdecydowanie lepszej sytuacji w naszych czasach znajdują 

się osoby, które mogą liczyć na pomoc rodziny, mieszkają w bezpieczniejszym sąsiedztwie, a cały wolny 

czas mogą poświęcić na samodoskonalenie swoich umiejętności.  

                                                 
13 Zgodnie z definicją Willa Kymlicki, który charakteryzuje nurt utylitarny poprzez słowa: dobro, które koncepcja ta propaguje – 
szczęście albo dobrobyt – to cel, który przyświeca nam wszystkim zarówno w naszych własnych poczynaniach, jak i w kontaktach 
z bliskimi. Utylitaryści domagają się jedynie, by cel ten był realizowany bezstronnie – jednakowo dla każdego członka 
zbiorowości. Zob. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 2009, s. 26.  
14 W skróconej wersji zasada ta brzmi: interes jest interesem, czyjkolwiek by on był. Zasada ta wynika z założenia, iż przykładamy 
taką samą wagę w naszych moralnych rozważaniach do podobnych interesów wszystkich dotkniętych przez nasze czyny. Źródło: P. 
Singer, Etyka praktyczna..., s. 34. Peter Singer przedstawia przykład katastrofy naturalnej (trzęsienia ziemi) i jej następstw. Na 
miejsce tragedii przybywają sanitariusze i muszą podjąć decyzję komu udzielić pomocy w pierwszej kolejności: lekarzowi, który 
może przyjść później z pomocą innym rannym, czy też innym osobom, ale ciężej rannym. Tym samym autor zachęca nas do 
wyobrażenia sobie tej sytuacji i jasno przedstawia wagę odpowiedzialności za decyzję, którą winniśmy podjąć w zgodzie z 
rozumem i własnym sumieniem.  
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Dlatego też, oprócz zdolności, powinniśmy odrzucić tzw. równość szans, gdyż jest wyjątkowo iluzoryczną 

kategorią, którą niezwykle trudno jest spełnić15.  Tym samym, uważa Peter Singer, powinniśmy dążyć do 

stworzenia wizji nagradzania obywateli, w zależności od wysiłku, jaki został włożony w realizację danych 

przedsięwzięć16. Jednakże koncepcja od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb może 

posłużyć li tylko za etyczny punkt odniesienia, gdyż wprowadzenie tej zasady musiałoby mieć charakter 

globalny i natychmiastowy, co – na dzień dzisiejszy – jest trudne do osiągnięcia17. 

 Dlatego Peter Singer zwraca naszą uwagę na propozycje konkretnych rozwiązań, które w sferze 

współpracy globalnej mogłyby natychmiast poprawić sytuację osób najgorzej sytuowanych. Przede 

wszystkim warto zająć się nieadekwatną polityką mocarstwową prowadzoną przez Stany Zjednoczone18. By 

najdobitniej przedstawić powagę sytuacji trzeba przypomnieć słowa prezydenta Baracka Obamy, który w 

mowie, wygłoszonej 10 grudnia 2009 roku, podczas uroczystości wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla, 

oznajmił: 

 

Jeśli zastosowanie siły jest nieuniknione, mamy moralny i strategiczny interes w przestrzeganiu przez nas 

samych określonych zasad postępowania. Nawet jeśli przychodzi nam zmierzyć się z przeciwnikiem, który 

lekceważy wszelkie reguły, to wierzę, że USA będą dawać przykład jak prowadzić działania wojenne. To 

bowiem odróżnia nas od tych, z którymi walczymy Z tego powodu zakazałem stosowania tortur i poleciłem 

zamknąć więzienie w Guantanamo19. 

 

                                                 
15 Co nie oznacza, iż nie warto takich prób podejmować. Przykładem udanego przedsięwzięcia z przeszłości jest koncepcja 
folkhemmet (szw. domu ludu), realizowana w Szwecji od lat 40. ubiegłego wieku.  
16 Trzeba zauważyć, iż P. Singer zagadnienie redystrybucji traktuje jedynie jako część szerszego zagadnienia. Dlatego też nie 
tworzy pełnej koncepcji, lecz przedstawia swoje stanowisko tj. który model redystrybucyjny jest bardziej zbieżny z jego 
koncepcją etyki w kontekście globalnym. 
17 Można by rzec więcej: wprowadzenie tej zasady w życie na niewielkim obszarze, przy braku zmiany modelu społecznego 
gospodarowania poza granicami tego obszaru, skutkowałoby negatywnie. Peter Singer zwraca uwagę na zjawisko drenażu 
mózgów, czyli sytuacji, w której podobne, nominalne wynagradzanie inteligencji oraz proletariuszy może w krótkim czasie 
doprowadzić do masowej emigracji tych pierwszych. Jest to wniosek słuszny, lecz np. przypadek akcesji państw Europy 
Środkowej do Unii Europejskiej pokazuje również inny wariant – emigracji zarobkowej przedstawicieli jednej i drugiej klasy. 
Zob. P. Singer, Etyka praktyczna..., s. 51-52. 
18 Problem w zdefiniowaniu możliwych do użycia środków, by zrealizować założone cele jest kluczowy do rozważenia również w 
kontekście etyki globalnej. Marek Fritzhand stawia pytanie: czy podział wojen na sprawiedliwe i niesprawiedliwe stracił już (tj. w 
związku z formułowanie etyki globalnej – dop. GH) swą aktualność? Czy Stany Zjednoczone mogły więc zaatakować Afganistan, 
obarczając kraj ten odpowiedzialnością za atak terrorystyczny z 11 września? Wydaje się, że tylko skonstruowanie na nowo 
systemu międzynarodowego i przyjęcie nowych rozwiązań w zakresie tzw. interwencji humanitarnych spowoduje bezsporność 
użytych środków. Źródło: M. Fritzhand, O etyce globalnej, [w:] Idea etyczności globalnej, red. J. Sekuła, Wyd. Seculum, Siedlce 
1999, s. 85-86. 
19 B. Obama, Moje skromne osiągnięcia, „Gazeta Wyborcza”, nr 290/2009, s. 12. 
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 W tym samym czasie Barack Obama podjął decyzję o zwiększeniu kontyngentu wojskowego w 

Afganistanie o 30 tysięcy żołnierzy20. Można wysnuć wniosek, iż Stany Zjednoczone czynią wszystko, co w 

ich mocy, by jednostronna polityka bezpieczeństwa pozostała w mocy, o czym dobitnie świadczy dyskusja 

nad tzw. raportem Goldstone’a21. W dokumencie tym krytyce poddana została izraelska interwencja zbrojna 

(„Operacja Płynny Ołów”), przeprowadzona w styczniu 2009 roku na terytorium Strefy Gazy. W wyniku 

działań zbrojnych śmierć poniosło 1,4 tysiąca Palestyńczyków22. Wiele osób zostało rannych, a efektem 

zmasowanych bombardowań jest zniszczona infrastruktura komunalna, co przekłada się na katastrofę 

humanitarną. Z drugiej strony władze Izraela zbrojnie strzegą blokady, jaka została nałożona na Strefę Gazy 

po dojściu do władzy Hamasu. Skomplikowana sytuacja konfliktu bliskowschodniego jednoznacznie 

obrazuje deklaratywną politykę Waszyngtonu. Raport Goldstone’a spotkał się z niezwykle mocną krytyką 

ze strony Departamentu Stanu, a izraelska reakcja zbrojna na wodach międzynarodowych przy próbie 

złamania embarga w kwietniu 2010 roku przez tzw. Flotyllę Wolności, została właściwie przemilczana przez 

najważniejszych urzędników amerykańskiego państwa23. 

  

                                                 
20 Niezwykła w swoim wyrazie decyzja została wydana 6 grudnia 2009 roku, a więc na cztery dni przed odebraniem Pokojowej 
Nagrody Nobla. Tym samym możemy wyciągnąć wniosek, iż polityka międzynarodowa Stanów Zjednoczonych za rządów 
Baracka Obamy nadal ma problem z wdrażaniem w życie deklarowanych wartości. Można w tym miejscu przytoczyć nadal 
nierozwiązaną kwestię więzienia w Guantanamo, które po dziś dzień pozostaje największym wyrzutem sumienia administracji 
Baracka Obamy.  
21 Pełna wersja raportu jest dostępna na stronach Rady Praw Człowieka ONZ: R. Goldstone, Human rights in Palestine and other 
Occupied Arab Territories. Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, Źródło: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_Report.PDF 
22 Tamże, s. 10.  
23 31 maja 2010 roku marynarka wojenna Izraela zatrzymała na wodach międzynarodowych sześć statków z pomocą humanitarną, 
które próbowały dotrzeć do zablokowanej Strefy Gazy. Akcja komandosów na jednym ze statków zakończyła się tragicznie – 
śmierć poniosło dziewięciu aktywistów, a kilkudziesięciu zostało rannych. Wśród ponad sześciuset członków „Flotylli Wolności” 
byli dziennikarze, politycy, ludzie świata nauki i kultury m.in. Mairead Corrigan, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1976 
roku (działalność społeczna, która miała łączyć katolików i protestantów w ruchu „Community for Peace People”), Henning 
Mankell (światowej sławy pisarz szwedzki). Nieproporcjonalne użycie siły spotkało się z potępieniem przede wszystkim ze strony 
Turcji (ośmiu zabitych było obywatelami tego kraju), społeczności arabskiej oraz organizacji prac człowieka. Natomiast ze strony 
Stanów Zjednoczonych nie doczekaliśmy się jednoznacznego komunikatu – co więcej, początkowo nie wyrażano zgody na 
powołanie komisji pod auspicjami ONZ, która miała zbadać przebieg akcji. Dopiero zdecydowany nacisk premiera Turcji 
spowodował reakcję Departamentu Stanu, lecz bez zajęcia oficjalnego stanowiska. Por. Ch. McGreal, Israel should lead 
investigation into attack on Gaza flotilla, http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/01/israel-investigation-attack-gaza-flotilla-us 
oraz M. Urzędowska, Co zrobi Obama, „Gazeta Wyborcza”, nr 127/2010, s. 10. 
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Trzecim przykładem nieadekwatnej polityki jest utrzymywanie przyjaznych stosunków z reżimami, które w 

sposób nieskrywany łamią prawa człowieka. Do sojuszników Stanów Zjednoczonych w strategicznych 

rejonach geopolitycznych możemy zaliczyć Arabię Saudyjską, Indonezję, Kolumbię czy Nigerię. Są to 

jednocześnie państwa, którym Amnesty International w dorocznym raporcie stawia poważne zarzuty24. 

Każdy z czterech krajów udziela pomocy Stanom Zjednoczonym w walce z terroryzmem. Jednocześnie 

trudno te państwa zakwalifikować jako w pełni demokratyczne25. Sytuacja nie zmieniła się znacząco po 

objęciu urzędu przez Baracka Obamę, co Jean Ziegler trafnie podsumowuje, stwierdzając: prawa człowieka 

są piętą achillesową prezydenta26. Ponadto uważa, iż zmiany w sposobie prowadzenia polityki zagranicznej 

przez światowe mocarstwo, były de facto niemożliwe do wprowadzenia ze względu na przyjęty model 

rozwoju. Stany Zjednoczone, których ludność stanowi ok. pięciu procent światowej populacji, zużywają 

prawie 19 milionów baryłek ropy dziennie, ale produkują jej jedynie nieco ponad 9 milionów27. Resztę 

zapotrzebowania Amerykanie muszą pokryć importując surowiec z niestabilnych politycznie rejonów świata 

m.in. z Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, rejonu Azji Południowo-Wschodniej oraz Delty Nigru. 

Tym samym Stanom Zjednoczonym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie dostaw, a łamanie praw 

człowieka przez nie-demokratyczne reżimy, staje się w tej optyce kosztem, które światowe imperium 

wolności musi ponieść, jeśli chce przetrwać28.   

                                                 
24 Amnesty International Report 2010. The State Of The World’s Human Rights, 
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_EN.pdf 
25 Warto sięgnąć również do projektu organizacji Freedom House, która zajmuje się badaniem szeroko rozumianej wolności na 
świecie. Polecam sięgnąć do opracowania: Map of Freedom, które bardzo dobrze wizualizuje mapę świata. Przy użyciu wielu 
kategorii badacze dokonali podziału świata na trzy kategorie: kraje wolne (Free), kraje częściowo wolne (Partly Free) oraz kraje 
niewolne (Not-Free). Na przestrzeni ostatnich lat (2002-2010) możemy zaobserwować stałość ocen. Arabia Saudyjska – kraj 
niewolny; Kolumbia – kraj częściowo wolny; Nigeria – kraj częściowo wolny. Jedynie Indonezja, na przestrzeni lat od 2006 roku 
zaliczana jest do krajów wolnych. Źródło: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2010. Jednakże 
podnosząc zastrzeżenia, zgłoszone przez Amnesty International, trudno jest w pełni zgodzić się z rankingiem Freedom House. 
26 J. Ziegler, Nienawiść do Zachodu, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2010, s. 10.  
27 Liczby pochodzą z oficjalnych, amerykańskich źródeł tj. z CIA Factbook (Źródło: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/us.html). 
28 J. Ziegler, Nienawiść do Zachodu..., s. 10-11. 
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Podobnie można postrzegać odmowę ratyfikacji protokołu z Kioto czy też brak współpracy z 

Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Można więc zgodzić się, iż są to przejawy imperialnego sposobu 

postępowania: 

 

Jeśli najpotężniejsze państwo świata spowija się w bezpieczny (jak się wydawało do 11 września 2001) kokon 

swej wojskowej potęgi i arogancko odmawia zrezygnowania z jakichkolwiek praw i przywilejów na rzecz 

wspólnego dobra (mimo że inne kraje rezygnują ze swych praw i przywilejów), perspektywa rozwiązania 

globalnych problemów staje się odległa29. 

 

 Tak ważne staje się więc społeczne zaangażowanie, które bardzo dobrze można przedstawić na 

przykładzie Jeffreya Sachsa30, który jest autorem koncepcji ekonomii klinicznej, uprawniającej nas do 

aktywnego włączenia się w proces wprowadzania zmian. Tym samym, wychodząc od założeń etyki 

globalnej, możemy przedstawić koncepcję realizowaną obecnie w praktyce. 

 Jak sam przyznaje wyzwania związane z położeniem kresu biedzie w Mali czy też zmniejszenie liczby 

ludności w Indiach, można porównać do działań lekarza, który leczy pacjenta31. Należy szczególną uwagę 

zwrócić na kształcenie przyszłych liderów rozwoju („lekarzy”), którzy łącząc teoretyczne koncepty z 

praktyczną wiedzą, wyniesioną z konkretnych krajów i ich problemów, będą w stanie znajdować „recepty”, 

pozwalające wydźwignąć świat do przodu32.  

                                                 
29 P. Singer, Jeden Świat. Etyka globalizacji, Wyd. Ksiażka i Wiedza, Warszawa 2006, s. 209. 
30 Jeffrey David Sachs, uznany w świecie ekonomista; w wieku 30 lat uzyskał tytuł profesora na Uniwersytecie Harvarda. Autor 
wielu wybitnych opracowań i analiz m.in. Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Warszawa 2006. W latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kierował wieloma projektami badawczymi oraz doradzał rządom krajów, 
które dokonywały transformacji ustrojowej: Boliwii, Polski, Rosji. Niezwykle cenny jest jego wkład w walce z ubóstwem – od 
początku obecnego stulecia pełni funkcję Specjalnego Doradcy Sekretarza Generalnego ONZ. Istotny jest wkład Jeffreya Sachsa 
w przygotowanie i próbę wdrożenia Milenijnych Celów Rozwoju. Obecnie pełni również funkcję dyrektora Instytutu Ziemi na 
Uniwersytecie Columbia. Za swoje zasługi w roku 1999 został odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Źródło: A. Wojtyna, Laudacja promotorska, w: Nadanie Jeffreyowi D. 
Sachsowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 
2007. 
31 J. Sachs, Wspólne wyzwania, wspólne dobro, w: Nadanie Jeffreyowi D. Sachsowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007 s. 38. 
32 Warte uwagi są dokonania jednostki naukowo-badawczej, której Dyrektorem jest prof. Sachs tj. Instytut Ziemi na 
Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Dotyczą one przede wszystkim tematyki zrównoważonego rozwoju. Na szczególną 
uwagę zasługują konkretne pomysły i recepty, które mogą być wdrożone w życie, jak np. projekt składowania nadmiaru CO2 czy 
też projekt Wiosek Milenijnych, dzięki któremu powstało 80 wzorcowych osiedli w 10 różnych krajach świata. Zob. 
http://www.millenniumvillages.org/ oraz http://www.earth.columbia.edu 
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W tym miejscu zbieżne poglądy reprezentuje m.in. Grzegorz W. Kołodko, dla którego niezwykle istotne 

znaczenie ma ekonomia porównawcza. Dzięki niej możliwe jest ustanowienie punktu odniesienia do 

naszych naukowych rozważań. Jak sam przyznaje, przy takim metodologicznym ujęciu jakże często można 

dostrzec, że oto praktyczny problem można rozwiązać, uruchamiając tylko jeden dodatkowy, ale kluczowy 

dla całej koincydencji okoliczności czynnik33. 

 Dotychczas rola „pacjenta” sprowadzała się do przyjścia po diagnozę do „lekarza”, który polecał tak 

drastyczną terapię, iż „pacjent” bardzo często pogrążał się w jeszcze większym kryzysie. Rolę pacjenta 

wypełniały kraje, które borykały się z kryzysami gospodarczymi, a lekarzami zwykle byli eksperci z 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Warte uwagi jest również dostrzeżenie braku zahamowań w 

realizacji programów naprawczych proponowanych przez ekspertów z MFW – nie zwracano uwagi na fale 

przemocy, zamachy stanu czy też szeroko rozumiany chaos społeczny, liczył się przede wszystkim efekt 

makroekonomiczny34. Dlatego też Jeffrey Sachs proponuje zastosowanie aspektów oraz terminologii 

medycznej do ekonomii, poprzez stworzenie tzw. lekcji medycyny klinicznej, które wyznaczają kanon 

postępowania dla ekonomii klinicznej35. 

 Niezwykle ważnym zagadnieniem dla naszych dalszych rozważań jest pojęcie odpowiedzialności 

względem własnego narodu i ludzi, dla których wspólnota narodowa stanowi istotny punkt odniesienia. Tym 

samym winniśmy odpowiedzieć na pytanie o zasadność selekcji ludzi w oparciu o kryterium obywatelstwa i 

przynależności do określonej wspólnoty36.  

                                                 
33 G.W. Kołodko, Wędrujący Świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 318. 
34 J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 86. 
35 Tamże, s. 87-90. 
36 Warto przytoczyć eksperyment myślowy, który stał się udziałem australijskiego etyka w 1971 roku. Wtenczas w Bengalu 
Wschodnim doszło do exodusu milionów hinduskich uchodźców, uciekających z rejonu walk, przed pakistańskimi żołnierzami. 
Równie dobrze tę sytuację możemy wyobrazić sobie dzisiaj. Na równinach Indusu w Pakistanie ludzie uciekają przed wodą 
nadciągającą zewsząd. Dobytek i schronienie nad głową tracą miliony ludzi. Społeczność międzynarodowa próbuje pomagać, lecz 
jej wysiłki są niewystarczająca. Zewsząd można usłyszeć pytanie: dlaczego mam pomagać innym, obcym nam ludziom? Peter 
Singer chce, abyśmy wyobrazili sobie niewielki staw, który mijamy w drodze do pracy. Pewnego dnia w płytkiej wodzie 
dostrzegamy dziecko, wołające o pomoc. Jaką podejmiemy decyzje? Czy zdecydujemy się pomóc, ale zrobimy to kosztem 
naszego cennego czasu, naszych drogich ubrań, które mogą ulec zniszczeniu czy też odwrócimy głowę i pójdziemy w swoją 
stronę? Uczucie, jakie będzie towarzyszyć podejmowaniu decyzji o pomoc topiącemu się na naszych oczach dziecku jest z 
etycznego punktu widzenia identyczne z uczuciem pomocy uchodźcom z Bengalu Wschodniego oraz poszkodowanym po 
wielkiej powodzi w Pakistanie. W pierwszej i w drugiej sytuacji możemy i powinniśmy podjąć etyczną i moralnie ważną decyzję, 
za którą będziemy odpowiedzialni. Dlatego też, w opinii Petera Singera, nasze szczególne obowiązki potrzebują bezstronnego 
uzasadnienia. Źródło: P. Singer, Jeden Świat..., s. 168. 
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Problem ten celnie zobrazował Ryszard Kapuściński, który dostrzegł, że: 

 

każdy z ludzi spotykanych w drodze przez świat składa się jakby z dwóch istot (...) Jedna z tych istot to 

człowiek jak każdy z nas; ma swoje radości i smutki, swoje dobre i złe dni (...) Druga istota, nakładająca się i 

spleciona z pierwszą, to człowiek jako nosiciel cech rasowych, nosiciel kultury, wierzeń i przekonań. Żadna z 

tych istot nie występuje w stanie czystym i wyizolowanym, obie współżyją ze sobą, wzajemnie na siebie 

oddziałując37. 

 

  Perspektywa etyczna, w której korzyści uzyskuje się dzięki przynależności do narodu X, a życie w 

biedzie i niedostatku, jako wynik przynależności do narodu Y, nie może spotkać się z naszą akceptacją. 

Jednak praktyka skutecznie dyskredytuje wysiłki podejmowane przez etyków globalizacji. Mimo podjętych 

zobowiązań (m.in. Milenijne Cele Rozwoju38) pomoc nie tylko jest niewielka i niewystarczająca. Gdy 

spojrzymy na beneficjentów pomocy zobaczymy, że jedne państwa i narody są obdarowane w większym 

stopniu niż inne: 

 

 

 

Tabela 1. Pomoc rozwojowa, w porównaniu z PKB per capita 

Państwo 

Liczba ludności 

(w mln.) 

PKB per capita 

(w $) 

Pomoc przyznana 

w latach  

2006-2008  

(w mld. $) 

Pomoc 

rozwojowa w 

przeliczeniu na 

jednego 

mieszkańca 

                                                 
37 R. Kapuściński, Ten Inny, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 10. 
38 Milenijne Cele Rozwoju, czyli MDG (ang. Millenium Development Goals), zostały sformułowane przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych na początku XXI wieku. Ich realizacja została przewidziana na 15 lat (do 2015 roku). Przygotowano osiem Celów 
głównych tj.: 1. Likwidacja skrajnego ubóstwa i głodu; 2. Zapewnienie powszechnej edukacji na poziomie podstawowym; 3. 
Likwidacja nierówności ze względu na płeć; 4. Zmniejszenie stopy śmiertelności u dzieci; 5. Poprawa jakości macierzyństwa; 6. 
Walka z epidemią HIV/AIDS; 7. Zrównoważony rozwój – docenienie ekologii w życiu ludzkości; 8. Global Partnership – 
utworzenie światowego systemu współpracy w dziedzinie rozwoju. Każdy z ośmiu celów posiada wskaźniki (tj. indicators), które 
umożliwiają nam śledzenie postępu w realizacji. Na dzień dzisiejszy (czerwiec 2009) sytuacja nie rozwija się pomyślnie – w 
wielu przypadkach wdrażanie MDG nie przynosi efektów, a w niektórych nawet pogarsza się! Wszystkie dane dostępne są pod 
internetowym adresem: http://www.un.org/millenniumgoals/ Źródło: G. Kołodko, Wędrujący Świat..., s. 272-274. 
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(w $) 

Afganistan 29,1 900 11,8 405,5 

Malawi 14,3 800 2,3 160,8 

Republika 

Środkowoafrykańska 

4,4 700 0,6 136,4 

Erytrea 5,0 700 0,4 80 

Niger 14,7 700 1,7 115,6 

Somalia 9,0 600 1,5 166,6 

Liberia 3,8 500 2,2* 578,9 

Burundi 8,1 300 1,4 172,8 

Demokratyczna 

Republika Konga 

64,2 300 4,8 74,8 

* Ok. 50% przyznanych środków pomocowych stanowiło umorzenie dotychczasowych długów. 
Źródło danych: Aid Statistics, Recipient Aid Charts, Development Co-operation Directorate OECD, 
http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en_2649_34447_25602317_1_1_1_1,00.html oraz CIA Factbook. 
Opracowanie własne.  
  

 Powyższa tabela wskazuje na znaczące zróżnicowanie w sposobie przekazywania pomocy 

najbardziej potrzebującym krajom. Nikt nie neguje zasadności przekazywania środków pieniężnych na 

programy rozwojowe w Afganistanie, lecz inne ubogie państwa powinny liczyć na podobną skalę pomocy. 

Wydaje się, iż obecna sytuacja jest wątpliwa moralnie, gdyż uprawnia nas do zastanowienia się nad 

sensownością dotychczasowej polityki mocarstwowej Stanów Zjednoczonych. Kluczowe pytanie brzmi: 

czy, gdyby wojska NATO nie stacjonowały w Afganistanie, skala pomocy byłaby utrzymana na tym samym 

poziomie? Podobną sytuację możemy zaobserwować w Iraku, któremu w latach 2006-2008 udzielono 

pomocy na kwotę ponad 28 miliardów dolarów39.  

                                                 
39 Około połowy ze wspomnianej kwoty stanowi umorzenie długów z okresu rządów Saddama Husajna, lecz przekazanie ok. 14 
mld. dolarów na m.in. pomoc humanitarną czy też projekty infrastrukturalne budzi zastanowienie. Dla porównania – sąsiedni Iran, 
który również jest eksporterem ropy naftowej otrzymał tylko 316 milionów dolarów. Źródło: Aid Statistics, Recipient Aid Charts, 
Development Co-operation Directorate OECD, 
http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en_2649_34447_25602317_1_1_1_1,00.html 
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 Przed społecznością międzynarodową jeszcze długa droga do znalezienia mechanizmu, który 

jednocześnie uskuteczni i uetyczni pomoc, przekazywaną najbardziej potrzebującym40. Peter Singer 

zaproponował, aby zwykli ludzie zaczęli aktywnie działać w sferze pomocy innym. Każdy z nas powinien 

uczestniczyć w projekcie dzielenia się zasobami pieniężnymi z osobami bardziej potrzebującymi. Co więcej, 

w tej optyce nie ma istotnego znaczenia fakt czy pomoc będzie wydatkowana dobrze, czy zaledwie 

poprawnie. Dla Petera Singera argumenty tego typu stanowią jedynie próbę skierowania dyskusji na błędne 

tory, a problem natury etycznej jest usytuowany po stronie naszej odpowiedzialności. W jego koncepcji 

etycznej globalizacji, pomoc humanitarna, okazywana przez ludzi zamożnych, jest oczywistym elementem, 

służącym poprawie sytuacji ludzi gorzej uposażonych41. 

 Każda z osób, która może zaspokoić swoje podstawowe potrzeby i dysponuje nadwyżką w 

dochodzie, winna się tymi środkami podzielić z bardziej potrzebującymi. Peter Singer optuje za wariantem 

samo-opodatkowania tj. przekazywanie 1% rocznego dochodu na konto wybranej przez nas organizacji 

pozarządowej42. Dzięki przelaniu 10, 20 czy nawet 100 złotych miesięcznie możemy wypełnić nasz moralny 

obowiązek. Bo czyż nie lepiej spożytkować nasz „jeden procent” w etycznie chwalebny sposób, aniżeli 

przeznaczyć go na zakup rzeczy w istocie nieistotnej, zarówno dla nas, jak i dla świata?  

 Podejście takie spotyka się z krytyką wielu badaczy m.in. Williama Easterly, który wytyka tej 

koncepcji zbyt duże oczekiwania oraz nieadekwatne podejście tj. zastosowanie najprostszego, zewnętrznego 

rozwiązania z Zachodu do złożonego wewnętrznego problemu w Reszcie świata43. Wizja światowej pomocy 

może więc być nazbyt optymistyczna. Jednakże  w niedalekiej przyszłości ludzkość czekają zagrożenia, z 

którymi – bez współpracy wszystkich podmiotów – nie będziemy w stanie, jako globalna społeczność, 

uporać się. Są to m.in.: 

                                                 
40 Należy zaznaczyć, iż państwa zobowiązały się przekazywać w ramach pomocy rozwojowej 0,7% PKB (Porozumienie z 
konferencji w Monterrey, 2002). Cel ten został zrealizowany przez nieliczne kraje (m.in. państwa skandynawskie), dlatego też 
Komisja Europejska wyznaczyła cel pośredni tj. do 2015 członkowie UE winni osiągnąć pułap 0,33% GNI (ang. Gross National 
Income tj. Dochód Narodowy Brutto). Jednym z krajów, który będzie miał problem, by cel ten osiągnąć jest Polska. W roku 2009 
Polska przekazała w ramach ODA (ang. Official Development Assistance – Oficjalna pomoc rozwojowa) 1,158 miliarda złotych, 
co stanowi zaledwie 0,09% DNB oraz niewiele więcej niż 30 zł w przeliczeniu na każdego z obywateli Polski. 
41 Peter Singer skutecznie rozprawia się z mitem – „nie pomagam, gdyż przekazane przeze mnie pieniądze zmarnują biurokraci”, 
przytaczając pozytywne przykłady zmian, które zaszły w sposobie przekazywania pomocy rozwojowej. Co więcej, przytacza 
wypowiedź Josepha Stiglitza, który będąc głównym ekonomistą Banku Światowego stwierdził, iż tragedia polega na tym, że 
właśnie wtedy, gdy pomoc stała się szczególnie skuteczna, jej ilość zmalała i osiągnęła obecnie najniższy poziom w dziejach. 
(Wypowiedź z roku 1998). Źródło: P. Singer, Jeden Świat..., s. 202. 
42 Tamże, s. 205-206. 
43 W. Easterly, Brzemię białego człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 15. 
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1. zagrożenia klimatyczne, które prowadzą do masowego wyniszczania globalnego systemu fauny i 
flory; 

2. problemy demograficzne;  
3. skrajne ubóstwo; 
4. niemożność (niechęć?) rozwiązywania problemów globalnych44. 

 

 Warto zauważyć, iż pokonanie ostatniej bariery winno stanowić rzeczywisty punkt wyjścia. 

Niewątpliwie decydującym momentem będzie powstanie globalnej świadomości zagrożenia ludzkiej 

egzystencji. W opinii J. Sachsa, mimo możliwości, które oferuje nam proces globalizacji tj. postęp 

technologiczny (komunikacja, transport) czy też rozwój gospodarczy, który umożliwia wydobycie ze sfer 

ubóstwa milionów ludzi, nie obserwujemy chęci globalnej współpracy45. Należy zwrócić uwagę na 

możliwość zaistnienia rzeczywistego zderzenia cywilizacji, które będzie miało zgubne skutki. Warto 

przytoczyć słowa Normana Angella46, który w 1909 roku ogłosił, iż wojna pomiędzy europejskimi 

mocarstwami nie będzie miała miejsca, gdyż żaden kraj nie odniósłby jakichkolwiek korzyści z konfliktu 

zbrojnego47. Obecnie również wydaje nam się, iż wojna na skalę globalną nie będzie miała miejsca, lecz 

należy pamiętać o występujących zagrożeniach, które mogą być żywotnym katalizatorem przemian48.  

 

                                                 
44 J. Sachs, Nasze wspólne bogactwo – ekonomia dla przeludnionej planety, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 15-16. 
45 Tamże, s. 17. 
46 Sir Norman Angell (1872-1967), angielski laureat pokojowej nagrody Nobla w 1933 roku za działalność na rzecz pokoju. 
Członek Komitetu Wykonawczego Ligi Narodów, pisarz, dziennikarz, związany z Partią Pracy (w latach 1929-1931) członek Izby 
Gmin. Źródło: Biography of Sir Norman Angell, w: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1933/angell-bio.html  
47 J. Sachs, Nasze wspólne bogactwo..., s. 17. 
48 W związku z powyższym Jeffrey Sachs wyznacza nowe kierunki rozwoju i proponuje konkretne rozwiązania. W analogii do 
nie-zrealizowanych Milenijnych Celów Rozwoju, wyznacza cztery główne punkty przewodnie, do których spełnienia ludzkość 
winna bezwzględnie dążyć: 1. stanowienie nowych systemów wykorzystywania energii i innych zasobów (m.in. ziemi);liczba 
ludności świata winna wynosić 8 mld lub mniej; 2. taki stan rzeczy uda się osiągnąć do 2050 roku, dzięki wprowadzeniu 
świadomej polityki prokreacyjnej w najuboższych krajach świata; 3. rok 2025 powinien być datą kresu światowego ubóstwa; 4. 
należy ustanowić nowe zasady współpracy pomiędzy głównymi aktorami politycznymi; nawiązanie owocnej i efektywnej 
kooperacji, także z wykorzystaniem pomocy oferowanej ze strony organizacji pozarządowych. Źródło: J. Sachs, Nasze wspólne 
bogactwo..., Warszawa 2009, s. 16. 
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