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 Wykaz używanych skrótów

	 AON	 –	 Akademia	Obrony	Narodowej
	 BMR	 –	 Broń	masowego	rażenia
	 CBRN	 –	 Chemical, Biological, Radiological, Nuclear	/	Związki	chemiczne,		

biologiczne,	radiologiczne	i	nuklearne 
 CESDP	 –	 Common European Security and Defence Policy	/	Wspólna	Euro-

pejska	Polityka	Bezpieczeństwa	i	Obrony
	 CFE	 –	 Conventional Forces in Europe Treaty	/	Traktat	o	siłach	konwen-

cjonalnych	w	Europie
	 CIA	 –	 Central Intelligence Agency / Centralna	Agencja	Wywiadowcza
	 CJTF	 –	 Combined Joint Task Force	 /	 Połączone	 Siły	 Wielonarodowe	 do	

Zadań	Specjalnych
	 DKP	 –	 Doradczy	Komitet	Polityczny
	 EAPC	 –	 Euro-Atlantic Partnership Council	 /	 Euroatlantycka	 Rada	 Part-

nerstwa
	 ESDI – European Security and Defence Identity	/	Europejska	Tożsamość	

Bezpieczeństwa	i	Obrony
	 ETA – Euskadi Ta Askatasuna /	Terrorystyczno-polityczna	organizacja	

walcząca	o	niezależność	Baskonii
	 EWG	 –	 Europejska	Wspólnota	Gospodarcza
	 EWWiS –	 Europejska	Wspólnota	Węgla	i	Stali
	 FBI	 –	 Federal Bureau of Investigation	/	Federalne	Biuro	Śledcze
	 IFOR – Implementation Force	 /	 Wielonarodowe	 Siły	 Pokojowe	 pod	 do-

wództwem	NATO
	 IMF	 –	 International Monetary Fund	/	Międzynarodowy	Fundusz	Walu-

towy	
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	 IRA – Irish Republican Army	/	Irlandzka	Armia	Republikańska
	 KBE	 –	 Karta Bezpieczeństwa Europejskiego
	 KBWE – Konferencja	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie
	 KC PZPR	 –	 Komitet	Centralny	Polskiej	Zjednoczonej	Partii	Robotniczej
	 KFOR	 –	 Kosovo Force
	 KOMIR	 –	 Konferencja	Odprężenia	Militarnego	i	Rozbrojenia
	 MBFR	 –	 Mutual Balanced Force Reductions	/	Wzajemna	i	Zrównoważona	

Redukcja	Sił	Konwencjonalnych
	 NAC – North Atlantic Conference	/	Rada	Północnoatlantycka
	 NACC	 –	 North American Calibration Cooperation	 /	 Północnoatlantycka	

Rada	Współpracy
	 NATO – North Atlantic Treaty Organization	/	Pakt	Północnoatlantycki
	 OBWE	 –	 Organizacja	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie
	 ONZ	 –	 Organizacja	Narodów	Zjednoczonych
	 PdP	 –	 Partnerstwo	dla	Pokoju
	 RWPG – Rada	Wzajemnej	Pomocy	Gospodarczej
	 SIPRI	 –	 Stockholm International Peace Research Institute	/	Sztokholmski		

Międzynarodowy	Instytut	Badań	nad	Pokojem
	 SIS – System	Informacji	Schengen
	 TREVI	 –	 Terrorism, Radicalism, Extremism, Violence International	 /	We-

wnętrzna	Grupa	ds.	Bezpieczeństwa	(utworzona	przez	Radę	Eu-
ropy)

	 TUE	 –	 Traktat o Unii Europejskiej
	 UDA	 –	 Stowarzyszenie	Obrony	Ulsteru
	 UE	 –	 Unia	Europejska
	 UNHCR	 –	 The UN Refugee Agency
	 UNPROFOR – United Nations Protection Force/	Siły	Ochronne	ONZ	
	 UW	 –	 Układ	Warszawki
	 UVF	 –	 Ulster Volunteer Force	/	Ochotnicze	Siły	Ulsteru
	 UZE	 –	 Unia	Zachodnioeuropejska
 WMD – Weapon of Mass Destruction / Środki masowej zagłady
	 WNP – Wspólnota	Niepodległych	Państw
	 WPZiB	 –	 Wspólna	Polityka	Zagraniczna	i	Bezpieczeństwa
 WTC – World Trade Center / Centrum Handlu Światowego
 WTO – World Trade Organisation / Światowa Organizacja Handlu
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Świat	 początku	 XXI	 wieku	 poszukuje	 nowych	 dróg	 rozwoju.	 Postęp	 cy-
wilizacyjny	 jest	 wszechobecny	 i	 determinuje	 zachowania	 człowieka,	 zbio-
rowości	 ludzkich	 i	 instytucji	 przez	 nie	 kreowanych.	 Jednakże	 współczesny	
świat	jest	bardzo	zróżnicowany,	nie	wszyscy	równomiernie	czerpią	z	rozwo-
ju,	społeczeństwa	różnią	się	dziedzictwem	kulturowym,	zamożnością,	wizją	
przyszłości.	Jednym	słowem	–	jesteśmy	różni,	a	przez	to	mniej	tolerancyjni,	
inaczej	 postrzegający	 świat	 i	 jego	 drogę	 rozwojową.	 Ta	 inność	 i	 nierówno-
mierność	w	rozwoju	powodują	wiele	 frustracji,	wzajemnego	obwiniania	 się	
o	niesprawiedliwość	i	próby	dominacji	silniejszych	nad	słabszymi.

Świat	wkroczył	w	XXI	wiek	z	wieloma	obawami,	świadomością	różnorod-
nych	zagrożeń,	mających	wpływ	na	bezpieczny	byt	człowieka	i	społeczności,	
w	których	funkcjonuje.	Obok	wielu	potrzeb	potrzeba	bezpiecznego	życia,	jak	
nigdy	dotąd,	ma	wymiar	egzystencjalny	i	stanowi	przedmiot	troski	i	współ-
pracy	międzynarodowej.	Towarzyszy	temu	świadomość,	że	zaniedbanie	bądź	
zlekceważenie	tego	obszaru	stosunków	między	ludźmi	może	mieć	katastro-
falne	znaczenie	dla	przyszłości.	Świat	i	Europa	ery	globalizacji	potrzebują	no-
wej	definicji	swojej	tożsamości,	w	tym	również	w	obszarze	bezpieczeństwa.	

Pojęcie	 „bezpieczeństwo”	 znane	 jest	 ludzkości	 od	 bardzo	 dawna,	 wystę-
puje	ono	w	wielu	dyscyplinach	naukowych:	politologii	i	nauce	o	stosunkach	
międzynarodowych,	prawie,	ekonomii,	socjologii,	historii	i	psychologii.	

Termin	„bezpieczeństwo”	oznacza	stan	bez pieczy,	od	łacińskiego	sine cura 
= securitas. Współczesne	definicje	określają	bezpieczeństwo	jako:	stan	pew-
ności,	spokoju,	zabezpieczenia	oraz	jego	poczucia	i	wskazują,	że	oznacza	ono	
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brak	 zagrożenia	 oraz	 ochronę	 przed	 niebezpieczeństwami.	 Najogólniejszą	
definicję	 bezpieczeństwa	 autorstwa	 Daniela	 Lernera	 zawiera	 wydany	 przez	
UNESCO	Słownik nauk społecznych.	W	dosłownym	znaczeniu	bezpieczeń-
stwo	oznacza	brak	zagrożenia	fizycznego	albo	ochronę	przed	nim1.

Bezpieczeństwo	 ma	 charakter	 podmiotowy.	 Jest	 podstawową	 potrzebą	
człowieka	i	grup	społecznych,	a	także	istotną	potrzebą	państwa	i	systemów	
międzynarodowych.	Jego	brak	budzi	poczucie	niepewności	i	zagrożenia.	Taki	
charakter	bezpieczeństwa	sprawia,	że	każdy	z	wymienionych	podmiotów	sta-
ra	 się	 oddziaływać	 na	 swoje	 otoczenie	 zewnętrzne	 i	 sferę	 wewnętrzną	 oraz	
monitorować	i	usuwać	zagrożenia.	Tak	więc	wyodrębniamy	bezpieczeństwo	
wewnętrzne,	 które	 oznacza	 stabilność	 i	 harmonijność	 państwa	 bądź	 syste-
mu,	oraz	bezpieczeństwo	zewnętrzne,	które	oznacza	brak	zagrożenia.	Dlate-
go	bezpieczeństwo	wewnętrzne	i	zewnętrzne	składa	się	na	ogólne	pojęcie	bez-
pieczeństwa.

W	 praktyce	 mamy	 do	 czynienia	 z	 dwojakim	 rozumieniem	 bezpieczeń-
stwa.	Pierwsze	–	negatywne,	określane	jako	brak	zagrożeń	i	koncentruje	się	
głównie	na	analizowaniu	oddziaływań	w	celu	ochrony	przed	zagrożeniami,	
dla	istotnych	wartości	wewnętrznych.	Drugie	–	pozytywne,	które	postrzega	
kształtowanie	pewności	przetrwania,	posiadania	i	swobód	rozwojowych.

Jedną	 z	 podstawowych	 formuł	 kategorii	 bezpieczeństwa	 w	 nauce	 o	 sto-
sunkach	 międzynarodowych	 jest	 pojęcie	bezpieczeństwa	 międzynarodowe-
go.	Według	wydawanego	przez	Międzynarodową	Akademię	Dyplomatyczną	
w	Paryżu	 Dictionnaire	 Diplomatique	 idea	 bezpieczeństwa	 międzynarodo-
wego	 to	właściwe	każdemu	narodowi	 i	każdemu	państwu	pragnienie	bycia	
zabezpieczonym	w	razie	agresji;	opiera	się	na	posiadanej	przez	państwo	pew-
ności,	że	nie	będzie	obiektem	agresji	lub	że	w	przypadku	jej	nastąpienia	otrzy-
ma	natychmiastową	i	skuteczną	pomoc	ze	strony	innych	państw.

Dictionnaire Diplomatique	stwierdza,	że	bezpieczeństwo będzie tym więk-
sze, im pokój będzie lepiej zabezpieczony.	Wynika	z	tego,	że	bezpieczeństwo	
międzynarodowe	oznacza	nie	tylko	ochronę	indywidualnego	bezpieczeństwa	
państwa,	ale	zarazem	i	przede	wszystkim	ochronę	pokoju	jako	istotnej	war-
tości	oraz	potrzeby	państw	i	systemów	międzynarodowych.	W	takiej	sytuacji	

1	 BOBROW	D.	B.,	HALIŻAK	E.,	ZIĘBA	R.:	Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 
u schyłku XX wieku. Warszawa	1997.	s.	3.
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oczywiste	wydaje	się	stwierdzenie,	że	współcześnie	pokój	jest	istotną	wartoś-
cią,	która	wzbogaca	i	konkretyzuje	treść	bezpieczeństwa	międzynarodowego.	
Pokój	staje	się	bezwzględnym	warunkiem	zapewnienia	przetrwania	państw	
i	systemów	międzynarodowych,	tym	samym	gwarantuje	ich	stabilność	i	bez-
pieczeństwo2.

Bezpieczeństwo	międzynarodowe	jest	istotnym	elementem	procesów	glo-
balizacyjnych.	Reaguje	na	wyzwania	globalizacji	i	zagrożenia,	jakie	ona	wy-
zwala,	jednocześnie	też	wkomponowuje	się	w	mechanizmy	i	relacje,	które	są	
jej	pochodną.

Stabilność	bezpieczeństwa	międzynarodowego	zależy	od	 stopnia	uzgod-
nienia	interesów	państw	wchodzących	w	skład	danego	systemu	międzynaro-
dowego.	Szczególną	funkcję	w	tym	procesie	spełnia	rozwijana	na	dużą	skalę	
globalna	i	regionalna	współpraca	międzynarodowa,	która	przyczynia	się	do	
eliminowania	zagrożeń,	budowania	zaufania	i	przez	to	umożliwia	rozwiązy-
wanie	trudnych	problemów	bezpieczeństwa	międzynarodowego.

Tak	definiowane	i	rozumiane	pojęcie	bezpieczeństwa	międzynarodowego	
zawsze	związane	było	z	poczuciem	wspólnoty	interesów,	solidarności	państw	
i	doskonaleniem	prawa	międzynarodowego.	

Zagadnienia	przedstawione	w	monografii	przeanalizowane	zostały	w	kon-
tekście	 globalizacyjnym	 i	 jego	 wpływu	 na	 bezpieczeństwo	 europejskie.	 Za-
kres	chronologiczny	pracy	obejmuje	okres	od	zakończenia	II	wojny	światowej	
w	Europie,	a	ściślej	ujmując	–	od	zarania	zimnej	wojny	po	czasy	nam	współ-
czesne,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	i	analizą	procesów,	 jakie	nastąpiły	
i	postępują	po	rozpadzie	układu	dwubiegunowego	w	stosunkach	międzyna-
rodowych.	Dla	okresu	 tego	przyjęto	określenie	„era	globalizacji”,	ponieważ	
globalizację	 autor	 rozumie	 jako	 obiektywny	 proces	 postępujący	 w	 czasie	
i	przestrzeni,	który	rozpoczął	się	po	1945	roku,	kiedy	po	ukształtowaniu	sy-
stemu	 dwubiegunowego	 w	 stosunkach	 międzynarodowych	 dominować	 za-
częły	globalne	relacje	międzysystemowe.	Z	biegiem	lat	procesy	globalizacyjne	
stopniowo	obejmowały	wszystkie	dziedziny	aktywności	człowieka	 i	zbioro-
wości	ludzkich.	Przyspieszone	tempo	rozwoju	globalizacji	można	zaobserwo-
wać	od	początku	ostatniej	dekady	XX	wieku.	Nastąpiły	wówczas	zmiany	ja-
kościowe,	globalizacja	w	tempie	geometrycznym	objęła	gospodarkę	oraz	po	

2	 Dictionnaire Diplomatiąue, t.	II.	Paris.	s.	696.
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rozpadzie	układu	bipolarnego	oddziałuje	na	kształtowanie	się	procesów	inte-
gracyjnych	w	Europie.	Wpływa	również	na	współczesne	pojmowanie	bezpie-
czeństwa	i	kształt	systemów	i	koncepcji	bezpieczeństwa	międzynarodowego,	
w	tym	europejskiego.	

Bezpieczeństwo	europejskie	w	okresie	zimnej	wojny	i	po	rozpadzie	systemu	
dwubiegunowego,	w	warunkach	kształtujących	się	przemian	globalizacyjnych	
to	problem	badawczy,	który	zwraca	uwagę	na	najważniejsze	wyzwania	w	tym	
zakresie.

Biorąc	pod	uwagę	uwarunkowania	kształtowania	europejskiego	obszaru	
bezpieczeństwa,	główny	problem	podjęty	w	książce	sprowadza	się	do	pytania	
badawczego	o	wpływ	procesów	globalizacyjnych	na	bezpieczeństwo	współ-
czesnej	 Europy.	 W	 analizowanych	 przez	 autora	 problemach	 szczegółowych	
szukano	odpowiedzi	na	następujące	zagadnienia:
	 •	 Jakie	czynniki	ukształtowały	współczesne	pojmowanie	bezpieczeństwa	

międzynarodowego	i	narodowego?
	 •	 Jaki	jest	wpływ	procesów	globalizacyjnych	na	kształtowanie	się	współ-

czesnej	potrzeby	bezpieczeństwa?	
	 •	 Jakie	 były	 warunki	 kształtowania	 się	 bezpieczeństwa	 europejskiego	

w	okresie	zimnej	wojny?
	 •	 W	 jaki	 sposób	 kształtowała	 się	 architektura	 bezpieczeństwa	 europej-

skiego	po	rozpadzie	układu	dwubiegunowego?
	 •	 Jaki	wpływ	na	bezpieczeństwo	współczesnej	Europy	ma	proces	jego	in-

stytucjonalizacji?
	 •	 Jaka	 jest	świadomość	współczesnych	zagrożeń	bezpieczeństwa	(głów-

nie	terroryzmu)	wśród	Europejczyków?
	 •	 Jaka	jest	wizja	bezpieczeństwa	europejskiego	w	strategiach	najważniej-

szych	państw	i	instytucji	europejskich?
	 •	 Jakie	koncepcje	bezpieczeństwa	są	w	stanie	realnie	realizować	potrzebę	

bezpieczeństwa	społeczeństw	europejskich	ery	globalizacji?	
Tak	sformułowane	pytania	badawcze	pozwalają	na	postawienie	następują-

cej	hipotezy	głównej:	procesy	globalizacyjne	są	pochodną	przemian	politycz-
nych,	 cywilizacyjnych,	 ekonomicznych	 i	 postępu	 technicznego,	 czynią	 jed-
nostki,	zbiorowości	ludzkie	i	podmioty	międzynarodowe	wzajemnie	od	siebie	
zależnymi,	kreują	procesy	polityczne	w	skali	narodowej	i	międzynarodowej,	
wyzwalają	 potrzebę	 integracji,	 generują	 zagrożenia	 o	 charakterze	 global-
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nym,	tym	samym	więc	mają	decydujący	wpływ	na	kształtowanie	się	potrzeby	
wspólnego	bezpieczeństwa,	tworzenie	jego	struktur	oraz	determinację	wspól-
nego	działania	w	tym	zakresie	we	współczesnej	Europie.

Powyższe	 twierdzenie	 jest	 wnioskiem	 wynikającym	 z	 prób	 odpowiedzi	
(hipotez	roboczych)	przyjętych	dla	sformułowanych	wyżej	problemów	szcze-
gółowych:
	 •	 Na	współczesne	pojmowanie	bezpieczeństwa	narodowego	i	międzyna-

rodowego	wpływ	mają	wyzwania	i	zagrożenia	dla	bezpieczeństwa	wy-
nikające	z	przemian	cywilizacyjnych	i	postępujących	procesów	globali-
zacyjnych.	Postępuje	proces	uniwersalizacji	pojęcia	bezpieczeństwa.

	 •	 Procesy	 globalizacyjne	 określają	 współczesne	 wyzwania	 i	 zagrożenia	
dla	bezpieczeństwa	Europy,	i	w	tym	kontekście	uświadamiają	i	kształ-
tują	 potrzebę	 bezpieczeństwa	 jako	 jedną	 z	 podstawowych	 potrzeb	
egzystencjalnych	społeczeństw.

	 •	 W	okresie	zimnej	wojny	bezpieczeństwo	europejskie	kształtowane	było	
przez	układ	równowagi	pomiędzy	dwoma	biegunami	–	podmiotami	–	
Wschodem	zdominowanym	przez	ZSRR	i	Zachodem	pod	hegemonią	
USA.	Układ	równowagi	sił	oraz	 inicjatywy	pokojowe	i	rozbrojeniowe	
stabilizowały	bezpieczeństwo	i	jego	poczucie	w	Europie.

	 •	 Po	 rozpadzie	 układu	 dwubiegunowego	 Europa	 redefiniowała	 pojęcie	
systemu	 bezpieczeństwa	 i	 poszukuje	 rozwiązań	 w	 ramach	 kolektyw-
nego	(zbiorowego)	i	kooperatywnego	systemu	bezpieczeństwa	oraz	po-
przez	procesy	integracyjne,	suwerenną	politykę	bezpieczeństwa	naro-
dowego	poszczególnych	państw,	a	także	globalną	politykę	mocarstw.

	 •	 Proces	instytucjonalizacji	bezpieczeństwa	europejskiego	przyczynia	się	
do	 jego	 wzmocnienia	 poprzez	 wzajemne	 zaufanie,	 wspólne	 strategie	
i	koncepcje	oraz	instytucjonalną	aktywność	w	zakresie	kształtowania	
architektury	bezpieczeństwa	europejskiego.

	 •	 Procesy	 globalizacyjne	 i	 nierównomierność	 rozwoju	 cywilizacyjnego	
uświadomiły	Europejczykom,	że	po	rozpadzie	układu	dwubiegunowe-
go	pojawiły	się	nowe	zagrożenia	bezpieczeństwa,	których	emanacją	jest	
międzynarodowy	terroryzm.	

	 •	 Najważniejsze	państwa	i	instytucje	europejskie	w	swoich	dokumentach	
strategicznych	 bezpieczeństwo	 narodowe	 postrzegają	 jako	 wypadko-
wą	poczucia	bezpieczeństwa	regionalnego	i	globalnego.	Traktują	więc	
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problem	bezpieczeństwa	wspólnego	jako	jedno	z	najważniejszych	wy-
zwań	strategicznych.	

	 •	 Koncepcja	bezpieczeństwa	kolektywnego	(zbiorowego),	koncepcja	bez-
pieczeństwa	kooperatywnego,	wspólna	polityka	zagraniczna	i	bezpie-
czeństwa	UE,	narodowe	koncepcje	bezpieczeństwa	oraz	koncepcje	glo-
balne	mocarstw	wzajemnie	się	przenikają,	dając	rękojmię	bezpiecznego	
bytu	państw	europejskich	na	najbliższe	lata	początku	XXI	wieku.	

W	celu	zbadania	przedłożonych	problemów	badawczych	i	zweryfikowania	
założonych	hipotez	zastosowano	następujące	metody	badawcze:	obserwacja,	
analiza	 i	 krytyka	 źródeł	 oraz	 opracowań,	 metoda	 porównawcza,	 postępo-
wanie	 indukcyjne	 i	dedukcyjne	a	w	jego	ramach	analizę	systemową	i	decy-
zyjną	oraz	wnioskowanie	na	podstawie	ustalonych	w	postępowaniu	badaw-
czym	faktów,	relacji	i	mechanizmów	postępowania.	Metody	powyższe	użyto	
do	analizy	i	syntezy	faktów	i	zjawisk	z	zakresu	bezpieczeństwa	europejskiego	
okresu	zimnej	wojny	i	przełomu	wieków.	

Wszystkie	zastosowane	metody	badawcze	pozwoliły	na	szczegółową	ana-
lizę	głównego	problemu	badawczego.	Zastosowanie	analizy	systemowej	i	de-
cyzyjnej,	było	szczególnie	przydatne	ze	względu	na	rozwój	instytucjonalnych	
form	funkcjonowania	systemu	bezpieczeństwa	europejskiego.	

Struktura	 książki	 jest	 wynikiem	 założeń	 metodologicznych.	 Praca	 ma	
charakter	monograficzny.	Jest	analizą	i	zarazem	syntezą	przemian,	jakie	za-
szły	w	rozwoju	bezpieczeństwa	europejskiego	po	II	wojnie	światowej,	będą-
cych	 konsekwencją	 postępujących	 w	 czasie	 i	 przestrzeni	 procesów	 globali-
zacyjnych.	 Celem	 publikacji	 jest	 poszukiwanie	 odpowiedzi	 na	 postawione	
problemy	 badawcze	 poprzez	 weryfikację	 założonych	 hipotez.	 Celowi	 temu	
podporządkowany	został	układ	pracy	o	charakterze	chronologiczno-proble-
mowym.

Książka	w	swej	zasadniczej	warstwie	poznawczej	odnosi	się	do	następują-
cych	obszarów	badawczych;

Zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa w dobie globalizacji – wyzwania 
dla współczesnej Europy.	 Przeanalizowany	 został	 przebieg	 procesów	 globa-
lizacyjnych	 we	 współczesnym	 świecie,	 dokonujące	 się	 przełomy	 w	 różnych	
dziedzinach	życia	człowieka,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	przełomu	XX	
i	 XXI	wieku.	 Przedstawiono	 różnorodne	 następstwa	 globalizacji,	 dotyczące	
istoty	państwa	demokratycznego,	społeczeństwa,	polityki	wewnętrznej	i	za-
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granicznej	zwłaszcza	związane	ze	współczesnym	rozumieniem	pojęcia	suwe-
renności	i	jej	deterytorializacji.	Zwrócono	uwagę	na	globalizacyjne	zagroże-
nia	dla	demokracji,	takie	jak	coraz	większa	dominacja	korporacji	medialnych	
kreujących,	 a	 nie	 odzwierciedlających	 współczesną	 rzeczywistość	 oraz	 co-
raz	większą	tendencję	przenoszenia	ośrodka	władzy	ze	sfery	polityki	do	sfe-
ry	ekonomii.	Podkreślono	znaczenie	zjawiska	zacierania	się	różnic	pomiędzy	
tym,	co	wewnętrzne,	a	tym,	co	zagraniczne	i	wzajemnych	zależności	polity-
ki	wewnętrznej	 i	zagranicznej	państwa.	Ma	to	 istotne	znaczenie	we	właści-
wym	pojmowaniu	współczesnego	bezpieczeństwa.	Ważną	cechą	globalizacji	
jest	wielokulturowość	współczesnych	społeczeństw,	gdy	obok	siebie	żyją	 lu-
dzie	wyznający	odmienne	style	życia	i	wartości;	rodzi	to	różnorodne	zagro-
żenia	dla	bezpieczeństwa.	Ten	problem	to	istotna	część	analizy	tego	obszaru	
badawczego.	

Istotne	znaczenie	dla	kształtowania	się	procesów	bezpieczeństwa	między-
narodowego	ma	koncentracja	efektów	globalizacji	gospodarki	w	krajach	Eu-
ropy	Zachodniej,	Ameryki	Północnej	i	Azji	Wschodniej.	Alienacja	pozosta-
łych	kontynentów	z	korzyści	wynikających	z	globalizacji,	to	ważne	wyzwanie,	
które	może	w	niedalekiej	przyszłości	prowadzić	do	zagrożeń	bezpieczeństwa.	
Siła	państw	oceniana	będzie	przez	pryzmat	 ich	postępu,	zwłaszcza	 techno-
logicznego.	Nie	każdemu	państwu	jednak	będzie	dane	samodzielne	kreowa-
nie	własnego	postępu.	Będzie	to	stwarzało	sytuacje	konfliktowe.	Wpływ	tego	
problemu	na	bezpieczeństwo	poddany	został	analizie	badawczej.	

Ważne	znaczenie	dla	kształtowania	architektury	bezpieczeństwa	między-
narodowego	ma	współczesne	rozumienie	pojęcia	bezpieczeństwa.	W	tej	czę-
ści	pracy	zaprezentowano	również	różne	poglądy	dotyczące	 tego	problemu.	
Autor	 odniósł	 się	 także	 do	 pojęć	 bezpieczeństwa	 indywidualnego,	 narodo-
wego	 i	międzynarodowego.	Przeanalizował	wzajemne	zależności	pomiędzy	
tymi	kategoriami.	

Analizę	 pierwszego	 obszaru	 badawczego	 kończy	 refleksja	 dotyczącą	
współczesnych	wyzwań	i	zagrożeń,	a	powszechnie	odczuwaną	potrzebą	bez-
pieczeństwa.	Zwrócono	uwagę	na	 istotny	problem	poszukiwania	źródeł	za-
grożeń,	neutralizację	pojawiających	się	sytuacji	kryzysowych	jako	najbardziej	
skuteczną	 metodę	 zapewnienia	 owej	 powszechnie	 artykułowanej	 potrzeby	
bezpieczeństwa.
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Bezpieczeństwo europejskie w okresie zimnej wojny 1945–1991	–	to	kolejny	
obszar	badawczy	poddany	analizie.	W	oparciu	o	dokumenty	źródłowe	autor	
starał	się	przedstawić	nowe	spojrzenie	na	genezę,	przebieg	i	przyczyny	zakoń-
czenia	zimnej	wojny	w	Europie.	Niewątpliwie	na	stan	zimnowojennych	relacji	
miały	wpływ	wzajemne	stosunki	amerykańsko-radzieckie.	To	one	przez	cały	
ten	okres	decydowały	o	przebiegu	zimnej	wojny,	wyścigu	zbrojeń,	wzajemnej	
dywersji	propagandowej	czy	też	o	próbach	porozumienia	między	dwoma	sy-
stemami	polityczno-militarnymi.	Istotne	znaczenie	w	tym	procesie	miały	ini-
cjatywy	pokojowe	i	zwiększające	poziom	bezpieczeństwa	międzynarodowego	
podejmowane	zarówno	przez	Wschód	 i	Zachód,	poszczególne	państwa,	 jak	
i	organizacje	je	reprezentujące,	Pakt	Północnoatlantycki	i	Układ	Warszawski.	
Analiza	tych	zjawisk	stanowi	główną	treść	tego	obszaru	badawczego.	

Instytucjonalizacja procesu bezpieczeństwa europejskiego	 to	 trzeci	 obszar	
badawczy	przeanalizowany	w	pracy.	Autor	podjął	się	w	nim	próby	oceny	bez-
pieczeństwa	międzynarodowego	na	przełomie	wieków.	Analiza	 tych	proce-
sów	wyraźnie	wskazuje	na	stopniowe	przekształcanie	się	systemu	dwubiegu-
nowego	 w	 wielobiegunowy	w	 ostatniej	 dekadzie	 XX	 wieku	 i	 coraz	 większą	
rolę	 instytucji	 międzynarodowych	 w	 kreowaniu	 polityki	 bezpieczeństwa.	
Analizie	poddana	została	działalność	Organizacji	Narodów	Zjednoczonych,	
Organizacji	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie,	Paktu	Północnoatlan-
tyckiego,	Unii	Europejskiej,	Wspólnoty	Niepodległych	Państw	oraz	organi-
zacji	o	charakterze	subregionalnym.	Tę	część	pracy	kończy	refleksja	dotyczą-
ca	istoty	bezpieczeństwa	międzynarodowego	a	kwestii	suwerenności	państw.	
Zaakcentowana	została	teza	o	częściowym	ograniczeniu	zakresu	suwerenno-
ści	państw	dla	wspólnego	dobra,	jakim	jest	system	bezpieczeństwa.	Taki	stan	
rzeczy	jest	także	pochodną	procesów	globalizacyjnych.

Terroryzm – globalne zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw.	
Analizując	 ten	problem,	autor	przedstawił	go	 jako	 jedno	z	najważniejszych	
współczesnych	 wyzwań	 i	 zagrożeń	 bezpieczeństwa	 narodowego	 i	 między-
narodowego	 państw	 europejskich.	 Odniósł	 się	 do	 zagadnień	 pojęciowych,	
scharakteryzował	źródła,	nurty	i	formy	terroryzmu,	nakreślił	prognozę	roz-
woju	terroryzmu	i	superterroryzmu	w	warunkach	globalizacji,	wskazał	moż-
liwości	wykorzystania	broni	masowego	rażenia	przez	ugrupowania	terrory-
styczne	oraz	przeanalizował	 skalę	 i	 zakres	międzynarodowych	uregulowań	
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prawnych	w	zakresie	zwalczania	tego	zjawiska,	a	także	możliwości	reagowa-
nia	i	zapobiegania	aktom	terroryzmu	w	skali	globalnej	i	europejskiej.

Strategie bezpieczeństwa – analizując	 ten	 obszar	 autor	 scharakteryzował	
koncepcje	 rozwoju	 bezpieczeństwa	 światowego	 w	 aspekcie	 globalizacji	 do	
2015	roku,	a	następnie	poddał	analizie	wybrane	dokumenty	–	strategie	USA,	
Federacji	Rosyjskiej,	Unii	Europejskiej	i	Paktu	Północnoatlantyckiego.	Doku-
menty	strategiczne	są	co	jakiś	czas	modernizowane	ze	względu	na	zmienia-
jące	się	warunki	bezpieczeństwa	światowego	i	cele,	jakie	przed	sobą	stawiają.	
Współcześnie	dokumenty	te	są	szczegółową	wykładnią	dążeń	państw	wspól-
nie	tworzących	system	bezpieczeństwa	międzynarodowego.	

Koncepcje systemu wspólnego bezpieczeństwa w Europie to	ostatni	obszar	
badawczy,	który	poddano	analizie	w	prezentowanej	książce.	Zbadano	i	scha-
rakteryzowano	czynniki	mające	wpływ	na	architekturę	bezpieczeństwa	mię-
dzynarodowego.	 Wskazano	 na	 znaczenie	 procesów	 gospodarczych,	 współ-
czesnych	migracji,	ruchów	emancypacyjnych	i	narodowych	oraz	proliferacji	
broni	masowego	rażenia.	Omówiono	wojskowe	aspekty	bezpieczeństwa	do-
tyczące	głównie	kwestii	rozbrojeniowych	oraz	scharakteryzowano	i	podjęto	
się	próby	oceny	współczesnych	koncepcji	bezpieczeństwa	europejskiego.	Do	
najważniejszych	 z	 nich	 autor	 zaliczył:	 koncepcję	 bezpieczeństwa	 wspólne-
go,	zabezpieczenia	się	przed	agresją,	w	ramach	ogólnoeuropejskiego	modelu	
bezpieczeństwa	zbiorowego	(OBWE);	bezpieczeństwo	ramach	koncepcji	ko-
operatywnej	 (NATO);	 koncepcję	 bezpieczeństwa	 w	 ramach	 integrującej	 się	
Europy	(UE);	zapewnienie	bezpieczeństwa	w	ramach	wszystkich	istniejących	
struktur	bezpieczeństwa;	działania	na	 rzecz	bezpieczeństwa	przez	poszcze-
gólne	państwa;	koncepcję	bezpieczeństwa	opartą	na	relacjach	między	mocar-
stwami,	kształtującymi	architekturę	bezpieczeństwa	zgodnie	z	własnymi	in-
teresami.	

Podsumowaniem	rozważań	autora	jest	zawarta	w	zakończeniu	próba	od-
powiedzi	na	postawione	wyżej	problemy	badawcze	poprzez	weryfikację	zało-
żonych	hipotez,	która	jest	odniesieniem	do	treści	pracy.	W	zakończeniu	za-
warto	także	oceny,	postulaty	i	wnioski	poparte	obszerną	bibliografią.	

Problematyka	objęta	 tematem	rozprawy,	ujmująca	bezpieczeństwo	euro-
pejskie	w	kontekście	globalizacji,	nie	znalazła	do	tej	pory	pełnego	odzwier-
ciedlenia	w	polskiej	literaturze	naukowej.	Za	podstawę	do	analiz	i	wniosków	
posłużyły	studia	nad	najważniejszymi	dokumentami	z	zakresu	bezpieczeń-
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stwa	międzynarodowego	z	ostatnich	sześćdziesięciu	lat.	Większość	z	nich	wy-
korzystano	w	wersji	oryginalnej,	docierając	do	nich	poprzez	kwerendę	stron	
internetowych,	lub	z	opracowań	drukowanych	i	wydawanych	przez	Minister-
stwo	Spraw	Zagranicznych,	Polski	Instytut	Spraw	Międzynarodowych,	orga-
nizacje	i	 instytucje	międzynarodowe,	m.in.	takie	jak:	UZE,	OBWE,	NATO,	
ONZ,	Sztokholmski	Międzynarodowy	Instytut	Badań	nad	Pokojem	(SIPRI),	
Europejski	Instytut	Studiów	nad	Bezpieczeństwem	(EUISS,	ISS),	Międzyna-
rodowy	Instytut	Studiów	Strategicznych	(IISS)	oraz	uczelnie	wyższe.	

Dla	postępowania	badawczego	istotna	była	również	lektura	przebogatej	li-
teratury	polskiej	i	obcojęzycznej	podejmującej	tematykę	bezpieczeństwa	mię-
dzynarodowego	 w	 różnych	 uwarunkowaniach.	 Problematyką	 ogólnie	 po-
jętego	 bezpieczeństwa	 europejskiego	 po	 1945	 roku	 zajmowali	 się	 w	 swoich	
pracach	 m.in.	 tacy	 autorzy	 polscy,	 jak:	 Zbigniew	 Brzeziński,	 Jacek	 Czapu-
towicz,	 Zbigniew	 Czachór,	 Edward	 Haliżak,	 Bogdan	 Koszel,	 Stanisław	 Ko-
ziej,	Józef	Kukułka,	Roman	Kuźniar,	Teresa	Łoś	Nowak,	Włodzimierz	Malen-
dowski,	Krzysztof	Malinowski,	Czesław	Mojsiewicz,	Wojciech	Multan,	Adam	
Rotfeld,	Janusz	Stefanowicz,	Sebastian	Wojciechowski	i	Ryszard	Zięba3.	W	li-
teraturze	zagranicznej	na	uwagę	zasługują	prace	 takich	autorów,	 jak:	Chri-
stopher	 Bertram,	 Simon	 Duke,	 Adrian	 Gordon	 victor	 Hyde-Price,	 Jolyon	

3	 BRZEZIŃSKI	Z.:	The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Im-
plications. New	York	1997;	CZAPUTOWICZ	J.	(red.):	Bezpieczeństwo europejskie. Warszawa	
1998;	CZACHÓR	K.:	System europejskiej współpracy politycznej w integrowaniu Europy. War-
szawa	1994;	HALIŻAK	E.,	KUŹNIAR	R.,	SYMONIDES	J.	(red.):	Globalizacja a stosunki mię-
dzynarodowe. Bydgoszcz	–	Warszawa	2003;	KOSZEL	B.:	Trójkąt Weimarski. Geneza, działal-
ność, perspektywy współpracy. Poznań	2006;	KUŹNIAR	R.:	Polityka i siła. Warszawa	2005;	
KOZIEJ	S.:	Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń	2006;	
KUKUŁKA	J.	(red.):	Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie. 
Warszawa	1994;	ŁOŚ-NOWAK	T.	(red.):	Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, 
mechanizmy działania, zasięg. Wrocław	1999;	MALENDOWSKI	W.:	Zimna wojna. Sprzecz-
ności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji. Poznań	1994;	
MALENDOWSKI	W.,	MOJSIEWICZ	Cz.	(red.):	Stosunki międzynarodowe. Wrocław	2000;	
MALINOWSKI	K.,	Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990–2005.	Poznań	2009;	
MULTAN	W.:	Wizje Bezpieczeństwa Europejskiego. Warszawa	1997;	ROTFELD	A.D.:	Euro-
pejskie systemy bezpieczeństwa in statu nascendi. Warszawa	1990;	STEFANOWICZ	J.:	Ład 
międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość. Warszawa	1996;	WOJCIECHOWSKI	S.:	Terro-
ryzm na początku XXI wieku. pojęcie, istota i przyczyny zjawiska.	Bydgoszcz	2011;	ZIĘBA	R.	
(red.):	Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie.	Warszawa	2008.
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Howorth,	Helga	Haftendorn,	Frédéric	Mérand,	Michael	Merlingen,	Ralph	B.	
Levering,	Thierry	Tardy	czy	Peter	Terem4.	Najczęściej	są	to	prace	teoretycz-
ne,	pojęciowe,	określające	stan	badań	i	ich	rozwój	w	obszarze	bezpieczeństwa,	
analizujące	stan	bezpieczeństwa	europejskiego	w	perspektywie	doświadczeń	
historycznych	i	prognozujące	jego	rozwój	w	przyszłości,	zarówno	w	skali	re-
gionalnej	europejskiej,	jak	i	globalnej.	

4	 BERTRAM	CH.:	Europa in the Balance. Washington	1995;	DUKE	S.:	The Elusive Quest 
for European Security: from EDC to CFSP.	London,	New	York,	2000;	HAFTENDORN	H.: 
The Strategic Triangle: France, Germany, and the United States in the Shaping of the New Eu-
rope.	Woodrow	Wilson	Center	Press,	2006;	HOWORTH	J.:	Security and Defence Policy in the 
European Union. Palgrave	 Macmillan,	 2007;	 HYDE-PRICE	 A.G.v.:	 European Security be-
yond Cold War: Four Scenarios for the 2010. London	1991;	LEvERING	R.	B.:	The Cold War, 
1945–1987. Arlington	Heights	1988;	MÉRAND	F.:	European Defence Policy: Beyond the Na-
tion State. Oxford	University	Press,	2008;	MERLINGEN	M.:	European Union Peace Build-
ing and Policing: Governance and the European Security and Defence Policy.	London	2006;	
TARDY	T.:	European Security in a Global Context: Internal and External Dynamics.	Taylor	&	
Francis,	2009;	TEREM	P.:	The Nuclear Non-Proliferation as a Global Issue.	In:	IvANIČKA	K.	
(ed.):	„World,	Europe	and	National	State”.	Scientific	Script	No.	6.	FPv	a	Mv	UMB	Banská	
Bystrica	2004.



R o z d z i a ł  I

Zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa  
w dobie globalizacji  
– wyzwania dla współczesnej Europy

1. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie

Próby	ekonomicznej,	politycznej,	militarnej	czy	też	kulturalnej	integracji	
nie	są	niczym	nowym	w	dziejach	ludzkości.	Była	już	ona	znana	w	postaci	hel-
lenizmu,	 imperium	rzymskiego,	 średniowiecznego	uniwersalizmu	chrześci-
jańskiego,	XIX-wiecznego	kolonializmu,	integracji	europejskiej	po	II	wojnie	
światowej	i	komunistycznego	imperializmu.	Obecna	faza	integrowania	się	lu-
dzi	i	społeczeństw	ma	charakter	szczególny	ze	względu	na	jej	zasięg	i	głębo-
kość,	obejmuje	bowiem	całą	planetę	i	przenika	wszystkie	sfery	życia.	Zjawisko	
to	od	jakiegoś	czasu	nazywamy	globalizacją.

Jest	wiele	definicji	globalizacji,	 jedną	z	najbardziej	przejrzystych	sformu-
łował	podsekretarz	stanu	w	administracji	Billa	Clintona	–	Strobe	Talbott:	Co 
dzieje się tam, ma znaczenie tutaj.	Mówiąc	przejrzyście,	globalizacja	to	inte-
gracja	w	skali	globu,	z	wszystkimi	jej	pozytywnymi	i	negatywnymi	cechami1.

Pierwszy	wielki	przełom	w	historycznej	ewolucji	globalizacji	gospodarki	
nastąpił	w	Xv	i	XvI	wieku	w	momencie	potrzeby	ułatwienia	dostępu	do	in-

1	 KUŹNIAR	R.:	Globalizacja. Geopolityka i polityka	zagraniczna,www.qdnet.pl/warecka	/
sprawy/druk/kuźniar-geopolityka-i-polityka	zagraniczna.	14.01.2007	r.;	KUŹNIAR	R.:	Globa-
lizacja, polityka i porządek międzynarodowy,	W:	HALIŻAK	E.,	KUŹNIAR	R.,	SYMONIDES	
J.	(red.):	Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Bydgoszcz–Warszawa	2003.	s.	153–	174.
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nych	rynków,	zwłaszcza	rynków	Wschodu	–	Arabii,	Chin	oraz	subkontynen-
tu	indyjskiego	i	archipelagu	dzisiejszej	Indonezji.	Cel	tamtej	polityki	polegał	
na	 poszukiwaniu	 sposobów	 zmniejszenia	 kosztów	 transakcyjnych	 poprzez	
skrócenie	 czasu	 transportu	 oraz	 pozyskaniu	 nowych	 źródeł	 zaopatrzenia	
w	surowce	 i	 produkty	 gotowe.	 W	 ślad	 za	 tym	 kreowano	 nowe	 rynki	 zbytu	
na	własne	produkty,	a	od	wszystkich	tych	form	aktywności	w	coraz	większej	
mierze	zależał	rozwój	metropolii	i	panujący	tam	standard	życia.	Jednocześnie	
pojawiła	się	pierwsza	wielka	faza	globalizacji	–	kolonializm.

Drugi	 wielki	 przełom	 w	 globalizacji	 gospodarki	 to	 wiek	 XIX.	 Tamten	
czas	wniósł	do	procesu	globalizacji	zupełnie	nową	jakość,	także	w	rezultacie	
szybkiego	postępu	 technicznego.	Rozwinęły	się	żegluga	 i	kolejnictwo,	poja-
wił	się	telegraf	i	rozkwitła	produkcja	wielkoseryjna.	To	był	okres	odmienny	
od	czasów	Wielkich	Odkryć	Geograficznych,	charakteryzujący	się	postępem	
technologicznym	 i	 ekonomicznym.	 Sprzyjał	 on	 również	 ewolucji	 systemów	
politycznych	i	zmierzaniu	w	niedalekiej	przyszłości	ku	rozwiązaniom	demo-
kratycznym.

Trzeci	wreszcie	wielki	przełom	i	jakościowe	przyspieszenie	w	permanen-
tnym	procesie	globalizacji	to	współczesność.	W	całej	okazałości	zjawisko	owo	
(a	także	sam	termin	globalizacja)	pojawia	się	po	upadku	ZSRR.	Kamieniem	
węgielnym	 było	 tu	 utworzenie	 w	 1994	 roku	 Światowej	 Organizacji	 Handlu	
(WTO),	co	otwarło	bramy	dla	wolnego	handlu	w	świecie.	Nie	da	się	w	sposób	
jednoznaczny	określić,	kiedy	rozpoczęły	się	właściwe	procesy	globalizacyjne.	
Pewien	wpływ	miało	na	 to	powstanie	organizacji	międzynarodowych,	któ-
rych	 zadaniem	 jest	 koordynowanie	 współpracy	 politycznej	 w	 zakresie	 bez-
pieczeństwa,	procesów	gospodarczych	w	skali	światowej	oraz	współdziałania	
w	dziedzinie	kultury,	nauki	i	edukacji2.	Zdaniem	autora	globalizacja	to	proces	
rozwijający	się	w	czasie	i	przestrzeni.	Jego	początków	należy	upatrywać	w	tym	
momencie	dziejowym,	w	którym	stosunki	międzynarodowe	zyskały	aspekt	
globalny,	a	miało	to	miejsce	z	początkiem	kształtowania	się	układu	dwubie-
gunowego,	choć	wówczas	jeszcze	nikt	nie	nazywał	tego	globalizacją.

Globalizację	 współtworzą	 trzy	 procesy:	 pogłębianie	 więzi	 międzynaro-	
dowych,	ograniczanie	wpływu	państw	na	gospodarkę	i	postęp	technologicz-

2	 SZYMAŃSKI	W.:	Globalizacja, wyzwania i zagrożenia. Warszawa	2001.	s.	25.	Szerzej	
zob.	również:	CZERNY	M.:	Globalizacja a rozwój. Warszawa	2005,	GILPIN	R.:	Global Poli-
tical Economy. Princeton	2001.



Rozdział	I24

ny.	 Ten	 ostatni	 ma	 charakter	 zasadniczy.	 Motorem	 przemian	 jest	 rewolucja	
w	informatyce,	w	przetwarzaniu	i	przesyłaniu	informacji.	Procesy	te	przyczy-
niają	się	do	wzrostu	gospodarczego	i	ogólnego	rozwoju,	niestety,	jego	konsu-
mentem	są	nieliczni.	Jest	to	kolejna,	tym	razem	negatywna,	cecha	procesów	
globalizacyjnych.	Podział	cywilizacyjny	przebiega	nie	wzdłuż	granic	państwo-
wych,	nie	między	społeczeństwami	–	ale	poprzez	społeczeństwa.	Sytuacja	taka	
stwarza	potencjalne	źródła	konfliktów,	zarówno	w	skali	poszczególnych	spo-
łeczeństw,	jak	i	międzynarodowej3.

Konsekwencje	globalizacji	nie	ograniczają	się	tylko	do	gospodarki.	Mobil-
ność	kapitału	powoduje	osłabienie	władzy	państwowej.	Stąd	jakże	częste	zja-
wisko,	że	zwycięskie	partie	nie	spełniają	swych	wyborczych	obietnic,	ale	rea-
lizują	program,	który	krytykowały,	będąc	w	opozycji.	Muszą	po	prostu	liczyć	
się	przede	wszystkim	z	kapitałem	ponadnarodowym	–	próba	sprzeciwienia	
się	mu	grozi	destabilizacją	gospodarki.	Kapitał	ponadnarodowy	jest	poza	za-
sięgiem	władzy	państwa.	Postępuje	kryzys	suwerenności,	słabsi	coraz	bardziej	
uzależniają	się	od	silniejszych	i	ta	nierównomierność	w	podejmowaniu	decy-
zji	politycznych	generuje	kolejne	źródła	konfliktów.

Następstwa	 globalizacji	 trzeba	 także	 zauważyć	 w	 polityce	 zagranicznej	
państw,	której	rola	w	ostatnim	okresie	czasu	zmieniła	się	w	związku	z	powsta-
waniem	ponadnarodowych	korporacji.	Dotyczą	one	głównie	 trzech	proble-
mów:	zmiany	znaczenia	suwerenności	państw,	erozji	fundamentów	demokra-
cji	i	zacierania	granicy	między	tym,	co	zagraniczne,	a	tym,	co	wewnętrzne4.	
Wpływ	na	taki	stan	rzeczy	mają	zarówno	korporacje,	jak	i	supermocarstwa.

Państwo	(a	w	państwie	demokratycznym	–	społeczeństwo)	traci	kontrolę	
nad	swym	potencjałem,	nad	 instrumentami	swej	polityki	gospodarczej,	 so-
cjalnej,	obronnej	itd.	Następuje	ograniczanie	autonomii	państwa	w	aspekcie	
wewnętrznym	i	zewnętrznym.	Pojawia	się	zjawisko	określane	jako	deteryto-
rializacja	suwerenności.	Ma	ono	związek	z	działalnością	korporacji	transna-
rodowych	czy	z	 istnieniem	przestrzeni	elektronicznej	 i	 informatycznej.	Swe	
prawa	wynikające	z	zasady	suwerenności,	państwo	realizuje	oraz	broni	tych	
praw	w	coraz	mniejszym	stopniu	w	granicach	swego	terytorium	i	poprzez	po-

3	 MARTIN	H.,	SCHUMANN	H.:	Pułapka globalizacji atak na demokrację i dobrobyt. 
Wrocław	1999.	s.	30–32.

4	 KUŹNIAR	R.:	Globalizacja...



Zagrożenia	a	potrzeba	bezpieczeństwa	w	dobie	globalizacji… 25

dejmowane	autonomicznie	decyzje	najwyższych	organów	państwowych.	Owe	
decyzje	w	coraz	większym	stopniu	są	 jedynie	dostosowaniem	do	zewnętrz-
nych	tendencji,	regulacji,	oczekiwań	lub	presji.	O	realizację	praw	i	interesów	
wynikających	z	suwerenności	trzeba	w	coraz	większym	stopniu	zabiegać	po-
przez	 uczestniczenie	 w	 decyzjach	 podejmowanych	 przez	 liczne	 instytucje	
międzynarodowe.	W	epoce	globalizacji	polityka	staje	się	coraz	mniej	czytel-
na,	zrozumiała	i	dostępna	dla	szerszego	ogółu.	Podejmowanie	decyzji	przesu-
wa	się	w	ręce	menedżerów,	zawodowych	polityków	i	administratorów.	Zda-
niem	socjologów	kurczy	się	w	ten	sposób	społeczeństwo	obywatelskie,	a	jego	
wpływ	ogranicza	się	do	spraw	lokalnych.

Warto	zwrócić	uwagę	na	dwa	związane	z	globalizacją	zjawiska,	które	nio-
są	ze	sobą	zagrożenie	dla	demokracji.	Po	pierwsze,	na	dominujące	znaczenie	
we	współczesnym	świecie	wielkich	korporacji	medialnych,	kreujących,	a	nie	
odzwierciedlających	opinię	publiczną.	Po	drugie,	na	coraz	większą	tendencję	
przenoszenia	ośrodka	władzy,	podejmowania	decyzji	ze	sfery	polityki	do	sfe-
ry	ekonomii.	Zjawisko	to	zagraża	demokracji	i	może	stanowić	kolejne	źródło	
globalnych	zagrożeń5.

Istotną	 cechą	 globalizacji	 jest	 zacieranie	 granicy	 między	 tym,	 co	 zagra-
niczne,	a	tym,	co	wewnętrzne	w	polityce	państwa,	czyli	między	polityką	za-
graniczną	a	polityką	wewnętrzną.	Polityka	zagraniczna	staje	się	w	ogromnym	
stopniu	 polityką	 wobec	 własnego	 społeczeństwa.	 Wynika	 to	 z	 konieczno-
ści	 ciągłego	podejmowania	 wewnętrznych	działań	dostosowawczych	do	ze-
wnętrznych	tendencji	rozwojowych,	a	co	za	tym	idzie,	nieustannego	dialogu	
i	negocjowania	 z	 partnerami	 wewnętrznymi	 zakresu	 i	 tempa	 tych	 dostoso-
wań.	Wprawdzie	to	zjawisko	jest	rezultatem	internacjonalizacji	procesów	roz-
woju	społeczeństw,	 lecz	globalizacja	bez	wątpienia	wymusza	szybsze	tempo	
tych	zmian,	czyli	zacieranie	granicy	między	wewnętrzną	a	zewnętrzną	sferą	
polityki	państwa6.

5	 Zob.	BRZEZIŃSKI	Z.:	Demokracja wobec globalizacji. „Przegląd	Polityczny”	nr	40–41/	
1999;	MAUL	W.:	Geopolityka w XXI wieku: jaką przyszłość ma państwo narodowe?. „Deu-
tschland”	 nr	 6/	 1999;	 DOBROCZYŃSKI	 M.:	 Mechanizm światowych powiązań gospodar-
ki z polityką. „Ekonomista”	nr	3/	1986;	ANIOŁ	W.:	Paradoksy globalizacji. Warszawa	2002.	
s.	15–39.

6	 KUŹNIAR	R.:	Globalizacja...
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Globalizacja	wpływa	głęboko	także	na	kulturę	(rozumianą	zarówno	jako	
sztuka,	jak	i	jako	obyczaje,	mentalność	ludzi).	Następuje	ekspansja	tzw.	pop-
kultury	 Zachodu,	 której	 celem	 jest	 zdominowanie	 stylem	 życia,	 sposobem	
myślenia,	wartościami	społeczeństw	odmiennych	kulturowo	o	innych	trady-
cjach	i	mentalności.	Narasta	również	tzw.	wielokulturowość	–	zjawisko,	gdy	
obok	siebie	żyją	ludzie	wyznający	odmienne	style	życia	i	wartości.	Spowodo-
wane	jest	to	nasileniem	migracji.	Migracje	oczywiście	zawsze	miały	miejsce,	
dawniej	 jednak	 liczba	 imigrantów	była	na	 tyle	niewielka,	 że	 społeczeństwo	
było	w	stanie	ich	zasymilować.	Na	skutek	skali	zjawiska	dziś	jest	to	niemożli-
we.	Społeczności	muszą	się	wzajemnie	poznawać	i	uczyć	tolerancji.	W	innym	
przypadku	może	grozić	to	eskalacją	zagrożeń	o	podłożu	etnicznym7.

Efekty	globalizacji	koncentrują	się	w	krajach	najwyżej	rozwiniętych	–	Eu-
ropy	Zachodniej,	Ameryki	Północnej	i	Azji	Wschodniej.	Kraje	te	tworzą	ak-
tywne	centrum	procesu	globalizacji	gospodarki.	Inne	państwa	tylko	w	nie-
wielkim	 stopniu	 uczestniczą	 w	 tym	 procesie,	 czego	 konsekwencją	 jest	 ich	
niewielki	udział	w	dostępie	do	nowoczesnych	technologii	i	kapitału.	Mają	też	
ograniczony	dostęp	do	zewnętrznych	rynków	zbytu,	a	w	dodatku	na	ich	ryn-
kach	 wewnętrznych	 nasila	 się	 konkurencja	 płynąca	 z	 zewnątrz.	 Proces	 ten	
sprzyja	skonfliktowaniu	„biednych	z	bogatymi”	i	jest	źródłem	kolejnych	za-
grożeń	o	charakterze	międzynarodowym8.

Procesy	 globalizacyjne	 mają	 obiektywny	 charakter.	 Tworzą	 możliwości	
rozwojowe,	pozwalają	na	zoptymalizowanie	współpracy	i	skuteczniejsze	po-
rozumiewanie	się.	Niosą	jednak	za	sobą	również	pewne	zagrożenia,	wynika-
jące	głównie	z	nierównomiernego	rozwoju.	Zjawiska	te	należy	monitorować	
i	szukać	skutecznych	sposobów,	by	nie	doprowadzały	one	do	konfliktów.

Ważnym	elementem	globalizacji	jest	proces	kształtowania	bezpieczeństwa	
międzynarodowego.	Upadek	bipolarnego	podziału	świata	i	koniec	zimnej	woj-
ny	 zakończyły	 ponad	 czterdziestoletni	 okres	 wyścigu	 zbrojeń	 i	 równowagi	
strachu	pomiędzy	rywalizującymi	stronami	w	postaci	NATO	i	Układu	War-
szawskiego.	 Oddaliła	 się	 groza	 totalnego	 konfliktu	 jądrowego,	 który	 w	 róż-
nych	okresach	przybierał	różne	prawdopodobieństwo	zaistnienia.	Zasadniczej	

7	 FRIEDMAN	T.:	Lexus i drzewo oliwne – zrozumieć globalizację. Poznań	2001.	s.	461	
i	nast.

8	 FLEJTERSKI	S.,	WALIŁ	P.	T.:	Ekonomia globalna. Warszawa	2003.	s.	67.
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zmianie	uległo	także	pojmowanie	bezpieczeństwa,	które	najczęściej	kojarzono	
z	potęgą	wojskową,	wyścigiem	zbrojeń	i	odstraszaniem	jądrowym.	Zaistnia-
ła	sytuacja,	w	której	wystąpiły	wyraźne	oznaki	kształtowania	się	nowego	ładu	
światowego.

Z	łatwością	można	było	dostrzec	przyspieszenie	procesów	społeczno-po-
litycznych	w	świecie,	które	nabrały	szczególnego	dynamizmu	w	ostatniej	de-
kadzie	 minionego	 wieku.	 Nastąpił	 wówczas	 wyraźny	 spadek	 liczby	 państw	
o	ustroju	autokratycznym	przy	podwojeniu	się	 liczby	państw	demokratycz-
nych.	Zarysowała	się	również	tendencja	kreowania	„nowego	ustroju”	świato-
wego,	nazwanego	transnarodowym9.

Wspomnianą	dekadę	cechowało	także	zjawisko	dochodzenia	do	pewnych	
standardów	w	stosunkach	międzynarodowych,	o	czym	zaświadcza	ilość	pod-
pisanych	porozumień	pokojowych.

Tak	poważny	wzrost	liczebny	państw	demokratycznych	w	sposób	zdecy-
dowany	 zmniejszył	 prawdopodobieństwo	 występowania	 konfliktów	 zbroj-
nych	pomiędzy	państwami.	W	obliczu	braku	zagrożeń	o	charakterze	global-
nym,	które	mogłyby	powodować	wybuch	konfliktu	na	dużą	skalę,	nastąpiły	
bardzo	wyraźne	symptomy	kształtowania	się	„kultury	pokoju”.	Znalazło	 to	
odzwierciedlenie	w	polityce	zagranicznej	państw	i	redefiniowanych	przez	nie	
strategiach	bezpieczeństwa.

Narody	świata	w	zdecydowanej	mierze	oddalają	się	od	zainteresowań	mi-
litarnych,	kierując	się	w	stronę	zainteresowań	ekonomicznych.	Trend	ten	po-
twierdzają	 chociażby	 wykresy	 tendencji,	 obrazujące	 spadek	 wydatków	 na	
zbrojenia	oraz	zmniejszenie	arsenału	broni	jądrowej10.

Dotychczasowe	 studia	 nad	 przyszłym	 ładem	 światowym	 pozwalają	 na	
przedstawienie	danych	prognostycznych	obejmujących	lata	2005–2020	i	dalej.	
Przewiduje	się,	bacząc	na	rysujące	się	trendy,	iż	w	wieku	XXI	nie	będzie	super-
mocarstw	ani	też	państw	nazywanych	obecnie	Trzecim	Światem.	Wszystkie	
narody	będą	oceniane	przez	pryzmat	ich	postępu,	w	tym	zwłaszcza	technolo-
gicznego.	Kryterium	to	będzie	stanowiło	o	znaczeniu	narodu	lub	rodziny	na-
rodów	świata.

9	 WESOŁOWSKI	E.	A.,	SZERAUC	A.:	Patriotyzm Obronność Bezpieczeństwo. Warszawa	
2002.	s.	268.

10	 ANNAN	K.:	We the peoples: the role of the United Nations in the 21st century. www.unic.
un.org.pl/milenium2000/	-	8k.	7.05.2007	r.
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Teoretycznie	 każdy	 naród	 będzie	 mógł	 rozwijać	 swój	 system	 wartości	
i	osiągać	założone	cele.	Praktycznie	jednak,	nie	wszystkie	narody	będą	zdol-
ne	 do	 realizowania	 swych	 planów	 samodzielnie.	 Poszukiwać	 będą	 pomocy	
ze	 strony	różnych	agencji,	 takich	 jak	Organizacja	Narodów	Zjednoczonych	
lub	podobnych.	Zapewne	narody	te	będą	również	zabiegać	o	pomoc	ze	stro-
ny	„bogatszych	aktorów	światowych”,	 jak:	Europa,	 Japonia	czy	Stany	Zjed-
noczone.	Wydaje	się	wielce	prawdopodobne,	że	obecnie	stosowane	kryteria	
podziału	narodów	na	bardziej	rozwinięte,	rozwinięte	i	słabiej	rozwinięte,	nie	
będą	mogły	się	odnieść	do	oceny	narodów	w	wieku	XXI11.

Kształtowanie	się	nowego	ładu	światowego	może	stanowić	zapowiedź	po-
jawienia	się	w	przyszłości	nowego	modelu	politycznej	i	ekonomicznej	rywali-
zacji	i	współpracy	państw	świata.	Prowadzić	to	będzie	do	zintensyfikowania	
wolnego	handlu	i	wzajemnego	współzawodnictwa.	Należy	oczekiwać,	że	na	
początku	wieku	XXI	zostanie	ustalonych	szereg	nowych	więzi	i	porozumień	
pomiędzy	wieloma	państwami.

Panujący	okres	relatywnego	pokoju	i	spokoju	pogłębi	najprawdopodobniej	
zmianę	relacji	pomiędzy	państwami	na	gruncie	dominacji	rynkowej.	Zjawi-
sko	 to	może	być	praktyką	państw	w	początkowych	 latach	obecnego	wieku.	
Z	pewnością	wystąpi	wyraźne	osłabianie	znaczenia	mocarstwowości	na	rzecz	
kreowania	 nowych	 związków	 politycznych	 i	 ekonomicznych	 wśród	 państw	
postindustrialnych	i	nie	tylko.

Nie	ulega	również	wątpliwości,	że	na	początku	wieku	XXI	Stany	Zjedno-
czone	będą	odgrywały	rolę	lidera	wśród	państw	postindustrialnych.	Nie	moż-
na	także	wykluczyć,	że	niektóre	państwa	tej	grupy,	będące	dotychczas	w	so-
juszu	na	rzecz	bezpieczeństwa	ze	Stanami	Zjednoczonymi,	zaczną	odgrywać	
bardziej	znaczącą	 rolę,	 jako	konkurenci	chcący	uzyskać	większy	polityczny	
i	ekonomiczny	wpływ	na	procesy	światowe12.

Wyróżniamy	pięć	głównych	sił	charakterystycznych	dla	procesów	globali-
zacyjnych,	mających	wpływ	na	kształtowanie	się	nowego	ładu	światowego:
	 1)	 jednobiegunowość,
	 2)	 globalizację	gospodarki	światowej,
	 3)	 osłabienie	znaczenia	państwa	narodowego,

11	 Alternative world scenarist for a new order of nations. www.iiss.org	12.02.2008	r.	s.	20.
12	 WESOŁOWSKI	E.	A.,	SZERAUC	A.:	op.	cit.	s.	269–270.
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	 4)	 poszukiwanie	tożsamości	cywilizacyjnej,
	 5)	 kształtowanie	się	coraz	większego	bieguna	światowej	biedy.

Jednobiegunowość	jako	zjawisko	zaistniało	po	zakończeniu	zimnej	wojny,	
manifestuje	się	supermocarstwowością	Stanów	Zjednoczonych	Ameryki.	We-
dług	opinii	różnych	analityków	może	trwać	przez	kilkanaście	lat.	W	warun-
kach	 jednobiegunowości	 i	braku	scentralizowanych	struktur	można	łatwiej	
rozwiązywać	zaistniałe	w	świecie	kryzysy.	Jednobiegunowość	oznaczać	jed-
nak	może	jednostronny	dyktat	i	dominację	absolutnej	mniejszości	nad	abso-
lutną	większością,	dla	której	brak	jest	alternatywy.

Jednostronne	 działania	 Stanów	 Zjednoczonych,	 podobne	 do	 tych,	 jakie	
były	 prowadzone	 w	 Iraku	 i	 Jugosławii,	 mogą	 przyspieszyć	 formowanie	 się	
niewojskowego	 trójkąta:	 Indie,	Chiny,	Rosja,	a	 także	„strategicznego”	ukła-
du	między	nimi.	Chiny,	Rosja,	Wielka	Brytania	i	Francja	zdradzają	wyraźne	
oznaki	kreowania	się	na	aktorów	globalnych.	Przejście	jednak	świata	do	ukła-
du	wielobiegunowego	za	sprawą	państw	europejskich	i	Chin	wydaje	się	zjawi-
skiem	bardzo	odległym.

Na	początku	XXI	wieku	społeczność	światowa	musi	rozstrzygnąć	–	na	ile	
układ	 jednobiegunowy	sprzyja	bezpieczeństwu	 i	pokojowi	przy	świadomo-
ści	reperkusji,	jakie	on	może	wywołać.	Na	tym	tle	rodzą	się	pytania	o	znacze-
nie	i	rolę	sojuszników	oraz	solidarności	co	do	prowadzonej	wspólnej	polityki	
bezpieczeństwa,	a	także	o	możliwość	zorganizowanego	oporu	przeciwko	do-
minacji	USA.	Tych	wątpliwości	nie	należy	lekceważyć13.

Globalizacja	zaznaczy	się	najbardziej	w	latach	2000–2026.	To	właśnie	ona	
będzie	 stanowić	 o	 konsolidacji	 międzynarodowych	 federacji	 do	 poziomu	
światowej,	która	może	zaistnieć	w	XXII	wieku.	Ogromne	znaczenie	w	 tym	
procesie	będzie	miał	rozwój	gospodarczy.

Chaos	 jako	 kolejna	 siła	 mająca	 wpływ	 na	 stan	 środowiska	 międzynaro-	
dowego	objawia	się	poprzez:	upadek	autorytetu	rządów,	rozpadanie	się	państw,	
nasilanie	się	konfliktów	plemiennych,	etnicznych	i	religijnych,	powstanie	mię-
dzynarodowych	 mafii	 przestępczych,	 coraz	 liczniejsze	 rzesze	 uchodźców,	
rozprzestrzenianie	broni	nuklearnej	i	innych	środków	masowego	rażenia,	sze-
rzenie	się	terroryzmu,	masakry	i	czystki	etnicznej.	Sytuacja	taka	może	dopro-
wadzić	do	kryzysu	państw	narodowych.

13	 UTKIN	A.:	Geostruktura XXI wieku. Moskwa	2000.	s.	10.
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Destrukcyjnemu	działaniu	chaosu	przeciwstawić	można	 trzy	 siły:	 suwe-
renne	 państwa,	 sojusze	 polityczno-wojskowe	 oraz	 organizacje	 międzynaro-
dowe,	 zwłaszcza	 zaś	 ONZ.	 Należy	 również	 zakładać,	 że	 będą	 akceptowane	
i	 respektowane	 zasady	 nieudostępniania	 zaawansowanych	 technologii	 pań-
stwom	nieprzewidywalnym.	Wymaga	to	bardziej	drastycznych	i	skuteczniej-
szych	działań	Organizacji	Narodów	Zjednoczonych14.

Okres	 zimnej	 wojny	 tworzył	 wysoki	 stopień	 stabilności	 sytuacji	 świato-
wej	kosztem	wysokiego	poziomu	zagrożenia	militarnego.	Przeciwstawne	blo-
ki	polityczno-wojskowe	na	bieżąco	 śledziły	wzrost	 zdolności	bojowej	wojsk	
strony	 przeciwnej	 i	 w	 żadnej	 mierze	 nie	 dopuszczały	 do	 osiągania	 znaczą-
cej	w	tym	względzie	przewagi.	Wywołany	tym	wyścig	zbrojeń	doprowadził	
do	niewydolności	ekonomicznej	państw	realnego	socjalizmu	z	byłym	Związ-
kiem	Radzieckim	na	czele.	To	zaś	stało	się	bezpośrednią	przyczyną	rozpadu	
Układu	Warszawskiego.

Nastąpiła	 diametralna	 zmiana	 globalnego	 środowiska	 bezpieczeństwa,	
spowodowana	 pojawieniem	 się	 opisanego	 uprzednio	 „chaosu”	 w	 systemie	
międzynarodowym.	Pojawili	się	nowi	aktorzy	na	scenie	międzynarodowej	nie	
tylko	w	postaci	nowych	państw,	ale	również	wielu	„agencji”	rządowych	i	nie-
rządowych.	Każdy	z	tych	podmiotów	stał	się	kreatorem	określonych	poglądów	
i	działań,	co	zaowocowało	wzrostem	nieokreśloności	zjawisk,	mogących	mieć	
wpływ	 na	 stan	 bezpieczeństwa	 w	 wymiarze	 globalnym.	 Zaistniała	 sytuacja,	
w	 której	 występuje	 niski	 poziom	 stabilności	 sytuacji	 międzynarodowej	 i	ni-
ski	poziom	zagrożenia	militarnego.	Oznacza	ona,	że	mogą	występować	róż-
norodne	zjawiska	kryzysowe	lub	konflikty	o	małej	intensywności.	Odnosi	się	
to	szczególnie	do	rejonów	kryzysogennych,	obejmujących	obszary	nowo	pow-
stałych	państw	historycznie	uznawanych	za	niespokojne.	Wymienić	tu	można	
chociażby	Zakaukazie	i	Bałkany.

Globalne	 środowisko	 bezpieczeństwa	 charakteryzuje	 także	 zmniejszenie	
niebezpieczeństwa	wybuchu	globalnej	wojny	 jądrowej,	przy	wzroście	praw-
dopodobieństwa	rozpowszechniania	broni	atomowej	i	innych	rodzajów	broni	
masowego	rażenia.	Chęć	jej	posiadania	może	wynikać	z	realnych	lub	wyima-
ginowanych	zagrożeń.	Może	także	wypływać	z	przekonania,	że	posiadanie	tej	

14	 HUNTINGTON	 S.	 P.:	 Zderzenia cywilizacyjne. Warszawa	 2000.	 s.	 33;	 MOJSIE-
WICZ	CZ.:	Od polityki do politologii. Toruń	2005.	s.	458–480.
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broni	umocni	międzynarodową	pozycję	danego	państwa	albo	też	z	faktu	po-
siadania	podobnej	broni	przez	sąsiadów15.

Na	kształtowanie	globalnego	środowiska	bezpieczeństwa	wpływ	mają	tak-
że	przemiany	cywilizacyjne,	a	zwłaszcza	przechodzenie	społeczeństw	z	etapu	
industrialnego	do	informacyjnego.	Nowy	wymiar	społeczeństwa	informacyj-
nego	to	nowe	wyzwania	dla	bezpieczeństwa	globalnego.

Procesy	globalizacyjne	spowodowały	–	a	co	gorsze,	nadal	pogłębiają	–	róż-
nice	w	rozwoju	gospodarczym	państw.	Niechęć	czy	też	może	nieumiejętność	
podzielenia	się	efektami	rozwoju	ekonomicznego	przez	państwa	wysoko	roz-
winięte	z	państwami	biednymi	to	kolejne	zarzewie	frustracji,	a	dalej	konflik-
tu,	to	kolejne	wyzwanie	dla	bezpieczeństwa	ery	globalizacji.

W	świecie	podwubiegunowym,	gdzie	można	zauważyć	przyspieszone	tem-
po	globalizacji,	zaprognozowano	kilka	scenariuszy	rozwoju	sytuacji	na	świe-
cie.	Amerykański	filozof	i	politolog	Francis	Fukuyama	w	swojej	pracy	Koniec 
historii	 ogłosił	 zwycięstwo	 demokracji	 liberalnej.	 Wyjaśnienia	 konfliktów	
i	sprzeczności	 zagrażających	 bezpieczeństwu	 człowieka	 i	 narodów	 upatru-
je	 w	tzw.	 naturalnej	 „potrzebie	 uznania”16.	 Inną	 zgoła	 koncepcję	 zapropo-
nował	kolejny	wybitny	uczony	Samuel	Huntington,	który	podłoża	konfliktów	
w	świecie	postzimnowojennym	dopatruje	się	w	sprzecznościach	między	cy-
wilizacjami,	prezentującymi	odmienne	wizje	człowieka,	społeczeństwa,	mo-
ralności	i	religii17.	Kolejną	ciekawą	wizję	rozwoju	podwubiegunowego	świata	
przedstawił	Zbigniew	Brzeziński	w	swojej	książce	Wielka szachownica.	Uznał,	
że	 kluczowym	 strategicznie	 regionem	 dla	 przyszłości	 świata	 będzie	 obszar	
eurazjatycki.	Akceptuje	on	część	poglądów	Samuela	Huntingtona	i	Francisa	
Fukuyamy	i	prezentuje	pogląd,	że	nowy	ład	światowy	będzie	wynikiem	zrów-
noważenia	wpływów	najważniejszych	cywilizacji,	przy	zachowaniu	ich	suwe-
renności	a	zachodnim	stylem	życia	i	ładu	zaproponowanego	przez	demokra-
cję	liberalną.	Owo	zrównoważenie	ma	dać	rękojmię	bezpieczeństwa18.

15	 MOJSIEWICZ	CZ.:	Globalne problemy ludzkości. Poznań	1998.	s.	167–185.
16	 Poglądy	swoje	F.	FUKUYAMA	zawarł	w	książkach:	Koniec historii i	Ostatni człowiek. 

Poznań	1996	i	1997.
17	 Szerzej	zob.	HUNTINGTON	S.	P.:	op.	cit.
18	 Szerzej	 zob.	 BRZEZIŃSKI	 Z.:	 Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykań-

skiej. Warszawa	1998.
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Szczegółowa	analiza	powyższych	koncepcji	nie	pozostawia	wątpliwości,	że	
procesy	globalizacyjne	w	istotny	sposób	determinują	współczesne	środowisko	
bezpieczeństwa.

2. Pojmowanie bezpieczeństwa

Globalizacja	 jest	 procesem	 wszechogarniającym,	 wkracza	 we	 wszystkie	
dziedziny	ludzkiej	aktywności,	bezpieczeństwo	człowieka	i	zbiorowości	spo-
łecznych	 jest	 jedną	 z	 nich.	 Ważne	 zatem	 staje	 się	 współczesne	 pojmowanie	
bezpieczeństwa	i	jego	znaczenie	dla	rozwoju	państw	poddanych	wielorakim	
procesom	globalizacyjnym	i	integracyjnym	w	skali	regionalnej.

Słowo	„bezpieczeństwo”	należy	do	tych,	które	używane	jest	coraz	częściej.	
Nie	miało	ono	takiego	zastosowania	w	przeszłości.	Dziś	służy	do	określenia	
wielu	sfer	związanych	z	życiem	ludzi.	Od	bezpieczeństwa	o	charakterze	glo-
balnym,	regionalnym	i	lokalnym	po	bezpieczeństwo	ruchu	drogowego,	pracy,	
życia	intymnego	i	różnych	form	współżycia.	Termin	ten	wkroczył	do	różnego	
rodzaju	publicystyki	i	nauki,	wielu	jej	dyscyplin	i	subdyscyplin.	Ogólnie	jest	
on	wartościowany	pozytywnie.	Bezpieczeństwo	jest	obiektem	starań,	troski	
i	dążeń,	pragnień	i	zabiegów.	W	przeciwieństwie	do	niego	niebezpieczeństwo	
wartościowane	 jest	 negatywnie,	 traktowane	 jest	 jako	 zło	 i	 to,	 czego	 należy	
unikać,	zwalczać	i	eliminować.	Brak	bezpieczeństwa	lub	proces	spadku	jakie-
goś	poziomu	bezpieczeństwa	traktowane	są	jako	zagrożenia,	zjawisko	i	proces	
groźny	dla	istnienia	życia	i	jego	perspektyw19.

Na	temat	bezpieczeństwa	napisano	już	wiele	opracowań,	w	różnych	kon-
tekstach,	 aspektach,	 wymiarach	 i	 perspektywach.	 Temat	 ten	 można	 zna-
leźć	w	obszarach	zarówno	nauk	humanistycznych,	 społecznych,	nauk	 tech-
nicznych,	przyrodniczych	oraz	filozofii.	Ten	fakt	jest	spowodowany	tym,	że	
współczesne	pojęcie	bezpieczeństwa	jest	wieloznaczne,	jego	zakres	wciąż	ule-
ga	 rozszerzaniu	 i	 w	 zasadzie	 nie	 ma	 dzisiaj	 obszaru	 działalności,	 zarówno	
niematerialnej,	jak	i	materialnej,	w	którym	bezpieczeństwo	nie	odgrywałoby	
istotnej	roli.

19	 ŚWINIARSKI	J.:	Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa	1999.	
s.	12.
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Faktem	jest	jednak,	że	dopiero	w	drugiej	połowie	XX	wieku,	nade	wszyst-
ko	 zaś	 u	 jego	 schyłku,	 zainteresowania	 bezpieczeństwem	 przybrały	 postać	
systematycznych	dociekań	i	badań,	w	których	kategoria	bezpieczeństwa	sta-
ła	się	kategorią	centralną.	Zawładnęła	ona	takimi	historycznie	ukształtowa-
nymi	pojęciami,	 jak:	wojna	 i	pokój,	agresja	 i	altruizm,	natura	 ludzka	 i	sens	
życia,	wolność	 i	 suwerenność,	 szczęście	 i	pomyślność.	Opanowała	więc	ob-
szar	zainteresowań	przede	wszystkim:	filozofii,	nauk	wojskowych,	politolo-
gii,	psychologii	 i	pedagogiki,	 socjologii,	 cybernetyki	 i	 teorii	 systemów	 oraz	
wielu	 innych	dyscyplin	 i	subdyscyplin	nauki	współczesnej.	Weszła	również	
w	spektrum	rozważań	nauk	o	wychowaniu.	W	obszarze	tym	wypiera	termin	
obronność,	przygotowanie	wojskowe	i	militarne.	Skutkiem	tego	jest	to,	że	od	
początku	lat	dziewięćdziesiątych	coraz	większe	uznanie	zdobywa	sobie	edu-
kacja	dla	bezpieczeństwa20.

Powszechność	terminu	bezpieczeństwa	sprzyja	jego	zróżnicowanemu	poj-
mowaniu.	Stąd	niezbędność	względnie	precyzyjnej	definicji.	Regulacje	słow-
nikowe,	które	zakreślają	 jego	znaczenie	wokół	braku	zagrożeń	 lub	ochroną	
przed	zagrożeniami,	poczuciem	 i	odczuciem	pewności	 istnienia,	 tracą	moc	
wyjaśniającą	i	poznawczą.	Stąd	potrzeba,	aby	wniknąć	w	istotę	bezpieczeń-
stwa,	jakoś	uzgodnić	liczne	kategorie	wiązane	z	jego	naturą	i	dokonać	syste-
matyzacji	jego	licznych	teorii	i	koncepcji.	Podejmując	się	tego,	filozofia	sugeru-
je,	że	istota	bezpieczeństwa	tkwi	w	takich	formach	istnienia,	które	zapewniają	
trwanie,	przetrwanie	doskonalenie,	stabilizację	i	rozwój21.

Bezpieczeństwo	jest	tą	wartością,	która	warunkuje	pomyślny	rozwój	czło-
wieka,	grup	społecznych,	narodów	i	państw.	Problem	bezpieczeństwa	towa-
rzyszył	człowiekowi	od	zarania	jego	dziejów.	Stanowił	centrum	jego	działań	
praktycznych	 i	 rozważań	 teoretycznych.	 W	 rezultacie	 powstał	 imponujący	
dorobek	intelektualny,	rozwinięty	system	prawny	oraz	sieć	wyspecjalizowa-
nych	instytucji,	tworzących	rozbudowaną	infrastrukturę	narodowego	i	mię-
dzynarodowego	bezpieczeństwa.

W	przeszłości	bezpieczeństwo	państwa	zdominowane	zostało	przez	prob-
lemy	 związane	 z	 polityką	 zagraniczną	 oraz	 stosunkami	 międzynarodowy-

20	 STAŃCZYK	J.:	Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa	1996.	s.	17.
21	 ŚWINIARSKI	J.:	O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych. War-

szawa–Pruszków	1997.	s.	32.
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mi.	Z	tego	też	względu	za	najistotniejszy,	a	nawet	jedyny	wyznacznik	bezpie-
czeństwa	państwa	uznawano	stan	przygotowania	państwa	do	odparcia	agresji	
zbrojnej,	a	także	siłę	poczynań	na	arenie	międzynarodowej	w	tym	zakresie.

W	 cieniu	 pozostały	 kwestie	 bezpieczeństwa	 człowieka,	 społeczności	 lo-
kalnych,	dóbr	i	majątku	narodowego.	Majątek	ten	był	w	zasadzie	traktowany	
jako	zaplecze	materialne	dla	sił	zbrojnych	tak	własnych,	jak	i	przeciwnika,	lu-
dzie	zaś	stanowili	tylko	tanią	siłę	roboczą	albo	rezerwę	ludzką	dla	ponoszą-
cych	ogromne	straty	armii,	szczególnie	w	okresie	wojen	masowych,	absorbu-
jących	wielomilionowe	siły.

Podejmowano	wiele	prób	otoczenia	troską	cywilnych	ofiar	wojen,	jednak-
że	 dopiero	 konwencje	 genewskie	 i	 protokoły	 dodatkowe	 do	 tych	 konwencji	
objęły	ochroną	ludność	cywilną,	majątek	narodowy	oraz	dobra	kulturalne22.

Głównymi	aktorami	bezpieczeństwa	pozostają	nadal	państwa	jako	insty-
tucje	polityczne,	zaś	 jednostki,	grupy	i	organizacje	społeczne,	mimo	iż	ota-
czane	są	coraz	większą	troską,	pozostają	w	cieniu	interesów	państwa	i	innych	
podmiotów	zrzeszających	państwa23.

Współczesne	pojmowanie	bezpieczeństwa	 jest	wieloaspektowe,	obejmuje	
wszystkie	dziedziny	życia,	gdzie	może	wystąpić	zagrożenie,	zarówno	w	wy-
miarze	jednostkowym,	grupowym,	narodowym	czy	też	międzynarodowym.	
Zagrożenia	 mogą	 mieć	 różne	 źródła	 i	 mieć	 wpływ	 na	 bezpieczeństwo	 we-
wnętrzne	lub	zewnętrzne,	czy	też	na	jedno	i	drugie.	Współczesne	rozumienie	
bezpieczeństwa	to	również	spojrzenie	przez	pryzmat	uniwersalności	tego	po-
jęcia.	W	dobie	globalizacji	obszarów	 ludzkiego	działania	 także	bezpieczeń-
stwo	staje	się	wartością	uniwersalną.

Dla	 pojmowania	 bezpieczeństwa	 w	 jego	 współczesnym	 ujęciu	 użytecz-
ne	będzie	wyodrębnienie	za	Józefem	Kukułką	trzech	wymiarów	bezpieczeń-
stwa:	podmiotowego,	przedmiotowego	i	procesualnego24.	Pierwszy	wymiar	to	

22	 FLEMMING	M.:	Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych. Zbiór 
Dokumentów. Warszawa	2003.	s.18.

23	 ZIĘBA	 R.:	 Pojmowanie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, 
W:	ROSA	R.	(red.):	Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Siedlce–	
–Chlewiska	1999.	s.	57.

24	 KUKUŁKA	J.:	Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa. W:	KUKUŁKA	J.	(red.):	
Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie. Warszawa	 1994.	
s.	40–41.	Autor	swoją	klasyfikację	odniósł	do	kategorii	bezpieczeństwa	międzynarodowego.	
Zdaniem	autora	(D.J.M.)	można	ją	przyjąć	jako	uniwersalną	dla	pojęcia	„bezpieczeństwo”.
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pewność	istnienia	i	przetrwania	jednostki,	grupy,	narodu,	systemu	między-
narodowego,	drugi	odnosi	się	do	stanu	posiadania,	tożsamości	i	swobód	roz-
wojowych	podmiotu,	trzeci	zaś	obejmuje	zmienność	w	czasie	zarówno	obiek-
tywnych,	jak	i	subiektywnych	aspektów	bezpieczeństwa,	co	należy	rozumieć	
jako	pewność	funkcjonowania	i	rozwoju	podmiotu.	Przyjęcie	tych	kryteriów	
współczesnego	pojmowania	bezpieczeństwa	pozwala	na	przyjęcie	tezy	o	uni-
wersalizacji	 tego	 zjawiska,	 której	 głównym	 wyznacznikiem	 są	 procesy	 glo-
balizacyjne.	 Należy	 również	 przyznać,	 że	 współczesne	 rozumienie	 terminu	
„bezpieczeństwo	europejskie”	znacznie	wykracza	poza	li	tylko	kontynental-
ne	odniesienie	się	do	tego	pojęcia.	Termin	ów	traktować	można	zarówno	jako	
element	stanu	bezpieczeństwa	w	Europie,	jak	i	jeden	z	celów	współpracy	euro-
pejskiej.	Można	go	również	rozumieć	jako	jedno	z	kluczowych	ogniw	bezpie-
czeństwa	międzynarodowego	w	skali	globalnej.	Innymi	słowy	–	bezpieczeń-
stwo	europejskie	wpływa	na	bezpieczeństwo	w	ujęciu	globalnym25.

3. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Wyróżnia	 się	 trzy	 wzajemnie	 się	 warunkujące	 wymiary	 bezpieczeństwa:	
jednostkowy,	 narodowy	 i	 międzynarodowy.	 Wzajemne	 relacje	 między	 nimi	
sprawiają,	że	w	większym	lub	mniejszym	stopniu	bezpieczeństwo	jednej	natu-
ry	posiada	wspólne	cechy	z	pozostałymi,	chociaż	zawsze	może	wystąpić	okre-
ślona	sprzeczność	interesów	w	tej	materii.	Bezpieczeństwo	narodowe	powinno	
w	 jak	 najszerszym	 zakresie	 uwzględniać	 wyzwania	 związane	 z	bezpieczeń-
stwem	jednostki	i	grup	społecznych,	z	grupą	państwową	włącznie,	podejmu-
jąc	wyzwania	i	zagrożenia	spowodowane	zarówno	przez	człowieka	przeciwko	
człowiekowi	 lub	prawom	natury,	 jak	 i	wywołane	działaniem	sił	natury,	nad	
którymi	nie	można	zapanować,	mimo	technicznych	osiągnięć	ludzkości.

Bezpieczeństwo	narodowe	ulega	procesowi	ewolucji.	Demokratyzacja	życia	
państwowego	prowadzi	do	rangowania	wartości,	niekoniecznie	związanych	
z	materią	stosunków	międzynarodowych.	Społeczeństwo,	na	równi	z	aktyw-
nością	na	arenie	międzynarodowej,	oczekuje	coraz	szerszych	starań	państwa	
lub	samo	podejmuje	takie	kroki	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	jednostki,	po-

25	 STAŃCZYK	J.:	Kres zimnej wojny. Toruń	2004.	s.	9,	23,	24.



Rozdział	I36

wszechnego	i	publicznego.	Pogodzenie	potrzeb	w	jednym	i	drugim	wymiarze	
stanowi	próbę	uniwersalnego	rozumienia	potrzeby	bezpieczeństwa26.

Strategia	bezpieczeństwa	narodowego	powinna	pogodzić	wszystkie	szcze-
gółowe	 kwestie	 bezpieczeństwa,	 określając	 misje,	 cele,	 instrumenty,	 środki	
i	procedury	 działania	 państwa,	 dając	 podwaliny	 pod	 konstrukcję	 poszcze-
gólnych	strategii	szczegółowych,	do	których	mogłyby	należeć	m.in.:	strategia	
militarna,	strategia	bezpieczeństwa	gospodarczego,	strategia	bezpieczeństwa	
powszechnego,	strategia	bezpieczeństwa	i	porządku	publicznego,	ochrony	gra-
nicy	państwowej	i	wiele	innych.	Rozszerzenie	zakresu	bezpieczeństwa	naro-
dowego	tworzy	nowe	szanse,	z	których	skorzystało	już	wiele	państw.	Przepisy	
prawa	wielu	z	nich	zapewniają	unifikację	zagadnień	bezpieczeństwa	narodo-
wego	oraz	zbudowanie	sprawnego	systemu	działania,	jasnych	reguł	i	proce-
dur	postępowania.	Uniwersalne	podejście	prowadzi	do	uzyskania	znacznych	
korzyści,	tworzy	bowiem	system	reguł	i	procedur,	dzięki	którym	te	same	na-
rzędzia	mogą	być	zastosowane	do	wielu	różnorodnych	działań	w	dziedzinie	
bezpieczeństwa.	Siły	zbrojne	są	narzędziem	odpierania	agresji	militarnej,	lecz	
także	z	powodzeniem	mogą	brać	udział	w	reagowaniu	na	klęski	naturalne,	na	
zamieszki	społeczne	zakłócające	porządek	prawny	w	państwie,	mogą	ochra-
niać	 strefy	połowów	dalekomorskich,	 uczestniczyć	w	 systemie	wychowania	
patriotycznego	obywateli	lub	w	przeciwdziałaniu	przestępczości	oraz	opiece	
nad	znajdującymi	się	w	potrzebie.	Ta	sama	zasada	dotyczy	także	i	innych	na-
rzędzi	państwa,	przy	zachowaniu	reguł	określonych	przepisami	prawa	mię-
dzynarodowego27.

Wiele	państw	dokonało	redefinicji	obrony	narodowej,	która	oznacza	dzi-
siaj	 więcej	 aniżeli	 przedsięwzięcia	 z	 zakresu	 odparcia	 agresji	 zbrojnej.	 Naj-
ogólniej	rzecz	ujmując,	obejmuje	ona	sumę	wszystkich	poczynań	militarnych	
(wojskowych)	i	cywilnych	(niemilitarnych)	państwa	mających	na	celu	prze-
ciwdziałanie	 zagrożeniom	 bezpieczeństwa	 państwa	 jako	 podmiotu	 stosun-
ków	 międzynarodowych	 i	 społeczeństwa.	 Takie	 podejście	 do	 problematyki	
obrony	narodowej	stwarza	doskonałe	warunki	dla	postrzegania	dwóch	rów-
norzędnych	 podmiotów	 bezpieczeństwa,	 państwa	 jako	 instytucji	 politycz-

26	 STAŃCZYK	J.:	Bezpieczeństwo i pokój – wzajemne relacje, W:	R.	ROSA	(red.):	op.	cit.	
s.	66–71.

27	 Ibidem:	s.	17.
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nej	 oraz	 społeczeństwa	 –	 obywateli,	 a	 tym	 samym	 dla	 interdyscyplinarne-
go	 postrzegania	 wielu	 zagrożeń	 bezpieczeństwa	 narodowego,	 uproszczenia	
reguł	kierowania,	zapewnienia	 jednolitej	organizacji	państwa	w	celach	bez-
pieczeństwa	narodowego,	spójnego	gospodarowania	zasobami	ludzkimi	i	ma-
terialnymi	państwa,	uproszczenia	reguł	i	procedur	działania	oraz	określenia	
współzależności	pomiędzy	specyficznymi	obszarami	działania	w	dziedzinie	
bezpieczeństwa	narodowego28.	Takie	ujęcie	bezpieczeństwa	narodowego	i	od-
powiedzialności	 za	 ten	 proces	 stanowi	 jeden	 z	 elementów	 funkcjonowania	
społeczeństwa	obywatelskiego.

Kwestie	bezpieczeństwa,	zdominowane	przez	akcenty	polityczno-militar-
ne,	ulegały	stopniowo	ewolucji,	wraz	z	dostrzeżeniem	szerszej	aniżeli	 tylko	
militarnej	płaszczyzny	zabiegów	o	bezpieczeństwo	państwa.	Wynika	to	z	fak-
tu	 wielu	 różnorodnych	 przyczyn	 zagrożeń	 bezpieczeństwa	 państwa,	 a	tak-
że	i	z	tego,	że	współcześnie	nie	tylko	siły	zbrojne	stanowią	jedyne	narzędzie	
oddziaływania	 na	 innych	 uczestników	 stosunków	 międzynarodowych.	 Za-
gadnienia	 bezpieczeństwa	 rozszerzyły	 się	 mianowicie	 o	 problemy	 zasobów	
surowcowych,	 zagrożeń	 gospodarczych,	 ekologicznych	 i	 o	 zagadnienia	 de-
mograficzne.	 Demokratyzacja	 życia	 społecznego	 i	 pojawienie	 się	 istotnych	
współzależności	między	interesami	państwa	a	interesami	jednostki	wpłynęły	
też	na	potrzebę	równoważenia	tychże	interesów	w	obszarze	bezpieczeństwa,	
a	także	rozłożenia	odpowiedzialności	za	tę	sferę	pomiędzy	państwo	i	obywa-
tela.	Jednym	z	prekursorów	takiego	podejścia	była	Sharon	R.	Ullman,	która	
analizując	zagrożenia	USA,	wskazywała	na	konieczność	równoważenia	wy-
siłków	zbrojeniowych	z	wysiłkami	na	rzecz	ochrony	jakości	życia	obywateli	
i	ich	praw	wynikających	z	aktywności	państwa	na	niwie	bezpieczeństwa29.

Bezpieczeństwo	 państwa	 uwzględniające	 wszystkie	 czynniki	 (zewnętrz-
ne	i	wewnętrzne,	indywidualne	i	grupowe,	przyrodnicze	i	wynikające	z	dzia-
łalności	człowieka)	można	utożsamiać	z	bezpieczeństwem	narodowym.	Po-
wszechne	są	poglądy,	że	bezpieczeństwo	narodowe	stanowi	istotną	i	odrębną	
sferę	działalności	państwa.	Skoro	bowiem	bezpieczeństwo	jest	taką	wartością	
egzystencjalną	jak:	byt,	niepodległość,	suwerenność,	rozwój	gospodarczy	lub	

28	 KITLER	W.:	Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce. Warszawa	2002.	s.	19.
29	 Zob.	DELUMEAU	J.:	Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowie-

ka Zachodu w dawnych czasach. Warszawa	1998.	s.	9–20.
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tożsamość	narodowa	i	wszystkie	stanowią	cele	działalności	państwa,	to	wnio-
sek	z	tego	wynika	taki,	że	aby	osiągnąć	te	cele,	państwo	powinno	prowadzić	
działalność	 w	 określonych	 dziedzinach,	 przypisując	 je	 wyspecjalizowanym	
instytucjom	władzy	i	administracji30.

Bezpieczeństwo	 narodowe	 ujmuje	 wszystkie	 aspekty	 życia	 państwowego	
i	oznacza,	jak	to	definiuje	Stanisław	Dworecki,	taki rzeczywisty stan stabilno-
ści wewnętrznej i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub wystę-
powanie jakichkolwiek zagrożeń (w sensie zaspokajania podstawowych potrzeb 
egzystencjalnych i behawioralnych społeczeństwa oraz traktowania państwa 
jako suwerennego podmiotu w stosunkach międzynarodowych).	Autor	cytowa-
nej	definicji	wskazuje	na	zakres	bezpieczeństwa	narodowego,	które	dotyczy	
sfery	 materialnej	 i	 psychospołecznej	 dążeń	 danego	 narodu,	 a	także	 pozycji	
państwa	na	arenie	międzynarodowej,	określonej	 jakością	czynników	potęgi	
państwa,	a	głównie:	dyplomacji,	gospodarki,	rezerw	finansowych,	surowców,	
ludzi,	morale,	terytorium,	kultury,	sił	zbrojnych,	nauki	i	nowoczesnych	tech-
nologii31.

Traktowane	 całościowo	 bezpieczeństwo	 narodowe,	 według	 Lecha	 Gier-
makowskiego,	dotyczy	bezpieczeństwa	zewnętrznego	państwa	(suwerenność,	
niepodległość	 i	 nienaruszalność	 terytorialna),	 bezpieczeństwa	 wewnętrzne-
go	 (bezpieczeństwo	publiczne,	 ład	konstytucyjno-prawny,	ochrona	 ludności	
i	 majątku	 narodowego	 przed	 zagrożeniami	 i	 skutkami	 klęsk	 żywiołowych)	
i	bezpieczeństwa	 materialnego	 obywateli	 (godziwy	 poziom	 życia	 i	 pracy).	
W	takim	 ujęciu	 dostrzega	 się	 szersze	 aniżeli	 zazwyczaj	 podejście	 do	 zagad-
nień	bezpieczeństwa	narodowego,	lecz	nie	można	się	zgodzić	z	opinią	przywo-
ływanego	autora	prowadzącą	do	stwierdzenia,	iż	bezpieczeństwu	zewnętrzne-
mu	odpowiada	militarna	gotowość	kryzysowa	państwa,	zaś	bezpieczeństwu	
wewnętrznemu	cywilna	gotowość	kryzysowa	państwa32.	Zarówno	w	jednym,	
jak	 i	 drugim	 obszarze	 aktywności	 państwa	 gotowość	 kryzysowa	 obejmuje	
wielorakie	aspekty	jego	działalności.	Możemy	zatem	przyjąć,	że	bezpieczeń-
stwo	narodowe	stanowi	wartość	nadrzędną	pośród	innych	celów	narodowych	

30	 ŁEPKOWSKI	 W.,	 MUCHA	 L.:	 Bezpieczeństwo narodowe a walki nie-zbrojne (stu-
dium). Warszawa	1991.	s.	7.

31	 DWORECKI	S.	:	Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Warszawa	l994.	s.	16.
32	 KITLER	W.:	op.	cit.	s.	24.
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i	 warunkuje	 ich	 realizację	 oraz	 dotyczy	 wartości	 narodowych	 mierzonych	
w	kategoriach:
	 •	 interesów	 życiowych	–	 wartości	 decydujące	 o	 trwałości	państwa,	 do-

brobycie	narodowym	i	rozwoju,	jego	tożsamości	narodowej,	poczuciu	
bezpieczeństwa	we	wszystkich	sferach	życia	społecznego;

	 •	 interesów	strategicznych;	
	 •	 wartości	nie	mające	bezpośredniego	wpływu	na	bezpieczeństwo	kraju,	

lecz	stanowiące	o	przestrzeganiu	norm	prawa	międzynarodowego,	tak	
w	wymiarze	politycznym,	gospodarczym	i	militarnym,	jak	i	humani-
tarnym;

	 •	 określających	poziom	swobody	w	osiąganiu	tych	celów,	który	zależy	od	
pozycji	państwa	na	arenie	międzynarodowej	i	możliwości	zaspokojenia	
oczekiwań	społeczeństwa	w	aspekcie	materialnym	i	psychospołecznym	
oraz	od	charakteru	wyzwań	i	zagrożeń	bezpieczeństwa	narodowego;

	 •	 jako	proces	obejmuje:	różnorodne	zabiegi	w	obszarze	stosunków	mię-
dzynarodowych	i	wewnętrznych	oraz	przedsięwzięcia	ochronne	i	obron-
ne	mające	na	celu	stworzenie	korzystnych	warunków	funkcjonowania	
państwa	na	arenie	międzynarodowej	i	wewnętrznej	oraz	przeciwstawie-
nie	się	wyzwaniom	i	zagrożeniom	bezpieczeństwa	narodowego33.

Bezpieczeństwo	 narodowe,	 jako	 cel	 narodowy,	 przenika	 wszystkie	 inne	
cele.	Oznacza	to,	że	nie	można	osiągnąć	żadnego	z	pozostałych,	nie	czując	się	
bezpiecznym	i	wolnym	od	zagrożeń.	Ideę	tak	pojmowanego	bezpieczeństwa	
wyraził	Klaus	Naumann	w	słowach:	Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz 
bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym34.

Dla	osiągania	celów	bezpieczeństwa	narodowego	stosuje	się	wiele	narzę-
dzi,	z	których	najważniejsze	to:	siły	zbrojne,	gospodarka,	dyplomacja,	a	także	
cała	gama	straży,	służb,	inspekcji	i	policji,	czyli	organizacji	służących	ochro-
nie	i	obronie	państwa	i	narodu.	Każda	z	tych	służb	stanowi	ważny	i	niezbęd-
ny	 tryb	w	mechanizmie	bezpieczeństwa	 i	nie	można	przeceniać	 jednej	nad	
drugą35.

33	 FERENZ	B.:	O bezpieczeństwie w Europie. „Myśl	Wojskowa”	nr	2/	1996.	s.	143.
34	 NAUMANN	K.:	Die Bundeswehr in einer Welt im Umbruch. Berlin	1994,	s.	37.
35	 MADEJSKI	A.:	Wystarczalność obronna – kontrowersje i realia. W:	SIENKIEWICZ	P.	

(red.).	Wystarczalność obronna, Warszawa	1995.	s.	177.
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Kwestię	 łączenia	 bezpieczeństwa	 narodowego	 o	 charakterze	 indywidu-	
alnym,	 państwowym	 i	 międzynarodowym	 określił	 Jerzy	 Stańczyk	 w	postaci	
poziomów	 relacji	 między	 wymiarami	 bezpieczeństwa,	 pozwalającą	 dostrzec	
zawiłą	materię	współzależności	między	bezpieczeństwem	jednostkowym,	na-
rodowym	i	międzynarodowym.

Im	wspólny	obszar	większy,	tym	wyższa	jakość	bezpieczeństwa.	Nie	mo-
żemy	jednak	oczekiwać	idealnego	nałożenia	się	na	siebie	elementów	bezpie-
czeństwa,	a	co	za	tym	idzie	–	dostrzeganie	wspólnych	i	różnych	wartości	dla	
tych	 trzech	 wymiarów	 stanowi	 nierozłączny	 element	 analizowania	 bezpie-
czeństwa,	w	każdej	jego	skali	i	rodzaju.	Te	wspólne	wartości	mają	istotne	zna-
czenie	dla	określenia	zakresu	obrony	narodowej36.

Gdyby	zatem	porównać	zakres	bezpieczeństwa	indywidualnego	z	zakre-
sem	bezpieczeństwa	narodowego,	to	okaże	się,	że:
	 •	 bezpieczeństwo	indywidualne	obejmuje	zbiór	wartości,	które	poszcze-

gólni	obywatele	i	grupy	ludzi	uznają	za	szczególnie	ważne	dla	ich	życia	
i	rozwoju;

	 •	 bezpieczeństwo	narodowe	obejmuje	zbiór	wartości,	które	poszczególni	
obywatele	i	grupy	ludzi	uważają	za	wspólne	i	wspólnie	zabiegają	o	ich	
realizację,	a	także	te,	które	mają	istotne	znaczenie	dla	państwa	jako	in-
stytucji	politycznej,	mimo	występowania	faktu	sprzeczności	z	interesa-
mi	indywidualnymi;

	 •	 wspólne	 wartości	 dla	 obydwu	 wartości	 bezpieczeństwa	 (narodowego	
i	indywidualnego)	możemy	traktować	jako	wartości	o	znaczeniu	życio-
wym	dla	danego	narodu37.

Takie	podejście	po	raz	kolejny	uzasadnia	tezę	o	uniwersalizowaniu	się	po-
jęcia	bezpieczeństwa.

Interesy	życiowe	stanowią	wartość,	którą	jednostki	i	całe	społeczeństwo,	
przy	pomocy	państwa	uznają	za	wspólne	i	najważniejsze,	a	więc	godne	pod-
jęcia	działań,	które	prowadzą	do	ich	ochrony	i	obrony	za	wszelką	cenę.	Zda-
niem	Janusza	Stefanowicza	interesy	życiowe	są tak istotne dla tożsamości i eg-
zystencji narodu, że gotów jest walczyć w ich obronie bez względu na możliwe 
ofiary i koszta. Jednak ani jednostka, ani grupy ludzi, tak jak i państwo, nie 

36	 STAŃCZYK	J.:	Pojmowanie... s.	29–31.
37	 KITLER	W.:	op.	cit.	s.	26.



Zagrożenia	a	potrzeba	bezpieczeństwa	w	dobie	globalizacji… 41

funkcjonują w odosobnieniu. Powoduje to, że po uwzględnieniu czynników 
międzynarodowych utrzymujemy, iż interesy życiowe w bezpieczeństwie naro-
dowym, stanowią wspólną wartość obejmującą interesy indywidualne i naro-
dowe oraz tę część interesów międzynarodowych, która przesądza o trwałości 
państwa, dobrobycie narodowym i rozwoju, jego tożsamości narodowej i po-
czuciu bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia społecznego, z poszanowa-
niem zobowiązań międzynarodowych włącznie. Interesy życiowe przesądzają 
o trwałości państwa i społeczeństwa, a co za tym idzie, państwo jako instytucja 
polityczna i terytorialna forma organizacji społeczeństwa, wykorzystując włas-
ne możliwości oraz korzyści płynące ze współpracy z innymi uczestnikami sto-
sunków międzynarodowych, podejmuje działania we wszystkich sferach swojej 
aktywności dla ochrony i obrony interesów życiowych z całokształtu interesów 
bezpieczeństwa narodowego. Tę sferę aktywności państwa określamy mianem 
obrony narodowej (...)38.

Obronę	narodową	możemy	postrzegać	jako	system	społeczny	lub	jako	sy-
stem	o	charakterze	organizacyjnym.	Jedno	i	drugie	podejście	pozwala	na	do-
strzeżenie	złożonej	materii	zjawiska,	w	jednym	wypadku	postrzeganego	jako	
zbiór	 elementów	 materialno-technicznych,	 społecznych	 i	 kulturowych,	 zaś	
w	drugim	–	jako	szczególnego	rodzaju	przedmiot	realny	stworzony	przez	czło-
wieka	do	realizacji	określonych	celów39.

Państwo,	z	uwagi	na	określone	potrzeby	społeczne,	tworzy,	rozwija	i	po-
budza	do	działania,	gdy	zajdzie	taka	potrzeba,	określone	systemy,	które	moż-
na	określić	mianem	szczegółowych	systemów	bezpieczeństwa	(narodowego).	
Tym	sposobem	wyróżnia	się	m.in.	systemy:
	 •	 obronności,	 którego	 celem	 jest	 przeciwstawienie	 się	 wszystkim	 ze-

wnętrznym	 wyzwaniom	 i	 zagrożeniom	 polityczno-militarnym	 i	 wo-
jennym;

	 •	 ochrony	ludności,	mający	na	celu	ochronę	ludności	cywilnej	przed	nie-
bezpieczeństwami	spowodowanymi	działaniem	sił	natury	i	działalnoś-
cią	człowieka,	przezwyciężanie	ich	następstw,	a	także	zapewnienie	wa-
runków	koniecznych	do	przetrwania.	Podrzędne	wobec	niego	są	z	kolei	

38	 STEFANOWICZ	J.:	Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość. Warszawa	1996.	
s.	56.

39	 KRZYŻANOWSKI	 L.:	 Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa	1994.	
s.	166–167.
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m.in.:	system	ratownictwa,	system	ochrony	przeciwpożarowej	i	ochro-
ny	przeciwpowodziowej;

	 •	 bezpieczeństwa	i	porządku	publicznego,	przeznaczony	do	zapewnienia	
ochrony	życia,	zdrowia,	mienia	i	innych	wartości	przed	bezprawnymi	
działaniami	 oraz	ochronę	zasad	 współżycia	 społecznego	 i	 stosunków	
regulowanych	normami	prawnymi	i	zwyczajami;

	 •	 ochrony	 granic,	 mający	 na	 celu	 niedopuszczenie	 do	 nielegalnego	 jej	
przekraczania	i	przewożenia	towarów	(bez	względu	na	ich	jakość,	ro-
dzaj	i	przeznaczenie)	bez	zezwolenia,	a	także	zapobieganie	przenikaniu	
przez	granicę	chorób	zakaźnych	lub	materiałów	niebezpiecznych;

	 •	 ochrony	systemów	informacyjnych,	służący	przeciwdziałaniu	zakłóce-
niom	oraz	zapewnieniu	poprawnego	funkcjonowania	systemów	zarzą-
dzania	i	kierowania	w	razie	zakłócenia	systemu	obiegu	informacji;

	 •	 ochrony	państwa	i	jego	porządku	konstytucyjnego,	którego	celem	jest	
rozpoznawanie,	zapobieganie,	wykrywanie	i	przeciwdziałanie	zagroże-
niom	godzącym	w	bezpieczeństwo,	obronność,	niezależność	i	ciągłość	
państwa	(dotyczy	to	głównie	aktów	szpiegostwa,	terroryzmu,	narusze-
niom	tajemnicy	państwowej,	przestępstw	przeciwko	państwu	i	jego	po-
rządkowi	konstytucyjnemu).

Powyższe	systemy	szczegółowe	mają	wiele	cech	wspólnych.	Z	uwagi	na	to,	
że	w	pewnych	warunkach	i	okolicznościach	istnieje	konieczność	łączenia	ak-
tywności	 poszczególnych	 systemów	 szczegółowych	 w	 jeden	 spójny	 system,	
pojawiają	się	czasami	zakłócenia	w	uzyskaniu	oczekiwanej	sprawności	 i	 ja-
kości	działania.	Sytuacje	takie	zdarzają	się	wówczas,	gdy	istnieje	konieczność	
podjęcia	działań	na	dużą	skalę,	przy	użyciu	różnorodnych	sił	i	środków	bez	
względu	na	 ich	 formalną	 ilość,	a	 także	przy	zastosowaniu	reguł	 i	procedur	
określonych	na	mocy	odrębnych	przepisów	prawa	państwowego40.

Obok	scharakteryzowanych	wyżej	pojęć	bezpieczeństwa	indywidualnego	
i	narodowego	kolejnym,	nader	istotnym	pojęciem	jest	„bezpieczeństwo	mię-
dzynarodowe”.	 Według	 poglądu	 sformułowanego	 przez	 Józefa	 Kukułkę	
bezpieczeństwo	 międzynarodowe	 jest	 nie	 tylko	 sumą	 bezpieczeństw	 naro-
dowych,	gdyż	zawiera	w	sobie	tzw.	wzmocnienie	zbiorowe,	które	podnosi	ja-

40	 KITLER	W.:	op.	cit.	s.32–33;	KRZYŻANOWSKI	L.:	op.	cit.	s.	134.
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kość	 bezpieczeństwa	 narodowego	 każdego	 z	 państw	 oraz	 polepsza	 warun-
ki	równoczesnego	jego	stabilizowania	i	rozwijania41.	Bezpieczeństwo	między-
narodowe	 jest	 rezultatem	 uczestnictwa	 państw	 w	 systemie	 międzynarodo-
wym,	 ponieważ	 właśnie	 z	 otoczenia	 zewnętrznego	 wychodzą	 zagrożenia	
dla	bezpieczeństwa	państwa,	 jak	 i	mogą	być	tworzone	warunki	stanowiące	
gwarancje	bezpieczeństwa.	Funkcjonowanie	państw	w	 tak	ujętej	 rzeczywi-
stości	 jest	 istotą	 bezpieczeństwa	 międzynarodowego.	 Tradycyjne	 definicje	
bezpieczeństwa	międzynarodowego	akcentują	kontekst	bezpieczeństwa	po-
szczególnych	 państw	 i	 rozpatrują	 środki	 jego	 zapewnienia.	 Należy	 jednak	
zauważyć,	 że	współcześnie	definicje	 te	powinny	 również	uwzględniać	pro-
ces	 i	 rolę	 instytucjonalizacji	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	 międzynarodowe-
go42.	Bezpieczeństwo	międzynarodowe	wyraża	szerszą	treść	niż	bezpieczeń-
stwo	narodowe,	gdyż	określa	 zarówno	zewnętrzne	aspekty	bezpieczeństwa	
państw,	 jak	 i	 przetrwania	 i	 funkcjonowania	 systemu	 międzynarodowego,	
którego	celem	istnienia	 jest	zapewnienie	bezpieczeństwa	 i	pokoju	zarówno	
w	skali	regionalnej	i	globalnej.

Bezpieczeństwo	międzynarodowe	w	tradycyjnym	ujęciu	odnosi	się	do	re-
lacji	 między	 państwami	 występującymi	 samodzielnie	 lub	 reprezentowany-
mi	w	ramach	systemów	i	instytucji	międzynarodowych.	Sferą	zainteresowań	
tych	 relacji	 najczęściej	 były	 zagrożenia	 militarne.	 Procesy	 globalizacyjne	
w	znaczny	sposób	rozszerzyły	całe	spektrum	zjawisk,	do	których	może	od-
nosić	się	pojęcie	bezpieczeństwa	międzynarodowego.	Mają	one	wielostronny	
charakter	 i	 odnoszą	 się	 do	 wzajemnego	 bezpieczeństwa	 ekonomicznego,	
energetycznego,	ekologicznego,	związanego	z	przeciwdziałaniem	zorganizo-
wanej	przestępczości,	bezpieczeństwa	 informacyjnego	 i	wielu	 innych	dzie-
dzin,	 których	 powiązania	 międzynarodowe	 są	 codzienną	 praktyką	 relacji	
międzypaństwowych.

Reasumując,	można	zaryzykować	 twierdzenie,	że	bezpieczeństwo	w	wy-
miarach	 jednostkowym,	 grupowym,	 narodowym	 czy	 międzynarodowym	
wzajemnie	się	warunkuje	i	uzupełnia,	co	jest	znakiem	współczesności	i	świad-
czy	o	uniwersalnym	pojmowaniu	kategorii	bezpieczeństwa.

41	 KUKUŁKA	J.:	Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności 
interesów. „Sprawy	Międzynarodowe”	nr	7/	1982.	s.	35.

42	 Zob.	rozdział	3	niniejszego	opracowania.
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4. Zagrożenia a potrzeba bezpieczeństwa

Mówiąc	 o	 bezpieczeństwie	 indywidualnym,	 narodowym	 i	 międzynaro-
dowym,	nie	można	zapomnieć	o	zagrożeniach.	Stan	i	poziom	zagrożenia	bez-
pieczeństwa	państwa,	 sposób	postrzegania	zagrożeń	–	 to	 jedne	z	głównych	
determinantów	strategii	obronnej.	Ocena	zagrożeń	państwa	stanowi	punkt	
wyjścia	każdej	sensownej	diagnozy	stanu	bezpieczeństwa	a	jednocześnie	naj-
bardziej	oczywisty	punkt	odniesienia	dla	wszystkich	konkretnych	poczynań	
związanych	z	zapewnieniem	tego	bezpieczeństwa43.

Terminy	„bezpieczeństwo”	i	„zagrożenie”	pozostają	ze	sobą	ścisłym	związ-
ku.	Rzecz	znamienna,	że	bezpieczeństwo	w	języku	polskim	definiuje	się	jako	
stan	„niezagrożenia,	spokoju,	pewności”,	co	świadczy	o	etymologicznej	pier-
wotności	znaczenia	słowa	„zagrożenie”	(bezpieczny	–	to	ten,	który	nie	potrze-
buje	„pieczy”,	czyli	opieki,	ponieważ	nie	jest	zagrożony);	również	w	łacinie	i	ję-
zykach	pochodnych	obserwujemy	to	samo	zjawisko	(sine cura,	securitas	–	bez	
pieczy).	Zagrożenie	jest	to,	ogólnie	rzecz	biorąc	(zgodnie	z	terminologią	sto-
sowaną	w	AON),	sytuacja,	w	której	pojawia	się	zwiększone	prawdopodobień-
stwo	powstania	stanu	niebezpiecznego	dla	otoczenia44.

Zagrożenie	bezpieczeństwa	państwa	to	taki	splot	zdarzeń	wewnętrznych	
lub	w	stosunkach	międzynarodowych,	w	którym	z	dużym	prawdopodobień-
stwem	może	nastąpić	ograniczenie	lub	utrata	warunków	do	niezakłóconego	
bytu	i	rozwoju	wewnętrznego	bądź	naruszenie	lub	utrata	suwerenności	pań-
stwa	oraz	jego	partnerskiego	traktowania	w	stosunkach	międzynarodowych,	
w	wyniku	stosowania	przemocy	politycznej,	psychologicznej,	ekonomicznej,	
militarnej45.

Często	nie	dostrzega	się	różnicy	między	zagrożeniami	a	wyzwaniami.	Wy-
zwania	bowiem	należy	traktować	jako	zjawiska,	fakty	zazwyczaj	nowe	bądź	
na	nowo	„odkrywane”,	wymagające	podjęcia	określonych	działań,	nieozna-

43	 BALCEROWICZ	B.:	Obronność Państwa Średniego. Warszawa	1997.	s.	56.
44	 Słownik języka polskiego PWN. Warszawa	1992.	s.	147.
45	 ZIĘBA	 R.:	 Nowe podejście do problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, 

W:	HALIŻAK	E.,	POPIUK-RYSIŃSKA	I.	(red.):	Państwo we współczesnych stosunkach mię-
dzynarodowych. Warszawa,	1995.	s.	102–107.
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czające	 jednak	 nieuchronności	 wystąpienia	 konfliktu.	 Ponieważ	 wyzwania	
wiążą	się	z	sytuacjami	nowymi,	z	którymi	nie	zdążyliśmy	się	oswoić,	łatwo	
bywają	 postrzegane	 jako	 zagrożenia.	 Wyzwania	 mogą	 uświadamiać	 możli-
wość	wystąpienia	zagrożeń,	nie	zaś	ich	nieuchronność.	Uświadomienie	wy-
zwań	 współczesności	 pozwala	 na	 diagnozowanie	 i	 monitorowanie	 zjawisk	
mogących	wywołać	zagrożenia	a	przez	to	ich	eliminację.

Zagrożenia	należałoby	rozpatrzyć	w	kilku	płaszczyznach,	stosując	właści-
we	dla	każdej	z	nich	podejście.	Oto	one:	
	 •	 Pierwsza	–	„ogólnoteoretyczna”	–	uwzględniająca	najogólniejsze	prawa	

rządzące	istnieniem	i	rozwojem	społeczeństw.
	 •	 Druga	–	teorii	stosunków	międzynarodowych.
	 •	 Trzecia	–	nauki	o	polityce	(w	relacji:	polityka	–	środki	polityki).
	 •	 Czwarta	–	analizy	potencjałów	militarnych46.

Konflikt	społeczny	występuje	w	efekcie	narastania	i	zaostrzania	się	sprzecz-
ności	 nierozwiązywanych	 na	 drodze	 współpracy	 czy	 współzawodnictwa.	
Słowem,	naturalny	stan	zrównoważonych	sprzeczności	może	przerodzić	się	
w	stan	 konfliktu.	 Nieuchronności	 konfliktów	 społecznych,	 nieuchronno-
ści	wojen	dowodzili	zarówno	starożytni,	jak	i	nowożytni	filozofowie,	uczeni.	
Charakter	opracowania,	założone	w	nim	cele,	a	także	założona	objętość	po-
wodują,	że	nie	będą	one	w	nim	ani	analizowane,	ani	uzasadniane	czy	podwa-
żane47.

Kolejną	płaszczyznę,	na	której	należałoby	rozpatrywać	kwestie	zagrożeń	
(źródeł	zagrożeń),	stanowi	teoria	stosunków	międzynarodowych.	Przedmiot	
tej	 dziedziny	 nauki	 tworzy	 w	 istocie	 rzeczywistość	 międzynarodowa.	 Rze-
czywistość	międzynarodowa	jest	w	niej	postrzegana	–	upraszczając	–	na	trzy	
różne	sposoby,	w	zależności	od	tego,	którą	z	trzech	głównych	szkół	się	pre-
feruje.	Przyjmując	realistyczną	wizję	rzeczywistości,	należy	zagrożenie	bez-
pieczeństwa	państwa	średniej	wielkości	wiązać	z	istotą	zachowań	państw	na	
arenie	międzynarodowej,	która	wyraża	się	naturalną	dążnością	do	zwiększe-
nia	przez	każde	z	nich	swojej	potęgi.	Wzrost	zaś	potęgi	jednego	państwa	od-
bywa	się	na	ogół	kosztem	kondycji	innych	państw.	Państwa,	jako	podmioty	
suwerenne,	same	decydują	o	swoich	aspiracjach,	celach	oraz	środkach	do	ich	

46	 BALCEROWICZ	B.:	op.	cit.	s.	60.
47	 KORCZYC	W.:	Determinanty współczesnych zagrożeń. Piła	2006.	s.	16.
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osiągnięcia.	 Rozwijając	 pogląd	 realistów	 –	 jeśli	 przyjąć,	 że	 każde	 z	 państw	
dysponuje	zdolnością	do	użycia	siły	–	żaden	z	uczestników	życia	międzyna-
rodowego	nie	może	być	pewien	zamiarów	i	intencji	innych.	Stąd	w	między-
narodowej	rzeczywistości	mamy	do	czynienia	ze	zjawiskiem	„strukturalnej	
nieufności”48.

W	świetle	powyższego	zrozumiałe	staje	się	zabieganie	każdego	z	państw	
o	utrzymanie	stałej	gotowości	do	przeciwstawienia	się	zagrożeniu	zewnętrz-
nemu;	o	zachowanie	zdolności	do	zapobieżenia	agresji.	Szczególną	nieufność	
mogą	wzbudzać	mocarstwa	oraz	państwa	pretendujące	do	pozycji	mocarstw.	
Podstawowe	 przesłanki	 tej	 szczególnej	 nieufności	 –	 to	 rozległe	 (globalne,	
kontynentalne)	interesy	mocarstw	oraz	ich	siła,	umożliwiająca	osiąganie	ce-
lów	drogą	przemocy.	Zachowania	mocarstw	na	arenie	międzynarodowej	są	
bez	względu	na	okres	historyczny	podobne.	Zagrożenia	ze	strony	mocarstwa	
dobrze	wyraża	sformułowany	przez	Janusza	Stefanowicza	termin	„pole	bez-
pieczeństwa”.	Takie	pole	bezpieczeństwa	rozciąga	się	daleko	poza	granice	mo-
carstwa	i	„urządzane”,	„wytyczane”	być	może	na	różne	sposoby,	m.in.	przez	
podporządkowanie	sobie	państw	sąsiednich,	stworzenie	strefy	wpływów49.

Źródło	zagrożeń	w	płaszczyźnie	rzeczywistości	międzynarodowej	stano-
wią	dysproporcje	rozwojowe.	Za	źródła	zagrożeń	należy	uważać	dyspropor-
cje	wyrażające	się	zarówno	w	poziomie	gospodarek	czy	poziomie	życia,	 jak	
i	w	rozwoju	ogólnie	rozumianej	kultury	społeczeństw.	Dysproporcje	rozwo-
jowe,	co	należy	podkreślić,	wiążą	się	nie	tylko	ze	światem	materii;	nie	mniej	
istotnymi	z	punktu	widzenia	zagrożeń	są	dysproporcje	np.	w	poziomach	kul-
tury	politycznej.	Ten	aspekt	zagrożeń	 traktowany	 jest	ostatnio	w	analizach	
bezpieczeństwa	przeprowadzonych	na	Zachodzie	wręcz	pierwszoplanowo50.

Źródłem	zagrożenia	bezpieczeństwa	jest	więc	w	takim	rozumieniu	zarów-
no	nadmiar	siły,	jak	i	jej	niedobór.	Państwo	słabe,	zacofane,	szczególnie	po-
łożone	 w	 otoczeniu	 państw	 rozwiniętych,	 silnych	 ekonomicznie,	 traktować	

48	 Określenie	koncepcji	(teorii,	szkół)	według	MIŚKIEWICZ	B.:	Szkice z dziejów wojsko-
wości. Warszawa–	Poznań	1991.

49	 STEFANOWICZ	J.:	Ład…	s.	76;	SAŁAJCZYK	S.:	Wizje rzeczywistości międzynarodo-
wej. W:	 HALIŻAK	 E.,	 KUŹNIAR	 R.	 (red.)	 Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, 
funkcjonowanie. Warszawa	1994.	s.	36.

50	 BALCEROWICZ	B.:	op.	cit.	s.	64.
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trzeba	jako	czynnik	zakłócający	wykształtowane	w	otoczeniu	standardy,	a	za-
tem	naruszające	bezpieczną	równowagę	sił51.

We	współczesnej	literaturze	przedmiotu	istnieje	raczej	powszechna	zgod-
ność	 co	 do	 tego,	 że	 rola	 środków	 militarnych	 w	 polityce	 międzynarodowej	
maleje.	Faktów	potwierdzających	tę	tezę	jest	wystarczająco	wiele.	Obecnie	dla	
osiągnięcia	celów	polityki	skuteczniejsze	bywają	inne,	bardziej	subtelne	środ-
ki.	Niemniej	siła	zbrojna	–	to	środek	polityki	ostateczny	i	w	pewnych	prze-
działach	czasu	środek	rozstrzygający.	I	bez	względu	na	to,	czy	będziemy	ten	
środek	oceniać	w	kategoriach	„patologii”	czy	„normalności”,	żadne	z	państw	
jak	dotąd	–	ani	w	wymiarze	zewnętrznym,	ani	wewnętrznym	–	się	go	nie	wy-
rzekło.	Ryzyko	stosowania	siły	militarnej	 jako	środka	polityki	istnieje	i	 jest	
ono	tym	większe,	 im	bardziej	skłonne	do	 jej	stosowania	są	konkretne	pań-
stwa,	z	konkretną	tradycją	i	kulturą	polityczną.	Należy	tu	dostrzec	wyraźny	
renesans	geopolitycznego	oglądu	świata.	Zarówno	w	teorii,	jak	i	w	praktyce	
stosunków	międzynarodowych	do	geopolitycznych	uwarunkowań	przykłada	
się	coraz	więcej	uwagi52.

Zagrożenie	dla	państwa	wynika	nie	tyle	z	posiadania	przez	inne	państwo	
określonego	potencjału	militarnego,	co	z	woli	jego	użycia.	To	przekonanie	po-
wtarzane	jest	na	różne	sposoby	przez	znakomitą	większość	teoretyków.	Wy-
nika	ono	z	fundamentalnej	zasady	prymatu	polityki	nad	innymi	dziedzinami	
społecznego	działania.	Są	jednak	podstawy,	by	nie	podważając	go,	twierdzić,	
że	nagromadzony	potencjał	militarny	w	pewnych	okolicznościach	może	„sam	
w	 sobie”	 stanowić	 źródło	 zagrożenia.	 Nadmierne	 skupienie	 sił	 militarnych	
może	zakłócić	równowagę	w	określonym	regionie.	Posiadanie	znacznej	siły	
militarnej	stwarzać	może	pokusę	wykorzystania	jej	dla	osiągnięcia	celów	po-
litycznych.	 Jeszcze	 większe	 zagrożenie	 bezpieczeństwa	 militarnego	 państw	
stanowi	nagromadzenie	przez	inne	państwo	sił	o	charakterze	ofensywnym.	
Możemy	więc	mówić	o	pewnym	sprzężeniu	zwrotnym	w	relacji:	polityka	–	
siła	militarna,	gdzie	polityka	ma	wpływ	na	wytworzenie	znacznego	poten-
cjału	militarnego,	 i	odwrotnie	–	posiadanie	przez	państwo	ogromnego	po-

51	 KUKUŁKA	J.:	Zaspokojenie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach między-
narodowych. W:	HALIŻAK	E.,	KUŹNIAR	R.	(red.):	op.	cit.	s.	129.

52	 BALCEROWICZ	B.,	MARCZAK	J.,	PAWŁOWSKI	J.:	Problemy strategii obrony Polski. 
Warszawa	1993.	s.	88.
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tencjału	militarnego	może	sprowokować	je	do	nieodpowiedzialnych	decyzji	
politycznych53.	Dlatego	tak	duże	znaczenie	we	współczesnym	świecie	mają	za-
hamowanie	niekontrolowanej	proliferacji	broni	masowego	rażenia	oraz	obję-
cie	pełną	kontrolą	międzynarodową	handlu	bronią.

Można	stwierdzić,	że	z	zagrożeniem	militarnym	mamy	do	czynienia	wte-
dy,	 gdy	 państwo	 albo	 dysponuje	 potencjałem	 militarnym	 umożliwiającym	
skuteczne	wywieranie	nacisku	lub	dokonanie	agresji	zbrojnej,	albo	nie	dys-
ponuje	potencjałem	wystarczającym	do	obrony	swojej	suwerenności,	bowiem	
zarówno	jedno,	jak	i	drugie	wywołuje	destabilizację	w	otoczeniu	i	zachwianie	
poziomu	bezpieczeństwa.

Poza	zagrożeniami	militarnymi	istotne	znaczenie	dla	zrozumienia	i	kształ-
towania	współczesnej	potrzeby	bezpieczeństwa	mają	nowe	rodzaje	zagrożeń	
wynikające	z	przemian	politycznych,	 społecznych	 i	 ekonomicznych	przeło-
mu	XX	i	XXI	wieku,	takie	jak:	zagrożenia	terrorystyczne54,	zagrożenia	mają-
ce	podłoże	etniczne,	spowodowane	niekontrolowanymi	migracjami	ludności,	
transnarodową	przestępczością	zorganizowaną,	penetrowaniem	przestrzeni	
informacyjnej	przez	obce	służby	specjalne	i	szeroko	pojęte	zagrożenia	niemi-
litarne.	

Do	najistotniejszych	zagrożeń	niemilitarnych	mających	wpływ	na	kształ-
towanie	współczesnej	rzeczywistości	bezpieczeństwa	należą	zagrożenia	eko-
logiczne	i	cywilizacyjne.	Można	je	podzielić	umownie	na	trzy	grupy:
	 •	 zagrożenia	naturalne	(klęski	i	kataklizmy	żywiołowe);
	 •	 zagrożenia	związane	z	działalnością	człowieka	(dziura	ozonowa,	efekt	

cieplarniany,	 kwaśne	 deszcze,	 skażenia	 promieniotwórcze,	 skażenia	
toksyczne,	rabunkowa	ekologicznie	gospodarka);

	 •	 zagrożenia	nadzwyczajne	(katastrofy,	awarie,	demonstracje,	zamieszki,	
zakłócenia	 sieci	 teleinformatycznej,	 zakłócenia	 transportowe,	energe-
tyczne,	zaopatrzenia	w	wodę	i	żywność)55.	

53	 KOZIEJ	S.:	Wizja polskiej doktryny obronnej u progu XXI wieku. Warszawa:	AON	1990.
54	 Zagrożenia	terrorystyczne	omówione	zostały	w	rozdziale	4	opracowania.
55	 GAŁĘSKI	J.:	Rodzaje i typy współczesnych zagrożeń, W:	KACPRZAK	L.	(red.):	Licen-

tiatvs.	Zeszyty	dydaktyczno-naukowe,	t.	IX,	Politologia	3.	Piła	2006.	s.	131.
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Często	jest	tak,	że	wzajemnie	się	one	przenikają	i	wieloaspektowo	oddzia-
łują	na	stan	bezpieczeństwa56.	Wszystkie	te	zjawiska	stanowią	niebezpieczeń-
stwa,	które	we	współczesnej	nauce	o	 stosunkach	międzynarodowych	nazy-
wamy	 zagrożeniami	 asymetrycznymi.	 Są	 one	 szczególnie	 niebezpieczne,	
ponieważ	wychodzą	poza	konwencjonalne	rozumienie	zagrożeń.	Przeciwnik	
–	niekoniecznie	państwo	–	 stara	 się	obezwładnić	mocarstwo	bądź	państwa	
sprzymierzone	w	sojuszu,	wykorzystując	ich	słabości	i	czyniąc	z	nich	własną	
siłę.	Właśnie	z	takimi	zagrożeniami	będziemy	mieli	do	czynienia	coraz	częś-
ciej.	Dotychczasowe	rozumienie	wojny	i	konfliktu	wymaga	tym	samym	rede-
finicji.	Społeczności	światowej	przyjdzie	przeciwstawiać	się	tym	zagrożeniom	
również	w	sposób	niekonwencjonalny57.

Tak	ujęte	zagrożenia,	będące	wynikiem	współczesnych	wyzwań	cywiliza-
cyjnych,	rodzą	naturalną	potrzebę	bezpieczeństwa	wśród	społeczeństw	glo-
balizującego	 się	 świata.	 Media	 codziennie	 pokazują	 i	 analizują	 wydarzenia	
będące	skutkiem	różnorodnych	konfliktów,	które	są	pochodną	m.in.	prezen-
towanych	wyżej	zagrożeń.	Wzrasta	tym	samym	świadomość	społeczeństw	co	
do	konsekwencji	globalnych,	jakie	mogłyby	nastąpić,	gdyby	nie	prowadzono	
aktywnej	międzynarodowej	działalności	związanej	z	monitorowaniem,	neu-
tralizowaniem	i	zwalczaniem	współczesnych	zagrożeń	bezpieczeństwa.	Świa-
domość	 niebezpieczeństwa	 pochodzącego	 z	 różnych	 źródeł	 i	 będącego	 po-
chodną	wielu	–	nie	do	końca	zbadanych	 jeszcze	–	zjawisk	rodzi	w	każdym	
człowieku,	a	 tym	samym	w	zbiorowościach,	w	których	żyje,	obawę	o	przy-
szłość	swoją,	najbliższych,	narodu	i	świata.	Potrzeba	bezpieczeństwa	jest	za-
tem	potrzebą	egzystencjalną,	warunkującą	rozwój.	Staje	się	ona	powszechna	
w	świadomości	społecznej	i	dlatego	z	dużą	troską	jest	tak	bardzo	pożądana.

56	 Zob.	KORCZYC	W.:	op.	cit.,	s.	59–73.
57	 Szerzej	na	temat	zagrożeń	asymetrycznych	zob.	GAWLICZEK	P.,	PAWŁOWSKI	J.:	Za-

grożenia asymetryczne.	Warszawa	2003.	MADEJ	M.:	Zagrożenia asymetryczne bezpieczeń-
stwa państw obszaru transatlantyckiego. Warszawa	2007.	BABIAK	J.,	WOJCIECHOWSKI	S.:	
Terrorism Pandora’ s box. Analysis of chosen terrorist issue. Poznań	2008.	TEREM	P.:	The 
Nuclear Non-Proliferation as a Global Issue.	 In:	 IvANIČKA	 K.	 (ed.):	 „World,	 Europe	 and	
National	State”.	Scientific	Script	No.	6.	FPv	a	Mv	UMB	Banská	Bystrica,	2004.	TEREM	P.: 
Fight against Asymmetric Threats – Nuclear Terrorism and Proliferation of Nuclear Weapons. 
Zborník	z	medzinárodnej	konferencie:	Nové	bezpečnostné	prostredie	–	tvárou	v	tvár	novým	
bezpečnostným	výzvam.	EAC,	Banská	Bystrica	2004.
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	*	*	*

Globalizacja	jest	zjawiskiem	wielowymiarowym,	pochodną	przemian	cy-
wilizacyjnych,	rozwoju	i	integracji	gospodarki,	ale	także	wielu	niekorzystnych	
zjawisk,	głównie	tych,	które	pogłębiają	różnice	rozwojowe.	Właśnie	te	zjawi-
ska	rodzą	wiele	nieznanych	dotąd	zagrożeń,	które	mają	wpływ	na	stan	bez-
pieczeństwa	 międzynarodowego.	 Procesy	 globalizacyjne	 bardzo	 intensyw-
nie	uaktywniły	się	na	przełomie	wieków,	 jednakże	globalizacja	 to	zjawisko	
historyczne,	kształtujące	się	i	ewoluujące	w	czasie.	Trudno	zgodzić	się	z	au-
torami,	którzy	początków	globalizacji	poszukują	u	schyłku	XX	wieku,	należy	
przyjąć	że	proces	ten	zapoczątkowany	został	po	1945	roku	wraz	z	rywalizacją	
międzysystemową,	tak	znacząco	oddziałującą	na	stosunki	międzynarodowe	
w	ujęciu	globalnym.	W	tej	konfrontacji	kształtowały	się	procesy	integracyjne,	
współpraca	gospodarcza	i	polityczna	w	ramach	systemów	oraz	pojmowanie	
bezpieczeństwa	jako	kategorii	globalnej	i	współpraca	w	tym	zakresie	ponad	
podziałami.	Również	zagrożenia	militarne	miały	charakter	globalny,	realnie	
kształtując	świadomość	bezpieczeństwa	ówczesnych	społeczeństw.	Po	rozpa-
dzie	systemu	dwubiegunowego	mechanizmy,	które	powstały	za	jego	istnienia,	
wzmocniły	współpracę	międzynarodową	w	ujęciu	globalnym.	Kraje	byłego	
bloku	wschodniego	stopniowo	stawały	się	uczestnikami	i	aktorami	procesów	
integracyjnych	w	wymiarze	politycznym,	gospodarczym	i	w	zakresie	bezpie-
czeństwa	w	Europie	nienaznaczonej	już	piętnem	podziałów.	Z	tak	rozumiany-
mi	przemianami	związane	jest	współczesne	pojmowanie	bezpieczeństwa	jako	
toczącego	się	procesu	w	przestrzeni	i	czasie,	który	dotyczy	zarówno	jednost-
ki,	 jak	 i	 grup	 społecznych	 w	 wymiarze	 narodowym,	 regionalnym	 i	 global-
nym	(międzynarodowym).	Pojęcie	„bezpieczeństwo”	staje	się	uniwersalne	ze	
względu	na	różnorodność	zagrożeń	i	powszechność	ich	występowania.

Bezpieczeństwo	to	stan	wolności	od	zagrożeń,	zarówno	tych,	które	mogą	
doprowadzić	 zarówno	 do	 konfliktów	 zbrojnych,	 jak	 i	 szerokiego	 spektrum	
zagrożeń	 niemilitarnych.	 Uświadomienie	 wśród	 społeczności	 międzynaro-
dowej	skali	zagrożeń	rodzi	naturalną	potrzebę	bezpieczeństwa,	która	wzma-
ga	aktywność	w	celu	osiągnięcia	stanu	powszechnego	bezpieczeństwa.	Zro-
zumienie	dla	 tych	procesów	jest	warunkiem	niezbędnym	rozwoju	zarówno	
państw,	jak	i	globalizującego	się	świata



R o z d z i a ł  I I

Bezpieczeństwo europejskie  
w okresie zimnej wojny 1945–1991

1. Geneza i przebieg zimnej wojny

Bezpieczeństwo	europejskie	okresu	zimnej	wojny	było	wypadkową	wza-
jemnych	 relacji	 stosunków	 amerykańsko-radzieckich	 i	 Wschód–Zachód	
w	całym	poddanym	analizie	okresie.	Cechowały	je	wzajemna	nieufność	i	pró-
by	dominacji.	Można	przyjąć	jednak	tezę,	przy	założeniu	względnej	równo-
wagi	sił	przez	cały	ten	okres,	o	stabilnym	stanie	bezpieczeństwa	między	tymi	
układami,	choć	odczucie	społeczne	po	jednej,	jak	i	drugiej	stronie	mogło	tego	
nie	uwzględniać	ze	względu	na	bardzo	ostrą	walkę	ideologiczną	i	propagando-
wą	między	obu	systemami.	Zimna	wojna	to	okres	między	rokiem	1945	(kon-
ferencje	w	Jałcie	 i	Poczdamie)	a	1991,	kiedy	rozwiązany	został	Układ	War-
szawski	i	do	historii	odeszła	rywalizacja	międzysystemowa.	Bezpieczeństwo	
europejskie	w	tym	okresie	jest	przedmiotem	analizy	w	niniejszym	rozdziale.

Trzecie	 spotkanie	 Wielkiej	 Trójki,	 które	 miało	 wyjaśnić	 wiele	 kwestii	
i	spraw	 powojennego	 świata,	 odbyło	 się	 17	 lipca	 1945	 roku	 w	 Poczdamie.	
W	konferencji	 wzięli	 udział:	 sir	 Winston	 Leonard	 Spencer	 Churchill,	 a	 od	
25	sierpnia	Clement	Attlee	(Wielka	Brytania),	Harry	Truman	(Stany	Zjedno-
czone),	Józef	Stalin	(Związek	Radziecki).

Obrady	 toczyły	 się	na	posiedzeniach	plenarnych	z	udziałem	szefów	rzą-
dów,	ministrów	spraw	zagranicznych	oraz	 licznego	zastępu	różnego	rodza-
ju	doradców	 i	ekspertów.	Zasadniczym	zadaniem	konferencji	było	dokona-



Rozdział	II52

nie	politycznego	bilansu	zwycięstwa	militarnego	odniesionego	nad	siłami	Osi	
w	Europie,	jak	również	rozważenie	konkretnych	środków	prowadzących	do	
zbudowania	trwałych	podstaw	pokoju	na	świecie1.	Konferencja	ta	miała	decy-
dować	o	pokoju	oraz	wyznaczyć	całokształt	powojennego	układu	stosunków	
międzynarodowych.

Główne	problemy	konferencji	w	Poczdamie	obejmowały	sprawę	dalszych	
losów	narodu	niemieckiego,	przebieg	granicy	polsko-niemieckiej,	sprawę	ist-
nienia	 i	 funkcjonowania	 powojennych	 Niemiec,	 ustalenie	 zasad	 współpra-
cy	 politycznej	 pięciu	 mocarstw	 (Stanów	 Zjednoczonych,	 Wielkiej	 Brytanii,	
Związku	Radzieckiego,	Chin	i	Francji),	zmiany	terytorialne	w	Europie,	spo-
sób	zawarcia	traktatów	pokojowych	z	państwami	wchodzącymi	przez	pewien	
czas	w	skład	bloku	państw	faszystowskich	oraz	ustanowienie	odszkodowań	
wojennych.	Rozwiązanie	tych	problemów	oraz	wspólne	postanowienia	miały	
przywrócić	ład	i	porządek	na	świecie.

Najwięcej	kontrowersji	przyniosła	sprawa	powojennych	Niemiec	oraz	Pol-
ski.	Zasadniczy	dialog	w	sprawie	polskiej	był	toczony	między	szefem	delegacji	
radzieckiej	Stalinem	a	premierem	rządu	brytyjskiego	Churchillem.

W	uchwałach	konferencji	poczdamskiej,	ogłoszonych	2	sierpnia	1945	ro-
ku,	postanowiono,	że	Niemcy	mają	zostać	poddane	demilitaryzacji.	W	całym	
kraju	 ma	 być	 przeprowadzona	 denazyfikacja,	 demonopolizacja	 gospodar-
ki	oraz	demokratyzacja	życia	politycznego	 i	wychowania.	Układ	poczdam-
ski	 sankcjonował	 istniejący	 podział	 Niemiec	 na	 cztery	 strefy	 okupacyjne:	
amerykańską,	brytyjską,	francuską	i	radziecką2.	Choć	w	uchwałach	zastrze-
żono,	że	mają	one	charakter	przejściowy	do	chwili	zawarcia	traktatu	poko-
jowego	z	Niemcami,	postanowienia	poczdamskie	okazały	się	podstawą	po-
wojennego	statusu	w	Europie.	Przesądziły,	że	wyłączną	odpowiedzialność	za	

1	 KOWALSKI	W.	T.:	Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939–1945). War-
szawa	1970.	s.	72;	PRONOBIS	W.:	Polska i Świat w XX wieku. Warszawa	1993.	s.	231;	DOUG-
LAS	R.:	From War to Cold War 1942–1948. London	1981.	s.	79.	Konferencja	w	Poczdamie	
potwierdziła	podział	powojennego	świata	zgodnie	z	ustaleniami	zawartymi	w	Jałcie	i	usank-
cjonowała	radziecką	dominację	w	Europie	Środkowo-Wschodniej.

2	 DYBKOWSKI	A.,	ŻARYN	J.,	ŻARYN	M.:	Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do 
współczesności. Warszawa	 1998.	 s.	 132;	 CZIOMER	 E.:	 Zarys historii Niemiec powojennych 
1945–1995. Warszawa–Kraków	1997.	s.	37;	zob.	również:	KRASUSKI	J.:	Polityka czterech mo-
carstw wobec Niemiec. Poznań	1967.
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II	wojnę	światową	ponoszą	Niemcy.	Amerykanie	wyjechali	z	Poczdamu	pełni	
optymizmu,	licząc,	że	atut	bomby	atomowej	pozwoli	im	dominować	na	świe-
cie.	Nie	zauważyli,	że	zatwierdzony	w	Poczdamie	podział	świata	odsunie	ich	
od	wpływu	na	zdarzenia	na	ogromnych	obszarach,	które	oddali	pod	kontro-
lę	ZSRR.	Churchill	oceniał	sytuację	bardziej	trzeźwo,	wiedząc,	że	w	Europie	
Wschodniej	jeden	totalitaryzm	zostanie	zastąpiony	drugim.	Polityczne	rezul-
taty	II	wojny	światowej	okazały	się	niezwykle	trwałe.	Po	pierwsze,	w	wyniku	
wojny	 zmalało	 znaczenie	 dawnych	 mocarstw	 europejskich.	 Niemcy	 zostały	
pokonane,	zniszczone	i	podzielone.	Francja,	a	nawet	Wielka	Brytania	uległy	
poważnemu	osłabieniu	i	w	konsekwencji	utraciły	swe	imperia	kolonialne.	Po	
drugie,	na	czoło	potęg	światowych	wysunęły	się	Stany	Zjednoczone	Amery-
ki	i	Związek	Radziecki.	Po	trzecie,	ze	względu	na	rozbieżne	cele	tych	dwóch	
supermocarstw	równowaga	okazała	się	bardzo	chwiejna,	a	następne	dziesię-
ciolecia	przyniosły	zmagania	o	dominację,	w	których	światowe	peryferia	były	
wciągane	w	grę	po	jednej	lub	drugiej	stronie.

Stany	Zjednoczone,	których	polityka	z	okresu	wojny	w	dużej	mierze	do-
prowadziła	do	wzrostu	potęgi	ZSRR,	występowały	w	roli	obrońcy	wolności	
gospodarczej	i	politycznej.	Zachód	Europy	był	sparaliżowany	wpływami	pro-
radzieckiej	propagandy	i	rodzimych	partii	komunistycznych.	Wykorzystując	
pacyfistyczne	i	lewicowe	nastroje	w	Europie	Zachodniej,	ZSRR	miał	nadzieję	
na	stopniowe	obejmowanie	państw	tego	rejonu	swoją	dominacją.	W	rezultacie	
II	wojny	światowej	Związek	Radziecki	opanował	całą	niemal	Europę	Środko-
wą,	stwarzając	sobie	za	pomocą	rządów	komunistycznych	podstawy	trwałej	
kontroli.	Miał	to	być	nowy	etap	rewolucji	światowej.	Mimo	radości	z	końca	
wojny	w	Europie	oraz	oficjalnych	haseł	Wielkiej	Trójki	o	ustanowieniu	no-
wego	ładu	pokojowego	Polska	wychodziła	z	wojny	w	sytuacji	określanej	jako	
„klęska	w	obozie	zwycięzców”.	Społeczeństwo	polskie	było	podzielone	i	trud-
no	było	mu	się	pogodzić	z	nowymi	realiami.

Stosunki	międzyalianckie	stale	się	pogarszały.	Przyczyną	rozłamu	była	po-
lityka	ekspansji	 prowadzona	przez	Związek	Radziecki	oraz	decyzje	podjęte	
w	Waszyngtonie	 i	 stolicach	 Europy	 Zachodniej.	 W	 Moskwie	 zmierzano	 do	
dalszego	 poszerzania	 imperium	 radzieckiego.	 Kreml	 wspierał	 partyzantkę	
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komunistyczną	w	Grecji,	wysuwał	roszczenia	terytorialne	wobec	Turcji.	Po-
wodowało	to	wzrost	napięcia	i	głębokie	zaniepokojenie	Amerykanów3.

Jednak	sygnał	do	zaostrzenia	sytuacji	dał	sam	Stalin,	podkreślając	w	prze-
mówieniu	 przed	 wyborami	 do	 Rady	 Najwyższej	 ZSRR	 w	 lutym	 1946	 roku	
wyższość	systemu	radzieckiego	nad	światem	kapitalistycznym.	Z	kolei	pod-
czas	jednej	z	narad	w	Białym	Domu,	w	styczniu	1946	roku,	prezydent	Tru-
man	powiedział,	iż	ma już dosyć kłócenia się z	ZSRR,	a	5	marca	tegoż	roku,	
przemawiając	 na	 uniwersytecie	 w	 Fulton,	 Churchill	 stwierdził,	 że	 formuje	
się	 blok	 komunistyczny	 i	 zaapelował	 o	 utrzymanie	 współpracy	 wojskowej	
Stanów	Zjednoczonych	 i	Wielkiej	Brytanii.	Wtedy	też	wypowiedział	słowa:	
Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem w poranek całego 

3	 PACZKOWSKI	A.:	Pół wieku dziejów Polski 1939–1989. Warszawa	1996.	s.	112.	Relacje	
pomiędzy	Zachodem	i	Wschodem	w	okresie	zimnej	wojny	kształtowane	były	przez	polity-
kę	odstraszania,	realizowaną	różnorodnymi	środkami,	nie	tylko	militarnymi.	Koncepcję	tę	
realizowano	w	ramach	doktryny	Trumana	–	powstrzymywania	komunizmu,	doktryny	Dul-
lesa	–	odpychania	komunizmu	i	wyzwalania	państw	spod	jego	wpływu,	a	po	powstaniu	wę-
gierskim	 1956	 roku	 –	 doktryny	 zmasowanego	 odwetu,	 przewidującej	 odwet	 przy	 pomocy	
broni	atomowej	w	przypadku	jakiegokolwiek	konfliktu	z	państwami	Układu	Warszawskie-
go.	W	1961	roku	USA	i	ich	sojusznicy	przyjęli	doktrynę	Kennedy’ego	–	elastycznego	reago-
wania,	 przewidującą	 selektywną	 współpracę	 i	 konfrontację;	 zakładała	 tzw.	 stopniowe	 od-
straszanie.	 Jej	 rozwinięciem,	głównie	w	sferze	politycznej,	była	doktryna	Johnsona,	znana	
również	jako	polityka	pokojowego	zaangażowania	czy	też	pokojowego	przyciągania.	Następ-
ne	 koncepcje	 były	 modyfikacjami	 przedstawionych	 wyżej	 i	 zmieniały	 się	 w	 zależności	 od	
przemian	 tendencji	 konfrontacyjnych	 i	 odprężeniowych	 między	 Zachodem	 i	 Wschodem.	
Koncepcje	radzieckie	oscylowały	wokół	ideologicznych	założeń	nieuchronności	wojny	z	ka-
pitalizmem,	dopiero	po	1961	roku	–	w	okresie	rządów	Nikity	Chruszczowa	–	ZSRR	ogłosił	
doktrynę	pokojowego	współistnienia	jako	oficjalny	model	stosunków	między	socjalizmem	
i	kapitalizmem.	Przewidywała	ona	możliwość	pokojowego	przejścia	od	kapitalizmu	do	so-
cjalizmu,	nie	rezygnowano	więc	z	pewnych	elementów	walki	klasowej.	Jej	kontynuacją	była	
doktryna	Breżniewa,	obowiązująca	w	sferze	wewnątrzsystemowej	od	1968	roku,	a	w	stosun-
kach	międzysystemowych	od	1971	roku.	Przewidywała	ona	wewnątrz	systemu	państw	socja-
listycznych	 ograniczoną	 suwerenność	 i	 jedyną	 słuszność	 radzieckiego	modelu	 socjalizmu,	
w	stosunkach	międzynarodowych	zaś	–	pokojowe	współistnienie,	odprężenie	 i	budowanie	
systemu	bezpieczeństwa	zbiorowego	opartego	jednak	na	sile	militarnej	i	koncepcji	równowa-
gi	sił.	Zmiana	tego	stylu	myślenia	nastąpiła	za	rządów	Michaiła	Gorbaczowa,	twórcy	koncep-
cji	„przebudowy	i	nowego	myślenia”.	Koncepcja	ta	w	sferze	stosunków	międzynarodowych	
odnosiła	się	z	troską	o	zachowanie	pokoju	światowego	i	próbowała	ratować	resztki	prestiżu	
państwa	radzieckiego.	Była	preludium	do	zmian,	jakie	miały	nastąpić	w	systemie	sowieckim,	
aż	do	jego	upadku	włącznie.	Szerzej	zob.	STAŃCZYK	J.:	Kres..., s.	132–147.
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kontynentu zapadła żelazna kurtyna. Poza tą linią leżą wszystkie stolice sta-
rych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Muszę to nazwać strefą sowie-
cką i wszystkie one w tej czy innej formie podlegają nie tylko sowieckim wpły-
wom, ale też w wysokim stopniu moskiewskiemu zarządzaniu4.	Świat	wkraczał	
w	epokę	zimnej	wojny,	czyli	jawnego	konfliktu	między	państwami	demokra-
cji	zachodniej	i	Związkiem	Radzieckim.

W	dniu	12	marca	1947	roku	prezydent	Truman	stwierdził	publicznie,	 iż	
Stany	 Zjednoczone	 muszą popierać wolne narody, które przeciwstawiają się 
próbom ujarzmienia ich przez uzbrojone mniejszości lub przez naciski ze-
wnętrzne5.	Słowa	prezydenta	USA	uznane	zostały	za	nowe	zagadnienia	polity-
ki	amerykańskiej,	pod	nazwą	doktryny	Trumana.	Waszyngton	przygotował	
również	program	pomocy	gospodarczej	dla	Europy.	Dnia	5	czerwca	1947	roku	
sekretarz	stanu	Marshall	przedstawił	zarys	takiego	planu,	proponując	zwo-
łanie	międzynarodowej	konferencji	w	tej	sprawie,	która	miała	rozpocząć	się	
w	lipcu	w	Paryżu.	Zaproszono	większość	państw	europejskich,	w	tym	także:	
Bułgarię,	Czechosłowację,	Węgry,	Polskę,	Rumunię	i	Jugosławię.	W	połowie	
czerwca	zostało	również	wystosowane	zaproszenie	dla	Związku	Radzieckiego,	
Moskwa	odrzuciła	jednak	tę	propozycję.	Plan	Marshalla	miał	także	objąć	Pol-
skę	 i	 pozostałe	 państwa	 zdominowane	 przez	 rządy	 komunistów,	 jednakże	
pod	naciskiem	Moskwy	kraje	zza	żelaznej	kurtyny	musiały	zrezygnować	z	je-
go	dobrodziejstw.	Gospodarka	środkowo-wschodniej	Europy	została	podda-
na	–	podobnie	jak	inne	dziedziny	życia	społeczeństw	tu	mieszkających	–	cał-
kowitej	sowietyzacji.	Po	obu	stronach	żelaznej	kurtyny	rosnąć	zaczęły	nowe	
pokolenia	obywateli,	którzy	żyli	w	odmiennych	warunkach	i	inaczej	byli	do-
świadczani	przez	otaczającą	ich	rzeczywistość.	Zimna	wojna	była	w	zasadzie	
wojną	gorącą,	która	rozszerzyła	się	na	wszystkie	dziedziny	życia	obu	bloków	
militarnych.	Najbardziej	skuteczna	okazała	się	wojna	gospodarcza,	która	po-
legała	 na	 dyskryminowaniu	 wymiany	 handlowej	 przeciwnika,	 aby	 osłabić	
przynajmniej	niektóre	istotne	ogniwa	jego	potencjału	ekonomiczno-wojsko-
wego.	 Chodziło	 tu	 przede	 wszystkim	 o	 wprowadzenie	 kwot	 importowych	

4	 CHURCHILL	W.	S.:	The Second World War. t.	vI:	Triumph and Tragedy. London	1985.	
s.	498–502.

5	 Ibidem:	s.	121;	 JENKINS	R.:	Harry Truman. Pogromca komunizmu. Warszawa	1998.	
s.	67.
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i	eksportowych,	dyskryminacji	w	udzieleniu	kredytów	oraz	zakazu	sprzeda-
ży	pewnych	surowców	i	materiałów	uważanych	za	strategicznie	ważne.	Nale-
ży	stwierdzić,	że	wybór	momentu	i	kierunku	wojny	gospodarczej	z	obozem	
komunistycznym	był	dokonany	przez	państwa	kapitalistyczne	bardzo	celnie,	
atmosfera	polityczna	sprzyjała,	a	sama	akcja	była	przeprowadzona	z	wielką	
precyzją	i	znajomością	rzeczy6.

W	styczniu	1949	roku	powstała	Rada	Wzajemnej	Pomocy	Gospodarczej	
–	 RWPG,	 której	 celem	 miała	 być	 integracja	 ekonomiczna	 państw	 socjali-
stycznych.	W	latach	1949–1955	RWPG	skupiła	uwagę	przede	wszystkim	na	
obrocie	 handlowym	 i	 organizacji	 współpracy	 naukowo-technicznej.	 Jednak	
głównym	 jej	 zadaniem	 było	 opracowanie	 wniosków	 i	 zaleceń	 dotyczących	
procesów	rekonstrukcji	i	rozwoju	gospodarek	narodowych	państw	członkow-
skich.	W	działalności	RWPG	nie	było	elementów	przekształcenia	się	w	orga-
nizację	ponadpaństwową7.

Inaczej	proces	integracji	przebiegał	w	tym	czasie	na	obszarze	Europy	Za-
chodniej.	Powstała	wówczas	organizacja	o	nazwie	Europejska	Wspólnota	Wę-
gla	i	Stali	–	EWWiS,	której	zadania	dotyczyły	przede	wszystkim	regulowania	
ważnych	procesów	inwestycyjnych	i	gospodarczych,	mających	ogromne	zna-
czenie	 dla	 mobilizacji	 gospodarczej.	 Te	 działania	 gospodarcze	 prowadzone	
po	obu	stronach	kurtyny	miały	duże	znaczenie	dla	dalszego	rozwoju	zimnej	
wojny.	Wraz	ze	wzrostem	gospodarczym	następował	wzrost	produkcji	broni	
i	amunicji,	postępował	wyścig	zbrojeń,	którego	przykładem	było	przełamanie	
w	1949	roku	przez	ZSRR	monopolu	USA	na	posiadanie	broni	jądrowej8.

W	dniu	4	kwietnia	1949	roku	w	Waszyngtonie	12	państw	zawarło	Pakt	Pół-
nocnoatlantycki.	Układ	ten	zgodnie	z	treścią	art.	5	i	6	zobowiązywał	wszyst-
kie	strony	do	udzielenia	pomocy	wojskowej	w	przypadku	zbrojnej	napaści	na	
jedno	lub	więcej	państw-sygnatariuszy.	Państwa	bloku	socjalistycznego	przy-
jęły	powstanie	paktu	jako	pierwszy	krok	do	mogących	nastąpić	konfliktów9.

6	 FIKUS	 D.:	 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Warszawa	 1967.	 s.	 25;	 Potencjał 
obronno-gospodarczy państw Układu Warszawskiego. Warszawa	1971.	s.	14;	LEvERING	R.	B.:	
The Cold War 1945–1987. Arlington	Heights	1988.	s.	47.

7	 FIKUS	D.:	op.	cit.	s.	27.
8	 LEvERING	R.	B.:	op.	cit.	s.	52.
9	 PACZKOWSKI	A.:	Pół wieku dziejów... s.	225;	KAPLAN	L.	S.:	NATO after Forty Years. 

Wilmington	1990.	s.	37.
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W	1950	roku	zimna	wojna	przerodziła	się	w	pierwszą	gorącą	wojnę	pery-
feryjną	między	blokiem	komunistycznym	a	Zachodem.	Terenem,	na	którym	
komuniści	 podjęli	 próbę	 ekspansji	 zbrojnej,	 stała	 się	 Korea,	 podzielona	 po	
1945	roku	na	część	północną,	w	której	stacjonowała	Armia	Radziecka,	oraz	
południową,	gdzie	przebywały	oddziały	amerykańskie.	Podział	ten	utrwalił	
się	po	utworzeniu	w	1948	roku	komunistycznej	Koreańskiej	Republiki	Ludo-
wo-Demokratycznej	na	północy	i	Republiki	Korei	na	południu.	Słabość	rzą-
du	 w	 Korei	 Południowej	 zachęciła	 szefa	 komunistycznej	 partii	 KRLD	 Kim	
Ir	Sena	do	próby	opanowania	całej	Korei.	Dnia	25	czerwca	1950	roku	armia	
północno-koreańska	przekroczyła	38	równoleżnik,	 rozpoczynając	wojnę	na	
południu	Korei.	Rada	Bezpieczeństwa	uchwaliła	rezolucję	zezwalającą	na	in-
terwencję	wojsk	ONZ	w	Korei	Południowej.	Na	czele	 tych	wojsk	 stanął	ge-
nerał	amerykański	Douglas	A.	MacArthur10.	Inwazja	komunistyczna	w	Ko-
rei	spowodowała,	że	międzynarodowa	opinia	publiczna	opowiedziała	się	po	
stronie	USA	i	Zachodu.	Zaczęły	się	też	zmieniać	proporcje	sił	między	dwoma	
supermocarstwami.	Wojna	w	Korei	przyspieszyła	ogromnie	zbrojenia	amery-
kańskie,	które	w	1952	roku	przekroczyły	rozmiary	wydatków	ZSRR.	Również	
liczebność	armii	Stanów	Zjednoczonych	znacznie	wzrosła,	a	także	utrzymy-
wała	się	nadal	około	dziesięciokrotna	przewaga	amerykańska	w	broni	atomo-
wej	i	jej	nośnikach.	Gospodarka	zachodnia	reagowała	na	zbrojenia	poprawą	
koniunktury,	podczas	gdy	gospodarka	Związku	Radzieckiego	od	lat	nieustan-
nie	nastawiona	na	zbrojenia	nie	była	w	stanie	utrzymać	wzrostu	obciążeń	bez	
drastycznego	pogorszenia	stopy	życiowej	ludności.

W	marcu	1953	roku	zmarł	Stalin,	co	spowodowało	zaciętą	walkę	o	sukce-
sję	na	 Kremlu.	Zła	 sytuacja	 ekonomiczna	 skłaniała	 nowe	kierownictwo	 ra-
dzieckie	do	szukania	dróg	odprężenia	na	arenie	międzynarodowej.	W	lipcu	
1953	roku	podpisano	rozejm	pomiędzy	stronami	na	Półwyspie	Koreańskim	
i	ustalono	linię	demarkacyjną	rozdzielającą	KRLD	od	Korei	Południowej.

Gospodarka	Związku	Radzieckiego	nie	wytrzymywała	obciążenia	zbroje-
niami	i	kierownictwo	Kremla	było	zmuszone	przesunąć	część	środków	z	bu-
dżetu	zbrojeniowego	na	rzecz	ratowania	spadającej	stopy	życiowej	ludności.	
Bardziej	pojednawczy	ton	Moskwy	został	przyjęty	na	Zachodzie	z	ulgą.	Pre-

10	 PRONOBIS	W.:	op.	cit..	s.	331.	MASTNY	W.:	Stalin and the Militarization of the Cold 
War. „International	Security”	No.	3/	Winter	1983–1984.	s.	47.
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zydent	Eisenhower	w	kwietniu	1953	roku,	a	w	maju	tegoż	roku	premier	bry-
tyjski	 Churchill	 zaproponowali	 spotkanie	 „na	 szczycie”	 przywódców	 czte-
rech	mocarstw.	Pomimo	jednoczesnego	montowania	bloków	militarnych	obie	
strony	próbowały	nawiązać	dialog,	dążyły	do	odprężenia,	co	było	korzystne	
dla	przeżywającego	trudności	ZSRR11.

Zanim	 zaczęto	 przygotowania	 do	 spotkania	 na	 szczycie,	 w	 październi-
ku	1954	roku	państwa	NATO	uzgodniły	włączenie	RFN	do	NATO,	w	marcu	
1955	roku	remilitaryzacja	RFN	stała	się	faktem.	Państwa	socjalistyczne	zare-
agowały	natychmiastowo,	tworząc	sojusz	pod	nazwą	Układ	Warszawski,	co	
spowodowało	kolejne	spięcia	między	blokami.

W	 1956	 roku	 nastąpiło	 ponowne	 zaostrzenie	 sytuacji	 międzynarodowej.	
Na	tle	nacjonalizacji	Kanału	Sueskiego	rozpoczął	się	konflikt	egipsko-izrael-
ski,	w	którym	Francja	i	Wielka	Brytania	poparły	Izrael,	licząc	na	przywrócenie	
kontroli	nad	kanałem.	W	październiku	tegoż	roku	doszło	również	do	gwał-
townego	wzrostu	napięcia	w	Polsce	i	na	Węgrzech;	wydarzenia	te	groziły	de-
kompozycją	bloku	sowieckiego.	

Sytuację	na	Bliskim	Wschodzie	ustabilizowało	wspólne	stanowisko	USA	
i	ZSRR	zmierzające	do	zakończenia	konfliktu	i	zawarcia	rozejmu	na	warun-
kach	antebellum.	Problem	polski	i	węgierski	uznano	za	wewnętrzną	sprawę	
ZSRR	i	pozwolono	mocarstwu	sowieckiemu	rozstrzygnąć	go	według	własne-
go	uznania.	Jednakże	reakcją	na	zachowanie	wojsk	radzieckich	na	Węgrzech,	
tłumiących	krwawo	powstanie	w	Budapeszcie,	było	przyjęcie	przez	ONZ	re-
zolucji	potępiającej	ZSRR12.

W	latach	1957–1959	ZSRR	rozpoczął	nową	ofensywę	strategiczną,	wysyła-
jąc	w	kosmos	pierwszego	sztucznego	satelitę	Ziemi	oraz	angażując	się	politycz-
nie	na	Bliskim	Wschodzie,	w	Afryce	i	Azji.	We	wrześniu	1959	roku	premier	
Związku	 Radzieckiego	 Nikita	 Chruszczow	 udał	 się	 do	 Stanów	 Zjednoczo-
nych	i	rozmawiał	z	prezydentem	Eisenhowerem.	Uroczyście	zapowiedziano	
zakończenie	zimnej	wojny.	Jednak	zestrzelenie	w	maju	1960	roku	nad	teryto-
rium	radzieckim	amerykańskiego	samolotu	szpiegowskiego	U-2	przekreśliło	
wcześniejsze	ustalenia.	ZSRR	znacznie	rozbudował	system	międzykontynen-

11	 PACZKOWSKI	A.:	Pół wieku dziejów... s.	292.	LUTTWAK	E.:	Strategy. Logic of War 
and Peace. London	1987.	s.	192.

12	 PRONOBIS	W.:	op.	cit.	s.	335;	LAQUEUR	W.:	Europe in Our Time: a History 1945– 
–1992. New	York	1992.	s.	112.



Bezpieczeństwo	europejskie	w	okresie	zimnej	wojny	1945–1991 59

talnych	pocisków	balistycznych	z	głowicami	atomowymi,	co	 spowodowało,	
że	zmalała	przewaga	USA	w	broniach	strategicznych.	Dopiero	gdy	w	listopa-
dzie	1960	roku	John	F.	Kennedy	został	prezydentem	Stanów	Zjednoczonych,	
nowa	administracja	amerykańska	podjęła	wyzwanie	radzieckie,	zwiększając	
wydatki	zbrojeniowe.	Pod	koniec	1961	roku	USA	zaczęły	powiększać	prze-
wagę	w	dziedzinie	broni	rakietowej.	Przyspieszono	badania	kosmiczne	oraz	
powiększono	siły	NATO	poprzez	umieszczenie	w	Europie	Zachodniej	dużej	
liczby	głowic	atomowych.

W	1961	roku	ZSRR	postanowił	ostatecznie	podjąć	decyzję	o	neutralizacji	
Berlina	Zachodniego,	a	ponieważ	nie	udało	się	to	na	drodze	dyplomatycznej,	
to	na	podstawie	decyzji	Moskwy,	sygnowanej	przez	Układ	Warszawski,	wła-
dze	NRD	w	nocy	z	12	na	13	sierpnia	1961	roku	wzniosły	mur	graniczny,	od-
dzielając	Berlin	Zachodni	od	terytorium	NRD.	Krok	ten	stanowił	pogwałce-
nie	statusu	okupacyjnego	Berlina	i	oznaczał	włączenie	Berlina	Wschodniego	
do	NRD.	Wzrosło	napięcie	międzynarodowe,	ze	stolic	europejskich	posypały	
się	poważne	oświadczenia,	a	mur	bardzo	szybko	stał	się	symbolem	sztucznych	
barier	oddzielających	obóz	komunistyczny	od	reszty	świata.

W	1962	roku	Związek	Radziecki	zainstalował	na	Kubie	wyrzutnie	rakie-
towe	zdolne	do	ataku	atomowego	na	USA.	Było	to	wyzwanie	dla	bezpieczeń-
stwa	Stanów	Zjednoczonych,	które	zareagowały	natychmiast	 i	22	paździer-
nika	1962	roku	dokonały	całkowitej	blokady	Kuby.	Kryzys	ten	groził	wojną	
nuklearną.	Wymiana	listów	między	Nikitą	Chruszczowem	a	Johnem	F.	Ken-
nedym	spowodowała	usunięcie	broni	radzieckiej13.

W	sierpniu	1963	roku	Wielka	Brytania,	USA	i	ZSRR	podpisały	w	Moskwie	
układ	o	zakazie	prób	jądrowych	w	atmosferze	i	pod	wodą,	co	wraz	z	założe-
niem	„gorącej	linii”	telefonicznej	między	Kremlem	a	Białym	Domem	znacz-
nie	zmniejszyło	napięcie	międzynarodowe.	Polityka	Stanów	Zjednoczonych	
stała	się	bardziej	aktywna.	Widząc	rozłam	między	ZSRR	a	CHRL,	tendencje	
odśrodkowe	w	komunizmie	oraz	zwolnienie	 tempa	wzrostu	gospodarczego	
obozu	 radzieckiego,	 Waszyngton	 sformułował	 strategię	 „pokojowego	 zaan-
gażowania	w	Europie	Wschodniej”	w	celu	zwiększenia	zróżnicowania	wśród	
satelitów	Moskwy	i	ich	niezależności	od	ZSRR.	Jednocześnie	prezydent	John	

13	 WOŁOSZAŃSKI	B.:	Władcy ognia. Nuklearny pojedynek USA – ZSRR. Warszawa	2001.	
s.	75;	GADDIS	J.	L.:	Teraz już wiemy... Nowa historia zimnej wojny. Poznań	1997.	s.	198.
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F.	Kennedy	złożył	w	czerwcu	1963	roku	deklarację	pokojowego	współistnie-
nia.	Jego	śmierć	w	listopadzie	1963	roku	nie	zmieniła	polityki	amerykańskiej,	
w	kwietniu	1964	roku	Wielka	Brytania,	USA	i	ZSRR	podpisały	układ	o	ogra-
niczeniu	produkcji	materiałów	rozszczepialnych	do	celów	wojskowych	kon-
tynuując	proces	odprężenia.

Mimo	to	napięcie	międzynarodowe	ponownie	wzrosło,	po	tym	jak	Front	
Wyzwolenia	 Wietnamu	 Południowego	 ogłosił	 program	 obalenia	 dyktatury	
prozachodniej,	a	w	sierpniu	i	wrześniu	1964	roku	zwiększyło	się	zaangażowa-
nie	amerykańskie	po	stronie	reżimu	południowowietnamskiego.	W	radziec-
kim	spojrzeniu	na	świat	dominowały	niepokój	i	niepewność,	gdyż	po	porażce	
kubańskiej	nastąpił	rozłam	ruchu	komunistycznego,	a	CHRL	zaczynała	wy-
chodzić	z	izolacji	międzynarodowej14.	

Lata	 1964–1965	 przebiegły	 pod	 znakiem	 ofensywy	 amerykańskiej,	 gdyż	
znacznie	 wzrosła	 przewaga	 USA	 w	 posiadaniu	 broni	 nuklearnej	 i	 środków	
jej	przenoszenia,	a	ponadto	Ameryka	z	całą	determinacją	rozpoczęła	podbój	
kosmosu.

Choć	 w	 połowie	 lat	 sześćdziesiątych	 Stany	 Zjednoczone	 wydawały	 się	
utrzymywać	prym	na	świecie,	to	nowi	przywódcy	ZSRR	–	Leonid	Breżniew	
i	Aleksiej	 Kosygin	 –	 wykorzystali	 niepowodzenia	 amerykańskie	 w	 Wietna-
mie.	 Moskwa	 podjęła	 ofensywę	 dyplomatyczną	 wobec	 Europy	 Zachodniej.	
Doradczy	Komitet	Polityczny	Układu	Warszawskiego	zaproponował	w	stycz-
niu	1965	roku	zamrożenie	zbrojeń	jądrowych,	konferencję	rozbrojeniową,	usta-
nowienie	strefy	bezatomowej	Europy	Środkowej	oraz	pakt	o	nieagresji	między	
NATO	a	Układem	Warszawskim.	Na	konferencji	Doradczego	Komitetu	Poli-
tycznego	w	lipcu	1966	roku	zaproponowano	rozładowanie	napięcia	w	Euro-
pie	przez	rozwój	kontaktów	politycznych,	gospodarczych,	kulturalnych	i	na-
ukowych,	wyłączenie	RFN	z	dostępu	do	broni	atomowej,	ostateczne	uznanie	
granic	w	Europie,	zwołanie	konferencji	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	współpra-
cy,	a	także	w	dalszej	przyszłości	równoległą	likwidację	NATO	i	Układu	War-
szawskiego15.	Wyrazem	nowej	sytuacji	bloku	sowieckiego	była	także	przyję-
ta	deklaracja	na	spotkaniu	kierownictw	europejskich	partii	komunistycznych	

14	 MALENDOWSKI	 W.:	 Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne 
w radziecko-amerykańskiej rywalizacji. Poznań	1994.	s.	174.

15	 RODIONOW	N.	i	in.	(red.):	Organizacja Układu Warszawskiego 1955–1975. Dokumen-
ty i Materiały. Warszawa	1975.	s.	271.
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w	Karlovych	varach	w	kwietniu	1967	roku.	Sprecyzowano	tam	warunki	nor-
malizacji	 stosunków	 z	 RFN	 oraz	 zawarcia	 przez	 ogół	 państw	 europejskich	
układu	o	wyrzeczeniu	się	stosowania	siły	w	stosunkach	wzajemnych.

Jednak	zmagania	o	panowanie	nad	światem	trwały	nadal.	Oba	supermo-
carstwa	trzymały	się	w	szachu,	ale	świadomość	niebezpieczeństwa	wojny	nu-
klearnej	 skłaniała	 obie	 strony	 do	 szukania	 porozumień.	 Latem	 1969	roku	
Stany	Zjednoczone	i	Związek	Radziecki	rozpoczęły	rokowania	w	kwestii	ogra-
niczenia	zbrojeń	strategicznych,	natomiast	w	marcu	1970	roku	wszedł	w	życie	
układ	o	nierozprzestrzenianiu	broni	jądrowej,	ratyfikowany	przez	48	państw.

Lata	 siedemdziesiąte	 przyniosły	 równoważenie	 się	 potencjałów	 wojsko-
wych	USA	i	ZSRR.	Wprawdzie	Związek	Radziecki	posiadał	przewagę	w	licz-
bie	rakiet	międzykontynentalnych,	ale	to	Stany	Zjednoczone	miały	większą	
liczbę	głowic	nuklearnych	i	sprzęt	lepszej	jakości.

Połowa	 lat	 siedemdziesiątych	przyniosła	kolejne	narady	przygotowawcze	
przed	konferencją	bezpieczeństwa	i	współpracy	w	Europie.	Strona	radziecka	
podkreśliła	konieczność	omówienia	problemów	umocnienia	bezpieczeństwa	
i	rozwoju	współpracy	gospodarczej,	a	także	zatwierdzenia	terytorialnego	sta-
tus	 quo	 w	 Europie.	 Państwa	 NATO	 nalegały	 na	 sprecyzowanie	 warunków	
zwiększenia	 zaufania	 międzynarodowego,	 a	 także	 omówienie	 kwestii	 praw	
człowieka.	W	latach	1978–1979	ZSRR	osiągnął	przewagę	strategiczną.	Na	po-
czątku	1979	roku	Kreml	zainstalował	na	wyrzutniach	pierwsze	60	rakiet	typu	
SS-20,	osiągających	każdy	cel	w	Europie	z	dokładnością	50–60	m.	W	ten	spo-
sób	amerykański	„parasol	atomowy”	nad	Europą	Zachodnią	stał	się	niewy-
starczający16.

Dobra	passa	Związku	Radzieckiego	nie	trwała	długo,	gdyż	już	na	początku	
lat	osiemdziesiątych	można	było	w	bloku	radzieckim	zaobserwować	sympto-
my	kryzysu	strukturalnego.	Trudności	zapoczątkowały	nieudana	i	potępiana	
przez	społeczność	międzynarodową	interwencja	w	Afganistanie	oraz	pogar-
szająca	 się	 sytuacja	 gospodarcza	 poszczególnych	 państw.	 Poza	 załamaniem	
gospodarczym	w	PRL	w	1979	roku	kryzys	wystąpił	również	w	ZSRR,	a	tempo	
rozwoju	ekonomicznego	spadło	na	Węgrzech	i	w	Czechosłowacji.	W	1980	roku	
tendencja	ta	nasiliła	się,	narastał	kryzys	w	PRL,	zahamowanie	wzrostu	roz-

16	 PRONOBIS	W.:	op.	cit.	s.	456–458;	Świat ‘75. Relacje, opinie, komentarze, Warszawa	
1976.	s.	423.
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woju	gospodarczego	zaznaczyło	się	w	ZSRR,	Rumunii	 i	na	Węgrzech.	Pro-
dukcja	stali	–	podstawy	gospodarki	komunistycznej	–	przestała	się	zwiększać.	
Malała	 efektywność	 gospodarki,	 nakłady	 inwestycyjne	 rosły	 coraz	 wolniej,	
a	w	przypadku	PRL	i	Węgier	spadły.	Przyczyny	narastających	trudności	były	
różne:	pogarszające	się	morale	pracy,	apatia	związana	z	ciągłym	rozczarowa-
niem,	alkoholizm,	korupcja,	katastrofalne	zadłużenie,	rosnąca	luka	techno-
logiczna	itp.	Największe	znaczenie	dla	destrukcji	komunizmu	w	tym	okresie	
miały	strajki	na	polskim	Wybrzeżu	oraz	powstanie	„Solidarności”	po	sierp-
niu	1980	roku.	Kreml	nie	zgadzał	się	z	istnieniem	„Solidarności”	i	usilnie	na-
legał	na	 jej	 likwidację.	Pozostawił	w	tym	zakresie	wolną	rękę	polskim	wła-
dzom,	 które	 ulegając	 presji	 ZSRR	 13	 grudnia	 1981	roku,	 wprowadziły	 stan	
wojenny	i	siłowo	zahamowały	przemiany	społeczne	w	Polsce.	Sytuacja	ta	po-
nownie	ochłodziła	stosunki	między	Wschodem	i	Zachodem17.

Coraz	 gorsze	 wyniki	 ekonomiczne	 ZSRR	 i	 państw	 bloku	 radzieckiego,	
nadmiernie	obciążonych	wysiłkiem	zbrojeniowym,	stwarzały	dla	Kremla	po-
ważne	trudności.	10	listopada	1982	roku	zmarł	Leonid	Breżniew,	a	w	dwa	dni	
później	I	sekretarzem	KC	KPZR	został	Jurij	Andropow,	który	dostrzegał	na-
rastające	problemy,	jednak	podjęte	przez	niego	próby	zaostrzenia	dyscypliny	
w	życiu	publicznym	zakończyły	się	niepowodzeniem18.	Stagnacja	gospodarcza	
ZSRR	spowodowała,	 iż	nawet	w	dziedzinie	zbrojeń	przestał	on	konkurować	
z	Zachodem.	Na	amerykańskie	plany	budowy	systemu	laserowej	obrony	anty-
rakietowej	ogłoszone	w	marcu	1983	roku	Moskwa	odpowiedziała,	że	nie	uży-
je	takiej	broni,	co	było	prawdą,	ponieważ	jej	nie	posiadała.	Podczas	gdy	świat	
zachodni	 wchodził	 w	 rewolucję	 mikroprocesorową,	 gospodarka	 radziecka	
była	w	coraz	gorszym	stanie.	Prymat	USA	w	kosmosie	stał	się	przygniatający,	
a	spadek	tempa	wzrostu	gospodarczego	w	ZSRR	wyraźnie	negował	propagan-
dowe	tezy	o	wyższości	systemu	komunistycznego.	Śmierć	Jurija	Andropowa	
przerwała	wprowadzanie	reform.

Na	początku	1985	roku	Stany	Zjednoczone	i	NATO	zwiększyły	presję	na	
ZSRR,	przyspieszając	wyścig	zbrojeń,	wprowadzając	nowe	technologie	w	tej	

17	 MIERZEJEWSKI	D.	J.:	Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Polski po II wojnie świa-
towej 1945–1999. Piła	2006.	s.	130–133.

18	 PACZKOWSKI	A.:	Pół wieku dziejów Polski... s.	520,	521;	OBERDORFER	D.:	The Turn. 
From Cold War to a New Era. The United States and the Soviet Union 1983–1990. New	York	
1991.	s.	247.
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dziedzinie.	Od	marca	1985	roku	nowym	sekretarzem	generalnym	KC	KPZR	
został	 Michaił	 Gorbaczow,	 który	 już	 w	 grudniu	 1984	 roku	 wystąpił	 z	 tezą	
o	 konieczności	 głębokiej	 pierestrojki,	 czyli	 przebudowy,	 lecz	 nie	 zdołało	 to	
powstrzymać	 rozkładu	 systemu.	 Połowiczne	 odejście	 od	 totalitaryzmu	 nie	
mogło	się	udać.	Pewne	ograniczenia	władzy	komunistycznej	stały	w	sprzecz-
ności	z	całą	tradycją	i	logiką	systemu.	Podejmowane	reformy	okazywały	się	
spóźnione	w	stosunku	do	pogarszającej	się	sytuacji	ekonomicznej	imperium	
radzieckiego,	a	jednocześnie	sprzyjały	narastaniu	niezadowolenia	społeczne-
go.	Dużą	rolę	społeczną	w	obaleniu	mitu	o	potędze	ZSRR	odegrała	katastro-
fa	w	elektrowni	nuklearnej	w	Czarnobylu	w	kwietniu	1986	roku	i	reakcja	na	
nią	ze	strony	władz	komunistycznych.	Uświadomiła	ona	milionom	obywateli	
imperium,	jak	niebezpieczny	jest	ów	system.	Polityka	Gorbaczowa	nie	zdołała	
powstrzymać	rozkładu.	Tempo	wzrostu	gospodarczego	w	ZSRR	spadło	prak-
tycznie	do	zera,	projekty	reform	były	spóźnione	w	stosunku	do	pogarszają-
cej	się	sytuacji	ekonomicznej.	Gorbaczow	nie	mógł	i	nie	potrafił	wyprzedzać	
wydarzeń,	gdyż	musiał	walczyć	z	konserwatywną	opozycją	w	partii,	a	zara-
zem	obawiał	 się	 całkowitego	demontażu	 systemu.	Podobne	problemy	prze-
żywały	pozostałe	kraje	bloku,	gdzie	również	nie	powiodły	się	próby	reform	
ekonomicznych	 bez	 zainicjowania	 zmian	 własnościowych	 i	 politycznych19.	
Mimo	oporu	lokalnych	przywódców	pierestrojka	znacznie	wpływała	na	reżi-
my	Europy	Środkowo-Wschodniej,	tj.	NRD,	Czechosłowacji	i	Bułgarii,	a	prze-
de	wszystkim	Polski	i	Węgier.

W	1988	 roku	nastąpiło	wyraźne	załamanie	gospodarcze	w	europejskich	
państwach	 Układu	 Warszawskiego.	 W	 grudniu	 tegoż	 roku	 Polska	 i	 Węgry	
ogłosiły	plan	redukcji	wydatków	wojskowych,	ale	nie	zapobiegło	to	upadko-
wi	ich	gospodarek.	Na	wiosnę	1989	roku	wydarzenia	w	Europie	Środkowo-	
-Wschodniej	wydawały	 się	 jednak	zależeć	w	dużej	mierze	od	przyzwolenia	
Moskwy.	 Dlatego	 też	 często	 ponawiano	 próby	 międzynarodowego	 porozu-
mienia	w	sprawie	ewolucji	politycznej	regionu.	W	maju	1989	roku	prezydent	
Bush	wygłosił	w	 Moguncji	 przemówienie,	w	 którym	 zaproponował	 cztero-
punktowy	plan	przezwyciężenia	podziału	Europy	i	„rozmnożenia”	systemów	

19	 PRONOBIS	W.:	op.	cit.	s.	459–461;	Mc	GWIRE	M.:	Perestroika and Soviet National Se-
curity. Washington	1991.	s.	94.	Zob.	także:	GORBACZOW	M.:	Przebudowa i nowe myślenie. 
Warszawa	1987.	COLLINS	J.M.:	US – Soviet Military Balance, 1980–1985. Washington	D.C.–	
–New	York–Oxford	1985.	s.	184.
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politycznych	w	Europie	Wschodniej.	Przełom	nastąpił	w	kwietniu	1989	roku,	
gdy	zostały	zakończone	w	Polsce	rozmowy	Okrągłego	Stołu,	oraz	w	czerwcu	
1989	roku,	gdy	w	pierwszych	od	zakończenia	wojny,	częściowo	wolnych	wy-
borach	w	Polsce	komuniści	ponieśli	klęskę,	a	pogrzeb	szczątków	Imre	Nagya	
w	 Budapeszcie	 stał	 się	 olbrzymią	 manifestacją	 delegitymizującą	 reżim	 wę-
gierski.	We	wrześniu	1989	roku	Tadeusz	Mazowiecki	formował	pierwszy	od	
ponad	40	lat	niekomunistyczny	rząd	w	Europie	Środkowo-Wschodniej,	choć	
sytuacja	w	Polsce	była	jeszcze	bardzo	napięta	i	wyjątkowa.	Jesienią	1989	roku	
przemiany	demokratyczne	nastąpiły	w	pozostałych	państwach	Europy	Środ-
kowo-Wschodniej.	Po	serii	manifestacji	w	różnych	miastach	NRD,	9	listopa-
da	1989	roku	ogłoszono	otwarcie	granicy	z	Berlinem.	Rozpoczął	 się	proces	
jednoczenia	Niemiec.	Na	początku	listopada	w	Bułgarii	upadł	reżim	Todora	
Żiwkowa,	a	pod	koniec	miesiąca	aksamitna	rewolucja	w	Czechosłowacji	znio-
sła	władzę	komunistów	w	tym	kraju.	W	grudniu	nowym	prezydentem	Cze-
chosłowacji	został	przywódca	opozycji	demokratycznej	vaclav	Havel20.	Pod	
koniec	tego	miesiąca	krwawa	rewolucja	w	Rumunii	obaliła	dyktaturę	klanu	
Ceauşescu.	 W	 1990	 roku	 demontaż	 struktur	 komunistycznych	 posuwał	 się	
naprzód.	Na	przełomie	marca	 i	kwietnia	1990	 roku	zostały	przeprowadzo-
ne	wolne	wybory	w	NRD	i	na	Węgrzech,	w	maju	–	w	Rumunii,	w	czerwcu	
–	w	Bułgarii	 i	Czechosłowacji.	Na	przełomie	 listopada	 i	grudnia	1990	roku	
w	Polsce	 odbyły	 się	 wybory	 prezydenckie,	 a	 w	 niecały	 rok	 później	 w	 pełni	
wolne	wybory	parlamentarne.	Najpóźniej,	bo	w	1991	roku,	upadł	reżim	ko-
munistyczny	w	Albanii.

W	1990	roku	rozpoczął	się	proces	rozkładu	imperium	sowieckiego.	Pogar-
szająca	się	sytuacja	gospodarcza	oraz	rosnące	napięcia	etniczne	spowodowały,	
że	władze	centralne	na	Kremlu	traciły	z	wolna	kontrolę	nad	rozwojem	wypad-
ków.	Do	starć	etnicznych	dochodziło	stale	na	Kaukazie,	lecz	szczególnie	krwa-
we	walki	toczyły	się	między	Ormianami	i	Azerami	oraz	Rumunami	i	Rosja-
nami	w	Mołdawii,	a	także	narodowościami	muzułmańskimi	w	republikach	
azjatyckich.	W	marcu	1990	roku	pełną	niepodległość	ogłosiła	Litwa,	podob-
ne	deklaracje	przyjęły	 również	parlamenty	Łotwy	 i	Estonii.	Wybory	w	po-
szczególnych	republikach	stale	umacniały	siły	niepodległościowe.	Dnia	l	lipca	

20	 PRONOBIS	W.:	op.	cit.	s.	468–469;	WOLF-POWĘSKA	A.:	Oswojona rewolucja. Euro-
pa środkowo-wschodnia w procesie demokratyzacji. Poznań	1998.	s.	131.
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1991	roku	rozwiązano	ostatecznie	Układ	Warszawski.	Nieudany	zamach	sta-
nu	w	Moskwie	w	sierpniu	1991	roku	przyspieszył	rozkład	ZSRR	i	emancypa-
cję	republik.	Spoistość	Związku	Radzieckiego	podkopały	zwłaszcza	deklara-
cje	suwerenności	Rosji	i	Ukrainy.	Dnia	8	grudnia	1991	roku	przywódcy	Rosji,	
Ukrainy	 i	 Białorusi	 ogłosili	 rozwiązanie	 ZSRR.	 Powołana	 do	 życia	 na	 jego	
miejsce	21	grudnia	1991	roku	Wspólnota	Niepodległych	Państw	była	 luźną	
i	dobrowolną	organizacją	jedenastu	formalnie	suwerennych	republik21.

Wraz	z	upadkiem	ZSRR	zakończyła	 się	 tzw.	zimna	wojna.	Zaprzestano	
wyścigu	zbrojeń,	a	państwa	przeciwnych	bloków	rozpoczęły	rozmowy	na	te-
mat	przyszłej	współpracy	politycznej	i	ekonomicznej.	Zastanawiano	się	już	
wówczas	 nad	 problemem	 budowy	 nowego	 systemu	 bezpieczeństwa	 euro-
pejskiego	i	światowego.	Rozpoczęte	w	tym	czasie	przemiany	miały	przeło-
mowy	charakter.	W	państwach	bloku	wschodniego	nastąpiła	transformacja	
ustrojowa,	która	 jednocześnie	w	sposób	diametralny	zmieniła	 relacje	mię-
dzynarodowe	i	przyczyniła	się	do	stopniowego	kształtowania	nowego	ukła-
du	sił	w	Europie.	Szczególnym	symptomem	tego	zjawiska	było	wycofanie	do	
31	 sierpnia	 1994	 roku	 ponad	 710	 tys.	 wojsk	 rosyjskich	 z	 terenów	 Niemiec	
i	państw	Europy	Środkowo-Wschodniej,	w	tym	z	byłych	nadbałtyckich	repu-
blik	ZSRR	(Litwy,	Łotwy	i	Estonii).	Krok	ten	świadczył	o	zerwaniu	imperial-
nych	 zależności	 tych	 krajów	 z	 Rosją	 i	 był	 symbolem	 odzyskania	 przez	 nie	
pełni	suwerenności22.	

2. Polityka Wschodu i Zachodu  
w zakresie bezpieczeństwa do 1991 roku

Proces	przemian,	który	dotknął		Europę		Środkowo-Wschodnią	i	Południo-
wo-Wschodnią	zapoczątkowany	po	II	wojnie	światowej	oparty	był	na	wzorach	
radzieckich.

Związek	 Radziecki,	 który	 odegrał	 ważną	 rolę	 w	 wyzwoleniu	 państw	 tej	
części	Europy	spod	jarzma	faszystowskiego,	okazał	się	zarazem	hegemonem,	

21	 MARCINIAK	 W.:	 Rozgrabione imperium. Upadek Związku sowieckiego i powstanie 
Federacji Rosyjskiej. Kraków	2001.	s.	198–207.

22	 STAŃCZYK	J.:	Kres... s.	217–218.
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który	narzucił	tym	krajom	władzę	proradzieckich	partii	marksistowsko-leni-
nowskich	i	bolszewickie	rozwiązania	ustrojowe.

Kształtowanie	 się	 struktur	 bloku	 wschodniego	 znalazło	 swoje	 odbicie	
w	układach	o	przyjaźni,	współpracy	i	pomocy	wzajemnej	zawieranych	mię-
dzy	państwami	 tej	części	Europy.	Państwa	demokracji	 ludowej	w	układach	
tych	 szukały	 przede	 wszystkim	 gwarancji	 pokojowych,	 a	 także	 możliwości	
odbudowy	i	rozwoju.	Zawarte	między	tymi	państwami	porozumienia	stwo-
rzyły	 strukturę	 zwartego	 bloku	 ideologicznego,	 politycznego,	 wojskowego	
i	gospodarczego,	 a	 zarazem	 regionalny	 system	 zbiorowego	 bezpieczeństwa.	
Niewątpliwie	ten	ostatni	aspekt	miał	decydujący	wpływ	na	sytuację	politycz-
ną	nie	tylko	w	tej	części	Europy,	ale	także	na	całym	kontynencie23.

Remilitaryzacja	RFN	i	NRD	wymusiła	konieczność	nowego	spojrzenia	na	
problem	bezpieczeństwa	w	Europie.	W	opinii	Związku	Radzieckiego	najlep-
szą	gwarancją	bezpieczeństwa	europejskiego	byłoby	utworzenie	 jednolitego	
i	demokratycznego	państwa	niemieckiego,	którego	siły	zbrojne	miałyby	jedy-
nie	i	wyłącznie	służyć	obronie	granic.

Pierwszy	projekt	układu	o	bezpieczeństwie	zbiorowym	w	Europie	przed-
stawił	minister	Wiaczesław	Mołotow.	Uczestnikami	 tego	układu	miały	być	
wszystkie	państwa	europejskie,	w	tym	także	dwa	państwa	niemieckie.	Bez-
pieczeństwo	zbiorowe	miało	polegać	na	zobowiązaniu	się	sygnatariuszy	ukła-
du	do	obrony	każdego	państwa	europejskiego,	na	które	zostałaby	dokonana	
agresja.	3	marca	1954	roku	rząd	radziecki	dopuścił	nawet	możliwość	udziału	
w	ogólnoeuropejskim	pakcie	Stanów	Zjednoczonych	i	 jednocześnie	wyraził	
gotowość	udziału	ZSRR	w	NATO.	Takie	propozycje	ze	strony	Moskwy	zosta-
ły	definitywnie	odrzucone	przez	państwa	zachodnie.

W	tej	 sytuacji	państwa	bloku	wschodniego	we	własnym	gronie	zorgani-
zowały	konferencję	w	sprawie	zapewnienia	pokoju	i	bezpieczeństwa	w	Euro-
pie.	Zebrała	się	ona	w	Moskwie	w	dniach	29	listopada–2	grudnia	1954	roku	
i	przyjechali	na	nią	przedstawiciele	ośmiu	państw:	Albanii,	Bułgarii,	Czecho-
słowacji,	NRD,	Polski,	Rumunii,	Węgier,	ZSRR	i	obserwator	ChRL.	Państwa	
zebrane	na	konferencji	negatywnie	oceniły	układy	paryskie,	uznając	je	jako	
rezygnację	 z	pokoju,	 a	 zarazem	stworzenie	groźby	nowej	wojny	w	Europie.	

23	 KUKUŁKA	J.:	Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–1996. War-
szawa	1997.	s.	51.



Bezpieczeństwo	europejskie	w	okresie	zimnej	wojny	1945–1991 67

W	maju	następnego	roku	w	stolicy	Polski	został	podpisany	Układ	Warszaw-
ski,	który	nie	tylko	był	odpowiedzią	na	włączenie	w	struktury	NATO	Republi-
ki	Federalnej	Niemiec,	ale	przede	wszystkim	stanowił	najwyższą	formę	insty-
tucjonalizacji	obozu	socjalistycznego	na	płaszczyźnie	politycznej	i	wojskowej.	
Układ	Warszawski	uzupełniał	bilateralne	sojusze	państw	obozu	socjalistycz-
nego.	Stworzył	on	także	organizacyjne	ramy	polemiki,	rywalizacji	i	konfron-
tacji	bloku	wschodniego	z	blokiem	zachodnim24.

Rok	1955	zapoczątkował	kolejne	rozmowy	na	temat	bezpieczeństwa	euro-
pejskiego.	 Na	 konferencji	 szefów	 rządów	 w	 Genewie	 w	 dniach	 18–23	 lipca	
1955	roku	ZSRR	zaproponował	zawarcie	ogólnoeuropejskiego	paktu	o	bez-
pieczeństwie	zbiorowym	na	naszym	kontynencie	w	miejsce	istniejących	już	
struktur	wojskowych	oraz	stworzenie	europejskiego	systemu	bezpieczeństwa	
w	dwóch	etapach.	Państwa	zachodnie	nie	przyjęły	tej	propozycji.

Z	kolei	w	sprawie	rozbrojenia	ZSRR	zaproponował,	aby	określono	stan	sił	
zbrojnych	 każdego	 z	 wielkich	 mocarstw,	 a	 jednocześnie	 każdy	 z	 członków	
Wielkiej	Czwórki	zobowiązał	się,	że	nie	użyje	jako	pierwszy	broni	atomowej	
lub	 wodorowej	 przeciwko	 jakiemukolwiek	 krajowi.	 Państwa	 zachodnie	 od-
rzuciły	także	tę	propozycję.	Mimo	skromnych	rezultatów	konferencja	genew-
ska	udowodniła,	że	w	kwestii	bezpieczeństwa	i	rozbrojenia	jest	możliwy	dia-
log	i	kompromis.

Konferencja	genewska	wpłynęła	także	na	stosunki	ZSRR	i	RFN.	ZSRR	wy-
chodził	 bowiem	 z	 założenia,	 że	 po	 zniesieniu	 statusu	 okupacyjnego	 w	 obu	
państwach	niemieckich	i	zakończeniu	stanu	wojny	między	ZSRR	i	Niemcami	
należy	nawiązać	bezpośrednie	stosunki	z	obydwoma	państwami	niemieckimi,	
co	miałoby	służyć	zmniejszeniu	napięcia	międzynarodowego	i	pokojowemu	
rozwiązywaniu	problemu	niemieckiego	po	wejściu	RFN	do	NATO.	Moskwie	
chodziło	ponadto	o	to,	aby	móc	przy	udziale	obu	państw	niemieckich	budo-
wać	stopniowo	system	bezpieczeństwa	zbiorowego	w	Europie.

W	 dniu	 18	 sierpnia	 1956	 roku	 rząd	 NRD	 zaproponował	 rządowi	 RFN	
wspólne	wystąpienie	z	inicjatywą	zawarcia	europejskiego	układu	bezpieczeń-
stwa	 zbiorowego	 i	 zmniejszenia	 ilości	 obcych	 wojsk.	 Wszystkie	 inicjatywy	

24	 ŚLUSARCZYK	 J.:	 Układ Warszawski. Działalność polityczna (19551991). Warszawa	
1992.	s.	13–26.	Układ Warszawski: powstanie i działalność 1955–1974. Wybór	dokumentów,	
opracowanie	i	wstęp	MULTAN	W.	Warszawa	1975.	s.	47.
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NRD	 zakładały	 jako	 aksjomat	 trwałe	 istnienie	 dwóch	 państw	 niemieckich	
oraz	 ich	 odmienności	 ustrojowe.	 Wszelkie	 propozycje	 NRD	 z	 reguły	 były	
ustalane	z	sojusznikami	z	Układu	Warszawskiego.

Związek	 Radziecki	 zgłosił	 na	 XIv	 Sesji	 Zgromadzenia	 Ogólnego	 Naro-
dów	 Zjednoczonych	 plan	 powszechnego	 i	 całkowitego	 rozbrojenia,	 a	 pań-
stwa	socjalistyczne	dodatkowo	poparły	przedstawiony	w	ONZ	2	października	
1957	roku	plan	Rapackiego,	który	przewidywał	utworzenie	strefy	bezatomo-
wej	w	Europie	Środkowej.	Dodatkowo	Związek	Radziecki	zgłosił	na	tej	samej	
sesji	propozycję	zawarcia	paktu	o	nieagresji	między	państwami	należącymi	
do	NATO	i	Układu	Warszawskiego25.

Kolejne	starania	w	sprawie	zwołania	konferencji	na	temat	bezpieczeństwa	
europejskiego	państwa	bloku	wschodniego	podejmowały	w	latach	1964–1969.	
14	grudnia	1964	roku	na	XIX	Sesji	Zgromadzenia	Ogólnego	Narodów	Zjed-
noczonychAdam	Rapacki	powiedział:	Sądzimy, że nadszedł już czas, aby roz-
patrzyć całokształt zagadnień bezpieczeństwa Europy. Powinniśmy rozważyć 
możliwość zwołania w tej sprawie konferencji, oczywiście z udziałem Stanów 
Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Taka konferencja mogłaby być przy-
gotowana – jeśli uznano by to za celowe – przez przedstawicieli wyznaczonych 
przez organizację Układu Warszawskiego i organizację Paktu Północnoatlan-
tyckiego i ewentualnie – jeżeliby sobie życzono – przez przedstawicieli państw 
europejskich nienależących do tych dwóch ugrupowań26.	 Inicjatywa	ministra	
spraw	zagranicznych	przedstawiona	na	forum	Zgromadzenia	Ogólnego	ONZ	
w	sprawie	zwołania	konferencji	ogólnoeuropejskiej	uruchomiła	proces	dwu-	
i	wielostronnych	konsultacji,	które	w	warunkach	rozwijającego	się	odpręże-
nia	między	Wschodem	i	Zachodem	doprowadziły	do	zwołania	w	1973	roku	
konferencji,	nazwanej	w	trakcie	roboczej	fazy	w	Genewie	–	Konferencją	Bez-
pieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie.	Inicjatywa	polska	została	poparta	przez	
Doradczy	Komitet	Polityczny	Państw-Stron	Układu	Warszawskiego.	Następ-
nie	państwa	członkowskie	Układu	Warszawskiego	na	naradzie	Doradczego	
Komitetu	Politycznego	5	lipca	1966	roku	w	Budapeszcie	uchwaliły	deklarację	

25	 MIERZEJEWSKI	D.	J.:	Bezpieczeństwo... s.	70–74.
26	 KUKUŁKA	J.:	Historia... s.	152;	zob.	szerzej:	MIERZEJEWSKI	D.	J.:	Bezpieczeństwo... 

s.	21–81.
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w	sprawie	umocnienia	pokoju	i	bezpieczeństwa	w	Europie.	Jednak	państwa	
zachodnie	nie	spieszyły	się	z	podejmowaniem	idei	konferencji.

W	dniu	17	marca	1969	roku	Doradczy	Komitet	Polityczny	Państw-Stron	
Układu	 Warszawskiego	 zwrócił	 się	 z	 apelem	 do	 wszystkich	 krajów	 Europy	
o	wzmożenie wysiłków na rzecz utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa w Europie.	
Podkreślono	 także	 potrzebę	 rozwijania	 odprężenia	 poprzez	 rozwiązywanie	
nabrzmiałych	problemów	międzynarodowych	 i	kształtowanie	wszechstron-
nej	współpracy	ogólnoeuropejskiej.	Potwierdzono	również	realność	idei	kon-
ferencji	paneuropejskiej	i	stworzenia	systemu	bezpieczeństwa	europejskiego	
na	podstawie	przedstawionych	wcześniej	propozycji.

Już	5	maja	1969	roku	rząd	Finlandii	wydał	oświadczenie	o	gotowości	przy-
gotowania	 i	 przeprowadzenia	 konferencji	 europejskiej.	 Z	 kolei	 30	 i	 31	 paź-
dziernika	1969	roku	w	Pradze	odbyła	się	narada	ministrów	spraw	zagranicz-
nych	 państw-członków	 Układu	 Warszawskiego,	 na	 której	 zaproponowano	
porządek	 obrad	 konferencji	 europejskiej.	 Porządek	 obrad	 obejmował	 dwa	
punkty:
	 •	 zapewnienie	bezpieczeństwa	europejskiego	i	wyrzeczenie	się	siły	lub	

groźby	jej	użycia	w	stosunkach	wzajemnych	między	państwami	Eu-
ropy;

	 •	 rozszerzenie,	 na	 zasadach	 równoprawności,	 stosunków	 handlowych,	
gospodarczych	 i	 naukowo-technicznych,	 zmierzających	 do	 rozwoju	
współpracy	politycznej	między	państwami	europejskimi27.	

Ministrowie	spraw	zagranicznych	z	zadowoleniem	przyjęli	inicjatywę	ma-
jową	rządu	Finlandii.	Natomiast	walka	dyplomatyczna	o	ideę	konferencji	eu-
ropejskiej	przerodziła	się	w	narastającą	dyskusję	nad	formą	samej	konferencji,	
a	jednocześnie	zbiegła	się	z	rozpoczęciem	rozmów	SALT.

Jednak	 międzynarodowy	 wizerunek	 ZSRR	 i	 całego	 bloku	 wschodnie-
go	uległ	poważnemu	uszczerbkowi	po	 interwencji	wojskowej	pięciu	państw	
Układu	Warszawskiego	w	Czechosłowacji	21	sierpnia	1968	roku.	Na	tym	tle	
wzmogły	 się	 dążenia	 bloku	 wschodniego	 do	 ponownej	 konsolidacji.	 Wyra-
zem	tych	dążeń	była	kolejna	seria	układów	o	przyjaźni,	współpracy	i	pomocy	

27	 KUKUŁKA	 J.:	 Historia... s.	 154;	 DOBROSIELSKI	 M.:	 Konferencja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. „Sprawy	Międzynarodowe”	nr	3	1975.	s.	87.
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wzajemnej.	Wszyscy	partnerzy	zobowiązali	się	przede	wszystkim	do	zapew-
nienia	pokoju	i	bezpieczeństwa	w	Europie28.

W	 dniu	 12	 sierpnia	 1970	 roku	 został	 podpisany	 układ	 między	 Związ-
kiem	Radzieckim	a	Republiką	Federalną	Niemiec,	który	miał	 służyć	poko-
jowej	współpracy	obu	państw	oraz	rozwiązaniu	problemów	bezpieczeństwa	
i	współpracy	w	Europie.	W	preambule	do	układu	moskiewskiego	obie	strony	
deklarowały	 wolę	 współdziałania	 na	 rzecz	 utrwalania	 pokoju	 i	 bezpieczeń-
stwa	w	Europie	i	na	całym	świecie,	a	także	polepszenia	współpracy	dwustron-
nej.	Układ	moskiewski	był	wielkim	krokiem	na	drodze	odprężenia	stosun-
ków	między	RFN	a	wspólnotą	państw	socjalistycznych,	a	zarazem	oznaczał	
nową	jakość	w	stosunkach	między	obu	częściami	podzielonej	Europy29.

Lata	siedemdziesiąte	dla	bloku	wschodniego	to	najbardziej	ustabilizowa-
ny	okres	w	 jego	historii.	Związek	Radziecki,	 jak	 i	pozostałe	państwa	bloku	
cechowała	kontynuacja	polityki	zagranicznej.	Najważniejszym	jej	elementem	
było	 dążenie	 do	 utrwalania	 i	 rozszerzania	 zasad	 pokojowego	 współistnie-
nia	państw	o	odmiennych	ustrojach,	do	usuwania	wszystkich	zagrożeń	tych	
zasad	i	ulepszania	klimatu	dla	rozwoju	stosunków	między	Wschodem	i	Za-
chodem.	Znajdowało	to	przede	wszystkim	wyraz	w	inspirowaniu,	podejmo-
waniu	i	realizowaniu	działań	służących	odprężeniu,	zwłaszcza	przez	tworze-
nie	systemów	bezpieczeństwa	zbiorowego.	W	okresie	tym	został	rozszerzony	
także	polityczny	wymiar	Układu	Warszawskiego.	Powstały	dwa	nowe	orga-
na:	 Komitet	 Ministrów	 Obrony	 Państw-Stron	 Układu	 Warszawskiego	 oraz	
Rada	Wojskowa	Zjednoczonych	Sił	Zbrojnych.	Natomiast	Doradczy	Komitet	
Polityczny	pozostał	centrum	koordynacji	polityki	zagranicznej	państw	bloku	
wschodniego	oraz	głównym	stymulatorem	tych	państw	w	procesie	odpręże-
nia	międzynarodowego.	Odegrał	także	ważną	rolę	w	przygotowaniu	Konfe-
rencji	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie	w	1975	roku.

W	 dniu	 26	 stycznia	 1972	 roku	 państwa	 Układu	 Warszawskiego	 na	 sesji	
DKP	w	Pradze	uchwaliły	deklarację,	w	której	zaproponowały	przyszłej	kon-
ferencji	 siedem	 zasad	 bezpieczeństwa	 i	 współpracy	 w	 Europie.	 Zasady	 te	
były	 następujące:	 nienaruszalność	granic,	pokojowe	 współdziałanie	 państw	

28	 KRAWCZYK	A.:	Praska wiosna 1968. Warszawa	1998.	s.	179.	ZARTMAN	W.I.	(ed.):	
Czechoslovakia. Intervention and Impact. New	York	1970.	s.	87.

29	 JACOBSEN	A.	H.,	TOMALA	M.:	Bonn–Warschau 1945–1991. Die Deutsch-Polnischen 
Beziehungen. Analyse und Dokumentation. Köln	1991.	s.	441.
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obu	systemów	ustrojowych,	rozwój	dobrosąsiedzkich	stosunków	i	współpra-
ca	oraz	współdziałanie	na	rzecz	ograniczenia	i	przerwania	wyścigu	zbrojeń,	
a	także	powszechnego	i	całkowitego	rozbrojenia.	Odzwierciedleniem	tych	za-
sad	był	Akt końcowy KBWE.

Po	 Helsinkach	 państwa	 bloku	 wschodniego	 konsekwentnie	 realizowały	
politykę	dialogu	odprężenia.	W	celu	ułatwienia	prac	koordynujących	w	ra-
mach	dialogu	odprężenia	Doradczy	Komitet	Polityczny	powołał	26	listopada	
1976	roku	dwa	swoje	organy:	Komitet	Ministrów	Spraw	Zagranicznych	oraz	
Zjednoczony	Sekretariat	DKP	Układu	Warszawskiego.	Państwa	bloku	wschod-
niego	w	sposób	szeroki	traktowały	odprężenie	militarne.	Miało	ono	obejmo-
wać	likwidację	zagrożeń	bezpieczeństwa	państwa,	utrzymywanie	równowagi	
wojskowej	między	dwoma	blokami,	budowę	zaufania	wzajemnego	i	ograni-
czenie	wyścigu	zbrojeń.

W	 deklaracji	 DKP	 z	 23	 listopada	 1978	 roku	 państwa	 Układu	 Warszaw-
skiego	 wypowiedziały	 się	 przeciwko	 forsowaniu	 tempa	 i	 rozwoju	 wyścigu	
zbrojeń.	Opowiedziały	się	także	za	kształtowaniem	równowagi	militarnej	nie	
przez	zwiększenie	zbrojeń,	lecz	ich	redukcję30.

Ciągły	 wzrost	 napięcia	 w	 stosunkach	 Wschód–Zachód	 skłaniał	 państwa	
Układu	Warszawskiego	do	inicjatywy	odprężenia	w	sferze	politycznej	i	woj-
skowej.	W	deklaracji	przyjętej	na	jubileuszowej	sesji	w	Warszawie	w	dniach	
14–15	maja	1980	roku	DKP	wypowiedział	się	przeciwko	polityce	blokowej	i	za	
równowagą	militarną,	szerszym	stosowaniem	środków	zaufania	i	zorganizo-
wania	w	stolicy	Polski	konferencji	na	temat	odprężenia	międzynarodowego	
i	rozbrojenia.	 Państwa	 NATO	 powyższych	 propozycji	 nie	 przyjęły.	 W	 de-
klaracji	z	5	stycznia	1983	roku	DKP	zaproponował	podjęcie	działań	hamu-
jących	 wyścig	 zbrojeń	 oraz	 przyjęcie	 przez	 wszystkie	 mocarstwa	 jądrowe	
zobowiązania,	iż	nie	użyją	jako	pierwsze	broni	jądrowej,	zaakceptują	zamro-
żenie	arsenałów	jądrowych	ZSRR	i	USA	oraz	uzgodnią	program	stopniowego 
odprężenia jądrowego i	 istotne obniżenie poziomów zbrojeń konwencjonal-
nych.	 Dodatkowo	 przywódcy	 państw	 Układu	 Warszawskiego	 na	 spotkaniu	
w	Moskwie	w	dniu	28	stycznia	1983	roku	zaproponowali,	by	nie	zwiększać	od	
1984	roku	wydatków	wojskowych.	Żadna	z	powyższych	inicjatyw	nie	została	
podjęta	przez	państwa	zachodnie.

30	 MARCINKOWSKI	A.:	op.	cit.	s.	131;	ŚLUSARCZYK	J.:	op.	cit.	s.	44–64.
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W	 dniu	 11	 listopada	 1980	 roku	 rozpoczęło	 się	 w	 Madrycie	 spotkanie	
KBWE.	Spotkanie	to	przebiegało	w	kilku	rundach.	Runda	pierwsza	odbyła	się	
w	dniach	od	11	do	19	listopada	1980	roku.	Objęła	ona	oświadczenia	wstępne	
szefów	delegacji	i	zgłoszenie	nowych	propozycji.	Wśród	nich	znalazła	się	też	
propozycja	polska	dotycząca	zwołania	na	20	października	1981	roku	w	War-
szawie	Konferencji	Odprężenia	Militarnego	i	Rozbrojenia	–	KOMIR.	Obrady	
podjęto	na	sesjach	plenarnych	i	w	pięciu	organach	roboczych,	m.in.	do	spraw	
bezpieczeństwa.	Prace	pierwszego	organu	zorganizowano	w	dwóch	grupach	
roboczych:	pierwsza	poświęcona	była	zasadom	KBWE,	druga	natomiast	woj-
skowym	aspektom	bezpieczeństwa.

Już	od	pierwszej	rundy	spotkania	madryckiego	zarysowały	się	trzy	główne	
tematy,	które	najbardziej	zainteresowały	uczestników:	wojskowe	aspekty	bez-
pieczeństwa,	prawa	człowieka	i	stosowanie	zasad	KBWE	na	obszarach	poza-
europejskich.

Wojskowych	aspektów	bezpieczeństwa	dotyczyła	także	polska	propozycja	
z	8	grudnia	1980	roku	oraz	zgłoszony	następnego	dnia	francuski	projekt	zwo-
łania	konferencji	w	sprawie	środków	budowy	zaufania	i	bezpieczeństwa	oraz	
rozbrojenia	w	Europie.	Polska	propozycja	zakładała	nierozszerzanie	sojuszu,	
zamrożenie	liczebności	wojsk,	a	następnie	stopniową	redukcję	sił	zbrojnych	
i	zbrojeń.	W	czasie	trzeciej	i	czwartej	rundy	spotkania	madryckiego	rokowa-
nia	koncentrowały	się	wokół	tych	dwóch	projektów	reprezentujących	Wschód	
i	 Zachód.	 Spory	 dotyczyły	 głównie	 kryteriów	 stosowanych	 wobec	 środków	
budowy	zaufania,	a	zwłaszcza	obszaru	ich	obowiązywania31.	W	wyniku	bra-
ku	porozumienia	między	państwami	obydwu	bloków	politycznych	zaczęły	się	
nieformalne	rozmowy,	których	koordynatorem	ze	strony	bloku	wschodniego	
była	Polska.

Dokument końcowy	 spotkania	 madryckiego,	 który	 został	 podpisany	
6	września	1983	roku,	podkreślał	w	preambule	konieczność	realizacji	wszyst-
kich	 postanowień	 i	 poszanowania	 Aktu końcowego	 z	 Helsinek.	 W	 rozdzia-
le	poświęconym	zagadnieniom	dotyczącym	bezpieczeństwa	w	Europie	doku-
ment	madrycki	deklarował	podejmowanie	nowych wysiłków w celu uczynienia 

31	 KUKUŁKA	J.:	Historia... s.	310–312;	ROTFELD	A.	D.	(red.):	Od Helsinek do Madrytu. 
Dokumenty Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1973–1983. Warszawa	1983.	
s.	301.
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odprężenia procesem skutecznym, jak również ciągłym, stale rozwijającym się, 
wszechstronnym i powszechnym, co do swego zasięgu.

W	dokumencie	madryckim	zapisano	także	bardzo	ważne	postanowienie	
zwołania	konferencji	w	sprawie	środków	budowy	zaufania	i	bezpieczeństwa	
oraz	rozbrojenia	w	Europie.	Dokument końcowy	określał	także,	że	pierwszy	
etap	konferencji	odbędzie	się	w	Sztokholmie.	Pierwszym	przejawem	realiza-
cji	Dokumentu końcowego	z	Madrytu	było	sprawne	przygotowanie	i	przepro-
wadzenie	helsińskiego	spotkania	przygotowawczego	(25	października–11	li-
stopada	1983	roku)	do	sztokholmskiej	konferencji	w	sprawie	środków	budowy	
zaufania	i	bezpieczeństwa	w	Europie.

Pierwszy	 etap	 konferencji	 sztokholmskiej	 rozpoczął	 się	 17	 stycznia	
1984	roku	na	szczeblu	ministrów	spraw	zagranicznych.	Większość	delegacji	
na	konferencję	była	zgodna	co	do	tego,	iż	budowa	zaufania	i	bezpieczeństwa	
oraz	dochodzenie	do	rozbrojenia	powinno	odbywać	się	etapami.	Spierano	się	
natomiast	o	to,	które	zadania	powinny	być	zrealizowane	w	pierwszej	kolejno-
ści.	Państwa	Układu	Warszawskiego	uważały,	że	należy	rozpocząć	od	środ-
ków	polityczno-wojskowych,	aby	następnie	przejść	do	środków	techniczno-
wojskowych,	 ujętych	 już	 częściowo	 w	 Akcie końcowym KBWE.	 Dlatego	 też	
proponowały	one:
	 •	 zawarcie	przez	państwa	uczestniczące	porozumienia	o	wyrzeczeniu	się	

użycia	siły	i	utrzymaniu	pokojowych	stosunków;
	 •	 zobowiązanie	się	państw	atomowych	uczestniczących	w	konferencji	do	

nieużycia	broni	jądrowej	jako	strona	pierwsza;
	 •	 zawarcia	porozumienia	o	niezwiększaniu	wydatków	wojskowych,	a	na-

stępnie	ich	zmniejszenie;
	 •	 podjęcie	kroków	zmierzających	do	usunięcia	z	Europy	broni	chemicz-

nej;
	 •	 uzgodnienie	działań	na	rzecz	realizacji	idei	stref	bezatomowych	w	Eu-

ropie;
	 •	 opracowanie	rozszerzonych	środków	budowy	zaufania	i	bezpieczeństwa,	

ograniczających	rozmiary	przeprowadzonych	manewrów	wojskowych	
oraz	o	ruchu	wojsk32.

32	 ROTFELD	 A.	 D.:	 Europejskie systemy bezpieczeństwa in statu nascendi. Warszawa	
1990.	s.	165.
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Państwa	Układu	Warszawskiego	nadal	traktowały	środki	budowy	zaufa-
nia	i	bezpieczeństwa	nie	jako	namiastkę	rozbrojenia,	lecz	jako	czynnik	długo-
trwałej	równowagi	i	stabilności	stosunków.

Duży	wpływ	na	politykę	bezpieczeństwa	bloku	wschodniego	miały	także	
rokowania	wiedeńskie,	które	dotyczyły	redukcji	sił	zbrojnych	i	zbrojeń	w	Eu-
ropie	Środkowej.	W	1980	roku	państwa	bloku	wschodniego	zaproponowały	
redukcję	20	tys.	żołnierzy	radzieckich	i	13	tys.	żołnierzy	amerykańskich.	Po-
dały	także	aktualne	dane	o	stanie	swych	sił	zbrojnych	na	1	stycznia	1980	roku.	
Kolejne	nowe	propozycje	w	imieniu	CSRS,	NRD,	Polski	i	ZSRR	przedstawił	
w	Wiedniu	na	początku	1983	roku	ambasador	radziecki	Walerian	Michajłow.	
Zakładały	one	porozumienie	się	co	do	redukcji	sił	zbrojnych	państw	NATO	
i	 Układu	 Warszawskiego	 w	 Europie	 Środkowej,	 do	 równych	 kolektywnych	
pułapów,	po	900	 tys.	 żołnierzy	po	każdej	 stronie.	Sugerowały	 również,	aby	
zamrozić	poziom	sił	zbrojnych	i	zbrojeń	wszystkich	uczestników	rokowań.

Państwa	bloku	wschodniego	uważały,	że	należy	rozpocząć	proces	redukcji	
wojsk,	aby	obniżyć	zbiorowe	pułapy	liczebności	sił	zbrojnych.	Dlatego	amba-
sador	CSRS	Emil	Kebluszek	przedstawił	23	czerwca	1983	roku	w	imieniu	Pol-
ski,	NRD,	ZSRR	i	swojego	kraju	projekt	porozumienia	o	wzajemnej	redukcji	
sił	zbrojnych	i	uzbrojenia	w	Europie	Środkowej.	Projekt	ten	przewidywał,	że	
uczestnicy	rokowań	w	ciągu	trzech	lat	od	wejścia	porozumienia	w	życie,	zre-
dukują	swe	wojska	po	każdej	ze	stron	do	równych,	konkretnych	pułapów	po	
900	tys.	ludzi.

Dnia	14	lutego	1985	roku	przewodniczący	delegacji	radzieckiej	Władimir	
Michajłow	przedstawił	w	imieniu	CSRS,	NRD,	Polski	i	swojego	kraju	projekt	
podstawowych	postanowień	porozumienia	o	początkowej	redukcji	wojsk	lą-
dowych	ZSRR	i	USA	wraz	z	uzbrojeniem	w	Europie	Środkowej.

Dnia	 26	 kwietnia	 1985	 roku	 w	 Warszawie	 przywódcy	 siedmiu	 państw,	
uczestników	Układu	Warszawskiego,	podpisali	protokół	o	przedłużeniu	jego	
obowiązywania	 przez	 następne	 20	 lat	 z	 możliwością	 przedłużenia	 o	 dalsze	
10	 lat.	Protokół	podlegał	 ratyfikacji,	którą	wszystkie	państwa	członkowskie	
przeprowadziły	przed	30.	rocznicą	podpisania	Układu	Warszawskiego.

Dnia	15	 stycznia	1986	roku	agencja	TASS	rozpowszechniła	plan	Gorba-
czowa.	Proponował	on	wkroczyć	w	trzecie	tysiąclecie	bez	broni	jądrowej,	na	
podstawie	wzajemnie	możliwych	do	przyjęcia i ściśle kontrolowanych poro-
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zumień33.	 Przewidywał	 trzy	 etapy	 dochodzenia	 do	 tego	 celu	 oraz	 kontrolę	
nad	procesami	redukcji	 i	 likwidacji	broni,	która	byłaby	realizowana	zarów-
no	za	pomocą	narodowych	środków	technicznych,	jak	i	poprzez	inspekcję	na	
miejscu.	Gorbaczow	zapowiedział	także	przedłużenie	o	kolejne	trzy	miesiące	
moratorium	na	wszystkie	eksplozje	jądrowe.	Wyraził	możliwość	przedłuże-
nia	tego	moratorium,	 jeśli	Stany	Zjednoczone	zaprzestaną	swoich	doświad-
czeń.	 Inicjatywa	 ta	 została	 poważnie	 przyjęta	 przez	 Waszyngton	 i	 poparta	
przez	światową	opinię	publiczną.

Kolejne	 propozycje	 Gorbaczow	 przedstawił	 na	 szczycie	 w	 Reykjaviku	
(11–	12	października	1986	roku	).	Wyraził	on	gotowość	redukcji	o	połowę	stra-
tegicznej	 broni	 ofensywnej	 na	 ziemi,	 wodzie	 i	 w	 powietrzu	 w	 ciągu	 pierw-
szych	 pięciu	 lat.	 Następnie	 zaproponował	 zrealizować	 amerykański	 projekt	
„zero”	w	Europie	(tzn.	całkowicie	zlikwidować	rakiety	średniego	zasięgu	obu	
państw).	 Postulował	 także,	 aby	 wykluczyć	 możliwość	 tworzenia	 broni	 no-
wego	typu.	Jednak	do	porozumienia	między	dwoma	mocarstwami	w	żadnej	
z	przedstawionych	kwestii	nie	doszło.

W	 kwietniu	 1987	 roku	 Gorbaczow	 wyraził	 gotowość	 porozumienia	 się	
również	 w	 kwestii	 eliminacji	 radzieckich	 rakiet	 krótszego	 zasięgu	 SS	 12	
i	SS	23	rozmieszczonych	na	obszarze	Czechosłowacji	i	NRD.	Moskwa	zgodzi-
ła	się	także	na	kontynuację	amerykańskich	badań	w	dziedzinie	obrony	prze-
ciwrakietowej34.

Dodatni	wpływ	na	rozmowy	o	rozbrojeniu	konwencjonalnym	i	kształtowa-
nie	powszechnego	systemu	pokoju	i	bezpieczeństwa	miał	podpisany	8	grud-
nia	1987	roku	układ	waszyngtoński.	Chociaż	objął	on	tylko	dwie	klasy	broni,	
to	i	tak	stał	się	pierwszym	porozumieniem	w	sprawie	rzeczywistego	rozbroje-
nia	jądrowego.	Od	wiosny	1989	roku	Moskwa	postulowała,	aby	najpierw	zająć	
się	redukcją	broni	krótkiego	zasięgu.

Niewątpliwie	dużym	sukcesem	końca	lat	osiemdziesiątych	było	zgłoszenie	
przez	ZSRR	i	USA	wspólnego	projektu	rezolucji	Zgromadzenia	Ogólnego	NZ	
na	temat	Umocnienia pokoju, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej 
we wszystkich jej aspektach zgodnie z Kartą NZ,	a	także	przyjęcie	wspólnego	
dokumentu	pt.	Odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo w zmieniającym 

33	 Ibidem:	s.	198.
34	 RAKOWSKI	M.	F.:	Gorbaczow. Pierwszy i ostatni. Warszawa	1992.	s.	198.
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się świecie.	Dokument	ten	jest	z	jednej	strony	wyrazem	zmian,	jakie	dokonały	
się	w	globalnych	stosunkach	międzynarodowych,	z	drugiej	zaś	otwiera	nowy	
etap	kształtowania	się	nowego	ładu	międzynarodowego35.

Analiza	 polityki	 ZSRR	 i	 jego	 sojuszników	 w	 zakresie	 rozbrojenia	 i	 bez-
pieczeństwa	europejskiego	wskazuje,	że	działania	te	ukierunkowane	były	na	
zachowanie	 istniejącego	stanu	rzeczy	w	obawie	przed	narastającą	przewagą	
ekonomiczną	 i	 militarną	 Zachodu	 i	 permanentnie	 postępującym	 kryzysem	
komunistycznych	rozwiązań	ustrojowych	w	państwach	bloku	wschodniego.

Po	zakończeniu	drugiej	wojny	światowej	głębokie	zmiany	nastąpiły	rów-
nież	w	systemie	państw	demokracji	zachodniej.	Zmniejszyła	się	rola	Wielkiej	
Brytanii	i	Francji,	które	z	wojny	wyszły	osłabione,	oraz	Niemiec	i	Włoch,	któ-
re	tę	wojnę	przegrały.	Wzrosła	natomiast	rola	Stanów	Zjednoczonych,	które	
podczas	 wojny	 poniosły	 minimalne	 straty,	 a	 zarazem	 wzbogaciły	 się	 i	 roz-
szerzyły	swoje	wpływy	na	świecie.	 Już	w	1945	roku	prezydent	Truman	po-
wiedział:	 Odniesione zwycięstwo obciążyło naród amerykański stałą odpo-
wiedzialnością za kierowanie światem.	 Z	 kolei	 w	 orędziu	 o	 stanie	 państwa	
wygłoszonym	14	stycznia	1946	roku	dodał:	Nie możemy uchylać się od odpo-
wiedzialności, jaką nakłada na nas pozycja najsilniejszego państwa świata. (...)	
Wszelkie wysiłki, wszelkie dążenia, cały rozum naszego rządu i narodu powi-
nien być skoncentrowany na wykonaniu jednego zadania: na wywarciu maksy-
malnego wpływu na rozwój wydarzeń międzynarodowych36.

Pierwszym	krokiem	w	kierunku	bezpieczeństwa	ze	strony	państw	zachod-
nich	było	podpisanie	przez	Francję	 i	Wielką	Brytanię	oraz	kraje	Beneluksu	
w	dniu	17	marca	1948	roku	w	Brukseli	Traktatu o współpracy w sprawach go-
spodarczych, społecznych i kulturalnych oraz o zbiorowej samoobronie,	zwane-
go	także	paktem	brukselskim.	Jeżeli	chodzi	o	współpracę	wojskową,	sygnata-
riusze	tego	paktu	zobowiązali	się	przyjść	z	pomocą	każdemu	z	krajów,	gdyby	
stał	się	on	przedmiotem	agresji	zbrojnej	w	Europie.

Wraz	z	podpisaniem	paktu	brukselskiego	pojawiła	się	również	wojskowa	
inicjatywa	 europejska	 pod	 adresem	 Stanów	 Zjednoczonych,	 dotycząca	 eu-
ropejsko-amerykańskiej	 współpracy	 wojskowej,	 polegającej	 na	 stworzeniu	
wspólnego	systemu	obrony.	Waszyngton	przyjął	tę	inicjatywę,	ponieważ	już	

35	 KUKUŁKA	J.:	Historia…. s.	417–428.
36	 Ibidem:	s.	40.
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od	 wiosny	 1948	 roku	 dążył	 do	 wzmocnienia	 konwencjonalnego	 potencjału	
wojskowego	USA	przy	pomocy	sojuszników.

W	tym	samym	roku	zaczęto	realizować	myśl	o	utworzeniu	paktu	atlanty-
ckiego,	do	którego	należałyby	państwa	paktu	brukselskiego,	Kanada	i	USA.	
Pod	koniec	tego	samego	roku	zostało	zawarte	porozumienie	między	Unią	Za-
chodnią,	USA	i	Kanadą	dotyczące	bezpośredniego	współdziałania	wojskowe-
go.	W	istocie	miało	ono	charakter	doraźny,	ponieważ	Stany	Zjednoczone	sta-
wiały	na	utworzenie	Paktu	Północnoatlantyckiego.

Traktat	 waszyngtoński,	 który	 dał	 podstawę	 Paktowi	 Północnoatlantyc-	
kiemu,	został	podpisany	4	kwietnia	1949	roku.	Członkowie	Paktu	Północno-
atlantyckiego	zobowiązali	się	przestrzegać	zasad	Karty	Narodów	Zjednoczo-
nych,	rozwijać	pokojowe	stosunki	międzynarodowe,	umacniać	indywidualną	
i	zbiorową	zdolność	obronną,	konsultować	się	w	razie	powstania	zagrożenia	
któregokolwiek	 z	 sygnatariuszy,	 udzielić	 sobie	 pomocy	 wojskowej	 lub	 innej	
w	razie	aktu	zbrojnego,	a	także	współdziałać	w	Radzie	NATO	i	Radzie	Obro-
ny.	Pakt	został	zawarty	na	20	lat	i	wszedł	w	życie	24	kwietnia	1949	roku.	Stany	
Zjednoczone	były	najbardziej	zadowolone	z	powstania	tego	układu,	ponieważ	
stał	się	on	instrumentem	dominacji	wojskowej	USA	w	Europie	Zachodniej37.

Tak	więc	podział	Niemiec	i	Europy	oraz	utworzenie	NATO	wzmogły	pro-
cesy	 zimnej	 wojny	 na	 kontynencie	 europejskim.	 Z	 kolei	 walka	 polityczna	
o	militaryzację	 Niemiec	 była	 najbardziej	 jaskrawym	 przejawem	 naruszenia	
poczdamskich	uzgodnień	Wielkiej	Trójki.	Plan	remilitaryzacji	RFN	przyję-
to	na	brukselskiej	sesji	NATO,	która	miała	miejsce	w	grudniu	1950	roku.	Po	
dłuższych	rokowaniach,	w	maju	1952	roku,	doszło	do	podpisania	układów,	
które	faktycznie	rozpoczęły	militaryzację	RFN.

Jeszcze	 tego	 samego	 miesiąca	 ministrowie	 spraw	 zagranicznych	 sześciu	
państw	członkowskich	EWWS	podpisali	w	Paryżu	układ	w	sprawie	utworze-
nia	Europejskiej	Wspólnoty	Obronnej	(tzw.	plan	Plevena).	Miała	ona	mieć	po-
nadnarodowe	organa,	siły	zbrojne	i	wspólny	budżet.	Głównym	jej	zwolenni-
kiem	był	prezydent	USA	Dwight	Eisenhower.	Zasadniczym	celem	wspólnoty	
była	ściślejsza	współpraca	RFN	z	mocarstwami	zachodnimi.	Układ	ten	zakła-
dał	także	szybką	militaryzację	RFN.	Projekt	utworzenia	Europejskiej	Wspól-

37	 BUDGE	I.,	NEWTON	K.:	Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu. Warszawa	
1999.	24.
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noty	Obronnej	nie	wszedł	w	życie,	odrzucony	przez	Francuskie	Zgromadze-
nie	Narodowe	w	1954	roku38.

W	połowie	listopada	1954	roku	rządy	państw	zachodnich	nie	przyjęły	pro-
pozycji	ZSRR,	Polski	i	Czechosłowacji	w	sprawie	utworzenia	systemu	bezpie-
czeństwa	w	Europie.	Państwa	zachodnie	opowiedziały	się	natomiast	za	wej-
ściem	 w	 życie	 układów	 paryskich	 z	 października	 tegoż	 roku.	 Militaryzacja	
RFN	stała	się	faktem,	a	państwo	to	zostało	przyjęte	do	struktur	Paktu	Północ-
noatlantyckiego	i	powstałej	z	przekształcenia	Unii	Zachodniej	–	Unii	Zachod-
nioeuropejskiej	(UZE).

Pierwsze	oznaki	przełomu	w	zimnej	wojnie	pojawiły	się	już	w	1953	roku.	
Zmarł	Józef	Stalin,	a	Stany	Zjednoczone	utraciły	monopol	na	bombę	wodo-
rową.	Ekipa	prezydenta	Dwighta	Eisenhowera	głosiła	doktrynę	wyzwalania	
krajów	Europy	Środkowej	i	„odpychania	komunizmu”.

Od	początku	1955	roku	Moskwa	i	Waszyngton	wykazywały	zainteresowa-
nie	spotkaniem	na	najwyższym	szczeblu.	Do	spotkania	takiego	doszło	w	lipcu	
1955	roku	w	Genewie.	Poruszono	zagadnienia:	bezpieczeństwa	europejskiego	
i	zjednoczenia	Niemiec,	rozbrojenia	i	nawiązania	kontaktów	między	Wscho-
dem	i	Zachodem.	Według	prezydenta	USA	spotkanie	w	Genewie	miało	roz-
począć demontaż straszliwego mechanizmu strachu i nienawiści.	W	rzeczywi-
stości	 mocarstwa	 zachodnie	 proponowały	 znane	 już	 stanowisko	 w	 sprawie	
zjednoczenia	Niemiec	(zaprezentowane	na	konferencji	berlińskiej	z	1954	roku	
jako	plan	Edena)39.

W	sprawie	rozbrojenia	USA	wystąpiły	jedynie	z	wnioskiem	o	poprzedze-
nie	ewentualnych	kroków	rozbrojeniowych	utworzeniem	 inspekcji,	których	
rola	miała	polegać	na	wzajemnym	dokonywaniu	zdjęć	 lotniczych	(„otwarte	
niebo”).

Mimo	 skromnych	 w	 sumie	 rezultatów	 konferencja	 genewska	 pogłębiła	
proces	przezwyciężania	zimnej	wojny	i	dowiodła,	że	na	jej	miejsce	ma	szansę	
wejść	polityka	dialogu	i	kompromisu	w	spornych	kwestiach	międzynarodo-
wych.	Słusznie	więc	zaczęto	mówić	o	„duchu	Genewy”.

38	 KACZMAREK	J.,	SKOWROŃSKI	A.:	NATO Europa Polska. Wrocław	1998.	s.	26–27.
39	 KUKUŁKA	J.:	Historia...	s.	88.
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„Duch	Genewy”	wpłynął	także	na	stosunki	RFN	z	ZSRR.	Kanclerz	Konrad	
Adenauer	 podjęcie	 dyskusji	 na	 temat	 bezpieczeństwa	 europejskiego	 uzależ-
niał	od	przywrócenia	państwowej	jedności	Niemiec	w	duchu	planu	Edena.	

Po	utworzeniu	w	Europie	dwóch	bloków	wojskowych	i	wejściu	w	ich	struk-
tury	państw	niemieckich	pogłębił	się	podział	kontynentu	oraz	skomplikowa-
ły	się	stosunki	między	państwami	obu	bloków.	Napięcie	wzrosło	ponownie	
także	wokół	Berlina	Zachodniego.	Rząd	RFN	stał	na	stanowisku,	że	stanowi	
on	część	tego	państwa.	31	grudnia	1958	roku	mocarstwa	zachodnie	odrzuci-
ły	propozycję	przekształcenia	Berlina	Zachodniego	w	wolne	miasto,	wyraża-
jąc	zarazem	gotowość	do	szerszego	przedyskutowania	problemu	niemieckie-
go	w	kontekście	bezpieczeństwa	europejskiego.

Mimo	że	do	połowy	lat	pięćdziesiątych	rozmowy	rozbrojeniowe	kończy-
ły	się	niepowodzeniem,	a	wyścig	zbrojeń	ciągle	się	wzmagał,	 to	 jednak	pod	
koniec	tego	okresu	USA	uznały	potrzebę	porozumienia	się	na	temat	reduk-
cji	zbrojeń	i	sił	zbrojnych,	zakazu	użycia	i	wytwarzania	broni	masowego	ra-
żenia	oraz	zapewnienia	bezpieczeństwa.	Wyrazem	tego	było	przyjęcie	przez	
XIv	Sesję	Zgromadzenia	Ogólnego	Narodów	Zjednoczonych	ograniczonego	
planu	zachodniego,	który	przewidywał	zobowiązanie	się	państw	do	wyrze-
czenia	się	użycia	broni	atomowej	z	wyjątkiem	przypadków	słusznej	obrony.

W	warunkach	pata	atomowego	ewolucja	doktryny	amerykańskiej	niepo-
koiła	Francję,	która	od	dawna	krytykowała	amerykańską	dominację	w	Euro-
pie	Zachodniej.	Podważenie	nuklearno-strategicznej	hegemonii	USA	w	świe-
cie	 i	 hegemonii	 politycznej	 w	 obozie	 sojuszników	 przez	 Francję	 skłoniło	
Waszyngton	do	uelastycznienia	 swojej	dyplomacji.	Latem	1959	roku	prezy-
dent	Eisenhower	zaczął	prowadzić	„dyplomację	osobistą”,	poprzez	którą	miał	
się	stać	człowiekiem	pokoju.	Nie	zdecydował	się	jednak	na	ograniczenie	wy-
ścigu	zbrojeń	w	Europie.	Z	kolei	jego	następca	w	Białym	Domu	John	F.	Ken-
nedy	uznał	za	konieczne	zniszczenie	wszystkich	broni	masowego	rażenia	oraz	
likwidację	 wszystkich	 środków	 jej	 przenoszenia	 i	 obcych	 baz	 wojskowych,	
a	przede	wszystkim	uznał,	 że	należy	dążyć	do	powszechnego	 i	całkowitego	
rozbrojenia.

Jednym	z	ważnych	problemów	dyskusji	rozbrojeniowych	drugiej	połowy	
lat	pięćdziesiątych	była	sprawa	doświadczeń	z	bronią	jądrową.	Mocarstwa	za-
chodnie	nie	poszły	za	przykładem	ZSRR,	który	na	pewien	czas	jednostronnie	
przerwał	własne	doświadczenia.	Państwa	bloku	zachodniego	zgodziły	się	na-
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tomiast	na	odbycie	narady	ekspertów	naukowych	ośmiu	państw,	w	tym	Pol-
ski,	na	temat	wykrywania	wybuchów	jądrowych.	Narada	ta	odbyła	się	w	Ge-
newie	w	dniach	30	czerwca–21	sierpnia	1958	roku.	

Nowy	etap	w	rokowaniach	rozbrojeniowych	otworzyły	ustalenia	dotyczące	
powszechnego	i	całkowitego	rozbrojenia	zawarte	między	obu	mocarstwami	
jesienią	1961	roku.	Ustalenia	te	zostały	przedstawione	XvI	Sesji	Zgromadze-
nia	Ogólnego	Narodów	Zjednoczonych	21	września	1961	roku.	Porozumie-
nie	McCloy–Zorin	nakreśliło	wizję	świata	bez	zbrojeń	oraz	główne	sposoby	
osiągnięcia	 skutecznego	 rozbrojenia.	 Stwierdzało	 także,	 że	 w	 drodze	 roko-
wań	 należy	 doprowadzić	 do	 porozumienia	 na	 temat	 układu,	 który	 spowo-
dowałby	całkowite	wyeliminowanie	zbrojeń	i	wojen	z	życia	międzynarodo-
wego,	 jak	również	do	przyjęcia	procedury	pokojowego	regulowania	sporów	
i	gwarantowania	pokoju	zgodnie	z	zasadami	Karty	Narodów	Zjednoczonych.	
Porozumienie	to	zakładało	także	całkowitą	likwidację	arsenałów	i	środków	
przenoszenia	 broni	 masowego	 rażenia,	 uzależniając	 wielkość	 zbrojeń	 i	 po-
zostawionych	armii	klasycznych	od	wzajemnej	zgody.	Najtrudniejszym	ele-
mentem	 do	 rozwiązania	 pozostała	 kontrola	 wybuchów	 jądrowych40.	 Pań-
stwa	zachodnie,	w	tym	Wielka	Brytania	i	USA,	ciągle	postulowały	powołanie	
międzynarodowego	systemu	kontroli.

W	dniu	5	sierpnia	1963	roku	w	Moskwie	USA	i	Wielka	Brytania	uroczyście	
podpisały	układ	o	zakazie	doświadczeń	z	bronią	jądrową	w	atmosferze,	prze-
strzeni	kosmicznej	i	pod	wodą.	Układ	ten	wszedł	w	życie	w	październiku	tego	
samego	roku.	Wywarł	on	wpływ	na	odprężenie	w	stosunkach	Wschód–Za-
chód,	a	przede	wszystkim	potwierdził	możliwość	zawarcia	poważnych	uzgod-
nień	na	temat	bezpieczeństwa	między	mocarstwami.	Dla	stosunków	europej-
skich	ważne	było	natomiast	 to,	 że	układ	 ten	podpisała	 również	19	 sierpnia	
1963	roku	RFN.

Po	podpisaniu	układu	moskiewskiego	powrócono	do	kwestii	zakazu	roz-
przestrzeniania	broni	jądrowej.	Stany	Zjednoczone	zaproponowały	utworze-
nie	„wielostronnych	sił	jądrowych	NATO”,	które	byłyby	kontrolowane	przez	
sojuszników	 europejskich.	 Zgłosiły	 także	 w	 Komitecie	 Osiemnastu	 Państw	
projekt	układu	o	nierozpowszechnianiu	 broni	 jądrowej,	który	przewidywał	

40	 SCHMIDT	G.:	Ost- West- Beziehungen: Konfrontation und Detente 19451989. t.	1.	Bo-
chum	1993.	s.	201.
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zakaz	 bezpośredniego	 przekazywania	 broni	 jądrowej	 poszczególnym	 pań-
stwom,	 dopuszczając	 zarazem	 oddawanie	 jej	pod	 zbiorowe	zwierzchnictwo	
grupy	sojuszników.	Przy	okazji	złożenia	tych	propozycji	Waszyngton	chciał	
skonsolidować	 NATO.	Pod	wpływem	 klimatu	wytworzonego	przez	uzgod-
nienia	w	sprawie	nierozprzestrzeniania	broni	jądrowej	USA	i	ZSRR	wyraziły	
chęć	rozpoczęcia	rozmów	o	ograniczeniu	zbrojeń	strategicznych	–	SALT.	Ad-
ministracji	amerykańskiej	zależało	na	pokazaniu	opinii	publicznej,	że	głoszo-
na	za	rządów	demokratów	polistrategiczna	doktryna	„pokojowego	zaangażo-
wania”	jest	całkowicie	uzasadniona.

Z	kolei	na	przełomie	lat	sześćdziesiątych	i	siedemdziesiątych	blok	NATO	
stanął	przed	koniecznością	przystosowania	 się	do	procesu	odprężenia	mię-
dzynarodowego.	Starania	o	scementowanie	NATO	wynikały	z	konieczności	
przystosowania	bloku	do	„ery	negocjacji”	oraz	łagodzenia	sprzeczności	we-
wnątrzblokowych.	 Możliwości	 upatrywano	 w	 nowych	 strukturach,	 a	 także	
w	przeniesieniu	akcentów	na	płaszczyznę	wojskową.

W	ramach	dążeń	do	„europeizacji”	NATO	w	1969	roku	powstała	Europej-
ska	Grupa	NATO,	nazywana	później	Eurogrupą.	Ideą	utworzenia	Eurogrupy	
było	to,	aby	europejscy	członkowie	NATO	odgrywali	w	bloku	rolę	aktywniej-
szą	i	bardziej	samodzielną	niż	dotąd.	Eurogrupa	działała	jako	jednostka	nie-
formalna.	W	1970	roku	uchwaliła	„program	wzmocnienia	Europy”41.

Koniec	 lat	 sześćdziesiątych	 to	 także	 aktywna	 działalność	 RFN	 na	 polu	
międzynarodowym.	Po	wyborczej	porażce	chadecji	we	wrześniu	1969	roku	
i	 zawiązaniu	 koalicji	 socjaldemokratyczno-liberalnej	 nastąpił	 zwrot	 w	 sto-
sunkach	Bonn	z	państwami	Europy	Wschodniej.	Kanclerz	Willy	Brandt	i	wi-
cekanclerz	Walter	Scheel	zdecydowali	się	na	prowadzenie	rzeczywiście	„no-
wej	polityki	wschodniej”.	W	deklaracji	rządowej	z	28	października	1969	roku	
nowy	kanclerz	wyraził	gotowość	do uczciwej próby osiągnięcia zrozumienia 
wzajemnego	z	narodami	Związku Radzieckiego i wszystkimi narodami euro-
pejskiego Wschodu.	Rokowania	z	ZSRR	trwały	do	sierpnia	1970	roku.	Układ	
między	tymi	państwami	został	podpisany	12	sierpnia	1970	roku	w	Moskwie	
i	miał	służyć	pokojowej	współpracy	obu	państw	oraz	rozwiązywaniu	proble-
mów	bezpieczeństwa	i	współpracy	w	Europie.	W	preambule	do	układu	mo-

41	 MEY	H.:	NATO – Strategie vor der Wende. Die Entwicklung des Verstand-Nisse nukle-
arer Macht im Bündnis zwischen 1967–1990. Baden-Baden	1992.	s.	231.
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skiewskiego	obie	strony	deklarowały	wolę	współdziałania	na	rzecz	utrwalania	
pokoju	 i	bezpieczeństwa	w	Europie	 i	na	całym	świecie.	Układ	 ten	potwier-
dził	także	fakt	istnienia	dwóch	państw	niemieckich,	zapowiadając	kres	izola-
cji	międzynarodowej	NRD	oraz	stwarzając	istotną	przesłankę	przyjęcia	obu	
państw	niemieckich	do	ONZ.

Następnie	RFN	dokonała	normalizacji	stosunków	z	Polską.	W	dniu	7	grud-
nia	 nastąpiło	 podpisanie	 układu	 w	 Warszawie.	 W	 preambule	 obie	 strony	
uznały,	że	nienaruszalność	granic	i	poszanowanie	integralności	terytorialnej	
wszystkich	państw	stanowi	podstawowy	warunek	pokoju.	Znaczenie	układu	
warszawskiego	polegało	nie	tylko	na	stworzeniu	przesłanek	do	normalizacji	
stosunków	między	dwoma	państwami,	lecz	także	na	prawno	międzynarodo-
wym	uznaniu	przez	RFN	postanowień	terytorialnych	umowy	poczdamskiej.	
Tym	samym	rząd	RFN	uznał	zachodnią	granicę	państwa	polskiego.	Układy	
moskiewski	 i	warszawski	podlegały	ratyfikacji	 i	zostały	ratyfikowane	przez	
Bundestag	17	maja	1972	roku42.

Z	kolei	RFN	dokonała	normalizacji	stosunków	z	NRD.	Układ	o	podsta-
wach	stosunków	między	NRD	a	RFN,	zwany	układem	zasadniczym,	został	
podpisany	w	Berlinie	21	grudnia	1972	roku.	Na	mocy	tego	układu	RFN	zobo-
wiązała	się	wnieść	swój	wkład	do	pokoju	i	bezpieczeństwa	europejskiego,	do	
redukcji	sił	zbrojnych	i	 likwidacji	broni	masowego	rażenia.	Układ	berliński	
został	ratyfikowany	przez	Bundestag	i	wszedł	w	życie	21	czerwca	1973	roku.	
Dał	on	początek	normalizacji	między	państwami	niemieckimi	 i	przyczynił	
się	do	odprężenia	w	Europie.

Jako	ostatni	został	podpisany	układ	normalizujący	stosunki	z	Czechosło-
wacją.	Układ	ten	został	podpisany	w	Pradze	11	grudnia	1973	roku.	Oba	pań-
stwa	na	mocy	podpisanego	układu	wyrzekły	się	stosowania	siły	oraz	groźby	
jej	stosowania	w	stosunkach	wzajemnych	i	w	sprawach	dotyczących	bezpie-
czeństwa	w	Europie.	Układ	ten	wszedł	w	życie	19	lipca	1974	roku43.	

Dnia	25	czerwca	1968	roku	Rada	NATO	na	sesji	w	Reykjaviku	postanowiła	
podjąć	temat	zrównoważenia	redukcji	sił	zbrojnych.	Konsekwencją	tego	sta-
nowiska	były	rozpoczęte	30	października	1973	roku	rokowania	wiedeńskie.	

42	 JACOBSEN	A.	H.,	TOMALA	M.:	op.	cit.	s.	452.
43	 RAJENDRA	 J.	 K.:	 Germany, The Soviet Union and Eastern Europe 1949–1991. New	

York	1993.	s.	221–236.



Bezpieczeństwo	europejskie	w	okresie	zimnej	wojny	1945–1991 83

Przebiegały	one	w	rytmie	trzech	rund	w	roku.	Już	w	październiku	1973	roku	
państwa	 zachodnie	 zaproponowały	 „asymetrię	 redukcji”.	 Propozycje	 zgło-
szone	 przez	 dwunastkę	 zachodnią	 dotyczyły	 tylko	 sił	 lądowych.	 Propozy-
cja	ta	zmierzała	wyraźnie	do	zmiany	proporcji	między	siłami	lądowymi	obu	
stron	i	dlatego	wywołała	długie	dyskusje	na	temat	pojmowania	równowagi	
bezpieczeństwa	oraz	obliczania	pułapów	sił	zbrojnych.	Mimo	starań	sposo-
bu	pogodzenia	zasad	równego	bezpieczeństwa	z	„asymetrią”	porozumienia	
nie	osiągnięto.

W	drugiej	połowie	 lat	 siedemdziesiątych	państwa	NATO	w	kwestii	bez-
pieczeństwa	na	plan	pierwszy	wysuwały	postulaty	ograniczenia	możliwości	
użycia	sił	zbrojnych,	a	dopiero	na	drugim	miejscu	stawiały	zagadnienia	zaha-
mowania	i	zmniejszenia	tych	sił.	W	grudniu	1976	roku	Rada	NATO	stwier-
dziła,	że	kraje sojuszu w razie napaści na nie, nie mogą wyrzec się stosowania 
wszelkich środków, które są w ich dyspozycji, o ile środki takie będą potrzeb-
ne do ich obrony.	Państwa	zachodnie	kolejny	krok	w	kierunku	zwiększenia	
bezpieczeństwa	uczyniły	19	kwietnia	1978	roku,	kiedy	to	przyjęły	propozycję	
dwuetapowej	redukcji	sił	zbrojnych.

Pod	koniec	dekady	lat	siedemdziesiątych	koncepcja	odprężenia	w	polityce	
USA	ustąpiła	powracającej	koncepcji	zimnowojennej.	Waszyngton	starał	się	
konsolidować	sojusz	atlantycki	poprzez	narzucenie	mu	swych	doktryn	woj-
skowych	i	wyścigu	zbrojeniowego.	Temu	służyła	także	uchwała	Rady	NATO	
z	12	grudnia	1979	roku	o	„dozbrojeniu”	filaru	europejskiego	Paktu.

Kierunki	działania	NATO	przyjęte	na	początku	lat	osiemdziesiątych	do-
prowadziły	 natomiast	 do	 uwypuklenia	 różnic	 między	 USA	 i	 europejskimi	
członkami	NATO	w	kwestii	pojmowania	bezpieczeństwa	narodowego	i	mię-
dzynarodowego.	Stany	Zjednoczone	opierały	swoją	koncepcję	bezpieczeństwa	
głównie	na	 sile	wojskowej.	Natomiast	 ich	europejscy	 sojusznicy	przywiązy-
wali	większą	wagę	do	gospodarczych	i	społecznych	aspektów	bezpieczeństwa	
tzn.	do	rzeczowej	współpracy	z	państwami	bloku	wschodniego.	W	społeczeń-
stwach	tych	państw	nastąpiły	obawy	przed	groźbą	„ograniczonej”	wojny	ją-
drowej.	Wzmogła	się	także	aktywność	ruchów	pokojowych.

Koncepcja	„bezpieczeństwa	przez	siłę”	zyskała	instytucjonalne	wzmocnie-
nie	w	styczniu	1981	roku,	kiedy	to	prezydentem	Stanów	Zjednoczonych	został	
Ronald	Reagan.	Już	podczas	pierwszej	konferencji	prasowej	nowy	prezydent	
stwierdził,	że	odprężenie było drogą o ruchu jednokierunkowym, którą Zwią-
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zek Radziecki wykorzystywał dla swych własnych celów44.	Strategia	„dozbra-
jania”	NATO	i	realizowania	za	jej	pomocą	koncepcji	„bezpieczeństwa	przez	
siłę”	wywoływała	wątpliwości	w	innych	państwach	sojuszu.	Jednak	niezależ-
nie	od	rozbieżności,	jakie	panowały,	czynnikiem	cementującym	blok	atlanty-
cki	była	realizacja	doktryny	„dozbrojenia”.

Niechęć	 do	 amerykańskiej	 dominacji	 w	 dozbrajaniu	 Europy	 Zachodniej	
znalazła	swój	wyraz	w	inicjatywie	francuskiego	prezydenta	François	Mitter-
randa	na	rzecz	wzmocnienia	europejskiego	filaru	NATO.	Inicjatywa	francu-
skiego	prezydenta	została	poparta	przez	Bonn	i	Londyn.	Natomiast	Rada	Mi-
nistrów	 UZE	 postanowiła	 ożywić	 dialog	 na	 temat	 europejskiego	 wymiaru	
zagadnień	bezpieczeństwa	w	ramach	wszystkich	organów	Unii	oraz	w	spra-
wie	wykorzystania	nowych	technologii	do	umacniania	obrony45.

Wojskowych	aspektów	bezpieczeństwa	dotyczył	także	zgłoszony	9	grudnia	
1980	roku	podczas	madryckiego	spotkania	KBWE	francuski	projekt	zwołania	
konferencji	w	sprawie	środków	budowy	zaufania	i	bezpieczeństwa	oraz	roz-
brojenia	w	Europie.	Projekt	postulowany	przez	Francję	nawiązywał	do	propo-
zycji	zgłoszonej	przez	ten	kraj	na	specjalnej	sesji	rozbrojeniowej	Zgromadze-
nia	Ogólnego	NZ	w	1978	roku	 i	miał	zapewnione	poparcie	państw	NATO.	
Projekt	 francuski	 przewidywał	 dwie	 formy	 konferencji.	 Podczas	 pierwszej	
środki	budowy	zaufania	uzgodnione	w	Akcie końcowym	w	Helsinkach	nale-
żałoby	wzmocnić	według	nowych	kryteriów,	aby	stały	się	wojskowo	znaczące,	
politycznie	wiążące,	możliwe	do	zweryfikowania	i	obowiązywały	na	obszarze	
całej	Europy.	Natomiast	w	fazie	drugiej	miało	dojść	do	uzgodnionych	reduk-
cji	i	ograniczeń	konwencjonalnych	sił	lądowych	i	powietrznych.

Akt końcowy	z	Madrytu	poświęcony	został	także	sprawom	bezpieczeństwa	
i	współpracy	w	rejonie	Morza	Śródziemnego.	Państwa	tego	regionu	wyrazi-
ły	 wolę	 dążenia	 do	 zmniejszenia	 napięcia	 i	 umocnienia	 stabilności	 stosun-
ków	w	tym	regionie,	podejmowania	środków	zmierzających	do	zwiększenia	
zaufania	 i	 bezpieczeństwa,	 rozwijania	 dobrosąsiedzkich	 stosunków	 między	
państwami	oraz	zbadania	możliwości	zwołania	spotkań	ad	hoc	państw	śród-
ziemnomorskich.

44	 SCHMIDT	G.:	op.	cit.	s.	312.
45	 KACZMAEK	J.,	SKOWROŃSKI	A.:	Sojusz Północnoatlantycki – historia – współczes-

ność – przyszłość. Warszawa	1995.	s.	184.



Bezpieczeństwo	europejskie	w	okresie	zimnej	wojny	1945–1991 85

W	sumie	dokument	madrycki	potwierdził	i	rozwinął	proces	KBWE.	Nie	
tylko	przewidział	serię	spotkań	odpowiadających	Aktowi końcowemu	z	Helsi-
nek,	lecz	rozszerzył	jego	problematykę	na	strefę	wojskową,	co	zarazem	zwięk-
szało	szanse	umocnienia	bezpieczeństwa	europejskiego.

Tydzień	 przed	 rozpoczęciem	 kolejnej	 konferencji	 w	 Sztokholmie	 Rada	
NATO	 przedstawiła	 propozycję	 techniczno-wojskowych	 środków	 budowy	
zaufania	 dotyczących	 sił	 konwencjonalnych:	 wymianę	 informacji	 na	 temat	
działań	wojskowych	w	Europie,	wcześniejsze	zapowiadanie	manewrów,	obec-
ność	obserwatorów	i	środków	pozwalających	na	kontrolę	działań	wojskowych.	
Państwa	bloku	atlantyckiego	koncentrowały	swoją	uwagę	przede	wszystkim	
na	 środkach	 techniczno-wojskowych.	Domagały	 się	one	przejrzystości	 i	ot-
wartości	działań	wojskowych.

Również	i	dla	państw	zachodnich	największym	sukcesem	końca	lat	osiem-
dziesiątych	było	wspólne	opracowanie	przez	USA	i	ZSRR	wspomnianego	wy-
żej	projektu	rezolucji	na	temat	„Umocnienia	pokoju,	bezpieczeństwa	i	współ-
pracy	 międzynarodowej	 we	 wszystkich	 jej	 aspektach	 zgodnie	 z	 Kartą	 NZ”,	
a	także	przyjęcie	dokumentu.	pt.	Odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo 
w zmieniającym się świecie46.

Polityka	 Wschodu	 i	 Zachodu	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	 w	 całym	 oma-
wianym	okresie	ukierunkowana	była	na	wzajemną	kontrolę	zbrojeń,	dążenie	
do	równowagi	sił	a	tym	samym	stabilności	bezpieczeństwa.	Zimna	wojna	to	
dramatyczny	okres	w	dziejach	Europy,	kiedy	problem	bezpieczeństwa	często	
ocierał	się	o	wojnę	„gorącą”,	jednakże	świadomość	jej	ewentualnych	skutków	
i	zabiegi	dyplomatyczne	oraz	rozpoczęcie	procesu	bezpieczeństwa	i	współpra-
cy	w	Europie	zainicjowały	dialog	i	przyczyniły	się	do	ustabilizowania	euro-
pejskiego	obszaru	bezpieczeństwa.

*	*	*

Zimna	 wojna	 to	 okres	 bezprecedensowej	 rywalizacji	 międzysystemowej,	
której	 istotą	było	balansowanie	na	krawędzi	pokoju	 i	wojny	w	 imię	 ideolo-
gii.	Podłożem	tej	rywalizacji	były	wyścig	zbrojeń,	nieufność,	wzajemna	kon-
frontacja	 i	 walka	 o	 dominację	 i	 prymat	 na	 świecie.	 Europa	 funkcjonowała	

46	 ROTFELD	A.	D.:	Od Helsinek do Madrytu... s.	321.	SYMONIDES	J.	(red.):	Organizacja 
Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy. Warszawa	2006,	s.	194.
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wówczas	w	 ramach	 tzw.	 „zbrojnego	pokoju”	 i	 „blokowego	bezpieczeństwa”,	
które	się	wzajemnie	warunkowały	i	dawały	poczucie	pewnej	stabilności.	Jed-
nakże	stabilność	ta	nie	przekładała	się	na	odczucia	społeczne,	gdyż	tworzono	
ją	w	cieniu	zagrożenia	globalnym	konfliktem	zbrojnym.	Rozwój	cywilizacyj-
ny	i	narastająca	świadomość	zagrożenia,	jakie	za	sobą	niosły	owa	konfronta-
cja	i	rywalizacja,	przyczyniły	się	do	wyzwolenia	„mechanizmów	obronnych”	
i	uświadomienia,	że	jedyną	drogą	porozumienia	jest	budowa	zaufania	pomię-
dzy	stronami	poprzez	podjęcie	trudu	ukształtowania	w	Europie	systemu	bez-
pieczeństwa.	Proces	ten	zainicjowany	został	w	połowie	lat	siedemdziesiątych	
ubiegłego	wieku	i	trwa	do	dzisiaj.	Trzeba	jednak	przyznać,	że	radzieckie	pro-
pozycje	pokojowe	i	rozbrojeniowe	miały	na	celu	utrzymanie	istniejącego	na	
kontynencie	 status	quo	 i	 zachowanie	dominującej	pozycji	ZSRR	w	Europie	
Środkowo-Wschodniej	 w	 obliczu	 narastającej	 przewagi	 ekonomicznej	 i	 mi-
litarnej	USA	i	ich	sojuszników.

Początek	 ostatniej	 dekady	 XX	 wieku	 przyniósł	 epokowe	 zmiany	 w	 kon-
figuracji	politycznej	na	świecie.	Zapoczątkowana	przez	Polskę	w	1989	roku	
transformacja	ustrojowa	kończąca	epokę	realnego	socjalizmu	spowodowała	
upadek	tego	ustroju	w	całej	Europie	Środkowo-Wschodniej,	a	następnie	roz-
pad	ZSRR.	Na	gruzach	systemu	zapoczątkowano	budowę	państw	demokra-
tycznych	 z	 aspiracjami	 włączenia	 się	 w	 struktury	 tzw.	 demokracji	 zachod-
nich.	Zakończyła	się	wówczas	epoka	zimnej	wojny,	konfrontacji	dwóch	jakże	
odmiennych	systemów	politycznych.	Przed	społeczeństwami	Wschodu	i	Za-
chodu	pojawiły	się	nowe	wyzwania,	w	tym	także	budowania	nowego	jakoś-
ciowo	 systemu	 bezpieczeństwa,	 opartego	 już	 nie	 na	 sile	 i	 wzajemnej	 nieuf-
ności,	 lecz	 na	 wzajemnym	 zaufaniu,	 współpracy	 i	 zrozumieniu	 problemów	
i	potrzeb	każdego	państwa.
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Instytucjonalizacja procesu  
bezpieczeństwa europejskiego

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe  
na przełomie wieków. Próba oceny

Zakończenie	zimnej	wojny,	rozpad	ZSRR	i	osłabienie	pozycji	Rosji,	głów-
nego	oponenta	w	rywalizacji	o	prymat	w	świecie,	nieoczekiwanie	postawiły	
Stany	Zjednoczone	wobec	poważnych	dylematów	dalszej	egzystencji	jako	po-
tęgi	globalnej.	Z	 jednej	strony	Stany	Zjednoczone	stały	na	czele	świata,	nie	
mając	żadnego	rywala	zdolnego	przeciwstawić	się	ich	globalnej	władzy.	Z	dru-
giej	strony	dynamika	zmian	społecznych	oraz	wartości	dominujące	w	amery-
kańskiej	kulturze	i	sposób,	w	jaki	są	postrzegane,	zagroziły	zachwianiem	jej	
szczególnej	przywódczej	roli.	Jest	rzeczą	zrozumiałą,	że	w	świecie	bez	wspól-
nego	wroga,	jakim	był	komunizm,	bez	wyzwania	radzieckiego,	rola	Stanów	
Zjednoczonych	musiała	być	zdecydowanie	inna.

Głębokie	zmiany,	z	jakimi	mamy	do	czynienia	od	połowy	lat	osiemdzie-
siątych,	 sprzyjały	 w	 sposób	 naturalny	 równie	 zasadniczym	 przesunięciom	
w	układzie	 sił	 na	 arenie	 międzynarodowej.	 Wydawać	 by	 się	 zatem	 mogło,	
że	upadek	potęgi	ZSRR	winien	oznaczać	duże	korzyści,	jeśli	chodzi	o	strefy	
wpływów	dla	Zachodu,	a	w	pierwszym	rzędzie	dla	Stanów	Zjednoczonych.	
Rzecz	w	tym,	że	na	ten	okres	przypadło	również	wyraźne	osłabienie	dynami-
ki	w	polityce	Waszyngtonu.	Lata	prezydentury	Ronalda	Reagana	były	ostat-
nimi	 latami	amerykańskiej	polityki	 z	pozycji	 siły.	Co	zaś	 się	 tyczy	Europy,	
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to	były	to	również	ostatnie	lata	polityki	podwójnego	„containment”,	skiero-
wanej	 z	 jednej	 strony	 przeciwko	 ZSRR,	 z	 drugiej	 zaś	 przeciwko	 Niemcom.	
Okres	prezydentury	George’a	Busha,	a	następnie	Billa	Clintona	(pierwsza	ka-
dencja)	 przejdzie	 prawdopodobnie	 do	 historii	 jako	 lata	 wyraźnego	 zawęże-
nia	aktywności	USA	w	skali	globalnej.	Według	niektórych	autorów	osłabienie	
przez	Stany	Zjednoczone	wiodącej	roli	w	świecie	może	mieć	ujemny	wpływ	
na	światowy	i	europejski	system	międzynarodowy.	Bezpośrednią	tego	przy-
czyną	stały	się	nieprzychylne	trendy	w	gospodarce	amerykańskiej,	która	na-
potykała	 na	 coraz	 większe	 trudności	 w	 rywalizacji	 z	 gospodarką	 japońską	
i	zachodnioeuropejską.

Liczne	 oświadczenia	 prezydenta	 Busha,	 w	 których	 deklarował	 zdecydo-
wane	zaangażowanie	Waszyngtonu	w	sprawy	europejskie,	a	w	szczególności	
pełne	 poparcie	 dla	 funkcjonowania	 zmodernizowanego	 Paktu	 Północnoat-
lantyckiego,	znajdowały	jedynie	połowiczne	odbicie	w	praktycznych	działa-
niach.	 Jedną	z	przyczyn	 takiej	postawy	administracji	waszyngtońskiej	było	
niezdecydowanie	samej	Europy	Zachodniej,	która	z	jednej	strony	zachęcała	
Amerykanów	do	pozostania	w	Europie,	z	drugiej	zaś	w	 jej	zachowaniu	nie	
brak	było	posunięć	zniechęcających	Waszyngton	do	działań	bardziej	stanow-
czych1.

Nie	ulega	wątpliwości,	że	upadek	ZSRR	i	rozwiązanie	Układu	Warszaw-
skiego	 musiało	 spowodować	 znaczne	 przesunięcia	 na	 liście	 priorytetów	
i	głównych	 kierunków	 polityki	 zewnętrznej	 USA,	 w	 tym	 również	 polityki	
bezpieczeństwa.	 W	 nowej	 sytuacji	 geostrategicznej	 zmianie	 uległy	 bowiem	
zagrożenia	dla	żywotnych	interesów	tego	mocarstwa	światowego.

Stany	 Zjednoczone	 stanęły	 po	 zakończeniu	 zimnej	 wojny	 wobec	 trzech	
zasadniczych	znaków	zapytania:	1)	Jak	winien	wyglądać	sojusz	euroatlanty-
cki?	2)	Jaka	winna	być	rola	Niemiec	w	tej	nowej	Europie?	3)	Jakie	winny	być	
stosunki	Europy	 i	NATO	z	Rosją?	Pytania	 te	przez	długi	czas	pozostawały	
bez	jednoznacznej	odpowiedzi.	Jedno	wydawało	się	pewne	–	Europa	rozpa-
trywana	z	punktu	widzenia	 interesów	 i	zagrożeń	straciła	dla	Amerykanów	
poprzednie	priorytetowe	miejsce.	Wyrażał	to	w	sposób	oczywisty	dokument	
określający	strategię	Stanów	Zjednoczonych	na	 lata	dziewięćdziesiąte,	zaty-
tułowany:	National Security Strategy,	opracowany	w	1990	roku	jeszcze	przez	

1	 MULTAN	W.:	Wizje Bezpieczeństwa Europejskiego. Warszawa	1997.	s.	74–75.
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administrację	republikańską.	Dokument	ten	formułował	doktrynę	politycz-
no-militarną	USA	ery	postzimnowojennej2.

Jej	zasadniczy	element	stanowiła	koncepcja	Regional Strategy.	Preferowała	
ona	zbiorowe	przeciwstawianie	się	Ameryki	międzynarodowym	wyzwaniom	
i	zagrożeniom.	Nie	wykluczała	jednakże	indywidualnych	akcji	Stanów	Zjed-
noczonych.	Doktrynę	tę	zaakceptowała	nowa	administracja.	Kierując	w	stycz-
niu	1993	roku	do	Kongresu	projekt	amerykańskiej	koncepcji	bezpieczeństwa,	
prezydent	podkreślił,	iż	ma	to	miejsce,	gdy	bezpieczeństwo	międzynarodowe	
znajduje	się	w	okresie	burzliwych	transformacji.	Jego	credo	w	tych	sprawach	
zawarte	zostało	w	czterech	punktach:	
	 1)	 odstraszanie	i	zdolność	do	odparcia	agresji,	w	wypadku	gdyby	odstrasza-

nie	okazało	się	niewystarczające;	
	 2)	 wzmocnienie	 powiązań	 sojuszniczych	 i	 zachowanie	 preferencji	 dla	

działań	wielostronnych;	
	 3)	 utrzymanie	stabilizacji	poprzez	rozmieszczenie	sił	zbrojnych	na	wysu-

niętych	pozycjach,	poza	granicami	kraju;	
	 4)	 gotowość	do	udzielenia	pomocy	w	zapobieganiu	konfliktom	i	przywra-

caniu	pokoju3.
Waszyngton	uznał	Europę	za	region	o	istotnym	znaczeniu	dla	bezpieczeń-

stwa	Ameryki.	Ocenił,	że	wraz	z	końcem	zimnej	wojny	znikło	zagrożenie	dla	
bezpieczeństwa	USA	i	jego	sojuszników	na	tym	kontynencie.	Nie	stwierdził	
takowego	zagrożenia	w	dającej	się	przewidzieć	przyszłości.	Uznał,	że	ani	Ro-
sja,	ani	Niemcy	nie	stwarzają	takiego	zagrożenia.	Nie	można	było	tego	same-
go	powiedzieć	o	innych	regionach	świata.	Zmusiło	to	Stany	Zjednoczone	do	
dokonania	przegrupowania	sił	 i	 środków.	W	nowej	sytuacji	zaangażowanie	
się	USA	w	sprawy	bezpieczeństwa	Europy	Zachodniej	w	dużym	stopniu	za-
leżeć	będzie	od	tego,	na	ile	polityka	państw	tego	regionu	odpowiadać	będzie	
polityce	bezpieczeństwa	Waszyngtonu	w	innych	częściach	świata,	a	mówiąc	
bardziej	dosadnie,	na	 ile	 zachodnioeuropejscy	 sojusznicy	wykażą	gotowość	
angażowania	się	w	obronę	interesów	USA	w	innych	częściach	świata4.	

2	 BRZEZIŃSKI	Z.:	A Plan for Europe.	„Foreign	Affairs”	No.	1/	vol.	74/	1995.	s.	26–42.
3	 Weekly Copilation of Presidential Documents. US	Government	Printing	Office.	Wash-

ington	DC.20402/	No.	3/	vol.	29/	January,	25/	1993.	s.	60.
4	 MULTAN	W.:	op.	cit.	s.	78.
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Jeśli	chodzi	o	Europę	Zachodnią,	to	administracja	waszyngtońska	po	raz	
pierwszy	w	historii	 tak	otwarcie	wypowiedziała	się	za	 integracją	w	ramach	
Unii	Europejskiej,	poparła	koncepcję	jej	wspólnej	polityki	zagranicznej	i	bez-
pieczeństwa	oraz	stworzenie	wspólnych	sił	szybkiego	reagowania	(Wspólnych	
Połączonych	 Sił	 Wielonarodowych	 do	 Zadań	 Specjalnych),	 by	 mogły	 dzia-
łać	 jako	 siły	 pokojowe	 również	 poza	 obszarem	 strategicznym	 Paktu,	 zaak-
ceptowała	 propozycję	 wykorzystywania	 (pod	 określonymi	 warunkami)	 in-
frastruktury	 NATO	 do	 wykonywania	 misji	 pokojowych	 pod	 auspicjami	
OBWE/ONZ	przez	Unię	Zachodnioeuropejską.	Wysłała	kontyngent	sił	ame-
rykańskich	 dla	 przywrócenia	 pokoju	 w	 Jugosławii.	 I	 wreszcie,	 dyplomacja	
waszyngtońska	przeforsowała	w	Madrycie	(8	lipca	1997	roku)	sprawę	przyję-
cia	do	NATO:	Polski,	Czech	i	Węgier5.	

Szczególny	charakter	miała	decyzja	zaangażowania	się	USA	i	jego	europej-
skich	sojuszników	w	rozwiązanie	największego	konfliktu	zbrojnego	ostatniej	
dekady	XX	wieku,	który	uaktywnił	się	w	Europie	w	trakcie	procesu	rozpadu	
Jugosławii.	Od	1992	roku	społeczność	międzynarodowa	aktywnie	działała	na	
rzecz	zakończenia	konfliktu	w	Bośni	i	Hercegowinie.	Były	to	zabiegi	dyplo-
matyczne,	humanitarne	i	militarne.	ONZ	utworzyła	w	tym	celu	UNHCR	(The	
UN	Refugee	Agency),	który	działał	na	 terenie	Bośni	 i	Hercegowiny	od	wy-
buchu	konfliktu	w	1992	roku.	Konwoje	UNHCR	dowoziły	jedzenie,	ubrania	
i	inne	środki	potrzebne	ofiarom	wojny,	rozprowadzane	przez	lokalne	władze	
wśród	ludności.

Dnia	21	lutego	1992	roku	Rada	Bezpieczeństwa	uchwaliła	rezolucję	nr	743,	
na	mocy	której	utworzono	UNPROFOR	(United	Nations	Protection	Force).	
W	 wyniku	 kolejnych	 rezolucji	 UNPROFOR	 rozrastał	 się	 liczebnie,	 a	 także	
rozszerzał	się	zakres	jego	obowiązków.	Do	jego	zadań	należało	m.in.	sprawo-
wanie	kontroli	nad	trzema	„strefami	bezpieczeństwa”,	ochrona	mieszkańców	
stref,	 a	 także	 pomoc	 i	 ochrona	 organizacji	 niosących	 pomoc	 humanitarną.	
Działalność	UNPROFOR	nie	była	skuteczna,	żołnierzy	oskarżano	o	bierność	
w	trakcie	walk	o	Srebrenicę	i	brak	koncepcji	zapewnienia	bezpieczeństwa	Boś-
niakom.	Po	zawarciu	porozumienia	pokojowego	z	Dayton	w	1995	roku	nad-
zór	nad	wdrażaniem	wojskowych	elementów	porozumienia	sprawować	miał	

5	 BRZEZIŃSKI	Z.:	The Grand Chessboard: American primacy and Its Geostrategic Impli-
cations.	New	York	1997.	s.	64–65	lub	polskie	wydanie	dzieła:	Warszawa	1998.
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IFOR	(Implementation	Force)	–	wielonarodowe	siły	pokojowe	pod	dowódz-
twem	NATO.	Miały	one	zastąpić	dotychczas	stacjonujące	w	Bośni	oddziały	
UNPROFOR	(w	latach	1995–1996	na	terenach	BiH	przebywało	60	tys.	natow-
skich	żołnierzy).	IFOR,	w	przeciwieństwie	do	UNPROFOR,	miał	mandat	do	
użycia	siły,	jeśli	zaszłaby	taka	konieczność.

Także	podczas	konfliktu	w	Kosowie	zaangażowane	zostały	siły	Paktu	Pół-
nocnoatlantyckiego.	Gdy	próby	dyplomatycznego	zakończenia	konfliktu	za-
wiodły,	podjęto	decyzję	o	przeprowadzeniu	nalotów	NATO	na	serbskie	cele	
wojskowe	i	strategiczne.	W	ich	wyniku	wojska	 jugosłowiańskie	zostały	wy-
cofane	z	Kosowa,	a	w	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	do	Kosowa	przyby-
ło	50	tys.	żołnierzy	międzynarodowych	sił	KFOR	(Kosovo	Force).	Od	1	lipca	
1999	roku	misję	w	Kosowie	podjęła	również	OBWE,	współpracując	z	organa-
mi	administrującymi	tym	rejonem	z	ramienia	ONZ.	Współpraca	ta	dotyczy	
przede	wszystkim	udzielania	pomocy	w	procesie	tworzenia	demokracji	i	pro-
mocji	praw	człowieka	oraz	rządów	prawa	w	Kosowie6.

Aktywność	 euroatlantyckich	 i	 europejskich	 instytucji	 bezpieczeństwa	
w	Jugosławii	jest	wyrazem	odpowiedzialności	i	troski	społeczności	europej-
skiej	o	bezpieczeństwo	całego	kontynentu	i	przekonania,	że	współczesne	bez-
pieczeństwo	jest	niepodzielne	i	należy	traktować	je	całościowo.

Z	początkiem	1994	roku	USA	przychylniej	niż	dotychczas	zaczęły	spoglą-
dać	na	próby	pewnej	samodzielności	państw	Unii	Europejskiej	w	zakresie	po-
lityki	bezpieczeństwa.

Amerykańska	 polityka	 ograniczonego	 angażowania	 została	 zaprezen-	
towana	przez	prezydenta	Clintona	podczas	jego	pierwszej	wizyty	w	Europie	
jako	głowy	państwa,	w	styczniu	1994	roku.	Potwierdzeniem	nowego	podej-
ścia	USA	do	spraw	europejskich	była	aprobata	dalszych	kroków	związanych	
z	 integracją	zachodnioeuropejską,	wyrażona	przez	Billa	Clintona.	Chodzi-
ło	w	tym	wypadku	o	zmianę	niechętnej	dotąd	postawy	Waszyngtonu	wobec	
planów	 Unii	 Europejskiej	 dotyczących	 tworzenia	 wspólnej	 polityki	 zagra-
nicznej	i	bezpieczeństwa.

6	 Konflikty w krajach byłej Jugosławii. www.unic.un.org.pl/	2.05.2007	r.	Zob.	ZIĘBA	R.:	
NATO wobec konfliktów etnicznych na terenie Jugosławii. „Stosunki	 Międzynarodowe”	
nr	1–	2/	2000.
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Jeśli	natomiast	 chodzi	o	prognozę	średnioterminową	dotyczącą	 roli	Sta-
nów	Zjednoczonych	w	polityce	światowej	i	europejskiej,	to	w	dającej	się	prze-
widzieć	 przyszłości	 USA	 najprawdopodobniej	 zachowają	 status	 mocarstwa	
światowego;	w	pierwszym	rzędzie	w	wymiarze	militarnym.	Waszyngton	bę-
dzie	 zainteresowany	 obecnością	 w	 Europie,	 z	 tym	 że	 główny	 nacisk	 będzie	
kładł	na	sferę	spraw	gospodarczych.	Stąd	wynikać	może	zainteresowanie	USA	
uczestnictwem	w	ogólnoeuropejskich	strukturach	stanowiących	konstrukcję	
strukturalno-organizacyjną	nowego	ładu	europejskiego.	Z	tym	też	może	się	
wiązać	pewna	gotowość	co	do	aktywności	w	zakresie	utrzymania	stabiliza-
cji	 na	 kontynencie	 europejskim.	 Gotowość	 ta	 będzie	miała	 ściśle	 określone	
granice,	może	się	ona	wyrażać	w	chęci	współuczestniczenia	w	systemie	bez-
pieczeństwa	oraz,	oczywiście	pod	pewnymi	warunkami,	w	gwarancjach	bez-
pieczeństwa	dla	Europy7.

Niezależnie	 od	 tego,	 jaki	 ostatecznie	 kurs	 polityki	 wobec	 Europy	 przyj-
mą	 Rosja	 i	 Stany	 Zjednoczone,	 mocarstwa	 te	 zachowają	 w	 dalszym	 ciągu	
zdolność	znaczącego	oddziaływania	na	tok	spraw	określających	podstawowe	
kwestie	związane	z	przyszłym	kształtem	bezpieczeństwa	na	tym	kontynen-
cie.	Oddziaływanie	 takie	będzie	efektywniejsze,	 jeśli	 interesy	Waszyngtonu	
i	Moskwy	będą	nie	sprzeczne,	lecz	w	miarę	zbieżne.

O	ile	przez	całe	powojenne	czterdziestopięciolecie	sojusznikiem	numer	je-
den	Waszyngtonu	był	Londyn,	o	tyle	upadek	jałtańskiego	porządku	europej-
skiego	wiąże	się	z	zajęciem	tego	miejsca	przez	Republikę	Federalną	Niemiec.	
Następuje	 to	 stopniowo,	 w	 miarę	 wzrostu	 znaczenia	 gospodarczego	 Bonn.	
Pewną	cezurę	czasową	stanowią	tutaj	oczywiście	moment	zjednoczenia	Nie-
miec,	zakończenie	statusu	okupacyjnego	Berlina	Zachodniego	oraz	wycofa-
nie	z	obu	części	Niemiec	sił	alianckich	stacjonujących	tam	w	oparciu	o	umowę	
poczdamską.	Spektakularne	potwierdzenie	nowego	charakteru	stosunków	na	
linii	Waszyngton–Bonn	stanowiła	wizyta	prezydenta	Billa	Clintona	w	Niem-
czech	w	lipcu	1994	roku.	Myślą	przewodnią	wystąpień	amerykańskiego	pre-
zydenta	podczas	tej	wizyty	było	nawoływanie	Niemców	do	szerokiego	włą-
czenia	się	w	nurt	polityki	światowej8.

7	 BRZEZIŃSKI	Z.:	The Grand... s.	47	i	nast.	
8	 TOMALA	 M.:	 Zjednoczenie Niemiec. Aspekty międzynarodowe i polskie. Warszawa	

1991.	s.	83.
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Polityka	zewnętrzna	Stanów	Zjednoczonych	budzi	wiele	zastrzeżeń	i	wąt-
pliwości.	Najczęściej	krytykowana	jest	za	zbytnią	ostrożność,	zachowawczość	
i	brak	strategicznej	wyobraźni.	W	szczególności	postulowano	wypracowanie	
bardziej	 jednoznacznego	stanowiska	w	następujących	trzech	podstawowych	
kwestiach:	
	 1)	 sprawa	przywództwa	w	świecie	–	praktykowana	dotychczas	koncepcja	

osiągania	consensusu	oznacza	postawę	pasywną,	m.in.	wobec	zagrożeń	
dla	pokoju;	

	 2)	 doktryna	 użycia	 broni	 nuklearnej	 –	 obecna	 w	dalszym	 ciągu,	 opiera	
się	na	obowiązującej	od	lat	sześćdziesiątych	koncepcji	szantażu	groźbą	
wzajemnego	całkowitego	zniszczenia;	

	 3)	 utrzymywanie	 poprzednich	 granic	 NATO	 było	 „chowaniem	 głowy	
w	piasek”	wobec	nowych	wyzwań,	które	mają	charakter	strategiczny,	do-
prowadzono	do	zaproszenia	do	Paktu	trzech	nowych	kandydatów:	Pol-
ski,	Czech	i	Węgier,	a	po	szczycie	w	Bratysławie	kolejnych	państw.	Ame-
ryka,	po	długim	okresie	wahań,	rzuciła	wyzwanie	Rosji,	demonstrując	
zamiar	odgrywania	w	erze	postzimnowojennej	głównej	roli	w	polityce	
europejskiej	i	światowej.

Niezwłocznie	 po	 wydarzeniach	 oznaczających	 rozpad	 systemu	 socjali-
stycznego	i	dezintegrację	ZSRR	mogła	powstać	obawa,	że	państwa	zachodnie,	
a	w	szczególności	Stany	Zjednoczone,	wykorzystają	wysoce	dogodną	sytua-
cję	 i	przyjmą	kurs	polityki	obliczonej	na	zminimalizowanie	pozycji	mocar-
stwa	moskiewskiego,	by	w	ten	sposób	definitywnie	potwierdzić	swoją	pozy-
cję	światowego	hegemona.	Tak	się	jednak	nie	stało,	albowiem	polityka	taka	
okazałaby	się	wielce	nieracjonalna,	wręcz	niebezpieczna,	gdyż	pociągnęłaby	
za	 sobą	 katastrofalne	 skutki	 dla	 całego	 systemu	 międzynarodowego.	 Wa-
szyngton	i	pozostałe	stolice	zachodnie	znalazły	swój	interes	w	tym,	by	poma-
gać	Rosji	w	trudnym	dla	niej	okresie	ustrojowej	transformacji.	Bezpośrednią	
przyczyną	takiej	postawy	Zachodu	stały	się	względy	stabilizacji	międzynaro-
dowej,	widziane	zarówno	w	krótszym,	jak	i	dłuższym	horyzoncie	czasowym.	
Chodziło	przy	tym	zarówno	o	jej	militarny,	jak	i	gospodarczy	aspekt9.

9	 ARBATOv	G.:	Eurasia Letter: A new cold war. „Foreign	Policy”	No.	95/	Summer	1994.	
s.	90–103.
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Ameryka	 nie	 wyklucza	 całkowicie	 takiego	 scenariusza	 rozwoju	 sytuacji	
międzynarodowej,	w	której	może	dojść	do	poważnych	zaostrzeń	w	stosun-
kach	amerykańsko-rosyjskich	typu	zimna	wojna,	łącznie	z	nowym	wyścigiem	
zbrojeń.	Symptomy	tego	można	zauważyć	w	związku	z	amerykańskimi	kon-
cepcjami	zainstalowania	tarczy	antyrakietowej	w	Polsce	i	Czechach10.

Cała	koncepcja	poszerzenia	NATO	ma	u	swojej	genezy	niepewność	co	do	
polityki	Moskwy.	W	związku	z	tym	jedną	z	ewentualności,	na	które	NATO	
musi	być	przygotowane,	jest	możliwość	zarzucenia	przez	Rosję	drogi	do	de-
mokracji	 i	 powrót	 do	 nieprzyjaznych	 zachowań	 międzynarodowych,	 tak	
charakterystycznych	dla	przeszłości,	szczególnie	w	okresie	sowieckim.	Wła-
śnie	owa	niepewność co do przyszłości Rosji, musi być brana pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa Europy	 –	 pisał	 w	drugiej	
połowie	 1995	 roku	 podsekretarz	 stanu	 w	 Departamencie	 Stanu	 USA	 Stro-
be	Talbot,	 uważany	 za	 głównego	 animatora	 amerykańsko-rosyjskiego	 zbli-
żenia	 w	administracji	 Billa	 Clintona.	 Nie	 wykluczając	 całkowicie	 takiego	
rozwoju	sytuacji,	Moskwa	od	pewnego	czasu	czyni	zabiegi	o	dobre	stosunki	
z	Pekinem.	Jej	celem	jest	partnerstwo	strategiczne.

Generalnie	rzecz	ujmując,	Zachód	zainteresowany	jest,	by	Rosja	nadal	była	
jego	partnerem	w	rozwiązywaniu	problemów	globalnych	w	erze	postzimno-
wojennej.	W	tym	kontekście	udzielanie	daleko	idącego	poparcia	prezydento-
wi	Borysowi	Jelcynowi	(mimo	wszystkich	meandrów	jego	polityki	wewnętrz-
nej	 i	zagranicznej),	a	następnie	Władimirowi	Putinowi	stanowiło	realizację	
tej	 linii.	 Praktyczny	 wyraz	 stanowiska	 Stanów	 Zjednoczonych	 wobec	 Rosji	
wyrażał	się	w	ostatnich	latach	m.in.	w:
	 1)	 podjęciu	działań	mających	na	celu	zmniejszenie	i	zmianę	profilu	woj-

skowego	własnych	sił	zbrojnych	oraz	potencjału	wojskowego	NATO;
	 2)	 włączaniu	Rosji	do	struktur	afiliowanych	przy	NATO;
	 3)	 zainteresowaniu	współuczestnictwem	Rosji	i	pozostałych	republik	po-

stradzieckich	w	budowaniu	nowego	systemu	stabilizacji	 i	bezpieczeń-
stwa	w	Europie;

	 4)	 kontynuacji	procesu	rozbrojeniowego	w	oparciu	o	porozumienia	mię-
dzynarodowe;

10	 Koncepcje	 te	zaprezentowano	 i	zaproponowano	udział	w	 ich	realizacji	Polsce	 i	Cze-
chom	na	początku	2007	roku.
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	 5)	 udzielaniu	znaczącej	pomocy	materialnej.
Najbardziej	chyba	jaskrawym	przejawem	poparcia	Waszyngtonu	dla	okre-

ślonej	tendencji	w	Rosji	było	bezprecedensowe	w	historii	zaangażowanie	się	
prezydenta	Clintona	podczas	zmagań	prezydenta	Jelcyna	z	opozycją	w	listo-
padzie	1993	roku,	w	czasie	kryzysu	czeczeńskiego	w	latach	1994–1996	oraz	
podczas	kampanii	prezydenckiej	w	1996	roku.	Taka	polityka	Waszyngtonu	
znalazła	dosyć	powszechne	poparcie	w	pozostałych	stolicach	zachodnich11.

Najprawdopodobniej	kooperatywna	koncepcja	stosunków	Zachodu	z	Ro-
sją	preferowana	będzie	w	dającej	się	przewidzieć	przyszłości	jako	najbardziej	
racjonalna	 i	odpowiadająca	 interesom	zarówno	Stanów	Zjednoczonych,	 jak	
i	Europy	Zachodniej.	Przewaga	technologiczna	i	ogólnorozwojowa,	jaką	Za-
chód	posiada	nad	resztą	świata	–	w	tym	również	nad	Rosją	–	pozwoli	na	kon-
tynuację	ekspansji	gospodarczej,	bez	uciekania	się	do	arsenału	środków	cha-
rakterystycznych	dla	zimnej	wojny.	Nie	widać	zatem	racjonalnych	powodów,	
dla	których	miałby	on	programowo	i	z	własnej	inwencji	przyjąć	kurs	polityki	
konfrontacyjnej.

Współczesne	 zmiany	 przyspieszają	 znakomicie	 proces	 przekształcania	
światowego	 układu	 bipolarnego	 w	 układ	 wielobiegunowy.	 W	 sposób	 natu-
ralny	 w	 centrum	 spraw	 związanych	 z	 tym	 procesem,	 oprócz	 Waszyngtonu	
i	Moskwy,	wchodzą:	Bruksela	(UE),	Pekin,	Tokio,	Berlin	i	wiele	innych	stolic.

Oczywiście	 nie	 chodzi	 tutaj	 o	 podboje	 terytorialne	 lub	 kolejny	 podział	
świata.	 Istniejąca	 rywalizacja	 zachowa	najprawdopodobniej	w	dalszym	cią-
gu	podłoże	ekonomiczne	 (utrzymanie	dostępu	do	strategicznych	surowców	
i	źródeł	energii)	bez	czynnika	ideologicznego,	stąd	też	stosowane	w	niej	będą	
raczej	miękkie	formy	oddziaływania.	Sytuacja	może	ulec	radykalnej	zmianie	
w	wypadku	załamania	się	obecnego	reżimu	nierozprzestrzeniania	broni	nu-
klearnej	i	wejścia	w	posiadanie	tej	broni	przez	któreś	z	państw	„progowych”.	
W	takiej	sytuacji	byłaby	to	najprawdopodobniej	nowa	faza	istniejącego	od	lat	
konfliktu	Północ–Południe12.	Są	to	relacje	bardzo	charakterystyczne	dla	pro-
cesów	globalizacji.

11	 TALBOT	S.:	NATO przystań czy pułapka. „Polityka”	12	sierpnia	1995.	
12	 KUŹNIAR	R.:	Między polityką a strategią. Warszawa	1994.	s.	56–58.
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2. Instytucje bezpieczeństwa europejskiego

W	XXI	wieku	poddana	procesom	globalizacyjnym	społeczność	światowa	
coraz	bardziej	dostrzega	konieczność	łączenia	wysiłków	dla	zachowania	po-
koju	 i	 rozwijania	 form	umożliwiających	wspólne	działanie	w	 tym	zakresie.	
Temu	służą	procesy	instytucjonalizacji	stosunków	międzynarodowych,	także	
i	w	zakresie	bezpieczeństwa	międzynarodowego.

Pojęcie	„instytucjonalizacja”	wywodzi	się	od	pojęcia	instytucji,	które	w	uję-
ciu	socjologicznym	oznacza	określone	impersonalne	sposoby	działania	w	imie-
niu	całej	grupy,	charakteryzujące	się	trwałością	i	powtarzalnością.	W	ujęciu	
prakseologicznym	zaś	instytucja	istnieje	wtedy,	kiedy	co	najmniej	dwóch	lu-
dzi	 łączy	relacja	współsprawstwa	ze	względu	na	cel	nadrzędny	realizowany	
wspólnie	przez	wykonawstwo	zadań	cząstkowych.	Teoria	organizacji	akcen-
tuje	istnienie	w	instytucji	warunków	trwałości	i	powtarzalności	działań	celo-
wych.	Za	instytucje	uważa	się	więc	wszelkie	zorganizowane	systemy	działań	
ludzkich,	 obejmujące	 zespolone	 celowo	 grupy	 osób	 mających	 odpowiednie	
przygotowanie	i	wyposażenie.	Grupy	takie	często	stanowią	organizmy	o	ce-
lach	i	środkach	działania	mocniejszych	oraz	trwalszych	od	celów	i	środków	
pojedynczych	członków	tychże	organizmów13.

Politologiczna	 interpretacja	 pojęcia	 „instytucja”	 według	 Bronisława	 Ma-
linowskiego	to	zorganizowane	działanie	ludzi	na	rzecz	zaspakajania	potrzeb	
ludzkich,	a	opierające	się	na	normach	prawnych	lub	zwyczajowych14.

Charakter,	istota	i	funkcje	instytucji	międzynarodowych	są	odmienne	od	
instytucji	państwa.	W	skład	instytucji	międzynarodowych	wchodzą	podmio-
ty-państwa,	których	potrzeby,	cele	i	interesy	nie	muszą	być	tożsame.	Ta	po-
liarchiczna	struktura	wymaga	szerokiego	consensusu	w	działaniu.	Świadczą	
o	tym	geneza	i	dzieje	instytucji	międzynarodowych,	zarówno	o	charakterze	

13	 SZCZEPAŃSKI	J.:	Socjologia, rozwój problematyki i metod. Warszawa	1969.	s.	101;	KO-
TARBIŃSKI	T.:	Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław	1973.	
s.	107.

14	 MALINOWSKI	 B.:	 A Scientific Theory of Culture and Other Essays. London	 1969.	
s.	62–65.
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dyplomatycznym,	międzyrządowym,	sektorowym	czy	wspólnot	międzypań-
stwowych15.

Tematem	dalszych	rozważań	są	instytucje	bezpieczeństwa	europejskiego.	
Skuteczność	ich	działania	polega	na	wypełnianiu	funkcji	określonych	przez	
członków	instytucji.	Józef	Kukułka	definiuje	trzy	funkcje	instytucjonalizacji:
	 •	 stabilizacyjną,	 zmierzającą	 do	 utrzymania	 i	 utrwalenia	 pozytywnych	

aspektów	stanu	istniejącego;
	 •	 legitymizacyjną,	polegającą	na	ciągłym	monitoringu	sytuacji	między-

narodowej	 i	 dostrzegania	 nowych	 sytuacji	 ważnych	 dla	 środowiska	
międzynarodowego	oraz	na	podnoszeniu	rangi	inicjatyw	mających	na	
celu	regulowanie	ważnych	problemów	międzynarodowych;

	 •	 integracyjną,	która	organizuje	państwa	wokół	wspólnych	celów,	mobi-
lizuje	je	do	uzgadniania	i	koordynacji	ich	aktywności16.

Ważną	 cechą	 i	 wymogiem	 funkcjonowania	 instytucji	 bezpieczeństwa	
międzynarodowego	jest	istotność	ich	działania,	wewnętrzne	zorganizowanie	
i	uporządkowanie	oraz	kontrola	publiczna	norm	i	praktyk	zinstytucjonalizo-
wanego	postępowania17.

W	 zakresie	 bezpieczeństwa	 zbiorowego	 szczególnie	 ważkim	 zjawiskiem	
jest	problem	współzależności	procesów	instytucjonalizacji.	Owa	współzależ-
ność	i	wspólne	działanie	pozwalają	wszystkim	uczestnikom	tych	procesów	na	
osiąganie	celów,	jakie	przed	sobą	stawiają:	bezpieczeństwa,	pokoju,	współpra-
cy,	wzajemnego	poznania	 i	zrozumienia	się,	a	 także	wspólnego	przeciwsta-
wiania	się	współczesnym	zagrożeniom.

Wydaje	się,	że	najbardziej	racjonalną	drogą	przeciwstawienia	się	sprzecz-
nościom	 współczesnego	 świata	 jest	 uniwersalna	 instytucjonalizacja	 współ-
pracy	 międzynarodowej	 ponad	 podziałami.	 Funkcjonowanie	 instytucji	
bezpieczeństwa	 międzynarodowego	 zapobiega	 skrajnemu	 zaostrzaniu	 się	
sprzeczności	i	napięć	we	wszystkich	rejonach	świata18.

Instytucją	 o	 charakterze	 uniwersalnym	 powołaną	 przede	 wszystkim	 do	
utrzymania	 międzynarodowego	 pokoju	 i	 bezpieczeństwa	 jest	 Organizacja	
Narodów	Zjednoczonych.

15	 KUKUŁKA	J.:	Teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa	2000.	s.	205–209.
16	 Ibidem:	s.	209–211.
17	 Ibidem:	s.	213.
18	 Ibidem:	s.	216.
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Art.	1	pkt.	1	Karty Narodów Zjednoczonych	stwierdza,	że	funkcją	organiza-
cji	jest	utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo a w tym celu stosować 
skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwa-
nia, tłumienia aktów agresji i innych naruszeń pokoju i ich usuwania, załatwiać 
i rozstrzygać spory lub sytuacje mogące prowadzić do naruszenia pokoju, w dro-
dze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego19.

Na	 podkreślenie	 zasługuje	 fakt	 delegacji	 dostosowania	 form	 represyj-
nych	wobec	tych,	którzy	owe	postanowienia	naruszą.	Jednakże	środki	repre-
sji	to	głównie	instrumenty	oddziaływania	politycznego	i	ekonomicznego,	co	
w	wielu	wypadkach	było	mało	skuteczne.	Dopiero	wprowadzenie	instytucji	
międzynarodowych	sił	zbrojnych	tę	skuteczność	oddziaływania	poprawiło.

Prawo	do	zastosowania	represji	wobec	państw	lub	grupy	państw,	które	do-
konały	agresji	lub	są	zagrożeniem	dla	pokoju	światowego,	ma	wyłącznie	Rada	
Bezpieczeństwa.	Oznacza	to,	że	decyzje	w	tej	sprawie	muszą	zapadać	jedno-
myślnością	wielkich	mocarstw,	stałych	członków	rady.

Art.	33	pkt.	1	Karty NZ	stwierdza	dobrowolność	zwaśnionych	stron	co	do	
sposobu	rozwiązania	konfliktu.	Dlatego	też	m.in.	wprowadzenie	międzyna-
rodowych	sił	zbrojnych	wymaga	zgody	stron,	a	charakter	ich	działania	ogra-
nicza	do	akcji	rozjemczej.	W	efekcie	ONZ	nie	ma	skutecznych	możliwości	po-
litycznych	i	militarnych	pozwalających	na	wygaszanie	konfliktów20.	

Dzieje	kształtowania	się	w	ramach	ONZ	mechanizmów	utrzymywania	lub	
przywracania	międzynarodowego	pokoju	i	bezpieczeństwa	wskazują	z	jednej	
strony	na	próby	poszukiwania	skutecznych	metod	działania,	z	drugiej	zaś	na	
niemoc	wynikającą	z	różnic	między	państwami	i	rządami	członkami	ONZ.

Ciekawą	inicjatywą	w	zakresie	podejmowania	decyzji	w	sprawach	bezpie-
czeństwa	zbiorowego	był	tzw.	plan	Achesona,	umożliwiający	zwołanie	w	cią-
gu	24	godzin	sesji	nadzwyczajnej	Zgromadzenia	Ogólnego	ONZ	w	każdym	
przypadku,	w	którym	wydaje	się,	że	zachodzi	zagrożenie	pokoju,	naruszenie	
pokoju	lub	akt	agresji,	a	Rada	Bezpieczeństwa	wskutek	braku	jednomyślno-
ści	swych	stałych	członków	nie	może	wykonać	obowiązku	zachowania	mię-
dzynarodowego	pokoju	i	bezpieczeństwa.	Tym	samym	Zgromadzenie	Ogólne	

19	 CESARZ	 Z.,	 STADTMÜLLER	 E.:	Problemy polityczne współczesnego świata. Wroc-
ław	2000.	s.	63.

20	 MALENDOWSKI	W.,	MOJSIEWICZ	CZ.	(red.):	Stosunki międzynarodowe. Wrocław	
2000.	s.	407–408.
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w	takich	przypadkach	otrzymałoby	prawo	decydowania	większością	2/3	gło-
sów	w	sprawach	zastrzeżonych	dla	Rady	Bezpieczeństwa21.

Na	przestrzeni	58	lat	istnienia	ONZ	wielokrotnie	angażowała	się	politycz-
nie	i	militarnie	w	rozwiązywanie	sytuacji	kryzysowych,	podejmując	się	orga-
nizacji	operacji	pokojowych.	Tylko	w	latach	1987–2007	ONZ	zorganizowała	
ponad	25	operacji	pokojowych,	gdzie	w	czterdziestoleciu	1946–1986	operacji	
tych	było	zaledwie	15.	Świadczy	to,	że	w	ostatnim	okresie,	zwłaszcza	po	upad-
ku	systemu	dwubiegunowego,	zagrożenia	pokoju	na	świecie	miały	różnorodny	
charakter,	 a	 ingerencja	 międzynarodowa	 była	 obiektywną	 koniecznością.	
Trzeba	przyznać,	że	zmienił	się	także	jej	charakter.	Operacje	pokojowe,	gdzie	
wojska	ONZ	spełniały	rolę	swoistego	buforu	pomiędzy	zwaśnionymi	strona-
mi,	zastąpiono	operacjami	mającymi	na	celu	przywrócenie	jedności	upadłym	
państwom	 przez	 rozbrajanie	 walczących	 stron,	 integrowanie	 podzielonych	
armii	 i	 policji,	 przywracanie	 funkcji	 rządowych	 oraz	 poprzez	 wypełnianie	
zadań	społecznych	i	humanitarnych.	Te	operacje	„nowego	typu”	konsekwen-
tnie	 realizowane	były	metodą	 rozwiązywania	konfliktów,	nawet	gdy	 strony	
nie	miały	woli	osiągnięcia	porozumienia.

Na	 skutek	 jednak	 ostatnich	 doświadczeń,	 głównie	 w	 Jugosławii,	 gdzie	
nie	było	woli	 stron	do	zakończenia	konfliktu,	a	siły	ONZ	postrzegane	były	
jako	przeciwnik,	wyraźnie	rysuje	się	potrzeba	reformy	ONZ	i	określenia	no-
wej	filozofii	bezpieczeństwa	tej	instytucji.	Stanowisko	to	potwierdza	również	
współczesna	sytuacja	związana	z	konfliktem	w	Iraku,	gdzie	ONZ	faktycznie	
pozostaje	na	marginesie,	a	jej	decyzje	w	tej	sprawie	mają	drugorzędne	znacze-
nie.	Takie	zjawisko	negatywnie	wpływa	na	wiarygodność	instytucji	Narodów	
Zjednoczonych	i	na	zaufanie	światowej	opinii	publicznej	co	do	skuteczności	
działania	ONZ.

Na	 konieczność	 zreformowania	 Organizacji	 Narodów	 Zjednoczonych	
zwraca	uwagę	wielu	polityków,	wskazując	współczesne	zagrożenia	i	potrzebę	
odpowiedzialnego,	grupowego	przeciwstawienia	się	im.	Instytucja	ta	powin-
na	 być	 upoważniona	 do	 inicjowania	 i	 sankcjonowania	 międzynarodowych	
akcji	o	charakterze	zbrojnym.	Reformy	mają	również	doprowadzić	do	tego,	
by	 stan	 „utrzymywania	 pokoju”	 (peacekeeping)	 przekształcić	 w	 „czynienie	
pokoju”	(peacemaking),	a	nawet	jego	wymuszanie.	Czy	ma	być	to	rolą	ONZ,	

21	 Ibidem:	s.	410.
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czy	też	innej	instytucji	międzynarodowej,	to	jeden	z	najbardziej	kontrower-
syjnych	dylematów	współczesności.	Problem	reformy	struktur	ONZ	był	naj-
istotniejszym	zadaniem,	jakie	postawiono	przed	Niezależną	Grupą	Roboczą.	
W	swoim	raporcie	przyjętym	w	połowie	maja	1995	roku	autorzy	szczególną	
uwagę	zwracają	na	instytucjonalną	reformę	ONZ.	Odnoszą	się	w	nim	do	roli	
poszczególnych	organów	organizacji	i	proponują	nowe	rozwiązania22.

Pierwsze	 lata	XXI	wieku,	a	przede	wszystkim	doświadczenia	w	zakresie	
kształtowania	 architektury	 bezpieczeństwa	 międzynarodowego,	 skłaniają	
do	przyjęcia	modelu	postępowania	ONZ	w	sytuacjach	kryzysowych	zgodnie	
z	założeniami	układu	z	Dayton,	dotyczącego	problemu	Bośni	i	Hercegowiny.	
Przyjęte	w	nim	rozwiązania	oparto	na	następujących	zasadach:
	 •	 aktywny	udział	wielkich	mocarstw	i	ważniejszych	państw	regionalnych	

w	negocjacjach	i	implementacji	porozumienia.	ONZ	i	jej	aktywność	ma	
mieć	charakter	pomocniczy;	

	 •	 zgoda	wszystkich	stron	konfliktu	na	sposób	jego	załatwienia;
	 •	 wyłączenie	ONZ	z	decyzji	dotyczących	ewentualnego	użycia	siły	przez	

wojska	interwencyjne;
	 •	 legitymizacja	interwencji	przez	Radę	Bezpieczeństwa	ONZ;
	 •	 powierzenie	 organizacjom	 międzynarodowym	 likwidacji	 ujemnych	

humanitarnych	i	społeczno-ekonomicznych	następstw	konfliktu.
Istota	 tak	 zaproponowanych	 rozwiązań	 sprowadza	 się	 do	 przekazania	

uprawnień	 do	 interwencji	 militarnej	 mocarstwom	 pod	 egidą	 NATO,	 a	 nie	
ONZ.	Model	 takiego	postępowania	wynika	z	doświadczeń	zgromadzonych	
po	zakończeniu	zimnej	wojny	i	poszukiwania	właściwej	roli	ONZ	w	utrzyma-
niu	międzynarodowego	bezpieczeństwa.

Okazuje	się,	że	rozwiązania	zaproponowane	w	1945	roku	w	San	Francisco	
nie	odpowiadają	współczesnym	relacjom	międzynarodowym.	Potrzebny	jest	
kompromis,	który	wzmacnia	rolę	legitymizującą	ONZ,	zaś	instrumenty	wy-
konawcze	oddaje	w	ręce	mocarstw	i	NATO23.

22	 Szerzej	zob.	SONNENFELD	R.:	ONZ jako czynnik utrzymania pokoju. „Sprawy	Mię-
dzynarodowe”	nr	4/	1993.	s.	9–26;	WORONIECKI	J.:	Reforma ONZ: szanse, kierunki, per-
spektywy. „Sprawy	Międzynarodowe”	nr	1/	1995.	s.	47–66;	DEMBIŃSKI	L.:	ONZ – wyzwania 
i możliwości. „Sprawy	Międzynarodowe”	nr	1/	1995.	s.	11–26.

23	 Szerzej	zob.	EvANS	G.:	Współpraca dla pokoju. Agenda globalna na lata dziewięćdzie-
siąte i następne. Warszawa	1994.	s.	205–222.
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Organizacja	Narodów	Zjednoczonych	jest	instytucją	o	charakterze	global-
nym,	kształtującą	współczesną	rzeczywistość	również	w	obszarze	bezpieczeń-
stwa	międzynarodowego	i	mimo	różnych	poglądów	co	do	jej	roli	i	znaczenia	
w	tych	procesach,	ma	istotny	wpływ	na	tworzenie	przestrzeni	bezpieczeństwa	
europejskiego.

Bardzo	ważne	znaczenie	dla	idei	„czynienia	pokoju”	ma	działalność	Or-
ganizacji	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie	–	instytucji	o	charakterze	
regionalnym,	której	głównym	celem	 jest	budowanie	kolektywnego	systemu	
bezpieczeństwa.

Organizacja	 Bezpieczeństwa	 i	 Współpracy	 w	 Europie	 rozpoczęła	 swoją	
działalność	pod	nazwą	Konferencja	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie.	
Pierwszy	raz	zebrała	się	w	1973	roku	w	stolicy	Finlandii	–	Helsinkach.	Człon-
kami-założycielami	były	wszystkie	państwa	Europy	z	wyjątkiem	Albanii	oraz	
Kanada	i	Stany	Zjednoczone.	Celem	KBWE	było	zajmowanie	się	całokształ-
tem	spraw	składających	się	na	bezpieczeństwo	europejskie,	a	więc	zagadnienia-
mi	politycznymi,	wojskowymi,	gospodarczymi,	naukowo-technicznymi,	eko-
logicznymi	i	humanitarnymi.	Istotną	cechą	KBWE	była	metoda	dochodzenia	
do	uzgodnień	w	sprawach	bezpieczeństwa	przez	dialog	i	współpracę	politycz-
ną.	Właśnie	współpracę	uznano	za	główny	środek	umacniania	bezpieczeń-
stwa	i	budowania	infrastruktury	pokoju	w	Europie24.

Model	 KBWE	 zakładał	 budowanie	 bezpieczeństwa	 poprzez	 współpracę	
poszczególnych	państw.	Oparty	był	na	szerszym,	odmilitaryzowanym	rozu-
mieniu	bezpieczeństwa,	jako	procesu,	który	kształtuje	poczucie	pewności	ist-
nienia,	przetrwania	i	swobód	rozwojowych	jednostek,	narodów	i	państw	oraz	
systemów	międzynarodowych,	w	którym	chodzi	o	zapewnienie	ludziom	poli-
tycznej	wolności	i	respektowania	praw	człowieka.

Brak	 poczucia	 bezpieczeństwa	 w	 Europie	 po	 zakończeniu	 zimnej	 woj-
ny	spowodowany	był	przemianami,	jakie	w	tym	czasie	dotknęły	wschodnią	
część	kontynentu	oraz	licznymi	konfliktami	etnicznymi,	religijnymi,	a	także	
lokalnymi	konfliktami	zbrojnymi,	które	miały	miejsce	na	obszarze	byłej	Ju-
gosławii	i	ZSRR.

24	 ZIĘBA	R.:	Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa	2001.	s.	227.
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Kamieniem	węgielnym	KBWE	był	Akt końcowy	podpisany	w	Helsinkach	
1	sierpnia	1975	roku,	w	którym	państwa	członkowskie	zawarły	porozumienie	
dotyczące	trzech	podstawowych	dziedzin:
	 •	 bezpieczeństwa	 i	dialogu	na	 temat	zasad,	którymi	powinny	kierować	

się	państwa	we	wzajemnych	stosunkach;
	 •	 kwestii	gospodarczych,	ochrony	środowiska	oraz	nauki	i	techniki;
	 •	 kontaktów	międzyludzkich,	informatyki,	oświaty	i	kultury.

Akt końcowy KBWE	był	traktowany	jako	potwierdzenie	równowagi	inte-
resów	 trzech	 grup	 państw	 uczestniczących,	 tj.	 obu	 bloków	 polityczno-woj-
skowych	oraz	państw	neutralnych	i	niezaangażowanych.	Stanowił	on	po	raz	
pierwszy	skodyfikowany	wspólny system wartości w skali europejskiej i poza-
europejskiej25.	KBWE	przyjęła	zasady	nienaruszalności	granic,	integralności	
terytorialnej	i	nieinterwencji	w	sprawy	wewnętrzne	państw.

Celem	państw	uczestniczących	w	KBWE	było	działanie	na	rzecz	poprawy	
stosunków	między	sobą	i	zapewnienie	warunków,	w	których	ich	narody	będą	
mogły	żyć	w	prawdziwym	i	trwałym	pokoju,	wolne	od	wszelkiego	zagrożenia	
bądź	prób	naruszania	ich	bezpieczeństwa.

Proces	 KBWE	 można	 podzielić	 na	 trzy	 fazy.	 Pierwszy	 okres	 obejmował	
lata	1975–1985.	W	latach	tych	koncentrowano	się	głównie	na	prawach	czło-
wieka	i	wolności	politycznej.

Drugi	okres	przypada	na	lata	1986	do	1994.	W	okresie	tym	odnotowano	
kilka	znaczących	osiągnięć.	Między	innymi	podpisano	dokument	sztokholm-
ski	w	1986	roku	i	trzy	dokumenty	wiedeńskie	w	roku:	1990,	1992	i	1994,	które	
stanowiły	zestaw	środków	budujących	zaufanie	i	bezpieczeństwo	w	dziedzi-
nie	politycznej	i	wojskowej,	Układ o redukcji konwencjonalnych sił zbrojnych 
w Europie,	który	wyznaczał	limity	ilościowe	dla	pięciu	kategorii	ciężkiej	bro-
ni	konwencjonalnej	w	Europie,	oraz	Traktat o otwartych przestworzach,	który	
przewidywał	dokonywanie	 lotów	 inspekcyjnych,	po	uprzedzeniu	na	krótko	
przedtem	 zainteresowanego	 państwa,	 co	 służyć	 miało	 budowaniu	 zaufania	
i	weryfikacji	kontroli	zbrojeń.

Trzeci	okres	obejmuje	wydarzenia	od	1994	roku.	W	okresie	tym	KBWE,	
obecnie	OBWE,	zajmowała	się	zapobieganiem	konfliktom	i	opanowywaniem	

25	 KUKUŁKA	J.	(red.):	Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych. Warsza-
wa	1991.	s.	148.
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kryzysów.	 Pracowała	 także	 nad	 popieraniem	 i	 rozwojem	 bezpieczeństwa	
opartego	 na	 współpracy,	 w	 tym	 nad	 wzmocnieniem	 takich	 mechanizmów	
OBWE,	jak	instrumenty	dyplomacji	prewencyjnej26.

Nowy	etap	w	kształtowaniu	ogólnoeuropejskiego	systemu	bezpieczeństwa	
otworzyły	decyzje,	jakie	zapadły	na	spotkaniu	szefów	państw	i	rządów,	uczest-
ników	KBWE	w	Paryżu	w	dniach	19–21	listopada	1990	roku.	W	dniu	otwar-
cia	szczytu	22	państwa	członkowskie	NATO	i	Układu	Warszawskiego	pod-
pisały	Traktat	o siłach konwencjonalnych w Europie	 (CFE	I)	oraz	ogłoszono	
deklarację,	w	której	państwa	obu	bloków	stwierdziły,	że	zaprzestają	traktować	
się	wzajemnie	jak	przeciwnicy.	Na	zakończenie	obrad	34	państwa	uczestni-
czące	w	KBWE	podpisały	Paryską Kartę Nowej Europy.

Karta Paryska	ogłosiła	nie	 tylko	nowe	zasady	systemu	europejskiego	po	
zakończeniu	zimnej	wojny,	ale	była	także	punktem	zwrotnym	procesu	prze-
chodzenia	KBWE	od	serii	konferencji	do	bycia	instytucją.	Powołano	do	życia	
Radę	 złożoną	 z	 ministrów	 spraw	 zagranicznych,	 Komitet	 Wysokich	 Przed-
stawicieli,	 Sekretariat	 KBWE	 z	 siedzibą	 w	 Pradze,	 Centrum	 Zapobiegania	
Konfliktom	z	siedzibą	w	Wiedniu	oraz	Biuro	Wolnych	Wyborów	z	siedzibą	
w	Warszawie.

Karta Paryska	przedstawiła	propozycję	wszechstronnego	bezpieczeństwa	
niepodzielnej	Europy	stwierdzając,	że:	Era konfrontacji i podziałów w Euro-
pie zakończyła się (...)	żyjemy w czasach, kiedy spełniają się nadzieje i ocze-
kiwania, które nasze narody żywiły przez całe dziesięciolecia: niezachwiane-
go przywiązania do demokracji opartej na prawach człowieka i podstawowych 
wolnościach; dobrobytu osiągniętego dzięki wolności ekonomicznej i sprawied-
liwości społecznej i równego bezpieczeństwa dla wszystkich naszych państw27.

Słowa	 te	 zawierały	 nie	 tylko	 wielkie	 nadzieje,	 jakie	 pojawiły	 się	 po	 za-
kończeniu	zimnej	wojny,	ale	także	nowe	zasady,	którymi	kierować	się	będzie	
KBWE.	Karta	ogłasza	triumf	wspólnych	wartości	i	wolności.	Mówi	także,	że	
nie	można	oddzielać	międzynarodowego	pokoju	 i	bezpieczeństwa	od	zasad	
i	norm,	którymi	kierują	się	państwa	w	swoich	sprawach	wewnętrznych.

26	 ŚWITALSKI	P.:	Rola KBWE w rozwiązywaniu konfliktów. „Sprawy	Międzynarodowe”	
nr	4/	1993.	s.	27–50.

27	 BOBROW	D.	B.,	HALIŻAK	E.,	ZIĘBA	R.:	op.	cit.	s.	452.
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Konferencja	w	Paryżu	potwierdziła	także	głębokie	przemiany,	jakie	nastą-
piły	w	tym	czasie	w	Europie,	a	mianowicie:	przeobrażenie	Europy	Środkowej	
i	Wschodniej,	 zmiany	na	 terytorium	ZSRR,	zjednoczenie	Niemiec	oraz	za-
łamanie	się	porządku	jałtańskiego,	którego	efektem	było	wprowadzenie	po-
działu	świata	na	dwa	nieprzyjazne	bloki	rywalizujące	ze	sobą	we	wszystkich	
dziedzinach.

W	tej	sytuacji	dezintegracja	bloku	wschodniego	oznaczała	załamanie	się	
dotychczasowego	 dwubiegunowego	 systemu	 bezpieczeństwa	 europejskiego,	
zapewniającego	tzw.	„zbrojny	spokój”28.

Omówieniem	całokształtu	zagadnień	bezpieczeństwa	i	współpracy	państw	
uczestniczących	w	procesie	KBWE	zajęła	się	rozpoczęta	24	marca	1992	roku	
druga	konferencja	w	Helsinkach.	Zakończyło	ją	spotkanie	na	szczycie	szefów	
państw	 i	 rządów,	które	miało	miejsce	9	 i	10	 lipca	1992	roku.	Na	spotkaniu	
tym	został	podpisany	przez	25	państw	Traktat o otwartych przestworzach	oraz	
przez	29	państw	układ	CFE	IA	o	ograniczeniu	stanów	osobowych	sił	konwen-
cjonalnych	w	Europie.

Efektem	 końcowym	 szczytu	 „Helsinki	 II”	 był	 dokument	 pt.	 Wyzwa-
nia czasu przemian. Zawierał	 on	 deklarację	 polityczną	 oraz	 nowe	 posta-
nowienia	 o	wzmocnieniu	 instytucjonalizacji	 procesu	 ogólnoeuropejskie-
go.	 Z	 kolei	 zebrani	 na	 tej	 konferencji	 przywódcy	 poszczególnych	 państw	
oświadczyli,	 że	KBWE	jest	 regionalną	organizacją	bezpieczeństwa,	zgodnie	
z	rozdziałem	8	Karty Narodów Zjednoczonych.	Deklaracja	ta	ustanowiła	waż-
ne	połączenie	między	KBWE	i	ONZ.

Podczas	spotkania	na	szczycie	„Helsinki	II”	utworzono	też	Forum	Współ-
pracy	 w	 Dziedzinie	 Bezpieczeństwa,	 którego	 zadaniem	 było	 prowadzenie	
negocjacji	dotyczących	kontroli	zbrojeń,	środków	budujących	zaufanie	oraz	
spraw	związanych	z	bezpieczeństwem29.

Na	kolejnym	spotkaniu	w	Budapeszcie	 szefowie	państw	 i	 rządów	posta-
nowili	 przekształcić	 z	 dniem	 1	 stycznia	 1995	 roku	 KBWE	 w	 Organizację	
Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie,	a	także	dokonali	rekonstrukcji	 jej	
podstawowych	organów.	Dotychczasową	Radę	przemianowano	w	Radę	Mini-

28	 Paryska Karta Nowej Europy. Warszawa	1991.
29	 KBWE. Dokument Helsiński 1992. Wyzwania czasu przemian. Warszawa	1992.
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sterialną,	Komitet	Wysokich	Przedstawicieli	zastąpiono	Wysoką	Radą,	a	Stały	
Komitet	przekształcono	w	Stałą	Radę.

W	głównym	dokumencie	deklaracji	zatytułowanej	Ku prawdziwemu part-
nerstwu w nowej erze przywódcy	państw	i	szefowie	rządów	zapowiedzieli,	że	
ich	głównym	celem	 jest	nadanie	KBWE	nowego	 impulsu	 tak,	aby	była	ona	
zdolna	odgrywać	kluczową	rolę	w	podjęciu	wyzwań	stawianych	przez	nad-
chodzący	XXI	wiek.	Jednocześnie	dążąc	do	zwiększenia	roli	KBWE	w	zakre-
sie	rozwiązywania	problemów	bezpieczeństwa,	zadeklarowali	kierowanie	się	
całościową	koncepcją	bezpieczeństwa,	zakładając	jego	niepodzielność	i	dzia-
łania	nieprzynoszące	szkody	któremukolwiek	z	państw.

Można	ocenić,	że	dokument	budapeszteński	doprowadził	do	końca	proces	
przemiany	KBWE	w	organizację	międzynarodową	uprawnioną	do	stosowa-
nia	tzw.	miękkich	gwarancji	bezpieczeństwa30.

W	ramach	OBWE	nadal	prowadzono	prace	nad	modelem	bezpieczeństwa	
europejskiego	oraz	wzmocnieniem	instytucjonalnym	organizacji.	Za	wzmoc-
nieniem	instytucjonalnym	i	rozbudową	OBWE	opowiadała	się	przede	wszyst-
kim	Rosja.	Po	pierwsze,	dlatego	że	była	to	jedyna	organizacja,	którą	współtwo-
rzyła	 i	której	 jest	pełnoprawnym	uczestnikiem.	Po	drugie,	dlatego	że	dzięki	
tej	organizacji	mogłaby	skutecznie	promować	własne	interesy	na	forum	euro-
pejskim.

Natomiast	państwa	zachodnie,	nie	deprecjonując	 roli	OBWE	w	procesie	
umacniania	bezpieczeństwa	europejskiego,	w	węższym	zakresie	widziały	jed-
nak	zadania	tej	organizacji	jako	instytucji	komplementarnej	względem	NATO	
i	UZE.	Według	nich	OBWE	powinna	zajmować	się	tylko	niektórymi	„miękki-
mi”	zagrożeniami	dla	bezpieczeństwa,	pozostawiając	tym	samym	tradycyjne	
militarne	„twarde”	zagrożenia	w	gestii	instytucji	zachodnich,	a	także	powin-
na	zawęzić	faktyczny	swój	zasięg	oddziaływania	do	państw	byłego	ZSRR	oraz	
Europy	Środkowej	i	Wschodniej	i	wyłączeniu	z	niego	państw	zachodnich.

W	 dalszych	 pracach	 nad	 modelem	 bezpieczeństwa	 europejskiego	 Rosja	
proponowała	nadanie	OBWE	charakteru	prawnego	i	koordynującej	roli	wo-
bec	pozostałych	struktur	transatlantyckich	i	europejskich.

30	 ZIĘBA	 R.:	 Instytucjonalizacja... s.	 303,	 304;	 Kodeks postępowania w dziedzinie poli-
tyczno-wojskowych aspektów bezpieczeństwa, część IV Dokumentu Budapeszteńskiego 1994. 
Warszawa	1995.
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W	 czasie	 szczytu	 OBWE	 w	 Lizbonie,	 który	 miał	 miejsce	 2	 i	 3	 grudnia	
1996	roku,	 szefowie	 państw	 i	 rządów	 odrzucili	 postulaty	 Rosji,	 by	 nadać	
OBWE	status	prawny,	stwierdzając,	że	organizacja	ta	ma	do	odegrania	klu-
czową	 rolę	 w	 umacnianiu	 szeroko	 rozumianego	 bezpieczeństwa	 i	 stabilno-
ści	w	regionie.	Zapowiedzieli	jednocześnie	kontynuowanie	wysiłków	w	celu	
zwiększenia	jej	skuteczności	jako	głównego	instrumentu	wczesnego	ostrzega-
nia,	zapobiegania	konfliktom,	rozwiązywania	kryzysów	i	budowania	pokoju	
po	zakończeniu	konfliktów.

Uczestnicy	szczytu	opowiedzieli	się	także	za	kontynuowaniem	prac	nad	
modelem	bezpieczeństwa,	tworzeniem	nowych	zobowiązań,	struktur	i	roz-
wiązań	 w	 ramach	 OBWE,	 wzmacniających	 bezpieczeństwo	 i	 stabilność	
w	Europie.

Najważniejszym	wynikiem	spotkania	na	szczycie	OBWE	w	Lizbonie	było	
osiągnięcie	porozumienia	co	do	rozpoczęcia	na	początku	1997	roku	rokowań	
mających	dostosować	Układ o redukcji konwencjonalnych sił zbrojnych w Eu-
ropie	do	zmienionych	warunków	na	tym	kontynencie.	Zaakceptowano	tak-
że	Deklarację o wspólnym i całościowym modelu bezpieczeństwa dla Europy 
w XXI wieku.

Deklaracja	lizbońska	stwierdzała,	że	OBWE	odgrywa	centralną	rolę	w	wy-
siłkach	w	celu	stworzenia	wspólnej	i	wolnej	od	podziałów	przestrzeni	bezpie-
czeństwa,	w	której	wszystkie	państwa	będą	traktowane	jako	równi	partnerzy.	
Do	szczególnych	zadań	stojących	przed	państwami	strefy	OBWE	zaliczono:
	 •	 popieranie	 dwustronnych	 i	 regionalnych	 inicjatyw	 zmierzających	 do	

rozwijania	dobrosąsiedzkich	stosunków	i	współpracy;
	 •	 pełne	 respektowanie	 zobowiązań	 odnośnie	 do	 praw	 osób	 należących	

do	mniejszości	narodowych;
	 •	 rozwijanie	współpracy	z	przyległymi	regionami,	zwłaszcza	z	państwa-

mi	strefy	Morza	Śródziemnego;
	 •	 kontynuowanie	procesu	kontroli	zbrojeń,	gdyż	stanowi	to	główną	kwe-

stię	bezpieczeństwa	w	rejonie	OBWE;
	 •	 poszerzenie	współpracy	między	państwami	uczestniczącymi	w	OBWE	

a	organizacjami	europejskimi	i	transatlantyckimi;
	 •	 zacieśnienie	przez	OBWE	współpracy	z	innymi	organizacjami	bezpie-

czeństwa,	 które	 są	 przejrzyste	 i	 przewidywalne	 w	 działaniu,	 których	
członkowie	indywidualnie	i	zbiorowo	podzielają	zasady	i	zobowiązania	
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OBWE,	a	ich	członkostwo	w	tych	organizacjach	oparte	jest	na	dobro-
wolności31.

Deklaracja	 lizbońska	 stwierdzała,	 że	 wspólnymi	 czynnikami	 mającymi	
kształtować	oparty	na	współpracy	system	bezpieczeństwa	w	Europie	są:	po-
szanowanie	praw	człowieka,	podstawowych	wolności,	rządów	prawa,	gospo-
darki	rynkowej	i	sprawiedliwości	społecznej.	Polityczne	zobowiązania	zawarte	
w	deklaracji	lizbońskiej	można	określić	w	sposób	następujący:	działać solidar-
nie,	aby	w	pełni	wprowadzić	w	życie	zasady	i	normy	przyjęte	w	różnych	pod-
stawowych	 dokumentach	 procesu	 helsińskiego;	 konsultować	 się	 niezwłocz-
nie	 z	państwem,	 którego	 bezpieczeństwo	 jest	 zagrożone	 i	 rozważyć	 wspólne 
działania, które należałoby podjąć w obronie naszych wspólnych wartości,	nie	
udzielać	poparcia	tym,	którzy	postępują	w	sposób	naruszający prawo między-
narodowe przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej ja-
kiegokolwiek z będących stronami państw;	podchodzić	z	uwagą	do	problemów	
bezpieczeństwa	każdego	będącego	stroną	państwa,	niezależnie	od	tego	czy	na-
leży	ono	do	struktur	lub	porozumień	wojskowych32.

Kolejne	 obrady	 Komitetu	 Ministerialnego	 54	 państw	 OBWE	 odbyły	 się	
18	i	19	grudnia	1997	roku	w	Kopenhadze.	Obrady	te	zakończyły	się	przyję-
ciem	ogólnych	założeń	Karty Bezpieczeństwa Europejskiego,	forsowanej	przez	
Rosję	 i	 Francję,	 aby	 została	 przyjęta	 przed	 poszerzeniem	 NATO,	 a	 nawią-
zujących	do	lizbońskiej	deklaracji	w	sprawie	modelu	wspólnego	bezpieczeń-
stwa	z	1996	roku	oraz	wyników	Forum	Współpracy	na	rzecz	Bezpieczeństwa	
z	1997	roku.	 Przedstawiciele	 54	 państw	 opowiedzieli	 się	 także	 za	 wspólną	
koncepcją	rozwoju	współpracy	wspomagających	się	instytucji	w	imię	tworze-
nia	platformy	kooperacyjnego	bezpieczeństwa.	Wśród	uzgodnień	znalazło	się	
między	innymi	stwierdzenie,	że	wszystkie	kraje	mają	prawo	zawierania	soju-
szy	politycznych	i	wojskowych,	jakich	tylko	pragną.	Takie	postawienie	spra-
wy	 zadowoliło	 przede	 wszystkim	 kandydatów	 czekających	 na	 przyjęcie	 do	
NATO.	

Rosyjską	 inicjatywę	 w	 formie	 Karty Bezpieczeństwa Europejskiego	 na	
XXI	wiek	sfinalizował	szczyt	OBWE	w	Stambule,	który	miał	miejsce	18	i	19	li-

31	 ZIĘBA	R.:	 Instytucjonalizacja...	 s.	 307;	Lisbon Document 1996. Lisbon:	OSCE	3	De-
cember	1996.

32	 Ibidem.
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stopada	1999	roku.	Karta	ta	zakładała	przede	wszystkim	rozwijanie	platfor-
my	 kooperacyjnego	 bezpieczeństwa,	 solidarności	 i	 partnerstwa	 instytucji	
OBWE,	przestrzegania	humanitarnych,	politycznych,	gospodarczych,	praw-
nych	i	ekologicznych	reguł	współżycia,	jak	również	rozwijania	dialogu,	wzmac-
niania	pokoju	oraz	posługiwania	się	koncyliacją	i	arbitrażem33.

Specjalnością	OBWE	pod	koniec	 lat	dziewięćdziesiątych	stała	 się	dyplo-
macja	prewencyjna	oraz	budowa	środków	zaufania	i	umacniania	demokracji	
na	obszarze	Europy	Środkowej	i	byłego	ZSRR.

Te	kierunki	działania	OBWE	popierała	również	Polska,	która	w	1998	roku	
objęła	przewodnictwo	tej	organizacji.	Przewodniczący	OBWE	Bronisław	Ge-
remek	uważał,	że	organizacja	 ta	powinna	specjalizować	się	w	zapobieganiu	
konfliktom	oraz	stanowieniu	norm	i	zasad	postępowania.	Polska,	obejmując	
przewodnictwo	w	1998	roku,	za	najważniejsze	cele	przyjęła:	wpływanie	meto-
dami	dyplomatycznymi	na	łagodzenie,	powstrzymywanie	konfliktów	i	stabi-
lizowanie	sytuacji	w	regionach	najbardziej	zagrożonych,	umacnianie	porząd-
ku	politycznego,	jaki	powstał	na	naszym	kontynencie	po	1989	roku,	pomoc	
w	budowie	demokracji	i	jego	struktur	oraz	poprawa	sprawności	i	skuteczno-
ści	działania	OBWE34.

OBWE	 to	 szeroka	 ponadregionalna	 organizacja,	 która	 ma	 wiele	 atutów:	
obejmuje	 prawie	 wszystkie	 mocarstwa	 nuklearne,	 zapewnia	 udział	 Stanów	
Zjednoczonych	w	szeroko	pojętej	polityce	europejskiej,	stwarza	ramy	dla	„eu-
ropejskiej	asymilacji”	państw	byłego	ZSRR,	przede	wszystkim	Rosji,	dzięki	
szerokiemu	 obszarowi,	 który	 zajmuje,	 może	 stać	 się	 organizacją	 zdolną	 do	
poszerzania	problematyki	bezpieczeństwa	militarnego	o	aspekty	polityczne,	
społeczne	i	kulturowe.

Z	kolei	na	niekorzyść	OBWE	wpływają	następujące	elementy:	widoczna	na	
przykładzie	wojny	w	byłej	Jugosławii	powolność	i	nieskuteczność	w	przeciw-
stawianiu	się	kryzysom,	powstającym	głównie	na	tle	narodowościowym	i	re-
ligijnym,	brak	podporządkowanych	sił	zbrojnych	oraz	biurokracja.

Niewątpliwie	OBWE	stanowi	dzisiaj	silną	demokratyczną	strukturę	mię-
dzynarodową,	która	jest	wymiernym	świadectwem	wspólnych	celów	i	dążeń	

33	 Karta bezpieczeństwa europejskiego. www.bbn.	gov.	pl.	20.10.2003	r.
34	 MALENDOWSKI	W.:	Proces pohelsiński i rola OBWE w budowie systemu bezpieczeń-

stwa europejskiego. W:	FISCHER	J.	(red.):	Państwa narodowe w euroatlantyckich strukturach. 
Poznań–Warszawa	1996.	s.	42–45.
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państw	całego	szerokiego	regionu	i	jako	taka	wyznacza	zewnętrzne	politycz-
ne	ramy	Europy	początku	XXI	wieku.

Mechanizm	 bezpieczeństwa	 KBWE/OBWE	 odgrywa	 ważną	 rolę	 w	 pro-
cesie	umacniania	bezpieczeństwa	w	całej	 strefie	euroatlantyckiej.	Uwidacz-
nia	się	on	w	dwóch	podstawowych	obszarach:	po	pierwsze,	jako	działalność	
w	zakresie	wytyczania	kierunku	przemian	ładu	międzynarodowego,	co	jest	
realizowane	poprzez	podnoszenie	standardu	norm	i	zachowań	uczestników	
stosunków	międzynarodowych	oraz	upowszechnienie	wartości	demokratycz-
nych,	zwłaszcza	poszerzenie	ochrony	praw	człowieka	i	podstawowych	wolno-
ści;	po	drugie,	 jako	działalność	stabilizująca	 ład	pokojowy	w	strefie	OBWE	
przez	prowadzenie	dyplomacji	prewencyjnej	i	misji	pokojowych	oraz	stabili-
zowanie	ładu	wojskowego	w	wyniku	wypracowywania	i	nadzoru	stosowania	
środków	budowy	zaufania	 i	bezpieczeństwa	 (CSBM)	oraz	porozumień	 roz-
brojeniowych.	OBWE	stanowi	dzisiaj	ważny,	wyspecjalizowany	 i	potrzebny	
element	całokształtu	struktury	systemu	bezpieczeństwa	postzimnowojennej	
Europy.

Organizacja	Paktu	Północnoatlantyckiego	i	struktury	z	nią	związane	sta-
nowią	podstawę	tzw.	euroatlantyckiego	systemu	bezpieczeństwa.	Od	począt-
ku	główna	rola	w	Pakcie	przypadła	Stanom	Zjednoczonym,	które	nie	tylko	
były	 inicjatorem	 powołania	 tego	 sojuszu,	 ale	 przede	 wszystkim	 najsilniej-
szym	 jego	 członkiem,	 zarówno	 pod	 względem	 wojskowym,	 politycznym	
i	ekonomicznym.	Po	załamaniu	się	bloku	wschodniego,	na	początku	lat	dzie-
więćdziesiątych	 NATO	 przeszło	 głębokie	 zmiany	 wewnętrzne.	 Zmiany	 te	
w	pierwszej	kolejności	ujawniły	się	na	płaszczyźnie	koncepcyjno-programo-
wej	Sojuszu,	następnie	znalazły	odzwierciedlenie	w	jego	strukturach	organi-
zacyjnych,	a	w	konsekwencji	w	funkcjonowaniu	całego	mechanizmu	euroat-
lantyckiego.

Koncepcja	 bezpieczeństwa	 Sojuszu	 Północnoatlantyckiego	 zmieniała	 się	
zależnie	od	sytuacji	międzynarodowej,	a	przede	wszystkim	od	ewolucji	sto-
sunków	między	Wschodem	i	Zachodem.	W	okresie	zimnej	wojny	elementem	
niezmiennym	było	traktowanie	całego	bloku	wschodniego	jako	przeciwnika	
w	potencjalnym	konflikcie	zbrojnym.	Wówczas	cała	strategia	NATO	opiera-
ła	się	przede	wszystkim	na	teorii	odstraszania	nuklearnego	i	na	zapewnieniu	
gotowości	obronnej	przy	pomocy	broni	konwencjonalnej.	Naturalnym	obra-
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zem	tej	sytuacji	był	wyścig	zbrojeń35.	Z	kolei	we	wczesnym	okresie	odprężenia	
międzynarodowego	 w	 koncepcji	 polityczno-wojskowej	 NATO	 pojawiła	 się	
doktryna,	która	zakładała	prowadzenie	polityki	zapewniającej	środki	obrony,	
a	zarazem	prowadzenie	dialogu	politycznego	z	państwami	bloku	wschodnie-
go.	Doktryna	ta	ogłoszona	w	Raporcie	Harmela	w	grudniu	1967	roku	prze-
trwała	do	końca	okresu	zimnej	wojny.

Natomiast	 zwiastunem	 redefinicji	 koncepcji	 bezpieczeństwa	 Sojuszu	
Północnoatlantyckiego	 były	 dokumenty,	 które	 zostały	 przyjęte	 na	 szczycie	
państw	i	szefów	rządów	NATO	w	dniach	29–30	maja	1989	roku	w	Brukseli:	
deklaracja	z	okazji	czterdziestej	rocznicy	Sojuszu	oraz	Całościowa koncepcja 
kontroli zbrojeń i rozbrojenia.

Deklaracja	brukselska	z	uznaniem	odnosiła	się	do	przemian,	jakie	nastę-
powały	w	bloku	państw	wschodnich	oraz	 formułowała	 stanowisko	Sojuszu	
w	sprawie	 przezwyciężenia	 podziału	 Europy	 i	 kształtowania	 nowego	 ładu	
międzynarodowego.	 Zapowiadała	 także	 ustanowienie	 nowego	 wzorca	 sto-
sunków	między	Wschodem	i	Zachodem.	Deklaracja	brukselska	zapowiada-
ła	również	podjęcie	szerszej	współpracy	ze	wschodem	w	innych	dziedzinach,	
np.	w	zakresie	rozwiązywania	problemów	globalnych.

Zasadnicza	 zmiana	 koncepcji	 bezpieczeństwa	 NATO	 została	 podjęta	 na	
londyńskim	szczycie	w	dniach	5–6	lipca	1990	roku.	Spotkanie	to	miało	miej-
sce	już	po	Jesieni	Ludów	1989	roku,	w	czasie	trwających	przemian	we	wszyst-
kich	krajach	bloku	wschodniego	oraz	w	czasie	jednoczenia	Niemiec.	Dekla-
racja	londyńska	głosiła:	NATO musi się stać instytucją, w której Europejczycy, 
Kanadyjczycy i Amerykanie współdziałają nie tylko we wspólnej obronie, ale 
także po to, aby budować partnerstwo ze wszystkimi krajami Europy. Wspól-
nota Atlantycka musi się zwrócić ku krajom wschodu, które były naszymi prze-
ciwnikami w „zimnej wojnie” i wyciągnąć do nich dłoń przyjaźni36.

Kolejnym	wyrazem	ewolucji	koncepcji	bezpieczeństwa	NATO	była	przy-
jęta	 przez	 Radę	 Północnoatlantycką	 (NAC)	 na	 posiedzeniu	 w	 Kopenhadze	
6	i	7	czerwca	1991	roku	deklaracja	pt.	Partnerstwo z krajami Europy Środko-
wej i Wschodniej.	Dokument	 ten	stwierdzał,	 że	bezpieczeństwo	państw	So-
juszu	Północnoatlantyckiego	jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem 

35	 ZIĘBA	R.:	Instytucjonalizacja. s.	116.
36	 Ibidem:	s.	117.
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wszystkich innych państw w Europie... a...umocnienie i zachowanie na całym 
kontynencie demokratycznych społeczeństw i ich wolności wobec jakiejkolwiek 
formy przymusu lub zastraszenia, jest więc sprawą bezpośredniego i poważne-
go zainteresowania państw Sojuszu37.	Rada	Północnoatlantycka	opowiedziała	
się	także	w	Kopenhadze	za	zwiększeniem	kontaktów	z	krajami	byłego	Układu	
Warszawskiego	i	zaproszeniem	ich	do	udziału	w	różnych	formach	działalno-
ści	niewojskowej	NATO.

Następne	spotkanie	przywódców	państw	NATO	miało	miejsce	w	Rzymie	
w	dniach	7–8	listopada	1991	roku.	Odbyło	się	ono	już	po	rozwiązaniu	Układu	
Warszawskiego,	a	przyjęta	na	nim	Nowa koncepcja strategiczna Sojuszu	mia-
ła	bardzo	duże	znaczenie	dla	sformułowania	nowej	koncepcji	bezpieczeństwa	
NATO.	Założeniem	wstępnym	do	opracowania	tego	dokumentu	był	pogląd,	
że	 znikło	 jednorodne, zmasowane i potencjalne zagrożenie, które stanowiło 
główny powód troski Sojuszu w ciągu pierwszych czterdziestu lat istnienia.

Nowa	 koncepcja	 strategiczna	 określiła	 podstawowy	 cel	 Sojuszu,	 którym	
jest	zapewnienie	przede	wszystkim	wolności	i	bezpieczeństwa	wszystkim	pań-
stwom	członkowskim	środkami	politycznymi	i	wojskowymi	w	zgodzie	z	Kar-
tą Narodów Zjednoczonych	oraz	determinacja	w	sprawie	ustanowienia	spra-
wiedliwego	 i	 trwałego	 ładu	pokojowego	w	Europie.	W	Deklaracji rzymskiej 
w sprawie pokoju i współpracy,	 opublikowanej	 na	 zakończenie	 rzymskiego	
spotkania	na	szczycie,	 stwierdzono,	że	nowe	wyzwania	dla	polityki	bezpie-
czeństwa	państw	europejskich	nie	mogą	być	rozwiązywane	tylko	przez	jed-
ną	organizację,	ale	powinny	być	przedmiotem	współdziałania.	Dlatego	Sojusz	
Północnoatlantycki,	 działając	 na	 rzecz	 nowej	 architektury	 bezpieczeństwa	
europejskiego,	będzie	współpracował	z	KBWE/OBWE,	Wspólnotą	Europej-
ską,	Unią	Zachodnioeuropejską	i	Radą	Europy.	Uznano	również,	że	głównym	
celem	sojuszu	ma	być	samoobrona38.

Na	 szczycie	 rzymskim	 dokonano	 także	 znacznych	 modyfikacji	 doktry-
ny	militarnej	Sojuszu.	Zrezygnowano	ze	strategii	„wysuniętej	obrony”	i	„ela-
stycznej	 reakcji”	 na	 rzecz	 „strategii	 szybkiego	 reagowania”.	 Sprecyzowano	
także	 zadania	 sił	 zbrojnych	 Sojuszu	 w	 warunkach	 pokoju,	 kryzysu	 i	 ewen-
tualnej	wojny.	Zapowiedziano	znaczne	ograniczenie	sił	zbrojnych	NATO	do	

37	 Ibidem:	s.	119;	NATO	Press	Communiqué	M-1	(91)	42.	June	6,	1991.
38	 Ibidem:	s.	120.
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minimalnego	poziomu	zapewniającego	odstraszanie	i	obronę	terytorium	so-
juszników.	Uzgodniono	także,	że	nadrzędną	gwarancją	odstraszania	i	bezpie-
czeństwa	będą	nadal	siły	jądrowe	Sojuszu,	tj.	Stanów	Zjednoczonych,	Wiel-
kiej	Brytanii	i	Francji.

Ważne	znaczenie	dla	 realizacji	nowej	koncepcji	umacniania	bezpieczeń-
stwa	europejskiego	miała	decyzja	o	powołaniu	Rady	Współpracy	Północno-
atlantyckiej	 (NACC)	 skupiającej	 państwa	 członkowskie	 Sojuszu	 oraz	 kraje	
Europy	Środkowej	i	Wschodniej.	Z	kolei	zgoda	Sojuszu	na	prowadzenie	ope-
racji	wojskowych	poza	obszarem	państw	członkowskich	oznaczała	modyfika-
cję	jego	doktryny	strategicznej,	prowadząc	do	wyjścia	poza	dyspozycje	art.	5	
traktatu	waszyngtońskiego39.

Ważnym	 zagadnieniem	 rozpatrywanym	 w	 procesie	 transformacji	 Soju-
szu	Północnoatlantyckiego	od	początku	ostatniej	dekady	XX	wieku	była	kwe-
stia	Europejskiej	Tożsamości	Bezpieczeństwa	i	Obrony	(ESDI).	Program	bu-
dowania	 ESDI	 w	 ramach	 NATO	 wraz	 z	 koncepcją	 CJTF	 (Połączonych	 Sił	
Wielonarodowych	do	Zadań	Specjalnych)	zaaprobowano	w	dniu	6	czerwca	
1996	 roku	 w	 Berlinie.	 Rozwijanie	 ESDI	 w	 ramach	 NATO	 uznano	 za	 jeden	
z	najważniejszych	celów	Sojuszu.	Stwierdzono	także,	że	koncepcja	ta	pozwo-
li	zbudować	siły	zbrojne	zdolne	do	działania	pod	polityczną	kontrolą	i	strate-
gicznym	dowództwem	UZE.	

Głównym	 elementem	 rozwijanej	 tożsamości	 mają	 być	 wspólnie	 przygo-
towywane	przez	NATO	I	UZE,	a	kierowane	przez	UZE	operacje,	w	których	
będą	mogli	brać	udział	wszyscy	zainteresowani	sojusznicy	europejscy40.

Niepewna	sytuacja	wewnętrzna	w	byłych	państwach	socjalistycznych	skło-
niła	NATO	do	poszukiwania	nowych	instrumentów	stabilizowania	sytuacji	
międzynarodowej	w	tej	strefie.	Jesienią	1993	roku	Stany	Zjednoczone	podję-
ły	inicjatywę	Partnerstwa	dla	Pokoju.	Zakładała	ona	pogłębienie	Partnerstwa	
w	ramach	NACC	poprzez	dwustronną	współpracę	wojskową	między	NATO	
a	poszczególnymi	państwami	nienależącymi	do	Sojuszu.	Idea	ta	została	na-
stępnie	zaakceptowana	przez	Radę	Północnoatlantycką	w	dniach	20–21	paź-
dziernika	1993	roku	w	Travemünde.

39	 LESZCZYŃSKI	Z.,	KOSESKI	A.	(red.):	Stosunki międzynarodowe. Dokumenty i mate-
riały 1989–2000. Pułtusk	2001.	s.	132–141.

40	 SŁOMCZYŃSKA	 I.:	 Połączone Siły Wielonarodowe do Zadań Specjalnych. „Studia	
i	Materiały”	nr	54/	2001.	s.	22–34.
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Podczas	 spotkania	 na	 szczycie	 w	 Brukseli	 w	 dniach	 10–11	 stycznia	
1994	roku	zaaprobowana	została	zmodyfikowana	wersja	Partnerstwa	dla	Po-
koju.	Celem	tych	zmian	była	intensyfikacja	wysiłków	państw	Sojuszu	Północ-
noatlantyckiego	oraz	partnerów	z	NACC	i	KBWE	na	rzecz	umacniania	bez-
pieczeństwa.	 NATO	 zaproponowało	 współdziałanie	 w	 zakresie:	 wspierania	
demokratycznej	 kontroli	 nad	 wojskiem,	 wspólnego	 planowania,	 wspólnych	
ćwiczeń	wojskowych	oraz	współpracę	w	takich	dziedzinach	jak:	misje	poko-
jowe,	poszukiwawcze	 i	 ratownicze,	operacje	humanitarne.	W	dalszej	 części	
wskazano,	że	aktywny	udział	w	Partnerstwie	dla	Pokoju	będzie	miał	istotną	
rolę	w	procesie	rozszerzania	NATO.	Dla	uwiarygodnienia	tej	oferty	zadekla-
rowano,	że	NATO	będzie	się	konsultować	z	każdym	aktywnym	uczestnikiem	
Partnerstwa,	gdy	taki	partner	odczuje	bezpośrednie	zagrożenie	dla	swojej	in-
tegralności	terytorialnej,	niezawisłości	politycznej	lub	bezpieczeństwa.

W	opinii	państw	kandydujących	do	Sojuszu	dokument	ten	miał	dwa	pod-
stawowe	niedociągnięcia:	nie	określał	daty	przyjęcia	nowych	członków	do	So-
juszu	ani	kryteriów,	jakie	powinny	spełniać.	Państwa	Sojuszu,	wprowadzając	
program	Partnerstwo	dla	Pokoju,	chciały,	aby	stał	się	on	jednym	z	mechani-
zmów	bezpieczeństwa	europejskiego,	a	także	starały	się	pogodzić	dwa	różne	
cele:	rozszerzenie	Sojuszu	i	zaktywizowanie	Rosji	w	budowaniu	wspólnej	ar-
chitektury	bezpieczeństwa41.

Kolejnym	problemem,	jaki	pojawił	się	podczas	dyskusji	na	temat	rozsze-
rzenia	 Sojuszu,	 była	 kwestia	 stosunków	 między	 NATO	 a	 państwami	 połu-
dniowych	i	wschodnich	wybrzeży	Morza	Śródziemnego.	Takie	państwa,	jak:	
Francja,	Hiszpania	i	Portugalia	były	najbardziej	zagrożone	ze	strony	państw	
islamskich.	 Podstawy	 do	 niepokoju	 stwarzała	 także	 sytuacja	 wewnętrzna,	
jaka	panowała	w	Turcji,	a	 także	utrzymujące	się	napięcia	między	tym	pań-
stwem	a	Grecją.

Koncepcja	 rozszerzenia	 NATO	 została	 przedstawiona	 we	 wrześniu	
1995	roku	w	specjalnie	przygotowanym	Studium o rozszerzeniu NATO.	Do-
kument	ten	zawierał	cele	i	zasady	rozszerzenia	Sojuszu	oraz	polityczne	i	woj-
skowe	kryteria,	jakim	powinny	odpowiadać	państwa	kandydujące	do	niego.	
Jako	główny	cel	rozszerzenia	Sojuszu	przyjęto	zapewnienie większej stabilno-

41	 Partnership for Peace: Invitation. NATO	 Press	 Communiqué	 M-l	 (94).	 January	 2,	
1994.
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ści i bezpieczeństwa wszystkim państwom na obszarze euroatlantyckim bez od-
twarzania linii podziału,	a	także	zbudowanie	nowej	architektury	bezpieczeń-
stwa	poprzez	stopniowy	proces	integracji	i	współpracy	oparty	na	wzajemnym	
oddziaływaniu	 instytucji	 wielostronnych	 w	 Europie,	 takich	 jak:	 UE,	 UZE	
i	OBWE.	Zaznaczono	natomiast,	że	NATO pozostanie ściśle obronnym soju-
szem, którego podstawowym celem jest utrzymanie pokoju na obszarze euroat-
lantyckim oraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim członkom.

Rozszerzenie	NATO,	zgodnie	z	projektem	Studium o rozszerzeniu NATO, 
miało	 odpowiadać	 szerokiej	 koncepcji	 bezpieczeństwa	 przyjętej	 wcześniej	
przez	Sojusz.	Natomiast	za	podstawowy	sposób	zbliżenia	się	nowych	państw	
do	członkostwa	w	Sojuszu	uznano	ich	aktywny	udział	w	realizowaniu	włas-
nych	programów	Partnerstwa	dla	Pokoju.	Z	kolei	warunki,	które	miały	spełnić	
państwa	ubiegające	się	o	członkostwo	w	Sojuszu,	były	następujące:	demokra-
tyczny	system	polityczny,	przywiązanie	do	zasad	i	norm	OBWE,	gospodarka	
rynkowa,	demokratyczna	i	cywilna	kontrola	nad	siłami	zbrojnymi	oraz	przej-
rzysty	budżet	wojskowy.	

W	 Studium	 stwierdzono	 także,	 że	 nie może być drugorzędnych gwaran-
cji bezpieczeństwa czy też gorszych członków w ramach Sojuszu, ani też mo-
dyfikacji traktatu waszyngtońskiego dla tych, którzy się przyłączą.	Zapowie-
dziano	także,	że	decyzje	o	rozszerzeniu	będą	podejmowane	tylko	i	wyłącznie	
przez	NATO42.	Przygotowania	do	rozszerzenia	NATO	weszły	w	decydującą	
fazę	wiosną	1997	roku.

Trudności	w	reformowaniu	NATO	skłaniały	do	rewizji	przyjętej	w	1991	
roku	 Nowej koncepcji strategicznej Sojuszu.	 Kwestia	 ta	 została	 podniesiona	
podczas	spotkania	Rady	Północnoatlantyckiej	w	Sintrze	w	maju	1997	roku.	
Podczas	konferencji	ministrowie	spraw	zagranicznych	państw	NATO	zapo-
wiedzieli	 rozpoczęcie	 formalnych	 prac	 nad	 rewizją	 koncepcji	 strategicznej	
w	celu	pełnego	 jej	przystosowania	do	zmieniających	się	uwarunkowań	bez-
pieczeństwa	europejskiego.

Kolejne	 rozmowy	 na	 temat	 koncepcji	 strategicznej	 Sojuszu	 podjęli	 sze-
fowie	 państw	 i	 rządów	 podczas	 spotkania	 w	 Madrycie	 w	 dniach	 8–9	 lipca	
1997	roku.

42	 Study on NATO Enlargement. Brussels:	NATO	Office	of	Information	and	Press	1995.
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W	koncepcji	bezpieczeństwa	Sojuszu	Północnoatlantyckiego	bardzo	waż-
ną	 rolę	 odgrywało	 budowanie	 partnerskich	 stosunków	 z	 krajami	 Europy	
Środkowej	i	Wschodniej.	W	tym	celu	powołano	między	innymi	Radę	Współ-
pracy	 Północnoatlantyckiej,	 następnie	 Radę	 Partnerstwa	 Północnoatlanty-
ckiego	i	program	Partnerstwa	dla	Pokoju.

Dnia	 27	 maja	 1997	 roku	 podpisano	 Akt stanowiący o wzajemnych sto-
sunkach, współpracy i bezpieczeństwie między NATO i Federacją Rosyjską, 
a	9	lipca	 Kartę o szczególnym partnerstwie między NATO i Ukrainą.	 W	 za-
kresie	bezpieczeństwa	NATO	współpracuje	także	z	państwami	tego	regionu	
na	forum	KBWE/	OBWE	i	ONZ.	Pewne	znaczenie	ma	także	współdziałanie	
za	pośrednictwem	takich	organizacji,	jak:	Rada	Europy,	Unia	Europejska	czy	
Unia	Zachodnioeuropejska.	16	grudnia	1997	roku	na	posiedzeniu	Rady	Pół-
nocnoatlantyckiej	podpisano	protokoły	akcesyjne	o	przystąpieniu	Republiki	
Czeskiej,	Węgier	i	Polski	do	NATO,	a	już	12	marca1999	trzy	państwa	środ-
kowoeuropejskie	 stały	 się	 nowymi	 członkami	 NATO.	 29	 marca	 2004	 roku	
członkami	Paktu	zostały:	Bułgaria,	Estonia	Litwa,	Łotwa,	Słowacja,	Słowenia	
i	Rumunia43.	Pakt	stał	się	otwartym	sojuszem	dla	młodych	demokracji	Euro-
py	Środkowej	i	Wschodniej.

Po	zakończeniu	zimnej	wojny	euroatlantycki	mechanizm	bezpieczeństwa	
przeszedł	 głębokie	 zmiany.	 Najbardziej	 widoczne	 były	 one	 w	 trzech	 płasz-
czyznach:	 koncepcji	 bezpieczeństwa,	 struktur	 Sojuszu	 i	 praktycznym	 ich	
funkcjonowaniu.	Zmiana	koncepcji	polegała	na	dopasowaniu	jej	założeń	do	
transformacji	ładu	międzynarodowego	oraz	nowych	wyzwań	i	zagrożeń	w	sto-
sunkach	 międzynarodowych.	 Przyjęta	 na	 szczycie	 waszyngtońskim	 NATO	
w	kwietniu	1999	roku	koncepcja	 strategiczna	wytyczyła	najistotniejsze	kie-
runki	działania	skupiające	się	wokół:	zachowania	jedności	transatlantyckiej,	
utrzymania	dla	potrzeb	odstraszania	 i	obrony	niezbędnych	zdolności	mili-
tarnych,	 rozwijania	 w	 ramach	 paktu	 Europejskiej Tożsamości w Dziedzinie 
Bezpieczeństwa i Obrony,	 rozszerzenia	aktywności	w	procesie	zapobiegania	
konfliktom	i	ich	opanowywania,	promowanie	idei	partnerstwa	dla	zachowa-
nia	stabilności	i	bezpieczeństwa	w	obszarze	euroatlantyckim,	otwartości	so-
juszu,	wspierania	kontroli	 zbrojeń,	 rozbrojenia	 i	proliferacji	broni.	Ponadto	
w	koncepcji	podkreślono	konieczność	solidarności,	jedności	i	wspólnej	odpo-

43	 Szerzej	zob.	ZIĘBA	R.:	Instytucjonalizacja... s.	130–139.
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wiedzialności	w	zakresie	budowy,	utrzymania	i	planowania	użycia	sił	zbroj-
nych.	W	dokumencie	określono	również	założenia	strategii	nuklearnej	pole-
gającej	na	planach	funkcjonowania	własnych	sił	nuklearnych	i	obronie	przed	
bronią	masowego	rażenia,	a	także	odniesiono	się	do	problemu	jej	proliferacji	
poza	NATO44.	Nowe	wyzwania	i	zagrożenia	bezpieczeństwa	obszaru	euroat-
lantyckiego,	zdaniem	Stanisława	Kozieja,	wymagają	kolejnej	redefinicji	kon-
cepcji	strategicznej	Paktu45.

Przykładem	 globalnego	 spojrzenia	 na	 problem	 bezpieczeństwa	 jest	 za-
angażowanie	sił	Paktu	Północnoatlantyckiego	w	Afganistanie	i	przejęcie	od	
2003	roku	kierownictwa	w	Wielonarodowych	Siłach	Wspierających	Bezpie-
czeństwo	 (ISAF).	 Decyzje	 dotyczące	 kierowania	 sił	 NATO	 poza	 obszar	 eu-
roatlantycki	są	pochodną	wydarzeń	z	11	września	2001	roku	i	pojmowania	
bezpieczeństwa	w	kategoriach	globalnych46.	Ten	kierunek	aktywności	Paktu	
będzie	się	rozwijał	oraz	wyznaczał	nowe	trendy,	które	będą	podstawą	kolejnej	
koncepcji	strategicznej	NATO.

Coraz	większe	znaczenie	 dla	kształtowania	architektury	bezpieczeństwa	
międzynarodowego,	zwłaszcza	w	ostatniej	dekadzie	XX	wieku,	miał	proces	
jednoczenia	Europy	w	ramach	Unii	Europejskiej	i	kształtowania	w	jej	struk-
turach	wspólnej	polityki	bezpieczeństwa	państw	członkowskich.

Procesy	integracyjne	zachodzące	w	ciągu	ostatniego	półwiecza	na	zacho-
dzie	Europy	doprowadziły	do	przekształcenia	tej	części	kontynentu	w	świato-
wą	potęgę	gospodarczą.	Formą	organizacyjną	tej	potęgi	jest	Unia	Europejska,	
której	traktat	założycielski	nadał	formę	trzyfilarowej	konstrukcji:	filar	pierw-
szy	(wspólnotowy)	obejmuje	głównie	sferę	gospodarczą,	filar	drugi	–	Wspólną	
Politykę	Zagraniczną	 i	Bezpieczeństwa,	natomiast	w	zakres	filaru	trzeciego	
wchodzą	współpraca	policji	i	sądów	w	sprawach	karnych.	Spośród	wszystkich	
sfer	aktywności	UE	najmniej	rozwinięta	była	dotychczas	działalność	w	zakre-
sie	polityki	zagranicznej	 i	bezpieczeństwa.	Doszło	do	swoistego	paradoksu,	
posługując	się	słowami	prezydenta	Francji	François	Mitterranda,	że	„gigant	
gospodarczy”	jawił	się	jako	„polityczny	karzeł”.

44	 KOZIEJ	S.:	Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń	
2006.	s.	112–114.

45	 Zob.	ibidem:	s.	120–143.
46	 Misja w Afganistanie jako wyzwanie w kontekście transformacji Sojuszu. www.	nato.

int/docu/review/2005/issue2/polish/art2.html.	2.05.2007	r.	
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Bezpieczeństwo	Europy	Zachodniej	po	II	wojnie	światowej	było	nieroze-
rwalnie	związane	z	Sojuszem	Północnoatlantyckim.	W	jego	ramach	podej-
mowano	decyzje	polityczne	i	wojskowe	dotyczące	bezpieczeństwa	w	Europie,	
ale	również	w	całym	świecie.	Unia	Zachodnia,	która	powstała	na	mocy	trak-
tatu	brukselskiego	17	marca	1948	roku	(zmienionego	w	1954	roku),	nie	uzy-
skała	 podobnego	 znaczenia	 ze	 względu	 na	 jej	 instytucjonalne	 i	 operacyjne	
podporządkowanie	strukturom	Sojuszu.	Zimna	wojna	skupiała	państwa	za-
chodnioeuropejskie	wokół	ich	amerykańskiego	sojusznika	i	nie	zachęcała	do	
podejmowania	działań	na	własną	rękę.	

Uwarunkowania	te	stały	się	impulsem	do	dyskusji	we	Wspólnocie	Euro-
pejskiej	nad	ustanowieniem	unii	politycznej,	która	doprowadziła	do	powo-
łania	Unii	Europejskiej	 ze	Wspólną	Polityką	Zagraniczną	 i	Bezpieczeństwa	
jako	jednym	z	jej	filarów.	W	Traktacie o Unii Europejskiej	(podpisanym	w	Ma-
astricht	 7	 lutego	 1992	 roku)	 stwierdzono,	 że	 wspólna	 polityka	 zagranicz-
na	i	bezpieczeństwa	obejmuje	wszystkie	te	kwestie,	które	są	związane	z	bez-
pieczeństwem	Unii	Europejskiej,	łącznie	z	docelowym	określeniem	wspólnej	
polityki	 obronnej,	 która	 mogłaby	 z	 czasem	 prowadzić	 do	 wspólnej	 obrony.	
Jako	instytucję	odpowiedzialną	za	realizację	polityki	bezpieczeństwa	UE	wy-
znaczono	 Unię	 Zachodnioeuropejską	 (powstałą	 z	 przekształcenia	 Unii	 Za-
chodniej	w	1954	roku).

UE	zdefiniowała	podstawowe	cele	Wspólnej	Polityki	Zagranicznej	i	Bez-
pieczeństwa,	którymi	są:
	 •	 ochrona	wspólnych	wartości,	podstawowych	interesów	i	niezależności	

państw	członkowskich;
	 •	 umacnianie	 bezpieczeństwa	 Unii	 Europejskiej	 i	 poszczególnych	 jej	

członków;
	 •	 umacnianie	bezpieczeństwa	kontynentu	i	wspieranie	współpracy	mię-

dzynarodowej;
	 •	 ugruntowanie	 i	rozwijanie	demokracji	 i	 rządów	prawa	oraz	poszano-

wania	praw	człowieka	i	podstawowych	wolności	obywatelskich.
Państwa	europejskie	chcą	zajmować	wspólne	stanowisko	w	sprawach	świa-

towej	polityki,	a	umacniając	tożsamość	na	arenie	międzynarodowej	zwiększać	
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swoją	rolę	w	sferze	bezpieczeństwa47.	Traktat o Unii Europejskiej	nie	spełnił	
oczekiwań	zakładanej	wspólnej	europejskiej	obrony.	Nie	wyposażył	wspólnej	
polityki	bezpieczeństwa	w	niezbędne	do	jej	prowadzenia	instrumenty,	głów-
nie	dotyczące	podejmowania	decyzji	operacyjnych	i	organu	wykonawczego.	
Kolejne	zmiany	w	kształcie	polityki	zagranicznej	i	bezpieczeństwa	przyniósł	
Traktat amsterdamski	modyfikujący Traktat o Unii Europejskiej.	Traktat am-
sterdamski	wprowadził	nową	jakość	do	europejskiej	polityki	bezpieczeństwa	
–	 włączył	 zadania	 humanitarne,	 ratownicze,	 utrzymywania	 i	 przywracania	
pokoju	 oraz	 zarządzania	 kryzysami,	 czyli	 tzw.	 misje	 petersberskie	 (będące	
dotąd	w	gestii	UZE)	do	Traktatu o Unii Europejskiej.	Ponadto	ustanowiono	
funkcję	Wysokiego	Przedstawiciela	do	Spraw	Wspólnej	Polityki	Zagranicznej	
i	Bezpieczeństwa,	którym	został	Sekretarz	Generalny	Rady	Unii	Europejskiej.	
W	sprawach	tych	pomaga	on	Radzie	i	ma	swój	udział	w	formułowaniu	i	reali-
zacji	decyzji	politycznych,	a	w	niektórych	przypadkach	prowadzi	samodziel-
nie	dialog	polityczny	z	podmiotami	trzecimi.	Pierwszym	Wysokim	Przedsta-
wicielem	został	były	Sekretarz	Generalny	NATO	Javier	Solana48.

Zadania	w	ramach	II	filaru	UE	pragnie	rozwijać	w	oparciu	o	instrumen-
ty,	jakimi	są:
	 •	 wspólne	strategie	–	określane	przez	organ	nadrzędny	Unii,	a	więc	Radę	

Europejską,	 na	 podstawie	 zaleceń	 Rady	 UE.	 Dotyczą	 one	 dziedzin	
szczególnie	ważnych	w	stosunkach	zewnętrznych.	Każda	z	nich	określa	
cel,	czas	trwania	oraz	środki	przeznaczone	na	ich	realizację.	Pierwsza	
wspólna	strategia	przyjęta	w	czerwcu	1999	roku	dotyczyła	stosunków	
z	Rosją;

	 •	 wspólne	stanowiska	–	wyraża	je	w	postaci	opinii	Rada	UE.	Mogą	one	
dotyczyć	konkretnych	sfer	działalności	poszczególnych	państw,	napięć	
czy	kryzysów	międzynarodowych;

	 •	 wspólne	działania	–	także	należą	do	kompetencji	Rady.	Każde	z	nich	
posiada	określone	cele,	zakres,	środki	przeznaczone	na	realizację,	czas	

47	 Zob.	 Traktat o Unii Europejskiej. www.ekai.pl/media/europa/t_maastricht.pdf	 14.12.	
2006	r.; ZIĘBA	R.:	Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warszawa	
2007.

48	 STEBELSKI	 S.:	 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 
„Sprawy	Międzynarodowe”	nr	3/	1997,	s.	23–43.
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trwania	oraz	inne	szczegółowe	warunki.	Instrument	ten	był	często	sto-
sowany	podczas	kryzysów	i	konfliktów	w	b.	Jugosławii;

	 •	 deklaracje	 –	 są	 formą	 publicznych	 oświadczeń	 dotyczących	 stanowi-
ska	UE	wobec	różnych	państw,	zjawisk	i	wydarzeń.	Jest	to	instrument	
o	charakterze	pomocniczym,	pozwalający	na	szybką	reakcję.	Tradycyj-
nie	deklaracje	publikowane	są	po	zakończeniu	każdego	szczytu	Unii.	
Rada	może	wydawać	deklaracje	dotyczące	spraw	będących	przedmio-
tem	jej	obrad.	Przyjmują	one	wówczas	formę	deklaracji	Unii	Europej-
skiej.	W	przypadku	gdy	Rada	nie	obraduje,	deklaracje	w	imieniu	Unii	
Europejskiej	ogłasza	państwo	sprawujące	przewodnictwo.	Ze	względu	
na	wzrost	aktywności	zewnętrznej	UE	liczba	deklaracji	stale	rośnie49.	
W	Traktacie o Unii Europejskiej	z	Maastricht	i	Amsterdamu	pominię-
te	zostały	sprawy	wyposażenia	UE	w	zdolności	wojskowe.	Francuskim	
i	niemieckim	 projektom	 rozwoju	 unijnych	 sił	 zbrojnych	 sprzeciwiały	
się	głównie	Wielka	Brytania	oraz	państwa	neutralne:	Austria,	Finlan-
dia,	Irlandia	i	Szwecja.	Do	zbliżenia	stanowisk	państw	członkowskich	
na	temat	przyszłości	obrony	UE	doszło	w	1998	roku.	Przełom	stanowiła	
inicjatywa	premiera	Wielkiej	Brytanii	Tony	Blaira	dotycząca	ponowne-
go	przemyślenia	problematyki	bezpieczeństwa	europejskiego,	przedsta-
wiona	podczas	nieformalnego	szczytu	UE	w	Portschach	w	październi-
ku	1998	roku.	Zmiany	w	brytyjskim	stanowisku	dowiodła	podpisana	
4	grudnia	1998	roku	w	Saint-Malo	Deklaracja w sprawie obrony euro-
pejskiej,	w	której	prezydent	Francji	 Jacques	Chirac	 i	premier	Wielkiej	
Brytanii	 Tony	 Blair	 oświadczyli	 m.in.,	 że	 Unia	 Europejska	 powinna	
rozwijać	samodzielne zdolności wojskowe.

W	konsekwencji	państwa	UE	przystąpiły	do	budowania,	w	ramach	WPZiB,	
Wspólnej	Europejskiej	Polityki	Bezpieczeństwa	i	Obrony,	w	skrócie	CESDP	
(Common	 European	 Security	 and	 Defence	 Policy).	 Szczegółowe	 postano-
wienia	przyjęto	podczas	posiedzeń	Rady	Europejskiej	w	Kolonii	(3–	4	czerw-
ca	 1999	 roku),	 Helsinkach	 (10–11	 grudnia	 1999	 roku)	 i	 Nicei	 (7–	9	grudnia	
2000	roku).	Efektem	tych	spotkań	było	powołanie	struktur	politycznej	kon-

49	 SCHMALZ	U.:	The Amsterdam Provisions on External Coherence: Priding The Union’s 
Foreign Policy Dualism.	„European	Foreign	Affairs	Review”	No.	4/	vol.	3/	1998.	s.	421–442;	
zob.	również:	Traktat Amsterdamski.	www.europolityka.pl/doc/documents/	14.12.2006	r.	



Rozdział	III120

troli	 i	 strategicznego	 kierownictwa	 operacji	 antykryzysowych	 oraz	 tworzo-
nych	sił	szybkiego	reagowania	Unii	Europejskiej.	W	traktacie	z	Nicei	–	zmie-
niającym	 Traktat o Unii Europejskiej	 –	 podkreślono,	 że	 na	 razie	 Wspólna	
Polityka	Bezpieczeństwa	i	Obrony	ograniczać	będzie	się	do	działań	antykry-
zysowych,	 jednak	 nie	 wykluczono	 dalszego	 rozwoju	 współpracy	 obronnej	
państw	członkowskich	UE.	Z	dniem	1	lipca	2001	roku	UZE	przejęła	od	UE	
misje	petersberskie,	a	prognozowane	zaangażowanie	wojskowe	państw	euro-
pejskich	określono	w	programie	Europejskiego	Celu	Zasadniczego	(European	
Headline	Goal).	Mówi	się	w	nim	o	możliwości	powołania	do	operacji	anty-
kryzysowej	sił	liczących	do	60	tys.	żołnierzy,	w	ciągu	60	dni	od	przyjęcia	de-
cyzji	politycznej	w	tej	sprawie.	W	przyjętej	w	listopadzie	2000	roku	deklara-
cji	zdolności	wojskowych	UE	zawarto	zgłoszone	przez	poszczególne	państwa	
udziały	w	Katalogu	sił	UE.

Dnia	22	stycznia	2001	roku	Rada	Unii	Europejskiej	podjęła	decyzję	o	prze-
kształceniu	tymczasowych	struktur	odpowiedzialnych	za	koordynację	dzia-
łań	i	misji	antykryzysowych	w	ciała	stałe.	Są	to:	Komitet	Polityczny	i	Bezpie-
czeństwa,	Komitet	Wojskowy	i	Sztab	Wojskowy	Unii	Europejskiej.

Obok	prac	nad	rozwojem	sił	antykryzysowych	Unii	Europejskiej	państwa	
członkowskie	 podejmowały	 starania	 na	 rzecz	 możliwości	 wykorzystywania	
sił	 i	 środków	 NATO	 dla	 operacji	 prowadzonych	 pod	 auspicjami	 UE.	 Roz-
wój	Europejskiej	Tożsamości	Bezpieczeństwa	i	Obrony	został	zaakceptowa-
ny	podczas	waszyngtońskiego	szczytu	Sojuszu	w	pięćdziesiątą	rocznicę	utwo-
rzenia	NATO	(23–24	kwietnia	1999	roku).	Szefowie	państw	i	rządów	NATO	
przyjęli	do	wiadomości	zdecydowane	stanowisko	UE	w	sprawie	prowadzenia	
autonomicznych	akcji	wojskowych	w	sytuacjach,	kiedy	Sojusz	jako	całość	nie	
byłby	zaangażowany	oraz	poparli	potrzebę	wzmocnienia	europejskich	zdol-
ności	operacyjnych.	Zgodzono	 się	 zapewnić	 państwom	 UE	stały	 dostęp	 do	
zasobów	 NATO	 dla	 prowadzenia	 takich	 akcji.	 Podkreślając	 trwałość	 więzi	
Sojuszu	 Północnoatlantyckiego,	 poparto	 działania	 zmierzające	 do	 wzmoc-
nienia	obronnego	wymiaru	Unii	Europejskiej.	Podstawą	do	dalszej	formalnej	
współpracy	obu	organizacji	oraz	stałego	dostępu	UE	do	planowania	operacyj-
nego	NATO	stały	się	decyzje	Rady	Europejskiej	z	Kopenhagi	i	Rady	Północ-
noatlantyckiej	(NAC)	z	13	grudnia	2002	roku,	potwierdzone	Wspólną dekla-
racją UE i NATO	 odnośnie	 co	 do	 ESDP,	 podpisaną	 16	 grudnia	 2002	 roku.	
Dzięki	rozwojowi	własnych	zdolności	wojskowych	oraz	możliwości	wykorzy-
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stywania	zasobów	NATO,	Unia	Europejska	będzie	gotowa	do	samodzielnego	
prowadzenia	misji	pokojowych50.

Realizatorem	 wspólnej	 polityki	 bezpieczeństwa	 (obrony)	 państw	 Wspól-
noty	Europejskiej	 jest	Unia	Zachodnioeuropejska	–	organizacja	polityczno-	
-militarna	 powołana	 do	 życia	 w	 oparciu	 o	 traktat	 brukselski	 z	 1948	 roku	
(zmodyfikowany	w	1954	roku)51.

Artykuł	 v	 traktatu	 określa	 zobowiązanie:	 W przypadku, gdyby jedna 
z Wysokich Umawiających się Stron stała się przedmiotem napaści zbrojnej 
w Europie, pozostałe Strony udzielą jej pomocy i poparcia wszelkimi będący-
mi w ich dyspozycji środkami – wojskowymi i innymi.	Jest	to	sformułowanie	
dużo	bardziej	zobowiązujące	niż	to,	które	zawarte	zostało	w	dokumencie	zało-
życielskim	NATO,	chociaż	UZE	nie	dysponuje	infrastrukturą	wojskową	taką	
jak	Pakt	Północnoatlantycki.	Duże	znaczenie	dla	 funkcjonowania	Unii	Za-
chodnioeuropejskiej	mają	deklaracja	z	Maastricht oraz	deklaracja	petersber-
ska.	We	wstępie	do	tego	pierwszego	dokumentu	państwa	członkowskie	posta-
nowiły	m.in.,	że:	Unia Zachodnioeuropejska stanie się komponentem obrony 
Unii Europejskiej oraz środkiem wzmocnienia europejskiego filaru Sojuszu At-
lantyckiego52.

Tym	samym	UZE	przyjęła	na	siebie	obowiązek	podejmowania	operacji	
o	charakterze	wojskowym.	Państwa	członkowskie	Unii	zadeklarowały	go-
towość	 oddania	 do	 jej	 dyspozycji	 pewnych	 kontyngentów	 konwencjonal-
nych	sił	zbrojnych	w	celu	zabezpieczenia	misji	pokojowych	podejmowanych	
przez	UZE.	Decyzje	w	tej	sprawie	miała	podejmować	Rada	Unii.	Ponadto	
UZE	zdecydowana	była	wykorzystać	do	tych	celów	również	infrastrukturę	
materiałową	i	logistyczną	NATO.	Państwa	członkowskie	Paktu	wyraziły	na	
to	zgodę.	

Zmodyfikowany	w	1954	roku	artykuł	v	traktatu	brukselskiego	z	1948	ro-
ku	pozwala	Unii	na	użycie	sił	zbrojnych	w	celach:
	 a)	 humanitarnych	i	ratowniczych,

50	 Urząd	 Komitetu	 Integracji	 Europejskiej	 –	 komentarze.	 www.ukie.gov.pl	 11.03.2006	
roku;	zob.	ZIĘBA	R.:	Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Warszawa	2005.

51	 Por.	STANKIEWICZ	W.:	Skuteczność działań Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeństwa. W:	KNOPEK	J.,	MIERZEJEWSKI	D.	J.	(red.):	Bezpieczeństwo narodowe i regional-
ne w procesach globalizacji. Piła	2006.	s.	177–194.

52	 MULTAN	W.:	op.	cit.	s.	l75.
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	 b)	 utrzymania	pokoju,
	 c)	 działania	jako	siła	bojowa	w	opanowywaniu	kryzysów,	włączając	w	to	

misje	zmierzające	do	przywrócenia	pokoju.
Są	to	postanowienia	dalej	idące	niż	te	zawarte	w	artykule	v	traktatu	wa-

szyngtońskiego	z	1949	roku;	deklaracja	petersberska	przewiduje	możliwość	
podejmowania	takich	misji	przez	UZE	wspólnie	z	NATO.

Według	 poglądu	 prezentowanego	 przez	 byłego	 przewodniczącego	 UZE	
Willema	van	Eekelena	w	dalszym	rozwoju	tej	organizacji	należy	uwzględnić	
trzy	zasadnicze	fazy.	W	pierwszej	Unia	Zachodnioeuropejska	winna	stać	się	
integralną	częścią	procesu	rozwoju	UE	i	wzmocnienia	solidarności	z	NATO.	
W	fazie	drugiej	należy	przyjąć	wspólną	europejską	politykę	obronną,	która	
w	fazie	trzeciej doprowadzi do wspólnej obrony53.

Tak	 sformułowany	 scenariusz	 rozwoju	 wychodził	 naprzeciw	 integracyj-
nym	 działaniom	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	 państw	 wspólnoty,	 a	 poprzez	
konsultacje	 i	 współpracę	 z	 przyszłymi	 członkami	 Unii,	 przygotowywał	 ich	
do	bezkonfliktowego	włączenia	się	i	aktywności	w	ramach	WPZiB,	w	tym	zaś	
również	Wspólnej	Polityki	Bezpieczeństwa	i	Obrony.

Problematyka	 ta	 ujęta	 jest	 również	 w	 projekcie	 europejskiego	 traktatu	
konstytucyjnego.	 W	 zakresie	 Wspólnej	 Polityki	 Zagranicznej	 i	 Bezpieczeń-
stwa	 dokument	 przewiduje	 jedność	 działania	 przez	 wszystkie	 państwa	 na-
rodowe	 zgodnie	 z	 przyjętym	 wspólnym	 stanowiskiem.	 Formuła	 ta	 stwarza	
Europie	 możliwość	 mówienia	 jednym	 głosem	 w	 sprawach	 bezpieczeństwa.	
Widać	tutaj	determinację	do	uznania	nadrzędności	decyzji	Europy	nad	sta-
nowiskiem	NATO,	oczywiście	przy	zachowaniu	zasady	konsultacji	tych	po-
stanowień	z	Paktem.	

Wszystkie	 decyzje	 dotyczące	 bezpieczeństwa	 podejmowane	 mają	 być	
zgodnie	z	zasadą	consensusu	lub	w	szczególnych	przypadkach	(dot.	Rady	Mi-
nistrów)	większością	kwalifikowaną	(55%	państw,	reprezentujących	65%	lud-
ności).	

Ważnym	 elementem	 bezpieczeństwa	 UE	 zgodnie	 z	 projektem	 traktatu	
konstytucyjnego	ma	być	tzw.	klauzula	solidarności,	zobowiązująca	państwa	
członkowskie	do	wspólnego	działania,	jeśli	któreś	z	państw	stanie	się	ofiarą	

53	 van	EEKELEN	W.:	Western European Union – the European Security Nucleus, NATO. 
„Sixteen	Nations”	No.	3/	vol.	38/	1993.	s.	8–11.
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ataku	terrorystycznego	lub	klęski	żywiołowej.	Dokument	przewiduje	również	
możliwość	tworzenia	wspólnej	polityki	obronnej,	oczywiście	przy	akceptacji	
wszystkich	bądź	części	państw	członkowskich54.

Przyjęcie	zapisów	traktatu	konstytucyjnego	dotyczących	bezpieczeństwa	
i	obrony	Europy	stanowiłoby	dalszy	istotny	krok	w	procesie	instytucjonaliza-
cji	bezpieczeństwa	europejskiego.

Wobec	braku	 jednolitego	 stanowiska	w	sprawie	przyjęcia	eurokonstytu-
cji	państwa	członkowskie	Unii	Europejskiej	zdecydowały	o	przyjęciu	w	dniu	
13	grudnia	 2007	 roku	 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Eu-
ropejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,	zwanego	traktatem	
lizbońskim.

W	sprawach	Wspólnej	Polityki	Zagranicznej	i	Bezpieczeństwa	i	Europej-
skiej	Polityki	Bezpieczeństwa	i	Obrony	Traktat	wprowadza	głównie	zmiany	
o	charakterze	instytucjonalnym.

Wprowadzono	 instytucję	 wysokiego	 przedstawiciela	 Unii	 ds.	 zagranicz-
nych	i	polityki	bezpieczeństwa,	który	będzie	jednocześnie	pełnił	funkcję	wi-
ceprzewodniczącego	 Komisji	 Europejskiej.	 Wspomagać	 ma	 go	 Europejska	
Służba	Działań	Zewnętrznych.	Zmiany	te	mają	zapewnić	większe	oddziały-
wanie,	spójność	i	widoczność	działań	zewnętrznych	UE.

W	 zakresie	 Europejskiej	 Polityki	 Bezpieczeństwa	 i	 Obrony	 zostaną	 za-
chowane	 szczególne	 zasady	 podejmowania	 decyzji,	 ale	 równocześnie	 uła-
twione	zostanie	podejmowanie	działań	w	ramach	wzmocnionej	współpracy	
w	mniejszej	grupie	państw	członkowskich.	W	przyszłości	działania	 te	mają	
doprowadzić	do	wspólnej	obrony.	Instytucją	wprowadzającą	w	życie	założe-
nia	Europejskiej	Polityki	Bezpieczeństwa	i	Obrony	ma	być	Europejska	Agen-
cja	Obrony.

Podtrzymana	została	występująca	w	projekcie	eurokonstytucji	zasada	soli-
darności	zapewniająca	wspólne	działanie,	jeżeli	którekolwiek	państwo	człon-
kowskie	stanie	się	przedmiotem	ataku	terrorystycznego	lub	ofiarą	klęski	ży-
wiołowej	bądź	katastrofy	spowodowanej	przez	człowieka.	

54	 KOZIEJ	S.:	Między... s.	163–166.
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Zapisy	traktatu	lizbońskiego	w	sposób	istotny	precyzują	działania	wspól-
noty	w	zakresie	Wspólnej	Polityki	Zagranicznej	i	Bezpieczeństwa	oraz	Euro-
pejskiej	Polityki	Bezpieczeństwa	i	Obrony55.	

Niezwykle	 istotną	 instytucją	 kształtującą	 współczesną	 architekturę	 bez-
pieczeństwa	 jest	 Wspólnota	 Niepodległych	 Państw.	 Członkami	 jej	 są	 Rosja	
i	postradzieckie	 republiki,	 obecnie	 suwerenne	 państwa,	 które	 zdecydowały	
się	na	polityczny,	gospodarczy	i	militarny	sojusz	z	Federacją	Rosyjską.

Organizacja	ta	stanowi	poważne	zaplecze	Rosji	w	jej	polityce	zewnętrznej,	
w	tym	również	w	 jej	polityce	bezpieczeństwa.	Powstała	z	 inicjatywy	 i	przy	
pełnej	determinacji	władz	rosyjskich,	które	dążyły,	by	byłe	republiki	nadal	
pozostały	 w	 sferze	 jej	 wpływów.	 Wspólnotę	 utworzyły	 wszystkie	 republiki	
b.	ZSRR,	 z	wyjątkiem	 trzech	 republik	nadbałtyckich.	W	rosyjskiej	polityce	
zagranicznej	problematyka	państw	wspólnoty	stała	się	jednym	z	najistotniej-
szych	celów	jej	stosunków	zewnętrznych	i	służyła	odbudowie	mocarstwowej	
polityki	Moskwy.	Według	m.in.	Andrieja	Kozyriewa,	republiki	członkowskie	
WNP:	...będąc w trudnej sytuacji z powodu konfliktów wewnętrznych, etnicz-
nych i granicznych – korzystają z tego, że Rosja jest w stanie zabezpieczyć im 
skoordynowaną i całościową politykę zagraniczną, popartą wojskowym czyn-
nikiem ochrony granic i możliwością prowadzenia operacji pokojowych... 56.

Głównym	celem	polityki	Federacji	wobec	WNP	było	stworzenie	wspólno-
ty,	która	mogłaby	odgrywać	znaczącą	rolę	w	polityce	światowej.	Dlatego	Rosja	
za	wszelką	cenę	dążyła	do	osiągnięcia	zrozumienia	pośród	państw	i	instytucji	
międzynarodowych,	że	obszar	ten	jest	jedynie	jej	strefą	wpływów.	Wspólno-
ta	Niepodległych	Państw	stała	się	instytucją	wyposażoną	w	kompetencje	i	or-
gany	pozwalające	na	podejmowanie	spraw	politycznych,	gospodarczych,	bez-
pieczeństwa	(obrony)	i	innych	w	sposób	wysoce	zintegrowany.	

Dokument	założycielski	Wspólnoty	mówi	o	wspólnej	przestrzeni	wojsko-
wo-strategicznej,	która	ma	podlegać	wspólnemu	zjednoczonemu	dowództwu.	
Ustanowienie	takiej	wspólnej	przestrzeni	określa	wspólne	interesy	wojskowe	
i	skłania	do	podejmowania	skoordynowanych	działań	w	tym	zakresie.

55	 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku.	Dziennik	Urzędowy	
Unii	Europejskiej	C306.	T.	50.	17	grudnia	2007.

56	 KOZYRIEW	 A.:	 Drogi	 dalszej	 integracji	 WNP	 i	 interesy	 Rosji.	 „Diplomaticzeskij	
Wiestnik”	nr	13–14/	1994.	s.	43–46.
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W	zawartym	15	maja	1992	roku	w	Taszkiencie	Układzie o bezpieczeństwie 
zbiorowym	państwa	członkowskie	zobowiązały	się	do:
	 1)	 niezawierania	sojuszy	wojskowych,	nieuczestniczenia	w	koalicjach	i	ja-

kichkolwiek	 działaniach	 wymierzonych przeciwko innemu państwu 
członkowskiemu;

	 2)	 konsultowania	 się	 i	 uzgadniania	 stanowiska	 we wszystkich ważnych 
kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego dotyczących ich intere-
sów;

	 3)	 w	wypadku	zagrożenia	ich	bezpieczeństwa,	integralności	terytorialnej,	
suwerenności,	któregokolwiek	z	nich	 lub	 jeśli	pokój	 i	bezpieczeństwo	
międzynarodowe	zostaną	zagrożone	–	przystąpią niezwłocznie do kon-
sultacji w celu uzgodnienia stanowisk i podjęcia środków mających na 
celu likwidację zagrożeń;

	 4)	 wszelka	 agresja	 na	 którekolwiek	 państwo	 członka	 WNP	 traktowana 
będzie jako akt agresji przeciwko wszystkim sygnatariuszom Układu, 
w związku z czym zobowiązani oni są do udzielenia ofierze agresji nie-
zbędnej pomocy, również wojskowej oraz do wsparcia odpowiednimi 
środkami zgodnie z prawem do obrony zbiorowej57.

WNP	powołała	również	odpowiednie	organy,	których	zadaniem	miało	być	
zorganizowanie	i	kierowanie	systemem	bezpieczeństwa	zbiorowego.	Są	to:

Rada	Bezpieczeństwa	Zbiorowego	(składająca	się	z	szefów	państw	i	głów-
nodowodzących	sił	zbrojnych),	Rada	Ministrów	Obrony,	Naczelne	Dowódz-
two	Zjednoczonych	Sił	Zbrojnych	 itd.	W	oparciu	zaś	o	porozumienie	 tasz-
kienckie	z	16	lipca	1993	roku	o	wspólnych	operacjach	pokojowych,	podpisane	
przez	siedmiu	członków	WNP,	Rosji	zlecono	zapewnienie	bezpieczeństwa	na	
obszarze	Wspólnoty.	Udział	pozostałych	państw	w	realizacji	tego	zadania	jest	
symboliczny58.

Tworzenie	sił	zbrojnych	WNP	miało	się	opierać	w	swojej	istocie	na	prze-
kształcaniu	istniejących	na	terytorium	danej	republiki	sił	zbrojnych	b.	ZSRR	
wraz	z	pozostającym	na	ich	wyposażeniu	sprzętem	i	uzbrojeniem.	Proces	ten	

57	 WOLF	R.	A.:	The Armed Forces of the Soviet Union-Evolution, Structure and Person-
alities. London	 1995.	 s.	 34;	 zob.	 również:	 Układ o bezpieczeństwie zbiorowym. Taszkient,	
15	maja	1992.

58	 BERTRAM	Ch.:	Europe in the Balance. Washington	1995.	s.	137
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powodował	 wiele	 niejasności	 co	 do	 podziału	 majątku	 b.	 Armii	 Radzieckiej	
między	państwa	wspólnoty.

Politykę	 Rosji	 względem	 WNP	 można	 podzielić	 na	 dwa	 zasadnicze	 eta-
py.	 Początkowo	 Federacja	 Rosyjska	 dążyła	 do	 stworzenia	 struktur	 formal-
noprawnych	 i	 przyjęcia	 uzgodnień	 dotyczących	 wzajemnych	 stosunków.	
Następnie	zaś,	 tj.	od	1994	roku,	Rosja	przeszła	do	stosunków	bilateralnych,	
podpisując	z	poszczególnymi	(najsłabszymi)	członkami	WNP	porozumienia	
dwustronne.	W	ten	sposób	rozpoczął	 się	proces	 reintegracji	w	stylu	ZSRR,	
który	miał	zapewnić	dominację	Federacji	Rosyjskiej	we	Wspólnocie	Niepod-
ległych	Państw.

Rosja	już	od	samego	początku	zabiegała	o	prawnomiędzynarodowe	uzna-
nie	WNP	i	przyznanie	jej	statusu	obserwatora	Zgromadzenia	Ogólnego	ONZ.	
Starano	się	również	o	akceptację	mandatu	WNP	dla	misji	pokojowych	KBWE	
na	obszarach	„bliskiej	zagranicy”.	Poczynania	te	trafnie	zostały	zinterpreto-
wane	 jako	 kroki,	 których	 podstawowym	 celem	 jest	 niedopuszczenie innych 
międzynarodowych sił pokojowych na obszar, który Rosja uważa za swą wy-
łączną strefę wpływów59.

Przyszłość	wspólnej	polityki	bezpieczeństwa	państw-członków	WNP	za-
leży	od	stopnia	integracji	z	Rosją,	zbieżności	celów	politycznych	i	ekonomicz-
nych,	 postępów	 przemian	 demokratycznych	 w	 państwach	 postradzieckich	
i	przede	wszystkim	zaufania,	bądź	jego	braku,	do	polityki,	jaką	obecnie	pro-
wadzi	Rosja.	Nie	ma	też	innej	drogi	jak	wzajemna	współpraca	WNP	i	innych	
instytucji	bezpieczeństwa	międzynarodowego,	bo	tylko	taki	charakter	wza-
jemnych	relacji	zapewni	pokój,	zaufanie	i	przyczyni	się	do	wypracowania	sku-
tecznych	narzędzi	kształtowania	europejskiego	obszaru	bezpieczeństwa.	

Ważne	znaczenie	dla	bezpieczeństwa	europejskiego,	po	rozpadzie	układu	
dwubiegunowego,	miało	funkcjonowanie	instytucji	o	charakterze	subregional-
nym,	które	poszukiwały	dróg	bezpieczeństwa	po	rozpadzie	Układu	Warszaw-
skiego.	Przykładem	takiej	organizacji	jest	Grupa	Wyszehradzka.	Początkowo	
nazwana	 została	 Trójkątem	 Wyszehradzkim;	 swoją	 działalność	 rozpoczęła	
w	kwietniu	1990	roku	po	spotkaniu	przywódców	Polski,	Czechosłowacji	i	Wę-
gier	w	Bratysławie.	Aspiracją	państw	tworzących	tę	instytucję	było	dążenie	do	
pełnego	członkostwa	w	strukturach	bezpieczeństwa	transatlantyckiego	i	euro-

59	 CROW	S.:	International Relations.	No.	11/ vol.	3/	1994.
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pejskiego.	Dla	osiągnięcia	tego	celu	konsultowano	wspólne	stanowiska	wobec	
struktur	 europejskich	 na	 forum	 międzynarodowym,	 a	także	 przedsięwzięto	
własne	 działania	 na	 rzecz	 bezpieczeństwa	 państw	 członkowskich	 oraz	 we	
współpracy	 gospodarczej,	 inicjując	 21	 grudnia	 1992	roku	 powołanie	 Środ-
kowoeuropejskiego	 Porozumienia	 o	 Wolnym	 Handlu.	 Mimo	 braku	 formal-
nych	struktur	instytucji	oraz	pewnej	różnicy	zdań	między	członkami	co	do	jej	
zadań	w	1999	roku	państwa	członkowskie	 (Polska,	Węgry	 i	Czechy)	zostały	
przyjęte	do	NATO.	Po	osiągnięciu	tego	celu	nie	zaprzestano	działalności,	kon-
tynuowano	wzajemne	konsultacje	w	sprawach	bezpieczeństwa	i	szeroko	poję-
tej	polityki	zagranicznej.	Wyrazem	tego	jest	inicjatywa	ze	stycznia	2007	roku	
wyrażająca	wolę	państw	do	powołania	w	najbliższym	czasie	wspólnej	jednost-
ki	wojskowej.	Posunięcie	to	świadczy	o	znaczeniu	współpracy	subregionalnej	
dla	kształtowania	współczesnej	architektury	bezpieczeństwa	europejskiego60.

Podobny	 charakter	 miała	 także	 współpraca	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	
i	kooperacji	wojskowej	Polski,	Niemiec	i	Francji	w	ramach	Trójkąta	Weimar-
skiego.	Relacje	te	zainicjowane	zostały	w	latach	1990–1993.	Zgodnie	z	dekla-
racjami	państw	nawiązujących	współpracę	miała	być	ona	zgodna	z	natowską	
koncepcją	kooperacji	przy	jednoczesnym	unikaniu	jednoznacznych	zobowią-
zań	w	kwestii	członkostwa	w	Pakcie	Północnoatlantyckim.	Wspólna	polityka	
Francji	i	Niemiec	polegała	w	tym	czasie	na	włączeniu	do	współpracy	politycz-
no-wojskowej	 Polski	 przy	 jednoczesnym	 ograniczaniu	 koncepcji	 niepodle-
głościowych	republik	bałtyckich.	Początkowo	współpraca	służyła	stopniowe-
mu	zbliżaniu	Polski	do	NATO	poprzez	podejmowanie	współpracy	wojskowej,	
a	następnie	poprzez	jednoznaczne	poparcie	polskiej	akcesji	do	Paktu.	Współ-
praca	 wojskowa	 obejmowała	 wspólną	 organizację	 manewrów	 wojskowych	
i	współdziałanie	w	nich	jednostek	wszystkich	rodzajów	sił	zbrojnych	państw	
trójkąta.	 Współpracę	 wojskową	 Rzeczypospolitej	 z	 Francją	 i	 RFN	 utrudni-
ło	polskie	zaangażowanie	się	w	misję	w	Iraku,	jednakże	od	2004	roku	relacje	
pomiędzy	państwami	trójkąta	zostały	przywrócone.	Współpraca	polityczno-
wojskowa	w	ramach	Trójkąta	Weimarskiego	ma	charakter	praktycznoszko-
leniowy	 i	pozwala	 Polsce	 na	 intensywniejsze	 dochodzenie	 do	 standardów	

60	 KUKUŁKA	 J.	 (red.):	 Bezpieczeństwo międzynarodowe... s.	 37–41;	 TvP	 1	 „Wiado-
mości”	27.01.2007	r.;	zob.	również:	PRZEWŁOCKI	J.,	OSADNIK	B.	(red.):	Bezpieczeństwo 
państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia. Katowice	1995.
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obowiązujących	 w	 NATO;	 jest	 ponadto	 płaszczyzną	 politycznego	 zbliżenia	
między	państwami	Trójkąta	i	platformą	wymiany	poglądów	i	dyskusji	na	te-
mat	bezpieczeństwa	w	regionie61.

Współpraca	 państw	 europejskich	 w	 ramach	 instytucji	 bezpieczeństwa	
międzynarodowego	skutecznie	wzmacnia	i	stabilizuje	stan	bezpieczeństwa	na	
kontynencie.	Jest	jednocześnie	przejawem	postępującej	globalizacji	tego	ob-
szaru	stosunków	międzynarodowych.

3. Bezpieczeństwo a suwerenność państw

Współczesne	 rozumienie	 bezpieczeństwa	 międzynarodowego	 i	 skutecz-
ność	 rozwiązań	 podejmowanych	 przez	 instytucje	 mające	 na	 celu	 utrzyma-
nie	i	zapewnienie	pokoju	światowego	wymaga	od	państw	uczestników	tych	
procesów	 ograniczenia	 części	 swoich	 suwerennych	 praw	 w	 imię	 wspólnego	
dobra.	Ograniczenie	suwerenności	jest	pochodną	procesów	globalizacyjnych,	
współpraca	i	wspólne	działanie	w	celu	bezpieczeństwa	i	rozwoju	wymaga	jed-
nolitego	stanowiska	państw,	wspólnie	wypracowanych	rozwiązań,	często	bę-
dących	kompromisem	między	suwerenną	decyzją	państwa	a	interesem	insty-
tucji	międzynarodowej	reprezentującej	ogół	zrzeszonych	w	niej	państw.

Pojęcie	suwerenności	zawsze	związane	było	z	rozwojem	stosunków	mię-
dzynarodowych,	 a	 jego	 ewolucja	 uwarunkowana	 stopniem	 ich	 złożoności.	
Definicja	suwerenności	według	American Heritag Dictionary	to	pełna	nieza-
leżność	i	samowładność.	Nie	jest	ona	jednak	wystarczająca,	gdyż	nie	ujmuje	
wieloznaczności	 idei	 suwerenności62.	 Jej	 rozwój	rozpoczął	 się	po	załamaniu	
średniowiecznego	uniwersalizmu.	Proces	ten	doprowadził	do	ukształtowania	
się	europejskiej	społeczności	międzynarodowej	jako	państw	regulujących	sto-

61	 Szerzej	na	temat	współpracy	w	zakresie	trójstronnej	kooperacji	wojskowej	i	w	zakre-
sie	 bezpieczeństwa	 zob.	 KOSZEL	 B.:	 Trójkąt Weimarski. Geneza, działalność, perspektywy 
współpracy. Poznań	2006.	s.	43–68.	Problem	bezpieczeństwa	to	ważny	element	współdzia-
łania	państw	europejskich	również	w	innych	organizacjach	o	charakterze	subregionalnym:	
Inicjatywie	Środkowoeuropejskiej,	Radzie	Nordyckiej,	Nordyckiej	Radzie	Ministrów,	Radzie	
Bałtyckiej,	 Radzie	 Państw	 Morza	 Bałtyckiego,	 Euroarktycznego	 Regionu	 Morza	 Barentsa,	
Radzie	Arktycznej	 i	Czarnomorskiej	Współpracy	Gospodarczej.	Szerzej	na	 ten	 temat	zob.	
ZIĘBA	R.:	Instytucjonalizacja...	s.	251–293.

62	 American Heritag Dictionary. New	York	1988.
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sunki	wzajemne	na	stopie	równości.	Przemiana	ta	umożliwiła	rozwój	prawa	
międzynarodowego,	które	stało	się	regulatorem	stosunków	między	państwa-
mi.	Tym	samym	termin	suwerenności	stał	się	kluczowym	elementem	prawa	
międzynarodowego63.	Na	samym	początku	pojęcie	to	rozwijało	się	 i	kształ-
towało	w	ścisłym	związku	z	monarchią	absolutną,	w	której	suwerenny	wład-
ca	czuł	się	niczym	nieograniczony,	zarówno	w	sferze	stosunków	wewnątrz-
państwowych,	 jak	 i	 międzynarodowych.	 Jednakże	 wraz	 z	 rozwojem	 prawa	
międzynarodowego	następowało	ograniczanie	owej	absolutnej	suwerenności,	
przy	czym	utrzymany	został	podstawowy	sens	pojęcia	suwerenności	–	całko-
witej	niezależności	państwa	w	sferze	międzynarodowej64.	Amerykańska	na-
uka	 stosunków	międzynarodowych	wyodrębniła	dwie	kategorie	 teorii	 ana-
lizujących	 suwerenność:	 monistyczne	 i	 pluralistyczne.	 Teoria	 monistyczna,	
wywodząca	się	z	pozytywistycznego	podejścia	do	prawa,	zakłada,	że	państwo	
jest	swego	rodzaju	osobą	prawną,	nieodpowiedzialną	i	wolną	od	jakiejkolwiek	
władzy	nadrzędnej.	Pluraliści	natomiast,	uznając	 teorie	monistyczne	za	or-
todoksyjne,	 uważali,	 że	 państwo	 nie	 jest	 jedynym	 podmiotem	 suwerenno-
ści,	ponieważ	suwerenność	to	cecha	podmiotowa	również	wszelkiego	rodzaju	
zrzeszeń	 społecznych,	 także	ponadpaństwowych.	Suwerenność	według	plu-
ralistów	to	wartość	względna,	zmieniająca	się	pod	wpływem	rozwoju	sytuacji	
międzynarodowej65.	Rewolucyjne	zmiany	w	sposobie	patrzenia	na	ideę	suwe-
renności	przyniosły	poglądy	Mary	Parker	Follet.	Koncepcja	przez	nią	prezen-
towana	ujmuje	suwerenność	państwa	jako	wynik	rezygnacji	części	suweren-
nych	praw	 jednostki	na	 rzecz	państwa	w	celu	zapewnienia	przez	nie	życia,	
własności	i	bezpieczeństwa66.

Reasumując,	 można	 przyjąć,	 że	 suwerenność	 państw	 jako	 jeden	 z	 pod-
stawowych	terminów	prawa	międzynarodowego	oznacza	niezależność	pań-
stwa,	która	wyraża	się	w	posiadaniu	przez	nie	osobowości	prawnej,	stanowie-
niu	na	terytorium	państwa	najwyższej	władzy	i	występowaniu	w	stosunkach	
międzynarodowych	 jako	 podmiot	 prawa	 międzynarodowego.	 Z	 powyższe-

63	 SYCZ	A.:	Suwerenność – ujęcie teoretyczne i praktyczne. „Rubikon”	nr	1(5)/	1999.
64	 POPIUK-RYSIŃSKA	I.:	Suwerenność w rozwoju stosunków międzynarodowych. War-

szawa	1993.	s.	42.
65	 BIERZANEK	R.,	SYMONIDES	J.:	Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa	1997.	

s.	37–40.
66	 SMIDT	B.	C.:	The Political Discourse of Anarchy. Albany	1998.	s.	170.
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go	wynika,	że	władze	państwowe	mogą	podejmować	każde	działania,	 jakie	
uznają	za	najkorzystniejsze	dla	interesów	państwa,	uwzględniając	międzyna-
rodowe	współzależności,	w	tym	również	wynikające	z	własnej	woli	przekaza-
nie	części	suwerennych	kompetencji	na	rzecz	organizacji	międzynarodowych.	
Jedynym	ogranicznikiem	wykonywania	władzy	suwerennej	jest	poszanowa-
nie	suwerenności	 innych	państw	i	norm	prawa	międzynarodowego.	Zasada	
suwerenności	i	suwerennej	równości	ujęta	została	we	wszystkich	podstawo-
wych	dokumentach	międzynarodowych67.

Fakt	 rosnących	 wzajemnych	 powiązań	 pomiędzy	 państwami	 o	 charak-
terze	 gospodarczym,	 politycznym,	 militarnym,	 terytorialnym,	 kulturowym	
i	powstawanie	w	związku	z	tym	różnorodnych	instytucji	ponadnarodowych	
spowodował,	że	niezależność	państw	w	podejmowaniu	decyzji	staje	się	coraz	
bardziej	ograniczona.	Państwa	dobrowolnie	rezygnują	z	części	suwerennych	
praw	na	rzecz	wspólnego	podejmowania	decyzji	celem	zabezpieczenia	swo-
ich	żywotnych	interesów	w	ramach	„wspólnoty”.	Erozja	suwerenności	państw	
o	bogatym	 dziedzictwie	 kulturowym	 i	 poczuciu	 jedności	 narodowej	 służyć	
będzie	budowaniu	bezpieczniejszego	systemu	funkcjonowania	państw	w	róż-
nych	odmianach	integracji.

Kształtowanie	 bezpiecznych	 i	 stabilnych	 stosunków	 międzynarodowych	
wymaga	 od	 państw	 nowego	 spojrzenia	 na	 kwestię	 suwerenności.	 Bezpie-
czeństwo	 stało	 się	 jednym	 z	 najważniejszych,	 wręcz	 egzystencjalnym	 ce-
lem	 funkcjonowania	 państw	 i	 społeczności	 międzynarodowej,	 warunkują-
cym	 i	 umożliwiającym	 wszechstronny	 rozwój.	 Zapewnienie	 bezpiecznego	
bytu	we	współczesnej	złożonej	sytuacji	międzynarodowej	znacznie	przekra-
cza	możliwości	państw	małych	i	średnich,	dlatego	poszukują	one	rozwiązań,	
uczestnicząc	 w	 systemach	 bezpieczeństwa	 zbiorowego,	 jednocząc	 się	 w	 so-
juszach	 polityczno-militarnych,	 podporządkowując	 się	 mocarstwom	 w	 za-
mian	za	gwarancje	bezpieczeństwa	czy	też	pozostając	neutralnym,	zawierza-
jąc	 własnym	 siłom	 militarnym	 i	 prawu	 międzynarodowemu.	 Każde	 z	 tych	
rozwiązań	 wymaga	 samoograniczenia	 niezależności	 państwa,	 ale	 dzieje	 się	
to	za	zgodą	suwerennych	władz	w	imię	dobra	wspólnego.	Oczywiście	każde	
z	przedstawionych	wyżej	rozwiązań	w	różny	sposób	stawia	wymagania	ogra-
niczenia	suwerenności	państwowej.

67	 CESARZ	Z.,	STADTMÜLLER	E.:	op.	cit.	s.	123–124.
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Bezpieczeństwo	zbiorowe	jest	zarówno	koncepcją,	jak	i	praktyką	tworze-
nia	najpełniejszego	systemu	bezpieczeństwa	międzynarodowego.	Zakłada	on,	
że	gwarancją	pokoju	i	bezpieczeństwa	jest	jedność	państw	nastawionych	po-
kojowo.	Członkowie	systemu	bezpieczeństwa	zbiorowego	dla	jego	skuteczno-
ści	powinni	przyjąć	w	swoim	postępowaniu	kilka	niezbędnych	zasad,	najważ-
niejsze	z	nich	to:
	 •	 utrzymanie	pokoju,	jako	wspólny	cel,
	 •	 ograniczenie	do	zaniechania	włącznie	użycia	sił	zbrojnych,
	 •	 załatwianie	sporów	drogą	pokojową,
	 •	 wspólne	 przeciwstawienie	 się	 ewentualnemu	 agresorowi,	 głównie	 za	

pomocą	środków	politycznych,	dyplomatycznych	i	mających	charakter	
sankcji	gospodarczych.

Tak	skonstruowany	system	bezpieczeństwa	zbiorowego	ma	na	celu	zapew-
nienie	„wspólnego	bezpieczeństwa”,	czyli	powszechnego,	odnoszącego	się	do	
poczucia	zagrożenia	wspólnego	dla	wszystkich	państw68.

Należy	jednak	wziąć	pod	uwagę	wynikającą	z	doświadczeń	historycznych	
i	analizy	współcześnie	funkcjonujących	systemów	bezpieczeństwa	zbiorowe-
go	ich	małą,	a	wręcz	znikomą	efektywność.	Wynika	ona	z	rozdźwięku	oczeki-
wań	i	rzeczywistości,	którego	powodem	często	jest	różnica	interesów	państw	
uczestników	 systemu.	 Model	 systemu	 bezpieczeństwa	 zbiorowego	 zakłada	
zwykle	dobrowolne	zrzeczenie	się	części	suwerennych	uprawnień	państw	na	
rzecz	 systemu.	 Jednakże	 sytuacja	 międzynarodowa	 ma	 charakter	 zmienny	
i	 często	 bywa	 tak,	 że	 przyjęte	 na	 siebie	 zobowiązania	 i	 ograniczenia	 nie	 są	
realizowane.	Świadczy	to	o	niedoskonałości	przyjętych	rozwiązań	i	chociaż	
można	powiedzieć,	że	zwiększają	one	poziom	bezpieczeństwa,	należy	do	nich	
mieć	ograniczone	zaufanie.

Suwerenne	państwa	mogą	zwiększać	poziom	swego	bezpieczeństwa,	łącząc	
swoją	siłę	obronną	z	siłą	obronną	innych	państw,	zawierając	układ	sojuszni-
czy,	 czyli	 dwustronną	 lub	 wielostronną	 umowę	 międzynarodową,	 w	 której	
zobowiązują	 się	 do	 współpracy	 politycznej	 i	 wojskowej	 oraz	 udzielania	 so-
bie	pomocy	w	określonej	sytuacji.	Tworząc	sojusze	polityczno-militarne,	pań-
stwa	winny	kierować	się	trzema	podstawowymi	zasadami:

68	 BALCEROWICZ	B.:	op.	cit.	s.	50.
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	 •	 przekonaniem,	że	państwo	nie	jest	w	stanie	samodzielnie	stawić	czoła	
zagrożeniom;

	 •	 wzajemnemu	ciążeniu	ku	sobie	potencjalnych	sojuszników;
	 •	 dostatecznemu	stopniowi	współzależności	politycznej,	kulturowej,	woj-

skowej	i	gospodarczej69.
Typologii	 sojuszów	 jest	 wiele,	 szczególną	 uwagę	 należałoby	 zwrócić	 na	

te	 ich	 elementy,	 które	 odnoszą	 się	 do	 kwestii	 suwerenności.	 Najważniejsze	
z	nich	to	tzw.	obszary	ryzyka.	Pierwszy	to	problem	mniejszego	lub	większego	
stopnia	ograniczenia	suwerenności	na	rzecz	sojusznika,	drugi	to	możliwość	
uczestniczenia	w	konfliktach	aliantów,	nie	zawsze	zgodnych	z	racją	stanu	pań-
stwa,	trzeci	zaś	to	ryzyko	związane	z	niedotrzymaniem	zobowiązań	sojusz-
niczych70.	

Obszary	te	można	zminimalizować	lub	całkowicie	wykluczyć,	przyjmując	
zasadę,	iż	częściowe	ograniczenie	suwerenności	państw	uczestników	sojuszu	
ma	służyć	racjonalnemu	i	efektywnemu	współdziałaniu	w	ramach	wspólnej	
polityki	obronnej	i	wspólnemu	przeciwstawianiu	się	współczesnym	zagroże-
niom,	 nie	 zaś	 uzależnianiu	 jednego	 państwa	 od	 drugiego.	 By	 tak	 się	 stało,	
należy	 w	 narodowych	 strategiach	 bezpieczeństwa	 obok	 celów	 narodowych	
z	determinacją	podkreślać	cele	koalicyjne	 i	bezwzględnie	się	z	nimi	 identy-
fikować.	Taki	stan	rzeczy	wzmacnia	zaufanie	sojuszników	i	ma	niewątpliwy	
wpływ	na	efektywność	sojuszu.

Podporządkowanie	się	mocarstwu	w	zamian	za	gwarancje	bezpieczeństwa	
polega	 na	 zrzeczeniu	 się	 przez	 państwo	 swych	 suwerennych	 praw	 na	 rzecz	
drugiego	państwa	celem	skorzystania	z	jego	„parasola	ochronnego”71.	Współ-
cześnie	byłoby	to	jednoznaczne	z	utratą	niepodległego	bytu	państwowego	lub	
funkcjonowaniem	jako	państwo	zależne.	Taki	stan	bezpieczeństwa	nie	gwa-
rantuje,	wręcz	przeciwnie,	gdy	zagrożone	zostaną	byt	lub	interesy	mocarstwa,	
wycofa	ono	swoje	gwarancje	wobec	państwa	zależnego	i	pozostawi	je	samemu	
sobie.	Wynika	z	tego	zatem,	że	tylko	państwa	suwerenne	zdolne	są	do	działań	
na	rzecz	swego,	jak	i	zbiorowego	bezpieczeństwa.

69	 Ibidem:	s.	43.
70	 RYSIŃSKA-POPIUK	I.:	op.	cit.	s.	53.
71	 SIENKIEWICZ	P.	(red.):	Wystarczalność obronna. Warszawa	1996.	s.	61.
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Pełnię	suwerenności	w	zakresie	kreowania	własnej	polityki	bezpieczeństwa	
pozwala	zachować	status	państwa	neutralnego	czy	też	prowadzącego	politykę	
neutralistyczną.	Oznacza	to,	że	państwa	te	z	własnego	suwerennego	wyboru	
mają	wolę	pozostania	w	przypadku	konfliktu	zbrojnego	neutralne,	inne	pań-
stwa	zaś,	głównie	mocarstwa,	zamierzają	status	ten	uszanować,	gwarantując	
to	prawnie	międzynarodowo.	Skuteczne	będzie	to	jedynie	wówczas,	gdy	kraje	
prowadzące	taką	politykę	będą	mogły	zapewnić	sobie	bezpieczeństwo,	zawie-
rzając	własnym	siłom,	których	potencjał	odstraszałby	ewentualnego	agresora	
od	złamania	tej	neutralności72.	Zasadniczym	więc	gwarantem	neutralności,	
suwerenności	i	bezpiecznego	bytu	państw	neutralnych	jest	zdolność	takiego	
państwa	do	wiarygodnego	odstraszania	potencjalnego	przeciwnika.	Gwaran-
cje	bezpieczeństwa	są	więc	wypadkową	uregulowań	prawnomiędzynarodo-
wych,	jak	i	zdolności	państwa	do	obrony	zbrojnej	swej	integralności.

Suwerenne	 państwa,	 stosując	 się	 do	 powyższych	 rozwiązań,	 widzą	 rów-
nież	potrzebę	współpracy	w	zakresie	zachowania	bezpieczeństwa	światowego	
w	ramach	procesu	instytucjonalizacji	stosunków	międzynarodowych,	w	tym	
także	w	zakresie	bezpieczeństwa	międzynarodowego.	Wydaje	 się,	 że	 jest	 to	
najbardziej	racjonalna	droga	przeciwstawienia	się	sprzecznościom	współcze-
snego	świata73.

Zakres	 suwerenności	współczesnych	państw	ograniczany	 jest	przez	pro-
cesy	globalizacyjne.	Jest	to	pewna	prawidłowość,	która	ukształtowała	się	na	
przestrzeni	ostatnich	lat,	i	dotyczy	podstawowych	sfer	życia	człowieka	i	zbio-
rowości	 ludzkich,	 a	 mianowicie	 procesów	 ekonomicznych,	 przemian	 cywi-
lizacyjnych	 związanych	 z	 kształtowaniem	 się	 społeczności	 informacyjnych,	
przemian	politycznych	i	militarnych,	a	co	za	tym	idzie,	potrzebą	globalizo-
wania	procesów	bezpieczeństwa	międzynarodowego.	Chodzi	o	to,	by	społecz-
ność	 światowa	 skutecznie	 przeciwstawiała	 się	 różnorodnym	 zagrożeniom.	
Tylko	wspólne	wysiłki	państw	–	opowiedzenie	się	za	dobrem	wspólnym	–	by-
wają	skuteczne	i	służą	państwom	oraz	społeczności	międzynarodowej.

72	 STEFANOWICZ	J.:	Bezpieczeństwo współczesnych państw. Warszawa	1984.	s.	83.
73	 Ibidem:	s.	216.
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*	*	*

Globalizacja	 bezpieczeństwa	 powinna	 uwzględniać	 różnorodne	 formy	
współczesnych	zagrożeń,	takich	jak:	międzynarodowy	terroryzm,	zorganizo-
wana	przestępczość,	niebezpieczeństwo	proliferacji	broni	masowego	rażenia	
i	wciąż	rosnące	zagrożenie	cyberwojen.	Wszystkie	te	zagrożenia	są	wzajem-
nie	powiązane,	co	potęguje	trudności	z	ich	monitorowaniem	i	neutralizowa-
niem.	Można	założyć,	że	są	one	przede	wszystkim	pochodną	niekontrolowa-
nego	i	asymetrycznego	charakteru	globalizacji.

Globalizacja	bezpieczeństwa	rzuca	nowe	wyzwania	społeczności	między-
narodowej	 i	 poszczególnym	 państwom.	 Kluczem	 do	 powodzenia	 jest	 oczy-
wiście	 współpraca	 międzynarodowa.	 Powinna	 się	 ona	 koncentrować	 tak-
że	 na	 przeciwdziałaniu	 negatywnym	 skutkom	 procesów	 globalizacyjnych,	
a	w	szczególności:
	 •	 nadmiernej	roli	instytucji	i	korporacji	międzynarodowych,
	 •	 zagrożeniu	tożsamości	kulturowej	niektórych	wspólnot,
	 •	 zwiększaniu	przepaści	między	bogatymi	i	biednymi,	zarówno	w	skali	

światowej,	jak	i	w	poszczególnych	państwach,
	 •	 podziałowi	na	zwolenników	i	przeciwników	globalizacji,
	 •	 wzrostowi	bezrobocia	w	biedniejszych	regionach	świata.	

Te	 społeczne,	 kulturowe	 i	 polityczne	 skutki	 globalizacji	 mogą	 stanowić	
przyczynek	kolejnych	zagrożeń.	Należy	temu	przeciwdziałać,	pozostawienie	
tych	problemów	bez	odpowiedzi	 i	bez	określonej	koncepcji	działania	może	
spowodować,	że	idea	globalnego	systemu	bezpieczeństwa	nie	zostanie	zreali-
zowana	i	pozostanie	utopią,	bez	szans	na	jej	urzeczywistnienie.

Wydarzenia,	które	zapoczątkowane	zostały	w	ostatniej	dekadzie	XX	wie-
ku,	wskazują	jednoznacznie,	że	droga	do	regionalnego	i	światowego	bezpie-
czeństwa	wiedzie	przez	 instytucjonalizację	 tych	procesów.	Współczesne	za-
grożenia	 militarne,	 które	 przybrały	 postać	 konfliktów	 zbrojnych	 (wojna	
w	b.	Jugosławii,	 Iraku	 i	 Afganistanie),	 wymusiły	 zajęcie	 stanowiska	 w	 tych	
sprawach	przez	państwa	europejskie	i	spowodowały	zaangażowanie	politycz-
ne,	ekonomiczne	i	militarne	zarówno	państw	jako	suwerennych	podmiotów	
w	stosunkach	międzynarodowych,	ale	przede	wszystkim	instytucji	odpowia-
dających	za	bezpieczeństwo.	Stąd	duża	aktywność	NATO	i	Unii	Europejskiej	
w	procesie	stabilizacji	w	tych	rejonach.	Próby	wspólnych	działań	na	rzecz	po-
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koju	 i	 bezpieczeństwa	 oraz	 świadomość	 konieczności	 takiego	 działania	 to	
niezaprzeczalny	dowód	globalizacji	bezpieczeństwa.

Dla	procesu	utrzymania	i	czynienia	pokoju	na	świecie	wszystkie	wyzwa-
nia	związane	z	kształtowaniem	architektury	bezpieczeństwa	międzynarodo-
wego	 wymagają	 w	 stosunkach	 między	 państwami	 porozumienia,	 bywa,	 że	
i	dobrowolnego	 samoograniczenia	 suwerenności.	 Społeczność	 międzynaro-
dowa	wobec	zagrożeń,	na	jakie	jest	narażona,	takich	zachowań	oczekuje.	Sa-
moograniczenie	suwerenności	 to	konieczność	wynikająca	z	globalizacji	ob-
szarów	 ludzkiego	 działania,	 której	 celem	 jest	 skuteczne	 działanie.	 W	 tym	
przypadku	w	obszarze	bezpieczeństwa.

Funkcjonowanie	 instytucji	 bezpieczeństwa	 międzynarodowego	 wskazuje	
na	 ich	decydującą	rolę	we	współczesnych	systemach	bezpieczeństwa	 i	odpo-
wiedzialność	za	utrzymanie	i	czynienie	pokoju	na	świecie.	Wydaje	się,	że	obec-
nie	nie	ma	alternatywy	dla	procesów	instytucjonalizacji,	bo	tylko	one	pozwala-
ją	na	osiąganie	consensusu	w	kreowaniu	polityki	bezpieczeństwa	europejskiego	
i	o	zasięgu	globalnym.
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Terroryzm – globalne zagrożenie  
bezpieczeństwa współczesnych państw

Najpoważniejszym	 zagrożeniem	 bezpieczeństwa	 międzynarodowego	
współczesnych	 czasów	 jest	 międzynarodowy	 terroryzm.	 Jest	 on	 pochodną	
wielu	 wyzwań,	 stanowi	 bezprecedensowy	 przykład	 negatywnych	 skutków	
globalizacji.	Zjawisko	to	opanowało	cały	świat,	Europa	zaś	jawi	się	jako	ob-
szar	szczególnego	zagrożenia.	Ze	względu	na	wagę	problemu	autor	zdecydo-
wał	się	poświęcić	mu	odrębny	rozdział.	

1. Pojęcie współczesnego terroryzmu  
jako zagrożenia globalnego

Na	temat	terroryzmu	powstało	tysiące	opracowań	i	wiele	publikacji,	ale	do	
dnia	dzisiejszego	nie	wypracowano	jednolitej	definicji	tego	słowa.	W	literatu-
rze	 poświęconej	 jednemu	 z	 najniebezpieczniejszych	 zjawisk	 współczesności	
występuje	około	dwustu	określeń;	wiele	z	nich	ma	charakter	oficjalny,	zostały	
bowiem	sformułowane	przez	agendy	ONZ	i	inne	instytucje	międzynarodowe.	
Międzynarodowe	gremia	polityczne,	autorzy	wielu	opracowań,	 jak	 również	
organizacje	międzynarodowe	od	dziesięcioleci	próbują	bezskutecznie	wypra-
cować	powszechnie	akceptowaną	i	obowiązującą	definicję	terroryzmu1.	

1	 BOLECHÓW	B.:	Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kon-
tynuacje. Toruń	2003.	s.	32.
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Wyrazem	pewnej	desperacji	w	teoretycznym	badaniu	zjawiska	terroryzmu	
jest	stosowanie	analizy	statystycznej	do	wyszczególnienia	najczęściej	powta-
rzających	się	elementów	w	poszczególnych	definicjach.	Najczęściej	wywody	
rozpoczynane	są	od	etymologii	tego	słowa.	Fonetycznie	jest	ono	niemal	iden-
tyczne	we	wszystkich	europejskich	językach	i	dlatego	przez	wszystkich	zro-
zumiałe	 (ang.	 terrorism,	 franc.	 terrorism,	hiszp.	 terrorismo,	 ros.	 terrorizmj.	
Językoznawcy	poszukują	związków	tego	pojęcia	z	językiem	łacińskim	i	jesz-
cze	wcześniej	z	sanskrytem.	Słowo	tras	z	języka	staroindyjskiego	przeszło	do	
greki	pod	postacią	tereo	(drżeć).	W	starożytnym	Rzymie,	gdzie	posługiwa-
no	się	łaciną,	występowało	kilka	odmian	tego	samego	słowa:	ters,	tres,	terse-
re,	terrere,	wreszcie	terror.	W	tej	postaci	przeszło	ono	do	języków	współcze-
snych.	 Stosowanie	 terroru	 było	 początkowo	 domeną	 władz	 państwowych	
i	służyło	utrzymaniu	władzy	absolutnej	 i	posłuszeństwa	poddanych,	często	
wywodzących	się	z	podbitych	plemion	i	narodów.	Władzy	należało	się	bać	
i	spełniać	jej	wolę.	Zresztą	aż	po	czasy	współczesne	władza	totalitarna	lub	au-
torytarna	chętnie	korzystała	i	korzysta	z	terroru	utożsamianego	z	przemocą	
i	gwałtem.	Dlatego	też	jedną	z	odmian	terroru	politycznego	jest	terror	pań-
stwowy.	W	czasach	nowożytnych	i	współczesnych	państwa	utraciły	monopol	
na	wykorzystanie	terroru	jako	środka	sprawowania	władzy.	Zakres	podmio-
towy	tego	zjawiska	ulegał	znacznemu	rozszerzeniu	i	objął	ruchy	oraz	organi-
zacje	o	charakterze	społecznym	i	politycznym.	Stąd	też	mowa	o	terrorze	re-
wolucyjnym2.

Pod	koniec	XvIII	i	na	początku	XIX	wieku	terror	rewolucyjny	utożsamia-
no	z	jakobinizmem,	czyli	radykalnym	nurtem	rewolucji	francuskiej,	na	które-
go	czele	stanął	Maksymilian	Robespierre.	Jakobinizm	pochłonął	tysiące	ofiar,	
najczęściej	zgilotynowanych	zwolenników	łagodnych	form	rządów.	Aż	do	wy-
buchu	pierwszej	wojny	światowej,	a	później	rewolucji	bolszewickiej	jakobinizm	
kojarzył	się	ze	strachem,	z	przemocą	i	zbrodnią	dokonywaną	w	imię	celów	re-
wolucyjnych	dla	dobra	ludzkości.	Pewną	odmianą	jakobinizmu	był	leninizm,	
a	później	stalinizm,	w	których	dokonało	się	zespolenie	terroru	państwowego	
z	terrorem	rewolucyjnym.	Słowo	„terror”	weszło	do	obiegu	europejskiego	po-
przez	francuskie	słowo	terreur,	oznaczające	strach,	grozę,	przerażenie3.

2	 PAWŁOWSKI	J.	(red.):	Terroryzm we współczesnym świecie. Warszawa	2001.	s.	10.
3	 Ibidem:	s.	13.
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Terroryzm	powiązany	jest	z	lękiem	i	obawą	mającą	objąć	pewne	wybrane	
środowiska.	Wywołanie	takich	stanów	jest	właśnie	jednym	z	podstawowych	
celów	towarzyszących	aktom	terroru.	Najczęściej	terroryści	dążą	bezpośred-
nio	do	celu	bardziej	drastycznego	usunięcia	lub	porwania	osoby	lub	osób	pia-
stujących	eksponowane	stanowiska	publiczne	czy	też	członków	ich	rodzin	lub	
zniszczenia	określonego	obiektu.	Akty	 takie	mają	na	celu	zwrócenie	uwagi	
opinii	publicznej	na	jakiś	problem	o	charakterze	krajowym,	regionalnym	lub	
ogólnoświatowym,	noszą	one	wówczas	charakter	propagandowy.	Innymi	ce-
lami,	które	przyświecają	terrorystom,	mogą	być:	publikacja	orędzia,	wypła-
cenie	 okupu,	 zwolnienie	 więźniów,	 współtowarzyszy	 danej	 grupy,	 zasianie	
niepokoju	i	zamętu	w	państwie.	Wymienione	cele	są	typowe	dla	terroryzmu	
pseudorewolucyjnego,	nihilistycznego,	anarchistycznego.

Po	raz	pierwszy	słowa	„terroryzm”	użyto	podczas	trzeciej	z	serii	konferencji	
Międzynarodowego	Stowarzyszenia	Prawa	Karnego	w	Brukseli	w	1930	roku,	
gdzie	przyjęto	tekst	dotyczący	terroryzmu,	składający	się	z	pięciu	artykułów.	
W	opracowaniach	naukowych	oraz	źródłach	prawa	międzynarodowego	i	kra-
jowego	funkcjonuje	wiele	definicji	terroryzmu.	Uniemożliwia	to	bardziej	ob-
szerną	ich	prezentację,	czy	choćby	inwentaryzację.	Najogólniej	można	jednak	
powiedzieć,	 że	 problem	 tkwi	 nie	 tyle	 w	 zdefiniowaniu	 pojęcia	 terroryzmu,	
co	w	różnych	interpretacjach,	ponieważ	definicje	zawsze	są	związane	z	kon-
tekstem	politycznym	i	wynikającymi	z	niego	skrajnymi	ocenami	określonego	
wydarzenia	–	z	jednej	strony	modelowy	wręcz	akt	terroryzmu,	z	drugiej	zaś	
heroiczny	akt	patriotyzmu,	będący	przejawem	walki	o	wolność.	Mając	świa-
domość	tego	stanu,	warto	zacytować	jednak	kilka	definicji,	najbardziej	cha-
rakterystycznych	i,	jak	się	wydaje,	najbardziej	precyzyjnych:

Departament	Stanu	USA	posługuje	się	definicją	zawartą	w	artykule	22	sek-
cja	265f	(d)	tzw.	Kodeksu Modelowego Stanów Zjednoczonych,	według	której	
terroryzm to zaplanowana, politycznie przemoc wobec celów nieuczestniczą-
cych w walce, stosowana przez subnarodowe grupy czy tajnych agentów, zwykle 
mająca na celu oddziaływanie na audytorium 4.

W	1996	roku	Federalne	Biuro	Śledcze	(FBI)	określało	terroryzm	jako:	bez-
prawne użycie siły i przemocy przeciwko osobom i rzeczom (prawu własności), 

4	 BIAŁOCERKIEWICZ	 M.:	 Historia terroryzmu (wybrane zagadnienia). W:	 KWIAT-
KOWSKA-DARUL	W.	(red.):	Terroryzm. Toruń	2002.	s.	18.
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by zastraszyć lub zmusić rząd, ludność cywilną czy jakikolwiek inny segment 
systemu państwa do popierania politycznych lub społecznych zadań 5.

Zgodnie	 z	 oficjalną	 definicją	 Departamentu	 Obrony	 USA	 terroryzm	 to: 
bezprawne użycie – lub groźba użycia – siły czy przemocy wobec osób lub mie-
nia, by wymuszać lub zastraszać rządy czy społeczeństwa, często dla osiągnię-
cia celów politycznych, religijnych czy ideologicznych 6.

Według	tzw.	North	Ireland	(Emergency	Provision)	Act	z	1996	roku	(tzw.
NIEPA)	terroryzm	to:	użycie przemocy dla celów politycznych po to, by wywołać 
stan strachu bliżej nieokreślonej liczby osób lub ich części, terrorystą zaś jest oso-
ba zaangażowana w popełnienie lub usiłowanie pełnienia aktu terroryzmu lub 
w kierowanie, organizowanie lub szkolenie osoby do celu terrorystycznego7.

Podobne	co	do	zawartości	podmiotowej	i	przedmiotowej	definicje	terro-
ryzmu	spotkać	można	w	literaturze	amerykańskiej	i	zachodnioeuropejskiej.	
Na	przykład	Mały oksfordzki słownik historii świata	(wyd.	z	1992	roku)	de-
finiuje	terroryzm	jako: metodę walki politycznej polegającej na selektywnym 
lub kompleksowym stosowaniu przemocy wobec przeciwników, obecną w ideo-
logii i praktyce radykalnych ruchów politycznych i społecznych (zarówno lewi-
cowych, jak i prawicowych). W przeciwieństwie do terroru, czyli pozaprawnej 
przemocy aparatu państwowego wobec grup lub jednostek (zwanego także ter-
roryzmem państwowym), jest bronią opozycji, stosowaną zwykle przez wyspe-
cjalizowane bojówki związane z partiami i ruchami politycznymi. Celem ich 
działania jest destabilizacja władzy, zastraszenie osób ją piastujących oraz 
podporządkowanych im organów 8.

Według	badaczy	Akademii	Obrony	Narodowej	terroryzm	to:	forma prze-
mocy polegająca na przemyślanej akcji wymuszenia bądź zastraszenia rzą-
dów lub określonych grup społecznych w celach politycznych, ekonomicznych 
lub innych9.

Encyklopedia popularna PWN	charakteryzuje	terroryzm	jako:	działalność 
zwykle małych ekstremistycznych ugrupowań, które za pomocą zabójstw, za-

5	 Ibidem:	s.	24.
6	 HOFFMAN	B.:	Oblicza terroryzmu. Warszawa	1999.	s.	36.
7	 ENDECKI	K.:	Ustawodawstwo antyterrorystyczne Irlandii Północnej. „Przegląd	Poli-

cyjny”	nr	1–2/2000.	s.	5.
8	 Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku. Londyn	1992.	s.	592–593.
9	 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa	2002.	s.	109.



Rozdział	Iv140

grożeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, uprowadzeń 
samolotów i innych podobnych środków potępianych przez społeczność mię-
dzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez sie-
bie hasła, bądź też wymusić na rządach państw, w których działają określone 
ustępstwa lub świadczenia na swoją korzyść, (np. zwolnienie więzionych terro-
rystów, okup)10.

Innym	przykładem	definicji	terroryzmu	jest	przykład	z	Encyklopedii spraw 
międzynarodowych	i ONZ,	która	definiuje	terroryzm	jako:	stosowanie gwałtu 
dla osiągnięcia celów politycznych lub ekonomicznych w stosunkach międzyna-
rodowych, forma interwencji przemocą dokonanej przez specjalne oddziały woj-
skowe lub policyjne, albo terrorystyczne11.

Tadeusz	Hanausek,	wybitny	polski	karnista,	uważa,	że	terroryzm	to: za-
planowana, zorganizowana i zazwyczaj uzasadniona ideologicznie, a w każ-
dym bądź razie posiadająca polityczne podłoże motywacyjne, działalność osób 
lub grup mająca na celu wymuszenie od władz państwowych, społeczeństwa 
lub poszczególnych osób określonych świadczeń, zachowań czy postaw a re-
alizowana w przestępczych formach obliczonych na wywołanie szerokiego 
i maksymalnie zastraszającego rozgłosu w opinii publicznej oraz z reguły po-
legająca na zastosowaniu środków fizycznych, które naruszają dobra osób po-
stronnych, tj. takich, które nie dały wyrazu swemu negatywnemu nastawieniu 
do aktu terrorystycznego, jego celu lub uzasadnienia, ani nawet do określonej 
ideologii czy zapatrywań12.

W	 polskim	 piśmiennictwie	 kryminologicznym	 najbardziej	 adekwatna	
wydaje	się	definicja	Mariana	Fleminga,	według	której	terroryzm to umyślne 
działanie stanowiące naruszenie prawa karnego i zmierzające w drodze aktów 
przemocy lub zagrożenia tymi aktami do zastraszenia organów władzy pań-
stwowej lub znacznych odłamów społeczeństwa oraz wymuszenia określonego 
postępowania13.

Bezpośrednio	po	bezprecedensowych	zamachach	terrorystycznych	w	USA	
z	11	września	2001	roku	Komisja	Europejska	zaproponowała	jednolitą	defi-

10	 Encyklopedia popularna PWN. Warszawa	2004.	s.	864.
11	 Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ. Poznań	1993.	s.	881.
12	 PAWŁOWSKI	J.:	op.	cit.	s.	11.
13	 FLEMING	M.:	Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie. „Wojsko-

wy	Przegląd	Prawniczy”	nr	1/	1996.	s.	3.



Terroryzm	–	globalne	zagrożenie	bezpieczeństwa	współczesnych	państw 141

nicję,	według	której	działaniami	 terrorystycznymi	 są: wszelkie celowe akty 
popełnione przez pojedyncze osoby lub organizacje przeciw jednemu lub kilku 
państwom, ich instytucjom lub ludności, w celu zastraszenia oraz poważne-
go osłabienia lub zniszczenia struktury politycznej, gospodarczej i społecznej 
kraju14.

Pojęcie	to	zawiera	także	najnowsze	formy	terroryzmu,	jak	sabotaż	sieci	in-
formacyjnych	czy	spowodowanie	spustoszeń	ekologicznych.	Komisja	zapro-
ponowała	ujednolicenie	kar	za	różnego	rodzaju	akty	terrorystyczne.	Wyroki	
miałyby	wynieść	od	dwóch	do	20	lat	więzienia	z	możliwością	ukarania	doży-
wociem	w	przypadku	czynów	szczególnie	okrutnych	lub	popełnionych	prze-
ciwko	osobom	publicznym,	takim	jak	prezydent	oraz	inne	osobistości	życia	
publicznego,	np.	parlamentarzyści.

Autorzy	 znakomitej	 pracy	 poświęconej	 tej	 problematyce,	 Alex	 Schmidt	
i	Albert	I.	Jongman,	zamieścili	w	niej	109	definicji	terroryzmu,	jakie	sformu-
łowano	w	nauce	tylko	w	latach	1936–198115.

Tworzono	je	również	w	późniejszym	okresie	–	sam	rząd	USA	przedstawił	
ich	w	ciągu	kilku	następnych	lat	około	sześciu,	niepowodzeniem	zaś	skończy-
ła	się	próba	sformułowania	definicji	terroryzmu	przez	Komitet	Prawny	ONZ.	
We	 wspomnianej	 pracy	 Schmidt	 i	 Jongman	 podają	 następujące	 statystyki	
konkretnych	elementów	charakteryzujących	terroryzm:
	 1.	 przemoc	i	siła	–	83,5%	definicji,
	 2.	 polityczny	(jako	atrybut)	–	65%,
	 3.	 strach	podkreślanie	terroru	–	51%,
	 4.	 groźba	–	47%,
	 5.	 psychologiczne	skutki	i	przewidywane	reakcje	–	41,5%,
	 6.	 istnienie	rozbieżności	między	celem	a	ofiarą	(cele	pośrednie)	–	37,5%,
	 7.	 działanie	celowe,	planowane,	systematyczne,	zorganizowane	–	32%,
	 8.	 metody	walki,	strategii,	taktyki	–	30,5%,
	 9.	 nienormalność,	konflikt	z	przyjętymi	regułami	–	30%,
	 10.	 wymuszenie,	zniewolenie,	powodowanie	uległości	–	28%,
	 11.	 aspekt	rozległości	i	reklamy	–	21,5%,

14	 „Rzeczpospolita”	22	września	2001	r.	
15	 SCHMIDT	A.:	Political Terrorism: A Research Guide. New	Brunswick–New	York	1984,	

za:	LEGEUR	W.:	Reflections on Terrorism. „Foreign	Affairs”	No.	1/	vol.	65/	1986.	s.	88.
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	 12.	 przypadkowość,	bezosobowość,	indyskryminacja	–	21%,
	 13.	 cywile,	niewalczący,	neutralni,	stojący	z	boku	jak	ofiary	–	17,5%,
	 14.	 zastraszenie	–	17%,
	 15.	 podkreślenie	niewinności	ofiar	–	15,5%,
	 16.	 grupa,	ruch,	organizacja	jako	sprawcy	–	14%,
	 17.	 aspekt	symbolizmu,	zademonstrowanie	siły	innym	–	13,5%,
	 18.	 nieobliczalność,	 nieprzewidywalność,	 niespodziewany	 akt	 przemocy	

–	9%,
	 19.	 ukryty	podziemny	charakter	–	9%,
	 20.	 powtarzalność,	seryjność	lub	reklamowy	charakter	przemocy	–	7%,
	 21.	 kryminalność	–	6%,
	 22.	 żądania	stawiane	stronom	trzecim	–	4%16.

Z	przedstawionych	wyżej	określeń	słowa	„terroryzm”	jednoznacznie	wy-
nika,	że	jest	on	zjawiskiem,	które	niektórzy	analitycy	nazywają	„demokraty-
zacją”,	 inni	„degeneracją”	wojny.	Przestała	ona	być	domeną	zarezerwowaną	
dla	mocarstw,	a	zeszła	na	niższe	poziomy	regionalne	i	lokalne	oraz	dotarła	do	
obywateli.	

Teoretycy	politologii,	politycy	 i	prawnicy	mają	 trudności	w	sprecyzowa-
niu	jednoznacznie	brzmiącej	definicji.	Dla	większości	policji	świata	terrory-
ści	traktowani	są	jako	zwyczajni	kryminaliści,	tylko	w	nielicznych	kodeksach	
państw	europejskich	zawarte	zostały	definicje	terroryzmu.	Zrozumiałe	 jest,	
że	zrobiły	to	państwa	dotknięte	plagą	terroryzmu,	czyli:	Francja,	Hiszpania,	
Niemcy,	Portugalia.

Wypowiadając	się	na	temat	terroryzmu,	trzeba	mieć	świadomość,	że	moż-
na	 go	 dokładnie	 opisać,	 używając	 tylko	 niektórych	 cech	 określających	 śro-
dowisko	międzynarodowe.	Cechy	te	to:	żywiołowość,	informacja,	złożoność	
i	zróżnicowanie	kulturowe;	 terroryzm	bowiem	 jest	zjawiskiem	niesłychanie	
dynamicznym	i	złożonym.	Na	podstawie	podanych	definicji	bardzo	trudno	go	
ująć	w	sztywne	ramy	panujących	trendów	i	tendencji,	podlega	nieustannym,	
różnorodnym	i	chaotycznym	transformacjom17.

16	 HOFFMAN	B.:	Oblicza terroryzmu. Warszawa	1999.	s.	38.	
17	 BOLECHÓW	B.:	op.	cit.	s.	42.
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Kwestia	informacji	to	kolejny	istotny	problem.	Gdy	w	grę	wchodzą	poważ-
ne	interesy	polityczne	i	zagrożone	jest	bezpieczeństwo	państwowe	i	między-
narodowe,	wówczas	dostęp	do	wiarygodnej	informacji	staje	się	dużym	prob-
lemem.	 Wtedy	 zdarza	 się,	 że	 mamy	 do	 czynienia	 z	 manipulacją,	 kontrolą,	
blokowaniem	informacji,	poddawaniem	jej	problematycznym	zabiegom,	pró-
bom	zrzucania	odpowiedzialności	 lub	przywłaszczania	 jej	sobie	niezgodnie	
z	prawdą.	Paradoksalny	 jest	 też	nadmiar	 informacji,	może	on	w	znacznym	
stopniu	utrudniać	analizę	problemu	–	zwłaszcza	gdy	selekcja	prowadzona	jest	
według	niejasnych	kryteriów.	Agendy	rządowe,	instytuty,	fundacje	rozmaite-
go	typu,	periodyki	naukowe,	prasa	publikują	corocznie	miliony	stron	poświę-
conych	terroryzmowi.

Pobieżne	 choćby	 zapoznanie	 się	 z	 głównymi	 tylko	 źródłami	 jest	 współ-
cześnie	praktycznie	niemożliwe.	Coraz	więcej	bowiem	instytutów	i	ośrodków	
badawczych	zajmuje	się	problematyką	 terroryzmu.	W	związku	z	 tym	coraz	
trudniej	wyodrębnić	rzeczowe,	naukowe	analizy	od	pseudonaukowych	i	pro-
pagandowych	informacji.

Nawiązując	do	złożoności	problematyki,	można	zauważyć,	że	poszczegól-
ne	formy	terroryzmu	wydają	się	w	pewnych	warunkach	mieć	ze	sobą	stosun-
kowo	niewiele	wspólnego.	Niezwykle	trudno	skonstruować	definicję	 jedno-
cześnie	uniwersalną	(obejmującą	wszystkie	przypadki	i	rodzaje	terroryzmu)	
i	jedyną	(czyli	obejmującą	wyłącznie	terroryzm).	Zawsze	odnajdziemy	wyjąt-
ki,	nowe	lub	rodzące	się	dopiero	formy	lub	też	dostrzeżemy,	iż	omawiana	de-
finicja	opisuje	także	zjawiska	odmienne	od	terroryzmu.

Dla	wielu	niemal	każdy	akt	przemocy	może	zostać	sklasyfikowany	pod	na-
zwą	terroryzm.	Z	drugiej	strony	inni	mogą	nie	określać	jako	terroryzm	aktów	
przemocy	przeprowadzanych	w	kontekście	rewolucyjnym,	które	wielu	uzna-
wać	będzie	za	terrorystyczne.	Jakkolwiek	nigdy	nie	będzie	możliwe	wypraco-
wanie	definicji	terroryzmu,	która	zadawalałaby	wszystkich,	niezbędne	są	jed-
nak	próby	dokonywania	przybliżeń	tak	niebezpiecznego	zjawiska18.

Warto	wspomnieć	również,	że	terroryzm	może	występować	także	w	sto-
sunkowo	łagodnej	formie.	Mam	na	myśli	bardzo	rozpowszechnione	w	ostat-
nich	latach	blokowanie	dróg,	autostrad	i	przejść	granicznych	organizowanych	
przez	 związki,	 zrzeszenia	 czy	 partie.	 Celem	 tych	 akcji	 jest	 wymuszanie	 od	

18	 Ibidem:	s.	34.
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władz	państwowych	ustępstw	o	charakterze	ekonomicznym	lub	nienależnych	
przywilejów.	Ta	forma	działania	rzadko	powoduje	ofiary	śmiertelne,	ale	przy-
nosi	często	duże	szkody	społeczeństwu	i	państwu.	Jednym	z	przykładów	jest	
blokada	dróg	w	1997	roku	przez	francuskich	kierowców	ciężarówek,	którzy		
przysporzyli	ogromnych	strat	nie	tylko	Francji,	ale	i	 jej	sąsiadom.	W	wyni-
ku	zatargów	blokujących	z	cudzoziemcami	dochodziło	do	dotkliwych	pobić	
i	 niszczenia	 samochodów.	 Francja	 została	 sparaliżowana,	 ale	 kierowcy	 wy-
grali,	szantażem	wymusili	ustępstwa.	Demokratyczne	państwo	nie	potrafiło	
zdobyć	się	na	użycie	siły.	Poświęcenie	kilku	zdań	owemu	łagodnemu	terro-
ryzmowi	wydaje	się	słuszne,	bo	czasem	można	spotkać	opinię,	jakoby	to	była	
walka	 o	 sprawiedliwość	 społeczną.	 Z	 każdym	 rodzajem	 terroryzmu	 należy	
walczyć	inaczej,	bowiem	ta	forma	walki	nabiera	popularności	przez	złudzenie	
skuteczności	i	eskaluje	kolejne	działania	tego	typu19.

Terroryzm	to	efekt	biedy,	poczucia	wykluczenia	i	niesprawiedliwości	oraz	
bezsilności	dotykającej	tę	grupę,	w	imię	której	dokonuje	się	aktów	terroru,	ni-
gdy	zaś	grupy	terrorystycznej	samej	w	sobie20.

Pojęcie	współczesnego	terroryzmu	ma	złożony	charakter,	jest	trudno	de-
finiowalne	i	różnorodne,	powoduje	to	określone	trudności	w	rozpoznawaniu	
tego	zagrożenia	i	wypracowaniu	skutecznych	form	jego	zwalczania.	

2. Źródła, nurty i formy terroryzmu

Należy	 sobie	 postawić	 pytanie	 o	 źródła	 terroryzmu.	 Pierwsze	 ma	 cha-
rakter	 ekonomiczny:	 terroryzm	 bierze	 się	 z	 niedorozwoju	 gospodarczego,	
przeludnienia,	analfabetyzmu	oraz	z	bezwzględnego	korporacyjnego	kapi-
talizmu,	który	ściąga	zyski	na	Zachód,	z	egoistycznych	interesów	wielkich	
koncernów,	czyli	tych	zjawisk,	które	są	tak	charakterystyczne	dla	globaliza-
cji.	Można	byłoby	więc	postawić	tezę,	że	jeśli	zlikwidujemy	efekt	niedoroz-
woju	ekonomicznego	uporamy	 się	przynajmniej	 z	 częścią	 zagrożeń	 terro-
rystycznych.	Ważne	jest,	aby	wszyscy	mieli	równe	możliwości	korzystania	
z	dóbr	 i	równe	 możliwości	 rozwoju.	 Winne	 terroryzmowi	 są	 globalizacja,	

19	 BORECKI	M.:	Terroryzm zło naszych czasów. Warszawa	2002.	s.	6.
20	 BIAŁOCERKIEWICZ	M.:	op.	cit.	s.	56.
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totalna	 liberalizacja	 finansów,	 redukcja	 wydatków	 rządowych	 i	 polityka	
nieingerencji	państwa	w	gospodarkę.	Winna	jest	nędza	mas	i	bogactwo	wy-
branych,	 czyli	 polaryzacja	 świata	 na	 świat	 gorszy	 i	 świat	 lepszy.	 Tęsknota	
za	światem	lepszym	łatwo	może	się	przerodzić	w	nienawiść,	zwłaszcza	jeśli	
ktoś	nauczy	nas	bezradności	–	tego	mianowicie,	że	sami	nigdy	do	tego	bo-
gactwa	nie	dojdziemy,	bo	ktoś	nam	blokuje	drogę.	To	są	negatywne	skutki	
globalizacji21.

Po	drugie	terroryzm	nie	bierze	się	z	biedy	i	braku	edukacji.	Wprost	przeciw-
nie,	bierze	się	z	wykształcenia	w	duchu	fundamentalistycznym.	Terroryzm	to	
efekt	fundamentalizmu,	zarówno	w	wymiarze	religijnym,	jak	i	wymiarze	poli-
tycznym.	Fundamentalizm	jest	zespołem	przekonań	wartościujących,	z	których	
jedno	warunkuje	drugie,	a	całość	tworzy	pewną	trudną	do	zakwestionowania	
konstrukcję,	wyjątkowo	odporną	na	jakąkolwiek	krytyczną	argumentację22.	

Fundamentalizm	kreuje	pewien	świat	rzeczywisty,	który	swoje	uzasadnie-
nie	znajduje	w	samym	sobie	i	żadne	argumenty	tego	świata	nie	są	w	stanie	go	
zniszczyć,	albowiem	odwołuje	się	on	tylko	i	wyłącznie	do	siebie.	Taki	funda-
mentalistyczny	świat	ma	tylko	wrogów	i	nie	ma	sprzymierzeńców,	albowiem	
sprzymierzeniec	to	ktoś,	kto	podziela	jedynie	część	tych	poglądów.	Poza	fun-
damentalistycznym,	całkowicie	wykreowanym	światem	wszystko	jest	złe	i	ob-
ce.	A	to,	co	jest	obce,	błądzi,	oddala	się	od	wielkiej	prawdy,	której	to	właśnie	
fundamentaliści	są	nosicielami.	Terroryzm	fundamentalny	to	efekt	pewnego	
stanu	umysłu,	a	nie	jakiejś	konkretnej	religii	czy	opcji	polityczno-ideologicz-
nej.	Ten	stan	umysłu	zaś	to	efekt	działania	pewnego	typu	władzy	i	działania	
politycznego,	które	w	fundamentalizmie	widzą	swoją	broń.

Wszelkie	rewolucje	i	zmiany	władzy	obejmują	jedynie	dwie	grupy	w	każ-
dym	społeczeństwie	–	elitę	oraz	kontrelitę.	W	przypadku	krajów	islamskich	
mamy	do	czynienia	z	taką	właśnie	walką	elit,	przy	czym	kontrelicie	nie	udaje	
się	do	niej	dojść,	choć	bardzo	tego	pragnie.	Z	pewnych	powodów	(braku	do-
stępu	do	mediów,	braku	rzeczywistego	poparcia	politycznego	u	wyborców)	
fundamentalistyczna	 kontrelita	 nie	 może	 dojść	 do	 władzy	 w	 krajach	 arab-

21	 Ibidem:	s.	57.
22	 SZAHAJ	A.:	Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa pol-

ska”. Warszawa	2000.	s.	203.
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skich,	gdzie	panuje	demokracja	świecka.	Religia	islamska	zatem,	to	tylko	na-
rzędzie	ideologiczne	dla	sprokurowania	tej	wymiany23.

Rozróżniamy	wiele	źródeł	terroryzmu:
	 •	 Źródła	społeczno-ekonomiczne	terroryzmu	–	łączą	się	ściśle	z	takimi	

zjawiskami,	 jak:	 kryzysy	 ekonomiczne,	 różnorodne	 napięcia	 społecz-
ne,	sytuacje	dyskryminacji	narodowej	i	społecznej	oraz	ze	świadomoś-
cią	dysharmonii	między	rzeczywistością	a	obrazem,	jaki	jest	podawany	
w	środkach	masowego	przekazu;

	 •	 Źródła	 historyczno-polityczne	 –	 mają	 swój	 początek	 w	 ostrych	 reak-
cjach	społecznych	domagających	się	pełnej	demokratyzacji	i	poszano-
wania	praworządności	oraz	praw	człowieka;

	 •	 Źródła	socjologiczne	–	można	sprowadzić	do	zjawiska	występowania	
w	wielu	krajach	szczególnej	atmosfery	społecznej,	o	tzw.	duchu	prze-
mocy;

	 •	 Źródła	 psychologiczne	 –	 należy	 zauważyć,	 iż	 duża	 część	 terrorystów	
charakteryzuje	się	głębokim	niezrównoważeniem	psychicznym,	posia-
dając	przy	tym	nadmierne	poczucie	własnej	wartości24.

Drugim	sposobem	wyodrębnienia	różnych	rodzajów	terroryzmu	jest	po-
dział	na	nurty,	które	zostały	sklasyfikowane	jako:
	 •	 anarchistyczno-lewacki:	 Czerwone	 Brygady	 (Włochy),	 Frakcja	 Armii	

Czerwonej	(Niemcy),	Akcja	Bezpośrednia	(Francja);
	 •	 separatystyczno-narodowościowy:	IRA	(Ulster),	ETA	(Hiszpania);
	 •	 ekstremizm	 komunistyczny:	 Tupamaros	 (Urugwaj),	 Rewolucyjna	 Ar-

mia	Ludu	(Argentyna),	Japońska	Armia	Czerwona;
	 •	 narodowowyzwoleńczy:	Czarny	Wrzesień,	Ludowy	Front	Wyzwolenia	

Palestyny;
	 •	 neofaszystowski:	Włoska	Partia	Społeczna	i	Nowego	Ładu	(Włochy);
	 •	 skrajnej	prawicy:	Stowarzyszenie	Obrony	Ulsteru	–	UDA,	Ochotnicze	

Siły	Ulsteru	UvF;

23	 SZLENDAK	T.:	Terroryzm oczami socjologa. W:	KWIATKOWSKA-DARUL	W.	(red.)	
op.	cit.	s.	57–58.

24	 PAWŁOWSKI	J.	(red.):	op.	cit.	s.	14.



Terroryzm	–	globalne	zagrożenie	bezpieczeństwa	współczesnych	państw 147

	 •	 religijny:	fundamentaliści	islamscy,	np.	Hamas	(Strefa	Gazy),	sekta	bud-
dyjska	Najwyższa	Prawda	Aum25.

Paul	Wilkinson	w	swojej	pracy	Terrorism and the Liberal State	wyróżnił	
cztery	charakterystyczne	nurty	terroryzmu:
	 •	 Terroryzm	 subrewolucyjny	 –	 dąży	 do	 osiągnięcia	 określonych	 celów	

politycznych	niebędących	jednak	zmianami	rewolucyjnymi	(systemo-
wymi),	akty	przemocy	popełniają	małe	grupy	(czasami	akty	indywidu-
alne)	w	sposób	wysoce	nieprzewidywalny	(często	są	trudne	do	odróż-
nienia	od	psychopatologicznych	i	kryminalnych).

	 •	 Terroryzm	 rewolucyjny	 –	 celem	 jest	 w	 tym	 przypadku	 rewolucja	 lub	
osiągnięcie	taktycznych	zwycięstw	w	walce	rewolucyjnej.	Aktów	prze-
mocy	dokonują	grupy	posiadające	przywódców	i	ideologię	lub	program,	
są	to	z	reguły	specjalne,	zakonspirowane,	paramilitarne	grupy	tworzo-
ne	 wewnątrz	 ruchu	 rewolucyjnego,	 jednocześnie	 obok	 walki	 zbrojnej	
prowadzona	jest	walka	polityczna.

	 •	 Terroryzm	represywny	–	służący	do	 tłumienia buntów lub trzymania 
w ryzach grup, indywidualnych obywateli lub form zachowania uważa-
nych za niepożądane przez represora lub tylko prześladowania wybra-
nych samowolnie do likwidacji,	jest	to	terroryzm	często	bardzo	krwawy	
przechodzący	w	terror	masowy.

	 •	 Terroryzm	epifenomenalny	–	brak	w	nim	jasno	sprecyzowanych	celów,	
jest	elementem	dokonywanych	na	wielką	skalę	aktów	przemocy,	któ-
re	 są	 przypadkowe,	 nieprzemyślane,	 niezaplanowane,	 pojawiające	 się	
w	kontekście	bardzo	krwawej	walki26.

Terroryzm	 nielegalny	 (niepaństwowy)	 ma	 powiązania	 z	 wymienionymi	
wcześniej	nurtami	i	może	występować	jako:
	 •	 Terroryzm	 skrajnej	 prawicy	 (neofaszystowski,	 rasistowski,	 szowini-

styczny).
	 •	 Terroryzm	skrajnej	lewicy	(neoanarchistyczny,	anarchizujący).

25	 Almanach Wiedzy Powszechnej 1996/1997. Warszawa	1996.	s.	853.
26	 PAWŁOWSKI	J.	(red.):	op.	cit.	s.	14.
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	 •	 Terroryzm	ruchu	narodowowyzwoleńczego	(palestyński,	baskijski,	ir-
landzki).

	 •	 Terroryzm	mający	inne	motywacje	ideologiczne	i	polityczne	(np.	argen-
tyńskie	Monteneros,	ugrupowania	tureckie,	cypryjskie,	 irańskie,	mu-
zułmańskie,	erytrejskie).

Z	terytorialnego	punktu	widzenia	terroryzm	można	podzielić	na:
	 •	 Międzynarodowy	–	ma	miejsce	wówczas,	gdy	akty	terrorystyczne	o	wy-

raźnie	międzynarodowych	konsekwencjach,	oddziałujące	na	stosunki	
międzypaństwowe	i	ogólną	sytuację	międzynarodową,	mają	charakter	
przemocy	stosowanej	wobec	osób	chronionych	przez	prawo	międzyna-
rodowe	(dyplomaci,	przywódcy	państw,	rządów)	i	miejsc	podlegających	
takiej	ochronie	(ambasady),	wobec	lotnictwa	cywilnego	i	środków	ko-
munikacji	masowej27.	Terroryzm	międzynarodowy	charakteryzuje	się	
stosowaniem	systematycznej	przemocy	przez	państwo	lub	grupę	poli-
tyczną	 przeciwko	 innemu	 państwu	 lub	 grupie	 politycznej,	 sięganiem	
po	wszelkie	metody	i	środki	–	morderstwa,	porwania,	środki	wybucho-
we	i	trujące,	stawianiem	sobie	za	cel	wywołanie	powszechnego	strachu	
i	stanu	terroru.	O	umiędzynarodowieniu	terroryzmu	świadczy	też	za-
cieśnianie	współpracy	i	systemu	wzajemnych	usług	przez	terrorystów,	
nieraz	o	odmiennych	orientacjach	politycznych	i	celach,	pochodzących	
z	różnych	państw28.

	 •	 Państwowy	–	państwa	stosują	terror	bezpośrednio	przeciwko	własnym	
obywatelom	na	własnym	terytorium	w	celu	zastraszenia	i/lub	usunięcia	
ludzi	postrzeganych	jako	wrogów	politycznych	np.	są	nimi	terroryści,	
członkowie	opozycji	 lub	przedstawiciele	grup	etnicznych	czy	społecz-
nych	(akty	terrorystyczne	prowadzone	przez	funkcjonariuszy	państwo-
wych)	lub	gdy	państwa	stosują	terroryzm	pośrednio	przez	grupy	ad hoc	
(akty	terrorystyczne	przez	 ludzi	specjalnie	wynajętych	do	tych	celów,	
niebędących	jednak	funkcjonariuszami	państwowymi)29.

27	 Ibidem:	s.	15.
28	 Encyklopedia multimedialna. www.wiem.onet.pl	13.04.2009	r.	
29	 BOLECHÓW	B.:	op.	cit.	s.	46.
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	 •	 Krajowy	–	są	to	akcje	bez	powiązań	międzynarodowych	podejmowane	
przez	osoby,	które	dążą	do	przekonania	„do”	albo	zakazania	„czegoś”	
rządowi	lub	ludziom	z	ich	własnego	kraju	poprzez	używanie	brutalnych	
środków	mających	na	celu	wystraszenie	lub	wymuszenie,	począwszy	od	
gróźb	do	bezprawnych	aktów	przemocy,	takich	jak	porwania,	pobicia	
czy	zabójstwa.

	 •	 Separatystyczny	 –	 często	 kojarzony	 z	 terroryzmem	 narodowowyz-	
woleńczym,	polegający	na	dążeniu	poszczególnych	ugrupowań	do	uzy-
skania	odrębności	politycznej,	etnicznej,	religijnej.	Może	się	on	przeja-
wiać	w	działaniach	typu	happeningowego,	jak	opanowanie	przez	gru-
pę	młodych	ludzi	w	nocy	z	1	na	2	maja	1997	roku	dzwonnicy	na	placu	
Św.	Marka	w	Wenecji	i	ogłoszenie	wyzwolenia placu przez oddział ar-
mii Najświętszej Republiki Weneckiej,	czy	bardziej	radykalnych	i	krwa-
wych	akcjach	bojówek	ETA	w	Kraju	Basków	 lub	separatystów	korsy-
kańskich30.

	 •	 Polityczny	 –	 sprawcy	 przyświecają	 idee	 odmienne	 od	 powszechnie	
przyjętych,	obce	jest	mu	poczucie	obywatelskie,	etyka	społeczna,	fana-
tycznie	dąży	do	obranego	celu,	odrzucając	wszelkie	wartości	społeczne.	
Terroryzm	polityczny	jest	najbardziej	interesującym	zjawiskiem,	ponie-
waż	stawia	przed	prawem	konieczność	tworzenia	odpowiednich	norm	
i	instytucji	oraz	wymaga	nowych	teorii	w	celu	jego	zwalczania.	W	epo-
ce	coraz	większego	i	szybszego	rozwoju	technologii,	a	co	za	tym	idzie,	
udoskonalaniem	środków	i	sposobów	masowego	zabijania,	sprawcy	ak-
tów	terroryzmu	mogą	coraz	silniej	 ingerować	w	politykę	wewnętrzną	
i	zewnętrzną	państw	dla	osiągania	własnych	celów.

W	 związku	 z	 wieloma	 atakami	 terrorystycznymi	 o	 podłożu	 międzyna-	
rodowym	określić	można	warunki,	jakie	powinny	być	spełnione,	aby	atak	był	
uznany	za	akt	terroru	międzynarodowego:
	 •	 ma	miejsce	lub	wywołuje	skutki	poza	terytorium	państwa,	którego	do-

mniemany	sprawca	jest	obywatelem;
	 •	 nie	może	być	dokonany	przez	lub	przeciwko	członkom	sił	zbrojnych;
	 •	 ma	na	celu	naruszenie	interesów	lub	uzyskanie	korzyści	przez	siły	zbrojne;

30	 PAWŁOWSKI	J.	(red.):	op.	cit.	s.	15.
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	 •	 jest	dokonany	lub	wywołuje	skutki	poza	terytorium	państwa,	przeciw	
któremu	jest	skierowany;

	 •	 jest	dokonany	lub	ma	skutek	na	terytorium	państwa,	przeciwko	które-
mu	akt	jest	skierowany	i	domniemany	przestępca	wie,	że	osoba	będąca	
adresatem	aktu	nie	jest	obywatelem	tego	państwa31.

Ze	względu	na	motywację	(dotyczy	to	głównie	większości	zachowań	terro-
rystycznych)	terroryzm	można	podzielić	na	następujące	kategorie	zgodnie	ze	
znaczeniem,	jakie	te	działania	mają	dla	sprawców:
	 •	 Terroryzm	 ideologiczny	 –	 stosowany	 najczęściej	 dla	 poparcia	 jakiejś	

sprawy	o	charakterze	ideologicznym.
	 •	 Terroryzm	 taktyczny	 –	 stosowany	 jako	 środek	 zwracający	 uwagę	 na	

skargi	lub	służący	wymuszeniom	pewnych	reakcji	(np.	wobec	władzy),	
np.	okupacje	 budynków,	 blokady	 dróg	 ważnych	 obiektów	 państwo-
wych.

	 •	 Terroryzm	 wynikający	 z	 relatywnej	 deprywacji	 –	 poczucia	 jednostki	
(lub	grupy	społecznej),	że	posiada	mniej	niż	na	to	zasługuje	lub	mniej	
niż	pozwolono	jej	oczekiwać,	lub	też	mniej	posiadają	ludzie	do	niej	po-
dobni	(np.	zamieszki	na	tle	rasowym	itp.).

	 •	 Terroryzm	o	charakterze	kryminalnym,	często	stosowany	przez	zorga-
nizowaną	przestępczość	(jest	działaniem	z	chęci	zysku	lub	zamachem	
na	 wszelkie	 dobro	 jednostki:	 życie,	 wolność,	 nietykalność	 osobistą	 –	
odpowiada	klasycznym	przestępstwom,	jak	napad,	rozbój)32.

	 •	 Terroryzm	o	charakterze	patologicznym	(jest	wynikiem	zaburzeń	umy-
słowych:	podpalający	budynki	użyteczności	publicznej,	podkładającym	
bomby	bez	motywów).

Terroryzm	można	także	podzielić	na:
	 •	 skierowany	przeciwko	jednostce,	grupie	społecznej,	całemu	społeczeń-

stwu	czy	wreszcie	działający	na	oślep;
	 •	 represyjny,	defensywny,	ofensywny	(w	zależności	od	celu	działania);

31	 Ibidem:	s.	16.
32	 SPRENGEL	B.:	Historia i współczesność terroryzmu, W:	BÄCKER	R.	(red.):	Od blokad 

ulicznych do World Trade Center. Toruń	2002.	s.	43.
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	 •	 jednorazowy	albo	ciągły;
	 •	 skierowany	przeciwko	sferze	polityki,	gospodarki,	kultury,	tożsamości	

narodowej	innym	przejawom	życia	społecznego;
	 •	 	prywatny33.

Tadeusz	Hanausek	w	swoim	opracowaniu	pod	tytułem	W sprawie pojęcia 
współczesnego terroryzmu wyróżnia	następujące	kryteria	terroryzmu:

Kryterium	kombinowane	podmiotu	i	celu:
	 •	 terroryzm	jako	metoda	walki	politycznej;
	 •	 terroryzm	jako	instrument	manipulacji	w	grze	wywiadów;
	 •	 terroryzm	jako	element	oficjalnej	polityki	zagranicznej	państwa	(przy-

kład	 Izraela	 –	 uderzenia	 powietrzne	 na	 lotnisko	 w	 Bejrucie	 28	 grud-
nia	 1968	 roku	 czy	 działalność	 komórki	 wywiadu	 pod	 kryptonimem	
„Gniew	Boga”).

Kryterium	przejawiające	się	w	sposobie	działania:
	 •	 uprowadzenie	bądź	zatrzymanie	(przetrzymywanie)	środków	komuni-

kacji	publicznej	wraz	z	pasażerami	w	roli	zakładników;
	 •	 uprowadzenie	bądź	zatrzymanie	(przetrzymywanie)	osób	w	charakte-

rze	zakładnika;
	 •	 powodowanie	wybuchów	i	pożarów	w	miejscach	publicznych;
	 •	 atakowanie	bronią	palną	lub	rakietową	skupisk	ludzi,	wybranych	osób	

bądź	obiektów;
	 •	 skażenie	 materiałami	 radioaktywnymi	 lub	 środkami	 chemicznymi	

obiektów	bądź	środków	komunikacji	publicznej;
	 •	 w	formach	mieszanych	(dotyczy	głównie	terrorystów	z	mafii).

Można	tutaj	dodać,	iż	powyższe	kryteria	są	związane	z	innym	podziałem	
aktów	terrorystycznych,	a	mianowicie	na:
	 •	 terroryzm	bezpośredni	(zastosowanie	przez	terrorystów	przemocy	wo-

bec	określonego	podmiotu	dla	osiągnięcia	zamierzonego	celu);

33	 Ibidem:	s.	16.



Rozdział	Iv152

	 •	 terroryzm	pośredni	(zastosowanie	przemocy	wobec	określonego	pod-
miotu	dla	wymuszenia	na	innym	podmiocie	działania	zgodnego	z	inte-
resem	ją	stosującego)34.

Ten	 krótki	 przegląd	 źródeł,	 nurtów	 i	 form	 współczesnego	 terroryzmu	
uświadamia	nam,	z	jak	złożonym	zjawiskiem	mamy	do	czynienia	i	na	jakie	
trudności	 napotykają	 działania	 zmierzające	 do	 eliminacji	 tego	 zagrożenia	
z	naszego	życia.	

3. Terroryzm i superterroryzm  
– prognozy rozwoju w warunkach globalizacji

Problem	terroryzmu	na	początku	XXI	wieku	 jest	nadal	aktualny.	Głów-
na	teza	poufnego	raportu	Departamentu	Obrony	USA	z	1995	roku	głosi,	że	
przez	najbliższe	15	lat	działalność	organizacji	terrorystycznych	może	stać	się	
epoką	superterroryzmu.	Dokument	przewiduje,	że	partyzanci	 i	 zamachow-
cy	będą	dysponować	całą	gamą	nowoczesnej	broni:	od	konwencjonalnej	po-
przez	CBRN	(tzn.	środków	chemicznych,	biologicznych,	radiologicznych	lub	
nuklearnych).	Swoje	akcje	będą	planować	za	pomocą	nowych	osiągnięć	na-
uki	i	techniki,	głównie	sprzętu	komputerowego,	ale	organizacje	nie	wycofają	
się	przed	wysyłaniem	zamachowców-samobójców	wysadzających	na	sobie	ła-
dunki	wybuchowe	różnej	wielkości.	Ich	strategia	jest	prosta:	zabijać	jak	naj-
więcej	wrogów,	tylko	wtedy	bowiem	jest	się	naprawdę	skutecznym.	Terroryści	
często	występują	z	pogróżkami,	by	wywołać	strach	w	społeczeństwie	i	prze-
konać	obywateli,	że	rząd	nie	jest	w	stanie	zapobiec	terrorowi,	a	dokonywane	
przez	nich	często	desperackie	ataki	terrorystyczne	przyjmują	najczęściej	na-
stępujące	formy	(w	zależności	od	możliwości	grupy):	podkładanie	bomb,	po-
rwania	samolotów	i	innych	środków	transportu	publicznego,	porwania	osób,	
podpalenia,	ataki	na	instytucje	lub	budynki	użytku	publicznego,	strzelaniny,	
morderstwa	i	zamachy	na	przywódców	państw	oraz	inne	postacie	życia	poli-
tycznego	i	społecznego35.

Efekty	działań	terrorystycznych	to	utrata	życia	i	zdrowia	przez	obywate-
li,	często	osoby	niewinne	i	niezwiązane	w	żaden	sposób	z	polityką.	Według	

34	 Ibidem:	s.	17.
35	 BARNAS	R.	M.:	Od asasynów do Osamy bin Ladena. Wrocław	2001.



Terroryzm	–	globalne	zagrożenie	bezpieczeństwa	współczesnych	państw 153

badań	Stanisława	Pikulskiego	70%	ofiar	zamachów	terrorystycznych	to	przy-
padkowi	cywile,	10%	reprezentanci	biznesu,	10%	wojskowi,	pozostali	zaś	to	
przedstawiciele	urzędów	państwowych	 i	dyplomaci.	Zamachy	te	najczęściej	
przybierają	postać	eksplozji	bomb	(38%)	oraz	ataków	z	użyciem	broni	palnej	
(32%),	 13%	 to	 porwania	 osób,	 10%	 podpalenia,	 4%	 porwania	 samolotów36.	
Oprócz	tego	w	wyniku	ataków	terrorystów	dochodzi	do	utraty	mienia	oraz	
do	problemów	natury	psychospołecznej	obywateli,	a	wpływających	na	ich	co-
dzienne	życie,	np.	odcięcia	dostaw	prądu,	wody,	komunikacji	miejskiej	i	opie-
ki	medycznej.

Terroryści	najczęściej	wybierają	cele	stanowiące	niewielkie	zagrożenie	dla	
nich	samych,	a	także	cele	powszechnie	dostępne.	Międzynarodowi	terroryści	
szukają	miejsc,	w	których	mogą	pozostać	niezauważeni	przez	dłuższy	czas:	
wielkich	 miast,	 międzynarodowych	 lotnisk,	 międzynarodowych	 spotkań,	
targów,	miejscowości	wypoczynkowych37.	

Jeżeli	rzeczywiście	wchodzimy	w	nową	epokę	superterroryzmu	używają-
cego	CBRN,	możemy	stwierdzić,	że	grupy	terrorystyczne	będą	pragnęły	eska-
lacji	możliwości	rażenia	potencjalnych	ofiar.	W	tym	przypadku	możemy	wy-
różnić	pięć	możliwych	powodów	motywujących	ich	działanie:

Pierwszym	powodem,	na	poziomie	najbardziej	podstawowym,	może	być	
po	prostu	chęć	zabicia	jak	największej	liczby	ludzi.	Zastosowanie	broni	CBRN	
może	dać	grupie	terrorystycznej	potencjalną	zdolność	(zwłaszcza	przy	użyciu	
broni	nuklearnej)	unicestwienia	za	jednym	zamachem	tysięcy,	a	może	nawet	
setek	tysięcy	ludzi.

Drugim	 powodem,	 dla	 którego	 te	 grupy	 dążą	 do	 eskalacji	 na	 poziom	
CBRN,	 może	 być	 wykorzystywanie	 klasycznej	 broni	 terrorystów,	 miano-
wicie	przemocy,	siły	i	strachu	w	celu	osiągnięcia	psychologicznych	skutków	
i	reakcji.

Trzeci	możliwy	powód	sięgania	po	broń	CBRN	to	pragnienie,	aby	nego-
cjować	z	pozycji	niezrównanej	przewagi	siły.	Wiarygodna	groźba	posłużenia	
się	bronią	chemiczną,	biologiczną	lub	nuklearną	raczej	nie	mogłaby	pozostać	
bez	odpowiedzi	ze	strony	rządu	i	przez	to	dostarczyłaby	organizacji	narzędzia	
szantażu	politycznego	najwyższej	klasy.

36	 PIKULSKI	S.:	Prawne środki zwalczania terroryzmu. Olsztyn	2000.	s.	25.
37	 BARNAS	R.	M.:	op.	cit.	s.	11–12.
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Czwarty	 powód,	 odnoszący	 się	 zwłaszcza	 do	 środków	 biologicznych,	
mógłby	wynikać	z	pewnych	korzyści	logistycznych	i	psychologicznych,	jakie	
terroryści	odnieśliby	z	tego	rodzaju	broni.	Atak	biologiczny,	w	przeciwień-
stwie	 do	 konwencjonalnych	 bomb,	 raczej	 nie	 ściągnąłby	 na	 siebie	 natych-
miastowej	uwagi.

Po	 piąte,	 grupa	 terrorystyczna	 mogłaby	 się	 posłużyć	 bronią	 CBRN,	
w	szczególności	 biologiczną,	 aby	 wyrządzić	 szkody	 gospodarcze	 i	 społecz-
ne,	wymierzone	w	rolnictwo	jakiegoś	państwa	lub	rejonu,	traktując	to	jako	
część	totalnej	strategii	w	wojnie	biologicznej,	która	miałaby	poderwać	funk-
cjonowanie	rządu38.

Z	powyższej	analizy	wynika,	że	grupy	terrorystyczne,	w	których	najbar-
dziej	 prawdopodobne	 byłoby	 dążenie	 do	 spowodowania	 za	 pomocą	 broni	
CBRN	jak	największej	liczby	ofiar	cywilnych,	to	fundamentalistyczne	orga-
nizacje	lub	kulty	religijne,	charakteryzujące	się	światopoglądem	opartym	na	
manichejskiej	 sprzeczności,	 albo	 inne	grupy	ekstremistów,	mające	 tylko	na	
celu	walkę	z	„niewiernymi”.	Istnieją	dwa	scenariusze	zrozumiałe	jako	wyjąt-
ki	od	tej	hipotezy:	posługiwanie	się	przez	terrorystów	środkami	biologiczny-
mi,	ażeby	unicestwić,	a	co	najmniej	podkopać	podstawy	rolnictwa	i	finanso-
wania	przez	państwo,	co	niesie	ze	sobą	tę	korzyść,	że	umożliwia	terrorystom	
pokonanie	technicznych	przeszkód,	kojarzących	się	z	wykorzystaniem	broni	
CBRN.	Znaczące	 jest,	że	 jak	dotąd	nic	nie	świadczy	o	istnieniu	formalnych	
powiązań	między	grupami	terrorystycznymi	a	programami	CBRN	wspoma-
ganymi	przez	jakieś	państwo.

W	najbliższym	czasie	bardziej	prawdopodobne	jest	wystąpienie	ataku	ter-
rorystycznego	w	formie	częstszej	historycznie	i	niosącej	mniejsze	konsekwen-
cje:	takiej,	która	posługuje	się	bronią	na	stosunkowo	mniejszą	skalę,	przy	uży-
ciu	środków	chemicznych,	biologicznych	albo	radiologicznych	–	a	nie	broni	
nuklearnej	–	lub	konwencjonalnych	środków	wybuchowych.	Intencją	takiego	
ataku	byłoby	nie	tyle	spowodowanie	masowej	zagłady,	ile	ograniczona	liczba	
ofiar,	wywołująca	jednak	panikę	w	skali	masowej.	Mimo	to	nawet	ograniczo-
na	liczba	ofiar	mogłaby	spowodować	w	społeczeństwie	nieproporcjonalną	re-
akcję	psychologiczną.

38	 ALEXANDER	Y.,	HOENIG	M.:	Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny. 
Warszawa	2001.	s.	24.
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Prawdopodobnym	 scenariuszem	 jest	 seria	 równoczesnych	 (albo	 niemal-
że	równoczesnych)	ataków	terrorystycznych	przy	użyciu	lub	z	groźbą	użycia	
środków	chemicznych,	biologicznych	lub	radiologicznych,	przeprowadzonych	
na	 obszarze	 miasta,	 szerszego	 rejonu	 metropolitalnego	 lub	 geograficznego,	
a	nawet	w	kilku	miejscowościach	na	terenie	kontynentu	europejskiego.	Inten-
cją	byłoby	nie	uśmiercenie	dużej	 liczby	 ludzi	 lub	spowodowanie	masowych	
zniszczeń,	tylko	szybkie	wyczerpanie	możliwości	lokalnych	władz,	aby	przez	
to	wywołać	panikę,	wzbudzić	powszechny	strach	i	w	miarę	możności	podko-
pać	zaufanie	do	rządu39.

Wydaje	się,	że	prawdopodobieństwo	użycia	przez	 terrorystów	broni	ma-
sowego	rażenia	rośnie	przynajmniej	z	trzech	powodów.	Po	pierwsze,	powsta-
ją	wciąż	nowe	grupy	terrorystyczne,	różniące	się	wprawdzie	ideologiami,	ale	
chcące	 zwrócić	 na	 siebie	 uwagę	 opinii	 publicznej.	 Przy	 tym	 prawdopodob-
nie	najbardziej	zainteresowane	byłyby	grupy	działające	długo	i	bezskutecznie,	
które	 poprzez	 atak	 z	 użyciem	 broni	 masowego	 rażenia	 wyraziłyby	 swą	 de-
sperację.	Drugim	z	powodów	jest	coraz	powszechniejsza	dostępność	kompo-
nentów	do	produkcji	broni	masowego	rażenia	oraz	wiedzy	techniczno-tech-
nologicznej	niezbędnej	do	jej	sporządzenia.	Ogrom	i	szczegółowość	wiedzy	
z	dziedziny	chemii,	fizyki	i	biologii,	w	tym	również	dotyczącej	organizmów	
chorobotwórczych,	 jaka	 zgromadzona	 jest	 w	 bibliotekach	 publicznych	 i	 In-
ternecie,	a	przede	wszystkim	jej	dostępność	powodują,	że	nawet	niedoświad-
czone	na	tym	polu	osoby	mogłyby	skonstruować	np.	dobrze	działającą	bombę	
biologiczną.	 Po	 trzecie,	 zdobycie	 bądź	 skonstruowanie	 urządzeń	 ułatwiają-
cych	rozprzestrzenianie	środków	chemicznych	i	biologicznych	w	budynkach,	
metrze	czy	nad	miastami	i	osiedlami	nie	stwarza	w	chwili	obecnej	większych	
kłopotów40.

Większość	analityków	zagrożeń	terrorystycznych	do	pewnego	czasu	wie-
rzyła,	że	broń	jądrowa	skradziona	przez	terrorystów	stworzyłaby	największe	
zagrożenie.	 Obecnie	 zakłada	 się,	 że	 choć	 większość	 grup	 terrorystycznych	
nie	ma	środków	finansowych	ani	możliwości	technicznych,	aby	samodzielnie	
stworzyć	broń	jądrową,	to	mogą	jednak	zgromadzić	tyle	materiału	radioak-
tywnego,	aby	ją	skonstruować.	Tym	bardziej	że	niektóre	ugrupowania	mają	

39	 Ibidem:	s.	27.
40	 Ibidem:	s.	35.
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wsparcie	 państw	 posiadających	 broń	 masowego	 rażenia	 lub	 dysponujących	
technologią	jądrową.

Trzeba	też	liczyć	się	z	tym,	że	produkcja	broni	chemicznej	trwa	na	świecie	
nieprzerwanie	od	prawie	stu	lat,	broni	biologicznej	i	jądrowej	od	wielu	dekad,	
a	duże	jej	rozprzestrzenienie	ułatwia	dostęp,	bo	coraz	trudniej	panować	nad	
zgromadzonym	arsenałem	–	kontrolować	i	chronić	zasoby	środków	i	kompo-
nentów	do	produkcji	broni.

Broń	 masowego	 rażenia	 w	 rękach	 terrorystów	 staje	 się	 jeszcze	 bardziej	
przerażająca	 wobec	 rozprzestrzenienia	 technologii	 rakietowej,	 zwłaszcza	
w	krajach,	które	nie	dają	rękojmi	utrzymania	odpowiedniego	poziomu	zabez-
pieczeń	przed	wykupem	czy	kradzieżą	egzemplarzy	broni.	Dużym	zagroże-
niem	jest	fakt,	że	Osama	bin	Laden	i	jego	organizacja	artykułowała	zaintere-
sowanie	BMR41.

Ryzyko	zaistnienia	terroryzmu	BMR	czy	szantażu	z	użyciem	broni	jądro-
wej,	chemicznej	czy	też	biologicznej	wyraźnie	wzrosło	przez	ostatnie	dwie	de-
kady.	Chyba	najistotniejszą	tego	przyczyną	jest	ciągle	ogromna	liczba	broni	
jądrowej	na	świecie	przy	nieustannej	ekspansji	cywilnych	programów	jądro-
wych,	a	także	łatwa	dostępność	komponentów	do	stworzenia	broni	biologicz-
nej	i	chemicznej,	co	determinuje	wzrost	produkcji	odpowiednich	materiałów.	
Nie	mniej	ważnym	powodem	jest	coraz	większa	liczba	grup	terrorystycznych	
nastawionych	w	swych	działaniach	na	powodowanie	masowych	strat42.

Należy	też	uwzględnić	fakt,	że	brak	lub	niedostateczna	ochrona	materia-
łów	jądrowych	w	jednym	kraju	może	spowodować	szantaż	jądrowy	grup	ter-
rorystycznych	w	innym	kraju	–	w	innej	części	globu.	Dlatego	takie	zagrożenie	
musi	być	brane	pod	uwagę	bardzo	poważnie,	ponieważ	nawet	jeden	przepro-
wadzony	 z	 sukcesem	 atak	 terrorystyczny	 z	 użyciem	 broni	 jądrowej	 miałby	
szerokie	i	nieprzewidywalne	wręcz	konsekwencje.

Istnieją	różne	prognozowane	formy	użycia	broni	jądrowej	przez	ugrupo-
wania	terrorystyczne.	Przykładowo:
	 •	 przejęcie	elektrowni	jądrowej	w	celu	zastosowania	szantażu;

41	 BMR w rękach terrorystów. www.odci.gov.pl	12.02.2006	r.	
42	 Zob.	ALEXNDER	Y.,	HOENIG	M.:	op.	cit.	s.	54.
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	 •	 sabotaż	pracy	reaktora	jądrowego	(badawczego,	w	elektrowni	jądrowej,	
czy	jednostki	napędowej	w	okręcie	wojskowym)	i	spowodowanie	kata-
strofy	opartej	na	stopieniu	reaktora;

	 •	 podłożenie	bomby	(nawet	dużej	mocy,	umieszczonej	np.	w	samocho-
dzie)	w	elektrowni	jądrowej;

	 •	 sporządzenie	lub	kradzież	broni	jądrowej	(z	miejsca	jej	przechowywania	
lub	w	czasie	transportu)	w	celu	szantażu	nią	władz	lub	w	celu	jej	zdeto-
nowania;

	 •	 kradzież	potrzebnego	do	budowy	bomby	materiału	(plutonu	lub	uranu	
o	odpowiednim	stopniu	wzbogacenia)	w	celu	choćby	kreowania	atmo-
sfery	zagrożenia	atakiem	jądrowym;	

	 •	 przeprowadzenie	 ataku	 na	 transport	 materiałów	 jądrowych	 (wiezio-
nych	np.	do	reaktorów	badawczych,	czy	laboratoriów)	w	celu	ich	przeję-
cia	albo	spowodowania	skażenia	radiologicznego43.

Podstawowe	wnioski,	jakie	wysnuli	autorzy	szczegółowej	analizy	Can Ter-
rorists Build Nuclear Weapons? 44,	sprowadziły	się	do	stwierdzenia,	że	po	speł-
nieniu	 określonych	 warunków,	 broń	 jądrowa	 może	 zostać	 skonstruowana	
przez	grupę	ludzi	wcześniej	niezaangażowanych	w	projektowanie	czy	budowę	
takiej	broni.	Jednakże	muszą	to	być	specjaliści	z	dziedzin	wiedzy	niezbędnej	
do	podjęcia	tych	prac.	Również	i	transfer	specjalistów	powinien	być	ściśle	mo-
nitorowany	i	kontrolowany.

Ważnym	elementem	zagrożenia	jest	także	możliwość	wykorzystania	przez	
ugrupowania	 terrorystyczne	 materiałów	 rozszczepialnych	 w	 celu	 skażenia	
ważnych	miejsc	użyteczności	publicznej.	Także	i	ten	problem	należy	poddać	
ścisłej	międzynarodowej	kontroli45.

Problem	superterroryzmu	 i	proliferacji	BMR	wśród	ugrupowań	 terrory-
stycznych	 jest	 ogromnym	 wyzwaniem	 dla	 społeczności	 międzynarodowej.	
Nie	należy	dopuścić,	by	stał	się	realnym	zagrożeniem	globalnym.

43	 Prognozy użycia BMR przez ugrupowania terrorystyczne. www.aon.edu.pl/zn2003/
art6.htm	11.01.2006	r.

44	 Can Terrorists Build Nuclear Weapons? www.nci.org.	11.01.2006	r.	
45	 Ibidem.
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4. Międzynarodowe unormowania prawne  
oraz możliwości reagowania i zapobiegania aktom terroryzmu

Współczesny	 terroryzm	 jest	 zjawiskiem	globalnym	o	zasięgu	międzyna-
rodowym.	Do	jego	zwalczania	konieczna	jest	ścisła	kooperacja	społeczności	
międzynarodowej	państw	cywilizowanych.	Pierwsze	akty	prawne	dotyczące	
terroryzmu	pojawiły	się	na	początku	XX	wieku.	W	konwencjach	podpisanych	
18	października	1907	roku	w	Hadze,	przede	wszystkim	zaś	w	konwencji	Iv	
(Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej),	a	dokładnie	w	jej	za-
łączniku	(Regulamin praw i zwyczajów wojny lądowej)	 stanowi	się,	że	 stro-
ny	wojujące	nie	mają	nieograniczonego	prawa	wyboru	środków	szkodzenia	
przeciwnikowi	(art.	22)	oraz	że	wzbronione	jest	atakowanie,	w	jaki	bądź	spo-
sób	bezbronnych	miast,	wsi,	domów	mieszkalnych	i	budowli	(art.	25)46.

Jest	to	bardzo	szerokie,	najogólniej	rzecz	biorąc,	potraktowanie	problemu,	
bowiem	wprost	do	zjawiska	terroryzmu	nie	odnoszono	się	 jeszcze	wówczas	
z	oczywistego	powodu,	terror	i	terroryzm	nie	miały	tak	powszechnego	cha-
rakteru,	jak	ma	to	miejsce	współcześnie.	W	prawie	międzynarodowym	bar-
dziej	bezpośrednie	próby	rozpatrywania	spraw	odnoszących	się	do	zjawiska	
terroryzmu	zostały	podjęte	w	trakcie	międzynarodowych	konferencji	zajmu-
jących	się	standaryzacją	prawa	karnego,	które	odbywały	się	w	 latach	1927–	
–1935.	Pierwsze	dyskusje	związane	z	zagrożeniem	terrorystycznym	na	świe-
cie	miały	miejsce	w	ramach	Komisji	Prawa,	która	ukonstytuowała	się	w	trak-
cie	 konferencji	 naukowej	 w	 La	 Paz,	 obradującej	 w	 1919	 roku,	 a	 następnie	
w	czasie	konferencji	w	Brukseli,	zorganizowanej	w	1926	roku	pod	auspicjami	
Międzynarodowego	 Stowarzyszenia	 Prawa	 Karnego,	 gdzie	 po	 raz	 pierwszy	
zaproponowano	i	przyjęto	definicję	terroryzmu	międzynarodowego,	określa-
jąc	go	jako	czyn	bezprawny	i	polegający	na	pogwałceniu	porządku	międzyna-
rodowego.	W	rok	później	na	podobnej	konferencji	w	Warszawie	definicję	ter-

46	 Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej. Załącznik	do	Iv	konwencji	ha-
skiej	z	18	października	1907	r.	W:	Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Prawo wo-
jenne. Zbiór dokumentów. Warszawa	1991.	s.	23.
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roryzmu	rozszerzono	o	element	umyślnego	środka	mogącego	prowadzić	do	
wywołania	powszechnego	zagrożenia47.

Europejskie	 środowiska	 naukowe	 próbowały	 ustalić	 wspólne	 stanowi-
sko	w	trakcie	kolejnych	konferencji,	które	odbywały	się	w	Brukseli,	Paryżu,	
Kopenhadze,	Madrycie.	W	wyniku	tych	spotkań	i	podjętych	tam	ustaleń	na	
konferencji	kopenhaskiej	w	1935	roku	zdołano	przedstawić	pierwszy	pełniej-
szy	raport	na	temat	terroryzmu,	w	którym	m.in.	podkreślono	jego	ponadpań-
stwowy	i	ponadnarodowy	charakter.	Należy	zauważyć,	że	prace	prawników	
dążyły	do	 rozwiązania	zagadnienia	 terroryzmu	z	punktu	widzenia	 formal-
no	prawnego.	W	trakcie	sesji	Międzynarodowego	Stowarzyszenia	Prawa	Kar-
nego	w	Madrycie	w	1976	roku	przyjęto	stanowisko,	że:	terroryzm, który równa 
z ziemią społeczność międzynarodową i prawa człowieka, wytacza jego spraw-
ców poza prawa całej ludzkości. Międzynarodowi terroryści są, więc wrogami 
ludzkości... 48.

Ostatni	w	XX	wieku	Xv	Kongres	tego	Stowarzyszenia	odbył	się	w	Buda-
peszcie	 we	 wrześniu	 1999	 roku.	 Poświęcony	 był	 zwalczaniu	 przestępczości	
zorganizowanej,	w	tym	także	przeciwdziałaniu	terroryzmowi.

Powszechność	 zjawiska,	 jakim	 z	 czasem	 stał	 się	 terroryzm,	 zauważono	
w	Europie	po	zamachu	na	króla	 Jugosławii	 i	ministra	 spraw	zagranicznych	
Francji,	do	którego	doszło	w	Marsylii	w	1934	roku.	Już	nie	tylko	naukowcy	
dyskutowali	o	tym	problemie,	ale	żywa	reakcja	społeczeństw	Europy	wzmogła	
nacisk	na	polityków,	by	zainteresowali	się	sprawą	terroryzmu.	Sprawą	zainte-
resowała	się	Liga	Narodów.	Projekt	międzynarodowej	konwencji	Ligi	Naro-
dów	 dotyczącej	 przeciwdziałania	 popełnianiu	 przestępstw	 terrorystycznych	
był	już	gotowy	przed	końcem	1934	roku.	Po	kilku	miesiącach	dyskusji	został	
przyjęty	przez	państwa	członkowskie	Ligi49.

W	 1936	 roku	 Liga	 Narodów	 przyjęła	 rezolucję	 zakazującą	 i	 potępiającą	
wszystkie	 formy	 zamachów	 terrorystycznych	 na	 życie	 lub	 wolność	 osoby	
uczestniczącej	w	pracach	zagranicznych	przedstawicielstw	dyplomatycznych	
i	wezwano	państwa	do	karania	zamachowców	za	czyny	mające	międzynaro-

47	 PAWOWŁOWSKI	J.	(red.):	op.	cit.	s.	35.
48	 MUSZYŃSKI	J.:	Terroryzm polityczny. Warszawa	1981.	s.	139.
49	 PAWŁOWSKI	J.	(red.):	op.	cit.	s.	36.
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dowy	 charakter	 i	 popełnione	 niezależnie	 od	 miejsca	 przebywania	 sprawcy,	
miejsca	dokonania	zamachu	czy	też	obywatelstwa	zamachowca.

W	1937	roku	w	Genewie,	pod	auspicjami	Ligi	Narodów,	przyjęto	konwen-
cję	międzynarodową	o	zapobieganiu	i	zwalczaniu	terroryzmu,	która	określała	
pojęcie	terroryzmu	oraz	zawierała	zasady	ścigania	i	karania	sprawców.	Zgod-
nie	z	 jej	postanowieniami	miało	nastąpić	rozszerzenie	zakresu	przestępstw,	
których	sprawcy	podlegają	ekstradycji	o	przestępstwa	określone	w	konwen-
cji	 jako	 akty	 uznane	 za	 terroryzm	 międzynarodowy.	 Konwencję	 podpisały	
24	państwa	(w	tym	także	Polska),	ale	ratyfikował	ją	tylko	jeden	kraj	i	w	związ-
ku	z	tym	nie	weszła	w	życie.

Prawo	jest	istotnym	elementem	i	narzędziem	w	rękach	władzy,	mającym	
chronić	społeczeństwa,	a	tym	samym	obywateli	przed	patologiami	społecz-
nymi	i	bandytyzmem,	do	którego	terroryzm,	jako	szczególnie	zdefiniowana	
forma	bandytyzmu,	z	całą	pewnością	możemy	zaliczyć.	Ważne	stało	się,	aby	
organizacje	międzynarodowe	znalazły	takie	narzędzia	(konwencje,	rezolucje,	
dyrektywy,	uzgodnienia	itd.),	aby	walka	z	terroryzmem	i	terrorystami	stała	
się	naprawdę	skuteczna.	Fakt	nieuchronności	kar	za	popełnione	przestępstwa	
stanowi	przestrogę	dla	wielu	potencjalnych	terrorystów.	Wymierzanie	kar	za	
działalność	terrorystyczną	stanowi	dla	społeczeństwa	istotny	sygnał	wskazu-
jący	na	skuteczność	władz	w	walce	z	terroryzmem	oraz	wzmocnienie	poczu-
cia	 bezpieczeństwa	 obywateli	 przez	 świadomość	 odizolowania	 terrorystów	
w	więzieniu.

Po	 zakończeniu	 II	 wojny	 światowej	 zagadnieniem	 walki	 z	 terroryzmem	
zajęła	 się	 ONZ.	 Rezolucje	 Zgromadzenia	 Ogólnego	 NZ	 i	 inne	 dokumen-
ty	najczęściej	odnosiły	się	do	walki	z	terroryzmem	światowym	w	kontekście	
traktowania	 aktów	 terroryzmu	 jako	 zbrodni	 międzynarodowych;	 oceniano	
dopuszczalność	 czynów	 opartych	 na	 przemocy	 w	 zależności	 od	 kontekstu	
politycznego,	 w	 jakim	 były	 dokonywane;	 próbowano	 udoskonalić	 definicję	
i	wyjaśnić	przyczyny	jego	występowania50.

Najważniejszymi	dokumentami	ONZ	z	okresu	ostatniego	trzydziestolecia	
działalności	Organizacji,	dotyczącymi	tej	tematyki	są:
	 •	 Rezolucja	Zgromadzenia	Ogólnego	z	24	października	1970	roku	stwier-

dzająca,	że	każde państwo ma obowiązek powstrzymywania się od orga-

50	 I	bidem:	s.	36.
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nizowania, podżegania, wspomagania lub uczestnictwa w aktach terro-
rystycznych w innym państwie lub godzić się na zorganizowanie na jego 
terytorium działalności mającej na celu dokonywanie takich aktów, kie-
dy wymienione tu czyny obejmują użycie siły lub groźbę jej użycia;

	 •	 Rezolucja	nr	2625	z	24	października	1970	roku,	mówiąca	m.in.	o	wa-
runkach	dopuszczających	użycie	przemocy;

	 •	 Rezolucja	Zgromadzenia	Ogólnego	NZ	nr	3034	z	18	grudnia	1972	roku,	
również	dotycząca	m.in.	dopuszczalności	przemocy;

	 •	 Rezolucja	 nr	 3103/XXvIII	 z	 12	 grudnia	 1973	 roku	 dotyczyła	 podsta-
wowych	zasad	statusu	prawnego	bojowników	walczących	z	kolonialną	
i	obcą	dominacją	oraz	reżimami	rasistowskimi.

Wydarzenia,	które	miały	miejsce	podczas	 igrzysk	olimpijskich	w	Mona-
chium	w	1972	roku51,	spowodowały,	że	ONZ	podjęła	prace	nad	zagadnieniem	
zwalczania	terroryzmu,	powołując	na	XXvII	Sesji	Zgromadzenia	Ogólnego	
NZ	w	1972	roku	komitet	ad	hoc	ds.	terroryzmu	międzynarodowego,	złożony	
z	przedstawicieli	35	państw.	Założono,	że	komitet	wskaże	źródła	terroryzmu,	
opracuje	definicję	prawną	i	zaproponuje	środki	jego	zwalczania.	Prace	tej	in-
stytucji,	działającej	przez	kilka	 lat,	nie	zakończyły	się	sukcesem	i	nie	udało	
się	zdefiniować	prawnie	tego	zjawiska.	Okazało	się,	że	terroryzm	międzyna-
rodowy	nadal	jest	bardzo	skomplikowanym	problemem	politycznym.	Głów-
nym	 powodem	 zróżnicowania	 państw	 był	 ich	 stosunek	 do	 działalności	 ru-
chów	narodowowyzwoleńczych.	W	rezultacie	prac	komitetu,	pod	auspicjami	
ONZ	uchwalono	14	grudnia	1973	roku	nowojorską	Konwencję o zapobieganiu 
przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystają-
cym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom.

Kolejne	akty	prawne	dotyczące	problemu	terroryzmu	to:
	 •	 Rezolucja	 Zgromadzenia	 Ogólnego	 NZ	 nr	 3314/XXIX	 z	 14	 grudnia	

1974	roku	w	sprawie	definicji	agresji	wraz	z	załącznikiem.	Zdefiniowa-
no	tu	pojęcie	aktu	agresji,	uznając,	że	jest	to	akt wysyłania przez pań-
stwo lub w jego imieniu uzbrojonych band lub grup zbrojnych, oddziałów 
nieregularnych lub najemników, które dokonują zbrojnych aktów prze-

51	 We	wrześniu	1972	roku	palestyńska	organizacja	Czarny	Wrzesień	opanowała	budynek	
w	wiosce	olimpijskiej	w	Monachium,	w	którym	zakwaterowani	byli	reprezentanci	Izraela.	
Próba	odbicia	zakładników	z	ekipy	izraelskiej	podjęta	przez	niemieckie	siły	bezpieczeństwa	
zakończyła	się	kilkunastoma	ofiarami	śmiertelnymi.
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ciwko innemu państwu w stopniu dorównującym aktom wymienionym 
powyżej, względnie zaangażowanie się w znaczny sposób w takie działa-
nie52.	Podczas	zgromadzenia	Rada	Bezpieczeństwa	stwierdziła	ponadto,	
że	w	wyżej	wymienionej	rezolucji	dokonane	wyliczenie	działań	nie	jest	
wyczerpujące	i	Rada	Bezpieczeństwa	może	uznać,	że	inne	akty	stano-
wią	agresję	(art.	4).

	 •	 Rezolucje	zaprezentowane	podczas	XXXI	(1976	r.)	i	XXXII	(1977	r.)	se-
sji	Zgromadzenia	Ogólnego	NZ,	w	których	potępiono	terror,	stosowany	
przez	niektóre	reżimy,	odmawiające	narodom	prawa	do	samookreśle-
nia	i	represjonowanie	ich	w	różnych	formach.

	 •	 Rezolucja	z	17	grudnia	1979	roku	zaprezentowana	w	czasie	XXXIv	se-
sji	ZO	stwierdzała	m.in.,	że	międzynarodowy terroryzm stanowi niebez-
pieczeństwo dla porządku światowego z tego powodu, iż naraża na nie-
bezpieczeństwo lub pozbawia życia ludzi oraz zagraża ich podstawowym 
wolnościom.

	 •	 W	celu	zapobiegania	ścigania	i	karania	aktu	brania	zakładników	jako	
przejawu	terroryzmu	międzynarodowego	18	grudnia	1979	roku	zawar-
to	międzynarodową	Konwencję przeciwko braniu zakładników,	Polska	
ratyfikowała	konwencję	13	marca	2000	roku53.

	 •	 10	grudnia	1982	roku	Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie mo-
rza	ustanowiono	m.in.	obowiązek	współpracy	w	zwalczaniu	piractwa	
na	morzach.

	 •	 Rezolucja	nr	40/61	Zgromadzenia	Ogólnego	NZ	z	9	grudnia	1985	roku,	
potępiająca	 akt	 uprowadzenia	 śródziemnomorskiego	 statku	 pasażer-
skiego	„Achille	Lauro”,	zalecała	wszystkim	państwom,	zarówno	jedno-
stronnie,	jak	i	we	współpracy	z	innymi	państwami,	a	także	właściwymi	
organami	Narodów	Zjednoczonych,	podejmowanie	działań	mających	
na	celu	stopniową	eliminację	przyczyn	leżących	u	podstaw	międzyna-
rodowego	terroryzmu	oraz	zwracanie	szczególnej	uwagi	na	 takie	zja-
wiska,	 jak:	kolonializm,	rasizm,	sytuacje	pociągające	za	sobą	masowe	
i	ciężkie	 pogwałcenia	 praw	 człowieka	 i	 podstawowych	 wolności,	 jak	

52	 Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych... s.	230.
53	 Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników. Dz.U.	 2000	 nr	 106.	

poz.	1123.
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również	związane	z	obcą	okupacją,	które	mogą	spowodować	powsta-
nie	międzynarodowego	terroryzmu	i	zagrażać	międzynarodowemu	po-
kojowi	 i	 bezpieczeństwu.	 Zdecydowanie	 potępiono,	 jako	 przestępcze,	
wszystkie	akty,	metody	i	działania	terrorystyczne,	bez	względu	na	miej-
sce	popełnienia	i	osobę	sprawcy,	w	tym	zwłaszcza	działanie	zagrażające	
przyjaznym	stosunkom	między	państwami	i	ich	bezpieczeństwu54.

	 •	 W	rezolucji	z	9	grudnia	1994	roku	podjęto	kolejną	próbę	zdefiniowania	
terroryzmu,	jego	źródeł	i	przyczyn.

	 •	 Komisja	Prawa	Międzynarodowego,	na	zlecenie	Zgromadzenia	Ogól-
nego	NZ,	podjęła	próbę	opracowania	kodeksu	postępowania	przeciwko	
pokojowi	oraz	bezpieczeństwu	ludności	i	w	Iv	raporcie	z	1986	roku	do	
aktów	terroru	zaliczyła	działania,	które:

	 1.	 powodują	śmierć	lub	poważne	obrażenia	ciała	albo	utratę	wolności	
głowy	 państwa,	 osób	 korzystających	 z	 uprawnień	 głowy	 państwa,	
dziedzicznych	i	sygnowanych	sukcesorów	głowy	państwa,	małżon-
ków	tych	osób	albo	osób,	którym	powierzono	funkcje	publiczne;

	 2.	 niszczą	 lub	 uszkadzają	 własność	 publiczną,	 zagrażają	 życiu	 człon-
ków	 społeczeństwa	 i	 wywołują	 strach	 przed	 wspólnym	 niebezpie-
czeństwem,	pozwalają	wytwarzać,	posiadać	lub	zaopatrywać	w	broń	
i	amunicję	lub	szkodliwe	substancje	osoby	dokonujące	powyższych	
czynów55.

	 •	 Konwencja o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej jest	najnowszą	
inicjatywą	 ONZ	 w	 zakresie	 walki	 z	 terroryzmem.	 W	 tym	 akcie	 pra-
wa	międzynarodowego	podjęto	kolejną,	 lecz	tylko	częściowo	skutecz-
ną,	próbę	odniesienia	się	do	zjawiska	terroryzmu	współczesnego	świa-
ta.	Nie	zdołano	jednak	ustalić	listy	przestępstw,	na	której	umieszczone	
byłyby	akty	terrorystyczne.	W	projekcie	Konwencji	zaproponowanym	
przez	 komitet	 ad	 hoc	 wyrażono	 zaniepokojenie	 związkami	 między	
działalnością	 zorganizowanych	 grup	 przestępczych	 a	 aktami	 terro-
ru.	 Prace	 nad	 tym	 dokumentem	 formalnie	 rozpoczęły	 się	 w	 końcu	
1998	roku,	kiedy	Zgromadzenie	Ogólne	powołało	specjalny	komitet	ad	

54	 Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu 
żeglugi morskiej. Dz.U.	1994	nr	129.	poz.	635.

55	 CESARZ	Z.,	STADTMULLER	E.:	op.	cit.	s.	371.
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hoc	 do	 opracowania	 Konwencji.	 Jej	 tekst	 zaprezentowano	 ONZ	 pod-
czas	 spotkania	 milenijnego	 w	 2000	 roku.	 Jak	 widać,	 zagadnienie	do-
tyczące	 terroryzmu	nie	udało	się	w	pełni	 rozwiązać,	bowiem	kwestia	
ta	 od	 wielu	 lat	 stanowi	 najbardziej	 kontrowersyjny	 politycznie	 prob-
lem.	Jednak	dokument	w	swej	treści	obejmuje	przestępstwa	o	charakte-
rze	międzynarodowym	i	popełnione	w	związku	z	działaniem	zorgani-
zowanych	grup.	Międzynarodowy	charakter	przestępstwa	ma	miejsce	
wówczas,	gdy	jest	ono	dokonane:	na terytorium więcej niż jednego pań-
stwa; w jednym państwie, lecz istotna część przygotowań do niego, plano-
wania, kierowania lub kontroli nad nim odbywa się w innym; w jednym 
państwie, ale dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która angażu-
je się w działalność przestępczą w więcej niż jednym państwie; w jednym 
państwie, ale spowodowało istotne skutki w innym państwie56.	Przedsta-
wiciele	ponad	150	państw,	w	tym	Polski,	podpisali	konwencję	w	Paler-
mo	12	grudnia	2000	roku,	Polska	ratyfikowała	ją	pół	roku	później57.

Po	ataku	terrorystycznym	na	USA	11	września	2001	roku	w	system	walki	
z	międzynarodowym	terroryzmem	włączone	zostały	wszystkie	agendy	i	or-
ganizacje	powiązane	z	ONZ.

W	 prawie	 Unii	 Europejskiej	 przeciwdziałanie	 terroryzmowi	 przez	 długi	
czas	nie	znajdowało	właściwego	miejsca	w	odniesieniu	do	faktycznej	rangi,	
jakim	było	i	jest	zagrożenie	terroryzmem.	W	początkowym	etapie	współpra-
cy	 państw	 członkowskich	 Wspólnoty	 Europejskiej	 kwestia	 zwalczania	 ter-
roryzmu	 traktowana	 była	 raczej	 jako	 wewnętrzny	 problem	 poszczególnych	
państw.	Unia	szczególną	aktywność	wykazała	w	tej	dziedzinie	po	bezpreceden-
sowych	atakach	terrorystycznych	w	Waszyngtonie	i	Nowym	Jorku	we	wrześ-
niu	2001	roku.	Osiągnięto	wreszcie	consensus	w	sprawie	definicji	terroryzmu,	
zalecono	wszystkim	państwom	członkowskim	wprowadzenie	ujednoliconych	
rozwiązań	prawnych	w	zakresie	walki	z	terroryzmem	do	narodowych	kodek-
sów	karnych,	wzmocniono	kompetencyjnie	i	strukturalnie	Europol	i	jego	sy-
stem	zwalczania	terroryzmu.

56	 PAWŁOWSKI	J.	(red.):	op.	cit.	s.	38.
57	 Konwencja o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Dz.U.	2001	nr	90.	poz.	994.
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Do	 czasu	 proklamowania	 Unii	 Europejskiej	 (1992	 roku)	 państwa	 człon-
kowskie	Wspólnot	Europejskich	koncentrowały	się	głównie	na	zagadnieniach	
integracji	w	sektorze	gospodarczym,	bezpieczeństwo	wewnętrzne	zaś	pozo-
stawiały	 do	 prawie	 wyłącznej	 kompetencji	 poszczególnych	 państw	 człon-
kowskich.	Początkiem	szerszego	współdziałania	państw	członkowskich	póź-
niejszej	Unii	w	zakresie	zwalczania	terroryzmu	była	ich	aktywność	w	latach	
siedemdziesiątych,	kiedy	odnotowano	w	Europie	znaczne	wzmożenie	działal-
ności	ruchów	i	organizacji	terrorystycznych,	szczególnie	w	Niemczech	(Frak-
cja	 Czerwonej	 Armii	 –	 Bader	 Meinhof),	 we	 Francji	 (Akcja	 Bezpośrednia),	
w	Irlandii	(Irlandzka	Armia	Republikańska	–	IRA)	i	w	Hiszpanii	(organiza-
cja	skrajnych	separatystów	baskijskich	–	ETA).

W	 odpowiedzi	 na	 zaistniałe	 w	 Europie	 Zachodniej	 zagrożenie	 podczas	
spotkania	 ministrów	 spraw	 wewnętrznych	 krajów	 członkowskich	 wspólnot	
w	Rzymie	w	1975	roku	postanowiono	nawiązać	współpracę	resortów	spraw	
wewnętrznych	 i	 sprawiedliwości,	 w	 ramach	 tzw.	 struktury	 TREvI58.	 Po	
1990	roku	jednym	z	głównych	zadań	grupy	TREvI	było	przygotowanie	utwo-
rzenia	Europolu.	Artykuły	29	i	30	(dawne	K.	1,	i	K.	2)	Traktatu o Unii Europej-
skiej	stanowią,	że	celem	Unii	jest	zapewnienie	obywatelom	wysokiego	stopnia	
bezpieczeństwa	poprzez	wspólne	działanie	państw	członkowskich	w	dziedzi-
nie	współpracy	policji	i	współpracy	sądowej.	Cel	ten	ma	być	osiągnięty	m.in.	
poprzez	zapobieganie	przestępczości	zorganizowanej	i	innej59.	

Zgodnie	 z	 powyższymi	 artykułami	 kraje	 członkowskie	 UE	 podpisały	
w	1995	 roku	 Konwencję	 o utworzeniu Europolu,	 którego	 biuro	 zaczęło	 for-
malnie	pracować	w	połowie	1999	roku	W	art.	2	ust.	1	Konwencji	zapisano,	że	
jednym	z	jej	głównych	celów	jest	udoskonalenie	i	wzmocnienie	efektywności	
działania	oraz	wsparcie	instytucji	odpowiedzialnych	w	unijnej	„15”	za	zapo-
bieganie	i	walkę	z	terroryzmem.

Na	Europol	nałożono	obowiązek	zajmowania	się	przestępstwami,	jakie	zo-
stały	lub	mogą	zostać	popełnione	w	trakcie	działań	terrorystycznych	wobec	
życia,	 zdrowia,	 wolności	 osobistej	 lub	 majątku.	 Państwa	 członkowskie	 UE,	

58	 Nazwa	tej	grupy	nie	jest	skrótem	od	Terrorisme,	Radicalisme,	Exstremisme,	violence	
Internationale	(jak	sądzono	wcześniej),	lecz	wywodzi	się	od	nazwy	słynnej	rzymskiej	fontan-
ny	„di	Trevi”	znajdującej	się	nieopodal	miejsca	obrad.	DURYS	P.,	JASIŃSKI	F.:	Zwalczanie 
terroryzmu w ramach Unii Europejskiej. „Wspólnoty	Europejskie”	nr	6/	2000.	s.	106.

59	 BARCZ	J.:	Traktat o Unii Europejskiej. Wstęp i komentarz. Warszawa	2000.	s.	71	i	72.
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będąc	wyraźnie	zainteresowane	utrzymaniem	swych	narodowych	kompeten-
cji	antyterrorystycznych,	dodały	do	Konwencji	przepis,	że	Europol	zacznie	się	
zajmować	problematyką	terroryzmu	dopiero	w	dwa	lata	po	ratyfikacji	umo-
wy,	chyba	że	Rada	Unii	podejmie	decyzje	przyspieszające	ten	termin.	Odpo-
wiednią	decyzję	w	tej	sprawie	podjęto	już	w	grudniu	1998	roku,	czyli	wkrót-
ce	 po	 wejściu	 w	 życie	 Konwencji.	 Powodem	 tego	 była	 znaczna	 aktywizacja	
działań	algierskiej	Zbrojnej	Grupy	Islamskiej	we	Francji	oraz	dalsza	eskalacja	
konfliktów	w	Irlandii	Północnej	i	hiszpańskim	Kraju	Basków.

Postęp	 w	 dziedzinie	 prawnych	 unormowań	 antyterrorystycznych	 doty-
czących	państw	unijnych	nastąpił	wraz	z	przyjęciem	w	1992	roku	Traktatu 
o Unii Europejskiej,	 w	 którym	 po	 raz	 pierwszy	 ujęto	 zadania	 zapobiegania	
i	zwalczania	przestępczości	oraz	współpracy	międzyrządowej	w	tym	zakre-
sie	(tzw.	III	filar	Traktatu o Unii Europejskiej,	czyli	do	wymiaru	sprawiedli-
wości	i	spraw	wewnętrznych	Justice	and	Home	Affairs	–	JHA).	Zgodnie	z	ów-
czesnym	 art.	 K.	1	 TUE	 przedmiotem	 wspólnego	 zainteresowania	 państw	
członkowskich	jest	m.in.:	współpraca	policji	w	celach	prewencyjnych	i	w	wal-
ce	z	terroryzmem,	nielegalnym	handlem	narkotykami	i	innymi	poważnymi	
formami	 międzynarodowej	 przestępczości,	 łącznie	 z	 koniecznymi	 formami	
współpracy	celnej	oraz	zorganizowaniem	systemu	wymiany	informacji	w	ra-
mach	Biura	Policji	Europejskiej	(Europol).

W	traktacie	z	Maastricht	przyjęto	wspólne	ustalenia	dotyczące	stworzenia	
i	utrzymywania	 rejestru	 wyspecjalizowanych	 antyterrorystycznych	 kompe-
tencji,	umiejętności	i	wiedzy	eksperckiej	w	celu	ułatwienia	współpracy	anty-
terrorystycznej	między	państwami-członkami.	Każde	państwo	członkowskie	
sprawujące	przewodnictwo	w	Unii	miało	być	odpowiedzialne	za	kompleto-
wanie,	prowadzenie	i	upowszechnianie	wspomnianego	rejestru.	Warto	przy-
pomnieć,	że	powyższe	rozwiązania	wynikają	z	podstaw	ogólniejszych	zawar-
tych	np.	w	art.	J.4,	w	którymi	stwierdza	się,	iż:	Wspólna polityka zagraniczna 
i wspólna polityka bezpieczeństwa obejmuje wszystkie te kwestie, które są zwią-
zane z bezpieczeństwem Unii60.

60	 KRAJSKI	S.:	Traktat z Maastricht. Wstęp i komentarz. Warszawa	1998.	s.	25.	Potwier-
dzono	to	w	traktacie	z	Nicei	w	art.	17,	a	w	art.	29	zapowiedziano	ściślejszą	współpracę	orga-
nów	wymiaru	sprawiedliwości.	www.msz.gov.pl/uniaeu/traktat	z	nicei.html	14.01.2009	r.
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Inne	 wybrane	 dokumenty	 związane	 ze	 zwalczaniem	 terroryzmu,	 jakie	
przyjęła	UE,	to:
	 •	 deklaracja	o	finansowaniu	terroryzmu	z	30	listopada	1993	roku,	w	któ-

rej	wzywa	się	do	ścisłej	wymiany	informacji	oraz	szerszego	przyjrzenia	
się	problemowi	finansowania	terroryzmu;

	 •	 konwencja	 o	 uproszczonych	 procedurach	 ekstradycji	 pomiędzy	 pań-
stwami	członkowskimi	Unii	Europejskiej	(z	dnia	10	marca	1995	roku);

	 •	 deklaracja	z	La	Gomera	z	9	października	1995	roku,	przyjęta	przez	mi-
nistrów	sprawiedliwości	i	spraw	wewnętrznych	państw	członkowskich,	
gdzie	apeluje	się	do	zwiększenia	zakresu	współpracy	poprzez	udosko-
nalenie	współdziałania	organów	sądowych	i	policji,	szczególnie	w	dzie-
dzinie	wymiany	informacji;

	 •	 konwencja	dotycząca	ekstradycji	pomiędzy	państwami	członkowskimi	
UE	(z	27	września	1996	roku)61.

Przyjęcie	 15	 października	 1996	 roku	 aktu	 unijnego	 pod	 nazwą	 Wspólne 
działanie spowodowało	 wyznaczenie	 następujących	 celów	 współpracy	 mię-
dzynarodowej	w	dziedzinie	walki	z	terroryzmem:
	 •	 zapewnienie	lepszej	koordynacji	działań	podejmowanych	przez	państwa	

członkowskie	w	zakresie	zapobiegania	terroryzmowi	i	zwalczania	go;	
	 •	 wzmocnienie	istniejącej	współpracy	w	tym	zakresie	między	właściwy-

mi	organami	państw	członkowskich;
	 •	 udostępnienie	profesjonalnej	wiedzy	oraz	wypracowanych	metod	i	roz-

wiązań	przez	odpowiednie	organy	państw	członkowskich	innym	pań-
stwom	członkowskim62.

Zagadnienia	poczucia	bezpieczeństwa	związane	z	zagrożeniami	 terrory-
stycznymi	leżą	w	szczególnej	sferze	zainteresowań	śródziemnomorskich	kra-
jów	Unii	Europejskiej	(Francja,	Grecja,	Hiszpania,	Portugalia).	Z	ich	to	inicja-
tywy	w	listopadzie	1995	roku	odbyła	się	w	Barcelonie	konferencja	ministrów	
spraw	zagranicznych	państw	„piętnastki”,	na	którą	zaproszono	przedstawi-
cieli	jedenastu	państw	południowego	wybrzeża	Morza	Śródziemnego.	W	cza-
sie	spotkania	uzgodniono	wspólną	deklarację,	w	której	określono	szereg	zasad	

61	 PAWŁOWSKI	J.	(red.):	op.	cit.	s.	42.
62	 Ibidem:	s.	42.
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umożliwiających	stworzenie	politycznego	partnerstwa	w	zakresie	walki	z	ter-
roryzmem.	Przewidziano	w	niej	między	innymi:	współpracę	w	zakresie	prze-
ciwdziałania	 terroryzmowi,	przemytowi	narkotyków	i	nielegalnej	 imigracji.	
Konsekwencją	przyjętych	rozwiązań	było	uznanie	przez	Parlament	Europej-
ski	walki	z	 terroryzmem	za	priorytetową	 i	zalecenie	podjęcia	praktycznych	
działań,	które	 obejmą	 współpracę	 między	organami	 policyjnymi,	 wymiaru	
sprawiedliwości,	celnymi	i	administracyjnymi.	Współpraca	ta	zaowocowała	
stworzeniem	systemów	wymiany	informacji	i	ulepszeniami	procedur	ekstra-
dycyjnych63.

W	traktacie	amsterdamskim	z	1997	roku,	mimo	różnicy	zdań	między	pań-
stwami	 członkowskimi,	 wprowadzono	 istotne	 zmiany	 do	 dotychczasowych	
ram	współpracy	antyterrorystycznej.	W	zmienionym	art.	K.	1	TUE	(obecnie	
art.	29)	zapisano,	że	zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej 
i innej, w szczególności terroryzmu ma służyć zapewnieniu obywatelom wy-
sokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości.	Zmieniony	art.	K.	3	 (teraz	art.	32)	ustanawia	natomiast	wspól-
ne działania w dziedzinie współpracy sądów w sprawach karnych obejmujące,	
m.in.:	stopniowe	podejmowanie	środków	ustanawiających	dolne	granice	od-
noszące	 się	 do kar w dziedzinie przestępczości zorganizowanej, terroryzmu 
i nielegalnego przemytu narkotyków.	 W	 ramach	 III	 filaru	 określono	 ponad-
to	odpowiednie	ramy	instytucjonalne,	tj.	Komitet	Koordynujący,	trzy	Grupy	
Sterujące	oraz	wiele	hierarchicznie	uporządkowanych	grup	roboczych,	skła-
dających	się	z	ekspertów	krajów	członkowskich.	Grupa	Sterująca	II,	po	utwo-
rzeniu	Europolu,	przejęła	kompetencje	TREvI.	Podczas	szczytu	w	Amsterda-
mie	przyjęto	ponadto	Plan UE działania na rzecz zwalczania przestępczości 
zorganizowanej.	W	ślad	za	apelem	Rady	Europejskiej,	wyrażonym	w	doku-
mencie	końcowym	z	nadzwyczajnego	szczytu	Unii	w	Tampere	z	października	
1999	roku,	dotyczącym	lepszej	koordynacji	działań	m.in.	na	polu	walki	z	ter-
roryzmem,	zapowiedziano	koncentrację	działań	wspomnianej	Grupy	Robo-
czej	w	zakresie	opisywania	aktów	terrorystycznych	pojawiających	się	w	kra-
jach	Unii,	problematyki	finansowania	tych	aktów,	wzmocnienia	współpracy	

63	 MENKES	J.:	Od współpracy policyjnej do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości. „Sprawy	Międzynarodowe”	nr	3/	1997.	s.	59–78.
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z	Europolem	oraz	przeciwdziałania	terroryzmowi	komputerowemu	w	Inter-
necie64.

Proces	 stworzenia	 jednolitego	 porządku	 prawnego	 w	 zakresie	 zwalcza-
nia	terroryzmu	i	zorganizowanej	przestępczości	napotyka	na	poważne	trud-
ności,	między	innymi	ze	względu	na	różne	podejście	poszczególnych	krajów	
Unii	 Europejskiej	 do	 problemów	 bezpieczeństwa	 wewnętrznego.	 Rozbież-
ności	w	tym	zakresie	można	zauważyć	w	odmiennym	podejściu	do	proble-
mów	narkomanii	i	jej	rozpowszechniania,	powodujące	napięcie	między	Fran-
cją	a	Irlandią	i	Hiszpanią.	Między	innymi	z	tego	powodu	Francja	opóźniała	
realizację	postanowień	konwencji	z	Schengen.	Innym	powodem	opóźnienia	
była	niewystarczająca	ochrona	granic	zewnętrznych	przez	Grecję	 i	Włochy.	
System	Schengen	jest	krytykowany	także	w	innych	krajach	Unii	Europejskiej.	
Niektóre	środowiska	domagają	się	jego	zawieszenia,	a	po	wydarzeniach	w	Sta-
nach	Zjednoczonych	w	2001	roku	dyskutuje	się	o	przywróceniu	kontroli	na	
granicach	wewnętrznych	Unii.	Zamachy	w	Stanach	Zjednoczonych	przyspie-
szyły	indywidualne	decyzje	krajów	Unii	zmierzające	do	rezygnacji	z	utrwalo-
nej	wieloletnią	tradycją	suwerenności	w	sprawach	karnych.

Wspólnotowy	porządek	prawny	(na	dzień	11	września	2001)	odnoszący	się	
po	części	do	zwalczania	terroryzmu	składał	się	z	czterech	elementów:
	 •	 współpracy	ekstradycyjnej	na	mocy	Konwencji o uproszczonej procedu-

rze ekstradycyjnej	z	30	marca	1995	roku	oraz	Konwencji o ekstradycji 
z	27	października	1996	roku;

	 •	 Eurojustu,	 czyli	 komórki	 składającej	 się	 z	 ekspertów	 ds.	 zwalczania	
przestępczości	zorganizowanej,	m.in.	w	sądownictwie	i	policji;	14	grud-
nia	2000	roku	powołano	tymczasowo	tzw.	Pro-Just,	który	ma	wykony-
wać	zadania	Eurojustu	przed	jego	oficjalnym	utworzeniem;

	 •	 pomocy	prawnej	oraz	współpracy	w	zakresie	wzajemnego	uznawania	
wyroków	kryminalnych	na	podstawie	Konwencji o współpracy w spra-
wach karnych	z	29	maja	2000	roku;

	 •	 funkcjonowania,	na	podstawie	Wspólnego	Działania	z	7	lipca	1998	ro-
ku,	tzw.	Europejskiej	Sieci	Sądowniczej,	koordynującej	współpracę	mię-
dzynarodową	w	obszarze	wymiany	informacji	o	działaniach	podejmo-

64	 Współpraca państw europejskich w zakresie zorganizowanej przestępczości. www.abw.
gov.pl	10.02.2009	r.	
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wanych	przez	państwa	członkowskie	w	celu	zwalczania	przestępczości	
zorganizowanej65.

We	 wrześniu	 2001	 Komisja	 Europejska	 zaproponowała	 dokładnie	 zdefi-
niować	zjawisko	terroryzmu	oraz	wszystkie	towarzyszące	mu	akty	w	Decyzji 
Ramowej Rady o zwalczaniu terroryzmu.	Art.	3	Decyzji	wymienia	jako	prze-
stępstwa	 terrorystyczne:	 przestępstwa popełniane z premedytacją przez po-
jedyncze osoby lub grupy przeciwko jednemu lub większej liczbie krajów, ich 
instytucjom lub obywatelom, w celu zastraszenia ich i poważnej zmiany lub 
zniszczenia politycznych, gospodarczych albo społecznych struktur kraju.	Są	to:	
morderstwo,	obrażenia	cielesne,	porywanie	lub	branie	zakładników,	wymu-
szenia,	kradzieże	 lub	 rabunek	z	bronią	w	ręku,	nielegalne	zawładnięcie	 lub	
zniszczenie	państwowych	lub	rządowych	urządzeń,	środków	transportu,	in-
frastruktury	publicznej,	miejsc	użyteczności	publicznej	lub	własności,	produ-
kowanie,	 posiadanie,	 wchodzenie	 w	 posiadanie,	 transport	 lub	 dostarczanie	
broni	lub	materiałów	wybuchowych,	rozprzestrzenianie	substancji	trujących	
lub	 powodowanie	 pożarów,	 eksplozji	 lub	 powodzi,	 zagrażających	 ludziom,	
własności,	zwierzętom	lub	środowisku	naturalnemu,	wpływanie	na/lub	prze-
rywanie	zasilania	wodnego,	energetycznego	lub	innych	podstawowych	zaso-
bów,	atakowanie	przez	wpływanie	na	systemy	informatyczne,	grożenie	popeł-
nienia	którymkolwiek	z	wyżej	wymienionych	przestępstw,	kierowanie	grupą	
terrorystyczną,	propagowanie,	wspieranie	lub	uczestnictwo	w	grupie	terrory-
stycznej.	W	założeniach	Decyzji Ramowej	grupa	terrorystyczna	 liczy	więcej	
niż	dwie	osoby,	posiada	własną	strukturę	działającą	w	określonym	czasie	i	po-
pełnia	wskazane	wyżej	przestępstwa,	poza	dwoma	ostatnimi66.

Komisja	zaproponowała	również	ujednolicenie	systemu	kar	za	różnego	ro-
dzaju	akty	terrorystyczne.	Wyroki	miałyby	wynieść	od	2	do	20	lat	więzienia	
z	 możliwością	 ukarania	 dożywociem	 w	 przypadku	 czynów	 szczególnie	 ok-
rutnych	lub	popełnionych	przeciwko	osobom	publicznym,	jak	prezydent	czy	
parlamentarzyści.	Na	szczycie	UE	w	Brukseli	(22.09.2001	roku)	zapowiedzia-
no	także	stworzenie	urzędu	Europejskiego	Prokuratora	Publicznego,	unijne-
go	biura	śledczego	i	wspólnych	ekip	śledczych.

65	 Ibidem.
66	 Ibidem.
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W	grudniu	2001	roku	14	państw	UE	przyjęło	porozumienie	dotyczące	eu-
ropejskich	 nakazów	 aresztowania	 i	 ekstradycji	 przestępców	 za	 32	 poważne	
przestępstwa.	 Ten	 epokowy	 zaczątek	 wspólnego	 wymiaru	 sprawiedliwości	
miałby	przede	wszystkim	ułatwić	ściganie	przestępstw	związanych	z	terrory-
zmem.	Włochy	jako	jedyne	zgłosiły	sprzeciw,	najpierw	proponując	objąć	naka-
zem	tylko	sześć	przestępstw	z	unijnej	listy,	potem	domagając	się,	by	przesu-
nąć	wejście	w	życie	nakazu	do	2008	roku,	14	pozostałych	krajów	odrzuciło	te	
propozycje.

W	dniu	27	grudnia	2001	UE	w	ramach	tzw.	procedury	pisemnej	przyjęła	
wspólne	stanowisko	w	sprawie	stosowania	określonych	środków	w	zwalcza-
niu	terroryzmu.	W	aneksie	do	tego	dokumentu	znalazła	się	lista	nazwisk	osób	
związanych	z	organizacjami	terrorystycznymi	oraz	lista	samych	organizacji	
terrorystycznych.	Lista	ta	ma	przede	wszystkim	służyć	jako	źródło	informa-
cji	dla	organów	ścigania.	Rada	UE	przyjęła	również	w	procedurze	pisemnej	
rozporządzenie	w	sprawie	ograniczeń	skierowanych	przeciwko	określonym	
osobom	i	podmiotom	(w	ramach	zwalczania	terroryzmu),	w	którym	określo-
no	zasady	zamrażania	aktywów	osób	fizycznych	lub	prawnych	podejrzanych	
o	współpracę	lub	udział	w	organizacjach	terrorystycznych.	Decyzja	o	wpisa-
niu	na	listę	jest	podejmowana	jednogłośnie	przez	kraje	UE.

W	grudniu	2002	roku	kraje	UE	porozumiały	się	w	sprawie	intensyfikacji	
współpracy	między	krajami	członkowskimi	i	instytucjami	unijnymi	w	zapo-
bieganiu	ewentualnym	atakom	terrorystycznym,	również	biologicznym,	che-
micznym	i	atomowym.	Posunięcie	to	jest	częścią	szerszego	antyterrorystyczne-
go	programu	UE,	wskazującego	strategiczne	cele,	które	należy	uporządkować	
pod	względem	ważności,	by	poprawić	ochronę	ludności,	środowiska,	żywno-
ści	 i	mienia	przed	zagrożeniem	 i	atakami	chemicznymi,	biologicznymi,	 ra-
diologicznymi	i	atomowymi.	Program	ma	skoncentrować	się	na	takich	sekto-
rach,	jak:	zdrowie,	środowisko	i	wrażliwe	przemysły.	Będzie	on	realizowany	
w	warunkach	ścisłej	poufności.	Rada	Ministrów	i	Komisja	Europejska	uzgod-
niły	 również,	 że	 będą	 ułatwiać	 dostarczanie	 praktycznej	 pomocy	 każdemu	
z	krajów	członkowskich	w	przypadku	ataku	terrorystycznego67.

Problematyka	 niebezpieczeństwa	 terroryzmu	 we	 współczesnym	 świecie	
znalazła	 również	 swoje	 odbicie	 między	 innymi	 na	 forum	 państw	 uczestni-

67	 MENKES	J.:	op.	cit.	s.	67.
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czących	w	Konferencji	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie	(od	1995	roku	
Organizacja	 Bezpieczeństwa	 i	 Współpracy	 w	 Europie	 –	 OBWE).	 Państwa	
członkowskie,	zapewniając	o	ważności	zasad	zawartych	w	helsińskim	Akcie 
końcowym	z	1975	roku,	Karcie paryskiej	i	Dokumencie helsińskim	z	1992	roku,	
przyjęły	w	1994	roku	w	Budapeszcie Kodeks postępowania w polityczno-mi-
litarnych aspektach bezpieczeństwa.	 Przyjmując,	 że	 zobowiązania	 państw	
OBWE	nie	mają	charakteru	 formalnoprawnego,	 to	 fakt	przyjęcia	w	drodze	
własnego	 zobowiązania	 do	 realizacji	 postanowień	 zawartych	 w	 tym	 doku-
mencie	jest	równie	ważny	jak	zobowiązanie	prawne.	Należy	też	pamiętać,	że:	
Każde państwo uczestniczące ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie w ży-
cie niniejszego Kodeksu i jeśli zostanie poproszone – przedstawi stosowne wy-
jaśnienia na temat wypełniania przez siebie zobowiązań zawartych w tym Ko-
deksie68.

Ponadto	państwa	członkowskie	OBWE	co	dwa	lata	poddają	ocenie	stan	re-
alizacji	deklaracji	zawartych	w	Kodeksie.	A	w	sprawie	terroryzmu	odpowied-
nie	treści	są	sformułowane	w	następujący	sposób:	Państwa uczestniczące nie 
będą w jakikolwiek sposób wspierać aktów terroryzmu i zastosują odpowied-
nie środki w celu przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania go we wszelkich 
jego formach. Będą one w całym zakresie współpracować w zwalczaniu zagro-
żenia działaniami terrorystycznymi poprzez wprowadzanie w życie uzgod-
nionych przez nie międzynarodowych instrumentów i zobowiązań. W szcze-
gólności będą podejmować kroki mające na celu wywiązanie się z porozumień 
międzynarodowych, zobowiązujących je do wszczęcia postępowania sądowego 
przeciwko terrorystom lub wyrażenia zgody na ich ekstradycję69.	Treść	i	umiej-
scowienie	tego	artykułu	wskazują,	jak	wielkie	znaczenie	państwa	członkow-
skie	Organizacji	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie	przykładają	do	wal-
ki	z	terroryzmem.

Problem	ten	zaistniał	także	w	Karcie Bezpieczeństwa Europejskiego, przy-
jętej	na	szczycie	OBWE	w	Stambule	19	listopada	1999	roku.	W	dokumencie	
tym	 terroryzm	 międzynarodowy	 scharakteryzowano	 jako	 wzrastające wy-
zwanie dla bezpieczeństwa	i	zapowiedziano	stawienie	czoła	nowemu	zagroże-

68	 MARCINKOWSKI	CZ.:	Kodeks postępowania w polityczno-militarnych aspektach bez-
pieczeństwa. Treść. Znaczenie. Zobowiązania. Warszawa	1996.	s.	37.

69	 Ibidem:	s.	33.
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niu	poprzez	umocnienie	współdziałania,	rozbudowę	struktur	demokratycz-
nych	oraz	umocnienie	instrumentarium	prawnego70.

Instrumenty	 prawne	 zwalczania	 zjawiska	 terroryzmu	 znajdujemy	 rów-
nież	w	dokumentach	innych	organizacji	międzynarodowych	oraz	w	prawo-
dawstwie	większości	państw.	Świadczy	to	o	znaczeniu,	jakie	podmioty	prawa	
międzynarodowego	przykładają	do	walki	z	międzynarodowym	terroryzmem	
i	świadomości	zagrożenia,	jakie	terroryzm	niesie	dla	wszystkich.	Zrozumie-
nie,	że	tylko	wspólnym	wysiłkiem	można	to	zagrożenie	wyeliminować,	stano-
wi	istotę	współpracy	międzynarodowej	w	tym	zakresie.	

*	*	*

Społeczność	 międzynarodowa	 pomna	 doświadczeń	 ostatnich	 lat	 stawia	
z	 początkiem	 XXI	 wieku	 pytania	 o	 możliwości	 reagowania	 i	 zapobiegania	
aktom	 terroryzmu.	 Obok	 instrumentarium	 prawnego	 scharakteryzowane-
go	 wyżej	 szczególne	 znaczenie	 mają	 przedsięwzięcia	 prewencyjne,	 stało	 się	
tak	po	atakach	na	WTC.	Dotyczą	one	m.in.	zaostrzonej	kontroli	pasażerów	
i	bagażu	na	lotniskach	i	w	samolotach,	kontroli	dworców,	pociągów	i	innych	
środków	transportu.	Duże	znaczenie	ma	profesjonalna	reakcja	na	zapowiedź	
zagrożenia	służb	odpowiedzialnych	za	zapewnienie	bezpieczeństwa	publicz-
nego,	a	gdy	do	ataku	terrorystycznego	już	dojdzie	–	sprawne	działanie	mini-
malizujące	straty	i	przeciwdziałające	panice	i	dezorganizacji.	Jednakże	zawsze	
trzeba	mieć	świadomość	potencjalnych	strat	trudnych	do	uniknięcia	w	związ-
ku	ze	specyfiką	aktów	terroru.

Kolejną	 metodą	 walki	 z	 terroryzmem	 jest	 odcięcie	 terrorystów	 od	 środ-
ków	finansowania	i	poparcia	ze	strony	rządów	niektórych	państw.	Problem	
ten	jest	jednak	bardzo	złożony	i	trudny	do	udowodnienia.	Wspieranie	terro-
ryzmu	przez	państwa	musi	się	spotkać	z	potępieniem	społeczności	między-
narodowej	i	natychmiastową	reakcją	zmuszającą	rządy	stosujące	takie	prak-
tyki	do	ich	zaniechania.	Jedną	z	metod	walki	z	takimi	państwami	może	być	
ich	całkowita	 izolacja,	połączona	z	sankcjami	politycznymi	 i	ekonomiczny-
mi,	w	skrajnych	zaś	przypadkach	międzynarodowa	interwencja	zbrojna.	In-
terwencja	taka	musi	mieć	charakter	międzynarodowy,	by	uniemożliwić	w	ten	

70	 Karta bezpieczeństwa europejskiego, pkt 4. www.bbn.gov.pl	17.02.2006	r.	
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sposób	załatwianie	partykularnych	interesów	państw,	grupy	państw	czy	też	
mocarstw.

Syntetyzując	 wnioski,	 warto	 podkreślić,	 że	 obecnie	 mamy	 do	 czynienia	
z	kształtowaniem	się	zjawiska	superterroryzmu	międzynarodowego.	Groźba	
ataków	terrorystycznych	z	użyciem	broni	masowego	rażenia	jest	tym,	czego	
świat	chyba	najbardziej	dzisiaj	się	obawia.	Uzasadnia	to	także	tezę	o	kształ-
towaniu	 się	 współcześnie	 nowego	 agresywnego,	 ekspansjonistycznego	 mo-
carstwa	światowego	w	postaci	globalnej	sieci	terrorystycznej.	Dlatego	walka	
z	tym	zagrożeniem	stała	się	obecnie	bez	wątpienia	najważniejszym	wyzwa-
niem	globalizującego	się	świata	w	sferze	bezpieczeństwa.	

Walkę	tę	należy	prowadzić	z	pełną	determinacją	w	duchu	porozumienia	
i	przeświadczenia,	że	nic	nie	usprawiedliwia	i	nie	uzasadnia	aktów	terroru,	
a	powinnością	wszystkich,	wspólnym	wysiłkiem	jest	zwalczanie	tego	zjawi-
ska.	Temu	mają	służyć	międzynarodowe	uregulowania	prawne	umożliwiające	
zdecydowane	działania	przeciwko	terroryzmowi.

Elementem	refleksji	zaś	powinny	być	przyczyny	aktów	terroru	i	próba	li-
kwidowania	ich	źródeł,	bo	to	najlepsza	metoda	walki	z	tym	zagrożeniem.	Wy-
daje	się,	że	innej	alternatywy	współczesny	świat	nie	ma71.

71	 Problematyka	terroryzmu	międzynarodowego	była	przedmiotem	dyskusji	na	prowa-
dzonym	przez	autora	 seminarium	magisterskim	w	Katedrze	Edukacji	dla	Bezpieczeństwa	
Uniwersytetu	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy.	Plonem	tych	dyskusji	i	rozważań	są	pra-
ce	magisterskie	obejmujące	tę	tematykę,	np.	por.	DRZEWOWSKI	M.:	Zjawisko terroryzmu 
we współczesnej Europie. Bydgoszcz	2003.
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Strategie bezpieczeństwa

Istotnym	elementem	kształtowania	europejskiego	obszaru	bezpieczeństwa	
są	dokumenty	o	charakterze	strategicznym	czy	też	doktrynalnym.	Określa-
ją	one	główne	założenia	polityki	bezpieczeństwa	państw	w	kontekście	zmian	
o	charakterze	globalnym.	W	niniejszym	rozdziale	analizie	poddane	zostaną:	
Raport	CIA	pt.	Globalne kierunki 2015. Dialog o przyszłości z pozarządowymi 
specjalistami,	Strategia	Bezpieczeństwa	Narodowego	Stanów	Zjednoczonych,	
Strategia	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 Federacji	 Rosyjskiej	 do	 2020	roku	
oraz	jej	nowa	doktryna	wojenna,	Europejska	Strategia	Bezpieczeństwa	i	naj-
nowsza	 koncepcja	 strategiczna	 Paktu	 Północnego	 Atlantyku.	 W	 rozumie-
niu	autora	te	wybrane	dokumenty	w	sposób	najbardziej	istotny	i	rzeczywi-
sty	oddają	pogląd	najważniejszych	państw	świata	i	Wspólnoty	Europejskiej	
na	 problem	 bezpieczeństwa	 europejskiego.	 Dokumenty	 strategiczne	 w	 ob-
szarze	bezpieczeństwa	opracowały	rządy	niemal	wszystkich	państw	europej-
skich.	W	większości	ich	założenia	nawiązują	do	dokumentów	strategicznych	
instytucji	międzynarodowych	i	współtworzą	współczesną	architekturę	bez-
pieczeństwa	europejskiego.

1. Koncepcje rozwoju bezpieczeństwa światowego  
do 2015 roku

W	grudniu	roku	2000	opinii	publicznej	przedstawiony	został	Raport	CIA	
pt:	Globalne kierunki 2015. Dialog o przyszłości z pozarządowymi specjalista-
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mi1,	który	może	posłużyć	do	przedstawienia	kształtowania	się	międzynaro-
dowego	bezpieczeństwa	na	początku	XXI	wieku.

Celem	 Raportu	 jest	 przedstawienie	 wskazówek	 i	 rozwiązań	 pomocnych	
przy	kształtowaniu	polityki	rozwoju	oraz	narodowego	i	światowego	bezpie-
czeństwa	w	ujęciu	globalnym.

Raport	odróżnia	globalizację	poprawną	(Inclusive	Globalization)	od	–	za-
grażającej	 powszechnemu	 bezpieczeństwu	 –	 globalizacji	 szkodliwej	 (Perni-
cious	Globalization).	Ta	druga,	obecnie	dominująca,	patologiczna	forma	glo-
balizacji	 prowadzi	 –	 według	 Raportu	 –	 do	 wzrostu	 rozwarstwień	 i	 napięć	
społecznych,	terroryzmu,	a	nawet	do	konfliktu	z	użyciem	środków	masowej	
zagłady	(WMD)2.

Raport	uznaje	za	konieczne	–	dla	zapewnienia	globalnego	bezpieczeństwa	
–	wzmacnianie	sterowniczej	roli	zarówno	państw	narodowych,	jak	i	struktur	
międzynarodowych:	regionalnych	i	globalnych.

Raport	 zwraca	 uwagę	 na	 konieczność	 rozwoju	 edukacji	 oraz	 zmniejsza-
nia	 różnic	 społecznych,	 jako	 istotnych	 warunków	 zapewniania	 ogólnego	
bezpieczeństwa.	 W	 istocie	 Raport	 postuluje	 uspołecznianie	 korzyści	 z	 glo-
balizacji.	 Przeciwstawia	 się	 on	 zatem	 tezie	 o	 jakoby	 nieuchronnym	 –	 wraz	
z	dalszym	rozwojem	nauki	i	techniki	–	powszechnym	narastaniu	społecznego	
rozwarstwienia,	marginalizacji	i	wykluczenia.

Państwa	 narodowe	 będą	 nadal	 odgrywały	 ważną	 rolę	 na	 światowej	 are-
nie,	lecz	będzie	postępować	zmniejszanie	zdolności	tradycyjnych	form	kon-
troli	rządów	wobec	legalnych	lub	nielegalnych	przepływów	przez	państwowe	
granice:	informacji,	techniki,	chorób,	migracji,	uzbrojenia,	środków	finanso-
wych.	 Na	 terenie	 państw	 i	 w	 układzie	 międzynarodowym	 będzie	 wzrastać	
rola	niepaństwowych	–	komercyjnych	lub	niekomercyjnych	–	podmiotów	ży-
cia	społeczno-gospodarczego.	Problemy	będą	także	stwarzane	przez	między-
narodową	przestępczość,	ruchy	religijne	i	etniczne.

Stąd	 konieczność	 doskonalenia	 umiejętności	 narodowego	 i	 ponadna-	
rodowego	 sterowania	 funkcjonowaniem	 tych	 różnorodnych	 podmiotów,	
jako	warunku	godzenia	 ich	aktywności	z	 interesami	państwa	oraz	społecz-

1	 Globalne kierunki 2015. Dialog o przyszłości z pozarządowymi specjalistami. www.odci.
gov/cia/publications/globaltrends2015/	29.10.2006	r.	

2	 „Nauka	i	Przyszłość”	nr	10/	2001.
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ności	międzynarodowej.	Państwa	narodowe	będą	nadal	stanowiły	podstawo-
wy	czynnik	kształtowania	spraw	politycznych,	ekonomicznych,	społecznych	
oraz	bezpieczeństwa	narodowego.	Państwa	narodowe	powinny	wpływać	na	
poprawne	 –	 zgodne	 z	 interesem	 danego	 społeczeństwa	 –	 funkcjonowanie	
licznych	 samodzielnych	 krajowych	 i	 międzynarodowych	 podmiotów	 życia	
społeczno-gospodarczego.	Wśród	szczególnych	zadań,	które	winny	być	przez	
państwo	realizowane,	są:	rozwój	nauki	i	techniki,	publiczna	edukacja,	polity-
ka	zatrudnienia,	rozwój	infrastruktury,	a	także	polityka	społeczna.

Skutkiem	globalizacji	będzie	uczynienie	bardziej	przejrzystą	polityki	rzą-
dów,	utrudnienie	działań	autorytarnych,	lecz	także	zmniejszenie	skuteczno-
ści	działań	podejmowanych	w	ramach	tradycyjnych	form	demokratycznych.

W	okresie	do	2015	roku	nie	uda	się	podporządkować	procesów	globalizacji	
międzynarodowej	kontroli.

Wśród	zagrożeń	wymienia	się	„asymetryczne	zagrożenie”	–	wojną	niejaw-
ną,	bez	oficjalnego	angażowania	w	nią	przeciwstawnych	państw	lub	organiza-
cji,	np.	za	pomocą	metod	wojny	cybernetycznej	lub	niekonwencjonalne	prze-
noszenie	 środków	 masowej	 zagłady	 (np.	 walizkowe	 bomby	 atomowe,	 broń	
biologiczna?).	Globalizacja	i	spodziewany	dalszy	rozwój	nauki	i	techniki	stwa-
rzają	możliwość	wykorzystywania	 ich	osiągnięć	 także	w	działalności	niele-
galnej.	Zagrożenie	wojną	pomiędzy	wysoko	rozwiniętymi	państwami	ocenia	
się	jako	mało	prawdopodobne.	Międzynarodowa	pozycja	Rosji	będzie	malała,	
zaś	Chin	wzrastała.

Stany	 Zjednoczone	 będą	 nadal	 dominowały	 swym	 potencjałem	 ekono-
micznym,	technologicznym,	militarnym,	wpływami	dyplomatycznymi.	Będą	
one	zarazem	główną	siłą	kierowniczą	systemu	światowego.	Będą	postrzega-
ne	jako	główny	czynnik	sprawczy	i	beneficjent	globalizacji.	Należy	się	liczyć	
z	próbami	budowy	sojuszy	mających	za	cel	ograniczenie	amerykańskiej	do-
minacji.	Stany	Zjednoczone	będą	napotykały	na	utrudnienia	w	realizacji	swej	
polityki	 zagranicznej.	 Będą	 nadal	 w	 awangardzie	 rewolucji	 naukowo-tech-
nicznej,	w	tym	informacyjnej,	biologicznej	i	in.

Przywódcza	 rola	 Stanów	 Zjednoczonych	 będzie	 obejmowała	 awaryjne	
wpływanie	 na	 działanie	 różnorodnych	 sił	 światowych	 w	 warunkach,	 kiedy	
korzyści	z	globalizacji	nie	będą	powszechne,	gdy	będą	narastały	rywalizacja	
o	dostęp	do	deficytowych	zasobów	oraz	podziały	ekonomiczne	i	w	dostępno-
ści	do	wysokiej	techniki.	Ta	koordynująca,	regulująca	–	stabilizująca	rola	USA	
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będzie	dotyczyła	zarówno	wielkich	korporacji,	 jak	i	międzynarodowych	or-
ganizacji	niekomercyjnych	czy	państw	narodowych	lub	układów	ich	współ-
działania.

Wśród	potencjalnych	zagrożeń	lub	sytuacji	niepewnych	Raport	m.in.	wy-
mienia:
	 •	 globalny	 kryzys	 finansowy,	 poprzedzony	 załamaniem	 się	 amerykań-

skiej	ekonomiki;
	 •	 sojusz	strategiczny:	Rosja	–	Chiny	–	Indie;
	 •	 rozpad	koalicji	amerykańsko-zachodnioeuropejskiej;
	 •	 radykalne	wzmocnienie	się	ruchów	antyglobalistycznych;
	 •	 uniezależnienie	 się	 finansowe	 głównych	 krajów	 azjatyckich	 od	 Mię-

dzynarodowego	Funduszu	Walutowego	(IMF)	i	Światowej	Organizacji	
Handlu	(WTO);

	 •	 „asymetryczne”	 działania	 wojenne	 (nawet	 z	 użyciem	 broni	 masowej	
zagłady)	 lub	 wojna	 cybernetyczna	 ze	 strony	 słabszych	 ekonomicznie,	
obronnie	zorganizowanych	społeczności;

	 •	 kolejna	globalna	epidemia	(na	skalę	AIDS)	lub	wielkie,	szkodliwe	zmia-
ny	klimatyczne,	jako	skutek	degradacji	środowiska.

Załącznik	 do	 Raportu	 przedstawia	 cztery	 scenariusze	 przewidywanego	
kształtowania	się	światowej	sytuacji	w	okresie	do	2015	roku.

Scenariusz I:  
Globalizacja poprawna – integrująca (Inclusive Globalization)

Występuje	tu	rozwojowe	sprzężenie	pomiędzy	podstawowymi	czynnika-
mi	 przyszłości:	 techniką,	 wzrostem	 gospodarczym,	 demografią	 i	 efektyw-
nym	zarządzaniem.	Skutkiem	takiego	sprzężenia	jest	uspołecznianie	korzyści	
z	globalizacji.	Wraz	z	poprawną	globalizacją	coraz	to	większa	część	światowej	
społeczności	odnosi	korzyści	z	dalszego	rozwoju	nauki	i	techniki.	Kierunek	
rozwoju	 techniki	 i	 jej	 upowszechnianie	 są	 tu	 częstokroć	 wymuszane	 nara-
staniem	zagrożeń	zdrowotnych	lub	ekologicznych.	Przyczynia	się	to	zarazem	
do	 rozwiązywania	 problemów	 egzystencjalnych	 społeczności	 opóźnionych	
w	rozwoju.	Silny	wzrost	gospodarczy,	będący	wynikiem	powszechnie	apro-
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bowanej,	poprawnej	ekonomicznej	liberalizacji	(jak	i	poprawnego	zarządza-
nia),	umożliwia	coraz	bardziej	powszechne	korzystanie	z	efektów	globalizacji,	
a	zarazem	pomniejszanie	presji	demograficznej	oraz	deficytu	zasobów.

Taki	 pozytywny	 bieg	 zdarzeń	 jest	 uwarunkowany	 wysoce	 efektywnym	
zarządzaniem,	zarówno	na	poziomie	narodowym,	jak	i	międzynarodowym,	
w	tym	globalnym.	Zarazem	tradycyjna	scentralizowana	rola	państw	słabnie	
na	 skutek	 prywatyzacji	 oraz	 wzrostu	 udziału	 w	 życiu	 społeczno-gospodar-
czym	podmiotów	publiczno-prywatnych.	Tendencję	tę	wspomaga	współpra-
ca	 międzynarodowa.	 Wspólne	 korzystanie	 z	 efektów	 globalizacji	 powoduje	
zmniejszanie	ryzyka	konfliktu	pomiędzy	ich	beneficjentami.	Nie	dotyczy	to	
jednak	całej	światowej	społeczności.	Najsłabsze	jej	części	są	nadal	z	tego	wy-
kluczone,	stanowiąc	zarazem	zarzewie	konfliktów.

Scenariusz II:  
Globalizacja szkodliwa (Pernicious Globalization)

Efekty	globalizacji	zawłaszczane	są	przez	nieliczną	bogatą	część	światowej	
społeczności	(global	elites	thrive).	Zaś	jej	większość	nie	korzysta	na	globalizacji.	
Wzrasta	bezrobocie.	Postępuje	eksplozja	demograficzna	oraz	narasta	deficyt	
zasobów	naturalnych.	Wielkie	ekonomiczne	migracje	powodują	międzypań-
stwowe	napięcia.	Rozwój	techniki	nie	sprzyja	rozwiązywaniu	podstawowych	
problemów	społeczności	opóźnionych	w	rozwoju,	lecz	ponadto	wzmacnia	ak-
tywność	 patologiczną	 i	 przyczynia	 się	do	 wzrostu	 zagrożenia	 terroryzmem	
i	wojną.	Światowa	ekonomika	dzieli	się	na	trzy	części.	Kraje	wysoko	rozwi-
nięte	podlegają	wzrostowi	gospodarczemu.	Wiele	krajów	opóźnionych	w	roz-
woju	bądź	doznaje	jedynie	nieznacznego	wzrostu	gospodarczego,	bądź	znaj-
duje	się	w	regresie.	Natomiast	dramatycznie	wzrasta	ekonomika	nielegalna.	
Zarządzanie	na	poziomie	narodowym	i	międzynarodowym	cechuje	słabość.	
Narastają	 wewnętrzne	 konflikty	 podsycane	 frustrującymi	 oczekiwaniami,	
brakiem	 sprawiedliwości	 oraz	 wzrastającym	 napięciem	 społecznym.	 Broń	
masowej	zagłady	ulega	proliferacji	 i	dochodzi	do	co	najmniej	 jednego	kon-
fliktu	z	jej	użyciem.



Rozdział	v180

Scenariusz III:  
Regionalna rywalizacja

Opór	wobec	globalnej	dominacji	Stanów	Zjednoczonych	i	narzucanej	przez	
USA	 formy	 globalizacji	 doprowadza	 do	 ukształtowania	 się	 trzybiegunowej	
rywalizacji	w	układzie:	Europa,	Azja	i	Ameryka.	Każdy	z	tych	regionów	kon-
centruje	się	na	własnych	problemach.	Upowszechnianie	techniki	jest	tu	trud-
no	przewidywalne,	dokonuje	się	ono	w	sposób	uzależniony	od	regionalnego	
stosunku	do	własności	dóbr	intelektualnych	oraz	stosunku	do	biotechnologii.	
Postępująca	regionalna	integracja	gospodarcza	i	międzyregionalne	współza-
wodnictwo	sprzyjają	wysokiemu	wzrostowi	gospodarczemu.	Umacnia	się	ko-
rzystnie	państwowe	 i	 regionalne	zarządzanie	–	zarówno	w	krajach	wysoko	
rozwiniętych,	jak	i	wzmacniających	gospodarkę	rynkową	(emerging	market	
countries)	–	w	miarę	jak	rządy	uznają	za	konieczne	podejmować	regionalne	
wyzwania	a	zarazem	ich	rozwiązywanie	przenosić	z	poziomu	globalnego	na	
regionalny.

Zajęcie	się	 tych	trzech	regionów	głównie	własnymi	sprawami	powoduje,	
iż	nie	objęte	nimi	słabsze	ekonomicznie	społeczności	pozostawiono	samym	
sobie.

Rywalizacja	 pomiędzy	 tymi	 trzema	 regionami	 nie	 prowadzi	 do	 militar-
nego	konfliktu.	Lecz	sytuacja	konfliktowa	kształtuje	się	wewnątrz	lub	wokół	
społeczności	wykluczonych	z	omawianych	procesów	integracyjnych.

Scenariusz IV:  
Świat „bez hegemona” (Post-Polar World)

Amerykańska	ekonomika	 słabnie	a	następnie	ulega	 stagnacji.	USA	kon-
centrują	 się	na	 własnych	 wewnętrznych	 sprawach.	 Pogorszeniu	ulegają	 sto-
sunki	amerykańsko-europejskie,	USA	wycofują	swe	wojska	z	Europy.	Euro-
pa	usamodzielnia	się.	Słabość	zarządzania	w	Ameryce	Łacińskiej	powoduje	
tam	(Kolumbia,	Kuba,	Meksyk,	Panama)	niestabilność,	 co	zmusza	USA	do	
ponownego	aktywnego	zainteresowania	się	tym	rejonem.	Wewnętrzny	kry-
zys	dotyka	także	Indonezję,	co	zmusza	z	kolei	Chiny	do	stabilizującej	ten	kraj	
interwencji.	Poza	tym	Azja	jest	ogólnie	stabilna	i	podlega	rozwojowi.	Chiny	
i	Japonia	wspomagają	jednoczenie	się	Korei.
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USA	 rozpoczynają	 wycofywanie	 wojsk	 z	 Korei	 i	 Japonii.	 Jednocześnie,	
w	następstwie	 zmian	 w	 sytuacji	 geostrategicznej,	 rozwija	 się	 –	 zagrażają-
ca	konfliktem	–	rywalizacja	pomiędzy	azjatyckimi	potęgami,	postępuje	roz-
budowa	ich	potencjału	broni	masowego	rażenia.	Chiny	usiłują	powstrzymać	
rozwój	 sił	nuklearnych	Japonii.	Gdy	sytuacja	zaczyna	zagrażać	konfliktem,	
Japonia	wzywa	USA	do	ponownego	zaangażowania	się	w	sprawy	Azji.

Również	i	w	tym	scenariuszu	słabe	ekonomicznie	kraje	–	znajdujące	się	na	
zewnątrz	tych	trzech	podstawowych	światowych	regionów	–	są	pozostawione	
same	sobie,	zmarginalizowane,	bez	pomocy.

Świat	potrzebuje	mądrze	prowadzonej	globalnej	polityki	–	dalekowzrocznej	
i	ukierunkowanej	na	dobro	wspólne.	Raport	CIA	stanowi	zapowiedź	możli-
wości	radykalnej	zmiany	w	formach	ludzkiego	współżycia3.

2. Strategia bezpieczeństwa narodowego 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

Próbą	 odpowiedzi	 na	 wyzwania	 zawarte	 w	 zaprezentowanych	 scenariu-
szach	 rozwoju	 sytuacji	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	 globalnego	 była	 treść	
i	wnioski	wynikające	ze	Strategii bezpieczeństwa narodowego	Stanów Zjedno-
czonych Ameryki,	opublikowanej	w	maju	2010	roku,	która	zastąpiła	dokument	
z	marca	2006.	Strategia	ta	jest	amerykańską	strategią	międzynarodową,	za-
wiera	najważniejsze	cele	i	zadania	Ameryki	w	dziedzinie	bezpieczeństwa;	sta-
nowi	ona	próbę	całościowego	spojrzenia	na	współczesne	zagrożenia	 i	okre-
śla	sposoby	przeciwdziałania	im.	Ze	względu	na	ścisłe	więzi	pomiędzy	USA	
i	Europą	i	reprezentowanie	tych	samych	wartości.	Strategia	ma	bezpośredni	
wpływ	na	kształtowanie	się	europejskiej	przestrzeni	bezpieczeństwa.

Na	 samym	 początku	 dokumentu	 dokonano	 oceny	 sytuacji	 na	 świecie	
w	pierwszej	dekadzie	XXI	wieku.	Analizie	poddane	zostały	relacje	między-
narodowe	w	Europie,	Afganistanie	i	Iraku.	Określono	najistotniejsze	zagro-
żenia	dla	bezpieczeństwa	światowego	i	rolę	Stanów	Zjednoczonych	w	kreo-
waniu	środowiska	bezpieczeństwa	globalnego.	Najistotniejszym	zagrożeniem	
dla	USA	jest	nadal	międzynarodowy	terroryzm	w	wydaniu	islamskiego	eks-

3	 Globalne kierunki 2015...; Por.	również:	HYDE-PRICE	A.G.v.:	European Security bey-
ond Cold War: Four Scenarios for the 2010. London	1991.
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tremizmu.	By	skutecznie	walczyć	z	tym	zjawiskiem,	Ameryka	powinna	od-
budować	swoje	przywództwo	w	skali	globalnej	i	stać	się	hegemonem	ekono-
micznym,	 naukowym	 i	 demokratycznym.	 Najskuteczniejszą	 metodą	 walki	
z	zagrożeniami	 terrorystycznymi	 i	 autorytarnymi	 ma	 być	 promowanie	 de-
mokracji,	 praw	 człowieka,	 wolności	 i	 zrównoważonego	 rozwoju.	 Tak	 rozu-
miane	przywództwo	Ameryki	potrzebuje	sojuszniczego	wsparcia,	zwłaszcza	
europejskiego.

Najistotniejszym	elementem	budowy	stabilnego	systemu	bezpieczeństwa	
opartego	na	amerykańskim	przywództwie	ma	być	 intensywny	rozwój	eko-
nomiczny	oparty	na	nowoczesnych	technologiach.	Istotnym	dążeniem	władz	
amerykańskich	jest	i	będzie	pozyskiwanie	nowych	źródeł	surowców	energe-
tycznych,	uniezależnienie	Ameryki	od	ich	importu	zwłaszcza	z	regionów	nie-
stabilnych	politycznie.	Mają	się	pojawić	nowe	inwestycje,	zwłaszcza	w	dzie-
dzinie	 infrastruktury,	 która	 skutecznie	 mogłaby	 oprzeć	 się	 zagrożeniom	
terrorystycznym	i	klęskom	żywiołowym.

Doświadczenia	 pierwszej	 dekady	 XXI	 wieku	 ukazały	 pewien	 niedowład	
organizacji	międzynarodowych	odpowiedzialnych	za	bezpieczeństwo	i	bez-
pieczny	rozwój.	USA	chcą	się	zaangażować	i	promować	działania	mające	na	
celu	zwalczanie	przemocy,	proliferację	broni	masowego	rażenia,	ograniczenie	
niekorzystnych	zmian	klimatycznych	i	wzrost	gospodarczy	zwłaszcza	krajów	
słabszych.	Podstawą	tego	zaangażowania	jest	związek	między	Stanami	Zjed-
noczonymi	 z	 ich	 bliskimi	 przyjaciółmi	 oraz	 sojusznikami	 w	 Europie,	 Azji,	
obu	Amerykach	i	na	Bliskim	Wschodzie.	

Istotną	cechą	amerykańskiej	wizji	bezpieczeństwa	globalnego	ma	być	wal-
ka	z	rozprzestrzenianiem	broni	jądrowej,	stały	monitoring	państw,	które	są	
w	jej	posiadaniu,	zwłaszcza	Iranu	i	Korei	Północnej,	i	niedopuszczenie	do	sy-
tuacji,	 by	 w	 jej	 posiadanie	 weszły	 ugrupowania	 terrorystyczne.	 Stałym	 ele-
mentem	walki	z	terroryzmem	ma	być	permanentne	niszczenie	Al-Kaidy,	jako	
głównego	i	najniebezpieczniejszego	ugrupowania	terrorystycznego.

Stany	Zjednoczone	będą	wspierać	politykę	zawierania	dwustronnych	i	wie-
lostronnych	umów	gospodarczych	i	handlowych	mających	na	celu	zmniejsza-
nie	dysproporcji	rozwojowych	między	państwami.

Świat	zmienia	się	w	niezwykłym	tempie,	Stany	Zjednoczone	muszą	dosto-
sować	do	tych	zmian	swoje	interesy,	aby	utrzymać	pozycję	lidera.	W	Strate-
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gii	bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki	wymienia	się	
cztery	najważniejsze	cele:	
	 •	 obrona	bezpieczeństwa	Stanów	Zjednoczonych,	jej	obywateli,	sojuszni-

ków	i	partnerów;	
	 •	 dążenie	do	silnego,	innowacyjnego	państwa	i	rozwijającej	się	gospodar-

ki	USA	w	otwartym	międzynarodowym	systemie	gospodarczym,	który	
promuje	szanse	i	dobrobyt;	

	 •	 szacunek	dla	wartości	uniwersalnych	w	kraju	i	na	całym	świecie;
	 •	 porządek	międzynarodowy	pod	amerykańskim	przywództwem,	który	

promuje	 pokój,	 bezpieczeństwo	 i	 możliwości	 rozwojowe	 poprzez	 ści-
ślejszą	współpracę,	aby	wspólnie	sprostać	globalnym	wyzwaniom.

W	dziedzinie	ekonomii	Amerykanie	chcą	tak	stymulować	rozwój	gospo-
darczy,	 by	 nie	 byli	 postrzegani	 na	 świecie	 jako	 generator	 sytuacji	 kryzyso-
wych,	zwłaszcza	finansowych.	Pragną	odbudować	zaufanie	międzynarodowe	
dla	swojej	gospodarki	 i	podjąć	szerszą	współpracę	międzynarodową	w	tym	
zakresie.

USA	są	zdecydowane	działać	na	rzecz	wzrostu	autorytetu	Organizacji	Na-
rodów	Zjednoczonych.	Uznały,	że	skala	i	złożoność	relacji	miedzy	państwa-
mi,	zwłaszcza	w	zakresie	bezpieczeństwa,	wymaga	skutecznego	consensusu.	
Działania	 takie	 doprowadzą	 do	 wzmocnienia	 międzynarodowej	 zdolności	
zapobiegania	konfliktom,	pobudzą	wzrost	gospodarczy,	wpłyną	na	poprawę	
bezpieczeństwa,	 na	 walkę	 ze	 zmianami	 klimatu	 i	 stawią	 czoła	 wyzwaniom	
tworzonym	przez	państwa	słabe	i	nieskuteczne.	Wzmocnienie,	legitymizacja,	
autorytet	prawa	międzynarodowego	i	instytucji	(w	szczególności	ONZ)	wy-
maga	starań	w	celu	zwiększenia	ich	wydajności.	

USA	 przyjęły	 pogląd	 o	 uniwersalizacji	 pojęcia	 bezpieczeństwa,	 zamie-
rzają	 więc	 połączyć	 instytucjonalnie	 wysiłki	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	
wewnętrznego	 i	 zewnętrznego	 i	 traktować	 je	 kompleksowo.	 Najważniejsze	
wyzwania	dotyczą:	edukacji,	w	zakresie	koordynacji	działań;	obrony,	umac-
nianie	wojska	w	celu	zapewnienia,	jego	skuteczności	w	dzisiejszych	wojnach	
a	 także	 w	celu	 zapobiegania	 i	 powstrzymania	 gróźb	 pod	 adresem	 Stanów	
Zjednoczonych,	ich	interesów	i	ich	sojuszników	oraz	partnerów.	USA	pragną	
kontynuować	dążenia	wojska	do	perfekcji	w	przeciwdziałaniu	terroryzmo-
wi,	a	także	coraz	bardziej	wyrafinowanym	zagrożeniom	dla	bezpieczeństwa,	
przy	jednoczesnym	zapewnieniu	pełnej	gotowości	do	pełnego	zakresu	ope-
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racji	wojskowych;	dyplomacji,	jako	najistotniejszym	działaniom	zapobiega-
jącym	 konfliktom	 wojennym;	 gospodarki,	 jako	 podstawy	 zrównoważone-
go	rozwoju;	pomocy	innym	krajom,	jest	to	krok	strategiczny,	ekonomiczny	
i	moralny.	Trzeba	 skupić	 się	na	pomocy	dla	krajów	rozwijających	 się	 i	 ich	
mieszkańców,	a	także	nad	rozwojem	zarządzania	w	obliczu	zagrożeń	i	czer-
pać	korzyści	z	globalnego	rozwoju	gospodarczego	oraz	stworzenia	odpowie-
dzialnych	i	demokratycznych	instytucji,	które	służą	zaspokajaniu	podstawo-
wych	potrzeb	człowieka;	bezpieczeństwa	wewnętrznego,	zwłaszcza	procedur	
reagowania	kryzysowego.

USA	 bardzo	 poważnie	 traktuje	 rozwój	 współpracy	 sojuszniczej.	 Ra-
zem	 z	sojusznikami	 i	 współodpowiedzialnie	 chce	 reagować	 na	 najważniej-
sze	współczesne	zagrożenia.	W	Strategii	podkreśla	się	znaczenie	współpracy	
w	ramach	NATO	i	Unii	Europejskiej.	Amerykanie	są	zdecydowani	wspierać	
proces	instytucjonalizacji	UE.

Bardzo	mocno	podkreśla	 się	wolę	dobrej	współpracy	z	Federacją	Rosyj-
ską.	Ma	ona	dotyczyć	nie	tylko	spraw	bezpieczeństwa,	ale	również	gospodar-
ki	i	szeroko	pojętej	wymiany	handlowej.	Dobre	relacje	z	Rosją	mają	stanowić	
podłoże	do	porozumienia	w	sprawie	wspólnej	walki	ze	współczesnymi	zagro-
żeniami.

Próbując	 określić	 myśl	 przewodnią	 amerykańskiej	 Strategii bezpieczeń-
stwa,	można	niewątpliwie	stwierdzić,	że	jest	nią	wola	i	szeroka	oferta	współ-
pracy,	działań	dyplomatycznych	i	prowadzenia	dialogu	międzynarodowego.	
Ma	ona	charakter	softpower,	po	to,	aby	uznano	amerykańskie	przywództwo	
w	świecie	i	amerykański	sposób	myślenia	o	bezpieczeństwie.	Strategia	zdecy-
dowanie	 odzwierciedla	 głębokie	 przekonanie	 obecnej	 administracji	 amery-
kańskiej,	że	w	tym	kierunku	należy	podążać.	

Dla	 osiągnięcia	 tych	 celów	 niezbędna	 wydaje	 się	 transformacja	 amery-
kańskich	 instytucji	bezpieczeństwa	narodowego.	Ma	ona	polegać	na	dosto-
sowaniu	do	nowej	sytuacji	działań	wywiadu,	który	musi	być	umiejętnie	zin-
tegrowany	 z	 systemami	 obrony	 i	 porządku	 prawnego	 oraz	 skoordynowany	
z	sojusznikami.	 Ważne	 znaczenie	 odgrywa	 także	 dostosowanie	 dyplomacji	
do	wyzwań	współczesności.	Ma	ona	zapewniać	wspólne	działanie	z	innymi	
państwami	oraz,	poprzez	propagowanie	stosownych	informacji	pośród	opinii	
publicznej,	poznanie	i	zrozumienie	Stanów	Zjednoczonych	w	świecie.	W	koń-
cu	przemianom	winny	być	poddane	siły	zbrojne,	dostosowując	swój	poten-



Strategie	bezpieczeństwa 185

cjał,	organizację	i	metody	walki	do	ciągle	zmieniającej	się	sytuacji	na	świecie.	
Istotnym	elementem	przywództwa	USA	jest	ich	potęga	ekonomiczna	i	nowe,	
współczesne	rozumienie	światowego	rozwoju	gospodarczego.

Reasumując,	należy	stwierdzić,	że	najważniejszym	wyzwaniem	dla	bezpie-
czeństwa	Ameryki	i	jej	sojuszników	jest	walka	z	międzynarodowym	terrory-
zmem	i	siłami,	które	go	wspierają,	oraz	przeciwdziałanie	potęgującej	się	pro-
liferacji	broni	masowego	rażenia.	USA	nie	zamierzają	dystansować	się	od	tych	
problemów.	 Same	 doświadczyły	 i	 doświadczają	 negatywnych	 skutków	 tych	
zjawisk,	jednakże	walkę	z	nimi	widzą	jako	wspólną	sprawę	całej	społeczności	
światowej,	reprezentujących	ją	państw	i	instytucji	międzynarodowych4.	

3. Strategia bezpieczeństwa narodowego  
i Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej

Mocarstwem	mającym	ogromny	wpływ	na	kształtowanie	bezpieczeństwa	
kontynentu	europejskiego	jest	Rosja.	Po	upadku	ZSRR	poszukuje	ona	tożsa-
mości	i	próbuje	określić	swoją	rolę	w	polityce	bezpieczeństwa	światowego.	Od	
1991	roku	taki	charakter	miały	wszystkie	publikowane	przez	Rosję	dokumen-
ty	o	charakterze	strategicznym	dotyczące	polityki	zagranicznej,	bezpieczeń-
stwa	narodowego	i	obronności5.	

W	2009	roku	Rosja	zaprezentowała	nowy	dokument	strategiczny	w	zakre-
sie	 bezpieczeństwa	 międzynarodowego:	 Strategię bezpieczeństwa Federacji 
Rosyjskiej do 2020 roku,	a	w	lutym	2010	roku	nową	doktrynę	obronną:	Dok-
trynę wojenną Federacji Rosyjskiej. 

4	 KIWERSKA	 J.:	 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA.	 „Biuletyn	 Instytutu	 Za-
chodniego”	 nr	 4/2010. http://www.iz.poznan.pl/news/206_nr%2040.%20Strategia%20bez
piecze%C5%84stwa%20narodowego%20USA.pdf	 2.07.2011	 r.;	 National Security Strategy. 
W:	The International Security. Source Materials. Strategies of the Safety.	The	introduction	and	
the	choice	MIERZEJEWSKI	D.J.	Donetsk:	«LANDON-XXI»	2011.

5	 Концепция внешней политики Российской Федерации. www.nationalsecurity.ru/li-
brary/00014/index.htm	06.05.	2007	roku	Концепция национальной безопасности россий-
ской федерации. www.nationalsecurity.ru/library/00002/index.htm	 6.05.2007	 r.;	 Военная 
Доктрина Российской Федерации.www.nationalsecurity.ru/library/00003/00003concept8.
htm	6.05.2007	r.	
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Nowa	Strategia	jest	kontynuacją	celów	poprzednich	koncepcji	strategicz-
nych	i	wyraźnym	odbiciem	aktualnej	polityki	zagranicznej	Rosji.	Przeanali-
zowane	zostały	w	niej	zarówno	wewnętrzne,	jak	i	zewnętrzne	uwarunkowania	
i	 zagrożenia	 bezpieczeństwa	 narodowego	 oraz	 przedstawione	 mechanizmy	
monitoringu	stanu	bezpieczeństwa,	a	także	formy	i	metody	reakcji	na	stany	
zagrożenia.	

Na	początku	dokumentu	podkreślono	wyraźnie	dążenie	Rosji	do	odbudo-
wy	jej	mocarstwowości	i	autorytetu	międzynarodowego	poprzez	wzrost	go-
spodarczy	i	prowadzenie	aktywnej	polityki	zagranicznej	zwłaszcza	wobec	są-
siadów.	Owo	dążenie	do	mocarstwowości	nie	jest	bynajmniej	próbą	powrotu	
do	 imperializmu	sowieckiego,	ale	raczej	nawiązaniem	do	tradycji	 imperial-
nych	 Cesarstwa	 Rosyjskiego.	 Rosja	 za	 wszelką	 cenę	 chce	 utrzymać	 i	 odbu-
dować	swoje	wpływy	w	obszarze	postradzieckim,	głównie	za	pomocą	umów	
bilateralnych,	narzędziami	polityki	gospodarczej	i	dominacją	w	instytucjach	
międzynarodowych	 (WNP,	 Związek	 Rosji	 i	 Białorusi,	 Wspólna	 Przestrzeń	
Gospodarcza,	Organizacja	Układu	o	Bezpieczeństwie	Zbiorowym,	Szanghaj-
ska	Organizacja	Współpracy).

Szczególną	 aktywność	 Rosja	 przejawia	 wobec	 państw	 zrzeszonych	 we	
Wspólnocie	Niepodległych	Państw.	Jest	w	niej	zdecydowanym	hegemonem,	
który	wyraźnie	narzuca	swoje	warunki	funkcjonowania	tego	układu6.

W	 Strategii	 zauważono	 zarówno	 korzyści,	 jak	 i	 zagrożenia	 z	 procesów	
globalizacyjnych.	 W	 obecnym	 układzie	 geopolitycznym	 Rosja	 chce	 być	 al-
ternatywą	 dla	 systemu	 bezpieczeństwa	 euroatlantyckiego.	 Federacja	 Rosyj-
ska	uznaje,	że	współczesne	globalne	zagrożenia,	takie	jak:	międzynarodowy	
terroryzm,	 proliferacja	 broni	 masowego	 rażenia,	 cyberterroryzm,	 bioterro-
ryzm	i	aktywność	różnego	rodzaju	ekstremizmów,	destrukcyjnie	wpływają	
na	 poziom	 bezpieczeństwa	 globalnego	 i	 państwa	 rosyjskiego.	 Niekorzystne	
zdaniem	Rosji	jest	przesunięcie	do	Europy	amerykańskich	systemów	antyra-
kietowych.	Destabilizuje	 to	bowiem	poczucie	bezpieczeństwa	państw	spoza	
Sojuszu	 Północnoatlantyckiego.	Federacja	 Rosyjska	 zdecydowanie	 akcentu-
je	w	analizowanym	dokumencie	 swoją	aktywność	w	strukturach	 i	 instytu-

6	 http://www.portal.arcana.pl/Zbieranie-ziem-radzieckich-polityczne-srodki-nacisku-w-od-
budowie-rosyjskich-stref-wplywu,1179.html	13.07.2011	r.
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cjach	 międzynarodowych	 jako	 metodę	 kreowania	 architektury	 bezpieczeń-
stwa	międzynarodowego.	

Rosja	pragnie	 rozwijać	 relacje	 z	NATO	w	oparciu	o	wzajemne	zaufanie.	
Przeciwna	 jest	 postrzeganiu	 Paktu	 Północnoatlantyckiego	 jako	 globalnej	
struktury	 bezpieczeństwa	 i	 przesuwaniu	 infrastruktury	 Paktu	 na	 wschód.	
Uznaje,	że	taka	polityka	godzi	w	jej	bezpieczeństwo.	

W	dokumencie	zapisane	zostały	narodowe,	strategiczne	interesy	i	priory-
tety	Federacji	Rosyjskiej.	Zawierają	się	one	w:
	 •	 rozwoju	demokracji	i	społeczeństwa	obywatelskiego	oraz	podnoszeniu	

konkurencyjności	gospodarki	narodowej;
	 •	 zabezpieczeniu	ładu	konstytucyjnego,	integralności	terytorialnej	i	su-

werenności;
	 •	 przekształceniu	Federacji	Rosyjskiej	w	światowe	mocarstwo	w	warun-

kach	globalizacji.
Priorytety	powyższe	Rosja	chce	zapewnić	pokojowymi	metodami,	działa-

niami	dyplomatycznymi	i	aktywnością	w	polityce	zagranicznej,	ale	również	
wiarygodnym	i	odpowiednim	potencjałem	wojskowym.	Federacja	Rosyjska	
opowiada	się	za	równowagą	sił	głównych	mocarstw	światowych,	bez	domina-
cji	jakiejkolwiek	ze	stron.

Istotnym	 elementem	 Strategii	 są	 zapisy	 dotyczące	 bezpieczeństwa	 pań-
stwowego.	 Za	 najistotniejsze	 zagrożenia	 w	 tej	 dziedzinie	 uznano:	 aktyw-
ność	obcych	służb	specjalnych,	terroryzm,	groźbę	zniszczenia	infrastruktury	
obronnej,	zastraszenie	 ludności	groźbą	użycia	broni	masowego	rażenia,	de-
stabilizację	polityczną	i	zorganizowaną	przestępczość.	

Antidotum	 na	 tak	 sformułowane	 zagrożenia	 ma	 być	 wzmocnienie	 roli	
państwa	 jako	głównego	podmiotu	zapewniającego	bezpieczeństwo	społecz-
ne	i	jednostkowe.	Strategia	przedstawia	potrzeby	związane	z	profesjonaliza-
cją	służb	państwowych	i	ich	odpowiedzialnością,	działaniami	antykorupcyj-
nymi,	wprowadzeniem	systemu	profilaktyki	przestępczości.	Działaniom	tym	
ma	 sprzyjać	 doskonalenie	 systemów	 teleinformatycznych	 na	 potrzeby	 bez-
pieczeństwa	narodowego.	Reasumując,	stwierdza	się,	że	profesjonalny	aparat	
państwowy	to	podstawowa	broń	w	zapewnieniu	bezpieczeństwa.

Priorytetem	rosyjskiego	systemu	bezpieczeństwa	ma	być	wysoki	poziom	
rozwoju	 gospodarczego,	 który	 zabezpieczy	 podstawowe	 potrzeby	 społeczne	
zarówno	w	zakresie	konsumpcji,	jak	i	rozwoju	duchowego.	Założeniem	Stra-
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tegii	jest	wprowadzenie	Rosji	do	pierwszej	piątki	najwyżej	rozwiniętych	eko-
nomicznie	państw	świata.	Podstawą	do	takiego	działania	jest	dysponowanie	
przez	Rosję	potężnymi	źródłami	surowców	strategicznych	 i	energetycznych	
oraz	stymulowanie	rozwoju	naukowego	i	technologicznego.	Dokument	zwra-
ca	uwagę	na	duże	niedoskonałości	w	rosyjskim	systemie	zarządzania	gospo-
darką	i	postuluje	zmiany.

Istotne	znaczenie	dla	poczucia	bezpieczeństwa	obywateli	Rosji	ma	rozwój	
opieki	zdrowotnej,	poszanowanie	dla	kultury	narodowej	i	krzewienie	szeroko	
pojętej	świadomości	ekologicznej.

Strategia	 formułuje	 również	 najważniejsze	 zadania	 w	 dziedzinie	 stosun-
ków	międzynarodowych.	Rosja	ma	wspierać	rozwój	procesów	pokojowych	na	
świecie.	Współdziałać	z	 innymi	państwami	 i	organizacjami	międzynarodo-
wymi	celem	likwidacji	zagrożeń	wojennych.	Stymulować	rozwój	rodzimego	
systemu	bezpieczeństwa	dla	zapewnienia	 interesów	państwa.	Wydaje	się,	że	
myślą	przewodnią	tych	wskazań	strategicznych	jest	utrzymanie	hegemonii	Fe-
deracji	Rosyjskiej	i	dominacja	nad	państwami	sąsiadującymi.	Przykład	relacji	
rosyjsko-gruzińskich	potwierdza	tę	tezę.	Naciski	na	państwa	sąsiednie	w	celu	
wymuszenia	przyjęcia	rozwiązań	zgodnych	z	koncepcjami	rosyjskiego	rządu	
są	już	stałym	elementem	uprawiania	polityki	zagranicznej	przez	Moskwę.

Konkludując,	 można	 stwierdzić,	 iż	 głównym	 celem	 Strategii bezpieczeń-
stwa Federacji Rosyjskiej do 2020 roku,	 jest	odbudowa	mocarstwowej	pozy-
cji	Rosji	i	współdecydowanie	o	rozwoju	procesów	bezpieczeństwa	globalnego,	
w	tym	również	europejskiego7.

Bezpośrednio	 na	 wskazaniach	 Strategii bezpieczeństwa	 skonstruowana	
została	Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej z	5	lutego	2010	roku.	Jest	ona	
podstawowym	dokumentem	planowania	strategicznego	i	obejmuje	zespół	po-
glądów	dotyczących	militarnej	obrony	Federacji	Rosyjskiej.

Z	początkiem	2007	roku	władze	rosyjskie	ujawniły,	że	są	prowadzone	pra-
ce	nad	modyfikacją	doktryny	wojennej.	Istotę	tych	posunięć	wyjaśnił	w	swo-
jej	wypowiedzi	dla	gazety	„Krasnaja	Zwiezda”	prezes	Wojskowej	Akademii	

7	 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. http://
www.scrf.gov.ru/documents/99.html	13.07.2011	r.,	National Security Strategy of the Russian 
Federation to 2020.	W:	The International Security. Source Materials. Strategies of the Safety.	The	
introduction	and	the	choice	MIERZEJEWSKI	D.J.	Donetsk:	«LANDON-XXI»	2011.
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Nauk	generał	armii	Machmud	Gariejew: w ostatecznym rozrachunku pociski 
wszystkich mocarstw jądrowych są lub będą skierowane przeciwko Rosji. Dla-
tego konieczne jest nadanie należytej rangi problematyce technik kosmicznych 
w zakresie obrony przeciwrakietowej. To od niej zależy dziś wynik konfliktów 
zbrojnych. Wyjątkowo dobitnie pokazała to agresja NATO na Jugosławię, gdzie 
za pomocą pocisków rakietowych w wyjątkowo krótkim okresie czasu znisz-
czono potencjał ekonomiczny i militarny republiki. Jedynie na ostatnie pytanie 
dziennikarzy, kto obecnie jest głównym przeciwnikiem Rosji, generał armii od-
powiedział nie po wojskowemu ogólnie: Dziś Rosja nie ma wrogów, tak jak to 
bywało wcześniej. Ale powinniśmy być przygotowani. 

Powyższe	wypowiedzi	jednego	z	głównych	teoretyków	wojskowych	świad-
czą	o	tym,	iż	wbrew	wielokrotnym	wypowiedziom	ministra	obrony	Iwano-
wa	zaprzeczającym	samemu	faktowi	pracy	nad	nową	doktryną	wojenną	pra-
ce	nad	nią	są	prowadzone	wyjątkowo	aktywnie.	Podłożem	tego	jest	zapewne	
amerykańska	 aktywność	 w	 Europie	 w	 zakresie	 budowy	 systemów	 antyra-
kietowych.	Szczególną	uwagę	należy	zwrócić	na	spostrzeżenia	dotyczące	pro-
gramu	kosmicznego,	złożone	po	podpisaniu	kolejnych	porozumień	o	współ-
pracy	 z	Indiami	 i	 Hindustan	 Aeronautics	 w	 zakresie	 rozwijania	 wspólnego	
programu	kosmicznego.	Rosja	chce	w	ten	sposób	zaakcentować	swój	powrót	
do	roli	światowego	mocarstwa	nuklearnego8.

Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej (2010)	wyjaśnia	podstawowe	poję-
cia	z	zakresu	bezpieczeństwa	Federacji	Rosyjskiej	i	następnie	się	do	nich	od-
wołuje.	Dokument	rozróżnia	również	pojęcia	militarnych	niebezpieczeństw	
i	militarnych	 zagrożeń.	 Jako	 podstawowe	 niebezpieczeństwo	 militarne	 dla	
Rosji	uznaje	przyjęcie	przez	NATO	globalnych	funkcji	bezpieczeństwa	i	przy-
bliżenie	struktur	i	 infrastruktury	Paktu	do	granic	Federacji	Rosyjskiej.	Po-
nadto	 Doktryna	 za	 szczególnie	 istotne	 niebezpieczeństwa	 militarne	 uznaje:	
próby	destabilizacji	politycznej	wśród	sojuszników	Rosji,	próbę	budowy	sy-
stemu	antyrakietowego	u	granic	Rosji,	wzmożoną	proliferację	broni	masowe-
go	rażenia	próby	naruszenia	obowiązujących	traktatów	o	ograniczeniu	zbro-
jeń,	zaangażowanie	się	NATO	w	konflikty	w	państwach	graniczących	z	Rosją,	
międzynarodowy	terroryzm	i	ekstremizmy	w	państwach	przygranicznych.

8	 Subiektywny przegląd prasy rosyjskiej 617 tydzień 2007 roku. www.dyplomacja.projekt.
org.pl	6.03.2007	r.
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Do	najistotniejszych	zagrożeń	militarnych	dokument	zalicza:	zaostrzenie	
się	 relacji	 międzynarodowych,	 eskalację	 konfliktu	 aż	 do	 możliwości	 użycia	
siły	militarnej,	próby	dezorganizacji	systemu	bezpieczeństwa	państwa,	moż-
liwość	 funkcjonowania	ugrupowań	najemników	na	 terenie	Rosji	 lub	 jej	 so-
juszników,	demonstracje	wojskowe	w	czasie	ćwiczeń	oraz	próby	aktywizacji	
zbrojnej	państw	do	ogłoszenia	mobilizacji	włącznie.	Z	kontekstu	dokumentu	
można	wysnuć	wniosek,	że	większość	tych	zagrożeń	Rosja	upatruje	we	wzmo-
żonej	aktywności	państw	NATO.	

W	Doktrynie	analizie	poddane	zostały	charakterystyczne	i	szczególne	ce-
chy	ewentualnych	współczesnych	konfliktów	zbrojnych.	Do	charakterystycz-
nych	zaliczono:	(a)	kompleksowe	użycie	sił	zbrojnych,	jak	również	sił	i	środ-
ków	 o	 charakterze	 innym	 niż	 wojenny;	 (b)	 zmasowane	 użycie	 systemów	
zbrojnych	i	techniki	wojskowej,	skonstruowanych	według	nowych	zasad	i	po-
równywalnych	pod	względem	efektywności	do	broni	atomowej;	(c)	poszerze-
nie	 zakresu	 zastosowania	 wojsk	 (sił)	 i	 środków,	 działających	 w	 przestrzeni	
powietrznej	i	kosmicznej;	(d)	wzmacnianie	roli	walki	informacyjnej;	(e)	skró-
cenie	 czasowych	 parametrów	 przygotowań	 do	 prowadzenia	 działań	 wojen-
nych;	(f)	zwiększenie	operatywności	dowodzenia	na	skutek	przejścia	od	sta-
rego	wertykalnego	systemu	dowodzenia	do	zautomatyzowanych	globalnych	
sieciowych	systemów	kierowania	wojskami	(siłami)	i	bronią;	(g)	tworzenie	na	
terytorium	walczących	państw	strefy	aktywnych	działań	wojennych.	Szcze-
gólne	cechy	konfliktów	zbrojnych	to	według	prezentowanego	dokumentu:	

(a)	nieprzewidywalność	wybuchu;	(b)	szerokie	spektrum	celów	militarno-	
-politycznych,	gospodarczych,	strategicznych	i	innych;	(c)	rosnąca	rola	wyso-
ce	efektywnych	nowoczesnych	systemów	zbrojnych,	jak	również	modyfikacja	
znaczenia	poszczególnych	aspektów	walki	zbrojnej;	(d)	wcześniejsze	prowa-
dzenie	działań	o	charakterze	walki	 informacyjnej,	zorganizowanych	w	celu	
realizacji	 interesów	politycznych	bez	użycia	siły	wojskowej,	następnie	zaś	–	
w	celu	wywołania	pozytywnej	reakcji	światowej	społeczności	na	wiadomość	
o	użyciu	sił	zbrojnych.

Konflikty	 wojenne	 według	 tekstu	 Doktryny	 cechować	 się	 będą	 momen-
talnością,	 selektywnością,	 wysokim	 poziomem	 zniszczeń,	 szybkością	 ma-
newrów	 wojskowych,	 użyciem	 różnorodnych	 mobilnych	 ugrupowań	 woj-
skowych	 (sił).	 Czynnikami,	 które	 rozstrzygają	 o	 osiągnięciu	 wyznaczonych	
celów,	 będą:	 opanowanie	 inicjatywy	 strategicznej,	 zachowanie	 stabilności	
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funkcjonowania	państwa	i	dowodzenia	siłami	zbrojnymi,	zapewnienie	prze-
wagi	na	ziemi,	morzu,	w	przestrzeni	powietrznej	i	kosmicznej.

W	działaniach	wojennych	coraz	większe	znaczenie	będzie	miała	broń	pre-
cyzyjnego	rażenia,	broń	elektromagnetyczna,	laserowa	i	psychotroniczna,	sy-
stemy	informacyjno-naprowadzające,	bezzałogowe	maszyny	lotnicze	i	automa-
tyczne	pojazdy	nawodne	i	podwodne,	sterowane	i	w	pełni	zautomatyzowane	
środki	uzbrojenia	i	techniki	wojennej.

Broń	 jądrowa	 ma	 mieć	 charakter	 odstraszający	 i	 może	 zostać	 użyta	
w	przypadku	zagrożenia	istnienia	państwa,	nawet	gdy	byłby	to	atak	konwen-
cjonalny.

Kolejne	 punkty	Doktryny	 określają	 zasady	 polityki	 wojennej	Rosji.	Pod-
stawową	zasadą	 jest	możliwość	użycia	 sił	 zbrojnych	w	celu	odparcia	agresji	
i	ochrony	obywateli	Federacji	Rosyjskiej	pozostających	poza	granicami	pań-
stwa.	Ochronie	podlegałyby	również	państwa	sojusznicze,	będące	członkami	
Organizacji	Układu	o	Bezpieczeństwie	Zbiorowym.

Dla	realizacji	tak	sformułowanych	celów	polityki	wojennej	określono	rów-
nież	zasady	rozwoju	Sił	Zbrojnych	Federacji	Rosyjskiej	na	najbliższe	lata.	Po-
stawiono	głównie	na	jakość	funkcjonowania	armii.	Sformułowano	także	za-
sady	tworzenia	i	doskonalenia	potencjału	obronno-ekonomicznego	państwa,	
jako	podstawy	siły	obronnej.	Postuluje	się	w	dokumencie	stopniowy	wzrost	
wydatków	na	obronność	wraz	ze	wzrostem	gospodarczym.	

W	zakończeniu	dokumentu	określono	priorytety	współpracy	zagranicz-
nej	w	zakresie	polityki	bezpieczeństwa.	Za	najważniejszą	uznano	współpracę	
z	sojusznikami,	głównie	Wspólnoty	Niepodległych	Państw	oraz	organizacja-
mi	o	charakterze	uniwersalnym	OBWE	i	ONZ9.

Nowa	Doktryna wojenna	Rosji	mówi	nam,	że	Federacja	Rosyjska	jest	na-
dal	państwem,	które	poszukuje	właściwej	drogi	kreującej	suwerenną,	ale	przy	
uwzględnieniu	wszelkich	uwarunkowań	globalizacji	politykę	obronną.	Twór-
cy	 Doktryny	 nadal	 nie	 wyzbyli	 się	 postsowieckiej	 potrzeby	 wyodrębniania	
przeciwnika.	Zauważają	już	zagrożenia,	lecz	jeszcze	nie	przyjmują	do	wiado-
mości	ich	obiektywnego	charakteru.	Nie	mogą	wyjść	z	cienia	wroga.	Wydaje	

9	 Военная доктрина Российской Федерации, http://news.kremlin.ru/ref_notes/461	
13.07.2011	r.;	http://www.portal.arcana.pl/Doktryna-wojenna-federacji-rosyjskiej,1030.html	
13.07.2011	r.;	http://www.rferl.org/content/Whats_New_In_Russias_New_Military_Doctrine 
/1970150.html	13.07.2011	r.
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się,	że	takie	postrzeganie	bezpieczeństwa	jest	zgodne	z	neoimperialną	polity-
ką	władz	rosyjskich,	gdzie	wyraźne	określenie,	wskazanie	przeciwnika,	wroga	
jest	przydatne	w	konsolidacji	narodu	wokół	idei	mocarstwowej.	

Dwa	 wyżej	 scharakteryzowane	 dokumenty	 oddają	 istotę	 rosyjskiej	 poli-
tyki	bezpieczeństwa.	Nie	ulega	wątpliwości,	że	Rosja	zamierza	nadal	odgry-
wać	wiodącą	rolę	w	kształtowaniu	bezpieczeństwa	europejskiego	i	globalne-
go.	 Jej	 koncepcje	 należy	 traktować	 poważnie,	 z	 należytą	 uwagą	 analizować	
i	uwzględniać	 w	 projektowaniu	 współczesnej	 przestrzeni	 bezpieczeństwa	
w	Europie	i	na	świecie.	

4. Europejska strategia bezpieczeństwa

Podmiotem	coraz	bardziej	wyraziście,	konsekwentnie	i	z	ogromną	deter-
minacją	oddziałującym	na	bezpieczeństwo	kontynentu	europejskiego	staje	się	
Unia	Europejska.	Poglądy	wspólnoty	w	tym	obszarze	zawarte	zostały	w	przy-
jętej	w	Brukseli	w	dniu	12	grudnia	2003	roku	Europejskiej strategii bezpieczeń-
stwa.	Założenia	te	systematycznie	są	monitorowane,	poddawane	ocenie	i	mo-
dyfikowane	w	zgodzie	z	dynamiką	przemian	w	środowisku	bezpieczeństwa	
międzynarodowego.

We	wprowadzeniu	do	tego	dokumentu	zauważono,	że	podstawą	europej-
skiej	integracji	i	bezpieczeństwa	jest	sojusz	Europy	ze	Stanami	Zjednoczonymi	
Ameryki	i	stabilizująca	dla	pokoju	w	Europie	rola	Paktu	Północnego	Atlan-
tyku.	Stwierdzono,	że	wspólnota	jako	związek	25	krajów,	które	zamieszkuje	
ponad	450	milionów	ludzi,	powinna	mieć	decydujący	głos	w	sprawach	bez-
pieczeństwa	 Starego	 Kontynentu	 i	 suwerennie	 wpływać	 na	 bezpieczeństwo	
globalne.

Bezpieczeństwo	 jest	 wstępnym	 warunkiem	 rozwoju,	 należy	 wszelkimi	
sposobami	 przeciwdziałać	 powstawaniu	 i	 zaognianiu	 się	 konfliktów	 zbroj-
nych.	 Ich	 totalny	charakter	przyczynia	 się	bowiem	do	zniszczenia	dorobku	
cywilizacyjnego,	 tym	samym	uniemożliwiając	rozwój	społeczny,	kulturowy	
i	gospodarczy.

Bezpieczeństwo	europejskie	zależne	jest	od	importu	surowców	energetycz-
nych.	Wydaje	się,	że	na	początku	XXI	wieku	jest	to	jedno	z	najważniejszych	
wyzwań	rozwojowych	Wspólnoty.



Strategie	bezpieczeństwa 193

Dokument	definiuje	najważniejsze	zagrożenia	dla	Europy:
	 •	 terroryzm,
	 •	 proliferacja	broni	masowego	rażenia,
	 •	 konflikty	regionalne,
	 •	 kryzys	instytucji	państwa,
	 •	 przestępczość	zorganizowana.

Zagrożenia	te	w	opinii	autorów	Strategii	mogą	bardzo	destrukcyjnie	od-
działywać	na	poziom	bezpieczeństwa	europejskiego.

Unia	Europejska	zdefiniowała	trzy	strategiczne	cele,	które	mają	stabilizo-
wać	bezpieczeństwo	europejskie.

Po	 pierwsze	 –	 ciągłe	 monitorowanie,	 przewidywanie	 i	 natychmiastowe	
przeciwdziałanie	 zagrożeniom	 bezpieczeństwa,	 głównie	 terroryzmowi,	 roz-
przestrzenianiu	broni	masowego	rażenia	i	konfliktom	regionalnym.	Do	rea-
lizacji	tego	celu	powinno	być	zaangażowane	całe	instrumentarium,	jakie	po-
siadają	państwa	i	wspólnota,	zarówno	wojskowe,	jak	i	cywilne.

Po	 drugie	 –	 wspieranie	 demokracji	 w	 krajach	 europejskich	 i	 na	 świecie	
jako	 gwaranta	 bezpieczeństwa	 wewnętrznego	 i	 międzynarodowego.	 Proces	
ten	dotyczy	zwłaszcza	sąsiadów	Unii.

Po	trzecie	–	rozwój	integracji	na	płaszczyźnie	politycznej,	gospodarczej,	
kulturowej	 i	militarnej,	 stabilizujący	 i	 zwiększający	bezpieczeństwo	euro-
pejskie.

Dla	realizacji	tych	celów	Unia	zakłada	ścisłą	współpracę	z	Organizacją	Na-
rodów	Zjednoczonych,	zwłaszcza	w	zakresie	przeciwdziałania	i	likwidacji	sy-
tuacji	 kryzysowych	 w	 państwach	 o	 niestabilnych	 systemach	 demokratycz-
nych.	Zakładana	 jest	zarówno	pomoc	militarna	o	charakterze	rozjemczym,	
jak	i	humanitarna.

Skuteczność	działania	uwarunkowana	ma	być	coraz	 ściślejszą	 integracją	
militarną	 w	 ramach	 prowadzonej	 wspólnej	 polityki	 zagranicznej	 i	 bezpie-
czeństwa	oraz	wspólnymi	działaniami	dyplomatycznymi,	których	celem	ma	
być	działanie	na	rzecz	bezpieczeństwa	całej	Unii.

Ważne	 ma	 być	 również	 zintegrowane	 działanie	 w	 dziedzinie	 monitoro-
wania	zagrożeń,	ich	przewidywania	i	wspólnej	reakcji	na	te	zjawiska.	Reali-
zacji	powyższych	celów	służyć	mają	powołane	instytucje	unijne.	W	Strategii	
założono,	że	bezpieczeństwo	jest	pierwszym	warunkiem	stabilnego	rozwoju	
państw	wspólnoty.	Szczególne	znaczenie	nadano	działaniom	integracyjnym	
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w	zakresie	przeciwdziałania	zagrożeniom	terrorystycznym.	Uznano	te	zagro-
żenia	jako	najgroźniejsze	dla	rozwoju	Unii	Europejskiej.

Dużym	wyzwaniem	jest	ściślejsza	koordynacja	działań	instytucji	unijnych	
i	samodzielnych,	suwerennych	poczynań	państw	członkowskich	dotyczących	
bezpieczeństwa,	zarówno	w	zakresie	prawnym,	dyplomatycznym,	jak	i	mili-
tarnym.

Uznano,	że	nie	ma	alternatywy	dla	współpracy	transatlantyckiej.	Unia	Eu-
ropejska	 traktuje	Stany	Zjednoczone	Ameryki	 jako	strategicznego	partnera	
i	również	na	jego	potencjale	militarnym	opiera	bezpieczeństwo	całej	wspól-
noty.	UE	zamierza	rozwijać	dobre	relacje	z	Federacją	Rosyjską	na	zasadach	
partnerstwa	i	otwartości,	uznając,	że	są	one	gwarantem	bezpieczeństwa	dla	
całej	Europy.

W	konkluzji	dokumentu	stwierdzono,	że	bezpieczny	świat	 i	Europa	wy-
maga	zróżnicowanej	metodologii	kształtowania	środowiska	bezpieczeństwa.	
Ważne	w	tym	zakresie	są	wzajemne	relacje	między	państwami,	respektowa-
nie	prawa	międzynarodowego,	współpraca	gospodarcza,	dyplomacja,	a	nade	
wszystko	uznanie	i	poszanowanie	porządku	międzynarodowego,	kształtują-
cego	współczesny	ład	pokojowy.	Środki	militarne	powinny	stanowić	ostatecz-
ność	w	relacjach	między	państwami,	a	ich	zastosowanie	powinno	zyskać	ak-
ceptację	najważniejszych	instytucji	międzynarodowych.	Unia	Europejska	ze	
swym	potencjałem	stanowi	ważną	siłę	mogącą	realnie	oddziaływać	i	kształto-
wać	procesy	bezpieczeństwa	w	Europie,	a	także	w	skali	globalne10.

5. Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa  
członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Najnowszy	 dokument	 strategiczny	 Sojuszu	 Północnoatlantyckiego	 zo-
stał	przyjęty	podczas	szczytu	szefów	państw	i	rządów	w	Lizbonie	19	listopa-
da	2010	roku.	Jest	on	odpowiedzią	na	wydarzenia	ostatnich	20	lat.	Definiuje	

10	 Europejska Strategia Bezpieczeństwa. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms	
Upload/031208ESSIIPL.pdf.	 16.07.2011	 r.;	 zob.	 również:	 KUŹNIAR	 R.:	 Europejska strate-
gia bezpieczeństwa. „Polska	w	Europie”	nr	2/2004.	s.	11–32.	http://www.iss.europa.eu/uplo-
ads/media/ISS_Report_05.pdf	16.07.2011	r.	oraz	BISCOP	S.:	The European Security Strategy: 
A Global Agenda for Positive Power. Ashgate	Publishing,	Ltd.,	2005.
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nową	rolę	NATO	w	świecie	postdwubiegunowym,	ale	z	realnymi	zagrożenia-
mi	globalizującego	się	świata.	

Koncepcja	potwierdza	w	pełni	zobowiązania	państw	członkowskich	wyni-
kające	z	art.	5	traktatu	waszyngtońskiego.	Zobowiązuje	Sojusz	do	zapobiega-
nia	kryzysom,	opanowywania	konfliktów	i	stabilizowania	sytuacji	pokonflik-
towych	we	współpracy	z	innymi	partnerami	międzynarodowymi,	zwłaszcza	
z	ONZ	i	Unią	Europejską.	Operacje	poza	strefą	północnoatlantycką	mają	sta-
bilizować	bezpieczeństwo	światowe.	

Koncepcja	obliguje	NATO	do	tworzenia	warunków	dla	świata	bez	broni	
nuklearnej,	jednakże	zakłada	również,	że	z	powodu	niebezpieczeństwa	proli-
feracji	broni	jądrowej	Pakt	pozostanie	sojuszem	nuklearnym.	Zakłada	także	
utrzymanie otwartych drzwi do	NATO	dla	wszystkich	europejskich	demokra-
cji	aspirujących	do	członkostwa.

W	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	państw	członkowskich	Strategia	prze-
widuje	kumulowanie	wysiłków	wokół	trzech	głównych	zadań:
	 •	 obrony	zbiorowej;	która	przewiduje,	że	członkowie	Sojuszu	zawsze	będą	

udzielać	sobie	pomocy	w	myśl	art.	5	traktatu,
	 •	 zarządzania	kryzysowego;	czyli	aktywnego	stosowania	odpowiednich	

kombinacji	narzędzi	polityczno-wojskowych	w	celu	udzielania	pomocy	
w	opanowywaniu	rozwijających	się	kryzysów,	mających	wpływ	na	bez-
pieczeństwo	państw	Sojuszu,

	 •	 bezpieczeństwa	kooperatywnego;	partnerstwa	z	państwami	i	organiza-
cjami	międzynarodowymi	spoza	Sojuszu	poprzez	aktywną	współpra-
cę	w	dziedzinie	kontroli	zbrojeń,	nieproliferacji	i	rozbrojenia	oraz	przez	
prowadzenie	polityki	otwartych	drzwi	do	sojuszu.

Państwa	 członkowskie	 Paktu	 przyjęły	 zasadę	 permanentnej	 moderniza-
cji	i	transformacji	organizacji	zgodnie	z	dynamiką	procesów	bezpieczeństwa	
globalnego.

W	kolejnej	części	strategii	scharakteryzowane	zostało	środowisko	bezpie-
czeństwa	obszaru	euroatlantyckiego,	 jako	względnie	stabilne,	ale	nie	wolne	
od	 zagrożeń	 konwencjonalnych,	 proliferacji	 broni	 nuklearnej,	 terroryzmu,	
niestabilności	 na	 obrzeżach	 Sojuszu,	 zagrożeń	 atakami	 cybernetycznymi	
i	wykorzystaniem	 nowych	 technologii	 walki	 elektronicznej,	 szantażu	 zwią-
zanego	z	dostawą	surowców	energetycznych,	a	także	od	skutków	degradacji	
środowiska	naturalnego.
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Najistotniejszym	elementem	obrony	Sojuszu	ma	być	wiarygodne	odstra-
szanie,	polegające	na	utrzymywaniu	na	wysokim	poziomie	właściwej	kombi-
nacji	nuklearnych	i	konwencjonalnych	możliwości	obronnych	Paktu.	Najwyż-
szą	gwarancją	bezpieczeństwa	NATO	mają	być	siły	nuklearne	USA,	Wielkiej	
Brytanii	i	Francji.	Zdolności	obronne	Paktu	mają	być	doskonalone	w	sposób	
ciągły.

Przyjęto	 założenie,	 że	 kryzysy	 i	 konflikty	 poza	 granicami	 NATO	 mogą	
generować	bezpośrednie	zagrożenie	dla	państw	członkowskich.	Dlatego	zde-
cydowano	o	aktywności	politycznej	i	militarnej	Paktu	tam,	gdzie	takie	dzia-
łanie	może	przynieść	wygaszenie	konfliktu	i	przywrócenie	stabilności.	Uzna-
no,	że	najlepszą	metodą	opanowywania	konfliktów	jest	zapobieganie	im,	stąd	
ogromną	rangę	nadano	wszelkiej	działalności	profilaktycznej.	Gdyby	to	nie	
przynosiło	skutku,	NATO	zdecydowane	jest	przedsięwziąć	operację	wojsko-
wą.	Wymiernym	efektem	stabilizacyjnym	ma	być	wspieranie	rodzimych	sił	
demokratycznych	i	udzielanie	im	pomocy	szkoleniowej,	logistycznej	i	ekono-
micznej.

W	 koncepcji	 strategicznej	 NATO	 ogromną	 rangę	 nadano	 promowaniu	
bezpieczeństwa	międzynarodowego	poprzez	wzajemną	współpracę.	Ma	ona	
polegać	na	kontroli	zbrojeń,	rozbrojeniu	i	nieproliferacji	broni	masowego	ra-
żenia,	kontynuowaniu	polityki	otwartych	drzwi	do	Sojuszu	dla	państw	speł-
niających	standardy	demokratyczne	oraz	partnerstwie	z	państwami	i	organi-
zacjami	międzynarodowymi	na	całym	świecie.	

Szczególne	relacje	łączą	Pakt	Północnoatlantycki	z	Organizacją	Narodów	
Zjednoczonych,	zwłaszcza	w	likwidowaniu	konfliktów	zbrojnych	i	organizo-
waniu	 operacji	 wojskowych.	 Partnerstwo	 w	 dziedzinie	 bezpieczeństwa	 ob-
szaru	euroatlantyckiego	to	główna	dziedzina	współpracy	z	Unią	Europejską.	
Strategiczne	znaczenie	mają	stosunki	NATO–Rosja.	Istotą	ich	jest	likwidowa-
nie	wszelkiego	rodzaju	uprzedzeń	i	budowa	prawdziwego	strategicznego	part-
nerstwa.	Euroatlantycka	Rada	Partnerstwa	i	Partnerstwo	dla	Pokoju	to	kolej-
ne	dziedziny	współpracy.	W	ich	ramach	kontynuowane	ma	być	partnerstwo	
z	Ukrainą	i	Gruzją,	ułatwianie	euroatlantyckiej	integracji	państw	na	zacho-
dzie	 Bałkanów,	 pogłębianie	 współpracy	 z	 członkami	 Dialogu	 Śródziemno-
morskiego	oraz	państwami	Stambulskiej	Inicjatywy	Współpracy	i	rozwijanie	
głębszego	partnerstwa	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	z	partnerami	znad	Zato-
ki	Perskiej.
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Końcowe	założenia	koncepcji	strategicznej	NATO	przewidują	permanen-
tną	transformację	Sojuszu	i	jego	reformowanie,	adekwatnie	do	rozwoju	sytu-
acji	międzynarodowej.	Organizacja	Paktu	Północnego	Atlantyku	w	zamyśle	
przywódców	państw	członkowskich	ma	być	sojuszem	nowoczesnym	i	otwar-
tym	na	wyzwania	XXI	wieku11.

*	*	*

Reasumując,	 należy	 stwierdzić,	 że	 dokumenty	 o	 charakterze	 strategicz-
nym	czy	też	doktrynalnym	kreują	naszą	rzeczywistość	w	dziedzinie	bezpie-
czeństwa.	Istotą	ich	jest	próba	analizy	otaczającego	nas	świata,	relacji	między	
państwami,	przyczyn	i	ewentualnych	skutków	zagrożeń	oraz	analiza,	progno-
za	postępowania	prewencyjnego	przed	wystąpieniem	sytuacji	kryzysowej,	jak	
i	w	czasie	kryzysu.	We	wszystkich	omawianych	dokumentach	dostrzec	moż-
na	troskę	o	bezpieczeństwo	globalne	i	prawidłowość,	która	ukazuje	do	niego	
drogę	 przede	 wszystkim	 pokojową	 –	 niemilitarną,	 głównie	 poprzez	 współ-
pracę	państw	w	obszarach:	dyplomacji,	ekonomii,	kultury,	edukacji,	wzajem-
nego	poznawania	się,	 tolerancji	 i	zrozumienia.	 Jednakże	gdy	będzie	wyma-
gać	 tego	bezpieczeństwo	globalne	czy	 też	regionalne	(europejskie),	państwa	
i	wspólnoty	w	swoich	dokumentach	strategicznych	podkreślają	zdecydowaną	
determinację	do	wspólnego,	można	zaryzykować	określenie	–	sojuszniczego	
współdziałania	celem	likwidacji	zagrożeń	i	stabilizacji	pokoju	na	świecie	czy	
regionie.

Omówione	w	tej	części	pracy	dokumenty	są	podstawą	do	opracowywania	
i	wdrażania	 w	 praktyce	 stosunków	 międzynarodowych	 koncepcji	 bezpie-
czeństwa,	w	tym	europejskiego,	których	analiza	jest	tematem	następnego	roz-
działu	książki.

11	 http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/2694/Koncepcja_Strategiczna_NATO__tlumacze-
nie.html	16.07.2011	r.;	http://www.mojeopinie.pl/	nowa_koncepcja_strategiczna_nato_znac-
zenie_dla_sojuszu_i_ polski,3,1268989727	 16.07.2011	 r.,	 Strategic Concept For the Defence 
and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation. W:	The International 
Security. Source Materials…
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Koncepcje systemu  
wspólnego bezpieczeństwa w Europie

1. Determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego

Po	zakończeniu	zimnej	wojny	relacje	pomiędzy	państwami	determinowane	
są	w	większym	stopniu	niż	uprzednio	przez	gospodarkę	niż	przez	układ	mili-
tarny,	a	stabilizacja	i	równowaga	nie	są	już	osiągane	li	tylko	za	pomocą	zrów-
noważonego	potencjału	militarnego.	W	coraz	większym	stopniu	niż	to	miało	
miejsce	w	okresie	konfrontacji	międzysystemowej,	o	układzie	sił	w	skali	glo-
balnej	 decydują	 wielkość,	 efektywność	 i	 rozwój	 potencjału	 ekonomicznego.	
Współcześnie	to	gospodarka	określa	miejsce	w	globalnej	hierarchii	państw.

Do	 przeszłości	 również	 należą	 czasy,	 gdy	 słabo	 rozwinięte	 gospodarczo	
państwa,	 ale	 o	 znacznym	 potencjale	 militarnym,	 mogły	 odgrywać	 znaczącą	
rolę	w	polityce	międzynarodowej.	Wskazuje	na	to	m.in.	tendencja	zmniejsza-
jących	się	w	skali	globalnej	wydatków	na	cele	zbrojeniowe1.

Gospodarka	światowa,	co	jest	skutkiem	procesów	globalizacyjnych,	będzie	
generować	zagrożenia	 i	konflikty	ekonomiczne.	Główną	tego	przyczyną	 jest	
naruszenie	równowagi	sił	między	państwami	i	pogłębiające	się	dysproporcje	
w	 rozwoju	 gospodarczym.	 Rozkład	 systemu	 gospodarki	 socjalistycznej	 z	 jej	
regułami	 i	 zasadami	 strategii	 uprzemysłowienia	 i	 centralnym	 planowaniem	
stworzył	lukę	w	wielkości	i	strukturze	podstawowych	rynków.

1	 MULTAN	W.:	op.	cit.	s.	21.
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Gospodarka	 rynkowa	 ma	 trudności	 z	 opanowaniem	 tego	 typu	 wyzwań.	
Wielkim	wyzwaniem	są	również	rozwój	Trzeciego	Świata,	dynamizm	gospo-
darki	chińskiej	i	oznaki	trwałej	recesji	w	krajach	uznawanych	za	siłę	napędową	
koniunktury	gospodarczej.

Kondycja	 gospodarki	 światowej	 jest	 szczególnie	 wrażliwa	 na	 zakłócenia	
w	podaży	 surowców	 zwłaszcza	 energetycznych.	 Wydaje	 się,	 że	 nadzieja	 na	
rozwiązanie	problemu	przez	opanowanie	produkcji	energii	jądrowej	nie	była	
uzasadniona.	Oznacza	to,	że	obszary	występowania	strategicznych	surowców	
energetycznych	będą	nadal	punktami	zapalnymi.	Trwające	konflikty	na	Bli-
skim	Wschodzie	i	działalność	ponadnarodowych	organizacji	kontrolujących	
rynki	 tych	 surowców	 dowodzą	 wysokiego	 prawdopodobieństwa	 zaistnienia	
konfliktów,	na	które	Europa	jest	szczególnie	wrażliwa.	Jednoznacznie	widać,	
że	 trwa	 walka	 uprzemysłowionych	 państw	 i	 międzynarodowych	 korporacji	
o	kontrolę	 nad	 obszarami	 pozyskiwania	 podstawowych	 surowców.	 Dotych-
czasowe	próby	rozwiązania	problemu	nie	dają	podstaw	do	optymizmu.	Ostat-
nio	niepokój	budzi	postawa	Rosji	wykorzystującej	do	celów	politycznych	na-
cisk	związany	z	zaopatrzeniem	Europy	w	surowce	energetyczne,	głównie	gaz.	
Rosja	widzi	w	tym	jedną	z	możliwości	oddziaływania	na	przemiany	europej-
skie	przez	pewnego	rodzaju	dyktat	i	próbę	dialogu	z	Europą	z	pozycji	świato-
wego	mocarstwa.	Alternatywą	dla	tego	zjawiska	jest	budowanie	niezależnego	
zaplecza	energetycznego	dla	Europy	poprzez	dywersyfikację	źródeł	pozyski-
wania	surowców	energetycznych.	Sytuacja	taka	znacznie	wzmocniłaby	poczu-
cie	bezpieczeństwa	państw	europejskich.

Jeszcze	mniej	optymizmu	przynosi	analiza	układu	sił	gospodarczych,	od-
zwierciedlona	 w	 relacjach	 między	 głównymi	 ośrodkami	 gospodarki	 świato-
wej.	 Podział	 na	 uprzemysłowioną	 Północ	 i	 zacofane	 Południe	 staje	 się	 zbyt	
uproszczony,	choć	nadal	może	być	generatorem	zagrożeń	wynikających	z	dys-
proporcji	rozwojowych.	Większe	znaczenie	nabiera	dynamika	przemieszcza-
nia	się	 trendów	ekspansji	gospodarczej.	Europa	pomimo	założeń	zawartych	
w	 strategii	 lizbońskiej	wyraźnie	 traci	dynamizm.	Stany	Zjednoczone	 starają	
się	 utrzymać	 swoją	 niekwestionowaną	 pozycję	 gospodarczą,	 lecz	 stopniowo	
muszą	dzielić	się	nią	z	ekspansywnie	rozwijającymi	się	krajami	Azji.	Można	
zauważyć	przesuwanie	się	ośrodka	rozwoju	gospodarczego	z	obszaru	atlanty-
ckiego	(Europa,	Ameryka	Północna)	na	obszar	Pacyfiku	(Azja,	Ameryka).	
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Mówiąc	 o	 aspektach	 gospodarczych,	 należałoby	 wspomnieć	 również	
o	transformacji	 gospodarczej	 w	 europejskich	 krajach	 postkomunistycznych.	
Zmiana	 ustroju	 dla	 tych	 państw	 okazała	 się	 procesem	 bardziej	 złożonym	
i	o	wiele	trudniejszym,	niż	zakładano.	Stworzyła	ona	wiele	poważnych	proble-
mów	natury	politycznej,	społecznej	i	gospodarczej	oraz	przyczyniła	się	do	osła-
bienia	funkcjonowania	aparatu	państwowego.	Szczególnie	trudnym	procesem	
był	powrót	do	gospodarki	rynkowej.	Dla	większości	krajów	koszty	transfor-
macji	ustrojowej	i	gospodarczej	stanowiły	ogromne	wyzwanie	społeczne2.

Głęboki	kryzys	gospodarczy	oraz	obniżenie	poziomu	życia	znacznej	części	
obywateli	państw	tego	regionu	stały	się	podłożem	takich	negatywnych	zjawisk	
w	życiu	społecznym,	jak:	obniżenie	stopy	życiowej,	zmniejszenie	opieki	spo-
łecznej,	zwiększenie	przestępczości	itp.;	były	też	jednym	z	powodów	społecz-
nych	niepokojów,	jakie	wystąpiły	w	państwach	postkomunistycznych.	Według	
ocen	UNICEF	w	Europie	XX	wieku	nigdy	w	czasach	pokoju	nie	nastąpiło	tak	
gwałtowne	 pogorszenie	 stanu	 zdrowia	 ludności	 i	 taki	 wzrost	 śmiertelności,	
jak	 to	miało	miejsce	w	większości	krajów	byłego	obozu	socjalistycznego	po	
1989	roku.	Dopiero	w	1993	roku	w	niektórych	z	nich	można	było	zaobserwo-
wać	zahamowanie	tempa	spadku	gospodarczego;	pojawiły	się	pewne	sympto-
my	wzrostu	gospodarczego3.

Niemniej	tak	poważny	kryzys	gospodarczo-społeczny	państw	byłego	obo-
zu	 socjalistycznego	 wpłynął	 ujemnie	 na	 rzeczywisty	 stan	 oraz	 na	 percepcję	
bezpieczeństwa	tej	grupy	krajów.	Determinował	też	do	pewnego	stopnia	sta-
nowisko	państw	zachodnich	wobec	całego	tego	regionu.

Odnosząc	 się	 do	 kondycji	 głównych	 grup	 państw	 na	 naszym	 kontynen-
cie,	należy	odnotować,	iż	dla	państw	Europy	Zachodniej,	w	tym	także	krajów	
EWG/Unii	 Europejskiej,	 przełom	 lat	 osiemdziesiątych	 i	 dziewięćdziesiątych	
również	był	okresem	trudnym.	Oznaczał	bowiem	wystąpienie	pewnych	prob-
lemów	natury	politycznej,	gospodarczej	i	społecznej,	rzutując	na	ich	zachowa-
nie	się	w	sprawach	bezpośrednio	odnoszących	się	do	przyszłego	kształtu	bez-
pieczeństwa	w	skali	całego	kontynentu,	a	w	szczególności	do	 jego	aspektów	
gospodarczych.

2	 DĄBROWSKI	Z.	(red.):	Polityka stabilizacji gospodarczej i rozwoju: wybrane zagadnie-
nia.	Poznań	1994.	s.	34.

3	 „Kwartalnik	Statystyki	Międzynarodowej”	nr	4.	GUS.	Warszawa,	styczeń	1994.	s.	12.
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Na	początku	ostatniego	dziesięciolecia	XX	wieku	można	było	zaobserwo-
wać	trudności	gospodarcze	w	większości	krajów	świata	zachodniego.	W	od-
niesieniu	do	krajów	EWG/UE	miały	one	charakter	kryzysogenny.	Odnotowa-
no	wówczas	spadek	dochodu	narodowego	i	nienotowany	od	lat	wysoki	poziom	
bezrobocia,	 sięgający	w	niektórych	krajach	14	procent,	co	stawiało	niektóre	
z	nich	przed	problemem	niepokojów	społecznych4.	Był	to	jeden	z	czynników,	
które	wpłynęły	na	ewolucję	stanowiska	Europy	Zachodniej	wobec	wniosków	
krajów	 wschodnioeuropejskich	 o	 przyjęcie	 do	 Wspólnot.	 Początkowo	 pań-
stwa	EWG/UE,	obawiając	się	gospodarczych	i	społecznych	następstw	trans-
formacji	w	krajach	Europy	Środkowej	i	Wschodniej,	były	niechętne	integracji.	
Dopiero	po	pewnym	czasie	zrozumiano,	że	w	dobrze	pojętym	długotermino-
wym	interesie	Zachodu	leży	eliminacja	różnic	dzielących	zachodnią	i	wschod-
nią	część	kontynentu	i	poszerzenie	strefy	stabilizacji	politycznej,	ekonomicz-
nej,	społecznej	i	bezpieczeństwa.	Powolna	poprawa	sytuacji	w	krajach	Europy	
Wschodniej	 oraz	 pewne	 polepszenie	 się	 tendencji	 gospodarczych	 w	 samej	
Wspólnocie	sprzyjały	jej	stopniowemu	otwieraniu	się	na	nowe	kraje5.	

Przyjęcie	 państw	 Europy	 Środkowej	 i	 Wschodniej	 do	 Unii	 Europejskiej	
było	 skomplikowanym	 procesem	 o	 charakterze	 polityczno-ekonomiczno-	
-prawnym,	 ale	 dało	 podstawy	 do	 konsolidacji	 gospodarek	 państw	 europej-
skich	i	przyczyniło	się	do	zwiększenia	ich	bezpieczeństwa	poprzez	wspólnotę	
interesów.	

Pierwsza	dekada	XXI	wieku	wyraźnie	zaakcentowała	współzależności	go-
spodarki	globalnej,	zarówno	w	zakresie	koniunktury,	 jak	 i	sytuacji	kryzyso-
wych.	Kryzys	ekonomiczny	ostatnich	lat,	a	w	ślad	za	nim	recesja	gospodarcza	
po	 krachu	 rynku	 nieruchomości	 w	 USA	 objęły	 gospodarkę	 światową,	 a	ich	
skutki	determinują	jej	rozwój	także	w	przyszłości.	Niewątpliwie	sytuacja	taka	
ma	 wpływ	 na	 bezpieczeństwo	 państw,	 tym	 bardziej	 że	 wszelkie	 zachwiania	
ekonomiczne	mogą	być	w	sposób	destrukcyjny	wykorzystywane	do	osłabie-
nia	 bezpieczeństwa	 globalnego.	 Ogromne	 znaczenie	 dla	 kształtowania	 bez-
pieczeństwa	globalnego	ma	rosnąca	potęga	ekonomiczna	państw	azjatyckich,	
głównie	 Chin.	 Stopniowa	 dominacja	 gospodarki	 chińskiej	 staje	 się	 faktem,	

4	 BRZEZIŃSKI	Z.:	Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku. Warszawa	1993.	58–59.
5	 CZACHÓR	K.:	System europejskiej współpracy politycznej w integrowaniu Europy.	War-

szawa	1994.	s.	54–75.
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a	coraz	większe	zależności	ekonomiczno-finansowe	państw	UE	i	USA	wska-
zują	na	znaczącą,	pierwszorzędną	rolę	tego	państwa	w	kreowaniu	polityki	bez-
pieczeństwa	globalnego.	

Przechodzenie	ze	społeczeństwa	przemysłowego	i	stawanie	się	społeczeń-
stwem	informacyjnym	to	obiektywna	rzeczywistość	podyktowana	postępem	
wręcz	geometrycznym	w	zakresie	nowoczesnych	technologii	informacyjnych	
i	ich	zastosowania	w	naszym	życiu.	

Postęp	naukowy	stymuluje	rozwój	społeczeństwa	informacyjnego.	Trzeba	
jednak	przyznać,	że	efekty	tego	postępu	nie	zawsze	obejmują	całość	społecz-
ności	światowej.	Najczęściej	nowoczesne	technologie	wdrażane	są	w	krajach	
wysoko	rozwiniętych,	natomiast	ich	udostępnianie	krajom	biedniejszym	na-
potyka	na	wiele	barier,	m.in.	finansowych,	technicznych,	rozwojowych	i	edu-
kacyjnych.	By	stawanie	się	społeczeństwem	informacyjnym	miało	charakter	
globalny,	niezbędne	jest	z	jednej	strony	dzielenie	się	nowoczesnymi	rozwiąza-
niami	naukowymi,	z	drugiej	zaś	podjęcie	działań,	by	w	rozwoju	nauki	uczest-
niczyli	wszyscy	i	wszyscy	też	bez	ograniczeń	mogli	z	niego	korzystać.	Ma	to	
istotne	 znaczenie	 dla	 poczucia	 bezpieczeństwa	 jednostkowego,	 społecznego	
i	międzynarodowego.

Nowoczesne	technologie	mają	istotne	znaczenie	dla	rozwoju	cywilizacyj-
nego,	decydują	również	o	naszym	bezpieczeństwie.	Współczesne	rozumienie	
bezpieczeństwa	 to	 także	 wykorzystanie	 rozwiązań	 informatycznych	 i	 infor-
macyjnych	w	kształtowaniu	polityki	bezpieczeństwa	światowego,	jego	moni-
torowaniu	i	komunikowaniu	o	zagrożeniach	bezpieczeństwa.	W	dzisiejszych	
czasach	 nie	 ma	 państwa,	 instytucji	 czy	 organizacji	 międzynarodowej,	 która	
w	zarządzaniu	procesami	bezpieczeństwa	nie	korzystałaby	z	systemów	infor-
matycznych	i	zasobów	cyberprzestrzeni.	

Trzeba	mieć	również	świadomość,	że	współczesne	zagrożenia	dla	bezpie-
czeństwa	mogą	być	także	pochodną	postępu	informatycznego	i	informacyjne-
go.	Wykorzystanie	nowoczesnych	technologii	przeciwko	funkcjonującym	sy-
stemom	bezpieczeństwa	i	działania	destrukcyjne	w	przestrzeni	informacyjnej	
to	szczególnie	groźne	działania	dla	stabilności	bezpieczeństwa	globalnego.	

Istotne	dla	bezpieczeństwa	światowego	jest	mówienie	o	wyzwaniach	i	za-
grożeniach	 bezpieczeństwa,	 komunikowanie	 się	 ludzi	 i	 edukacja	 pozwalają	
uświadomić	pierwotność	bezpieczeństwa	względem	procesów	rozwojowych.	
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Taka	wzajemna	wymiana	informacji	umożliwia	kontrolę	społeczną	i	jawność	
decyzji	w	zakresie	kształtowania	procesów	bezpieczeństwa	globalnego6.	

Ogromną	rolę	spełnia	tutaj	nauka	i	upowszechnianie	je	ustaleń,	czy	to	po-
przez	 publikacje,	 dyskusję	 publiczną,	 czy	 też	 wymianę	 poglądów	 instytucji	
naukowych,	wykorzystujących	do	tego	między	innymi	specjalistyczne	porta-
le	internetowe7.	Badania	naukowe	z	dziedzin	związanych	z	bezpieczeństwem	
światowym,	 zarówno	 w	 naukach	 ścisłych,	 technicznych,	 medycznych,	 jak	
i	ekonomicznych	czy	humanistycznych,	są	wymogiem	współczesności.	

Niezwykle	 istotnym	 współczesnym	 czynnikiem	 globalnym	 determinują-
cym	 bezpieczny	 byt	 społeczności	 międzynarodowe,	 szczególnie	 w	 Europie,	
są	 procesy	 migracyjne.	 Migracje	 nie	 są	 niczym	 nowym	 w	 stosunkach	 mię-
dzynarodowych	i	mają	różnorodne	źródła.	Ich	pochodną	są	procesy	ekono-
miczne,	 które	 skłaniają	 część	 ludności	 do	 przemieszczeń	 w	 celu	 czasowego	
poszukiwania	pracy	za	granicą.	Ta	tymczasowość	często	zamienia	się	na	decy-
zję	o	emigracji	stałej	i	próby	asymilacji	z	miejscowym	społeczeństwem.	Sytu-
acja	taka	niesie	za	sobą	pewne	wyzwania,	które	niezauważone	bądź	zbagate-
lizowane	mogą	przekształcić	się	w	zagrożenia	bezpieczeństwa	państw,	a	także	
całych	regionów.	Asymilacja	imigrantów	i	tolerancja	inności	są	antidotum	na	
zagrożenia	związane	z	próbami	wykluczeń,	jakie	często	obserwujemy	w	pań-
stwach	wysoko	rozwiniętych	gospodarczo	(USA,	Francja,	Holandia).	Niebez-
piecznym	zjawiskiem	dla	stabilności	państw	i	Unii	Europejskiej	jest	imigracja	
nielegalna,	głównie	z	krajów	afrykańskich	i	Azji.	Pewnym	panaceum	na	ten	
problem	jest	wspólna	polityka	mająca	na	celu	uszczelnianie	granic	Unii	Euro-
pejskiej	i	stosowany	w	tym	celu	proces	readmisji8.

Ważną	 przyczyną	 migracji	 są	 zjawiska	 o	 podłożu	 politycznym.	 Represje	
wynikające	 z	 istoty	 systemów	 autorytarnych	 zmuszały	 znaczne	 rzesze	 lud-
ności	do	szukania	opieki	i	bezpieczeństwa	poza	granicami	własnych	krajów.	

6	 Szerzej	zob.	MIERZEJEWSKI	D.	J.,	OCHODEK	B.	(red.):	Przez edukację do społeczeń-
stwa informacyjnego. Piła	2005.	

7	 Dynamicznie	 zmieniająca	 się	 sytuacja	 w	 polityce	 bezpieczeństwa	 światowego	 stawia	
wymogi	natychmiastowej	informacji	i	analizy.	Cel	ten	doskonale	wypełniają	portale	inter-
netowe	poświęcone	problemom	bezpieczeństwa,	prowadzone	przez	oficjalne	instytucje	mię-
dzynarodowe	i	państwowe,	a	także	przez	instytuty	naukowo-badawcze.

8	 Szerzej	zob.	Procesy migracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konfer-
encji regionalnej MIPS,	Warszawa	1995.
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Przyczyną	tego	typu	zjawisk	w	ostatnich	 latach	była	opozycyjna	działalność	
polityczna,	konflikty	narodowościowe	i	represje	na	tym	tle.

Migracja	niesie	za	sobą	również	niebezpieczeństwo	przenikania	do	Euro-
py	 ideologii	o	charakterze	 fundamentalistycznym	i	ekstremistycznym,	które	
mogą	być	podłożem	niebezpieczeństw	terrorystycznych9.

Migracje	wywołują	zagrożenia	w	dziedzinach	bezpieczeństwa	ekonomicz-
nego	 (zagrożone	 miejsca	 pracy),	 społecznego	 (struktur	 życia	 społecznego),	
kulturowego	(obce	wzorce	i	izolacja	obyczajowo-religijna)	i	prawnego	(wzrost	
zagrożenia	 przestępczością).	 Trzeba	 przyznać,	 że	 obecnie	 najistotniejszym	
problemem	 mającym	 wpływ	 na	 bezpieczeństwo	 państw	 UE,	 a	 dotyczącym	
migracji,	jest	nieskuteczność	integracji	imigrantów	z	Europejczykami,	której	
podłoże	tkwi	w	zagrożeniach	wymienionych	wyżej.

Skuteczność	polityki	bezpieczeństwa	europejskiego	w	zakresie	migracji	po-
winna	być	ukierunkowana	na	zharmonizowanie	działań	z	zakresu	II	i	III	filara,	
ograniczenie	migracji	poprzez	instrumenty	polityczne	i	ekonomiczne,	prowa-
dzenie	aktywnej	polityki	sąsiedztwa,	prowadzenie	polityki	zrównoważonego	
zatrudnienia	oraz	kreowanie	wśród	 imigrantów	postawy	odpowiedzialności	
za	kraj	pobytu	poprzez	włączanie	ich	do	działalności	samorządowej10.

Procesy	 migracyjne	 są	 pochodną	 globalizacji	 i	 stanowią	 istotny	 element	
kształtowania	współczesnych	koncepcji	bezpieczeństwa.	

Poważnym	 zagrożeniem	 dla	 stabilizacji	 bezpieczeństwa	 globalnego	 sta-
ły	się	ruchy	emancypacyjne	narodowości,	dążących	do	suwerenności	i	budo-
wy	niepodległych	państw	po	rozpadzie	systemu	komunistycznego	w	Europie	
Środkowej,	Wschodniej	i	Azji.

Prawo	 międzynarodowe	 oraz	 Karta Narodów Zjednoczonych	 gwarantują	
takim	 społecznościom	 swobodę	 decydowania	 o	 swoim	 losie,	 łącznie	 z	 pra-
wem	do	utworzenia	własnego	państwa.	Należy	zdawać	sobie	jednak	sprawę,	
iż	wprowadzenie	tego	prawa	w	życie	stanowiłoby	w	obecnych	czasach	zagro-

9	 Szerzej	zob.	WINDGREN	J.: International Migration and Regional Stability.	„Interna-
tional	Affairs”	No.	4/	vol.	66/	October	1990.

10	 GRYZ	J.:	Wpływ migracji na politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej.	W:	KUCZERPA	
M.,	OLSZEWSKI	E.	(red.):	Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, a problem migracji. Chełm	2006.	s.	17–27.	CHODUBSKI	A.:	Kształtowanie się 
nowego oblicza instytucjonalnego migracji w Europie. W:	KACPRZAK	L.,	KNOPEK	J.	(red.):	
Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność,	Piła	2008,	s.	62.
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żenie	dla	istnienia	wielu	współczesnych	państw,	zwłaszcza	wielonarodowych,	
a	w	konsekwencji	doprowadziłoby	do	konfliktu	zbrojnego11.

Konflikty	na	tle	dążenia	przez	mniejszości	etniczne	i	narodowościowe	do	
stanowienia	o	swoim	losie	i	ustanawiania	nowych	państw	mają	miejsce	w	pań-
stwach	wielonarodowościowych	i	noszą	znamiona	konfliktów	wewnętrznych.	
Mają	one	charakter	wojen	domowych,	często	przeradzających	się	w	wojny	wy-
zwoleńcze	lub	secesyjne,	te	z	kolei	w	wojny	międzynarodowe.	Posiadają	zwykle	
wiele	różnych	cech	specyficznych,	odróżniających	je	od	konfliktów	wewnętrz-
nych	powstałych	z	innych	przyczyn.	Specyfika	ich	powoduje,	iż	są	bardzo	po-
datne	 na	 ingerencję	 państw	 obcych,	 w	 szczególności	 państw	 sąsiadujących.	
Często	też	u	genezy	tego	typu	konfliktów	leżą	spory	terytorialne.	Nie	dziwi	za-
tem,	że	spory	i	konflikty	na	tle	etnicznym	negatywnie	oddziałują	na	poziom	
bezpieczeństwa	w	danym	regionie	geograficznym.	Często	bywa	tak,	że	ozna-
czają	one	przemoc,	która	może	rozprzestrzenić	się	na	cały	region12.

Włoski	specjalista	Stefano	Silvestrini	podkreśla,	iż	walki	te	charakteryzuje	
powszechne	naruszanie	prawa	konfliktów	zbrojnych	oraz	nagminne	przekra-
czanie	przez	walczące	strony	ograniczeń	i	zakazów	nałożonych	przez	ONZ.

Należy	podkreślić,	że	spory	na	tle	prawa	do	samostanowienia	godzą	w	ist-
niejący	ład	międzynarodowy,	postulują	bowiem	zmiany	granic	i	powstawanie	
nowych	państw13.

Sprawa	staje	się	istotna	i	groźna	dla	pokoju	międzynarodowego,	gdy	kon-
flikt	 etniczny	 o	 charakterze	 narodowowyzwoleńczym	 zaistnieje	 w	 regionie	
ważnym	strategicznie.	Dlatego	też	zaniepokojenie	budzą	konflikty	w	Europie	
Środkowej	i	Wschodniej	oraz	na	terytoriach	b.	Związku	Radzieckiego.	Ważną	
sprawą	jest,	by	prawo	społeczności	etnicznych	do	samostanowienia	nie	naru-
szało	takich	samych	praw	innych	grup	etnicznych.	Jest	to	kwestia	niezwykle	
delikatna,	której	rozwiązanie	każdorazowo	wymaga	daleko	idącego	kompro-
misu.	 Z	 tego	 też	 powodu	 społeczność	 międzynarodowa	 zastanawia	 się	 nad	
nowym	podejściem	do	pojęcia	suwerenności,	głównie	po	to,	by	chronić	 ist-

11	 BOBROW	D.,	HALIŻAK	E.,	ZIĘBA	R.:	op.	cit.	s.	117–129.
12	 SHEHADI	K.:	Ethnic Self-determination and the Break-up of States. „Adelphi	Paper”	

283/	1993.	s.	59.
13	 HOLST	L.:	The Future of NATO. Oslo	1993.	s.	56;	SILvESTRINI	S.:	The Ramifications 

of War W: War and Peace: European Conflict Preventio. „Chaillot	Papers”	No.	11/	October	
1993.	s.	51–58.
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niejące	państwa,	nie	dopuścić	do	ich	rozpadu,	dalej	zaś,	by	jednoczyć	się	we	
wspólnym	poszukiwaniu	dróg	bezpiecznego	rozwoju.

Stabilizacja	 sytuacji	 i	 sukces	 w	 rozwiązaniu	 konfliktu	 etnicznego	 zdecy-
dowanie	będzie	miał	pozytywny	wpływ	na	poziom	bezpieczeństwa	w	danym	
regionie,	zwłaszcza	gdy	istnienie	sporu	powiązane	było	z	żądaniami	zmiany	
granic	 oraz	 pociągało	 za	 sobą	 niebezpieczeństwo	 zagrożenia	 bytu	 państwa.	
Uzyskanie	suwerennych	praw	przez	nową	społeczność	nie	może	destabilizo-
wać	sytuacji	w	regionie.

Spory	 tego	 typu	 nader	 często	 przeistaczają	 się	 w	 konflikty	 regionalne.	
W	przeszłości	konflikty	regionalne	stymulowane	były	przez	supermocarstwa.	
Obecnie	żyją	one	własnym	życiem,	wymykają	się	spod	kontroli,	zagrażają	es-
kalacją	i	mogą	destabilizować	sytuację	w	skali	regionalnej,	a	nawet	globalnej.	

Nacjonalizmy	 stanowią	 zagrożenie	 dla	 społeczności	 międzynarodowej,	
konflikty	na	tym	podłożu	mają	tendencję	do	eskalacji	i	mogą	opanować	inne	
państwa.	Istnieje	niebezpieczeństwo	stosowania	nacisku	na	rządy	państw	są-
siadujących	przez	grupy	solidaryzujące	się	z	danym	ugrupowaniem	w	celu	do-
konania	interwencji	zbrojnej.	Nie	są	to	jedynie	teoretyczne	niebezpieczeństwa,	
każdy	dzień	daje	nam	tego	przykłady.

Niezbędne	 jest	 ścisłe	współdziałanie	państw	na	 forum	Rady	Bezpieczeń-
stwa	 ONZ	 co	 do	 celów	 i	 uprawnień	 międzynarodowych	 misji	 pokojowych.	
Istotną	sprawą	jest	prawomocność	wykorzystywania	takich	sił	nie	tylko	w	celu	
przywrócenia	 terytorialnego	 status	quo	ante	bellum,	ale	 i	możliwości	 inter-
weniowania	na	 terytorium	państwa,	które	nie	dokonało	agresji,	ale	na	 tery-
torium,	którego	ma	miejsce	naruszenie	praw	człowieka	na	masową	skalę,	gdy	
dochodzi	do	aktów	ludobójstwa14.

Nie	wszystkie	wyzwania	wobec	wartości	europejskich	stanowią	zagrożenie	
dla	bezpieczeństwa	na	naszym	kontynencie.	Stosownie	do	sytuacji	należy	po-
dejmować	odpowiednie	środki	zaradcze:
	 •	 po	pierwsze,	nie	można	przeciwstawiać	się	dążeniom	emancypacyjnym	

represjonowanych	dotąd	wszelkiego	rodzaju	mniejszości;
	 •	 po	 drugie,	 istnieją	 bardzo	 ograniczone	 możliwości	 zapewnienia,	 by	

proces	emancypacji	dokonywał	się	przy	użyciu	środków	pokojowych;

14	 BRZEZIŃSKI	Z.:	Spadek po zimnej wojnie. Warszawa	1993.	s.	153.
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	 •	 po	 trzecie	 wreszcie,	 ze	 względu	 na	 charakterystykę	 tych	 procesów	
i	związanych	z	nimi	działań	ograniczone	zastosowanie	mogą	mieć	do-
tychczasowe	 zasady	 stosunków	 między	 państwami	 oraz	 „klasyczne”	
mechanizmy	zapobiegania	i	rozwiązywania	konfliktów15.	

Istotnym	czynnikiem	kształtującym	współczesną	architekturę	bezpieczeń-
stwa	globalnego	i	europejskiego	jest	problem	proliferacji	broni	masowego	ra-
żenia.	Jest	to	wyzwanie	mające	charakter	globalny	i	będące	pochodną	proce-
sów	globalizacyjnych	związanych	z	upadkiem	układu	dwubiegunowego.

Współcześnie	grupa	państw	posiadających	broń	jądrową,	biologiczną	lub	
chemiczną	staje	się	coraz	liczniejsza.	Wiele	państw	rozwój	technologii	umoż-
liwiającej	produkcję	tej	broni	uznało	za	jeden	z	najważniejszych	punktów	swe-
go	 rozwoju.	 W	 związku	 z	 utrzymującym	 się	 wysokim	 poziomem	 transferu	
technologii	programy	broni	masowego	rażenia	oraz	środków	jej	przenoszenia	
mogą	osiągać	coraz	wyższy	stopień	zaawansowania.

Współpraca	 międzynarodowa	 pozwala	 im	 na	 korzystanie	 z	 wzajemnych	
doświadczeń,	często	prowadzi	to	do	omijania	ograniczeń	i	restrykcji	narzuco-
nych	konwencjami	i	porozumieniami	międzynarodowymi.	Państwa	określane	
jako	nieprzewidywalne	mogą	również	wykorzystywać	materiały	i	technologie	
podwójnego	przeznaczenia,	a	ośrodki	badawcze	o	charakterze	gospodarczym	
mogą	być	zaangażowane	w	realizację	programów	zbrojeniowych.	Dotyczy	to	
zwłaszcza	broni	biologicznej	i	chemicznej,	dla	których	półprodukty	i	techno-
logie	są	ogólnie	dostępne.

Podobne	 tendencje	 można	 zauważyć	 w	 procesie	 produkcji	 elementów	
składowych	broni	jądrowej,	 jednak	znaczna	część	transferu	tych	technologii	
pozostaje	 niewykryta.	 Istotnym	 zjawiskiem	 jest	 również	 fakt,	 że	 BMR	 chcą	
dysponować	skrajne	ugrupowania	polityczne,	religijne,	a	nawet	zorganizowa-
ne	grupy	przestępcze,	często	działające	w	wymiarze	międzynarodowym.	Na	
dzień	dzisiejszy	nie	można	jednak	przewidzieć	gdzie,	kiedy,	jak	i	które	z	ugru-
powań	terrorystycznych	zechce	dokonać	zamachów	terrorystycznych	z	wyko-
rzystaniem	tej	broni16.	Jest	to	niewątpliwie	czynnik	wynikający	z	postępującej	
globalizacji	w	jej	„szkodliwym	wymiarze”.

15	 JORDAN	R.S.:	European and the Superpowers, Essays on European International Poli-
tics. London	1991.	s.	95.

16	 MIERZEJEWSKI	J.:	Perspektywy wykorzystania osiągnięć biologii na polu walki. „Myśl	
Wojskowa”	nr	5/	2005.	s.	110–116.
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Obecnie	można	wyróżnić	cztery	zasadnicze	regiony,	w	których	niekontro-
lowana	proliferacja	BMR	niesie	największe	ryzyko	dla	stabilności	bezpieczeń-
stwa	światowego.	Są	to:	Azja	Północno-Wschodnia	(Chiny	i	KRLD),	Azja	Po-
łudniowa	 (Indie,	Pakistan),	Bliski	Wschód	 i	Północna	Afryka	 (Iran	 i	Libia)	
oraz	obszar	byłego	Związku	Radzieckiego17.

Sytuacja	w	tych	regionach	wpływa	także	na	bezpieczeństwo	Europy.	Nale-
ży	się	liczyć	z	tym,	że	będzie	stwarzała	coraz	to	nowe,	niezidentyfikowane	do-
tychczas	zagrożenia.

Proliferacja	broni	masowego	rażenia	i	środków	jej	przenoszenia	w	okresie	
postzimnowojennym	stanowi	realne	zagrożenie.	Ponad	25	krajów	ma	tę	broń	
lub	prowadzi	badania	w	tym	zakresie.	Jeszcze	większa	liczba	państw	ma	po-
tencjał	do	produkcji	tej	broni	i	nosi	się	z	zamiarem	rozpoczęcia	jej	produkcji.	
Groźba	 rozprzestrzeniania	 BMR	 staje	 się	 ponadnarodowa	 i	 ponadregional-
na	i	może	być	urzeczywistniona	przez	organizacje	terrorystyczne	lub	zorga-
nizowaną	przestępczość.	Trzeba	zauważyć,	że	po	zimnej	wojnie	ocena	groźby	
proliferacji	broni	masowego	rażenia	ulega	zmianie,	odchodzi	się	od	ilościo-
wego	podejścia	w	kierunku	bardziej	jakościowych	szacunków.	Te	jakościowe	
podejście	 wynika	 ze	 wzrostu	 znaczenia	 amerykańskiej	 polityki	 przeciwpro-
liferacyjnej,	która	wypiera	dotychczasową	politykę	li	tylko	kontroli	eksportu	
strategicznych	materiałów	podwójnego	zastosowania	do	określonych	krajów	
i	zablokowanie	im	w	ten	sposób	niekonwencjonalnych	zbrojeń.

Istotnym	 problemem	 proliferacyjnym,	 szczególnie	 w	 Rosji,	 jest	 bezpie-
czeństwo	materiałów	rozszczepialnych.	Niedostateczne	zabezpieczenia	w	nie-
których	zakładach	nuklearnych,	złe	warunki	ekonomiczne	w	Rosji	 i	 innych	
poradzieckich	krajach,	korupcja	oraz	rozrost	zorganizowanych	grup	przestęp-
czych	zwiększyły	ryzyko	kradzieży	lub	przemytu	tych	materiałów.

Tendencja	ta	jest	niebezpieczna	(dotyczy	to	także	czynników	chemicznych	
i	biologicznych)	i	prawdopodobnie	będzie	się	nasilać	tak	długo,	jak	długo	sy-
tuacja	gospodarcza	na	obszarze	byłego	ZSRR	nie	osiągnie	pełnych	standardów	
gospodarki	rynkowej,	a	problem	ten	nie	zostanie	poddany	pełniejszej	kontroli	
międzynarodowej.

Innego	 typu	 problemem	 jest	 migracja	 licznych	 naukowców	 i	 techników,	
którzy	uczestniczyli	w	kluczowych	programach	strategicznych	w	państwach,	

17	 Zob.	Rocznik strategiczny 1997/98.	Warszawa	1998.	s.	54.
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które	zaprzestały	już	tego	typu	badań.	Zagrożeni	bezrobociem	lub	słabo	opła-
cani	mogą	zostać	zwerbowani	przez	wspomniane	wyżej	państwa	nieprzewidy-
walne,	grupy	przestępcze	lub	organizacje	terrorystyczne.	

Zapobieganie	 niekontrolowanej	 proliferacji	 BMR	 stanowi	 dzisiaj	 istotny	
czynnik	kształtowania	przestrzeni	bezpieczeństwa	i	 jest	przedmiotem	troski	
i	zabiegów	wielu	instytucji	międzynarodowych.	Obecne	zabiegi	międzynaro-
dowe	oscylują	wokół	zapobiegania	rozprzestrzeniania	broni	masowego	raże-
nia	i	rakiet	w	drodze	porozumień	międzynarodowych	i	przyjętych	reżimów	
postępowania.	Najważniejsze	tego	typu	porozumienia	to:	Układ o nierozprze-
strzenianiu broni jądrowej	(NPT),	Konwencja o broni chemicznej (CWC),	Kon-
wencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej	(BTWC)18.

Proliferacja	broni	masowego	rażenia	stanowi	bardzo	istotny	czynnik	kształ-
tujący	współczesną	architekturę	bezpieczeństwa	globalnego,	a	jego	uwzględ-
nienie	jest	niezbędne	w	realizowanych	koncepcjach	bezpieczeństwa.	

Na	kształt	architektury	bezpieczeństwa	globalnego	wpływa	w	zdecydowa-
ny	sposób	również	jedno	z	największych	współczesnych	zagrożeń,	jakim	jest	
międzynarodowy	terroryzm.	Progresja	tego	zjawiska	widoczna	jest	od	począt-
ku	XXI	wieku.	Problem	ten	został	szeroko	zaprezentowany	w	czwartym	roz-
dziale	opracowania.

Scharakteryzowane	 wyżej	 czynniki	 są	 pochodną	 procesów	 globalizacyj-
nych	 i	 niewątpliwie	 mają	 wpływ	 na	 kształtowanie	 współczesnych	 koncepcji	
bezpieczeństwa	europejskiego.

2. Aspekty wojskowe bezpieczeństwa

Rozpad	 bipolarnego	 ładu	 międzynarodowego	 wiąże	 się	 ze	 zniknięciem	
podstawowych	elementów	ówczesnego	porządku	wojskowego	na	kontynencie	
europejskim.	Jest	rzeczą	zrozumiałą,	że	w	zmienionej	sytuacji	budowa	nowe-
go	porządku	militarnego	odpowiadającego	obecnym	realiom	stała	się	sprawą	
najpilniejszą	 i	 o	 ogromnym	 znaczeniu	 dla	 kształtowania	 procesów	 bezpie-
czeństwa.

18	 Zob.	NATO Vademecum. Warszawa,	1999,	s.	141.	KACZMARSKI	M.:	Problematyka 
zbrojeń i rozbrojenia.	W:	ZIĘBA	R.	(red.):	Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie.	
Warszawa	2008.	s.	532–540.
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W	toku	tworzenia	owego	porządku	niezwykle	istotne	znaczenie	dla	przy-
szłości	Europy	mają	trzy	zasadnicze	kwestie:	
	 1)	 miejsce	czynnika	militarnego	wśród	pozostałych	czynników	stabiliza-

cji	międzynarodowej;
	 2)	 relacje	między	poszczególnymi	państwami	co	do	ich	potencjałów	woj-

skowych;
	 3)	 charakter	oraz	zasięg	terytorialny	instytucji	międzynarodowych	w	ob-

szarze	bezpieczeństwa.

Kwestie	te	mogą	stanowić	zasadniczy	element	ładu	wojskowego,	odpowia-
dającego	niekonfrontacyjnej	koncepcji	bezpieczeństwa.	Przede	wszystkim	zaś	
w	następujących	sprawach:
	 1)	 ogólnoeuropejskie	uregulowania	w	zakresie	tzw.	wojskowych	środków	

budowy	zaufania	i	bezpieczeństwa;
	 2)	 regulacje	w	odniesieniu	do	wielkości	głównych,	konwencjonalnych	ro-

dzajów	uzbrojenia	i	liczebności	personelu	wojskowego	państw;
	 3)	 międzynarodowe	 mechanizmy	 weryfikacji	 i	 kontroli	 przestrzegania	

przez	państwa	przyjętych	na	siebie	zobowiązań	w	tych	sprawach;
	 4)	 kodeks	postępowania	w	polityczno-wojskowych	aspektach	bezpieczeń-

stwa;
	 5)	 powołanie	do	życia	systemu	zapobiegania	konfliktom	i	pokojowego	ich	

rozwiązywania;
	 6)	 wielostronne	struktury	organizacyjne,	których	zasadniczy	zakres	dzia-

łania	obejmuje	węzłowe	kwestie	wojskowych	aspektów	bezpieczeństwa	
międzynarodowego	na	naszym	kontynencie19.	

Rozwiązania	te	różnią	się	między	sobą	przede	wszystkim	zakresem	teryto-
rialnym	oraz	w	pewnym	stopniu	również	i	zakresem	przedmiotowym.

Istotne	znaczenie	miało	ustanowienie	w	odniesieniu	do	całego	kontynen-
tu	zespołu	uregulowań	ograniczających	możliwości	wykorzystania	przez	pań-
stwa	 siły	 militarnej	 jako	 instrumentarium	 politycznego.	 Są	 to	 uzgodnienia	
obejmujące	kontrolę	zbrojeń,	a	nie	rozbrojenia.	Chociaż	nie	ograniczają	one	
wielkości	 potencjałów	 wojskowych	 ani	 nie	 eliminują	 całkowicie	 możliwości	
dokonania	agresji	jednego	państwa	na	drugie,	to	stanowią	integralny	element	

19	 MULTAN	W.:	op.	cit.	s.	145–156.
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procesu	zmniejszania	zagrożenia	wojskowego	i	zwiększenia	stabilizacji	mili-
tarno-politycznej	w	Europie20.	

Ważne	znaczenie	dla	ukształtowania	nowego	ładu	polityczno-wojskowego	
w	Europie	miał	Dokument wiedeński 1994, obejmujący	środki	tzw.	„piątej	ge-
neracji”.

Funkcjonujące	obecnie	wojskowe	środki	budowy	zaufania	dotyczą	takich	
węzłowych	kwestii,	jak:
	 1)	 informacji	o	siłach	zbrojnych	i	uzbrojeniu	oraz	o	ich	rozbudowie,
	 2)	 spraw	ograniczenia	ryzyka	powstania	sytuacji	zagrożenia,
	 3)	 kontaktów	między	decydentami	wojskowymi,
	 4)	 uprzednich	notyfikacji	o	rodzajach	aktywności	wojskowej,
	 5)	 obserwacji	tej	działalności,
	 6)	 wymiany	rocznych	planów	działalności	wojskowej,
	 7)	 systemu	nadzoru	przestrzegania	uzgodnionych	przedsięwzięć,
	 8)	 ustanowienia	systemu	bezpośredniej	łączności21.	

Pozostały	w	mocy	zobowiązania	mające	fundamentalne	znaczenie	dla	za-
pobiegania	konfliktom,	takie	jak:
	 1)	 coroczna	wymiana	informacji	ukazująca	stan	sił	zbrojnych,	głównych	

systemów	uzbrojenia	i	sprzętu,	planów	ich	rozmieszczenia,	notyfikacji	
planów	obronnych,	dotycząca	dodatkowych	informacji	wyjaśniających,	
związanych	z	treścią	udostępnianych	informacji;

	 2)	 konsultacje	 i	 współpraca	 w	 wyjaśnianiu	 wszelkich niezwyczajnych 
i niezaplanowanych działań swoich sił zbrojnych,	które	mają charakter 
znaczący,	współpracy	dotyczącej	w	szczególności	niebezpiecznych in-
cydentów o charakterze militarnym	oraz	dobrowolnego przyjmowania 
wizyt mających na celu rozproszenie obaw związanych z działalnością 
wojskową;

	 3)	 organizowanie	 w	 bazach	 lotniczych	 wizyt	 dla	 przedstawicieli	 innych	
państw	 w	 celu	 stworzenia	 wizytującym	 możliwości	 obserwacji	 dzia-
łalności	bazy	lotniczej,	promowania	i	ułatwiania	wymiany	kontaktów	

20	 PARZYMIES	S.	(red.):	Europejskie Struktury Współpracy. Informator.	Warszawa	1995.	
s.	53.

21	 Dokumenty wiedeńskie 1994, punkt	9–159.	Wiedeń,	28	listopada	1994.
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wojskowych	i	współpracy	wojskowej,	urządzania	pokazów	nowych	ty-
pów	uzbrojenia	i	sprzętu	wprowadzanego	na	uzbrojenie;

	 4)	 uprzednie	 (z	 wyprzedzeniem	 42	 dni)	 powiadamianie	 o	 rozpoczęciu	
zdefiniowanej	działalności	wojskowej;	

	 5)	 zapraszanie	przedstawicieli	pozostałych	państw	dla	obserwacji	ćwiczeń	
wojskowych;

	 6)	 wymiany	 rocznych	 planów	 kalendarzowych	 działalności	 wojskowej,	
przewidywanej	na	rok	następny;

	 7)	 skrupulatne	przestrzeganie	postanowień	ograniczających	wielkość	i	in-
tensywność	aktywności	wojskowej;

	 8)	 respektowanie	 prawa	 każdego	 państwa	 do	 przeprowadzania	 inspek-
cji	na	 terytorium	innych	państw	oraz	do	przyjmowania	na	swym	te-
rytorium	inspekcji	wszystkich	pozostałych	państw	(co	najmniej	trzech	
w	ciągu	 roku).	 Dozwolona	 została	 inspekcja	 z	 ziemi,	 powietrza	 lub	
z	wykorzystaniem	obydwu	sposobów;

	 9)	 partycypowanie	 w	 funkcjonowaniu	 systemu	 bezpośredniej	 łączno-
ści	między	stolicami	wszystkich	państw	dla	szybkiego	przekazywania	
wiadomości	związanych	z	działalnością	systemu	środków	budowy	za-
ufania	 i	bezpieczeństwa.	Z	 tym	związane	są	 funkcjonujące	całą	dobę	
punkty	kontaktowe;

	 10)	 uczestnictwo	każdego	roku	w	spotkaniach	przedstawicieli	wszystkich	
państw	oceniających	funkcjonowanie	systemu	jako	takiego22.

Środki	 te	 kontrolują	 i	 ograniczają	 działalność	 wojskową	 państw.	 Cho-
ciaż	nie	mają	one	decydującego	wpływu	na	struktury	i	wielkość	posiadane-
go	przez	państwa	potencjału	militarnego,	to	poważnie	ograniczają	możliwość	
dokonania	agresji	zbrojnej.	Przestrzeganie	tych	zobowiązań	podlega	kontroli	
międzynarodowej.	Organ	kontrolujący	posiada	możliwości	ustalania	i	sygnali-
zowania	wszelkich	nieprawidłowości,	które	powstałyby	w	wypełnianiu	przez	
państwa	postanowień.	Tym	samym	nadaje	tym	środkom	charakter	przedsię-
wzięć	zapobiegających	konfliktowi	zbrojnemu23.

22	 Ibidem.
23	 Zob.	oceny	Z.	LACHOWSKIEGO,	publikowane	w	Stockholm	International	Peace	Re-

search	Institute	w	roczniku:	World Annaments and Disarmament SIPRI	Yearbook.
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Objęcie	procesem	KBWE	pozaeuropejskich	republik	postradzieckich	spo-
wodowało	poszerzenie	zakresu	terytorialnego	tych	uzgodnień.	Obejmują	one	
obecnie	obszar	sięgający	od	Władywostoku	po	vancouver.	

Do	momentu	przemian	ustrojowych	w	Europie	 środki	 te	miały	za	zada-
nie	łagodzenie	konfrontacji	militarnej	między	dwoma	sojuszami	polityczno-	
-wojskowymi.	W	nowej	sytuacji,	w	związku	ze	zmianą	charakteru	zagrożeń,	
potrzebna	była	pilna	ich	adaptacja,	tak	by	służyły	one	stabilizacji	wojskowej	
w	nowej	sytuacji	geopolitycznej24.

Podjęte	 w	 1989	 roku	 pod	 auspicjami	 KBWE	 negocjacje	 rozbrojeniowe	
(CFE)	doprowadziły	do	podpisania	dwóch	wielostronnych	porozumień:	Trak-
tatu w sprawie konwencjonalnych sil zbrojnych w Europie (CFE-1)	oraz	Aktu 
kończącego rokowania w sprawie stanów osobowych konwencjonalnych sił 
zbrojnych w Europie (CFE-1	A).

Zawarta	w	nich	koncepcja	stabilizacji	i	bezpieczeństwa	w	Europie	oparta	
została	na	trzech	niezwykle	istotnych	w	owym	czasie	przesłankach:
	 1.	 równowadze	potencjałów	wojskowych	państw	NATO	oraz	państw	na-

leżących	w	owym	czasie	do	Układu	Warszawskiego;
	 2.	 znaczącej	redukcji	pięciu	rodzajów	uzbrojenia,	uznanych	za	szczególnie	

przydatne	do	wykonywania	zadań	ofensywnych	i	zaczepnych	na	więk-
szą	 skalę	 (czołgi,	 bojowe	 wozy	 opancerzone,	 działa,	 samoloty	 bojowe	
oraz	helikoptery	bojowe);

	 3.	 szerokiej	informacji	o	aktualnej	i	zamierzonej	działalności	wojskowej	
państw,	unikalnym	systemie	kontroli25.

Ważne	znaczenie	w	przeciwdziałaniu	kumulacji	uzbrojenia	miało	postano-
wienie	o	ustanowieniu	sojuszniczych pułapów liczbowych, a	w	ich	ramach	kwot	
dla	pojedynczych	państw.

Likwidacja	Układu	Warszawskiego	i	powstanie	po	rozpadzie	ZSRR	samo-
dzielnych	państw	oraz	zjednoczenie	Niemiec	doprowadziły	do	wprowadzenia	
w	tekście	Traktatu	odpowiednich	modyfikacji	 i	uzupełnień,	choć	 limity	do-
tyczyły	państw,	a	nie	sojuszy.	Jednakże	zmiany	geopolityczne	wymusiły	takie	
posunięcia26.

24	 BELL	C:	The Post-Soviet World: Geopolitics and Crises. Canberra	1992.	s.	59.
25	 MULTAN	W.:	op.	cit.	s.	150.
26	 DROZD	J.,	MROZEK	J.:	Polityka bezpieczeństwa Wspólnot Europejskich – w poszuki-

waniu nowego wymiaru. „Studia	i	Materiały”	nr	59/	1993.	s.	45–56.
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Istotną	 część	 Traktatu	 stanowiły	 postanowienia	 o	 kontroli	 jego	 postano-
wień.	System	ten	opierał	się	na	dwóch	podstawowych	rodzajach	działań:
	 1)	 wymianie	okresowych	informacji	o	wielkości	lądowych	i	lotniczych	sił	

konwencjonalnych	oraz	wszelkich	zmianach	ich	dotyczących;
	 2)	 kontroli	na	miejscu,	inspekcjach	z	powietrza	oraz	na	gromadzeniu	da-

nych	uzyskanych	środkami	technicznymi.
Sygnatariusze	Traktatu	zobowiązali	 się	do	przekazywania	 sobie,	na	zasa-

dzie	wzajemności,	trzynastu	rodzajów	informacji	podstawowych	kontrolowa-
nych	przez	specjalny	organ	–	Wspólną	Grupę	Konsultacyjną	(JCG)	–	w	któ-
rym	swoich	przedstawicieli	posiadały	wszystkie	państwa-sygnatariusze27.

Utworzony	mechanizm	kontrolny	oraz	system	środków	budowy	zaufania	
i	bezpieczeństwa	tworzyły	zalążki	całościowego	i	efektywnego	zespołu	uzgod-
nień,	które	miały	doprowadzić	do	ciągłej	obserwacji	bieżących	zmian	i	inten-
cji,	a	także	kształtowania	wielkości	i	profilu	i	prognozowania	zmian	potencja-
łu	wojskowego	państw	w	Europie.

 Dokument w sprawie liczebności personelu wojskowego zawierał	uzgodnie-
nia	odnoszące	się	do	pułapów	 liczebności	 sił	 zbrojnych	państw	NATO	oraz	
państw	b.	członków	Układu	Warszawskiego.

W	myśl	obu	porozumień,	począwszy	od	17	listopada	1995	roku,	trzydzieści	
państw	obszaru	OBWE	dysponowało	znacznie	zredukowanymi	potencjałami	
konwencjonalnych	sił	 lądowych	 i	głównego	uzbrojenia	w	porównaniu	z	po-
przednim	okresem28.	

Przyjęte	 na	 szczycie	 KBWE	 w	 Paryżu	 porozumienie	 rozbrojeniowe	 od-
nosiło	się	do	sytuacji	okresu	zimnowojennego,	gdyż	z	taką	logiką	było	nego-
cjowane.	Zmiany	ustrojowe	w	Europie	nie	 zmieniły	 charakteru	porozumie-
nia,	w	czym	wyrażał	się	pewien	paradoks	polegający	na	tym,	że	mechanizm	
uzgodnień	i	negocjacji	nie	nadążał	za	zmianami	politycznymi	na	kontynencie	
europejskim.	Państwa	Wschodu	i	Zachodu	oświadczyły	również,	iż	przestają	
siebie	uważać	za	wrogów,	a	bezpieczeństwo	na	kontynencie	europejskim	trak-
tują	jako	niepodzielne.	W	momencie	wejścia	Traktatu	w	życie	sytuacja	geopo-
lityczna	w	Europie	zmieniła	się.	Konfrontacja	międzysystemowa	odeszła	do	

27	 Act of the Negotiation on Personnel Strength of Conventional Armed Forces in Europe. 
July	10,	1992.	Przyjęty	został	przez	konferencję	KBWE	w	Helsinkach.

28	 BLOED	A.	(red.):	Dwadzieścia lat procesu KBWE: od konfrontacji do współpracy.	War-
szawa	1995.	s.	76.
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historii,	a	bezpieczeństwo	europejskie	zyskało	nowy,	niekonfrontacyjny	wy-
miar29.

Głównym	zadaniem	CFE	było	zminimalizowanie	niebezpieczeństwa	kon-
fliktu	zbrojnego	między	dwoma	paktami	polityczno-militarnymi	UW–NATO.	
W	nowej	sytuacji	zagrożenie	 to	przestało	być	realne.	Pojawiły	się	natomiast	
inne	zagrożenia	mające	charakter	wojen	lokalnych,	tak	jak	w	Jugosławii	i	Cze-
czenii.

Wraz	ze	zmianami	na	mapie	politycznej	Europy	postępowały	odpowied-
nie	modyfikacje	Traktatu	CFE.	Z	tych	powodów	należał	on	do	najczęściej	no-
welizowanych	 porozumień	 międzynarodowych.	 Modyfikacje	 następowały	
po	zjednoczeniu	Niemiec,	 rozpadzie	ZSRR,	rozczłonkowaniu	Czechosłowa-
cji	oraz	po	rozpadzie	dawnej	Jugosławii.	Odpowiednio	zmieniały	się	pułapy	
uzbrojenia,	liczebność	sił	zbrojnych	i	organizacja	systemu	kontroli30.

Likwidacja	Układu	Warszawskiego	i	projekt	rozszerzenia	NATO	skłoniły	
strony	do	dalszych	prac	nad	modyfikacją	Traktatu.

Funkcjonowanie	CFE	należy	ocenić	pozytywnie	–	wiążą	się	z	nim	m.in.:	
redukcja	liczebności	sił	zbrojnych	w	Europie	o	1,2	mln	żołnierzy,	zniszczenie	
lub	przekazanie	do	misji	pokojowych	ponad	58	000	sztuk	ciężkiego	uzbroje-
nia	oraz	przeprowadzenie	2600	międzynarodowych	kontroli.	Nie	można	jed-
nak	 zapomnieć,	 iż	 porozumienie	 to	 zostało	 wynegocjowane	 w	 odmiennych	
warunkach	i	miało	służyć	innym	celom.	

Tym	 bardziej	 niepokojący	 jest	 fakt	 jednostronnego	 zawieszenia	 uczest-
nictwa	 w	 układzie	 Federacji	 Rosyjskiej.	 Decyzję	 tę	 Rosja	 podjęła	 14	 lipca	
2007	roku,	w	odpowiedzi	na	amerykańskie	plany	budowy	tarczy	antyrakieto-
wej	w	Polsce	i	Czechach.	Sytuacja	taka	z	pewnością	będzie	miała	niekorzystny	
wpływ	na	stabilizację	bezpieczeństwa	militarnego	w	Europie	i	jest	przejawem	
globalnej	polityki	mocarstw31.

Budowanie	zaufania	i	bezpieczeństwa	wynika	z	kontrolnej	funkcji	w	odnie-
sieniu	do	sfery	spraw	wojskowych.	Ich	zasadniczym	celem	jest	bowiem	zwięk-
szenie	otwartości,	przejrzystości	 i	przewidywalności.	Wyróżniamy	trzy	sfery	
funkcjonowania:

29	 KARDAS	 J.,	 LORANT	 K.:	 Wybrane problemy bezpieczeństwa i obronności państwa 
w opiniach pracowników administracji publicznej. Warszawa	2002.	s.	98.

30	 BRZEZIŃSKI	Z.:	Spadek... s.	93.
31	 MULTAN	W.:	op.	cit.	s.	154–155;	TvP	1	„Wiadomości”	14	lipca	2007	r.	
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	 1.	 Dokument wiedeński 1994,	 zawierający	 postanowienia	 o	 przedsię-
wzięciach	kontrolnych,	stanowiących	istotę	środków	budowy	zaufania	
i	przyczyniający	się	w	sposób	istotny	do	większej	otwartości,	przejrzy-
stości	i	przewidywalności	co	do	potencjałów	wojskowych	państw.

	 2.	 Rozbudowany	system	kontroli	i	weryfikacji.	Opiera	się	on	na:	wymia-
nie	 przez	 strony	 Traktatu w sprawie sił konwencjonalnych w Europie 
okresowych	informacji	o	wielkości	lądowych	i	 lotniczych	sił	konwen-
cjonalnych	 oraz	 o	 wszelkich	 zmianach,	 które	 dotyczą	 ich	 wielkości,	
rozmieszczenia,	rodzaju	i	typu	uzbrojenia,	strukturze	itp.,	kontroli	na	
miejscu,	inspekcjach	z	powietrza	oraz	na	gromadzeniu	informacji	uzy-
skanych	 środkami	 technicznymi.	 Pozyskane	 w	 ten	 sposób	 informa-
cje	 pozwalają	 na	 obserwację	 dynamiki	 zmian	 potencjału	 wojennego	
państw	i	odpowiednie	reagowanie	na	niepokojące	tendencje	w	tym	za-
kresie.	Utworzono	Wspólną	Grupę	Konsultacyjną	dla	koordynacji	ca-
łokształtu	działań	związanych	z	kontrolą.

	 3.	 Traktat w sprawie otwartych przestworzy,	w	którym	państwa	wyraziły	
zgodę	na	 loty	zwiadowcze	nad	swoim	terytorium,	dokonywane	przez	
obce	samoloty	w	celu	zbierania	informacji	o	rozmiarze	potencjału	woj-
skowego32.

Uzgodnień	w	sprawie	wojskowych	środków	budowy	zaufania	i	bezpieczeń-
stwa	dokonało	czterdzieści	dziewięć	państw,	a	zasięg	Dokumentu wiedeńskiego 
1994 objął	całą	Europę	oraz	część	republik	środkowoazjatyckich.	Do	Traktatu 
w sprawie otwartych przestworzy przystąpiło	dwadzieścia	siedem	krajów,	ko-
lejne	zaś	zgłosiły	do	niego	akcesję.	Traktat	przewiduje	poddanie	jego	rygorom	
terytoriów	wszystkich	państw	sygnatariuszy33.

Ważne	 znaczenie	 dla	 stworzenia	 ogólnoeuropejskich	 formalnoprawnych	
podstaw	 pod	 nowy	 ład	 wojskowy	 w	 Europie	 miały	 zakończone	 jesienią	
1994	roku	prace	nad	kodeksem	postępowania	państw	w	sprawach	bezpieczeń-
stwa.	Dokument	ten	skonkretyzował	i	uzupełnił	zapisy	wcześniejszych	poro-
zumień,	sankcjonując	zasadę	niestosowania	siły	oraz	demokratycznej	kontroli	
nad	siłami	zbrojnymi.	Zawiera	też	zapis	o	solidarności	z	ofiarą	użycia	siły	lub	
groźby	jej	użycia.	Preambuła	Kodeksu	potwierdziła	również	wiążący	charak-

32	 Ibidem:	s.	156.
33	 BRZEZIŃSKI	Z.:	Bezład... s.	64–68.
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ter	wszystkich	dokumentów	lub	ich	części,	dotyczących	wojskowych	aspektów	
bezpieczeństwa,	począwszy	od	Aktu końcowego	1975	z	Helsinek34.

Funkcjonowanie	skutecznych	mechanizmów	rozstrzygania	sporów	między	
państwami	 stanowi	 istotny	 element	 współczesnego	 modelu	 bezpieczeństwa	
międzynarodowego.	Budowa	w	Europie	systemu	bezpieczeństwa	opartego	na	
eliminacji	groźby	użycia	siły	w	stosunkach	międzynarodowych	stanowi	wy-
zwanie	dla	instytucji	międzynarodowych	monitorujących	i	kreujących	obszar	
bezpieczeństwa	na	kontynencie	europejskim.

W	okresie	konfrontacji	dwubiegunowej	zmiany	we	wzajemnych	stosunkach	
państw	Wschodu	i	Zachodu	dokonywały	się	stopniowo.	Miał	na	to	wpływ	roz-
wój	procesu	KBWE	–	poprzez	tworzenie	wspólnych	standardów	zachowania	
się	państw,	zarówno	w	kwestiach	ich	polityki	zagranicznej,	jak	i	wewnętrznej.	
Przyjęte	standardy	miały	w	większości	wypadków	charakter	ogólny,	w	mniej-
szym	 natomiast	 stopniu	 dotyczyły	 ustaleń	 szczegółowych.	 Zmiany	 następo-
wały	w	miarę	rozwoju	procesu	helsińskiego	 i	wzrostu	wzajemnego	zaufania	
między	państwami35.

W	 podobny	 sposób	 ewoluowały	 relacje	 w	 zakresie	 wprowadzania	 norm	
i	mechanizmów	odnoszących	się	bezpośrednio	do	spraw	związanych	z	zapo-
bieganiem,	kontrolą	 i	 likwidacją	konfliktów.	Problemy	 te	 stały	 się	głównym	
obszarem	działania	 instytucji	odpowiedzialnych	za	bezpieczeństwo	między-
narodowe.

Patrząc	na	te	problemy	z	pewnej	perspektywy	czasowej,	trzeba	przyznać,	iż	
państwa	KBWE	dokonały	znaczącego	postępu	w	sprawie	określenia	standar-
dów	ich	postępowania	oraz	tworzenia	skutecznych	mechanizmów	mających	
na	celu	zapobieganie	konfliktom	i	postępowania	w	razie	zaistnienia	kryzysu.	
Jednakże	działania	te	nie	zawsze	są	wystarczające.	Zdecydowanie	potrzebna	
jest	większa	elastyczność	w	działaniu,	w	związku	z	tak	dynamicznie	rozwijają-
cą	się	sytuacją	międzynarodową.

W	Dokumencie końcowym KBWE	z	1975	roku	obowiązek	pokojowego	za-
łatwiania	 sporów	 zawarty	 został	 w	 zasadzie	 piątej	 Deklaracji zasad rządzą-
cych stosunkami między państwami uczestniczącymi.	W	zasadzie	tej	państwa	
KBWE	zobowiązały	się,	że	będą:

34	 Kodeks postępowania... s.	31–38.
35	 ROTFELD	A.	D.:	Europejskie...	s.	83.
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	 1)	 załatwiać spory między nimi środkami pokojowymi w taki sposób, aby 
międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość nie zostały 
zagrożone;

	 2)	 dążyć, w dobrej wierze i w duchu współpracy, do osiągnięcia szybkiego 
i słusznego rozwiązania na podstawie prawa międzynarodowego;

	 3)	 posługiwać się takimi środkami jak: rokowania, badania, pośrednictwo, 
postępowanie pojednawcze, arbitraż, postępowanie sądowe lub innymi 
środkami pokojowymi;

	 4)	 w razie niepowodzenia w osiągnięciu rozwiązania za pomocą którego-
kolwiek z wymienionych wyżej środków pokojowych (...) będą w dalszym 
ciągu poszukiwać wzajemnie uzgodnionego sposobu pokojowego zała-
twienia sporu;

	 5)	 powstrzymają się od wszelkich działań, które mogłyby pogorszyć sytua-
cję w takim stopniu, że zagrażałoby to utrzymaniu międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa, utrudniając tym samym pokojowe załatwienie 
sporu36.	

Problem	dotyczący	stworzenia	struktur	i	mechanizmów	zdolnych	do	dzia-
łań	praktycznych	zawarty	został	w	uzgodnieniach	części	III	dokumentu	koń-
cowego	 konferencji	 Helsinki	 II,	 zatytułowanej	 Wczesne ostrzeganie, zapo-
bieganie konfliktom i postępowanie na wypadek kryzysu (łącznie z misjami 
wyjaśniającymi i sprawozdawczymi oraz pokojowymi operacjami KBWE), po-
kojowe załatwianie sporów.	Dokument	ten	określił	kompetencje	oraz	proce-
durę	w	sprawach	dotyczących	zapobiegania	i	rozwiązywania	sporów	najważ-
niejszych	instytucji	KBWE.

Ważne	znaczenie	miało	ustanowienie	procedury	szybkiego	podejmowania	
decyzji	w	tych	sprawach	przez	Wysoką	Radę	KWP	i	jego	przewodniczącego	
oraz	możliwości	prowadzenia	operacji	pokojowych	pod	auspicjami	KBWE.	
Omawiany	 dokument	 zawiera	 uzgodnienia	 państw	 KBWE	 w	 takich	 kwe-
stiach,	jak:
	 1.	 Wczesne ostrzeganie i działania zapobiegawcze –	zobowiązuje	państwa	

do	regularnych,	pogłębionych	konsultacji	politycznych	w	ramach	struk-
tur	i	instytucji	KBWE.

36	 BOBROW	D.	B.,	HALIŻAK	E.,	ZIĘBA	E.:	op.	cit.	s.	34–36;	Akt Końcowy KBWE. Hel-
sinki,	1	sierpnia	1975.	„Sprawy	Międzynarodowe”	nr	10/	1975.	s.	4.
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	 2.	 Postępowanie na wypadek kryzysu przy użyciu środków politycznych – 
określa	zadania	Wysokiej	Rady	na	wypadek	kryzysu.

	 3.	 Instrumenty zapobiegania konfliktom i postępowania na wypadek kry-
zysu – a)	ustanawia	kompetencje	Wysokiej	Rady,	Komitetu	Konsulta-
cyjnego	CZK	do	podejmowania	w	drodze	consensusu	decyzji	o	utwo-
rzeniu	 misji	 wyjaśniających	 i	 sprawozdawczych	 oraz	 ich	 mandatu,	
b)	zobowiązuje	państwa	do	współdziałania	z	takimi	misjami.

	 4.	 Operacje pokojowe –	uznane	zostały	za	„ważny	element	ogólnej	zdol-
ności	 KBWE	 zapobiegania	 konfliktom	 i	 postępowania	 na	 wypadek	
kryzysu”.	 Operacje	 takie	 mogą	 być	 podejmowane	 w	 momencie	 zaist-
nienia	konfliktu	wewnątrz,	 jak	 i	 między	państwami.	 Misje	pokojowe	
mogą	przybierać	formę	kontrolną,	obserwacyjną	w	celu	nadzorowania	
i	utrzymania	 zawieszenia	 broni,	 kontrolowania	 wycofywania	 wojsk,	
pomocy	w	utrzymaniu	porządku,	dostarczenia	pomocy	humanitarnej	
itp.	Operacje	takie	można	przeprowadzić	za	zgodą	bezpośrednio	zain-
teresowanych	stron,	niedopuszczalne	jest	jednak	stosowanie	siły	mimo	
udziału	w	nich	personelu	wojskowego.	Ogólny	nadzór	i	kierownictwo	
polityczne	nad	takimi	operacjami	sprawować	ma	Wysoka	Rada.

	 5.	 Pokojowe załatwianie sporów uznane	 zostało	 za	 podstawowy	 mecha-
nizm	rozwiązywania	sytuacji	kryzysowych37.

Wojskowe	aspekty	bezpieczeństwa	przejawiające	się	w	zawartych	porozu-
mieniach	 bezpośrednio	 po	 zakończeniu	 zimnej	 wojny	 stabilizowały	 poczu-
cie	 bezpieczeństwa	 państw	 europejskich,	 wzmacniały	 zaufanie	 i	 pozwoliły	
skonkretyzować	kształtowanie	postzimnowojennego	obszaru	bezpieczeństwa	
w	Europie.	 W	 sposób	 zasadniczy	 wpłynęły	 również	 na	 wypracowanie	 kon-
cepcji	bezpieczeństwa	europejskiego.	Są	one	aktualne	w	dzisiejszych	czasach,	
a	jakakolwiek	próba	odejścia	od	tych	porozumień	może	niekorzystnie	wpły-
nąć	na	stan	bezpieczeństwa	europejskiego38.

37	 CZACHÓR	K.:	op.	cit.	s.	59.
38	 Jest	 to	niepokojące	w	związku	z	zapowiedziami	Rosji	z	kwietnia	2007	roku	odejścia	

od	tych	porozumień	ze	względu	na	lansowaną	wówczas	koncepcję	budowy	w	Europie	Środ-
kowej	amerykańskiej	tarczy	antyrakietowej	i	decyzją	o	zawieszeniu	uczestnictwa	w	ramach	
CFE	z	14	lipca	2007	r.	
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3. Koncepcje bezpieczeństwa

Europa,	będąc	aktywnym	uczestnikiem	procesów	globalizacyjnych,	potrze-
buje	koncepcji	bezpieczeństwa	uwzględniającej	potrzeby	i	aspiracje	poszcze-
gólnych	państw,	podmiotów	stosunków	międzynarodowych,	 jak	i	 instytucji,	
w	których	one	funkcjonują,	a	które	są	pochodną	procesów	integracyjnych,	tak	
charakterystycznych	dla	globalizacji.	Zatem	potrzeba	wspólnego	bezpieczeń-
stwa	powinna	być	osnową	koncepcji	bezpieczeństwa	europejskiego	początku	
XXI	wieku.

Analizując	współczesne	wyzwania,	 zagrożenia	 i	kształtujący	 się	układ	sił	
we	współczesnej	Europie,	można	określić	główne	determinanty	mające	wpływ	
na	modele	bezpieczeństwa	europejskiego:
	 •	 potrzeba	bezpieczeństwa	wspólnego,	zabezpieczenia	się	przed	agresją,	

w	 ramach	 ogólnoeuropejskiego	 modelu	 bezpieczeństwa	 zbiorowego	
(OBWE);

	 •	 potrzeba	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	 w	 ramach	 koncepcji	 koopera-
tywnej;

	 •	 potrzeba	bezpieczeństwa	w	ramach	integrującej	się	Europy	(UE);
	 •	 zapewnienie	bezpieczeństwa	w	ramach	wszystkich	istniejących	struk-

tur	bezpieczeństwa;
	 •	 działania	na	rzecz	bezpieczeństwa	przez	poszczególne	państwa;
	 •	 bezpieczeństwo	oparte	na	relacjach	między	mocarstwami,	kształtują-

cymi	architekturę	bezpieczeństwa	zgodnie	z	własnymi	interesami.
Bezpieczeństwo	zbiorowe	jest	tą	koncepcją,	w	której	państwa	widzą	możli-

wość	pokojowego,	bezpiecznego	współistnienia	w	oparciu	o	wzajemne	dekla-
racje	o	wyrzeczeniu	się	siły	w	załatwianiu	sporów	międzynarodowych	oraz	
poprzez	wspólne	potępienie	agresji	 i	w	razie	potrzeby	przeciwstawieniu	się	
jej.	Koncepcja	bezpieczeństwa	zbiorowego	dotyczy	wszystkich	jego	sygnata-
riuszy	we	wzajemnych	stosunkach.	Rolą	struktur	ma	być	monitoring	bezpie-
czeństwa	i	reakcja	na	próby	niezgodnych	z	przyjętymi	standardami	zachowań	
państw.	 System	 bezpieczeństwa	 zbiorowego	 ma	 za	 zadanie	 uchronić	 pań-
stwa	członkowskie	przed	potencjalną	 siłą	 i	 agresją	 jednego	państwa-człon-
ka	systemu	przeciwko	drugiemu	 i	wypracować	propozycje	pokojowego	za-
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łatwienia	sporu.	W	skali	globalnej	cel	ten	spełnia	z	większym	lub	mniejszym	
powodzeniem	 Organizacja	 Narodów	 Zjednoczonych,	 w	 skali	 regionalnej	 –	
europejskiej	–	 jest	 to	domena	 funkcjonowania	Organizacji	Bezpieczeństwa	
i	Współpracy	w	Europie.

W	 dzisiejszych	 czasach	 konieczność	 oparcia	 bezpieczeństwa	 na	 zbioro-
wym	wysiłku	państw	wynika	ze	specyfiki	współczesnych	wyzwań	i	zagrożeń	
o	 zasięgu	 międzynarodowym	 oraz	 ze	 specyfiki	 zbrojeń	 będących	 wynikiem	
i	skutkiem	procesów	globalizacyjnych.	Dotyczy	to	zarówno	mocarstw,	państw	
średnich,	jak	i	małych	o	ograniczonym	potencjale	obronnym.	Bezpieczeństwo	
w	 XXI-wiecznej	 Europie	 będzie	 musiało	 zatem	 być	 zorganizowane	 według	
nowych	 reguł	 –	 uwzględniających	 bezpieczeństwo	 wszystkich	 bez	 wyjątku	
państw.	Świat	i	Europa	w	zakresie	bezpieczeństwa	nie	zna	pojęcia	„próżni”.	Nie	
można	 budować	 systemu,	 pozostawiając	 część	 państw	 poza	 nim	 na	 peryfe-
riach.	Takie	rozwiązanie	pogłębiałoby	frustracje	i	generowałoby	nowe	zagroże-
nia,	nie	dając	rękojmi	bezpiecznego	bytu	nikomu.

Bezpieczeństwo	 zbiorowe	 jest	 koncepcją	 jak	 najbardziej	 odpowiadającą	
Europie	ery	postzimnowojennej.	Koncepcja	ta	głównie	poprzez	dialog,	zaufa-
nie	i	gwarancje	daje	realne	możliwości	kształtowania	europejskiego	obszaru	
bezpieczeństwa39.

Według	Espena	Gullikstada	termin	bezpieczeństwo zbiorowe używany był 
dla określenia bardzo różnych – a w niektórych przypadkach nawet sprzecznych 
ze sobą koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego, które zawierały ideę pod-
jęcia wspólnej akcji militarnej dwóch lub więcej państw dla odparcia agresji40.	
Bezpieczeństwo	 zbiorowe	 stanowi	 zatem	 pewien	 instrument	 odstraszania,	
który	nie	daje	możliwości	dokonania	agresji.	Koncepcja	ta	nie	określa	wroga,	
zakłada	jednak	monitorowanie	zjawisk,	które	mogłyby	do	konfliktu	doprowa-
dzić.	W	tym	celu	niezbędna	jest	bliska	współpraca	państw-członków	systemu,	
a	nie	realizacja	przestarzałej	już	koncepcji	równowagi	sił41.

39	 HAUSER	G.,	KERNIC	F.	 (red.)	European Security in Transition. Ashgate,	Aldershot	
2006.	s.	21.

40	 GULLIKSTADT	E.:	Collective Security in Post-Cold War Europe. Oslo	1994.	s.	37.
41	 MOLLER	B.:	What is Defensive Security? Non-Offensive Defence Stability in a Post-Bi-

polar World. „Working	Paper”.	Copenhagen	1992.	s.	3.
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System	taki	może	funkcjonować,	gdy	jest	determinacja	zapobieżenia	agre-
sji,	 istnieje	consensus,	co	do	jej	definicji	oraz	niezgodnego	z	prawem	użycia	
siły	oraz	przeświadczenie	o	nieopłacalności	konfrontacji	z	systemem42.

Efektywność	systemu	bezpieczeństwa	zbiorowego	polega	na	przeświadcze-
niu,	 że	 każdy	 konflikt	 interesów	 może	 być	 rozwiązany	 drogą	 pozamilitarną	
poprzez	alternatywne	wobec	siły	mechanizmy	pokojowego	dialogu	oraz	go-
towość	uczestniczenia	w	sankcjach	bez	wyjątku	wszystkich	członów	systemu,	
z	respektowaniem	zasady,	że	sankcje	powinny	być	natychmiastowe	i	zastoso-
wane	 z	 całą	 determinacją,	 wszędzie	 tam,	 gdzie	 miała	 miejsce	 agresja.	 Kon-
cepcja	 ta	 zakłada,	 że	 żadne	 państwo-członek	 systemu	 nie	 jest	 w	 stanie	 bez	
uszczerbku	dla	własnych	interesów	zignorować	sytuacji	wprowadzenia	prze-
ciwko	niemu	sankcji,	które	 respektowaliby,	a	co	najważniejsze	–	realizowali	
wszyscy	bez	wyjątku	uczestnicy	systemu	bezpieczeństwa	zbiorowego43.

Koncepcja	bezpieczeństwa	zbiorowego	rozpatrywana	jest	w	trzech	zasad-
niczych	płaszczyznach.	Jako	rozwiązanie:	1)	globalne	(powszechne);	2)	regio-
nalne;	3)	jako	koncert	wielkich	mocarstw.

Idea	 bezpieczeństwa	 zbiorowego	 jako	 rozwiązania	 globalnego	 pojawiła	
się	od	czasu	zawiązania	Ligi	Narodów,	a	następnie	po	zakończeniu	II	wojny	
światowej	miała	się	realizować	poprzez	funkcjonowanie	Organizacji	Narodów	
Zjednoczonych.	Jednakże	rozbieżne	interesy	mocarstw	nie	pozwoliły	na	pełne	
urzeczywistnienie	tej	idei.	Wydaje	się,	że	obecnie	na	początku	nowego	wieku	
po	rozpadzie	systemu	bipolarnego,	ale	nade	wszystko	wobec	współczesnych	
wszechogarniających	cały	świat	globalnych	zagrożeń,	koncepcja	 ta	powinna	
stanowić	consensus,	ponieważ	idąc	za	logiką	rozwoju	cywilizacyjnego,	innej	
drogi	nie	ma.

Bezpieczeństwo	zbiorowe	w	aspekcie	regionalnym	jest	wymiarem	bardziej	
konkretnym,	urzeczywistniającym	się	obecnie	w	Europie	poprzez	funkcjono-
wanie	Organizacji	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	w	Europie.	Istotną	okolicz-
nością	 ułatwiającą	 działalność	 tak	 zorganizowanego	 systemu	 jest	 osiąganie	
consensusu	w	ograniczonym	gronie	państw.	Z	drugiej	 jednak	strony	można	
zwrócić	uwagę	na	jeden	niezwykle	istotny,	ale	ujemny	aspekt	rozwiązania	re-

42	 SYMONIDES	J.:	Sankcje w prawie międzynarodowym. W:	Encyklopedia prawa i sto-
sunków międzynarodowych. Warszawa	1976.	s.	350.

43	 MULTAN	W.:	op.	cit.	s.	195.
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gionalnego.	Struktura	taka	tylko	luźno	powiązana	jest	z	organizacją	powszech-
ną.	Może	zatem	stać	się	instrumentem	ochrony	interesów,	przede	wszystkim	
mocarstwa	 dominującego	 w	 danym	 regionie.	 By	 zapobiec	 tego	 typu	 zjawi-
skom,	należy	starannie	opracować	formalnoprawną	stronę	zobowiązań	człon-
ków	systemu	do	przyjścia	z	pomocą	ofierze	napaści	oraz	precyzyjnie	określić	
zarówno	 zakres	 terytorialny,	 jak	 i	 sytuację	 obligującą	 do	 reakcji	 wszystkich	
członków	systemu.

Oparcie	systemu	na	tzw.	„koncercie	wielkich	mocarstw”	zwiększałoby	bez-
pieczeństwo	w	regionie	pod	tym	jednakże	warunkiem,	że	dążenia	mocarstwa	
i	pozostałych	uczestników	systemu	są	zbieżne	 i	 służyłyby	ogólnie	pojętemu	
bezpieczeństwu	regionalnemu,	nie	zaś	li	tylko	realizacji	interesów	mocarstwa.	
Można	przyjąć,	że	taki	wariant	bezpieczeństwa	zbiorowego	charakteryzował-
by	się	mniejszą	liczbą	uczestników,	większą	elastycznością	co	do	zasięgu	tery-
torialnego	oraz	zbieżnością	oczekiwań	jego	uczestników	przy	mniej	formal-
nym	charakterze	zobowiązań44.

Skuteczność	systemu	bezpieczeństwa	zbiorowego	wywodzącego	się	z	kon-
certu	wielkich	mocarstw	opiera	się	na	przeświadczeniu	o	tym,	iż	mniejsza	licz-
ba	partnerów	pozwoli	na	osiągnięcie	consensusu	w	sprawach	dotyczących	kwe-
stii	 podstawowych,	 związanych	 z	 funkcjonowaniem	 systemu.	 Przywództwo	
i	siła	mocarstwa	mogą	uczynić	system	bardziej	przejrzystym	i	skutecznym45.

Najważniejszym	 problemem	 jest	 istnienie	 w	 układzie	 o	 bezpieczeństwie	
zbiorowym	zobowiązania	do	udzielenia	przez	wszystkich	jego	sygnatariuszy	
pomocy	ofierze	napaści.	W	tym	ujęciu	koncepcji	bezpieczeństwa	zbiorowego	
zobowiązanie	udzielenia	pomocy	dotyczy	agresji	dokonanej	przez	państwo-
członka	systemu	na	drugie	państwo	członkowskie.

Istotnym	elementem	systemu	bezpieczeństwa	zbiorowego	–	niezależnie	od	
jego	wariantu	–	 jest	 sprawa	sankcji.	Sankcje	 to:	Środki przymusu bezpośred-
niego, stosowane przeciwko państwu winnemu naruszenia normy zakazującej 
uciekania się do wojny,	a	więc	środka,	którego	zadaniem	jest	ochrona	przestrze-
gania	przez	państwa	uznanych	standardów	relacji	w	stosunkach	międzynaro-
dowych.	Chodzi	zatem	o	sankcje	przeciw	sprawcom	agresji	w	celu	narusze-

44	 BIERZANEK	R.:	Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ. Warszawa	1977.	s.	147.
45	 DOLIWA-KLEPACKI	Z.	M.:	Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumen-

ty. Białystok	1993.	s.	53–56.
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nia	terytorialnego	status	quo.	Istotą	funkcjonowania	systemu	bezpieczeństwa	
zbiorowego	jest	odstraszanie	potencjalnego	agresora	oraz	realna	i	wiarygodna	
groźba	zastosowania	wobec	niego	odpowiednich	sankcji,	gdyby	mimo	to	ata-
ku	dokonał46.

Koncepcja	bezpieczeństwa	zbiorowego	jest	bardzo	popularna,	a	zrozumie-
nie	dla	jej	funkcjonowania	–	powszechne.	Obowiązująca	zasada	solidarności	
państw	sprawia,	że:	
	 •	 ofiara	agresji	uzyskuje	natychmiastową	i	zdecydowaną	pomoc	od	wszyst-

kich	członków	systemu,	bez	względu	na	przynależność	do	niego;
	 •	 udzielone	 wsparcie	 może	 mieć	 różnorodny	 charakter,	 do	 interwen-

cji	militarnej	włącznie	(choć	jest	to	mało	prawdopodobne	ze	względu	
na	 brak	 procedur	 doprowadzających	 do	 wsparcia	 zbrojnego	 –	 uwaga	
D.J.M.);

	 •	 uregulowania	 te	 zmuszają	 państwa	 członkowskie	 systemu	 do	 utrzy-
mywania	określonej	siły	militarnej	zdolnej	do	wspólnego	odstraszania	
i	ewentualnej	interwencji47.

Można	powiedzieć,	że	skuteczność	bezpieczeństwa	zbiorowego	wyraża	się	
w	efektywnym	odstraszaniu	i	przeciwstawianiu	się	potencjalnemu	agresoro-
wi,	 instytucjonalizacji	 tych	poczynań	oraz	wzajemnym	zrozumieniu	państw	
członkowskich	co	do	istoty	funkcjonowania	systemu.	Koncepcja	taka	i	budo-
wa	wzajemnego	zaufania	wymusza	także	prowadzenie	polityki	równowagi	sił	
między	mocarstwami48.

Realistycznie	 można	 ocenić,	 iż	 tworzenie	 systemu	 bezpieczeństwa	 zbio-
rowego	nie	będzie	 iluzją	wówczas,	gdy	państwa	dobrowolnie	przyjmą,	że	 to	
w	ich	interesie	leży	zachowanie	pokoju	i	wyrzeczenie	się	stosowania	przemocy	
oraz	że	żaden	długotrwały	międzynarodowy	porządek	pokojowy	nie	może	być	
ustanowiony	bez	consensusu	w	sprawach	bezpieczeństwa.

Kolejną	 bardzo	 realistyczną,	 opartą	 na	 doświadczeniu	 historycznym,	 ale	
przede	wszystkim	sprawdzoną	w	praktyce	koncepcją	bezpieczeństwa	 jest	 jej	
model	 kooperatywny.	 Polega	 on	 na	 wielostronnej	 współpracy	 międzynaro-
dowej	 państw,	 wspólnych	 inicjatywach,	 programach	 i	 konkretnych	 projek-

46	 CZACHÓR	K.:	op.	cit.	s.	63–71;	zob.	również:	SYMONIDES	J.:	Sankcje wprawie mię-
dzynarodowym... s. 350.

47	 KUKUŁKA	J.	(red.):	Bezpieczeństwo międzynarodowe…	s.	67–68.
48	 KIK	K.:	Wizje zjednoczonej Europy. Warszawa	1994.	s.	69.
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tach	 wdrażanych	 w	 praktyce,	 które	 z	 jednej	 strony	 służą	 rozwojowi	 państw	
i	wzmacnianiu	 wzajemnych	 więzi,	 z	 drugiej	 zaś	 umacniają	 wspólne	 bezpie-
czeństwo	zarówno	w	zakresie	bilateralnym,	jak	i	wielostronnym.	Ewentualne	
spory	 w	 tak	 ukształtowanym	 układzie	 rozwiązywane	 są	 po	 partnersku,	 po-
przez	poszukiwanie	możliwych	do	zaakceptowania	rozwiązań	przez	wszystkie	
strony.	Konflikt	militarny	pomiędzy	uczestnikami	tak	zorganizowanego	soju-
szu	jest	mało	prawdopodobny.	

Kooperatywna	koncepcja	bezpieczeństwa	powinna	być	oparta	na	właści-
wych	założeniach	strategicznych	i	doktrynalnych	rozumianych	jako	politycz-
no-strategiczna	koncepcja	utrzymania	i	wykorzystywania	sił	zbrojnych	przez	
każde	 państwo-członka	 systemu.	 Powinna	 ona	 zawierać:	 ocenę	 zagrożenia	
wojennego,	program	zapobiegania	wojnom	i	kryzysom,	koncepcję	użycia	sił	
zbrojnych,	program	i	plan	utrzymania	sił	zbrojnych	oraz	przygotowania	ich	do	
działań	wojennych	(wielkość	sił	zbrojnych,	ich	wyposażenie,	strukturę,	dyslo-
kację,	wyszkolenie	itd.).	Założenia	te	powinny	być	opracowane	i	wdrażane	za-
równo	w	wymiarze	krajowym	(narodowym),	jak	i	sojuszniczym.

Koncepcji	bezpieczeństwa	kooperatywnego	nie	należy	przeciwstawiać	kon-
cepcji	bezpieczeństwa	zbiorowego.	Obie	mogą	doskonale	się	uzupełniać	i	czy-
nić	ich	kształt	realnym.	Obie	też	mają	różne	cele;	w	pierwszej	chodzi	o	uzyska-
nie	jak	najwyższych	parametrów	wspólnej	obrony,	w	drugiej	zaś	o	gwarancje	
bezpieczeństwa	pomiędzy	stronami49.

Bezpieczeństwo	kooperatywne	wymaga	od	każdego	państwa	ograniczenia	
wielkości,	standardów	technicznych,	tendencji	rozwojowych	oraz	operacyjno-
ści	posiadanych	sił	zbrojnych	do	niezbędnych	dla	obrony	swojego	terytorium	
oraz	wykonania	zobowiązań	sojuszniczych.	Ponadto	integralnym	elementem	
takiego	 systemu	 bezpieczeństwa	 musi	 być	 działanie	 związane	 z	 tworzeniem	
wielonarodowych	sił	zbrojnych,	umożliwiających	podejmowanie	efektywnych	
akcji	w	zakresie	utrzymania,	a	nawet	wymuszania	pokoju.

Koncepcja	bezpieczeństwa	kooperatywnego	zakłada	ścisłe	współdziałanie	
w	organizowaniu	systemów	wojskowych,	dalej	zaś	ich	koordynację	w	ramach	
wspólnej	obrony.	Punkt	wyjścia	dla	takiego	działania	miałoby	stanowić	pod-

49	 Zob.	również:	NOLAN	J.	E.:	Global Engagement Cooperation and Security in the 21th 
Century. Washington	DC:	The	Brookings	Institution	1994.	s.	5,	SLOAN	S.:	NATO, the Euro-
pean Union, and the Atlantic Community:	The	Transatlantic	Bargain	Challenged.	Lanham,	
MD	2005,	s.	56.
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porządkowanie	się	samoograniczeniom	w	sferze	militarnej,	ustalonym	w	dro-
dze	consensusu	przez	kraje	wchodzące	w	skład	systemu50.	

Bezpieczeństwo	kooperatywne	jest	zatem	twórczym	rozwinięciem	zasad-
niczych	elementów	zawartych	w	koncepcji	bezpieczeństwa	zbiorowego	oraz	
w	koncepcji	bezpieczeństwa	wspólnego.	Jest	ono	wynikiem	szerszego	spojrze-
nia	na	bezpieczeństwo	i	stosowania	różnych,	bardziej	adekwatnych	środków,	
w	zależności	od	występujących	zagrożeń.	Koncepcja	ta	główny	nacisk	kładzie	
na	 współpracę	 państw	 i	 społeczeństw,	 szeroki	 dialog	 i	 powściągliwość	 tam,	
gdzie	mogłoby	to	zaszkodzić	innym.

W	koncepcji	 tej	 głównymi	podmiotami	 są	państwa,	bez	względu	na	po-
tencjały	wojskowe,	tym	niemniej	podmioty	niebędące	państwami	odgrywają	
również	ważną	rolę	w	funkcjonowaniu	systemu.	Preferowane	są	rozwiązania	
wielostronne	nad	dwustronnymi51.	

Począwszy	od	przełomowych	lat	1990/1991,	w	Europie	trwają	dyskusje	na	
temat	bezpieczeństwa	europejskiego	i	jego	dalszej	przyszłości.

Po	zakończeniu	zimnej	wojny,	rozwiązaniu	Układu	Warszawskiego	i	roz-
padzie	Związku	Radzieckiego	do	historii	przeszedł	bipolarny	układ	sił	w	sto-
sunkach	międzynarodowych.	W	Europie	zarysowały	się	procesy	świadczące	
o	nowym	podejściu	do	problematyki	bezpieczeństwa,	polegające	na	uznaniu	
jego	niepodzielności,	wszechstronności	i	kooperatywności.

Niepodzielność	bezpieczeństwa	oznacza,	że	bezpieczeństwo	jednego	pań-
stwa	 jest	 wypadkową	 bezpieczeństwa	 innych	 państw.	 Deklaracja	 ze	 szczytu	
KBWE	w	Helsinkach	w	1992	roku	zasadę	tę	sformułowała	w	sposób	następu-
jący:	Pozostajemy w przekonaniu, że bezpieczeństwo jest niepodzielne. Żadne 
państwo w naszej wspólnocie KBWE nie będzie umacniać swojego bezpieczeń-
stwa kosztem bezpieczeństwa innych52.

Realizacja	tej	idei	możliwa	jest	poprzez	akceptację	tych	samych	norm	i	war-
tości	 przez	 wszystkich	 uczestników	 systemu	 oraz	 współpraca	 między	 nimi	
w	realizacji	interesów	bezpieczeństwa.

50	 FLYNN	G.,	SCHEFFER	D.	J.:	Limited Collective Security.	„Foreign	Policy”	No.	80/		1990.	
s.	77–101.

51	 CZACHÓR	K.:	op.	cit.	s.	67–69.
52	 CZAPUTOWICZ	J.:	System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku. 

Warszawa	1998.	s.	149.
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Bezpieczeństwo	wszechstronne	to	szerokie	spektrum	zjawisk,	obejmuje	bo-
wiem	poza	aspektem	militarnym	także	aspekt	polityczny,	ekonomiczny,	kultu-
rowy,	prawny,	środowiskowy,	humanitarny,	socjalny,	a	nawet	ekologiczny.

Według	stanowiska	Unii	Europejskiej	bezpieczeństwo	wszechstronne	obej-
mować	powinno	stabilizację	instytucji	demokratycznych,	rządy	prawa,	respekt	
dla	praw	człowieka,	stworzenie	gospodarki	rynkowej	oraz	znaczącą	współpra-
cę	w	dziedzinach	ekonomi,	kultury	i	ekologii53.	Koncepcja	ta	umożliwiła	roz-
patrywanie	problemów	bezpieczeństwa	we	wszystkich	jego	wymiarach	przez	
jedną	międzynarodową	instytucję.

Z	kolei	bezpieczeństwo	kooperatywne	oznacza,	że	jest	ono	zapewnione	na	
poziomie	subregionalnym,	regionalnym	i	globalnym	przez	wielostronne,	wy-
specjalizowane	instytucje	bezpieczeństwa	międzynarodowego	oraz	działania	
bilateralne	poszczególnych	państw.

Przyszłość	bezpieczeństwa	europejskiego	od	początku	lat	dziewięćdziesią-
tych	oparta	była	na	dwóch	koncepcjach.

Pierwsza	koncepcja	wiązała	się	bezpośrednio	z	istnieniem	i	działalnością	
OBWE,	a	głównym	jej	reprezentantem	była	Rosja,	która	widziała	w	tej	orga-
nizacji	zalążek	przyszłej	struktury,	na	której	opierałby	się	ład	polityczny	i	mi-
litarny	 w	 Europie.	 Koncepcja	 ta	 była	 antidotum	 na	 coraz	 silniejsze	 dążenia	
państw	Europy	Środkowej	i	Wschodniej	do	członkostwa	w	Sojuszu	Północno-
atlantyckim.	Można	zauważyć,	że	rosyjska	aktywność	wymierzona	była	prze-
de	wszystkim	w	NATO,	który	 już	wówczas	był	praktycznie	 jedynym	realnie	
istniejącym	sojuszem	wojskowym	o	charakterze	obronnym.	Koncepcja	Rosji	
zakładała	zablokowanie	procesu	poszerzenia	NATO	o	nowe	państwa,	a	w	kon-
sekwencji	rozwiązanie	Sojuszu.

Według	propozycji	rosyjskiej	nowa	organizacja	miała	stać	na	straży	bez-
pieczeństwa	na	kontynencie	europejskim	i	byłaby	wyposażona	w	dość	sze-
rokie	 kompetencje	 w	 zakresie	 działań	 prewencji,	 zapobiegania	 konfliktom,	
przywracania	pokoju.	Następnym	etapem	tej	koncepcji	miało	być	powołanie	
wspólnych	sił	międzynarodowych,	będących	czymś	w	rodzaju	„armii	euro-
pejskiej”	stojącej	na	straży	bezpieczeństwa	regionu,	która	byłaby	zdolna	do	
szybkiego	reagowania	w	sytuacjach	kryzysowych.	Rosja	nie	zakładała	współ-

53	 Ibidem:	s.	150.
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pracy	 OBWE	 z	 innymi	 organizacjami	 działającymi	 już	 w	 Europie	 (NATO,	
UZE,	UE).

Ciekawie	prezentowała	się	struktura	nowej	organizacji.	Według	Rosji	na	
czele	 tej	organizacji	miała	stać	Rada	Bezpieczeństwa,	złożona	z	 trzech	sta-
łych	członków.	Oczywiście	miejsce	w	tej	Radzie	jako	stały	członek	miałaby	
Rosja.	 Ta	 „trójka”	 stanowiłaby	 coś	 na	 kształt	 pomniejszonej	 Rady	 Bezpie-
czeństwa	ONZ.

W	dniu	21	marca	1996	 roku	Rosja	 złożyła	propozycję	uchwalenia	Karty	
Bezpieczeństwa Europejskiego,	która	pod	względem	rangi	byłaby	porównywal-
na	z	helsińskim	Aktem końcowym.	Dałaby	ona	podstawę	do	zawarcia	prawnie	
obowiązującego	traktatu	ustanawiającego	system	bezpieczeństwa	na	obszarze	
OBWE.	System	ten	tworzyłyby:
	 •	 dwu-	i	wielostronne	gwarancje	bezpieczeństwa;
	 •	 sieć	porozumień	w	zakresie	koordynacji	działań	pomiędzy	istniejącymi	

instytucjami;
	 •	 Europejska	 Rada	 Bezpieczeństwa	 (lub	 komitet	 wykonawczy	 OBWE)	

z	odpowiednimi	uprawnieniami.
Państwa	 europejskie	 nie	 zaakceptowały	 propozycji	 rosyjskiej.	 Negocjacje	

nad	Kartą Bezpieczeństwa Europejskiego,	które	zakończyły	się	przed	szczytem	
OBWE	w	Stambule,	wykazały,	 że	Rosja	nie	ma	poparcia.	Fakt	ostatecznego	
przyjęcia	Karty Bezpieczeństwa Europejskiego	przez	stambulski	szczyt	OBWE	
wynikał	z	dobrej	woli	państw	zachodnich	i	stanowił	polityczny	gest	w	stronę	
Rosji.

Wynegocjowane	zapisy	KBE	były	ogólnikowe	i	nie	wnosiły	nic	do	dalszego	
funkcjonowania	OBWE.	Nie	zmieniły	tym	samym	roli	i	miejsca	funkcjonują-
cych	w	Europie	instytucji	i	organizacji	międzynarodowych.

Rosja	dążyła	do	wzmocnienia	instytucjonalnego	OBWE,	ponieważ	jest	to	
właściwie	jedyna	organizacja,	którą	współtworzyła	i	której	jest	pełnoprawnym	
uczestnikiem.	Dodatkowym	celem	Rosji	było	zdobycie	i	umocnienie	między-
narodowego	uznania	dla	WNP,	uzyskanie	dla	niej	statusu	jak	dla	Unii	Euro-
pejskiej.	Z	punktu	widzenia	Rosji	taki	model	bezpieczeństwa	miał	też	zapobie-
gać	marginalizacji	tego	państwa	na	arenie	międzynarodowej.	

Podsumowując,	można	stwierdzić,	że	opcja	rosyjska	miała	przede	wszyst-
kim	charakter	taktyczny,	tymczasowy,	obliczony	na	niedopuszczenie	do	roz-
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szerzenia	 NATO	 bez	 zwracania	 uwagi	 na	 rzeczywiste	 problemy	 przyszłości	
bezpieczeństwa	europejskiego.

Zupełnie	 inną	 wizję	 przyszłości	 europejskiego	 bezpieczeństwa	 prezen-
towały	USA	oraz	państwa	europejskie,	zrzeszone	w	NATO,	UZE	 i	UE.	 Jest	
to	koncepcja	sprzężonych	organizacji54.	Według	tej	koncepcji	najważniejszą	
rolę	w	formułowaniu	postulatów	związanych	z	przyszłością	bezpieczeństwa	
na	naszym	kontynencie	ma	niewątpliwie	Sojusz	Północnoatlantycki.	Wyni-
ka	 to	 przede	 wszystkim	 z	 silnej	 pozycji,	 jaką	 zajmuje	 on	 w	 Europie,	 będąc	
sprawnie	funkcjonującym	od	półwiecza	sojuszem	wojskowym	o	obronnym	
charakterze.

Sojusz	 Północnoatlantycki	 przedstawił	 nowe	 podejście	 do	 problematyki	
bezpieczeństwa	 na	 szczycie	 państw	 w	 Waszyngtonie	 w	 kwietniu	 1999	 roku.	
Oceniono,	że	wyzwania	stojące	przed	Europą	w	dziedzinie	 ładu	polityczno-	
-wojskowego	nie	mogą	być	przedmiotem	wyłącznie	jednej	instytucji.	Wyma-
gają	one	wzajemnie	uzupełniających	się	działań	wielu	organizacji,	wiążących	
kraje	Europy	i	Ameryki	Północnej.	Dlatego	też	Sojusz	działa	na	rzecz	nowej	
architektury	bezpieczeństwa	europejskiego,	która	zmierza	do	osiągnięcia	tego	
celu	przez	potwierdzenie,	że	role	NATO,	OBWE,	UE,	UZE,	Rady	Europy	uzu-
pełniają	się	wzajemnie.	Rozwinięciem	tej	tezy	są	zapisy	najnowszej	koncepcji	
strategicznej	NATO	z	2010	roku55.

Koncepcja	szerokiego	podejścia	do	architektury	bezpieczeństwa	europej-
skiego	zakładała	przede	wszystkim	kooperację	już	istniejących	organizacji	re-
gionalnych	 i	 subregionalnych	 na	 rzecz	 wypracowania	 takich	 mechanizmów	
i	procesów,	które	w	dłuższej	perspektywie	zapewnią	polityczno-wojskową	sta-
bilizację	na	kontynencie,	poprzez	oddolną	niewymuszoną	integrację	w	dziedzi-
nie	szeroko	pojmowanego	bezpieczeństwa	europejskiego.

Opcja	ta	opiera	się	na	założeniu,	że	tylko	pogłębienie	współpracy	pomię-
dzy	już	działającymi	organizacjami	może	przyczynić	się	do	stabilizacji	bez-
pieczeństwa	europejskiego.	Dlatego	koncepcja	ta	jest	bliższa	rzeczywistości	
międzynarodowej	w	Europie,	uznaje	optykę	współpracy	wszystkich	państw	

54	 Ibidem:	 s.	 159;	 ZAJĄC	 J.	 (red.):	 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie.	 Toruń	
2005.	s.	78.

55	 Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic 
Treaty Organisation Adopted by Heads of State and Government in Lisbon.	http://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm	stan	na	01.	05.	2010.
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i	 instytucji	na	rzecz	bezpieczeństwa,	łączy	najważniejsze	elementy	koncep-
cji	bezpieczeństwa	zbiorowego	i	kooperatywnego,	a	przez	to	jest	bliższa	re-
alizacji56.

Rozwój	procesów	integracyjnych	w	Europie	rozpoczął	proces	kształtowa-
nia	bezpieczeństwa	europejskiego	przez	pryzmat	instytucji	integrującej	pań-
stwa,	czyli	Unii	Europejskiej	i	jej	struktury	bezpieczeństwa,	jaką	jest	Unia	Za-
chodnioeuropejska.	 Na	 taki	 sposób	 myślenia	 wpływ	 miała	 także	 koncepcja	
Europejskiej	Tożsamości	Obronnej	i	Bezpieczeństwa.

Widocznym	początkiem	owej	tendencji	był	traktat	w	sprawie	Unii	Euro-
pejskiej	podpisany	w	Maastricht	w	grudniu	1991	roku.	Określił	on	Unię	Za-
chodnioeuropejską	jako	integralną	część	procesu	rozwoju	Unii	Europejskiej.	
W	traktacie	tym	zwracają	uwagę	zadania	stojące	przed	UZE	w	zakresie	wypra-
cowania	i	realizacji	decyzji	UE	odnoszących	się	do	sfery	obronności.	Uwzględ-
nienie	tych	zadań	pozwala	stwierdzić,	że	Sojusz	zdecydowany	jest	na	przeję-
cie	większej	odpowiedzialności	za	wspólną	obronę.	W	trakcie	brukselskiego	
szczytu	Paktu	Północnoatlantyckiego	w	1994	roku	państwa	członkowskie	So-
juszu	wyraziły	poparcie	dla	rozwoju	Europejskiej	Tożsamości	Obrony	i	Bez-
pieczeństwa.	Zgoda	na	jej	realizację	w	ramach	Sojuszu	została	wyrażona	przez	
ministrów	spraw	zagranicznych	państw	NATO	w	trakcie	spotkania,	które	mia-
ło	miejsce	w	Berlinie	w	1996	roku57.

Kolejnym	krokiem	urzeczywistniającym	ten	model	bezpieczeństwa	w	Eu-
ropie	 było	 tworzenie	 mechanizmu	 Wspólnej	 Polityki	 Zagranicznej	 i	 Bez-
pieczeństwa	 Unii	 Europejskiej	 oraz	 Europejskiej	 Polityki	 Bezpieczeństwa	
i	Obrony58.

Należy	przyznać,	że	tworzenie	mechanizmu	wspólnego	europejskiego	bez-
pieczeństwa	jest	konsekwentną	realizacją	integracji	politycznej	w	Unii	Euro-
pejskiej	i	w	niedalekiej	przyszłości	doprowadzić	ma	do	pełnej	samodzielno-
ści	Europy	w	tym	zakresie.	Póki	co,	mechanizm	ten	musi	być	wspierany	przez	
NATO,	zwłaszcza	zaś	przez	amerykańskiego	sojusznika.	

56	 ŁOŚ-NOWAK	T.	(red.):	Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechani-
zmy działania, zasięg. Wrocław	1999.	s.	185–198.

57	 GALSTER	J.,	WITKOWSKI	Z.:	Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Toruń	1997.	
s.	83;	ZIĘBA	R.:	Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony.	Warszawa	2000.	s.	34.

58	 Problematyka	dotycząca	WPZiB	oraz	Europejskiej	Polityki	Bezpieczeństwa	i	Obrony	
scharakteryzowana	została	w	trzecim	rozdziale	opracowania.	
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W	ocenach	współczesnych	analityków	coraz	bardziej	powszechny	staje	się	
pogląd,	że	kształtowanie	bezpieczeństwa	europejskiego	tak	naprawdę	zależne	
jest	od	wielu	różnorodnych	czynników	stanowi	element	consensusu	pomię-
dzy	mocarstwami,	państwami	i	instytucjami.	Dlatego	niezwykle	istotnym	sta-
je	się	uwzględnienie	w	tym	procesie	mechanizmów	właściwych	dla	wszystkich	
prezentowanych	koncepcji	bezpieczeństwa.	Procesy	globalizacyjne	stawiające	
różnorodne	wyzwania	i	generujące	coraz	to	nowe	zagrożenia	wymagają	cało-
ściowego	 spojrzenia	 na	 bezpieczeństwo	 i	 korzystania	 z	 różnorodnych,	 wza-
jemnie	uzupełniających	się	opcji	jego	zapewnienia.

Doceniając	dotychczasowe	doświadczenia	procesu	instytucjonalizacji	bez-
pieczeństwa	europejskiego,	nie	można	dać	 jednoznacznej	odpowiedzi,	że	 to	
instytucje	zapewnią	kontynentowi	bezpieczeństwo.	One	gwarantują	porozu-
mienie,	 wzajemne	 poznawanie,	 współdziałanie,	 pewną	 prewencję,	 przeciw-
działanie	zagrożeniom	i	wreszcie	odstraszanie.	Jest	jednak	dość	znaczna	sfera	
spraw	i	procesów	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	przypisanych	państwom	jako	
podmiotom	prawa	międzynarodowego,	dlatego	też	zapewnienie	bezpieczeń-
stwa	narodowego	nadal	jest	i	we	wszystkich	koncepcjach	występuje	jako	suwe-
renna	powinność	i	prawo	państwa59.

Państwa	realizują	swoje	interesy	poprzez	wzajemne	relacje,	współpracę	bi-
lateralną	lub	wielostronną,	kształtują	swoje	bezpieczeństwo	w	oparciu	o	szcze-
gółowe	analizy	sytuacji	międzynarodowej	oraz	monitoring	wyzwań	 i	zagro-
żeń	i	przekładają	je	na	dokumenty	o	charakterze	strategicznym.	Obowiązkiem	
więc	poszczególnych	państw	jest	na	tej	podstawie	prowadzenie	wiarygodnej	
polityki	 obronnej	 i	 zorganizowanie	 systemu	 obronnego,	 dającego	 rękojmię	
obrony	 suwerenności	 i	 niepodległości	 oraz	 żywotnych	 interesów	 państwa.	
Współczesne	pojmowanie	bezpieczeństwa	to	obok	procesów	jego	instytucjo-
nalizacji	nadal	suwerenne	kształtowanie	własnej	obrony	narodowej.

Kształtowanie	 współczesnej	 architektury	 bezpieczeństwa	 musi	 uwzględ-
niać	rolę,	aspiracje	i	interesy	mocarstw.	Pominięcie	tej	sfery	w	proponowanych	
koncepcjach	 czyniłoby	 je	 utopijnymi.	 Ważne	 jest,	 by	 interes	 mocarstwa	 był	
zbieżny	z	tym,	czego	oczekuje	społeczność	międzynarodowa,	i	nie	miał	cha-
rakteru	imperialnego.	To	na	mocarstwach	leży	ogromna	odpowiedzialność	za	

59	 Problem	 bezpieczeństwa	 narodowego	 scharakteryzowany	 został	 w	 pierwszym	 roz-
dziale	opracowania.
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bezpieczeństwo,	głównie	ze	względu	na	ich	potencjał	(w	tym	również	militar-
ny)	oraz	możliwości	oddziaływania	na	sytuację	międzynarodową.	Mocarstwa	
winny	inspirować	 i	organizować	przestrzeń	bezpieczeństwa,	zarówno	w	wy-
miarze	globalnym,	jak	i	regionalnym,	i	powinno	im	towarzyszyć	w	tej	misji	
ogromne	 poczucie	 odpowiedzialności.	 Rzeczą	 zrozumiałą	 jest,	 że	 będą	 one	
ze	sobą	rywalizowały,	 lecz	rywalizacja	 ta	nie	może	mieć	negatywnych	skut-
ków	dla	globalnego	i	europejskiego	bezpieczeństwa.	Niepokojącym	przykła-
dem	takiego	stanu	rzeczy	są	kontrowersje	na	tle	budowy	amerykańskiej	tar-
czy	antyrakietowej	w	Europie.	Problem	ten	zaistniał	na	początku	2007	roku	
i	spowodował	zdecydowaną,	nieprzychylną	i	krytyczną	reakcję	Federacji	Ro-
syjskiej	do	takiego	stopnia,	że	Rosja	zamierza	z	tego	powodu	zmodyfikować	
swoją	doktrynę	wojenną,	wzmacniając	swoje	siły	jądrowe	i	zmienić	procedu-
rę	ich	użycia.	Jest	to	nadzwyczaj	niepokojące	zjawisko,	noszące	znamiona	no-
wego	wyścigu	zbrojeń60.	Rywalizacja	mocarstw	nie	może	doprowadzić	do	de-
stabilizacji,	potrzebne	są	w	tym	względzie	rozwaga	i	wzajemne	zrozumienie	
w	poczuciu	odpowiedzialności	za	bezpieczeństwo	regionu	Europy	i	globalne.

Podsumowując	i	oceniając	zaprezentowane	koncepcje	kształtowania	bez-
pieczeństwa	na	kontynencie	europejskim,	można	zaryzykować	pogląd,	że	obec-
nie,	po	dwudziestu	latach	poszukiwania	właściwej	koncepcji	bezpieczeństwa	
europejskiego,	budowane	ono	będzie	w	oparciu	o	szeroki	consensus,	obejmu-
jący	założenia	systemu	bezpieczeństwa	zbiorowego,	kooperatywnego,	wspól-
nego	w	ramach	NATO	czy	też	europejskiej	polityki	bezpieczeństwa,	a	także,	co	
jest	oczywiste	–	przy	zachowaniu	suwerennych	praw	państw	i	uwzględnieniu	
interesów	wielkich	mocarstw.

*	*	*

Na	budowę	wiarygodnego	i	realnego	systemu	wspólnego	bezpieczeństwa	
wpływ	mają	czynniki,	które	są	pochodną	rozwoju	i	przemian	czasów	współ-
czesnych.	Nie	ulega	zatem	wątpliwości	znacząca	rola	czynnika	ekonomiczne-
go,	który	warunkuje	rozwój	i	budowę	potencjału	państw,	w	tym	również	poten-
cjału	militarnego.	Procesy	integracyjne	w	gospodarce	umożliwiają	integrację	
polityczną	 i	 podejmowanie	 działań	 w	 dziedzinie	 wspólnej	 polityki	 bezpie-

60	 Subiektywny przegląd prasy rosyjskiej 617 tydzień 2007 roku. www.dyplomacja.projekt.
org.pl	6.03.2007	r.	
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czeństwa.	Ważne	znaczenie	dla	konstruowania	wiarygodnych	koncepcji	bez-
pieczeństwa	mają	czynniki,	które	są	pochodną	przemian	ustrojowych	w	Euro-
pie	po	1991	roku	i	przemian	natury	cywilizacyjnej.	Zdaniem	autora	wpływ	na	
kształtowanie	 nowoczesnego	 myślenia	 o	 bezpieczeństwie	 europejskim	 mają	
procesy	 migracyjne,	 ruchy	 emancypacyjne	 narodowości	 w	 poszczególnych	
państwach,	które	często	prowadzą	do	konfliktów	o	podłożu	etnicznym,	proces	
proliferacji	broni	masowego	rażenia	oraz	eskalacja	globalnego	zagrożenia,	ja-
kim	jest	międzynarodowy	terroryzm.

Podłoże	 do	 ukształtowania	 właściwych	 relacji	 militarnych	 między	 pań-
stwami	i	systemami	bezpieczeństwa	dały	porozumienia	o	redukcji	i	określają-
ce	parytety	broni	i	uzbrojenia	konwencjonalnego	dla	poszczególnych	państw,	
negocjowane	i	podpisane	w	ostatniej	dekadzie	XX	wieku.

Przedstawione	w	niniejszym	rozdziale	koncepcje	budowania	systemu	wspól-
nego	bezpieczeństwa	państw	w	obszarze	euroatlantyckim,	uwzględniające	całą	
złożoność	sytuacji	polityczno-militarnej	w	świecie	na	początku	XXI	wieku,	są	
procesami	niezwykle	trudnymi,	wielostronnymi	i	wymagającymi	wzajemne-
go	zrozumienia,	zaufania	i	consensusu	co	do	przyjętych	rozwiązań.	Mają	one	
wieloaspektowy	 charakter,	 wymagający	 zaangażowania	 w	kształtowanie	 ar-
chitektury	bezpieczeństwa	europejskiego	wszystkich	państw,	instytucji	i	syste-
mów	bezpieczeństwa.	Odpowiadają	trendom	rozwojowym	społeczności	mię-
dzynarodowej	i,	obiektywnie	rzecz	ujmując,	są	pochodną	globalizacji.



Zakończenie

Analiza	 faktów,	 zjawisk	 i	 mechanizmów	 kształtujących	 obszar	 bezpie-
czeństwa	 europejskiego	 przez	 okres	 zimnej	 wojny	 i	 na	 przestrzeni	 ostat-
nich	 20	 lat	 okresu	 „przełomu	 wieków”	 niewątpliwie	 wskazuje,	 że	 proces	
instytucjonalizacji	bezpieczeństwa	niesie	za	sobą	problem	konieczności	ogra-
niczenia	pewnych	suwerennych	uprawnień	państw	w	celu	skutecznego	dzia-
łania	 instytucji.	 Jest	 to	wyzwanie,	przed	którym	stają	państwa	i	do	którego	
powinny	się	odnieść.	Niewątpliwie	problem	ten	będzie	miał	w	przyszłości	de-
cydujący	wpływ	na	skuteczność	podejmowanych	decyzji	w	ramach	istnieją-
cych	systemów	bezpieczeństwa	europejskiego.

Nietrudno	też	zauważyć,	że	w	chwili	obecnej	wspólna	polityka	zagranicz-
na	i	bezpieczeństwa	UE	ma	jedynie	charakter	antykryzysowy	i	nie	wyczerpu-
je	na	dzień	dzisiejszy	w	pełni	znamion	polityki	„wspólnego	bezpieczeństwa”	
i	„wspólnej	obrony”.

Nie	ulega	też	wątpliwości,	że	istnieje	zależność	pomiędzy	postępującymi	
w	czasie	i	przestrzeni	procesami	globalizacyjnymi	a	bezpieczeństwem	współ-
czesnej	Europy.	Powyższy	wniosek	potwierdzają	pozytywnie	zweryfikowane	
hipotezy	robocze.	Dynamika	 instytucjonalizacji	 i	 integracji	bezpieczeństwa	
jest	 odpowiedzią	 na	 obiektywne	 globalne	 zagrożenia	 wynikające	 z	 globali-
zacji	obszarów	ludzkiego	działania.	Z	dużym	prawdopodobieństwem	można	
przyjąć,	że	bezpieczeństwo	europejskie	na	początku	XXI	wieku	kształtowane	
będzie	w	oparciu	o	wspólny	wysiłek	państw	i	systemów	międzynarodowych	
w	ramach	koncepcji	i	scenariuszy	zaprezentowanych	w	rozprawie	i	tylko	na-
gła	zmiana	sytuacji	międzynarodowej	oraz	pojawienie	się	nowych	źródeł	za-
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grożeń	może	tę	 tendencję	zmienić.	Takie	podejście	do	problemu	wydaje	się	
najbardziej	 realne,	 odpowiadające	 wszystkim	 podmiotom	 uczestniczącym	
w	relacjach	europejskich.	Istnieje	realna	szansa,	że	uzyska	ono	powszechną	
akceptację.	 Przemawiają	 za	 tym	 dwie	 ważkie	 przesłanki:	 po	 pierwsze,	 taka	
koncepcja	 bezpieczeństwa	 pozostaje	 w	 zgodności	 z	 szerszymi	 tendencjami	
rozwojowymi	współczesnych	stosunków	międzynarodowych	w	Europie.	Pre-
feruje	się	odejście	od	polityki	siły	na	rzecz	porozumienia	(czynnik	militarny	
zastępowany	zostaje	pozamilitarnym,	tzw.	instrumenty	twarde	–	miękkimi);	
po	drugie,	w	chwili	obecnej	nie	 jest	w	interesie	państw	i	mocarstw	rozwią-
zywanie	konfliktów	drogą	militarną.	Równocześnie	zmiany	geostrategiczne	
i	geopolityczne	w	ostatnich	 latach	na	naszym	kontynencie	postawiły	każde	
z	nich	wobec	poważnych	wyzwań	natury	ogólnorozwojowej,	przede	wszyst-
kim	gospodarczej,	wymagającej	pełnej	koncentracji	sił	i	środków.

W	Europie	nadszedł	czas	podejmowania	strategicznych	decyzji	 i	działań	
praktycznych	w	węzłowych	kwestiach	związanych	z	wdrażaniem	w	życie	ta-
kiego	modelu	bezpieczeństwa.

Zarysowuje	się	możliwość	utworzenia	dwóch	równolegle	działających	i	or-
ganicznie	 ze	 sobą	 powiązanych	 struktur	 międzynarodowych,	 funkcjonują-
cych	 w	 sprawach	 bezpieczeństwa	 i	 obrony,	 różniących	 się	 wszakże	 między	
sobą	 przede	 wszystkim	 zakresem	 zobowiązań	 państw	 do	 nich	 należących.	
Struktura	pierwsza	objęłaby	wszystkie	53	państwa	członkowskie	OBWE	(ob-
szar	od	Władywostoku	do	vancouver).	Strukturę	drugą	tworzyłyby	państwa	
należące	do	zachodnioeuropejskich	Wspólnot	(UE/UZE	oraz	NATO),	gdzie	
coraz	większe	znaczenie	powinna	odgrywać	Unia	Europejska	i	prowadzona	
przez	nią	wspólna	polityka	zagraniczna	i	bezpieczeństwa.

W	 tej	 pierwszej	 znalazłoby	 urzeczywistnienie	 strategiczne	 partnerstwo,	
a	w	 nim	 dialog	 i	 gwarancje	 bezpieczeństwa	 dwóch	 światowych	 mocarstw	
nuklearnych,	Stanów	Zjednoczonych	i	Rosji,	oraz	ogólnokontynentalny	me-
chanizm	dialogu	 i	zapobiegania	kryzysom	(konfliktom),	 ich	kontrolowania	
i	rozwiązywania.	Druga	natomiast	stanowiłaby	formułę	szeroko	pojmowanej	
wspólnej	polityki	obronnej	 i	obrony	współdziałająca	równocześnie	z	pierw-
szą	strukturą	w	sytuacjach	kryzysowych.	Istotnym	uzupełnieniem	tak	zrefor-
mowanych	struktur	byłyby	wielostronne	porozumienia	w	sprawach	odnoszą-
cych	się	do	szeroko	rozumianego	bezpieczeństwa.
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Sprawne	funkcjonowanie	tak	pojmowanego	modelu	bezpieczeństwa	w	ska-
li	 całego	 kontynentu	 wymagałoby	 woli	 jego	 utworzenia	 i	 zgodnego	 współ-
działania	wszystkich	53	państw	członkowskich	OBWE.

Również	 i	 te	 dwie	 struktury	 wespół	 ze	 zreformowaną	 i	 odnowioną	 Or-
ganizacją	Narodów	Zjednoczonych	odpowiedzialne	powinny	być	za	czynie-
nie	pokoju	na	świecie	wszystkimi	dozwolonymi	prawem	międzynarodowym	
środkami.	Działania	takie	pozwolą	na	trwałe	zachowanie	pokoju	oraz	wzmoc-
nienie	i	stabilizację	poczucia	bezpieczeństwa	współczesnych	państw	europej-
skich	tak	dynamicznie,	choć	nie	bez	obaw,	wkraczających	w	XXI	wiek.



Summary

The	structure	of	the	account	is	a	result	of	methodological	assumptions.	This	work	
has	a	reflexive	character	on	changes	which	have	taken	place	in	the	European	safety	
development.	Thus	its	aim	is	not	the	entire	monographic	and	organizational	charac-
teristics	of	this	process,	but	to	look	for	the	answers	to	the	set	research	problems.	The	
layout	of	the	account	was	subordinated	to	this	goal.	

The	account	presented	here	in	its	essential	cognitive	layer	relates	to	the	following	
scientific	areas:

Threats and the Need for Security in the Era of Globalization – the Challenge for 
Contemporary Europe. In	approaching	the	problem	I	analyzed	the	course	of	globali-
sation	processes	 in	 the	contemporary	world,	 in	 the	sense	of	 safety.	What	 is	more,	
I	described	the	most	important	concepts	within	the	topic	of	national	and	interna-
tional	safety,	and	characterized	the	phenomenon	of	threats	in	the	context	of	safety	
need	of	the	human	and	social	groups.

European Security During the “Cold War” 1945–1991.	Basing	on	resource	mate-
rials	I	tried	to	introduce	a	new	view	on	the	course	of	the	Cold	War	in	Europe	and	
I	dealt	with	evaluation	of	East	and	West	policies	on	safety	until	1991.	

Institutionalization of European Security Process is	 the	 consecutive	 scientific	
problem	 drawn	 up	 in	 the	 account.	 While	 analyzing	 it,	 I	 dealt	 with	 an	 attempt	 to	
evaluate	the	international	safety	at	the	turn	of	the	century,	and	on	this	background	
I	demonstrated	the	need	for	institutionalizing	this	process	in	Europe	and	on	conti-
nent’s	outskirts.	I	also	referred	to	a	problem	of	state	sovereignty	in	the	context	of	in-
ternational	safety.

Terrorism – Global Threat of Modern States.	While	analyzing	this	problem,	I	pre-
sented	it	as	one	of	the	most	important	contemporary	challenges	and	threats	to	na-
tional	and	international	safety	of	European	states.	I	referred	to	conceptual	terms,	
characterised	sources,	trends	and	forms	of	terrorism,	sketched	prognosis	of	terror-
ism	and	super-terrorism	development,	and	analysed	the	scale	and	range	of	interna-
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tional	legal	regulations	in	fighting	the	phenomenon,	as	well	as	possibility	of	react-
ing	and	preventing	from	terrorist	acts.

Security strategies –	in	the	course	of	analysis	of	this	subject	I	characterised	con-
cepts	of	world	safety	development	in	globalisation	aspect	to	2015,	and	then	I	ana-
lysed	selected	documents	–	strategies	of	the	USA,	Russian	Federation,	European	Un-
ion,	and	NATO.

Concepts of Common Security in Europe in	 the	 next	 problem	 are	 subjected	 to	
analysis	 in	the	current	account.	I	explored	and	characterised	factors,	which	influ-
ence	the	architecture	of	international	safety,	and	I	discussed	the	military	aspects	of	
safety.	What	is	more,	I	characterised	and	made	an	attempt	to	evaluate	the	current	
concepts	of	European	safety.

The	summary	of	my	considerations	is	included	in	the	conclusion,	as	well	as	an	
attempt	to	answer	these	research	problems,	which	refer	to	the	contents	of	the	book.	
Also	evaluations,	postulates	and	conclusions	supported	by	large	bibliography.
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