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Wstęp
Pandemia Covid-19 zweryfikowała część procesów wpływających na regionalną
i globalną sytuację polityczno-gospodarczą. Uruchomiła także nowe zagrożenia
dla globalnego ładu międzynarodowego. Za takowe uznać należy, między innymi,
zmianę formuły rywalizacji mocarstw, która odbywa się także za pośrednictwem
działań pomocowych. Pozornie pokojowa rywalizacja kreuje jednak poważne
zagrożenie w postaci zawłaszczenia idei działań pomocowych do osiągania
interesów donatora i poszerzania jego strefy wpływów. Udzielana z pominięciem lub
przy ograniczonym wpływie organizacji ponadnarodowych pomoc humanitarna
i rozwojowa stała się nie tylko instrumentem budowy pozycji politycznej, ale także
dyskredytowania politycznego rywala. Prowadzi to wprost do przeformatowania
idei działań pomocowych w sposób podobny do przeobrażeń, jakie dotknęły
w ostatnich dwóch dekadach drugi z ważnych instrumentów kształtowania ładu
pokojowego, czyli system operacji pokojowych. Jest to niepokojąca tendencja,
o której warto mówić i wskazywać jako na potencjalnie jeden z istotniejszych
problemów współczesnego świata.
„Rywalizacja pomocowa” mocarstw, którą wykreowały Chiny, nie ograniczyła
znaczenia już istniejących zagrożeń, jednakże ich społeczna percepcja
nieco się zmniejszyła. W dobie pandemii nie dostrzegamy znaczenia takich
procesów, jak przeobrażenia współczesnego terroryzmu, poszerzanie się gamy
pierwotnych źródeł migracji, zwłaszcza w Afryce, czy radykalizacji postaw
społecznych. Ale one są obecne i współkreują wyzwania i zagrożenia dla naszego
bezpieczeństwa. Ich niedostrzeganie czy marginalizacja nie ogranicza ich wpływu
na nasze bezpieczeństwo i jego poczucie. Kierując się tym przekonaniem,
zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom następujący układ numeru pierwszego
15 wolumenu Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
Numer inauguruje opracowanie Andrzeja Makowskiego, najwybitniejszego
obecnie teoretyka strategii morskiej w Polsce. Odnosi się do kwestii ważnej dla
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bezpieczeństwa Polski, czyli budowy przez państwo o średnim potencjale swoich
sił morskich, a w zasadzie flot wojennych. Są to rozważania teoretyczne, ale mają
one ogromne znaczenie praktyczne. Autor odpowiada bowiem na niezwykle
istotne pytanie – jak budować siły zbrojne, by gwarantowały one bezpieczeństwo
państwa. Bezpieczeństwo, które musi być zapewniane w układzie wielostronnym
(sojuszniczym), co oznacza poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jaki potencjał
powinny posiadać siły morskie, by zapewnić to bezpieczeństwo oraz by państwo
je posiadające było wiarygodnym partnerem politycznym.
Kolejne opracowania koncentrują się na zjawiskach, które uznano za ważne
w pierwszej połowie 2021 roku. Za najważniejszą kwestię, która determinuje
współczesny ład międzynarodowy, uznano przeobrażenia sfery bezpieczeństwa
oraz wzrost roli determinantów społecznych i ekonomicznych. Tę część
dyskursu, jaki prezentujemy w bieżącym numerze otwiera opracowanie Rafała
Kwiecińskiego prezentujące uwarunkowania globalnej polityki Chin i sposobu
postrzegania problematyki bezpieczeństwa państwa przez chińskie władze
polityczne. Analizy te dopełnia opracowanie Grzegorza Rdzanka odnoszące się do
polityki państw europejskich wobec Afryki. Autor ten koncentruje się na analizie
możliwości militarnego zaangażowania się państw nordyckich w kreowanie
afrykańskich procesów polityczno-społecznych. Kwestii ważnej także dla Europy
w kontekście możliwości zaistnienia kolejnego impulsu migracyjnego skierowanego na kontynent europejski.
Swoisty „powrót” do tradycyjnych zagrożeń bezpieczeństwa, których rolę
marginalizuje skala oddziaływania pandemii, proponują natomiast Tomasz
Grabowski, Mariusz Majewski i Wioletta Bogusz. Pierwszy z wymienionych
Autorów dokonuje analizy procesu radykalizacji postaw młodzieży i wykorzystanie
tego zjawiska do rekrutacji przez organizacje terrorystyczne. Problem opisywany
jest w literaturze przedmiotu, ale wyłącznie w kontekście państw Europy
Zachodniej i ISIS. T. Grabowski ukazuje zaś specyfikę tego zjawiska na Kaukazie,
nieco niezauważanym obszarze aktywności ugrupowań terrorystycznych.
M. Majewski prezentuje rolę, jaką odgrywa transport intermodalny i system
przewozów kontenerowych w działalności karteli narkotykowych. Problem
w Polsce niedostrzegany, chociaż obszar naszego kraju stanowi ważne ogniwo
w systemie obrotu narkotykami i innymi środkami odurzającymi. Wzrastająca
zaś rola polskich portów, także jako hubów dla przewozów kontenerowych
Azja–Europa powoduje, że kwestia ta powinna być analizowana także przez
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polskie służby graniczne i celne. Natomiast W. Bogusz przypomina, że istnieją
na świecie obszary, gdzie prowadzona jest walka o niezawisłość polityczną,
prawo do samostanowienia narodów lub występują różnorodne uwarunkowania
państwowotwórcze, a środkiem do uzyskania takiego celu jest walka zbrojna. To
studium konkretnego przypadku, ale ukazujące, że problem ten nadal istnieje,
a dążenia separatystyczne mogą zaistnieć także wokół nas.
W kolejnych dwóch opracowaniach Aleksandra Kusztal i Janusz Liber odnoszą
się do problematyki radykalizacji formuły działań prowadzonych w ramach
polityki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa. A. Kusztal ukazuje
stopień radykalizacji działań służb wobec skali zjawiska nielegalnej migracji. Jest
to problem istniejący, nagłaśniany przez organizacje zajmujące się ochroną praw
człowieka i angażujące się w pomoc humanitarną migrantom. Ale równocześnie
złożony, gdyż organizacje te utożsamiają pojęcia uchodźca i migrant, nie
zawsze dostrzegając, iż jest to także zorganizowany przerzut osób. I nie zawsze
możliwe oraz zasadne jest traktowanie imigrantów zgodnie z zapisami Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Niemniej podkreślić należy, że zaistniały
przypadki podjęcia przez służby graniczne UE i państw członkowskich działań
przekraczających cienką granicę pomiędzy uzasadnioną reakcją a łamaniem praw
człowieka czy ograniczaniem wolności osobistych.
Kontekst radykalnych działań państwa wobec zagrożenia o charakterze
asymetrycznym jest przedmiotem analizy Janusza Libera. Ważnym jest tu przede
wszystkim ukazanie czynników fiaska działań prowadzonych przez brytyjskie siły
specjalne wobec irlandzkich ugrupowań terrorystycznych. Okazuje się bowiem,
że nawet doskonaląc taktykę najlepszych jednostek kontrterrorystycznych świata
nie jesteśmy w stanie zwalczyć tego zjawiska bez odniesienia się do czynników je
kreujących.
Inne oblicze radykalizacji, tym razem postaw społecznych, ukazuje Przemysław
Witkowski. Jest to prezentacja sposobu wykorzystania pandemii Covid-19
i oddolnych ruchów antyszczepionkowych do budowy pozycji politycznej przez
polskie ugrupowania skrajne. Analiza ukazuje, jak w dobie powszechnego poczucia
zagrożenia można kreować określone zachowania społeczne i wykorzystywać je
w celach stricte politycznych.
Na osobne omówienie zasługuje tekst Tomasza Pawłuszki odnoszący się do
metodologii nauk o bezpieczeństwie. To kolejne z opracowań ukazujące specyfikę
prowadzonych badań w tej dyscyplinie nauki, ciągle budującej swoją tożsamość.

Użyteczność przedstawionej propozycji wykorzystania indeksów i baz danych
w procesie badawczym Redakcja pozostawia Czytelnikom.
Każdorazowo Redakcja podkreśla znaczenie działu Debiuty w koncepcji
naszego periodyku. W bieżącym numerze w dziale tym publikujemy opracowanie
studium przypadku autorstwa Marleny Rybczyńskiej. Autorka koncentruje swoją
uwagę na sposobie funkcjonowania Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji
Reagowania w Przypadku Katastrof jako centrum koordynacji działań NATO
i państw członkowskich w procesie przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19.
Życząc naszym Czytelnikom ciekawej lektury, zapraszamy Autorów
do przesyłania wyników swoich badań i dociekań naukowych, prosząc
o przestrzeganie wymogów i wytycznych redakcyjnych dostępnych na stronie
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm. Autorów zgłaszających
artykuły prosimy o ich wgrywanie przez stronę internetową naszego czasopisma,
a osoby zainteresowane recenzowaniem prosimy o rejestrację w bazie recenzentów
Rocznika.
Piotr MICKIEWICZ
Redaktor Naczelny
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Dylematy rozwoju małych flot wojennych
Abstrakt: Dynamiczny rozwój technologii militarnych mających zastosowanie w wojnie na morzu
pociąga za sobą znaczący wzrost cen uzbrojenia i sprzętu morskiego. Marynarki wojenne średnich
i małych państw już dzisiaj mierzą się z problemem redukcji ilościowej platform oraz utraty ich
interoperacyjności, umożliwiającej wspólne działania w składzie zespołów międzynarodowych.
Taka sytuacja może doprowadzić do powstania „flot symbolicznych” lub drugiej kategorii
(również w ramach NATO), których wartość dla bezpieczeństwa państwa będzie iluzoryczna.
Przedmiotem badania są w niniejszym artykule marynarki wojenne małych i średnich państw,
a jego celem jest przedstawienie determinant warunkujących ich rozwój, by mogły zachować
swoją wiarygodność narodową i sojuszniczą. Jako metody badawcze zastosowano analizę
światowej literatury fachowej w omawianej tematyce oraz analizę planów rozwojowych małych
flot wojennych dostępnych w piśmiennictwie specjalistycznym i portalach morskich. Podstawowe
pytanie badawcze brzmiało: jak należy planować rozwój małych flot wojennych by były one
przydatne dla bezpieczeństwa państwa? Główne tezy odnoszą się do: podejścia systemowego
w planowaniu rozbudowy marynarki wojennej, określenia priorytetów (specjalizacja czy flota
zrównoważona) i kształtowania morale stanu osobowego. Artykuł stanowi merytoryczny głos
w dyskusji dotyczącej transformacji Marynarki Wojennej RP. Przedstawione w artykule wnioski
wskazują, że rozwój nowych technologii w połączeniu z właściwym zarządzaniem zasobami może
sprzyjać rozwojowi małych flot wojennych, a głównym problemem jest jakość elit polityczno –
wojskowych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo morskie państwa, mała marynarka wojenna, nowe technologie
morskie, platformy okrętowe/lotnicze, środki bezzałogowe, sieciocentryczność.

Dilemmas of the Development of Small Navies
Abstract: The dynamic development of military technologies applicable in the naval warfare
entails a significant increase in the prices of armaments and marine equipment. Navies of medium
and small states are already facing the problem of quantitative reduction of platforms and the loss
of their interoperability that would allow joint operations in multinational teams. This situation
could lead to the creation of ‘token fleets’ or the second category fleets (also within NATO), with
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the illusory value for the security of the state. This article focuses on navies of small and mediumsized countries, and it aims to present the determinants of their development so that they could
maintain their national and allied credibility. Chosen research methods were the analysis of the
international professional literature on the discussed subject and the analysis of developmental
plans for small navies available in specialized literature and on marine related portals. The main
research question was how to plan the development of small fleets that they would be useful for the
security of the state? The main theses relate to: a systemic approach in planning the development
of the navy, defining priorities (specialization or sustainable fleet) and shaping the morale of the
people. Article is a substantive voice in the discussion on the transformation of the Polish Navy.
The conclusions presented in the article indicate that the development of new technologies in
conjunction with proper management of resources may favour the development of small navies,
and the main problem is the quality of the political and military elites.
Keywords: maritime security, small navy, new maritime technologies, ship/aviation platforms,
unmanned vehicles, network centric warfare.

Wstęp
Przegląd dorobku klasycznej morskiej myśli wojskowej (zarówno szkoły
oceanicznej, jak i kontynentalnej) wskazuje, że poza nielicznymi wyjątkami
koncentrowała się ona na działaniach flot potęg morskich (Wielkiej
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii, Rosji, Niemiec, Japonii)
i co charakterystyczne, była w niewielkim stopniu zainteresowana badaniem
morskich doświadczeń marynarek wojennych Chin (dynastie: Song oraz Ming),
Otomańskiej Turcji czy XVIII wiecznego Omanu i ich kultury strategicznej.
Cechą wyróżniającą w przeszłości duże floty wojenne była wyraźna tendencja do
„poszukiwania” rozstrzygających bitew morskich na wodach w pobliżu wybrzeża
przeciwnika (najczęściej) lub na otwartym morzu oraz ich globalny zasięg
(Keegan, 1998, s. 75–78; Till, 2018, s. 3, 76–79).
Proces dekolonizacji po II wojnie światowej, a także inne wydarzenia
międzynarodowe spowodowały, że obecnie członkami Organizacji Narodów
Zjednoczonych są 193 suwerenne państwa, wśród których większość posiada
dostęp do morza (ONZ, 2021). Ocenia się, że dla 67% z nich akwenem
strategicznego, operacyjnego i taktycznego działania są wody przylegające do
ich wybrzeży (jeśli nie są członkami sojuszu wojskowego). Wkład takich flot
wojennych w utrzymanie regionalnej równowagi (odstraszania) jest ograniczony
do metod konwencjonalnych. Zasadniczy cel, jaki realizują one w polityce
bezpieczeństwa państwa, polega na rozszerzeniu obrony kraju na wody przyległe,
a poprzez posiadany potencjał, zwiększenie „kosztów” każdej agresji ze strony
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morza tak, by stała się ona nieopłacalna dla agresora (Makowski, 2000, s. 318).
Powyższa sytuacja generuje pytania (teoretyczne i praktyczne), w jaki sposób
planować ich rozwój w odniesieniu do flot potęg morskich oraz czy w ogóle mają
one szansę na zaznaczenie swego udziału we współczesnym konflikcie zbrojnym.
W teorii morskiej myśli wojskowej przyjmowane są z reguły dwa założenia.
Pierwsze, że są one takie same, jak duże floty, choć na mniejszą skalę i takie podejście
wydaje się oczywiste w przypadku gdyby musiały się zmierzyć z równorzędnym
przeciwnikiem. Drugie, że są odmienne i powinny w szczególny sposób podejść do
realizacji swoich funkcji. Według Jacoba Børresena: „Przybrzeżne floty wojenne
nie powinny być wzorowane na morskich potęgach. Zamiast tego powinny być
‘szyte na miarę’ by dopasować je do lokalnego środowiska”, co wynika z faktu, że ich
zadania, warunki działania oraz struktura są odmienne niż w przypadku dużych
flot. Stąd też państwa nadbrzeżne powinny poszukiwać odmiennych rozwiązań,
które by uwzględniały własne, indywidualne wyzwania stojące przed ich
marynarkami wojennymi (Børresen, 1994, s. 174). Przytoczona opinia wskazuje,
że kluczowym słowem w odniesieniu do rozwoju małych flot wojennych jest ich
„odmienność”, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku, kiedy muszą się
one zmierzyć z silniejszym przeciwnikiem.
Analiza obu przedstawionych założeń wskazuje, że we współczesnych
warunkach geopolitycznych obydwa podejścia mogą być zarówno prawdziwe, jak
i błędne. Po zakończeniu zimnej wojny w 1991 r. ogólna sytuacja międzynarodowa
wskazywała na słuszność tezy „myśl globalnie, działaj lokalnie”, jednak po roku
2014 zmiany geopolityczne wskazują na konieczność jej modyfikacji w kierunku
„myśl globalnie i działaj globalnie”, oczywiście na miarę swoich interesów
i możliwości (A Cooperative Strategy for 21st…, 2015, s. 1–11, 14–16; BBN, 2017).
Można także przyjąć, że koncepcje rozwoju i funkcjonowanie flot wojennych stały
się uniwersalne, prawdziwe dla wszystkich krajów, niezależnie od ich wielkości
i położenia geograficznego, przy czym należy w każdym indywidualnym przypadku
uwzględniać lokalne, specyficzne czynniki, spośród których najważniejszym jest
potencjał przeciwnika.
Mała marynarka wojenna i jej cechy szczególne
W warunkach dynamicznego rozwoju nowych technologii nie jest rzeczą
łatwą zdefiniowanie, co kryje się pod pojęciem małej marynarki wojennej
(małej floty), szczególnie ustalenie jej charakterystycznych cech. Rzeczywisty
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potencjał każdej marynarki wojennej (dalej: MW) był jak dotąd zależny przede
wszystkim od: finansów państwa, jakości jego administracji centralnej, jakości
i ilości posiadanych morskich zasobów, ilości okrętów, marynarzy i korpusu
oficerskiego, infrastruktury morskiej oraz jakości podejmowanych decyzji
politycznych, także tych dotyczących marynarki wojennej (Harding, 1999, s.
21; Makowski, 2000, s. 15). Dodatkowo na wzrost znaczenia potencjału danej
marynarki wojennej może wpływać czynnik położenia geograficznego (cieśniny
o znaczeniu międzynarodowym), czy zasoby naturalne akwenu. Najczęściej
jednak wysiłki analityków skupiają się na ocenie jej potencjału bojowego, co
stanowi z kolei podstawę do oceny jej zdolności operacyjnych. Można również
stwierdzić, że mamy do czynienia z dużą ilością systemów („definicji”), które
usiłują dokonać hierarchizacji flot wojennych według typów okrętów, tonażu,
uzbrojenia, wyposażenia, zasięgów rażenia uzbrojenia itd., jednak żaden
z nich nie został dotąd powszechnie zaakceptowany (Till, 2003, s. 147–154;
Ficoń, 2002; Szubrycht, 2011, s. 139–141; BBN, 2017, s. 54–55; Almeida
i Cabral, 2018, s. 13–39). Dotychczasowe próby sklasyfikowania marynarek
wojennych i usytuowania ich w hierarchicznym porządku w odniesieniu do
ich wielkości i zdolności prowadzą do konkluzji, że dla celów praktycznych
można je podzielić na małe, średnie i duże (wielkie, mocarstwowe) (Till, 2003,
s. 25). Powyższa uproszczona klasyfikacja pozwala na sformułowanie kilku
ogólnych problemów, które odnoszą się do mniejszych flot wojennych. Jeden
z poważniejszych wynika z ograniczonej bazy zasobów zabezpieczających
ich rozwój, co uzależnia je nadmiernie od zagranicznych dostawców, którzy
mogą okazać się niechętni lub niezdolni do pomocy w momencie krytycznym.
Inne zjawisko dotyczy pozyskiwanych systemów uzbrojenia i wyposażenia
(urządzeń), które nie zawsze posiadają pełne oprogramowanie, odpowiedni
cykl szkolenia użytkowników, części zapasowe oraz doktrynę ich skutecznego
wykorzystania. Czynnikiem, który dodatkowo pogłębia omawiany problem
może być także duża liczba źródeł pozyskiwanego sprzętu, co pociąga za
sobą brak standaryzacji i duże koszty obsługi logistycznej. Logicznym
wyjściem wydaje się tutaj współpraca małych i średnich państw z uznanymi
koncernami w ramach wspólnych projektów militarnych lub ograniczenie
źródeł pozyskiwania sprzętu i systemów uzbrojenia (praktyka wskazuje, że
przynależność do organizacji międzynarodowych oraz sojuszy wojskowych
powinna ułatwiać tego typu rozwiązania).
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Małe floty wojenne stają z reguły przed bardzo trudnym dylematem
dotyczącym ich struktury, muszą zdecydować, czy koncentrują się na budowaniu
„floty zrównoważonej”, której poszczególne elementy wspierają się wzajemnie
przy zachowaniu maksymalnego zasięgu operacyjnego, czy też podążają
w kierunku „floty wyspecjalizowanej”, która koncentruje się na jednym rodzaju
zadań (Szubrycht, 2008). Trzeba od razu zaznaczyć, że oba rozwiązania niosą
za sobą ryzyko. „Flota zrównoważona”, oparta o wąski margines ilościowy jej
poszczególnych rodzajów sił, może być mało użyteczna jeśli zawiedzie jeden z jej
elementów składowych. Z kolei „flota specjalistyczna”, jak ostrzega J. Børresen,
oznacza zazwyczaj niebezpieczną utratę opcji i niezależności (Børresen, 1994,
s. 159). Niezależnie od wyboru, „siła floty” wojennej małego czy średniego państwa
powinna być „mierzona” przez porównanie z flotą innego państwa, jednocześnie
jej wykorzystanie winno wskazywać, że jest ona ważnym elementem realizacji
polityki swojego kraju i dysponuje w tym zakresie odpowiednim potencjałem.
W tym miejscu pojawia się problem wiarygodności małych flot wojennych, który
polega na tym, aby działania, jakie mogą podjąć (zgodnie z nakreśloną wcześniej
doktryną), odpowiadały ocenie możliwości tych flot, zarówno przez potencjalnego
przeciwnika, jak i sojusznika (sojuszników). Równocześnie problem braku
równowagi potencjałów pomiędzy dużą a małą flotą może być w konkretnej
sytuacji pojęciem względnym, gdy na danym akwenie lub w jego pobliżu pojawią
się zespoły okrętów sojusznika1. Powyższa uwaga wydaje się niezbędna przy
omawianiu działań mniejszych flot wojennych przeciwko równorzędnemu
przeciwnikowi lub przeciwko potężniejszemu przeciwnikowi.
Wojny morskie prowadzone przez mniejsze floty wojenne niezmiernie rzadko
przyciągają taką uwagę, na jaką zasługują, pozostając w cieniu działań dużych
flot. Natomiast badania takich konfliktów pokazują, że mają one podobny
charakter jak w przypadku wojen pomiędzy potęgami morskimi, ale w mniejszej
skali. Występuje w nich walka o kontrolę morza (panowanie na morzu) poprzez
dążenie do stoczenia szeregu bojów morskich, zastosowania blokady, projekcja
siły na ląd, transport wojska morzem i wysadzanie desantu na brzeg, działania
sił specjalnych oraz wsparcie wojsk lądowych z morza (Kubiak, 2007, s. 31–35,
289–296, 393–423, 424–439, 440–467, 480–490; Bloom, 2013, s. 2–9). Zbieżność
1
Rozważania dotyczące tej kwestii pojawiły się w polskiej literaturze przedmiotu już w okresie
międzywojennym, zob.: Ginsbert, 1938.
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obu tych modeli staje się bardziej widoczna, gdy duże floty są zmuszone do
prowadzenia działań charakterystycznych dla małych flot (wojny o ograniczonym
charakterze). Również w przypadku planowania sojuszniczych działań wojennych
floty mocarstw morskich (dysponujące okrętami o dużej wyporności) często
są zmuszone do korzystania z „umiejętności” typowych dla flot mniejszych, co
miało miejsce w okresie zimnej wojny, gdy do wywalczenia i utrzymania kontroli
nad fiordami i wejściem na Bałtyk przewidywano w NATO przygotowane do tego
zadania marynarki wojenne Norwegii, Danii i Republiki Federalnej Niemiec.
Można przyjąć, że również obecnie powyższy paradygmat nadal zachowuje swoją
aktualność.
Zasadnicza różnica pomiędzy dużymi i małymi flotami daje się odczuć
w sposób znaczący, gdy znajdą się one w sytuacji konfrontacji. W takim
przypadku słabsza strona będzie starała się zastosować strategię asymetryczną,
która może polegać na umiejętnym wykorzystaniu miejscowych warunków
geograficzno – fizycznych, powiązanych z odpowiednią strukturą i potencjałem
swojej marynarki wojennej. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia,
głównym zabezpieczeniem wiarygodności takiej strategii jest przede wszystkim
przynależność do stabilnego sojuszu wojskowego. Innym wzmocnieniem dla
słabszej floty są korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii
(rakiety przeciwokrętowe i szybkie małe platformy morskie), które powinny
„kompensować” (do pewnych granic) brak równowagi potencjałów. Jednak
doświadczenia konfliktów zbrojnych w Zatoce Perskiej (przełomu XX i XXI
wieku) pokazują, że takie rozwiązania nie gwarantują przetrwania (utrzymania
zdolności operacyjnych) małym flotom, natomiast istotne źródło stałego
zagrożenia dla dużych flot wojennych w omawianej sytuacji stanowi użycie broni
minowej (masowe i zróżnicowane pod względem typów i rodzajów), działania
niekonwencjonalne, jak wypuszczenie ropy naftowej do morza i jej podpalenie
przez Irak, czy morska guerilla w wykonaniu Korpusu Strażników Rewolucji
Islamskiej (rozproszone ataki na szybkich łodziach „Boghammar”). Pewną opcję
dla małych flot wojennych jest posiadanie i wykorzystanie klasycznych okrętów
podwodnych (OOP), które można użyć (wraz z innymi środkami) do utworzenia
„strefy (rubieży) obronnej” na podejściach do własnego wybrzeża lub w pobliżu
baz morskich (tras przejścia) przeciwnika. Sama idea, jakkolwiek teoretycznie
poprawna, nie znalazła jednak potwierdzenia w praktyce (od zakończenia II wojny
światowej do czasów współczesnych). Kontrola morza sprawowana przez dużą
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flotę, pozwala tej mniejszej na odniesienie co najwyżej pojedynczych sukcesów
(czasem spektakularnych) bez szans na zmianę ostatecznego wyniku konfliktu
zbrojnego (zob.: Tarrant, 2001; Makowski, 2012; Harper, 1994; Kubiak, 2007, s.
578–615, 643–718, 757–761, 767–774, 787–803). Pewne nadzieje na „rozwiązanie”
tego problemu mogą małe floty pokładać w rozwoju systemów bezzałogowych
(tańszych w produkcji) oraz ich masowym wykorzystaniu do wykonywania
zadań rozpoznania, wskazywania celów, czy oddziaływania kinetycznego (np.
w formie dronów bojowych, czy amunicji krążącej, w przyszłości być może
„rojów” wyspecjalizowanych dronów kilerów). Takie rozwiązanie wymaga
jednak funkcjonowania zaawansowanego środowiska sieciocentrycznego oraz
dokładnego zobrazowania sytuacji (Maritime Situational Awareness – MSA), co
z kolei wymaga nakładów finansowych oraz wskazuje na konieczność budowy
„hybrydowej” struktury marynarki wojennej2. Być może w przyszłości takie
rozwiązanie w połączeniu z działaniami w cyberprzestrzeni oraz wykorzystaniem
sił specjalnych pozwolą na redukcję (w ograniczonym zakresie) różnicy
potencjałów, a co za tym idzie, zdolności pomiędzy dużymi i małymi flotami.
Podkreślić należy, że jest to autorska hipoteza, a na obecnym etapie sprawdzone
(dotychczasowe) sposoby działania dużych flot pozostają efektywne, czego
dowodem jest operacja Floty Czarnomorskiej wobec Gruzji na Morzu Czarnym
w 2008 r. (Makowski, 2011, s. 116–131). Warto również zaznaczyć, że w większości
przypadków małe floty wojenne muszą być dziś przygotowane do współdziałania
z wojskami lądowymi i siłami powietrznymi w wielodomenowym środowisku
operacyjnym, według wspólnego planu strategicznego, co tym bardziej podkreśla
konieczność ich funkcjonowania we wspólnym środowisku sieciocentrycznym.
Powyższa uwaga ma szczególne znaczenie w procesie planowania rozwoju
rodzajów sił zbrojnych państwa, jak również ich wykorzystania w ramach operacji
połączonych i wspólnych, w których „problemy” morskie muszą znaleźć należne
im miejsce.
Pozostaje zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jaki może być rezultat
konfrontacji małej floty z silniejszym przeciwnikiem? Na wstępie należy przyjąć
dwa założenia. Po pierwsze, jego przewaga nie oznacza braku możliwości
podjęcia działania przez stronę słabszą, mogą to być metody „klasyczne” lub
2
Przez „hybrydową” strukturę marynarki wojennej należy rozumieć zrównoważoną marynarkę wojenną
z proporcjonalnym komponentem w jej strukturze środków bezzałogowych funkcjonujących w środowisku:
powietrznym, nawodnym i podwodnym.
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całkowicie nowatorskie (zgodne z przyjętymi zasadami teorii morskiej sztuki
wojennej lub zdecydowanie je naruszające). Po drugie, wynik bezpośredniej
konfrontacji (konflikt o wysokiej intensywności) będzie zawsze negatywny dla
strony słabszej. Tu pojawia się kolejne pytanie o cel lub sens podjęcia takiej
walki, a ściślej o zdolności małej floty wojennej. Celem nie jest w tym przypadku
próba „wygrania” konfliktu, lecz działania przeciwko woli oponenta, wywieranie
bardziej wpływu na przebieg zdarzeń, rzadko ich kształtowanie, podnoszenie
kosztów konfrontacji, które być może zmuszą go do ponownego przemyślenia
całkowitych kosztów kampanii w zestawieniu ze spodziewanymi korzyściami.
Dotyczy to bezpośrednio kwestii, jaki poziom skuteczności może osiągnąć
słabsza flota w starciu z silniejszym przeciwnikiem. Teoretycznym rozwiązaniem
tego problemu wydaje się przyjęcie koncepcji wskaźnika „punktu krytycznego”,
która koncentruje się wokół pytania, jak „wysokie koszty” prowadzenia działań
morskich (wtargnięcia na swoje obszary morskie) chce ustanowić dane państwo,
zaś celem powinno być zbudowanie bariery ryzyka tak wysokiej, na jaką można
sobie w danych warunkach ekonomicznych pozwolić (Makowski, 2000, s. 262–
265). Gdyby tworzenie sił niezbędnych do zbudowania takiej „bariery” było
z jakiś względów niemożliwe, wówczas za pożądane można uznać siły zdolne do
realizacji ograniczonej odmowy korzystania z morza. Podkreślić jednak należy,
że do wykonania zadania „punktu krytycznego” niezbędne są siły zaawansowane
technologicznie, zdolne do przetrwania w walce z najlepszymi. Są one na pewno
bardzo kosztowne i powinny być utrzymywane na niezbędnym poziomie
ilościowym, stanowiąc podstawowy element zrównoważonej floty wojennej.
Podsumowując, można stwierdzić, że dla małych flot wojennych członkostwo
w sojuszach wojskowych lub środki budowy zaufania i bezpieczeństwa mogą
okazać się bardziej skuteczne i dawać większe szanse na osiągnięcie sukcesu
w walce z agresją silniejszego państwa morskiego. Wynika to przede wszystkim
z faktu, że konflikt morski o ograniczonym charakterze dla mocarstwa morskiego
może być jednocześnie walką o przetrwanie dla małej floty wojennej i jej państwa.
Znaczenie małych flot wojennych jest silnie zależne od realizowanych przez
państwo strategii dyplomatycznych (ich rzeczywisty potencjał ma w tym przypadku
mniejszy wpływ). Nawet symboliczny udział w działaniach sojuszniczych (czy
koalicji organizowanej ad hoc) może przynieść niewspółmierne efekty zarówno
w odniesieniu do polityki wewnętrznej (duma narodowa), jak również polityki
bezpieczeństwa państwa (regionu). W takim przypadku, to właśnie wiarygodny
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sojusz (sojusznik) zabezpiecza interesy słabszej strony (często jej interes narodowy),
uzyskując jednocześnie pełną legitymację do swoich działań na danym akwenie
(obszarach morskich), a strona słabsza poprzez swój udział wywiera bardziej
widoczny wpływ na zachowanie sojuszników niż przeciwnika, co jest zgodne z jej
interesem. Udział okrętów „słabszych” państw nawet w niewielkich operacjach
morskich w czasie pokoju (również udział w stałych zespołach operacyjnych)
jest swego rodzaju publicznym przypomnieniem (demonstracją) o istnieniu
tych państw oraz reprezentowaniem ich podstawowych interesów. Oczywiście
w sytuacji gdy działanie takiej marynarki ma jedynie „uwielostronnić” spór dwóch
potężniejszych adwersarzy z widocznym brakiem korzyści dla tego słabszego, to
podejmowanie takich działań nie jest wskazane. Powyższa zasada działa w obie
strony, gdyż również silniejszy odnosi konkretne korzyści z sojuszu ze słabszym,
który może wspierać jego słabsze strony (akweny litoralne) lub być sposobem
zademonstrowania braku intencji do hegemonii na określonym akwenie. Możemy
również przyjąć, że w określonej sytuacji polityczno – wojskowej dyplomacja
morska realizowana przez okręty mniejszych flot może być bardziej efektywna niż
w przypadku okrętów flot mocarstw morskich, co wskazuje, że również ta rola nie
jest „zarezerwowana” wyłącznie dla najsilniejszych. Jak wskazał jeden z analityków:
„Okręty wojenne średniej wielkości są prawdopodobnie idealnym kompromisem
w roli dyplomatycznej. Dysponują pokładem wystarczająco dużym dla funkcji
oficjalnych, zasięgiem wystarczającym by dosięgnąć kraj nieprzyjacielski, bronią
widoczną na tyle by wywrzeć odpowiednie wrażenie i są na tyle ekonomiczne, że
kraje rozwijające się mogą sobie na nie pozwolić” (Abrahamse, 1995, s. 134).
Ten rodzaj współpracy morskiej (współdziałania) jest szczególnie pożądany
i owocny w okresie pokoju, kiedy podstawowym zadaniem flot wojennych jest
utrzymanie porządku prawnego i pokoju na morzu (wszechoceanie), co wiąże
się bezpośrednio z przestrzeganiem zapisów Konwencji o prawie morza z 1982
r. (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS), która weszła
w życie w 1994 r. Jej regulacje odnoszą się do podziału obszarów morskich,
eksploatacji zasobów morza, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska
morskiego, załatwiania sporów, morskich badań naukowych i w znaczący sposób
wpłynęły na rozwój małych flot wojennych, choćby przez wprowadzenie takich
rozwiązań, jak 200-milowa wyłączna strefa ekonomiczna czy wody archipelagowe.
Jednocześnie proces delimitacji akwenów morskich przez poszczególne państwa
doprowadził do powstania tzw. obszarów spornych (Morze Południowochińskie,
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Morze Egejskie), a także wysuwania dodatkowych ograniczeń przez państwa
nadbrzeżne dotyczących normalnej działalności wojskowej w ich wyłącznych
strefach ekonomicznych (Indie, Malediwy Malezja, Brazylia). Jednym z istotnych
zapisów Konwencji jest sprawowanie jurysdykcji uniwersalnej na morzu pełnym
przez okręty wojenne i statki w służbie państwowej, zgodnie z artykułem 110
ust. 1 (prawo wizyty). Nie bez znaczenia są również akweny o zwiększonym
napięciu polityczno – wojskowym (Ocean Indyjski, zachodni Pacyfik, wschodnia
część Morze Śródziemnego, Zatoka Perska), na których utrzymanie pokoju
ma decydujące znaczenie dla globalnych łańcuchów dostaw (funkcjonowania
gospodarek świata). Świadomość rosnącego znaczenia mórz i oceanów
we współczesnym świecie powoduje, że zarówno duże (mocarstwowe), jak
i mniejsze floty wojenne posiadają wyjątkowe zdolności do spełniania funkcji
„globalnej policji”, wysoce pożądanej w sytuacji, kiedy mają miejsce lokalne
konflikty oraz występują sytuacje kryzysowe (Moran, 2009, s. 140).
Przyszłość małych flot wojennych
Mniejsze marynarki wojenne stoją w obliczu szczególnych wyzwań dotyczących
polityki, zarządzania zasobami finansowymi oraz ich operacyjnych zdolności, które
w całości decydują o ich wiarygodności. Wzrost kosztów nowoczesnego uzbrojenia
i wyposażenia stwarza ryzyko, że nie będą one w stanie utrzymać odpowiedniego
poziomu technologicznego, by realnie współdziałać z flotami innych państw, co
w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że nie będą one zdolne wnosić wkładu
na rzecz stabilizacji regionalnej, jak też brać udziału w międzynarodowych
działaniach morskich zarówno w czasie pokoju, jak i konfliktu zbrojnego
o różnej intensywności3. Podstawowym problemem mniejszych flot wojennych
staje się uzyskanie i utrzymanie interoperacyjności z flotami sojuszników oraz
zdolności do działania w środowisku wielowymiarowym (wielodomenowym)
i sieciocentrycznym (rys. 1). Powyższa uwaga odnosi się również do prowadzenia
działań połączonych.
Tradycyjnym środowiskiem działania marynarek wojennych po II wojnie
światowej była powierzchnia morza, jego toń, dno morskie oraz przestrzeń
powietrzna nad akwenem morskim z elementami projekcji siły z morza na ląd.
3
Przyjąć należy założenie, że w pierwszej połowie XXI w. działania (operacje) morskie będą miały
międzynarodowy charakter. Będzie to wynikało z niedostatecznej ilości „platform” morskich będących do
dyspozycji w poszczególnych flotach narodowych w odniesieniu do potrzeb operacyjnych.
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Rys. 1. Wymiary (domeny) współczesnych operacji morskich.

Źródło: opracowanie własne.

Po wprowadzeniu uzbrojenia rakietowego środowisko to zostało znacznie
rozszerzone o obszar lądowy i przestrzeń powietrzną nad nim, wykorzystanie
nowoczesnych systemów dowodzenia i walki dodało cyberprzestrzeń. Z kolei
pozyskiwanie danych w celu uzyskania wiarygodnej MSA, łączności, nawigacji,
szybkiej wymiany danych, użycia zaawansowanego technologicznie uzbrojenia
wymaga wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a przynajmniej wykorzystania
danych z systemów satelitarnych. Oczywiście w przypadku małych flot wojennych
podstawowe znaczenie ma uzyskanie dostępu do takich danych. Budowanie
zdolności do działania w środowisku wielodomenowym generuje z jednej strony
wyższe koszty, z drugiej zaś wzrost tonażu (wielkości) okrętów, stąd obserwowane
wśród małych i średnich flot wojennych w ostatniej dekadzie XX wieku odchodzenie
od budowy jednostek małych (kutrów rakietowych) na rzecz większych i bardziej
uniwersalnych okrętów (fregata, korweta). Powyższe zjawisko powoduje, że
różnice konceptualne pomiędzy dużymi i małymi flotami są dzisiaj bardziej
sprawą wielkości niż jakości. Oczywiście dla małych flot wojennych projekcja
siły jest zadaniem trudniejszym niż obrona i ochrona stanu posiadania (własnych
obszarów morskich), natomiast trudności w realizacji obu tych zadań zwiększają
się, gdy rośnie obszar działania oraz zwiększa się poziom przeciwdziałania.
Jednocześnie doświadczenia wskazują, że skuteczność takiej marynarki nie
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musi przekładać się bezpośrednio na jej wielkość. Brak jest również podstaw do
stwierdzenia, że postęp technologiczny uczynił jej budowę i utrzymanie mniej
kosztownym. Również potrzeby takich flot obejmujące budowę pojedynczych
okrętów lub ich niewielkich serii nie dają dużych możliwości dla oszczędności.
Co więcej, marynarki wojenne potrzebują znaczącej infrastruktury przemysłowej
i technologicznej dla wsparcia swojej działalności, która w przypadku mniejszych
flot może wydawać się nieproporcjonalna w stosunku do zdolności bojowej,
jaką one generują. Ponadto należy brać pod uwagę, że przy braku stabilności
polityczno – gospodarczej państwa, planowanie rozwoju marynarki staje się
rzeczą wyjątkowo trudną, a długoterminowe finansowanie tego rozwoju – fikcją.
Wymienione wyżej uwarunkowania wskazują, że dotychczasowy „ogólny”
podział na floty duże, średnie i małe może przybrać w odniesieniu do tych ostatnich
postać: floty małe o wysokich zdolnościach oraz floty małe i symboliczne, a głównym
kryterium tego podziału według analiz dr. Jeremiego Stöhsa (2021) dla flot małych
(ale również dla części średnich) będą zdolności do prowadzenia operacji w wielu
wymiarach (domenach). Z kolei dla flot dużych i średnich, które już posiadają takie
zdolności, zasadniczym kryterium będzie liczba okrętów zapewniająca zdolności
do prowadzenia operacji o wysokiej intensywności (rys. 2) (zob.: Stöhs, 2021).
Badania wspomnianego autora wskazują, że 15 europejskich marynarek wojennych,
Rys. 2. Hierarchia zdolności marynarek wojennych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Stöhs, 2021, s. 25.
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w tym należące do „państw pierwszej linii” NATO, nie ma możliwości użycia rakiet
bojowych z systemów wyrzutni pionowego startu, zaś posiadane systemy nie mogą
być traktowane jako nowoczesne bojowe systemy rakietowe (Stöhs, 2021, s. 37)4.
Także rozwój hipersonicznych systemów rakietowych (Cyrkon, Kindżał) powoduje
konieczność posiadania odpowiednich systemów obrony przed rakietami
balistycznymi bazowania morskiego, lotniczego i lądowego lub zapewnienia takiej
obrony przez sojuszników (okręty z systemem AEGIS).
Uwzględniając powyższe założenia możemy za G. Tillem (2003, s. 25–
26) przyjąć, że przy klasyfikacji współczesnych flot wojennych powinniśmy
uwzględnić następujące czynniki:
• wielkość i strukturę;
• zasięg geograficzny;
• funkcje i zdolności;
• dostęp do wysoko zaawansowanych technologii;
• reputację.
Pora zatem odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki powinniśmy uwzględniać
w procesie rozwoju (modernizacji) małych marynarek wojennych?
Pierwszym jest niewątpliwie określenie celu posiadania marynarki wojennej
(MW), jaka jest jej perspektywiczna wartość w zapewnieniu bezpieczeństwa
i pomyślnego rozwoju państwa. Wbrew pozorom jest to trudne zagadnienie dla
kraju, który nie uwzględnia lub nigdy nie posiadał dużej świadomości znaczenia
morza w swojej polityce. MW musi wiedzieć po co jest, ponieważ odpowiedź
na to pytanie określa jej doktrynę, kieruje polityką zakupów, motywuje personel,
a przede wszystkim przekonuje rząd do ponoszonych wydatków.
Kolejnym elementem jest efektywność kosztów (oszczędność), która wymaga
skutecznego zarządzania zasobami. Obserwowanym problemem jest tutaj
brak instytucjonalnych rozwiązań oraz odpowiedniego poziomu sprawności
administracyjnej, która by w sposób właściwy „przekładała” funkcje i zadania
na kombinację platform, uzbrojenia i właściwego personelu. Istotne w omawianym
przypadku są również transparentność wydatków (brak jawności w odniesieniu
do szczegółów realizowanych programów nie powinien mieć na to wpływu) oraz
działania antykorupcyjne.
4
Należą do nich floty (inne rodzaje sił morskich): Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Irlandii,
Islandii, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Szwecji.

30

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

Istotna jest również elastyczność w wyborze, zakupie i adaptacji nowych
technologii, systemu szkolenia, poziomu wykształcenia kadry i marynarzy,
zapewnienie swobody dyskusji (wymiany myśli i poglądów). Dobrze wykształcony
(wyszkolony) personel jest gwarancją, że MW funkcjonuje lepiej, choćby z uwagi
na umiejętność analizy i odrzucanie „niewłaściwych pomysłów” rozwojowych
(sprzętowych), bez względu na to, kto jest ich autorem.
Współpraca jest standardowym wymogiem dla kraju, kiedy występuje
luka pomiędzy posiadanymi zasobami marynarki wojennej, a niezbędnymi
potrzebami (w przypadku kryzysu czy konfliktu zbrojnego), której z oczywistych
przyczyn (możliwości ekonomiczne) nie można zlikwidować. Naturalną reakcją
jest w takich przypadkach przynależność do sojuszu (współpraca z lokalnymi
sojusznikami) lub silniejszą potęgą morską. W omawianym przypadku należy
jednak zwrócić uwagę na dwa zjawiska. Przynależność do silnego sojuszu
morskiego może prowadzić do zmniejszania oczekiwań rządu względem własnej
marynarki wojennej, z drugiej strony mamy do czynienia z pewnym paradoksem.
Jednym z głównych powodów posiadania MW jest demonstrowanie morskiej
niezależności, natomiast ograniczenia w zasobach zmuszają do poszukiwania
współpracy, która w istocie ją osłabia. Ponadto, dla wsparcia swoich zadań,
marynarka wojenna musi skutecznie współpracować ze strażą graniczną, policja
morską, agencjami cywilnymi. Podobnie militarna efektywność wykonywanych
przez MW zadań zależy od dobrej współpracy z innymi rodzajami sił zbrojnych.
Oczywiście konkurencja między rodzajami sił niekoniecznie musi mieć
negatywne konsekwencje, może jednak tworzyć instytucjonalny opór, dublowanie
niektórych działań oraz opóźnienia w modernizacji – dotyczy to szczególnie
krajów o niskim bezpieczeństwie, zdominowanych przez armie lądowe. Ponieważ,
jak wspomniano wcześniej, różnice funkcjonalne między rodzajami sił zbrojnych
zacierają się (sieciocentryczność), to działania (operacje) połączone i wspólne
będą coraz ważniejsze dla sprawności marynarki wojennej.
Administrowanie (zarządzanie) odnosi się przede wszystkim do wprowadzania
długofalowych koncepcji rozwojowych marynarki wojennej w życie. Szczególnie
istotna jest w tym przypadku silna i ciągła „walka” z redukcjami programu
rozwoju (modernizacji) MW przez rząd. Równie ważnym elementem jest
„zdrowy” system zaopatrywania z uwagi na wciąż wzrastające znaczenie logistyki
w operacjach militarnych i zmieniające się proporcje „zębów” (zdolności) do
„ogona” (wsparcie logistyczne), na korzyść tego ostatniego. Doświadczenia w tym
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zakresie wskazują, że istnieje tendencja do inwestowania w bardziej widowiskowe
aspekty siły morskiej (platformy), kosztem takich spraw jak: infrastruktura
bazowania, systemy dowodzenia, zapasy amunicji, systemy łączności, itp., co
w konsekwencji prowadzi do wydrenowania budżetu i powstania pokazowej MW
o niskich zdolnościach. W przypadku omawianego czynnika można stwierdzić
jednoznacznie, że sprawne zarządzanie zasobami jest kluczowym składnikiem
zdolności (efektywności) małej marynarki wojennej.
Działanie ofensywne stanowi główne zagadnienie, które odnosi się do
aktywnej polityki morskiej państwa uwarunkowanej nie tylko wydarzeniami
zewnętrznymi, ale również usiłowaniem utrzymania inicjatywy w dynamicznie,
czasem wręcz nieprzewidywalnie, zmieniającym się świecie. Utrzymanie
takiego podejścia wymaga jednak wypracowania jasnych poglądów, w jaki
sposób marynarska wojenna będzie użyta w przyszłych konfliktach i sytuacjach
kryzysowych. Ponieważ proces formułowania doktryny i koncepcji użycia sił
wymaga czasu i pewnego wysiłku intelektualnego, to, jak można sądzić, nie
ma tutaj łatwej i jednoznacznej recepty na rozwiązanie tego problemu poza
wypracowaniem właściwego sposobu ciągłego „testowania” posiadanej doktryny
poprzez stawianie pytań.
Postęp technologiczny stanowi dla mniejszych marynarek wojennych
szczególnie trudny problem, ponieważ mogą one pozwolić sobie na inwestowanie
tylko w pewnych obszarach (możliwości finansowe). Doświadczenia różnych
państw wskazują, że marynarki które forsują nowe opracowania nie zawsze
odnoszą powodzenie, np. programy: Littoral Combat Ship – LCS (USA), czy
wcześniejszy Standard Flex (Dania). Przyczynę takiego stanu można wyjaśnić
w oparciu o krzywą rozwoju technologii „S” (rys. 3), na której po stromym
okresie rozwoju danej technologii następuje spłaszczony okres stabilizacji,
stąd też znaczące inwestowanie we wczesnych okresach jej rozwoju prowadzi
do powstania wyposażenia, które szybko staje się przestarzałe. W przypadku
mniejszych MW racjonalne wydaje się pewne odczekanie zanim podjęta
zostanie decyzja zakupu nowych technologii na dużą skalę (lepiej być tuż za
prowadzącymi). Oczywiście należy mieć zawczasu opracowaną strategię
inwestowania w nowe platformy, sensory i efektory, uwzględniającą uważną
analizę krzywej „S” w odniesieniu do poszczególnych technologii, jednakże
trzeba pamiętać, że nadmierny entuzjazm dla nowej technologii może być tak
samo szkodliwy, jak nadmierny opór wobec niej.
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Rys. 3. Krzywa „S” w rozwoju technologii.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Till, 2018, s. 174.

Z postępem technologicznym związane jest bezpośrednio bezpieczeństwo
technologiczne mniejszych MW. Uzależnienie od zagranicznych technologii
może być źródłem strategicznej wrażliwości, jeśli nie słabości. Aby tego
uniknąć istnieje naturalna tendencja, że poszczególne kraje dążą do tego, by
w maksymalnym stopniu zabezpieczyć swoje potrzeby przez własną produkcję
bez względu na to, jak może okazać się to trudne w kategoriach finansowych,
projektowych i wytwórczych. Obecnie mogą znaleźć zastosowanie w tym obszarze
różne rozwiązania, takie jak umowy o partnerstwie we wspólnych badaniach,
o wspólnej produkcji, czy o montażu przez własny przemysł stoczniowy.
Wydaje się, że mniejsze marynarki wojenne nie mają powodu by pesymistycznie
widzieć tutaj swoją przyszłość, szczególnie w państwach UE, oczywiście będzie
to zależało od jakości elit politycznych i wojskowych. Istnieją w tym zakresie
również i inne możliwości polegające wypracowaniu i utrzymaniu bliskich
związków produkcyjnych z rodzimym przemysłem oraz stałym i bezpośrednim
zaangażowaniem naukowców i inżynierów w tworzenie polityki bezpieczeństwa
morskiego państwa i jej realizację. Problem polega jednak na tym, że dotrzymanie
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kroku rozwojowi technologicznemu może być bardzo drogie i prowadzić do
powstania „floty próbek”, która nie jest w stanie działać jako spójna jednostka
operacyjna. W okresie szybkich zmian technologicznych jest to sytuacja w pewnej
mierze nie do uniknięcia i wydaje się lepsza niż doprowadzenie do tak dużej luki
generacyjnej, że wyrównanie do innych staje się po jakimś czasie niemożliwe.
Określenie struktury sił stanowi dla każdej MW zasadniczy problem, który
odnosi się bezpośrednio do decyzji dotyczącej wyboru priorytetów, przede
wszystkim w obszarze zakupów i technologii. Ich określenie powinno udzielić
odpowiedzi na pytanie, na jakich rodzajach platform, uzbrojenia i sensorów
powinny koncentrować się mniejsze marynarki wojenne. Jest oczywiste, że
w praktyce każdy z priorytetów będzie miał swoich zwolenników (czy lobbystów),
jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ich wybór powinien stanowić
wypadkową takich uwarunkowań jak: położenie geograficzne, ambicje polityczne,
możliwości finansowe oraz prognozowana sytuacja polityczno – wojskowa.
Pamiętać należy przy tym, że realizacja planów modernizacji floty rzadko kiedy
zamyka się krótszym okresem niż 10 lat, co nie stanowi atrakcyjnej perspektywy
dla klasy politycznej państw małych i średnich przy podejmowaniu decyzji.
Podstawowym rodzajem sił mniejszych marynarek wojennych są
z reguły okręty nawodne (Ligęza, Miętkiewicz i Gawrysiak, 2018, s. 70–86).
Jak wspomniano już wcześniej, od zakończenia zimnej wojny widoczny jest
nowy trend promujący większe okręty (fregaty, korwety lub lżej uzbrojone
jednostki patrolowe). Powyższa zmiana odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie
na okręty zdolne do dłuższego pobytu w morzu. Z uwagi na swoją dzielność
morską i autonomiczność takie jednostki zapewniają większą uniwersalność
w zakresie zdolności i jakości wykonywanych zadań, ponadto ich duży
„zapas” wyporności i pojemności pozwala na ich późniejszą modernizację
w cyklu eksploatacyjnym 30–40 lat, poprzez wymianę uzbrojenia i wyposażenia
(odnosi się to również do okrętów patrolowych, które mogą być doposażone
w bardziej ofensywne uzbrojenie). Należy jednak zaznaczyć, że dla konkretnego
środowiska operacyjnego i związanej z nim koncepcji użycia sił (obrona wąskich
cieśnin, kanałów, blokada przejść) małe i szybkie jednostki uderzeniowe,
które są w stanie wykorzystać dogodne warunki geograficzne wybrzeża, mogą
stanowić racjonalne rozwiązanie. Zobowiązania sojusznicze, odpowiedzialność
regionalna za bezpieczeństwo morskie, czy uczestniczenie w wielonarodowych
operacjach powodują konieczność posiadania fregat w składzie floty, co z uwagi
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na rzeczywistość ekonomiczną, może w sposób naturalny wymuszać rezygnację
z innych planów rozwojowych czy modernizacyjnych.
Okręty podwodne (OOP) w połączeniu z okrętami nawodnymi są dla
mniejszych MW głównym rodzajem sił, które zapewniają odstraszanie i obronę
na kierunku morskim, wykonując wzajemnie uzupełniające się zadania. Mogą one
zmniejszać braki w możliwościach operacyjnych między dużymi i mniejszymi
flotami. Posiadanie OOP czyni takie marynarki bardziej wiarygodnymi
i wszechstronnymi pod względem zdolności, zaś ich brak w składzie floty może
spowodować konieczność reorganizacji sił, która by te zdolności w jakiś sposób
kompensowała (autonomiczne pojazdy podwodne). Wykorzystanie OOP jest
mocno uzależnione od warunków geograficzno – fizycznych akwenu, a ich
głównym zadaniem nie będzie zwalczanie handlu morskiego przeciwnika. Wydaje
się, że zbieranie danych rozpoznawczych na akwenach półzamkniętych mogą
w przyszłości przejąć podwodne jednostki bezzałogowe, jednak na razie sama
obecność okrętu podwodnego stwarza niemałe zagrożenie i angażuje dużą ilość
sił i środków zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), co powoduje, że OP jest
postrzegany jako efektywny środek walki. Dokonując przeglądu współczesnych
flot wojennych możemy zauważyć, że większość flot małych i średnich posiada
OOP o względnie niewielkiej wyporności z napędem klasycznym (diesel –
elektrycznym) lub z dodatkowym napędem niezależnym od powietrza (Niemcy,
Szwecja, w przyszłości – Norwegia). Na razie trudno zaobserwować tendencję do
uzbrajania takich jednostek w rakiety manewrujące o dużym zasięgu (do 2000 km),
o czym prawdopodobnie decydują koszty, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie
by były one wyposażone w rakiety przeciwokrętowe lub przeciwlotnicze, chociaż
tutaj z kolei brak jest doświadczeń dotyczących ich bojowego wykorzystania.
Należy również pamiętać, że eksploatując OOP ich użytkownicy ponoszą pełne
koszty wyszkolenia i zabezpieczenia (wsparcia).
Miny morskie (nawet starszych typów) stanowią poważne zagrożenie
na akwenach morskich o przedziałach głębokości 20–60 m, a zniszczenia
dokonywane przez ich wybuchy są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do
kosztów ich wytwarzania, co pokazały dobitnie doświadczenia wojny w Zatoce
Perskiej (1990–1991). Również ich usuwanie po ustaniu działań wojennych
jest zawsze długotrwałą i poważną operacją. Szacuje się, że obecnie około 50
marynarek wojennych posiada miny, 32 kraje je produkują, a 24 eksportują (Till,
2003, s. 33), jednocześnie warto zauważyć, że budowanie technologii zwalczania
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współczesnych min jest przedsięwzięciem czasochłonnym i trudnym (Ilnicki,
Makowski i Pejas, 1998, s. 123–135). Specjalistyczne jednostki zwalczania min
(niszczyciele min) są bardzo skuteczne, ale równocześnie bardzo drogie, stąd
też bardziej dostępną kosztowo alternatywę mogą stanowić skonteneryzowane
systemy wykrywania i niszczenia min ulokowane na innych platformach lub
systemy bezzałogowe. Wstępnym warunkiem dla takiego rozwiązania jest
posiadanie wyszkolonego personelu w zakresie zwalczania min.
Oddzielnym problemem dla mniejszych sił morskich są okręty wsparcia
logistycznego. Należałoby przyjąć tutaj zasadę, że tylko floty, które będą działały
w wariancie ekspedycyjnym posiadają takie potrzeby, jednak praktyka pokazuje,
że marynarki działające w ramach sojuszu wojskowego mogą wnieść także cenny
wkład w zabezpieczenie sił operacyjnych sojuszników posiadanymi jednostkami
tej klasy. Ponadto, okręty wsparcia logistycznego są użyteczne w transporcie wojsk,
pojazdów i wyposażenia, a także posiadają dodatkowe zdolności jako jednostki
szkolne, transportowe i badawcze (obecnie poza żaglowcami niezmiernie rzadko
eksploatuje się okręty wyłącznie o przeznaczeniu szkolnym).
Rozwiązania organizacyjne dotyczące lotnictwa morskiego obserwowane
na przestrzeni ostatnich lat zdają się świadczyć, że ten rodzaj sił morskich
w przypadku małych MW będzie obejmował: lotnictwo patrolowe, ZOP, SAR/
CSAR, śmigłowce bazujące na pokładach okrętów oraz bezzałogowe statki
powietrzne. Nie należy natomiast oczekiwać by w składzie takich MW znalazło się
lotnictwo myśliwsko – bombowe (myśliwsko – szturmowe). Równocześnie można
zauważyć rosnącą rolę lotnictwa taktycznego sił powietrznych w działaniach
na morzach zamkniętych i półzamkniętych.
Za jedno z istotniejszych zagadnień dotyczących rozwoju mniejszych flot
wojennych należy dziś uznać „podejście systemowe” do pozyskiwanych czy
planowanych jednostek (wojskowych statków powietrznych), co w omawianym
przypadku oznacza, że główna uwaga powinna być skierowana na systemy
uzbrojenia (efektory) i sensory, a nie na platformy (nosicieli). Oznacza to, że
systemy uzbrojenia i sensory determinują dziś rolę i istotę platform, przy czym
zdolność operacyjna uzyskiwana poprzez sieć odgrywa tutaj podstawową
rolę. Powyższa uwaga wynika przede wszystkim z wielości zadań, jakie muszą
realizować takie floty, a także z faktu, że mogą one, w określonych warunkach,
stosować rozwiązania nietypowe w odniesieniu do platform, wykorzystując
jako okręty wojenne jednostki sektora cywilnego (np. offshorowe). Należy
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również przewidywać, że rozwój technologii podwójnego przeznaczenia oraz
konteneryzacja modułów zadaniowych (rozpoznanie, zwalczanie min, stawianie
min, ZOP, okręt baza dla dronów) będzie w przyszłości ułatwiał tego typu projekty.
Drugim ważnym zagadnieniem dla małych flot wojennych są priorytety.
Problem określenia priorytetów sprowadza się do zagadnienia, w jakim zakresie
dowódcy takich marynarek mogą lub powinni budować i utrzymywać flotę
zrównoważoną. Należy tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej być mistrzem
w niektórych dziedzinach, czy miernotą w wielu? Ujmując rzecz praktycznie
możemy powiedzieć, że MW która utrzymuje tak dużą liczbę zdolności, na jaką
pozwalają jej zasoby, posiada lepsze możliwości radzenia sobie z oczekiwanymi
i nieoczekiwanymi wyzwaniami operacyjnymi. Z kolei budowa specjalizacji
niszowych o szczególnie wysokich standardach w jednym obszarze (np. „wojna
minowa”), wymaga współpracy międzynarodowej w działaniach na morzu.
Wydaje się, że w tej sytuacji najlepszym wyjściem jest tworzenie grup zadaniowych,
co daje mniejszym marynarkom możliwość utrzymania szeregu zdolności wraz
z możliwością niezależnego dowodzenia i prowadzenia długotrwałych działań
oraz zdolności do działania w składzie międzynarodowym. Zapewnia także
własnym rządom większy zakres wariantów ich użycia niż byłoby to możliwe
w innym przypadku5.
Trzecim, ważnym czynnikiem dla małych flot wojennych jest morale stanu
osobowego. Należy je omówić właśnie w tym miejscu, ponieważ w wielu
przypadkach obrazuje ono wypadkową omawianych wcześniej zagadnień.
Personel marynarki stanowi jej najważniejszą składową, stąd niezwykle istotne
jest pozyskanie i utrzymanie w służbie odpowiednich ludzi (problem bezrobocia
nie ułatwia, wbrew utartym opiniom, tego zadania). Brak jasnych perspektyw
rozwojowych, kryteriów awansu, brak etatów, zabezpieczenia socjalnego rodzin
podczas pobytu w morzu, konkurencyjny rynek cywilny, przy jednoczesnym
braku ugruntowanych tradycji morskich nie ułatwiają pozyskania i utrzymania
odpowiednich kadr. Praktyka pokazuje, że ludzie działają najlepiej, gdy są
odpowiednio wyszkoleni, doceniani i gdy wiedzą, że ich służba jest skuteczna,
a oni mają w tym do odegrania profesjonalną rolę. Żeby to osiągnąć taka MW musi
wiedzieć, do czego jest, musi pływać oraz działać, inaczej staje się „toksyczna”.
5
Powyższy problem rozpatruje szczegółowo M. Zieliński, 2005, s. 111–152. W polskich warunkach, jako
swoisty fenomen należy uznać tworzenie grup zadaniowych w składzie: kuter rakietowy, trałowiec redowy
i holownik, nasuwa się od razu pytanie – do czego taka grupa zadaniowa ma służyć?
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Jak już wcześniej wspominano, jednym z głównych „problemów”
współczesnych mniejszych flot wojennych są stale rosnące koszty pozyskiwanych
okrętów i uzbrojenia oraz późniejszej ich eksploatacji. Wydaje się, że przynajmniej
w przypadku flot europejskich, nie widać wyraźnego powodu, aby mniejsze MW
nie miały się łączyć, aby budować wspólnie znaczące umiejętności i zdolności
bojowe o tradycyjnym charakterze. Jest to na razie dość trudny problem, przede
wszystkim z powodów mentalnych (nic tak bardzo, jak MW nie jest symbolem
suwerenności i kondycji danego państwa), jednak przy odpowiedniej kulturze
strategicznej i zachowaniu wiarygodności przez poszczególnych uczestników
można by zastosować tego typu rozwiązania, tworząc jeden sprawny zespół
operacyjny. Partnerstwo mniejszych krajów zapewnia środki, dzięki którym
mniejsze MW mogą pokonać ograniczenia wynikające z niewystarczających
zasobów dla skutecznego oddziaływania na arenie międzynarodowej.
Podsumowanie
Przedstawione rozważania upoważniają do postawienia ważnego pytania, w jaki
sposób traktować potencjał i jaka powinna być rola mniejszych flot wojennych
w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego państwa w pierwszej połowie XXI
wieku? Przed udzieleniem odpowiedzi na tak postawione pytanie należy jednak
poczynić dwie uwagi. Po pierwsze, tradycyjna (mahanowska) koncepcja potęgi
morskiej (potencjału morskiego) stawia małe MW na samym dole tabeli hierarchii
flot wojennych. Po drugie, ponowoczesne rozumienie potęgi morskiej (przynajmniej
w świecie zachodnim) jest pojmowane jako forma wykorzystania wspólnego potencjału
do zarządzania bezpieczeństwem, co wykracza znacznie dalej niż czysto wojskowe
rozważania na temat użycia MW. W tym kontekście dotychczasowy binarny podział
na duże i małe MW traci swoje znaczenie, zarówno jako wskaźnik potęgi morskiej,
jak również nie jest właściwym kryterium postrzegania flot wojennych w bieżącym
stuleciu (Germond, 2020, s. 27). Ponowoczesna potęga morska jest kolektywna,
w większości liberalna i mniej państwowocentryczna oraz zorientowana na zarządzanie
bezpieczeństwem na wszechoceanie. Wynika to z faktu, że poza światowymi
mocarstwami, żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie wszystkich
wymiarów bezpieczeństwa, a taka sytuacja skłania do współpracy (przynależności
do sojuszy). Jednocześnie musimy pamiętać, że w operacjach morskich podczas
konfliktów zbrojnych o wysokiej intensywności, czy w działaniach ekspedycyjnych,
udział mniejszych MW nie będzie wykraczał poza polityczny i symboliczny
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poziom z racji posiadanych przez nie zdolności oraz zasobów (Germond, 2020,
s. 31–32). Również „klasyczny trójkąt” Kena Booth’a wskazuje, że mniejsze MW
posiadają największe zdolności w realizacji funkcji policyjnej (porządkowej),
a zdecydowanie słabsze w funkcjach – dyplomatycznej i wojskowej (Booth, 1979,
s. 15–25). Stąd też można przyjąć, że potencjał małych flot wojennych może być
wystarczający do konfrontacji z równorzędnym lub słabszym przeciwnikiem,
natomiast biorąc pod uwagę globalną sytuację geopolityczną, są one zmuszone
budować kolektywną, ponowoczesną potęgę morską, najczęściej w wymiarze
regionalnym, dla której utrzymanie pokoju i porządku prawnego jest zasadniczym
zadaniem do momentu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego.
Pozostaje zatem wyjaśnienie roli małych flot wojennych w zapewnieniu
bezpieczeństwa morskiego państwa. Ich funkcje – dyplomatyczna, wojskowa
i policyjna – są szeroko związane z wykorzystaniem morza do trzech głównych
celów, które bezpośrednio odnoszą się do funkcjonowania państwa:
• przepływu towarów i ludzi;
• dyslokacji sił wojskowych w celach dyplomatycznych lub w celu ich użycia
przeciwko obiektom lądowym i morskim;
• eksploatacji zasobów toni morskiej, dna i podziemia morskiego oraz
innej działalności gospodarczej we własnych obszarach morskich oraz
na wszechoceanie.
Uwzględniając rodzaje i poziom współczesnych zagrożeń na morzu i z morza
można przyjąć, że omawiane floty wojenne będą działały w dwóch reżimach
operacyjnych, poniżej progu wojny, mierząc się z zagrożeniami typowymi dla działań
w tzw. szarej strefie, które nie wykluczają ograniczonego użycia uzbrojenia („poniżej
punktu wrzenia”)6 oraz w pełnowymiarowym konflikcie zbrojnym. Taki punkt
widzenia wymaga ich przygotowania zgodnie z kolejną tezą G. Tilla (2003, s. 17–19).
Powinny one posiadać zdolności do wykonania zadań w następujących obszarach:
• obrona państwa;
• utrzymanie porządku prawnego na morzu, jego wymiar może mieć
charakter lokalny, regionalny, a nawet globalny;
Należy mieć świadomość, że “lista” zadań dla MW odnosząca się do tzw. szarej strefy jest otwarta i może
obejmować: reakcje na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu państwa, przeciwdziałanie zagrożeniom żeglugi
i infrastruktury krytycznej, ukryte, bezprawne wtargnięcia na wody terytorialne połączone z działaniami
wywiadowczymi (szpiegowskimi), działania niezidentyfikowanych obiektów podwodnych, stawianie min
morskich lub innych obiektów na dnie morskim w celu dezorganizacji pracy portów lub zbierania informacji, etc.
6
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pomoc humanitarna i pomoc w przypadku katastrof (Humanitaraian
Assistance/Disaster Relief – HA/DR);
• utrzymanie porządku prawnego w granicach własnego państwa (dotyczy
z reguły MW, które posiadają flotylle rzeczne).
W tym kontekście dla wielu mniejszych MW problemem o strategicznym
znaczeniu jest zagrożenie ze strony państw posiadających broń jądrową oraz
środki jej przenoszenia. Wydaje się, że możliwymi do przyjęcia rozwiązaniami
są w takim przypadku, zabezpieczenie odstraszania jądrowego w ramach sojuszu
wojskowego, którego członkami są państwa posiadające taką broń lub utworzenie
regionalnego systemu obrony przeciwrakietowej (Ballistic Missile Defence –
BMD). Próby budowy własnego arsenału jądrowego w celu uzyskania zdolności
odstraszania, jakkolwiek kuszące, leżą poza zasięgiem możliwości państw małych
i średnich, co nie oznacza, że nie są podejmowane (Iran, Korea Północna).
Rozwój nowych technologii, szczególnie w obszarze MSA, uzbrojenia
morskiego (broń rakietowa, torpedowa, minowa, amunicja precyzyjna),
robotyzacji, pojazdów bezzałogowych powinien sprzyjać rozwojowi mniejszych
MW oraz ich zdolności. Do takich ważnych czynników technologicznych
(prorozwojowych) możemy zaliczyć: siciocentryczny system operacyjny,
minimalizację i miniaturyzację systemów elektronicznych i uzbrojenia,
zastosowanie podobnych technologii dla bezzałogowych pojazdów nawodnych
i podwodnych, zastosowanie technologii podwójnego przeznaczenia (cywilno/
wojskowych), wykorzystanie technologii źródeł energii (Grivas, b.d., s. 3–5).
Pozostaje wreszcie odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest wypracowanie
ogólnej teorii rozwoju małych flot wojennych, by chociaż ograniczyć „dręczące”
je dylematy? W świetle przedstawionych rozważań wydaje się to niemożliwe.
Można co najwyżej przedstawić zagadnienia teorii planowania ich rozwoju,
natomiast wybór zagadnień priorytetowych będzie uzależniony przede wszystkim
od warunków geograficznych (geopolitycznych), posiadanych zasobów, sytemu
(reżimu) politycznego oraz jakości elit politycznych/wojskowych, w rękach
których leży planowanie i podejmowanie decyzji.
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Specyfika bezpieczeństwa Chin w „Nowej Erze”1
Abstrakt: Artykuł analizuje ewolucję chińskiej polityki bezpieczeństwa w świetle białych
ksiąg o obronności. Postawiono w nim hipotezę, że celem chińskiej strategii jest zapewnienie
bezpieczeństwa państwa, a nie maksymalizacja jego potęgi. Za podstawę teoretyczną analizy
przyjęto teorię realizmu neoklasycznego. Za zmienną niezależną przyjęto w badaniu rozkład
potęgi w systemie międzynarodowym, a za zmienną zależną – chińską politykę bezpieczeństwa.
Wielką Strategię Chin uznano za zmienną interweniującą. W badaniu wykorzystano elementy
metody jakościowej zgodnie z zaleceniami programu realizmu neoklasycznego, akcentując
związki przyczynowe w śledzonym procesie ewolucji strategii Chin. W wyniku przeprowadzonego
badania wysnuto następujące wnioski: 1) Chiny postrzegają bezpieczeństwo holistycznie, to
znaczy uwzględniają zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Szczególnie ważnym
aspektem jest również bezpieczeństwo na morzach oraz w nowych domenach: przestrzeni
kosmicznej, cybernetycznej i elektromagnetycznej; 2) Zagrożenia bezpieczeństwa dla Chin mają
przede wszystkim charakter wewnętrzny, a najważniejszym zagrożeniem jest ewentualne ogłoszenie
niepodległości przez Tajwan; 3) Najważniejszym środkiem w zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
są siły zbrojne. Chińska strategia zakłada przyszły konflikt jako wojnę ludową, polegającą na pełnej
mobilizacji zasobów narodu i państwa. Głównym zadaniem armii jest zwyciężać w wojnach
informacyjnych; 4) Najważniejszym celem pomocniczym w chińskiej strategii bezpieczeństwa
jest ochrona chińskich „interesów zamorskich”; 5) Strategia bezpieczeństwa przechodzi ewolucję,
jej zakres powiększa się wraz ze wzrostem globalnych interesów Chin. Chińska strategia wychodzi
więc znacznie poza główny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwu. Ma zatem
również charakter ekspansywny.
Słowa kluczowe: Chiny, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, strategia, białe księgi, siły zbrojne,
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, ChAL-W.

The Specificity of China’s Security in the „New Era”
Pojęcia „Nowej Ery” użył po raz pierwszy przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas XIX Zjazdu
Komunistycznej Partii Chin w październiku 2017 r. „Nowa Era” oznacza budowanie socjalizmu z „chińską
charakterystyką”, dostosowanego do programu modernizacji Chin w XXI w. Podczas XIX Zjazdu ta koncepcja
została włączona do statutu partii.
1
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Abstract: The article examines of evolution of Chinese security policy in the light of the white
papers on defense. It hypothesized that the goal of the Chinese strategy is to ensure the security
of the state, and not to maximize its power. The theory of neoclassical realism was adopted as the
theoretical basis for the analysis. The distribution of power in the international system was adopted
as the independent variable in the study, and the Chinese security policy as the dependent variable.
China’s Grand Strategy was recognized as an intervening variable. The study used elements of
the qualitative method in line with the recommendations of the neoclassical realism program,
emphasizing causal relationships in the process of evolution of China’s strategy being followed.
As a result of the research, the following conclusions were drawn: 1) China perceives security
holistically; that is, it considers both internal and external security. A particularly important
aspect is also security at the seas and in new domains: space, cyber and electromagnetic space; 2)
The security threats to China are primarily of an internal nature, and the most important threat is
the possible declaration of independence by Taiwan. 3) The armed forces are the most important
means of countering potential threats. The Chinese strategy assumes the future conflict as
a people’s war, consisting of the total mobilization of the nation’s and state’s resources. The army’s
main task is to win information wars; 4) The most important supporting objective in China’s
security strategy is to protect China’s “overseas interests”; 5) The security strategy is evolving, and
its scope grows with the growth of China’s global interests. The Chinese plan goes far beyond the
primary goal of ensuring the security of the state. It is therefore also expansive.
Keywords: China, foreign policy, security, strategy, White Books, armed forces, People’s Liberation
Army, PLA.

Wstęp
Bezpieczeństwo pozostaje wciąż najważniejszym celem państw w stosunkach
międzynarodowych. Kenneth Waltz zwraca uwagę, że ze względu na anarchiczny
system międzynarodowy ryzyko wybuchu wojny jest realne, a państwa narażone
są na przemoc i użycie siły przez innych aktorów (Waltz, 2010, s. 107). John
Mearsheimer wskazuje z kolei, że rozwijanie środków ofensywnych w stanie
anarchii przez mocarstwa zwiększa niepewność innych państw co do intencji
rywali (Mearsheimer, 2014, s. 160).
Potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa albo niepewność co do intencji
rywali skłaniają państwa do szukania właściwych rozwiązań. Według Waltza
państwa podejmują działania dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa samodzielnie
albo w sojuszach z innymi, próbując równoważyć potęgę rywali (Waltz, 2010,
s. 120–126). Zdaniem Mearsheimera struktura systemu międzynarodowego
zachęca państwa do ofensywnego zachowania w systemie międzynarodowym
(Mearsheimer, 2014, s. 12). I Waltz, i Mearsheimer wychodzą z założenia, że
państwa rywalizujące w systemie międzynarodowym, w którym nie ma władzy
zwierzchniej, dążą przede wszystkim do przetrwania. Jednak obaj badacze
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dochodzą do odmiennych wniosków. Bardziej defensywna postawa Waltza
podkreśla znaczenie bezpieczeństwa, natomiast według ofensywnego modelu
Mearsheimera celem państw w anarchicznym systemie międzynarodowym jest
maksymalizacja ich potęgi.
Dylemat związany z wyborem postawy defensywnej albo ofensywnej wobec
świata zewnętrznego przenika również dzieje Chin. Chiny cesarskie kojarzone są
jako okres dominacji myśli konfucjańskiej opartej na normach moralnych, wedle
których wyznaczano zasady społeczne, również o charakterze politycznym. Ale
oprócz przeważającego w Państwie Środka porządku cywilnego (wen) obecna
była w ówczesnych Chinach sfera wojskowa (wu), a chińscy cesarze posługiwali
się zarówno rytuałami, jak i siłą militarną. John King Fairbank wykazuje jasno,
że już w epoce Song mieliśmy symbiozę obu sfer, a mingowski cesarz-wojownik
Hongwu wybierał raczej przemoc (Fairbank, s. 100–104, 116–119). Mao Zedong
odrzucił konfucjanizm, a Komunistyczna Partia Chin (KPCh) i Chińska Republika
Ludowa (ChRL) przyjęły postawę ekspansjonistyczną, czynnie wspierając ruchy
rewolucyjne w wielu państwach rozwijających się. Dojście do władzy Deng
Xiaopinga, ogłoszenie programu „czterech modernizacji” w 1978 r. i otwarcie
Chin rok później oznaczały porzucenie idei światowej rewolucji i ekspansji.
ChRL miała skoncentrować się na rozwoju gospodarczym (Deng, 1982). Chiny
obrały więc postawę defensywną, która umocniła się tylko po wydarzeniach
na placu Tiananmen w 1989 r. i przyjęciu w polityce zagranicznej formuły Denga
„ukrywania własnych możliwości i zyskiwania na czasie” (taoguang yanghui)
(Kwieciński, 2020, s. 92). Następca Denga, Jiang Zemin, kontynuował tę politykę,
chociaż nie zawahał się użyć militarnego szantażu wobec Tajwanu, doprowadzając
do kolejnego kryzysu w Cieśninie Tajwańskiej w latach 1995–1996.
Wybór postawy defensywnej był przede wszystkim konsekwencją struktury
systemu międzynarodowego i ówczesnego rozkładu potęgi. Zbyt duża przewaga
materialnych składników potęgi Stanów Zjednoczonych wykluczała skuteczną
rywalizację. Dotyczyło to zwłaszcza siły militarnej. Chiny skupiając się na rozwoju
gospodarczym, dawały jednocześnie jasny sygnał, że nie są zainteresowane
konfrontacją i militarną rywalizacją z jedynym światowym supermocarstwem.
To za rządów Jianga opublikowano w Chinach pierwsze białe księgi w sprawie
obronności, które należy uznać za dokumenty prezentujące Grand Strategy
ChRL, zwłaszcza w sferze wojskowej. Uwzględnienie ich w badaniu, które za
punkt wyjścia przyjmuje poziom systemu międzynarodowego, wymaga jednak
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zastosowania odpowiedniej perspektywy teoretycznej. Realizm neoklasyczny
jest uznawany zarówno za teorię systemową, jak i teorię właściwą dla poziomu
państw, a jego obszar badawczy obejmuje – między innymi – politykę zagraniczną
i politykę bezpieczeństwa (Haliżak, 2015, s. 20). Ten program badawczy
zakłada, że państwa formułują swoją politykę zagraniczną pod wpływem presji
z poziomu systemu międzynarodowego. Jednak na poziomie państwa różne
czynniki, określane mianem zmiennych interweniujących, przekształcają presję
systemu (Kozub-Karkut, 2020, s. 192). Realiści neoklasyczni przyjmowali różne
zmienne interweniujące: percepcję potęgi (Wohlforth, 1987), spójność elit
politycznych (Schweller, 2004), jakość instytucji państwowych (Taliaferro, 2006),
czy nacjonalizm (Schweller, 2018). Zdaniem Nicolasa Kitchena (2010) zmienną
interweniującą na poziomie państwa jest również strategia. Kitchen twierdzi,
że model formułowania strategii według neorealistów klasycznych obejmuje:
zdefiniowanie zagrożeń, dobór właściwych środków dla przeciwdziałania
zidentyfikowanym zagrożeniom (means), ewentualnie wybór celów pomocniczych
(auxillary goals) i środków dla ich osiągnięcia (2010, s. 134–136).
Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki bezpieczeństwa Chin w świetle
białych ksiąg w sprawie obronności, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej
z lipca 2019 r. (China’s National Defense Strategy in the New Era).
W artykule postawiono hipotezę, że celem chińskiej strategii jest zapewnienie
bezpieczeństwa państwa, a nie maksymalizacja jego potęgi. Hipotezie
podporządkowano następujące pytania badawcze: 1) Jak Chiny definiują
bezpieczeństwo? 2) Jakie zagrożenia zostały zidentyfikowane w białych księgach?
3) Jakie środki lub metody wskazano dla zapewnienia bezpieczeństwa ChRL?
4) Czy określono także cele pomocnicze? 5) Czy na przestrzeni ponad 20 lat
publikowania białych ksiąg możemy wskazać zmiany w strategii obronności
i strategii wojskowej Chin?
Za zmienną niezależną w badaniu przyjęto rozkład potęgi w systemie
międzynarodowym, a za zmienną zależną – chińską politykę bezpieczeństwa.
Natomiast strategię Chin zaprezentowaną w białych księgach uznano za zmienną
interweniującą. Zgodnie z rekomendacjami realizmu neoklasycznego przyjęto
w artykule metodę jakościową (Wohlforth, 1987, s. 353–354), a dokładnie metodę
śledzenia procesu (process tracing), która podkreśla znaczenie mechanizmów
przyczynowych w badanym zjawisku (Gałganek, 2018, s. 10). Ze względu na wybór
modelu nomologiczno-dedukcyjnego w badaniu zastosowany został typ procesu
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weryfikacji, czyli testowano, „czy obserwowany proces potwierdza przewidywania
sformułowane wcześniej przez teorię” (Gałganek, 2018, s. 11). Tak jak spadający
słupek barometru nie jest przyczyną burz, tak też dokumenty strategiczne ChRL
nie są przyczyną zmian w chińskiej strategii bezpieczeństwa (por. Gałganek, 2018,
s. 13). Białe księgi odzwierciedlają zmiany, które zaszły w chińskiej strategii.
Rozkład potęgi we współczesnym systemie międzynarodowym
Po rozpadzie Związku Radzieckiego i upadku systemu bipolarnego Stany
Zjednoczone pozostały jedynym światowym supermocarstwem. W latach 90.
XX w. pozycja USA w systemie międzynarodowym była niezagrożona. Zarówno
Rosja, jak i Chiny zmagały się z trudnościami wewnętrznymi, ich zdolności
(capabilities) gospodarcze i militarne były słabe, a przez to możliwości politycznego
oddziaływania niewielkie. W 1993 r. K. Waltz nieskutecznie przewidywał, że do
grona wielkich mocarstw mogą dołączyć Niemcy i Japonia, właściwie jeśli tylko
zdecydują się wejść w posiadanie broni jądrowej. „Ojciec założyciel” realizmu
strukturalnego dostrzegał także potencjał wzrostu Chin, ale umieszczał je raczej
w drugim szeregu kandydatów (Waltz, 1993).
Do początku XXI w. amerykańska potęga była niezagrożona, a Stany
Zjednoczone pełniły swoją funkcję światowego żandarma bardziej lub mniej
skutecznie. Ale początek naszego wieku przyniósł bezprecedensową agresję
na amerykańskie terytorium. W odpowiedzi na ataki z 11 września 2001 r. USA
ogłosiły „wojnę z terroryzmem” i uwikłały się w militarne interwencje na Bliskim
Wschodzie. Tylko finansowe koszty przeprowadzonych w jej ramach operacji
wojskowych w Afganistanie i Iraku w latach 2001–2014 – nie licząc kosztów
największych, nieprzeliczalnych ofiar poniesionych w ludziach – wyniosły prawie
1,61 bln USD (Belasco, 2014, s. 6–8). Amerykańskie problemy powiększył kryzys
finansowy, który wybuchł w 2007 r. W latach 2007–2009 corocznie spadały
wskaźniki dotyczące amerykańskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB),
konsumpcji, oszczędności i inwestycji. Znacząco za to wzrósł dług publiczny
brutto, który w 2009 r. wynosił 83,2% PKB Stanów Zjednoczonych (IMF, 2011,
s. 155–182).
W 2011 r. USA interweniowały podczas tzw. Arabskiej Wiosny w Libii, jednak
nie samodzielnie, a w ramach akcji prowadzonej przez Pakt Północnoatlantycki
(North Atlantic Treaty Organization, NATO). Amerykanów ta trwająca siedem
miesięcy misja kosztowała „jedynie” 1,1 mld USD. Według słów ówczesnego
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wiceprezydenta Joe Bidena była to lepsza „recepta, jak postępować ze światem,
niż to miało miejsce w przeszłości”, który podkreślał jednocześnie, że Stany
Zjednoczone uzyskały efekt, „nie tracąc ani jednego życia ludzkiego” (Shanker
i Schmitt, 2011). Jednak to co dla amerykańskich mediów było sukcesem, mogło
sprawiać wrażenie, że USA – będąc już zaangażowane w Afganistanie i Iraku – nie
miały dość siły, by zająć się tym problemem samodzielnie.
Tymczasem Chiny zgodnie z formułą „ukrywania własnych możliwości”
skupiły się w latach 90. i na początku XXI w. na rozwoju gospodarczym
państwa. Za przełomowe wydarzenie należy uznać przyjęcie ChRL do Światowej
Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO). Chińska gospodarka
została wówczas w rzeczywisty sposób włączona w system gospodarki światowej
i zaczęła korzystać z zasad wolnego handlu. Automatyczne uzyskiwanie Klauzuli
Najwyższego Uprzywilejowania od pozostałych państw członkowskich WTO,
zakaz manipulowania cłami i stosowania pozataryfowych środków polityki
handlowej oraz uprzywilejowany status państwa rozwijającego się przynosiły
wymierne korzyści. Rozwój gospodarczy wspierały wciąż zagraniczne inwestycje
i wolno, ale systematycznie rosnąca konsumpcja. W pierwszej dekadzie XXI w.
chiński PKB wzrósł aż pięć razy i wynosił w 2010 r. 6,1 bln USD (The World Bank,
2021). W latach kryzysu finansowego 2007–2009 coroczny wzrost PKB Chin nie
spadł poniżej 8,7% (IMF, 2011, s. 155–182).
Wraz ze wzrostem ekonomicznym rosły również aspiracje Chin w systemie
międzynarodowym. Waltz zauważał, że państwa, które są mocarstwami
gospodarczymi, prędzej, czy później stają się wielkimi mocarstwami (1993, s. 67).
W kontekście Niemiec lub Japonii można dodać, że czynią to raczej niechętnie.
Natomiast Chiny podobnych wahań nie miały. Chiński „zwrot w kierunku
asertywności” w polityce zagranicznej nastąpił tuż po zakończeniu światowego
kryzysu finansowego w 2009 r. (Feng i He, 2017, s. 19).
Z kolei według Mearsheimera posiadanie znaczącej siły gospodarczej
niekoniecznie musi prowadzić do uzyskania statusu wielkiego mocarstwa. Jak
trafnie zauważa, Japonia posiada jedną z największych na świecie gospodarek,
ale wielkim mocarstwem nie jest, ponieważ jej siły zbrojne (Japońskie Siły
Samoobrony) nie są stosunkowo duże (2014, s. 55– 56). Zdaniem Mearsheimera
siła gospodarcza (tak jak i potencjał demograficzny) jest niezbędna dla osiągnięcia
pozycji wielkiego mocarstwa, bo bez niej nie można rozwijać siły militarnej. Ale
to państwa decydują, jaką część swojej siły gospodarczej przeznaczą na rozwój siły
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militarnej. Wreszcie, rozwój siły militarnej musi odbywać się w sposób efektywny
(2014, s. 75–82).
Chiny wydawały się jednak bardziej przekonane do koncepcji Waltza. W 2010
r. chińska gospodarka stała się drugą największą gospodarką świata. W tym samym
czasie ich postawa stawała się coraz bardziej asertywna w sporze o Senkaku/
Diaoyu na Morzu Wschodniochińskim, czy w sporze o Wyspy Paracelskie i Spratly
na Morzu Południowochińskim. Wywołało to reakcję Stanów Zjednoczonych, które
w 2011 r. dokonały tzw. zwrotu w kierunku Azji. Amerykańska reakcja polegała
na przyjęciu typowej strategii w waltzowskim stylu. Pivot to Asia przyjął postać
strategii równowagi sił (dosłownie „ponownego równoważenia”, rebalancing).
Chiny odpowiedziały na to próbą podjęcia dialogu, w którym zaproponowały
ułożenie stosunków chińsko-amerykańskich na zasadzie „specjalnych relacji
dwustronnych”. „Nowy model stosunków między mocarstwami” (xinxing daguo
guanxi) miał polegać na wzajemnym szacunku, współpracy i poszukiwaniu
wspólnych interesów, a także korzyściach dla obu stron (Lam, 2015, s. 207–208).
Jednak Amerykanie rozpoczęli przywracanie równowagi sił w Azji, zwiększając
swoją obecność militarną w krajach sojuszniczych: Japonii, Korei Południowej
i Australii. Kolejnym posunięciem było wzmacnianie amerykańskiego systemu
sojuszy dwustronnych w regionie Azji i Pacyfiku, co było widoczne zwłaszcza
w odniesieniu do Japonii (Hinata-Yamaguchi, 2018). Amerykanie budowali także
nowe partnerstwa z Indiami i Wietnamem. W chińskiej percepcji amerykańskie
działania miały prowadzić do powstrzymywania (containment) Chin poprzez
budowę swoistego kordonu wzdłuż ich wschodniego wybrzeża i południa
kraju (Lam, 2015, s. 2010). W tym samym czasie ChRL intensywnie wdrażała
koncepcję „wszechstronnej potęgi państwowej” (Comprehensive National Power,
CNP) zmniejszając deficyty w rozwoju swojej siły militarnej oraz prowadząc
geopolityczną ofensywę w postaci Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road
Initiative, BRI) (Grace, 2019). To z kolei niektórzy specjaliści odczytywali jako
próbę równoważenia Stanów Zjednoczonych w Europie (Zhang, 2016, s. 47).
Wydaje się, że obecnie oba państwa nie potrafią znaleźć najmniejszego wspólnego
mianownika, który skłoniłby je do współpracy (Waltz, 2010, s. 173).
Ewolucja strategii Chin w świetle białych ksiąg o obronności
Białe księgi w sprawie obronności rozpoczęto publikować w epoce rządów Jiang
Zemina. Jiang był pierwszym chińskim liderem z ery kolektywnego przywództwa
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w KPCh. Sprawował jednocześnie funkcję sekretarza generalnego KPCh
(1989–2002), przewodniczącego ChRL (1993–2003), a także przewodniczącego
– formalnie dwóch – Centralnych Komisji Wojskowych (CKW): partyjnej
i państwowej (1989–2004/2005) (Gacek, 2009, s. 274). CKW KPCh istnieje – pod
różnymi nazwami – od 1927 r., czyli od chwili powstania Chińsko-Robotniczej
Armii Czerwonej. Natomiast państwowa CKW powstała w 1982 r. Te dwa
formalnie różne organy, partyjny i państwowy, mają jednak taki sam skład
członkowski. CKW była zawsze naczelnym organem dla Chińskiej Armii LudowoWyzwoleńczej (ChAL-W), a od niedawna jest nim również dla Chińskiej Ludowej
Policji Zbrojnej (ChLPZ) (Yang, 2018). Chińskie białe księgi publikowane są
przez Biuro Informacyjne Rady Państwowej ChRL, czyli rządu. Jednak zgodnie
z chińskim prawem o obronie narodowej (art. 13, ust. 2) formułowanie strategii
wojskowej znajduje się w kompetencji CKW (Law of the People’s Republic of China
on National Defense, 1997). Należy poza tym sądzić, że największy wpływ na jej
kształt ma zwłaszcza każdorazowo obecny przywódca Chin.
Pierwsza chińska biała księga poświęcona sprawom wojskowym została
opublikowana w listopadzie 1995 r. (White Paper - China: Arms Control and
Disarmament). Pretekstem do jej opublikowania była rocznica zakończenia
II wojny światowej i powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
W dokumencie skupiono się na zaprezentowaniu redukcji stanu osobowego
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W) oraz uzbrojenia i sprzętu
wojskowego od 1985 r. Jednak poprzedzone to zostało słowami wsparcia, jakiego
ChRL udzielała idei światowego pokoju, rozbrojenia i kontroli zbrojeń. Publikacja
białej księgi z 1995 r. nastąpiła w trakcie trzeciego już kryzysu wywołanego przez
Chiny w Cieśninie Tajwańskiej. W lipcu 1995 r. ChAL-W wystrzeliła sześć rakiet
balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały nad Cieśniną Tajwańską,
a w lipcu i listopadzie przeprowadziła ćwiczenia desantowe u wybrzeży Chin
(Elleman, 2012, s. 123–127). Należy sądzić, że zasadniczym pretekstem chińskiej
demonstracji były pierwsze powszechne wybory prezydenckie na Tajwanie w 1996
r. (Trojnar, 2015, s. 215). Wydaje się więc, że prawdziwym celem publikacji było
przedstawienie ChRL w lepszym świetle, niż czyniła to wówczas światowa opinia
publiczna.
Kolejne dziewięć białych ksiąg do 2015 r. było publikowanych w zasadzie w cyklu
dwuletnim, niekiedy różniąc się datą sygnowanego dokumentu i momentem
publikacji. Siedem białych ksiąg z lat 1998–2011 przypadło na czas władzy Jiang
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Zemina i Hu Jintao. Pozostałe dwie – z 2013 i 2015 r. – zostały opublikowane już
w erze rządów Xi Jinpinga. Ich wielkość, ale przede wszystkim zawartość znacząco
różnią się od tej pierwszej opublikowanej w 1995 r. Interesujące zestawienie białych
ksiąg w tym aspekcie przygotowało Ministerstwo Obrony ChRL. Najkrótszą białą
księgą jest ta z 2015 r. (China’s Military Strategy) liczy bowiem około dziewięciu
tysięcy chińskich znaków, natomiast najdłuższa ma około 31 tysięcy znaków
(China’s National Defense in 2004). Przewodnią tematykę poszczególnych białych
ksiąg najlepiej wyrażają ich słowa kluczowe. W 1998 r. była to „współpraca”,
w 2000 r.: „poważna” (dokładnie „poważna sytuacja”, co było wyrazem chińskiej
percepcji sytuacji na świecie, zwłaszcza napięć w Cieśninie Tajwańskiej), w 2002 r.:
„koordynacja”, w 2004 r.: „reformy wojskowe”, w 2006 r.: „pokojowy rozwój”, w 2008
r. (opublikowana w styczniu 2009 r.): „wydatki wojskowe”, w 2010 r. (opublikowana
w marcu 2011 r.): „wzajemne zaufanie w sferze wojskowej”, w 2013 r.: „innowacje”,
a w 2015 r.: „misje” i „zadania” (Erickson, 2019). Odmienne datowanie dwóch
ostatnich wymienionych białych ksiąg podaje Ministerstwo Obrony Narodowej
ChRL – odpowiednio 2012 i 2014 r. (Ministry of National Defense, 2015).
Widoczne są również cechy charakterystyczne dokumentów, w zależności od
tego w czyjej erze rządów zostały opublikowane. Biała księga z 1998 r. jako pierwsza
zawierała usystematyzowane ramy, które stały się wzorem dla późniejszych tego
typu dokumentów w Chinach. Chińskie białe księgi w sprawie obronności oprócz
licznych podobieństw do porównywalnych dokumentów tego typu w innych
państwach wykazują również swoistą „chińską charakterystykę” (Erickson, 2019).
Wyróżniające są białe księgi w sprawie obronności z epoki Hu Jintao (lata:
2004, 2006, 2008, 2010), w których dominuje, bardziej lub mniej szczera, postawa
otwartości. Jak się wydaje, pierwsza biała księga, na którą wyłączny wpływ miał
Hu Jintao, opublikowana została w grudniu 2006 r. Poprzedni taki dokument
upubliczniono w grudniu 2004 r., co prawda już po wymuszonej rezygnacji Jiang
Zemina ze stanowiska przewodniczącego partyjnej CKW w październiku tego
roku, ale przed jego rezygnacją z funkcji szefa państwowej CKW. Jak twierdzą
niektórzy eksperci, Jiang miał zachować wpływy w CKW do marca 2005 r. (Bo,
2005). Potwierdzałaby to pewna złośliwość, jaka pojawia się dopiero w białej
księdze z 2006 r. wobec osoby Jianga, który w znacznej mierze doprowadził do
poprawy warunków bytowania chińskich oficerów i żołnierzy oraz podniósł im
pensje (You, 2001, s. 131). Tymczasem w białej księdze z 2006 r. znajduje się passus,
który oznajmia, że oficerom i żołnierzom zaczęto wydawać porcjowaną żywność
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„dla poprawy warunków higienicznych”, a także zwrócono uwagę na właściwe
odżywianie personelu wojskowego, a nie tylko dostarczanie wystarczającej ilości
pokarmu (China’s National Defense in 2006, s. 24).
Mimo że każda z białych ksiąg ma swój temat przewodni i różni się objętością,
to wszystkie pozostają w określonych w 1998 r. ramach. Białe księgi poprzedza
wstęp zawierający motyw przewodni. W dokumentach publikowanych do 2013
r. dominuje odwołanie do idei pokoju i rozwoju, przy czym do 2004 r. akcent
położony był na pokój, a później – na rozwój. W białej księdze z 2015 r. punktem
odniesienia jest już myśl Xi Jinpinga i idea „Chińskiego marzenia” (China’s
Military Strategy, 2015, s. 1).
We wszystkich białych księgach w tym okresie sytuacja międzynarodowa
postrzegana jest w sposób optymistyczny. Dominującym trendem miała być
stabilność systemu międzynarodowego i pokój, a wojnę światową uznano za
możliwą „do uniknięcia” (China’s National Defense in 2006, s. 3) albo wręcz
„niemożliwą” (China’s Military Strategy, 2015, s. 3). Jako zagrożenie dla światowego
pokoju wskazuje się w białych księgach od 1998 r. „hegemonizm i politykę
opartą na sile (power politics)”, co jest niedwuznacznym zarzutem wobec Stanów
Zjednoczonych, a także niebezpieczeństwo wybuchu konfliktów lokalnych,
terroryzm czy niestabilność wewnątrz państw (China’s National Defense in 1998,
s. 3). Natomiast jako trwałą tendencję identyfikowano postępującą zmianę
w systemie międzynarodowym, odchodzenie od świata unipolarnego na rzecz
układu multipolarnego.
Idea świata multipolarnego jest obecna w narracji chińskich elit od lat 90. XX
w. Jeszcze w 1997 r. Chiny i Rosja podpisały deklarację o świecie multipolarnym
i ustanowieniu nowego porządku świata (Russian-Chinese Joint Declaration, 1997).
Cztery lata później Jiang tłumaczył, że siła pojedynczego bieguna nie może zostać
zrównoważona (balance), a tylko kombinacja wielu biegunów może zapewnić
równowagę (equilibrum) (The World Should Be Multipolar One, 2001). Hu Jintao
swoją wizję świata multipolarnego zawarł w idei „Harmonijnego świata”, w którym
– między innymi – pokojowo egzystowałyby ze sobą cywilizacje, z różnymi
systemami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi (Hu Jintao). Według Xi
Jinpinga „trend w kierunku multipolaryzmu i gospodarczej globalizacji jest nie
do odwrócenia” (Ministry of Foreign Affairs, 2020).
Najważniejszą częścią białych ksiąg są fragmenty prezentujące obowiązującą
strategię obronną i wojskową. David Finkelstein analizował chińską strategię,
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używając amerykańskiego modelu strategii wojskowej. W jej ogólnym zarysie
strategia to suma celów (ends), a także środków (means) i metod (ways).
Natomiast w odniesieniu do strategii wojskowej model przyjmował postać
sumy celów wojskowych, wojskowych konceptów strategicznych oraz zasobów
militarnych (1998, s. 100–102). Model ten jest dość podobny do modelu strategii,
który proponuje Kitchen. Należy ją bowiem rozumieć, jako właściwe działanie
polegające na zastosowaniu odpowiednich środków dla usunięcia zagrożenia
(Kitchen, 2010, s. 134–135).
Katalog zagrożeń i wyzwań, przed jakimi stoi państwo, jest częścią każdej
strategii państwowej. W chińskich białych księgach nie zawsze jest je łatwo
zidentyfikować ze względu na specyficzny styl i język, w jakim są napisane.
Według Finkelsteina w pierwszej białej księdze Chiny prezentowały się jako
państwo, które nie jest narażone na żadne bezpośrednie zagrożenie (1998, s. 115).
Należy jednak zauważyć, że władze chińskie zastrzegły, iż nie mogą wykluczyć
użycia środków militarnych wobec Tajwanu (China’s National Defense in 1998, s.
5). W następnej białej księdze również nie ma jasno wskazanego zagrożenia dla
bezpieczeństwa Chin. Szczególnie dużo miejsca poświęcono Tajwanowi, opisując
sytuację w Cieśninie Tajwańskiej jako „skomplikowaną i ponurą” (China’s
National Defense in 2000, s. 3). Natomiast od 2002 r. prawie we wszystkich
chińskich białych księgach działania „separatystycznych sił” zmierzające do
ogłoszenia formalnej niepodległości Tajwanu prezentowane są jako największe
zagrożenie dla bezpieczeństwa Chin. W chińskiej percepcji ma jednak ono
charakter wewnętrzny, a nie zewnętrzny i związane jest z niebezpieczeństwem
naruszenia integralności terytorialnej państwa (China’s National Defense in 2002,
s. 3). Kolejne identyfikowane zagrożenia w tym dokumencie, takie jak terroryzm,
zwłaszcza w Xinjiangu, groźba sabotażu, czy inne, są również zagrożeniami
o charakterze wewnętrznym (2002, s. 5 i 35). We wszystkich następnych białych
księgach groźba ogłoszenia przez Tajwan niepodległości de iure uznawana jest
za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Chin. Natomiast od 2008 r. –
separatyzm w Tybecie i Xinjiangu, a także terroryzm, katastrofy ekologiczne,
zagrożenia dla bezpieczeństwa gospodarczego i informacyjnego (s. 7). Od 2010
r. w białych księgach uwzględniane są tradycyjne i nietradycyjne zagrożenia
morskie (China’s National Defense in 2010, s. 68).
Zagrożeniom towarzyszy katalog rozmaitych wyzwań, przed jakimi stoi
bezpieczeństwo narodowe Chin, między innymi: w 2004 r. były to procesy
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związane z globalizacją gospodarczą (China’s National Defense in 2004, s. 5),
w 2008 r. rozwój Rewolucji w Sprawach Wojskowych (Revolution in Military
Affairs, RMA) na świecie (China’s National Defense in 2008, s. 21). W białej
księdze z 2000 r. pojawia się uwaga, że sytuacja na Morzu Południowochińskim
jest stabilna, ale suwerenność Chin i ich interesy są nierzadko naruszane (China’s
National Defense in 2000, s. 2–3), Natomiast w białej księdze z 2006 r. zauważono,
że Stany Zjednoczone i Japonia wzmacniają swój sojusz i pracują nad integracją
operacyjną (China’s National Defense in 2006, s. 5). W pierwszej białej księdze
przyjętej w epoce Xi Jinpinga za wyzwania uznano system amerykańskich sojuszy
w regionie Azji i Pacyfiku oraz działania Japonii, która „sprawia problemy
na Morzu Wschodniochińskim” (China’s National Defense in 2013, s. 4). W 2010
r. odnotowano rosnącą „presję na integralność terytorialną oraz morskie prawa
i interesy” Chin, co w zawoalowany sposób odnosiło się do sytuacji na Morzu
Południowochińskim (China’s National Defense in 2010, s. 7). Znacznie mocniej
ujęto to białej księdze z 2013 r., gdzie można przeczytać, że „niektóre państwa
sąsiedzkie podejmują działania komplikujące i zaostrzające sytuację”, naruszając
suwerenność oraz prawa i interesy Chin na morzu (China’s National Defense in
2013, s. 4). W białej księdze z 2015 r. do wyzwań zaliczono – między innymi
– międzynarodowe i regionalne niepokoje, terroryzm, piractwo, poważne klęski
żywiołowe i epidemiczne, dostęp do zasobów naturalnych i energetycznych,
bezpieczeństwo strategicznych morskich linii komunikacyjnych (strategic sea
lines of communication, SLOC), a także chińskich instytucji, personelu i kapitału
znajdującego się za granicą (dosłownie overseas, a więc na różnych kontynentach),
ale także postęp w RMA, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej
i cyberprzestrzeni (China’s Military Strategy, 2015, s. 4–5). Zauważono także
zwiększającą się obecność wojskową USA w regionie Azji i Pacyfiku, odchodzenie
Japonii od pacyfistycznych zapisów w konstytucji z 1946 r. oraz naruszanie
suwerenności, praw i interesów Chin na Morzu Południowochińskim. Jak
napisano, „niektórzy zamorscy sąsiedzi podejmują prowokacyjne działania oraz
wzmacniają swoją wojskową obecność na chińskich rafach i wyspach, które są
nielegalnie okupowane”. A w tę sytuację „wtrącają się niektóre obce państwa”, co
stanowi wprost odniesienie do działań Stanów Zjednoczonych (China’s Military
Strategy, 2015, s. 4).
Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. coraz częściej pojawia
się w chińskich białych księgach odniesienie do obszaru mórz i oceanów,
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które stają się nową domeną bezpieczeństwa Chin. Wpływ na to miały przede
wszystkim napięcia i kryzysy, do jakich doszło na morzach Wschodniochińskim
i Południowochińskim. Kryzys wokół Wysp Senkaku/Diaoyu, które Japonia
znacjonalizowała w 2012 r., przyjął bardzo ostrą postać. Chiny zaczęły wysyłać
w sporny region statki cywilnych agencji państwowych, ubezpieczanych przez
okręty marynarki wojennej ChAL-W (Hafeez, 2015). Japonia w odpowiedzi
podjęła stanowcze kroki, potęgując kryzys: Chiny zaczęły wysyłać okręty wojenne
nie tylko w okolice Senkaku/Diaoyu, ale także w pobliże Wysp Japońskich.
W listopadzie 2013 r. unilateralnie ChRL rozszerzyła swoją strefę identyfikacji
powietrznej na sporny archipelag (Air Defense Identifications Zone, ADIZ).
Dochodziło do coraz groźniejszych incydentów w powietrzu i na morzu, w latach
2014–2016 zanotowano co najmniej 11 takich przypadków (Defense of Japan,
2017, s. 99). W 2012 r. doszło do wzrostu napięcia między Chinami a Filipinami,
trwającego aż cztery miesiące, po nieudanej próbie zatrzymania przez filipińską
straż wybrzeża chińskich rybaków w rejonie Scarborough Shoal, którzy łowili
nielegalnie w pobliżu atolu. Od maja 2013 do czerwca 2014 r. trwały napięcia
w rejonie Second Thomas Shoal, które znowu rozpoczęło pojawienie się chińskich
łodzi rybackich, a następnie jednostek chińskiej straży wybrzeża. Wzbudziło
to wzajemne oskarżenia, a jednostki chińskiej straży wybrzeża blokowały atol.
W maju 2014 r. Chiny umieściły platformę wiertniczą w wietnamskiej strefie
ekonomicznej, co spowodowało reakcję wietnamskiej straży wybrzeża. Obie
strony eskalowały incydent poprzez koncentrację coraz większej liczby jednostek
pływających, tym razem pojawiły się również okręty marynarki wojennej ChAL-W.
Doszło do wielu przypadków przemocy – strona chińska użyła armatek wodnych,
odnotowano liczne wypadki rozmyślnego taranowania wietnamskich jednostek
pływających, byli ranni. Dopiero po dwóch miesiącach doszło do deeskalacji po
usunięciu platformy ze spornego obszaru. Coraz bardziej agresywna postawa
Chin na Morzu Południowochińskim doprowadziła do ustanowienia w 2015
r. przez USA w tym regionie patroli okrętów wojennych dla ochrony wolności
żeglugi (Green, Hicks, Cooper, Schaus i Douglas, 2017).
Obok zidentyfikowanych zagrożeń i wyzwań w białych księgach znajduje
się katalog celów i zadań obrony narodowej, a także zadań i misji sił zbrojnych.
Finkelstein zidentyfikował na wyższym poziomie analizy strategicznej (strategii
bezpieczeństwa narodowego) trzy najważniejsze cele Chin: utrzymanie
suwerenności, modernizację i stabilność wewnętrzną (1998, s. 103–107).
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Na ich podstawie wyróżnił następujące cele strategii obronnej: ochronę partii
i zabezpieczenie stabilności wewnętrznej, obronę suwerenności i pokonanie
agresji, a także modernizację sił zbrojnych i budowę państwa (1998, s. 108).
Dodatkowym celem jest „ochrona światowego pokoju” przez Chiny, co
w połączeniu z rozpoczynającą każdą białą księgę diagnozą stanu bezpieczeństwa
na świecie daje legitymizację dla różnego rodzaju działań, jak na przykład udział
w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jednak
za najważniejsze należy uznać, że po ponad 21 latach cele bezpieczeństwa
narodowego ChRL wskazywane przez Finkelsteina nie zmieniły się.
Najważniejszym celem chińskich sił zbrojnych jest ochrona pozycji KPCh.
W 2000 r. pojawiło się w białej księdze wyraźne stwierdzenie o przywódczej roli
partii wobec sił zbrojnych (China’s National Defense in 2000, s. 18). W 2006 r.
znaczenie KPCh podkreślono jeszcze bardziej, wprowadzając fragmenty o „nowych
historycznych misjach” ChAL-W. Były one kodyfikacją założeń Hu Jintao co do
roli armii we współczesnych Chinach. Zostały przedstawione po raz pierwszy
w grudniu 2004 r. podczas przemówienia Hu, wkrótce po przejęciu przez niego
funkcji przewodniczącego partyjnej CKW. Nie zostało ono nigdy upublicznione,
ale jego główne założenia są dziś dobrze znane. W anglojęzycznej literaturze
przedmiotu określa się je jako Three-Provides-and-One-Role. Do głównych zadań
armii Hu zaliczył: wsparcie dla KPCh w umacnianiu jej pozycji jako siły politycznej
sprawującej władzę w Chinach, zagwarantowanie bezpieczeństwa rozwojowi Chin
w okresie „strategicznych szans”, wsparcie w realizacji narodowych interesów
bezpieczeństwa Chin oraz odgrywanie ważnej roli w umacnianiu światowego
pokoju i promocji wspólnego rozwoju (Lai i Kamphausen, 2014, s. 2–3). Ówczesny
Generalny Departament Polityczny CKW na podstawie „nowych historycznych
misji” przygotował dyrektywy dla pracy partyjnej w armii wraz z odpowiednim
komentarzem. Jedna z dyrektyw nakazywała walkę ze wszystkim, co zagraża
rządom partii. Wyjaśniano ją dość prosto: ChAL-W powinna zawsze podlegać
partii rządzącej, a nie państwu (Hartnett, 2014, s. 40–42).
Od 2002 r. dodano jako osobny cel w strategii obrony narodowej, który
zobowiązywał do zakończenia „oddzielenia” Tajwanu od macierzy oraz
„zjednoczenia” wyspy z ChRL (China’s National Defense in 2002, s. 5). W kolejnych
latach nadal był wyeksponowany, ale już w ramach celu mówiącego o ochronie
suwerenności i integralności terytorialnej. W 2006 r. zadanie to sformułowano,
jako „powstrzymanie separatystycznych sił”, które chcą osiągnąć niepodległość
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Tajwanu (China’s National Defense in 2006, s. 7). Natomiast w 2010 r. obok
„powstrzymywania separatystycznych sił” na Tajwanie” wprowadzono jeszcze
obowiązek „rozprawienia się” z „separatystycznymi siłami” w Tybecie i Xinjiangu
(China’s National Defense in 2010, s. 10).
Od 2013 r. w białych księgach nie pojawiały się już cele bezpieczeństwa
obrony narodowej Chin, ale zadania i misje sił zbrojnych. W tym roku ich pełny
katalog obejmował: obronę suwerenności państwa, bezpieczeństwa i integralności
terytorialnej oraz wsparcie jego rozwoju, wygrywanie wojen lokalnych
w warunkach informatyzacji i intensyfikację przygotowań do prowadzenia wojny
ludowej, wykształcenie koncepcji wszechstronnego bezpieczeństwa i efektywne
prowadzenie operacji innych niż działania wojenne (Military Operations Other
Than War, MOOTW), pogłębianie współpracy międzynarodowej i wreszcie
działanie w ramach prawa (China’s National Defense in 2013, s. 5–7). Natomiast
w białej księdze z 2015 r. do zadań chińskich sił zbrojnych zaliczono: reagowanie
na sytuacje kryzysowe i zagrożenia oraz skuteczną obronę suwerenności
i bezpieczeństwa terytorium, ochronę zjednoczenia państwa, bezpieczeństwa
w nowych domenach, jak też bezpieczeństwa „zamorskich interesów” (overseas)
Chin, utrzymywanie strategicznego odstraszania oraz zdolności do nuklearnego
kontrataku, udział we współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa
i utrzymywanie pokoju, wzmocnienie wysiłków w zwalczaniu infiltracji,
separatyzmu i terroryzmu, utrzymywanie bezpieczeństwa politycznego i spokoju
społecznego w Chinach, wreszcie niesienie pomocy w trakcie klęsk żywiołowych,
zwalczanie ich skutków, ochronę praw i interesów, wykonywanie obowiązków
strażniczych i wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju państwa (China’s
Military Strategy, 2015, s. 7).
Od 2013 r. w chińskich białych księgach zwraca się uwagę na szczególne
znaczenie SLOC dla interesów Chin (China’s National Defense in 2013, s. 3).
Natomiast w 2015 r. akweny morskie zostały uznane za najważniejszą domenę,
czyli sferę geofizyczną, dla bezpieczeństwa Chin (Fravel, 2015, s. 5). Za kolejne
ważne, nowe domeny uznano przestrzeń kosmiczną i cybernetyczną (China’s
Military Strategy, 2015, s. 10).
Zasadniczym środkiem (means) zwalczania zagrożeń i realizacji celów
są w Chinach siły zbrojne. Składają się one z ChAL-W (wojsk czynnych
i rezerwowych), ChLPZ, a także milicji ludowych. ChLPZ to wojska wewnętrzne,
natomiast milicje należy uznać za wojska terytorialne. Milicje ludowe podczas
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pokoju podlegają administracji terenowej i mają za zadanie wspierać ChAL-W oraz
reagować na sytuacje kryzysowe, zwłaszcza klęski żywiołowe i niepokoje społeczne.
W 2007 r. rozpoczęto również szkolenie specjalistów (wówczas w 12 kategoriach)
dla marynarki wojennej, sił powietrznych i wojsk rakietowych (China’s National
Defense in 2008, s. 7–8). Warto dodać, iż w skład morskiego komponentu milicji
wchodzą nie tylko cywilne tankowce, czy promy pasażerskie, ale także rybackie
trawlery.
ChAL-W przechodzi od przełomu XX i XXI w. głęboką modernizację.
Według białych ksiąg do 2020 r. miała nastąpić mechanizacja armii oraz znaczący
postęp w informatyzacji. Cały proces modernizacji ChAL-W odbywa się pod
wpływem idei RMA „z chińską charakterystyką”, która pojawiła się na początku
lat 90. ubiegłego wieku. Zgodnie z przyjętym założeniem postanowiono podczas
modernizacji „przeskoczyć” (leapfrog) pewien etap rozwoju i od razu przystosować
armię do przewidywanych warunków pola walki w połowie XXI w. (Finkelstein,
1998, s. 126). Jak pisze Łukasz Kamieński, każda udana RMA polegała nie tylko
na wprowadzeniu innowacji technologicznych, ale również zmian w doktrynie
wojennej i koncepcjach strategicznych oraz zmian w organizacji wojska
(Kamieński, 2009, s. 80). Zmiana w chińskiej strategii wojskowej, do której doszło
w 2014 r., i reformy organizacyjne ogłoszone w 2015 r., wskazują, że mamy do
czynienia z kolejnym etapem RMA „z chińską charakterystyką”.
Według M. Taylora Fravela militarne koncepcje strategiczne w Chinach
składają się z czterech komponentów: identyfikacji przeciwnika, pozwalającej
przewidywać kierunki operacji, ustalenia „ogniskowych punktów geograficznych”,
następnie charakterystyki wojen, jakie Chiny będą prowadziły w przyszłości
i wreszcie myśli przewodniej, która będzie odpowiadała ogólnym zasadom
operacyjnym w prowadzonych walkach. Tak przygotowana koncepcja przyjmuje
postać strategii, a raczej wytycznych dotyczących strategii wojskowej. Po 1949
r. pojawiło się w Chinach dziewięć wytycznych dotyczących strategii wojskowej
(military strategic guidelines), najważniejsze z nich przyjęto w 1956, 1980 i 1993 r.
(Fravel, 2015, s. 3–4).
Chińskie białe księgi nie wskazują przeciwnika, a przynajmniej nie czynią
tego wprost. Od 2002 r. najważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Chin
jest ewentualne ogłoszenie niepodległości przez Tajwan. Wyspa pozostaje
poza efektywną kontrolą ChRL, a zatem można uznać Tajwan za pierwszego
potencjalnego przeciwnika. W takim przypadku za drugiego należałoby uznać
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Stany Zjednoczone, ponieważ w białej księdze z 2008 r. pojawia się wzmianka,
że zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne wzajemnie się przeplatają oraz są wobec
siebie interaktywne (China’s National Defense in 2008, s. 3).
Dość dobrze – jak się wydaje – można zidentyfikować kierunki prognozowanych operacji i ogniskowe punkty geograficzne. Poza granicami Chin są
to przede wszystkim: Cieśnina Tajwańska, Morze Wschodniochińskie i Morze
Południowochińskie. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie od 2013 r. białe księgi
przypisują SLOC, należy uznać, że kolejnym kierunkiem jest Ocean Indyjski.
Chiny na tym obszarze już na początku XXI w. rozpoczęły inicjatywę strategiczną,
którą określa się jako „sznur pereł” (Ashraf, 2017, s. 169–173).
Przyszły konflikt miałby mieć postać wojny lokalnej oraz wojny ludowej. W 1985
r. Deng Xiaoping stwierdził, że „wczesna, duża i nuklearna wojna jest niemożliwa”,
a Chiny powinny przygotować się na wojnę lokalną (youxian jubu zhanzheng)
(Finkelstein, 1998, s. 126–127). Koncepcja „wojny lokalnej” stała się podstawą
do wytycznych dotyczących strategii wojskowej w 1988 r., natomiast w nowej
strategii z 1993 r. pojawiła się jako „wojna lokalna prowadzona w warunkach
nowoczesnych technologii”, a w 2004 r. była to już „wojna lokalna w warunkach
informatyzacji” pola walki (Ilhan, 2020, s. 13). W 2014 r. dokonano zmiany
w obowiązujących wytycznych dotyczących strategii wojskowej, precyzując, że
chodzi o „informacyjną wojnę lokalną” (da yíng xinxi hua jubu zhanzheng) (Fravel,
2015, s. 5). „Wojnę lokalną” należy rozumieć jako przeciwieństwo wojny totalnej,
czyli ograniczoną geograficznie i o ograniczonych celach politycznych, ale za to
intensywną, szybką, mobilną i przynoszącą duże zniszczenia (Finkelstein, 1998,
s. 127). Celem wojny lokalnej nie jest całkowite zniszczenie przeciwnika. W białej
księdze z 2008 r. „wojnę lokalną” wymieniono w kontekście największych zagrożeń
dla bezpieczeństwa Chin (czyli przede wszystkim niepodległości Tajwanu de iure),
co można uznać za rozpatrywanie konkretnych scenariuszy przez chińskie sztaby
(China’s National Defense in 2008, s. 11).
Niezmiennie od 1949 r. Chiny przewidują, że ewentualny przyszły konflikt
będzie miał postać wojny ludowej. Jest to pojęcie autorstwa Mao Zedonga, które
swymi korzeniami sięga 1937 r. i czasów II wojny chińsko-japońskiej. „Wojna
ludowa” według Mao, to wojna przewlekła, w której zaangażowany jest cały
naród, a właściwie „lud”, posługując się jego kategoriami (1965, s. 265). Termin
„wojny ludowej” znajduje się we wszystkich białych księgach, z wyjątkiem tej
z 2010 r. Być może było to związane z trwającymi wówczas pracami nad nową
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strategią wojskową ChRL, co potwierdzałoby przygotowanie przez chińską
Akademię Nauki Wojskowej kolejnej edycji podręcznika strategii (Fravel, 2015,
s. 5–6). Zdaniem Finkelsteina pojęcie „wojny ludowej” było niekiedy stosowane
jako poprawne politycznie, ale wewnętrznie sprzeczne, jak chociażby w latach
1980–1988 w zbitce „wojna ludowa w nowoczesnych warunkach” (1998, s. 125).
Tymczasem Dennis Blasko twierdzi – sięgając do źródeł wydawanych przez
Chińską Akademię Wojskową – że „wojna ludowa” to jedynie forma organizowania
działań wojennych, niemająca nic wspólnego z poziomem zaawansowania
technologicznego ChAL-W (2014, s. 82). Należałoby zatem rozumieć obecnie
„wojnę ludową” jako konflikt raczej dłuższy, w którym zaangażowane jest całe
społeczeństwo. Taką formę organizacji wojny cechowałby wysoki stopień
mobilizacji nie tylko siły żywej, ale również zasobów materialnych.
Chiny przewidują na czas wojny tak naprawdę mobilizację całej infrastruktury
krytycznej, całej gospodarki oraz ogromnej ilości środków transportowych.
Szczególnie istotne wydaje się to w kontekście ewentualnego konfliktu z Tajwanem,
ponieważ ChAL-W wciąż nie posiada możliwości przetransportowania drogą
morską jednorazowo więcej niż 20–30 tysięcy żołnierzy. Ian Easton podaje,
że wszystkie cywilne jednostki powyżej 50 ton wyporności zarejestrowane są
do służby na wypadek wojny. Na przykład pełnomorskie trawlery rybackie
przeznaczone są do transportu wojsk, co jest ćwiczone w czasie pokoju (2017,
s. 160). Niektóre źródła podają, że chińska CKW oczekuje od floty handlowej
i promów pasażerskich potencjału obliczonego na jednorazowe przewiezienie aż
150 tysięcy żołnierzy ze sprzętem i pojazdami (China Defense Blog, 2017).
Myślą przewodnią we wszystkich strategiach wojskowych ChRL po 1949 r.
było pojęcie „aktywnej obrony” (jiji fangyu). Zostało ono ukute przez Mao jeszcze
w latach 30. XX w. i jest zasadniczym konceptem strategicznym w chińskiej
myśli strategicznej (Fravel, 2014, s. 6). Chiny określają aktywną obronę mianem
„strategii”, ale według Finkelsteina należy ją na gruncie myśli zachodniej traktować
jako doktrynę wojenną (1998, s. 128). Tak samo uważa Ilhan (2020, s. 13).
Blasko traktuje „wojnę ludową”, „aktywną obronę” oraz „obronę poza wodami
przybrzeżnymi” jako trzy zasady chińskiej doktryny obronnej (2014, s. 81–82).
Fravel natomiast słusznie zauważa, że w chińskiej siatce pojęć i terminologii
wojskowej nie ma odpowiednika doktryny wojennej w zachodnim rozumieniu
(Fravel, 2014, s. 5). Chińskie dokumenty tym pojęciem się nie posługują, używając
jedynie terminu „strategia”.
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W białej księdze z 2015 r. w kontekście aktywnej obrony zwrócono uwagę
na wzajemne powiązanie między „obroną, samoobroną i uderzeniami po
rozpoczęciu działań” (Ilhan, 2020, s. 15). Przewodnim sloganem aktywnej obrony
jest zdanie, które ułożył Mao: „Nie zaatakujemy, chyba że zostaniemy zaatakowani;
jeśli zostaniemy zaatakowani, z pewnością będziemy kontratakować” (Fravel, s. 5).
Specyfiką takiego podejścia jest dążenie do jak najszybszego przejęcia inicjatywy
operacyjnej (Flaherty, 2011, s. 97). Według generała Xu Guangyu aktywna obrona
odróżnia się wyraźnie od obrony ofensywnej albo pasywnej. Polega na podjęciu
kontrataków i szturmu przed kontrofensywą oraz przed walną bitwą o znaczeniu
strategicznym (Beijing Information, 2012). Działania ofensywne w obronie mogą
nastąpić po ataku nieprzyjaciela (houfa-zhiren) albo jeszcze przed spodziewaną
agresją (xianfa-zhiren) (Flaherty, 2011, s. 97).
Taka interpretacja aktywnej obrony może prowadzić do spekulacji na temat
ataku wyprzedzającego ze strony Chin. Według Blasko należy wykluczyć poważny
atak z zaskoczenia, mógłby przyjąć on jedynie postać operacji o niskiej
intensywności, na przykład przy użyciu sił specjalnych (Blasko, s. 104). Jednak
inne wnioski podsuwa lektura ustawy antysecesyjnej ChRL z 2005 r., w której
władze wykonawcze zostały zobowiązane do podjęcia wobec Tajwanu środków
niepokojowych (non-peaceful means), w przypadku gdy na wyspie zostałyby
podjęte działania prowadzące do jej faktycznej „secesji” (National People’s
Congress, 2005). W takiej sytuacji siły zbrojne w dowolny sposób określałyby formę
podjętych działań. Łukasz Gacek i Ewa Trojnar twierdzą, że ustawę antysecesyjną
można interpretować przez pryzmat wyraźnego złagodzenia stanowiska Pekinu,
za czym przemawia faktyczne zawężenie możliwości użycia siły tylko do sytuacji
potencjalnego ogłoszenia niepodległości przez Tajwan bądź interwencji sił
zewnętrznych (Gacek i Trojnar, 2012, s. 20–21; Trojnar, 2015, s. 146).
Niezwykle istotnym elementem chińskiej strategii jest odstraszanie
(deterrence) potencjalnych przeciwników. Po raz pierwszy zostało to uwzględnione
w białej księdze z 2000 r. i od razu szczególną rolę przyznano w tym aspekcie
broni nuklearnej (China’s National Defense in 2000, s. 5–6). Od 2008 r. zadanie
odstraszania nałożono również na marynarkę wojenną (China’s National Defense
in 2008, s. 31). Natomiast w 2010 r. taką rolę przypisano także siłom powietrznym
(China’s National Defense in 2010, s. 10). Należy zauważyć, że odstraszanie
w chińskiej strategii ma nie tylko odwieść potencjalnych przeciwników od agresji,
ale również zmuszać oponentów do określonych działań (Blasko, 2014, s. 97).
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Co ciekawe, od 2008 r. w chińskich białych księgach na ChLPZ spoczywa
obowiązek odstraszania niebezpieczeństw (emergencies) dla bezpieczeństwa
publicznego (China’s National Defense in 2008, s. 44). Dwa lata później w zakres
zadań sił zbrojnych weszły również operacje MOOTW. Do MOOTW miała
przygotować się zwłaszcza marynarka wojenna i to na wodach odległych od
brzegów Chin (China’s National Defense in 2010, s. 17). Należy sądzić, że ma to
związek z działaniami floty, które chroniłyby chińskie prawa i interesy na morzu,
zwłaszcza na spornych obszarach Morza Wschodniochińskiego i Morza
Południowochińskiego.
Kitchen zwraca uwagę, że niektóre państwa umieszczają w swych
strategiach również cele pomocnicze (auxillary goals). Czynią tak zwłaszcza
te mocarstwa, które posiadają na to wystarczająco dużo zasobów lub
ich zamiary są ekspansjonistyczne (2010, s. 136). Za najważniejszy cel
pomocniczy w chińskiej strategii należy uznać ochronę chińskich „interesów
zamorskich” (overseas, a więc niekoniecznie w znaczeniu „zagranicznych”).
To nieostre pojęcie może obejmować zwłaszcza morskie peryferia Chin, ale
także SLOC na Oceanie Indyjskim, czy też wręcz chińskie interesy na innych
kontynentach.
Chiny rozumieją więc swoje bezpieczeństwo bardzo szeroko. Jak zadeklarowano
po raz pierwszy w białej księdze z 2015 r., chińskie podejście wobec bezpieczeństwa
ma charakter holistyczny. To znaczy uwzględnia zarówno bezpieczeństwo
zewnętrzne, jak i wewnętrzne, bezpieczeństwo obywateli i terytorium państwa,
wreszcie bezpieczeństwo rozumiane tradycyjnie i nietradycyjnie (China’s Military
Strategy, 2015, s. 6).
Chińska biała księga z 2019 r.
Białą księgę w lipcu 2019 r. opublikowano po czterech latach przerwy. W ciągu
tych czterech lat wydarzyły się niezwykle istotne rzeczy w chińskiej polityce
wewnętrznej, zagranicznej i bezpieczeństwa.
W październiku 2017 r. Xi Jinping został wybrany zgodnie z przewidywaniami
na kolejną kadencję jako sekretarz generalny KPCh, a w marcu 2018 r. –
na przewodniczącego ChRL. W rezultacie Xi został ponownie przewodniczącym
obu CKW. Jednocześnie porzucono ideę kolektywnego przywództwa,
wprowadzając możliwość reelekcji Xi na wszystkie zajmowane stanowiska po
zakończeniu obecnych kadencji.
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W 2013 r. Chiny zaczęły odchodzić od polityki „ukrywania swoich możliwości”
(taoguan-yanghui) wprowadzonej jeszcze przez Deng Xiaopinga w latach 90.
ubiegłego wieku. Nowym głównym celem chińskiej polityki zagranicznej stało
się „poszukiwanie określonych korzyści” (yousuo zuowei). Jednak w jej ramach
Chinom nie udało się ułożyć stosunków ze Stanami Zjednoczonymi na zasadzie
„specjalnych relacji” (Kwieciński, 2020). Dlatego w kolejnych latach polityka
zagraniczna Chin w dalszym ciągu ewoluowała, czego wyrazem była nowa
narracja budowana wokół dwóch wielkich idei: „globalnej wspólnoty dzielącej
wspólną przyszłość” oraz „nowych stosunków międzynarodowych”. „Globalna
wspólnota” to społeczność międzynarodowa, która miałaby funkcjonować
w bardziej równym systemie międzynarodowym i bardziej sprawiedliwym ładzie
światowym. W tak osiągniętej „globalnej harmonii” stosunki między państwami
oparte byłyby na zasadach równości, obustronnych korzyści i współpracy. Te
nienowe postulowane mechanizmy stosunków międzynarodowych zostały
przyporządkowane nowym dwom hasłom, a całość uległa swoistej kodyfikacji już
po ogłoszeniu białej księgi z lipca 2019 r., bo we wrześniu tego roku (White Paper:
China and the World in the New Era, 2019). Chiny przedstawiły zatem własną
koncepcję alternatywnego ładu światowego w opozycji do wciąż istniejącego.
Najbardziej znanym praktycznym przejawem tej zmiany jest zapoczątkowana
jeszcze w 2013 r. BRI.
Najważniejszym jednak wydarzeniem w kontekście białych ksiąg w sprawie
obronności było wprowadzenie najpoważniejszych po 1949 r. reform w ChAL-W.
31 grudnia 2015 r. Xi ogłosił reformę CKW, która odtąd składa się z sześciu
departamentów, trzech komisji i sześciu biur, z których najważniejszy jest
Departament Kolegium Szefów Połączonych Sztabów. Przyjęto również, że
naczelnym wodzem chińskich sił zbrojnych jest szef CKW, co w kwietniu 2016 r.
w swoisty sposób ogłosiła światu agencja Xinhua (Mulvenon, 2016b). Stworzono
nowy rodzaj wojsk w postaci sił wsparcia strategicznego, które miało zajmować
się przestrzenią kosmiczną i cybernetyczną, a tak zwany korpus drugiej artylerii
przemianowano na wojska rakietowe (Mulvenon, 2016a). W 2017 r. stworzono
jeszcze jeden rodzaj wojsk: połączone siły wsparcia logistycznego (IISS, 2018,
s. 225). Zamiast siedmiu dotychczasowych okręgów wojskowych stworzono
pięć dowództw teatrów działań wojennych, utrzymując jednak dwa okręgi dla
Tybetu i Xinjiangu. Każdemu z pięciu dowództw podlegają różne rodzaje wojsk:
wojska lądowe, siły powietrzne, siły wsparcia logistycznego, w trzech dodatkowo
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znajdują się siły marynarki wojennej. W wojskach lądowych utrzymano tylko
13 grup armii jako dowództwa operacyjne o strukturze brygadowej (obecnie
łącznie około 50 ciężkich i 24 lekkich brygad, sześć brygad amfibijnych oraz 30
brygad wsparcia). Pięć samodzielnych dywizji stacjonuje w Xinjiangu, Tybecie
i okolicach Pekinu. Lotnictwo dysponuje ponad 2,5 tysiącem samolotów, które
tworzą 42 brygady i mniejsze jednostki. Marynarka wojenna posiada 52 okręty
podwodne, 82 dużych i ponad 200 mniejszych jednostek nawodnych, a także
własne lotnictwo morskie. Całości dopełniają korpus powietrznodesantowy
i korpus piechoty morskiej, które liczą po siedem brygad (IISS, 2020, s. 260–265).
Biała księga z 2019 r. jest dokumentem, który odzwierciedla te trzy ważne
zmiany, do których doszło po maju 2015 r. Można uznać, że zaprezentowana
w nich strategia świadczy o jeszcze większej asertywności Chin, niż to miało
miejsce cztery lat wcześniej. Chociaż nadal nie wszystko jest wyrażone wprost,
wciąż niektóre kwestie opisywane są za pomocą aluzji i nie brakuje nieostrych
pojęć.
Sytuacja na świecie i w regionie oceniana jest jako stabilna, natomiast w systemie
międzynarodowym „wzmocnieniu ulega świat multipolarny”. Za niebezpieczne
uznano jednak wzrastającą rywalizację między mocarstwami, wyścig zbrojeń
i unilateralizm USA. W regionie odnotowano wzmacnianie amerykańskiego
systemu sojuszy oraz niepewną sytuację na Półwyspie Koreańskim (China’s
National Defense in the New Era, 2019).
W białej księdze z 2019 r. zidentyfikowano trzy rodzaje zagrożeń. Są to
przede wszystkim „zagrożenia wewnętrzne”. Największym zagrożeniem jest
wciąż „tajwański separatyzm”, a następnie działalność „separatystycznych sił”
wobec Tybetu i Xinjiangu. Największą różnicą jest zidentyfikowanie sytuacji
na Morzu Południowochińskim i Wschodniochińskim jako zagrożenia, chociaż
nie wymieniono wprost ewentualnych przeciwników. Wreszcie uznano, że
chińskim interesom w innych rejonach świata (overseas) grożą niepokoje,
terroryzm i piractwo, narażone są chińskie firmy i personel, za zagrożone uznano
chińskie interesy w przestrzeni kosmicznej i cybernetycznej, a także wspomniano
o katastrofach naturalnych i epidemiach (China’s National Defense in the New Era,
2019).
W dokumencie powrócono do prezentowania katalogu celów obrony
narodowej. Tym razem wymieniono: odstraszanie i odparcie agresji, ochronę
bezpieczeństwa publicznego, ludności i stabilności społecznej, powstrzymanie
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„niepodległości Tajwanu”, rozprawienie się ze zwolennikami „niepodległości
Tybetu” i „ruchami separatystycznymi” w Xinjiangu, ochronę narodowej
suwerenności, jedności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa, ochronę
chińskich praw i interesów na morzu, interesów w przestrzeni kosmicznej,
elektromagnetycznej i cybernetycznej, ochronę „interesów zamorskich” oraz
wsparcie zrównoważonego rozwoju kraju. Obok tego przedstawiono również
zadania i misje sił zbrojnych, za najważniejsze uznając ochronę suwerenności
Chin oraz ich praw i interesów na morzu, a także utrzymanie gotowości bojowej,
przeprowadzanie ćwiczeń treningów w warunkach zbliżonych do rzeczywistego
pola walki, ochronę interesów w kluczowych obszarach (gdzie zdolności
jądrowe uznano za „kamień węgielny”, przestrzeń kosmiczną za „krytyczną”,
a cyberprzestrzeń – „kluczową” domenę), walkę z terroryzmem i utrzymywanie
spokoju społecznego, ochronę „interesów zamorskich” oraz udział w niesieniu
pomocy i odbudowie po klęskach żywiołowych (China’s National Defense in
the New Era, 2019). Cele obrony narodowej oraz zadania i misje sił zbrojnych
wykraczają poza zwalczanie zagrożeń. Za najważniejsze cele pomocnicze należy
uznać ochronę interesów „zamorskich” ChRL oraz praw i interesów Chin
na morzu.
W kontekście ochrony „interesów zamorskich” wspomniano o chińskiej
bazie w Dżibuti, będącej w użytkowaniu od 2017 r. Baza ma przede wszystkim
zabezpieczać logistycznie chińskie siły zadaniowe u wybrzeży Somalii, które pełnią
misje patrolowe od końca 2008 r. Ale ChAL-W ćwiczyła już w Xinjiangu szybki
przerzut wojsk drogą lotniczą na odległość 5,9 tysiąca km, czyli dokładnie tyle,
ile dzieli wspomnianą bazę od lotnisk w zachodnich Chinach (Char i Bitiznger,
2017, s. 856).
Najważniejszym środkiem przeznaczonym do zwalczania i odstraszania
zagrożeń pozostają zatem chińskie siły zbrojne. Zgodnie z deklaracjami zawartymi
w białej księdze do końca 2035 r. mają one zakończyć proces modernizacji, a w 2049
r. znaleźć się w gronie najbardziej znaczących sił zbrojnych na świecie (China’s
National Defense in the New Era, 2019). Według białej księgi z 2019 r. chińskie siły
zbrojne mają być gotowe do prowadzenia wojen w „erze informacji”, a jeśli chodzi
o formę organizacji konfliktu, to niezmiennie przewiduje się, że będzie to „wojna
ludowa”, Tym razem nie zastrzeżono co prawda, że założenia te odnoszą się do
„wojen lokalnych”, ale według specjalistów zasada ta wciąż obowiązuje w chińskiej
strategii militarnej (Fravel, 2020). Utrzymana został także inna zasada – „aktywnej
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obrony”. W tych dwóch aspektach Ilhan zwraca uwagę, że siły zbrojne ChRL wciąż
jeszcze nie rozważają prowadzenia operacji wojskowych o zasięgu globalnym,
natomiast w coraz w większym stopniu przygotowują się do prowadzenia działań
ofensywnych (2020, s. 17). W odróżnieniu od kilku poprzednich białych ksiąg
dokument z 2019 r. nie wspomina o operacjach z zakresu MOOTW.
Podsumowanie
Pojęcie bezpieczeństwa ma dla Chin bardzo szerokie znaczenie i jest traktowane
wielowymiarowo. Chiny postrzegają bezpieczeństwo holistycznie, to znaczy
uwzględniają zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Szczególnie
ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo na morzach oraz w nowych
domenach.
Identyfikowane zagrożenia bezpieczeństwa Chin mają przede wszystkim
charakter „wewnętrzny”, a najważniejszym zagrożeniem jest potencjalne
ogłoszenie niepodległości przez Tajwan. Również autonomiczne oraz
niepodległościowe aspiracje Tybetu i Xinjiangu są traktowane jako separatyzm
zagrażający jedności terytorialnej państwa. Nowym zagrożeniem od 2019
r., nazwanym wprost, są konsekwencje narastających sporów terytorialnych
na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim. Jednak w obu
ostatnich przypadkach nie wskazano możliwych przeciwników.
Najważniejszym środkiem w zwalczaniu zagrożeń są siły zbrojne. Chińska
strategia zakłada przyszły konflikt jako „wojnę ludową”, polegającą na pełnej
mobilizacji zasobów narodu i państwa. Głównym zadaniem ChAL-W jest
zwyciężać w wojnach informacyjnych. Należy zgodzić się, że wciąż jeszcze bierze
się pod uwagę udział w wojnach geograficznie ograniczonych, realizujących
niewielką liczbę celów politycznych. Realizacja zasady „aktywnej obrony” ma
prowadzić do jak najszybszego przejęcia inicjatywy operacyjnej i przejścia do
ofensywy.
Najważniejszym celem pomocniczym jest ochrona chińskich „interesów
zamorskich”. To nieostre pojęcie może obejmować tak naprawdę nieskończoną
liczbę celów, czasem wskazywanych ad hoc. Wśród nich największe znaczenie
mają te, które łączą się z chińskimi interesami na obszarach morskich, zwłaszcza
z bezpieczeństwem SLOC, czy możliwością eksploatacji surowców naturalnych.
Chińska strategia obronności i strategia militarna przechodzi ewolucję, liczba
zagrożeń, zakres jej celów, zadań sił zbrojnych powiększa się wraz ze wzrostem

66

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

globalnych interesów Chin. Rozwój RMA z „chińską charakterystyką” zwiększa
znaczenie nowych domen, obszarów morskich, przestrzeni kosmicznej,
cybernetycznej i elektromagnetycznej.
Chińska strategia obronności zakłada wprost zwiększanie siły militarnej
ChRL. Zgodnie z tym założeniem ChAL-W ma być przeobrażona w jedną
z największych i najnowocześniejszych armii świata do 2049 r. Siły zbrojne mają
stać na straży suwerenności Chin także na obszarach, które znajdują się poza
ich efektywną kontrolą (Tajwan, Senkaku/Diaoyu, Spratly). Chińska strategia
wychodzi więc znacznie poza główny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa
państwa w ujęciu Waltza, a tym samym wykracza poza przyjętą hipotezę. Widać
bowiem wyraźnie, że nastawiona jest również na maksymalizację potęgi Chin
i ma charakter ekspansywny.
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Scenario Design of Danish and Norwegian
Military Engagement in Africa
Abstract: The aim of the article is to develop and propose effective scenario-building methods
regarding the scale and nature of Danish and Norwegian military involvement in selected regions
of Africa (Western Africa, Sahel, Horn of Africa) over the next 3–4 years. The adopted time frames
result from the planning cycles of defence and security strategy of the analysed Nordic states. The
subject of analyses will be the security support provided by Denmark and Norway for selected
African countries (Cameroon, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria) through two forms of using the armed
forces. Participation of Danish and Norwegian military contingents in crisis management and peace
support activities – as first. Secondly, direct military assistance addressed to selected countries in
order to establish national and regional security systems and rebuild defence capabilities will be
reviewed. This study will aim to develop an optimal forecasting methodology of future Danish
and Norwegian influence on chosen African countries through the use of military instruments
over a specified time horizon. The construction of optimal methods for scenario design requires
knowledge about the doctrine of international involvement of the armed forces, action strategies,
procedures for the selection of forces, and military assets designated to achieve the assumed goals.
The appropriate scenarios methodology shall include aspects of both states' future foreign military
policy in selected regions of Africa. The following are the scale of involvement, the instruments
of influence, strategic and tactical goals, the military means, institutional levels of cooperation,
direct benefits from protecting both Nordic states' vital interests in a given region.
Keywords: Denmark, Norway, forecasting, foreign military assistance, scenario, military
engagement.

Projektowanie scenariusza duńskiego
oraz norweskiego wojskowego zaangażowania w Afryce
Abstrakt: Celem artykułu jest opracowanie efektywnych narzędzi i odpowiedniej metodologii
budowy scenariusza dotyczących skali oraz charakteru zaangażowania Danii i Norwegii
w wybranych regionach Afryki (Afryka Zachodnia, Sahel, róg Afryki) w perspektywie 3–4 lat.
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Chodzi przy tym o zaangażowanie z wykorzystaniem instrumentów militarnych oraz w formie
interwencji wojskowych. Autor dąży do zidentyfikowania możliwych metod prognozowania skali
oraz charakteru pomocy Danii i Norwegii w zakresie bezpieczeństwa dla wybranych państw,
takich jak Kamerun, Ghana, Kenia, Mali, Nigeria. Analizie poddane zostały zarówno możliwości
udziału duńskich czy norweskich kontyngentów ekspedycyjnych w działaniach o charakterze
zarządzania kryzysowego oraz wsparcia pokoju, jak i czynniki determinujące bezpośrednią pomoc
wojskową dla tych afrykańskich państw w formie współpracy dwustronnej w celu wzmocnienia
ich bezpieczeństwa. W tekście przedstawiono czynniki determinujące politykę wojskową Danii
i Norwegii wobec wybranych państw Afryki, które powinny zostać uwzględnione w procesie
prognostycznym. Artykuł stanowi swoistą propozycję dotyczącą metodologii prognozowania
średnio-terminowej aktywności wojskowej dwóch państw nordyckich w Afryce.
Słowa kluczowe: Dania, Norwegia, prognozowanie, zagraniczna pomoc wojskowa, scenariusz,
zaangażowanie wojskowe.

Introduction
At the turn of the third decade of the 21st century, Danish Defence Forces (in
Danish: Forsvaret) and Norwegian Defence Forces (in Norwegian: Forsvaret) are
actively involved in a broad network of military cooperation with a large group of
African countries. Analysing this involvement, it should be noted that the military
potential of the Danish state and the military potential of the Norwegian state are
both quite limited. In particular, if the number of military personnel in active
service, the types and numbers of military equipment, units, or weapon systems
of different types are taken into account. Despite this fact, Danish and Norwegian
armed forces participation in various cooperation undertakings and support
programs (addressed primarily to East African countries as well as West Africa,
Sahel region, and the Gulf of Guinea) can be assessed as significant, sometimes
even impressive. For this reason, these countries were selected as the subject of
analysis.
Between 2018 and 2020, the Danish and Norwegian expeditionary units have
participated in various forms and scales in joint military ventures and cooperation
programmes, among others, with the armed forces of Kenya, Mali, Cameroon,
the armies of the group of countries under the Eastern Africa Standby Force EASF, within MINUSMA - the United Nations Multidimensional Integrated
Stabilisation Mission in Mali, and the armed forces of the group G5 Sahel. For
over a decade, the Danish Ministry of Defence (in Danish: Forsvarsministeriet)
and the Norwegian Ministry of Defence (in Norwegian: Forsvarsdepartement),
through their subordinate structures and forces, have been planning consistently
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and - what is most important – successfully implementing, the strategic plan of
the military involvement on the African continent. The symbol of Danish military
support for African security was the Danish navy’s missions of the Absalon – the
class ships within the joint, multinational fleet several times in 2008–2015. It
was a part of anti-piracy operations such as Ocean Shield and the international
maritime teams Combined Maritime Forces CTF 151.
State fragility and political destabilisation in Africa affect multiple Danish
and Norwegian interests. Of the greatest current concern of the two states’
decision-makers is the potential for transnational networks of violent extremist
organisations, particularly those affiliated with al-Qaeda and other Salafist terrorist
groups, to flourish in these environments (Norwegian Intelligence Service, 2020).
Danish and Norwegian governments are also concerned about piracy, illegal
trafficking (esp. narcotics, weapons and people), and numerous military security
issues (Norwegian Intelligence Service, 2021). Both states’ priorities - considered
the most important in Africa - are counterterrorism, counterpiracy, countering
activity the radical Islamic movements and armed groups, enforcing partner
nations military strength and capabilities (Danish Defence Intelligence Service,
2020, pp. 49–71).
The aim of this article is to understand the roots of two Nordic states’
engagement in Africa and then formulate a methodology for forecasting future
scenarios regarding the scale and nature of Denmark’s and Norway’s involvement
in selected regions of Africa (Western Africa, Horn of Africa, Sahel), which is
based on military instruments and will take the form of military involvement,
over the next 3–4 years. The author intends to answer the question of what factors
and determinants should be taken into account in order to develop correct
forecasts and scenarios for Nordic military engagement in Africa. Moreover,
the author aims to identify methods of integrating the mentioned factors and
determinants into a coherent prognostic tool. In the author’s opinion, it is fully
legitimate to discuss and present these countries at the same time. This is because
their doctrines of foreign military engagement share many similarities.
The subject of analyses will be the security support provided by these states
for selected West African, the Horn of Africa, and Sahel countries (Cameroon,
Ghana, Mali, Nigeria, Kenya) through two forms of international use of the
armed forces. First, the participation of two Nordic states’ military contingents
in crisis management and peace support activities is discussed. Secondly, direct
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military assistance is addressed to selected countries in order to establish national
and regional security systems and capabilities. It is worth emphasizing that in
theoretical terms, Nordic military involvement in Africa should be studied
both using the paradigms of realistic and neorealist theories, as well as using
the paradigms of the liberal theories of international security and international
relations. The military assistance of Denmark and Norway towards African states
is determined by premises attributed to a realistic and neorealist perception of
global politics, as well as by premises resulting from liberal thinking (Nowak
& Nowak, 2015, pp. 26–33).
International military engagement as a subject of analysis
Danish and Norwegian defence policy has a much broader function than country
protecting and war fighting alone (Norwegian Ministry of Defence, 2009, pp.
53–72). Through the international defence engagement, both states use military
capabilities to influence and shape the international security environment, but
also to promote and protect the Danish and Norwegian interests abroad. Thus,
foreign military engagement can be considered as a forward presence overseas.
It is a special sphere of defence activity in which armed forces use the military
capability to achieve influence and, as a result, to create the effect strong enough
on the support of outcomes set out by the government. In other words, the overall
aim of foreign military engagement is to support national-enduring interests in
a given country or region by delivering hard power.
Danish and Norwegian international defence engagement understood as the
activity having a military-strategic end-state has six key characteristics. It is based
on a long-term view of important goals in a region or country and clearly assumes
a desirable end-state. Armed forces activity is deliberate and not conducted solely
in response to the security events, but instead takes a view of long-term interests
set against the current situation and potential future development. The military
activity involves foreign partners, who can choose which activities they participate
in. Foreign military relations require a cooperative approach based on mutual
interests. Armed forces activity may be directed towards conflict prevention,
security sector reform, and military capability building in priority countries.
The overseas military activity supports three pillars of Danish and Norwegian
global stability strategy: early warning, rapid crisis prevention and response, and
upstream conflict prevention (Norwegian Ministry of Defence, 2020).
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The forecast methodology developing in order to prepare and formulate the
future scenario of Danish and Norwegian engagement in the African security
system shall relate simultaneously to the two forms of international military
involvement. First of all, forecasts of possible forms of the use of military force as
part of contingents the international, multinational stabilisation forces. It means
Danish Armed Forces and Norwegian Armed Forces participation in peace
support or peace enforcement operation in weak, failed states and participation
in crisis management operation during different kinds of internal conflicts or
local - regional conflicts. Secondly, forecasts of possible forms of involvement
of both states’ military forces and resources (bilateral and multilateral actions at
the military level) as part of foreign military assistance aimed to strengthen the
defence potential, defence capabilities, and crisis response mechanisms of African
partner countries.
In the process of building a forecasting methodology, research attention
should be focused on the Kingdom of Denmark (in Danish: Kongeriget Danmark)
and the Kingdom of Norway (in Norwegian: Kongeriket Norge) as two political
actors undertaking specific international activities. In that case, the subject of
the forecasting process will be the Danish and Norwegian influence on chosen
African countries (shaping their security and defence policies) through the use of
military instruments over a specified time horizon. The forecasting method should
cover all components of the policy formulation and implementation process. The
construction of the scenario requires knowledge about the doctrine of international
involvement of the armed forces, action strategies, procedures for the selection of
forces, and military assets designated to achieve the assumed goals.
For the purpose of this article, we should distinguish between main terms and
categories and tend to explain them. Both, security cooperation term and security
involvement term can be generally connected with the broad category of activities
undertaken by Danish and Norwegian ministries of defence, to encourage and
enable foreign partners to work with both Nordic states with the aim to achieve
national strategic security objectives. They can include the interactions of pure
military nature and foreign defence relations. Foreign military assistance (also
known as synonyms: foreign defence assistance, foreign security assistance, foreign
military support) refers to governmental activities that support the development of
capability and capacity of foreign security forces (including armed forces) and main
supporting institutions. Foreign military assistance activities are primarily used to
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assist a host nation - partner nation in defending against internal and transnational
threats to stability. Military assistance to partner countries can take the form of
defence materials transfer, military training, military education, defence-related
services to the host nation’s branches and units (Larsen & Nissen, 2017).
In the problematic dimension, the correct forecasting method will concern
the key aspects of Denmark’s and Norway’s future foreign military policy in
selected regions of Africa. The following are the scale of involvement, the
instruments of influence, strategic and tactical goals, the military means
involved, institutional levels of cooperation, direct benefits in terms of protecting
two Nordic states’ vital interests in a given region. State leaders and decisionmakers tend to balance multiple militaries, political, economic, and other
considerations in managing defence-related affairs. In a crisis or conflict, they
make some decisions based primarily on the broader non-military strategic
considerations. While in the face of tactical or operational situations, military
concerns and motivations may be more imperative. Among the most important
forms of defence-related political-strategic decisions are those to commit the
nation to multidimensional, lasting, deep foreign military cooperation or
various levels of military support to partners overseas. But also, are those to
deescalate a regional or international crisis in a way consistent with a national
security strategy. Mentioned political-strategic decisions might take various
practical forms of activity in peace time: international employment of military
forces at the operational or tactical level, training and equipping programmes
intended for foreign units, participation in the execution of different types of
host-nation operations, non-combat activities in cooperation with formations
of partner countries (Reveron, 2016).
The development of a forecasting method in order to present possible scenarios
for the scale and nature of possible Danish and Norwegian military involvement
in selected African countries such as Cameroon, Ghana, Kenya, Mali, and Nigeria
is an extremely important and desirable research task today. Moreover, in the
author’s opinion, there is a serious gap in the literature (both Danish, Norwegian,
and international) when it comes to forecasting possible scenarios for two
states’ medium-term security support to certain African countries. No scientific
publications are forecasting the Nordic military involvement in this continent.
The proposed prognostic method of developing functional scenarios will help to
fill the existing gap.

Artykuły

77

In the author’s opinion, the most appropriate methodological approach in
constructing forecasts for this particular research case is the analytical approach.
It enables the identification of the most important variables and the analysis of the
correlation between them. Moreover, in this case, the best forecasting methods
seem to be extrapolation and the analogy method. Extrapolation is of particular
importance for the adequacy of forecasts, i.e., the transfer of previously observed
tendencies or trends into the future (Sułek, 2010, pp. 27–31). A special matrix
must be created in order to formulate scenario proposals, taking into account all
elements necessary for their correct formulation and presentation. The matrix
elements should be conditions, determinants, objectives, types of activities,
and forms of use of the military instruments under cooperative programs,
planning requirements, and conducting defence activity in a particular case.
The implementation by the Danish and Norwegian armed forces their strategic
functions in the form of direct military assistance in the relations with given
African countries is and will be (in each specific future case) a peculiar synthesis or
composition of various strategies, types of activities, and platforms of cooperation
and influence. As a result, in order to correct formulate scenarios, it is necessary
to include them comprehensively (Thurston, 2020).
At the root of the international military, foreign commitment, and engagement
of modern states is usually the will to implement the three fundamental goals of
strategic importance for its national and international security interests. First, it
is about protection and defence against external threats and rapidly spreading
challenges for national security, coming from the international environment
- global security system (i.e., protection of vital security interests of the state
and citizens). Secondly, every government focuses on protection and defence
of prosperity against negative dynamics and processes within the international
security system, disrupting the proper functioning of their own economy and
destabilising the proper functioning of selected areas of international trade and
global economy (such as free access to natural resources, the possibility of using
external - foreign energy resources, uninterrupted movement of goods and global
trade). Finally, the crucial goal is the protection and defence of global influences,
understood as the ability to effectively influence and shape specific processes
taking place within other countries or regions in the world. In the scope of among
others processes of democratisation, building well-functioning multilateral,
local, and regional institutions and security management systems, processes of
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developing permanent and stable state institutions, protecting human rights and
freedoms, preventing the spread of influence of armed movements and groups of
terrorist and fundamentalist nature (Ministry of Defence of Denmark, 2009, pp.
16–19).
Assuming that these are the strategic goals of the military involvement of
modern states and the objectives of military support policy, considerations
regarding the Danish and Norwegian future military presence in Africa must
start with the answer to the question: Which of these goals can Danish and
Norwegian states implement and achieve through military influence on African
countries? What must be underlined is that both Danish and Norwegian concepts
of foreign military assistance stress certain key aspects of a military involvement
that expanded well beyond tactical capabilities development and technical
transformation of partner countries’ armed forces. The official doctrinal guidelines
of both states define the strategic goal of foreign military assistance as creating
foreign military forces that are competent, capable, sustainable, committed, and
confident and have a structure and apparatus tied to regional stability. As we see,
the ultimate, overriding goal of foreign military assistance is to develop security
(armed) forces that contribute to the legitimate governance of the partner country
population (Gustavsen, Lien & Tollefsen, 2017).
Nordic dimensions of international military activity
International studies theory has identified two primary but interrelated drivers of
international military activity and international military cooperation of modern
states – structural causes (underlying) and proximate causes (immediate).
Structural roots of international military engagement and efforts can be
understood as the broader, systematic, political, economic, doctrinal, or societal
level forces that increase the impulse and urge for states to use their own military
force to achieve their strategic goals in the international system. These drivers
could be found at the global-systemic or regional-systemic level of investigation.
As for proximate drivers, these could be the details - specific parameters involved
in the immediate flashpoint of a crisis situation or detailed issues related to
a specific decision-making process under certain conditions. Proximate forces
directly affect decisions regarding forms and methods of international military
power and armed forces employment and directly determine the nature of foreign
military involvement (Gray, 2018).
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In the case of research on the future Danish and Norwegian military
involvement in Africa and on the future scope and nature of these states military
cooperation with the group African countries such as Cameroon, Ghana,
Kenya, Mali, and Nigeria, it should also be formulated as the basis for creating
individual scenarios. The structure of such scenarios should contain a complete,
comprehensive map of possible, forecasted security conditions within two
Nordic states’ military involvement. Initially, the following security situations
conditioning Nordic military involvement in Africa may be identified as follows:
• Socio-political or military crisis in a given country;
• Activities of armed groups or terrorist groups destabilising the internal
situation and transferring armed conflict to neighbouring countries;
• International armed intervention in the form of peace support/enforcement
operations or crisis management operations;
• The need to strengthen the internal security system and the defence
capabilities of the partner country. In order to enforce its abilities to
eliminate irregular armed groups or criminal groups (Norwegian Ministry
of Foreign Affairs, 2018).
A prerequisite for building possible scenario of Danish and Norwegian
military involvement in the countries of the West African region, the Horn
of Africa region, and the Sahel is to accept the thesis that the security of both
countries (especially in its international dimension) is very much linked to the
development of the political, economic and security situation in almost all regions
of the African continent. What’s more, it is strongly connected with defence
policy of given African states (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2017, pp.
16–18). Consequently, the effects of various phenomena, processes, and events
taking place in the individual African countries, directly and indirectly, affect the
level of security of two Nordic states. But also, they determine the possibilities of
implementing international interests by the Danish and Norwegian governments
(Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2010).
Therefore, the initial hypothesis of this article can be adopted that in the coming
decades, the political situation and security status of African countries (recognised
as being of key importance for Denmark’s and Norway’s role and position in the
global economic, political, and international security system) will be the point of
the departure in the process of formulating both countries defence policies and
international influence strategies (The Danish Government, 2018). According to
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most international forecasts, today, at the turn of the second and third decade of
the 21st century, nearly 50 countries on the African continent are characterised
by the weakness and inefficiency of political power so serious that it threatens
their sovereignty, survival, existence as an independent, coherent political and
legal entity. At the same time, hostile non-state actors (fundamentalist politicalreligious movements or terrorist organisations) in favourable circumstances could
probably attempt to break up these state structures (Hull Wiklund & Nilsson,
2016). The collapse of weak states, which are today threatened by destabilisation,
may occur both as a result of the influence of internal factors and actors, as well
as the influence of external actors. It can, therefore, be assumed without a doubt
that security in selected regions of Africa is already the key place in the catalogue
of the long-lasting, strategic objectives of Danish and Norwegian foreign policies
and also the key tasks within military security policy priorities of both Nordic
states (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2013).
Danish and Norwegian activities towards African countries and military
involvement in selected African states primarily take two forms. First, we observe
activities aimed at eliminating or neutralising foreign threats to the state,
society, internal values, but also the position and role of two Nordic countries
in international relations and within the global political and security system.
Secondly, we are also witnessing preventive and pre-emptive actions which
are primarily aimed at contributing to the increase of security strength and
capabilities (organisation of defence structures, development of crisis response
systems) of recipient countries of Danish and Norwegian assistance and military
support (Lunde Saxi, 2010, pp. 91–118).
According to Danish and Norwegian armed forces doctrine, operations abroad
are categorised in relation to the conflict spectrum and designated as military
contribution in peacetime, stabilisation operations, combat against irregular forces,
and combat against regular forces. Such a categorisation is an aid to describing
which operational methods, force structure, and what kind of military activity is
necessary under differing operational environments, geopolitical surroundings,
and warfare conditions. One of the crucial factors affecting the impact, nature,
and strategic aims of foreign military assistance is whether support is provided
in the context of the United Nations peace support efforts or provided through
bilateral or regional - multilateral cooperation’s channels and tools. The Nordic
armed forces operations abroad will often form part of a multinational peace
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support operation mandated under Chapter VI and Chapter VII of the United
Nations Charter (Balcerowicz, 2006, pp. 152–166). United Nations and North
Atlantic Treaty Organisation - NATO member states can operate within the
following categorisation of peace support operations: preventive diplomacy,
peacekeeping, peacebuilding, peace-making, peace enforcement (Defence Staff,
2007, pp. 23–29).
Most of the conflicts of the last twenty years in Africa can be called: lowintensity conflicts. They are often long-lasting and can cover different forms of
pressure and armed violence, from terrorism to rebel movements and irregular
formation activity. Low-intensity conflicts are generally limited to a specific
geographical area (mostly are internal, intra-state) and can be characterised by
limitations on weapons, tactics, and the level of violence. Irregular forces engaged
in low-intensity conflicts can cover a broad spectrum of opponents, ranging from
well-organised rebel movements, local warlords, and their followers to criminal
groups (Gray, 2005, pp. 212–254). Irregular forces are often ideologically or
religiously motivated and largely unaffected by the type of rationality underlining
the traditional, classic way of fighting - classical Western warfare art (Hammes,
2006, pp. 130–152). According to the defence doctrines of both Nordic countries,
armed forces shall, within the limits of international law, be able to contribute
military assets and capabilities as a part of multinational efforts or bilateral
relations and commitments. They aim to impose control over the situation that
threatens Western-Nordic security or Danish and Norwegian vital interests or has
other unacceptable consequences for international law and international security.
Such crisis management might include all kinds of military-related challenges
and undertakings. In principle, it takes place anywhere globally and be led by
international organizations such as the United Nations and NATO or be carried
out by coalitions of limited duration. In the aftermath of some acute international
or regional security crises, there will be a need to employ military assets and
capabilities for some time to maintain control and contribute to stability and
positive development (Kusztal & Rdzanek, 2020).
Two forms of foreign military engagement - involvement providing military
support to diplomacy and assisting other countries in their defence system (armed
forces) development are considered to be critical points of Danish and Norwegian
defence doctrine. As part of the effort to establish international peace and security,
armed forces shall contribute to helping selected partners (also in Africa) build
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up their self-defence capability, capabilities to contribute to regional security and
reform or modernise their defence system, esp., armed forces. A special, unique
kind of their military involvement in Africa is military assistance to selected
countries. Foreign military assistance and foreign military cooperation (force
enabling) consist of improving the capacity and capability of international partners
to apply or threaten force and encompasses a wide array of concepts. It may be
used to help state or non-state actors bolster their military capability, to improve
state or regional security, to enhance elements or institutions of military power, to
make an allied or aligned state a more effective partner, or to link a foreign state to
one’s own security strategy by way of military cooperation (Omeni, 2018). Foreign
military contribution of Danish and Norwegian armed forces might include
education and training of other states’ military and paramilitary personnel. It also
can take the form of knowledge and operational skills transfer to partner forces
to a more effective fight against terrorism and international organised crime. The
framework of foreign activity planning is always done in the context of what the
partner state wishes to do and the regional geopolitical and balance of power
context (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2018).
We can take for granted that foreign military assistance is a term that refers to
all material, operational, and functional efforts to influence, engage and support
partner-state security institutions, including all defence system components
and armed forces structures - services. Foreign military assistance encompasses
all related terms, such as Building partner-state capacity (BPC), Security sector
reform (SSR), Defence institution building (DIB). Most directly explaining, Danish
and Norwegian military building and capacity building assistance, including
knowledge transfer and training organisation, strengthens overseas security
and defence forces (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2015). Two Nordic
states also provide professional military education, as well as training, in order
to build partner capacity in logistics, intelligence, operational planning, and
other higher-level defence functions. Ideally, partner forces use this increased
capacity to provide public internal and external security better, to deter a hostile
insurgency and illegal militia groups, and to prevent terrorism, while adhering to
the norms of human rights and civilian control of the military sector (Sedra, 2017,
pp. 52–156). If partner security and defence formations and units are unable to
deter challenges from insurgents or militia groups, improved arms and training
could enable these forces to carry out more effective counterterrorism and
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counterinsurgency operations. For example, Kenyan land and naval forces that
received international training and equipment proved the capability of conducting
a complex amphibious assault against al-Shabaab in Somalia. Internationally
supported forces from Uganda, Kenya, and Burundi (operating as a part of the
African Union Mission in Somalia) were able to retake most areas that had been
captured and, after that, controlled by al-Shabaab (Kusztal & Rdzanek, 2020, pp.
237–267).
As it was mentioned, to achieve its strategic security goals in Africa, above
all: combating terrorism, combating maritime piracy, counteracting belligerent
rebel and insurgency movements, Denmark and Norway prefer cooperation and
connection with African partner nations. Rather than deploying a large number
of forces, the Danish government (Norwegian - to some extent, not entirely) has
invested in building defence and security capabilities of its African partners.
According to Danish officials and decision-makers view, such investments and
commitments have made both Africa and Nordic states more secure. From the
perspective of the Danish foreign military assistance concept, relatively small but
wise investments and transfers made within partner countries’ defence institutions
offer disproportionate benefits to Europe and Scandinavia in the future, reducing
the risks of destabilisation and radicalisation of persistent conflicts.
Analysing the premises of two Nordic countries’ participation in bilateral and
multilateral cooperation with African countries on a military level, one can put
forward the working hypothesis that it contributes to implementing three strategic
goals related to the national interest and security. First, it always results from the
desire to protect vital interests like political or economic in the security sphere
in the face of a real threat of threat to their undisturbed implementation. In this
case, we can talk about preventive measures. Providing specific military support
or engaging in rebuilding the military capabilities of a partner country is intended
to give the possibility to prevent certain types of threats. Secondly, building
a network of institutional, functional, operational, and political cooperation with
the defence systems and security actors of African countries could create a set of
certain possibilities. It allows countries like Denmark or Norway to use their armed
forces in overseas operations - foreign armed interventions optimally and most
efficiently if there is a need to dislocate forces and undertake different military
operations in the selected corner of the African continent. Thirdly, we should not
forget that any form of military cooperation, any form of military involvement
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that helps to build and develop the armed forces of a partner country, always
contributes to shaping the regional security system. Hence, it indirectly gives
the opportunity to influence decisions taken by political and military decisionmakers of the recipient country in relation to the military security and defence
policy established and implemented by this entity (Kusztal & Rdzanek, 2020).
A forecasting methodology should set out the key strategic aims of international
military engagement (Williams & Bellamy, 2021, pp. 113–244). These strategic
aims are:
• To establish comprehensive military and security relationships in the
regional and global dimension through the persistent presence supporting
bilateral and multilateral standing commitments.
• To build international and partner-actors’ capabilities and will to counter
and fight existing threats as well as the will to contribute to peace support
operations.
• To prevent armed conflicts and tackle the root causes of regional instability.
• To sustain and empower the political position and influence with allies
and partners.
• To protect and promote a stable, rules-based international system that
directly and indirectly supports national security interests (Kusztal
& Rdzanek, 2020).
So, as we can see from the above characteristics, a fairly long list of generic fundamental foreign defence engagement goals can be enumerated. One should
count among them the following: defend, protect, influence, promote, build,
enforce, encourage, deter (Makowski, 2000, pp. 224–268).
Foundations and variables of the forecasting method
In the process of constructing the forecasting method and selecting the most
appropriate methodology for determining the future military activity of the
two Nordic states in Africa, one should take into account the multiplicity of
methods and strategies of the state’s military influence on the outside world.
State’s concept and approach for applying instruments of power (including
military ones), launched to achieve the desired security goals - to reach assumed
international security influence - may include various forms of foreign military
activity. An effective prognostic model must make it possible to formulate specific
engagement scenarios adequately to the security situation in beneficiary countries
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and the dynamics of the security situation in a given region of Africa. The range
of possible forms of military use of force is very wide and includes, among others,
observation, enabling, shaping, persuading, inducing, deterring, subduing (Watts
et al., 2018, pp. 9–46).
Therefore, while developing a Danish and Norwegian military involvement
forecast methodology in Africa and building scenarios for further Danish and
Norwegian engagement, it is necessary to comprehensively determine which
specific consequences and effects result from the two states’ actions. When a threat
or armed violence occurs, assistance and commitment of the expeditionary
contingents are primarily focused on measures to prevent instability or armed
destabilisation. Emphasis is therefore placed on strengthening the resilience and
effectiveness of the partner’s defence system and providing protection for the
critical components of this system. We can predict that in the foreseeable future,
both Nordic countries will be using foreign military assistance mostly to develop
partner capacity to combat irregular threats such as terrorism, maritime piracy,
insurgency. But also to gain access to and influence with important partner
nations located in regions of crucial importance to its interests. However, when
the scale and activity of hostilities and the intensity of organised violence led to
a classic political-military crisis or even a classic internal conflict, then a change
in the form of military support is required (Shurkin, Pezard & Zimmerman, 2017,
pp. 59–86).
When it comes to the methodological approach to developing an optimal way
of forecasting the Danish and Norwegian military involvement in the security of
selected African countries, we should take into account key factors determining
their activity in relations with African partners. It must be remembered that the
strategic process of military involvement in a foreign country always begins with
an evaluation of the international and domestic contexts of that kind of activity,
and what is also very important - the possibility of effective action in the given
conditions (Holmquist, 2014). The international context describes the elements
and conditions in the international context, powerfully shape both the situation at
hand and possible approaches to dealing with it. The adopted prognostic method
must identify the most important regional and global conditions and dynamics
that bear on the nature of the situation at hand. The state’s own domestic context
can either enhance or inhibit the ability to develop a strategy for a particular
challenge. Thus, the prognostic method must identify domestic political,
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economic, bureaucratic, social-cultural, and technological factors that are likely
to help or hinder both the strategy-making effort and its viability once executed.
Constraints are the factors that limit strategic freedom of action. Whether in the
form of diminished elements of power or weak institutions and actors, insufficient
means are often difficult to overcome. The element of time potentially poses
a constraint on action. Also, policy, legal and normative boundaries can present
constraints, whether imposed from within the state or externally.
Political-strategic decision-making considering foreign military cooperation
and foreign military assistance responds to both pure military and non-military
considerations. The forecasting of such decisions must adequately represent
both military and non-military factors. Scenarios that realistically simulate
conditions that would shape strategic decision-making regarding foreign military
engagement and assistance must absolutely be based on broad expertise on relevant
countries involved and accurate representation of the key structural factors.
A well-developed technique for scenario construction should cover any type of
foreign military engagement that includes the use of military forces overseas.
This can range from peace-time non-combatant assistance, through participation
in counterterrorism and counterinsurgency, to deployment of force contingent
within the framework of major peace support operation or comprehensive
crisis response mission. A well-designed forecasting model should apply only to
those hypothetical sequences of events, which are logical, sensible, feasible, and
plausible. But, what must be underline, must apply to the security dynamic, which
can lead to military involvement or intervention. The very act of envisioning
a hypothetical situation of intervention or assistance in the face of a security crisis
or regional armed conflict requires the imaginative visualisation of the world that
may radically differ from the current state of affairs (Van der Lijn et al., 2019).
Each scenario of the future military involvement of both Nordic states in
selected African countries should absolutely be based on all factors (internationally,
regionally, or domestically) that affect - determine the development or
implementation of Nordic foreign military engagement. That kind of context can
include political matters, historical events, cultural, religious, ethnic, or tribal
factors, societal norms, and structures. Almost anything could influence the
armed forces’ activity in a specific country or region, and implementation of the
national security aims those countries that have engaged in various programs of
military activity in the international dimension.
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When we develop predictive methods for the future involvement of Denmark and
Norway in the security system and security dynamics of selected African countries,
it must be absolutely remembered that the intervention will always be associated
with destabilization or conflict in that country or its security environment. That is,
in order to effectively forecast the nature of the military engagement of Denmark
and Norway in Africa, tools for forecasting armed conflicts in selected regions of
Africa should be built (Peters, 2007). When the analysis is made of the security
situation in the states of the African continent, which are potential participants of
military cooperation and security support, it should be noted that they are a source
of potential armed conflicts. The countries like Mali or Nigeria face significant
challenges that are a direct result of the historical and continuing cycles of violence
(Forsvarsakademiet, 2014). They include, among others, high poverty rates due to
poor economic performance, poor governance, endless conflicts between different
groups, weak institutions, ethnic affinities, and general internal insecurity (ColdRavnkilde, 2013, pp. 13–37).
The development of a method for building scenario that incorporates
international studies and wars study’s findings of international conflict, civil war,
and security crisis requires some expertise of the different types of factors that can
lead or contribute to armed conflict within the boundaries of the partner state,
or region where the partner states are located. The generic escalation templates
offer a starting point for structuring the key assumptions of the specific scenarios
(Lia, 2005). The template should include all variants that explore how relevant
risk of destabilisation, armed crisis, or conflict can favour Danish and Norwegian
involvement. The point of departure of initial forecasting assumptions and
approaches must be making identification of generic crisis and conflict scenarios,
which seek to capture the range of situations in which Danish and Norwegian
military forces may be deployed in partner countries on the African continent
(McCauley, 2017, pp. 96–170). That kind of generic scenario will help to identify
the particular nature of threat or challenge facing Danish and Norwegian security
interests and indicate the military responses that are most likely to work. These
scenarios shall be limited to specific moments in time, location, characteristic of
situations, particular types of actors, different phases of crisis or destabilisation.
The logic needed to develop and introduce Danish and Norwegian military
strategy forecasting methods towards some countries in Africa entails applying
the six following fundamental elements. These six essential elements must be the
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part of strategic thinking matrix before taking the developing credible scenario
methodology:
• Analysing the strategic situation (the context and assumptions about that
context);
• Identifying Danish and Norwegian interests at stake in the situation;
• Defining the desired Nordic states ends and goals (the outcomes sought),
to include first defining the overarching political aim (long-lasting), and
then the subordinate objectives required to achieve it;
• Identifying the resources and capabilities needed to achieve the desired
ends;
• Designing - project the ways and means that both state governments have
to use to achieve the desired ends;
• Assessing - to evaluate the challenges, costs, and risks associated connected with the strategic design.
Conclusions
As has already been said, the main research objective of that article is to develop
a proprietary methodology for forecasting and analysing the Danish and
Norwegian involvement in the chosen region in Africa. But, what’s important,
to carry out such an evaluation of the Danish and Norwegian engagement while
respecting the principle of taking into account a wide range of parameters,
determinants, and indicators. As a result of adopting such an approach concept,
the existing cognitive and practical gap will be filled. The logical framework
that will be built by us should make possible to link various forms and types of
activities or cooperation to strategic aims through outputs and narrow objectives.
To help us consider what activities could achieve specific objectives and strategic
aims, and in order to support the logical framework, we have to undertake
a mapping defence engagement objective onto a range of generic output types,
which have been developed for forecasting purposes. Activity-to-object mapping
and objective types - output types are crucial pillars of international taxonomy.
That development is a prerequisite to give structure to the wide range of available
military undertakings, interventions, or cooperation and then to apply necessary
evaluation measures. The implications of this research approach extend well
beyond qualitative analyses in specific contexts. It allows us to explore the effects
of foreign military assistance programmes in the selected regions generally
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characterised by lower levels of institutional development and higher political
fragility than the global average.
An effective method for forecasting the possibilities of military involvement
in developing security systems of selected partner countries in Africa should
make possible to look beyond individual cases. As well as to detect, assess, and
predict broad trends in the relationships between Danish and Norwegian military
assistance provided and main threats, unfavourable security phenomena, military
armed violence, and clashes in Africa. More specifically, it should support to seek
answers a set of the following questions:
• What is the nature of the relationship between Danish and Norwegian
military involvement (as a part of peace support forces contingent or in
the form of foreign military assistance provided) and the incidence of
maritime piracy, terrorism, insurgency, rebel activity, and civil wars?
• Can Denmark’s and Norway’s foreign military assistance be an effective
tool for achieving counterterrorism, counterinsurgency, and counterpiracy
goals in Africa?
• Are there trade-offs between Danish and Norwegian efforts to disrupt,
degrade and ultimately defeat various belligerent and crime groups in
Africa and the goal of developing partner security and defence forces
assets and operational capabilities?
• Are certain types and procedures of Nordic-provided military assistance
more successful and efficient than others?
• Are certain types of African partner nations more promising cooperation
partners than others?
The Danish and Norwegian engagement scenarios that will be used in the
forecast method should be developed based on the successive steps. The first step
is getting to know and presenting the Danish and Norwegian perception of the
security situation in selected West African countries, the Horn of Africa region,
and the Sahel region. The second step is to carry out the analysis and characteristics
of both states’ interests (political, economic, ideological) in relation to selected
countries and within the relations with selected African countries. The third step
is to carry out the analysis and characterisation of strategic goals and doctrines
of Danish and Norwegian foreign and security policy in the coming decades in
relation to the African continent. The fourth step is to carry out the analysis and
characterisation of connections and relationships between specific conditions
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and dynamics in selected regions of Africa, and vital goals, interests, values of

Danish and Norwegian foreign, economic and security policy on a continental
and global dimension. The fifth step is to carry out the analysis and characteristics
of connections and dependencies between the state of internal and regional
security in selected areas of Africa and the Danish and Norwegian position and
role in international relations. The sixth step is to prepare forecasts of the possible
dynamics of the security situation in selected countries and regions of Africa. The
seventh step is to carry out the analysis and characteristics of military influence
available to both Nordic states in relations with African countries. The eighth step
is to define and describe the needs of potential African partners in the organisation
and functioning of state security systems.
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Radykalizacja młodzieży do terroryzmu na przykładzie
„zagranicznych bojowników terrorystycznych”
z regionu Kaukazu Północnego
Abstrakt: Celem artykułu jest wyjaśnienie procesów, które prowadzą młodych ludzi do
zaangażowania w działalność terrorystyczną w szeregach międzynarodowych organizacji
dżihadystycznych. Główny problem badawczy ujęto w formie pytania o to, jakie mechanizmy
grupowe i indywidualne skłaniają młodych ludzi do terroryzmu? W szczegółowych dociekaniach
poszukiwano odpowiedzi na dwie kwestie: 1) jak wypracowane dotąd w naukach społecznych
teoretyczne modele radykalizacji dają się zastosować do wyjaśnienia współczesnej mobilizacji
bojowników walczących w Syrii i Iraku?; 2) jak w świetle dostępnej wiedzy wyjaśnić można
radykalizację islamistyczną młodych ludzi z regionu Kaukazu Północnego? W opracowaniu
wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa, a także metody ogólnologiczne, takie jak analiza,
dedukcja i synteza. Przegląd współczesnych koncepcji radykalizacji pozwolił na sformułowanie
oceny, że w zrozumieniu zjawiska radykalizacji bardzo przydatny jest model „3P”, zwracający
uwagę na czynniki „wypychające”, „przyciągające” oraz osobiste (push-pull-personal). Analiza
sytuacji na Kaukazie Północnym wykazała, że w ostatniej fazie poprzedzającej decyzję o wejściu
na drogę terroryzmu szczególnie ważne są czynniki z grupy pull: wpływ najbliższego otoczenia
społecznego, wpływ tzw. wehikułów radykalizacji, dynamika grupowa oraz działania rekrutacyjne
ze strony organizacji terrorystycznej.
Słowa kluczowe: terroryzm, radykalizacja, bojownicy, FTF, dżihadyzm, ISIS, Państwo Islamskie,
Północny Kaukaz.

Process of Youth Radicalization Towards Terrorism Demonstrated
with the Example of Foreign Terrorist Fighters from the North Caucasus
Abstract: The purpose of this article is the explanation the processes that lead to the involvement
of young people in terrorist activities undertaken by international jihadi organizations. The main
research question was what kind of group and individual mechanisms pushed young people
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towards terrorism. Detailed research was aimed at addressing the following issues: 1) How do the
theoretical models of radicalization, so far developed by social science, apply to explaining the
current mobilization of fighters in Syria and Iraq?, 2) How – in the light of available knowledge
– can the Islamist radicalization of young people from the Northern Caucasus be explained?
The author applied the critical literature review method and general methods, such as analysis,
deduction, and synthesis. The review of modern conceptions of radicalization allowed formulating
a thesis that this phenomenon could be explained with the “3P” Model, calling attention to push,
pull, and personal factors. The analysis of the situation in the Northern Caucasus showed that
most important in the last phase before deciding to join a terrorist group are the pull factors, the
influence of the closest social circle, the impact of the so-called radicalization vehicles, group
dynamics, and recruitment activities conducted by terrorist organizations.
Keywords: terrorism, radicalization, fighters, FTF, jihadism, ISIS, Islamic State, North Caucasus.

Wprowadzenie
Celem artykułu jest rekonstrukcja i opis procesów społecznych i psychologicznych,
które prowadzą młodych ludzi do zaangażowania w działalność terrorystyczną
w szeregach międzynarodowych organizacji dżihadystycznych. Sytuacja
problemowa skłaniająca do podjęcia wskazanej problematyki zasadza się na –
potwierdzonej licznymi opracowaniami – niespotykanej w najnowszej historii
mobilizacji tzw. zagranicznych bojowników terrorystycznych (ang. Foreign
Terrorist Fighters, FTF). Są to osoby pochodzące z różnych krajów świata, które
w drugiej dekadzie XXI w. migrowały do Syrii i Iraku, aby wziąć tam udział
w zbrojnym dżihadzie przybierającym formę najbardziej brutalnych aktów
terroryzmu. Skala tego zjawiska, obejmującego ponad 40 tys. FTF, a także jego
następstwa, które stały się dla wielu krajów palącym problemem po tzw. powrotnej
fali bojowników, uzasadniają podjęcie tego tematu.
Główny problem badawczy niniejszego artykułu ujęto w formie następującego
pytania: jakie mechanizmy skłaniają młodych ludzi do połączonego
z migracją zaangażowania w działania terrorystyczne w szeregach organizacji
dżihadystycznych?
Szczegółowe problemy badawcze sformułowano jako następujące pytania:
1. jak wypracowane dotąd w naukach społecznych teoretyczne modele
radykalizacji dają się zastosować do wyjaśnienia mobilizacji bojowników
terrorystycznych walczących w Syrii i Iraku?;
2. jak w świetle dostępnej wiedzy wyjaśnić można radykalizację islamistyczną
młodych ludzi z regionu Kaukazu Płn.?
W pracy wykorzystano przede wszystkim metodę badania piśmiennictwa
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i dokumentów źródłowych. Artykuł jest więc analizą danych zastanych,
pochodzących z innych publikacji. W pierwszym etapie dokonano selekcji
artykułów na temat radykalizacji poprzez posłużenie się przede wszystkim
kryterium czasowym, tj. wybierając te teksty, które opublikowane były po 2001 r.
(ataki terrorystyczne w USA). Polem poszukiwań źródłowych były powszechnie
wykorzystywane bazy prac naukowych (Elsevier, EBSCO, Springer, Wiley,
Routlege). W badaniach piśmiennictwa poszukiwano modeli radykalizacji, które
oprócz mechanizmów samego procesu wiodącego do stosowania przemocy
tłumaczą także – i to było drugie główne kryterium selekcji – geograficzne
przemieszczanie się zradykalizowanych osób. Posłużenie się powyższą metodą
badawczą pozwoliło na sformułowanie oceny, iż najbardziej użyteczny jest
model „3P”, wykorzystywany wcześniej głównie w studiach nad migracjami
i wskazujący na trzy grupy czynników radykalizacji: wypychające, przyciągające,
personalne. Znajomość innych modeli oraz wiedza empiryczna o kształcie
zagrożenia ze strony zagranicznych bojowników terrorystycznych pozwoliła
– poprzez syntezę – na dalsze usystematyzowanie i skatalogowanie czynników
radykalizacji w ramach modelu 3P. Następnym krokiem była weryfikacja
użyteczności tego modelu. Oparto na nim badania literatury naukowej o źródłach
radykalizacji na Kaukazie Płn. Ich wyniki również zaprezentowano, stosując
podział na czynniki wypychające, przyciągające i personalne. W efekcie uzyskano
możliwe całościowy ogląd przyczyn radykalizacji oraz wyjaśniono jej wewnętrzną
dynamikę w badanym regionie.
Pierwsza część opracowania zawiera zatem rozważania teoretyczne i przegląd
koncepcji dotyczących radykalizacji. Jak już wspomniano, celem dociekań było
odnalezienie – na podstawie dostępnej literatury przedmiotu – teoretycznego
modelu radykalizacji, który byłby najbardziej użyteczny w analizie procesów
prowadzących młodych ludzi do zaangażowania w terroryzm. Druga część
opracowania obejmuje opis składających się na proces radykalizacji zjawisk
występujących w konkretnych uwarunkowaniach społecznych, politycznych
i ekonomicznych. Jako przedmiot badań wybrano w tym celu społeczności
islamskie zamieszkujące region Kaukazu Płn., który od dekad zmaga się
z zagrożeniem terrorystycznym.
Ramy czasowe opracowania to zasadniczo lata 2011–2021 obejmujące
wspomniany wyżej okres „napływu” FTFs na Bliski Wschód oraz ich „odpływu”
do krajów pochodzenia lub krajów trzecich.
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Radykalizacja i rekrutacja do terroryzmu
Niniejsza sekcja opracowania poświęcona jest poszukiwaniu odpowiedzi
na następujące pytania:
1. Jak należy definiować radykalizację?
2. Jakie są przyczyny radykalizacji do terroryzmu?
3. Jak przebiega radykalizacja w ujęciu procesowym?
4. Jak przebiega rekrutacja do organizacji terrorystycznej?
Definiowanie radykalizacji
Krótką definicję radykalizacji, którą w swoich analizach posługuje się np.
RAND Corporation, odnajdujemy w brytyjskich dokumentach rządowych,
gdzie stwierdza się, iż jest to „proces, poprzez który jednostka zaczyna wspierać
terroryzm i formy ekstremizmu prowadzące do terroryzmu” (Behr, Reding,
Edwards i Gribbon, 2013, s. 2). Według nieco szerszej definicji „radykalizacja
jest procesem, w wyniku którego ludzie stają się coraz bardziej zmotywowani do
stosowania środków przemocy wobec członków obcej grupy lub wobec celów
symbolicznych, w celu wywołania zmiany zachowań oraz osiągnięcia własnych
celów politycznych” (Doosje i in., 2016, s. 79). Autorzy tej definicji wskazują przy
tym na pięć nieodłącznych cech grup radykalnych: 1) dostrzegają one poważny
problem (krzywdę) w społeczeństwie, 2) są skrajnie niezadowolone z tego, jak
urzędujące władze z tym problemem sobie radzą, 3) uznają swoje normy i wartości
za nadrzędne wobec norm i wartości innych grup, 4) wybierają sobie ideologię,
która legitymizuje przemoc i jest to przemoc skierowana na zewnątrz oraz wobec
tych, których obwiniają o krzywdę, 5) przejawiają silną wiarę w skuteczność
stosowania przemocy (Doosje i in., 2016, s. 80–81).
W bardziej rozbudowanej definicji Bartosz Bolechów przez radykalizację
rozumie „zespół procesów i mechanizmów prowadzących do akceptacji
skrajnych poglądów politycznych i systemów przekonań uzasadniających
stosowanie przemocy politycznej wraz ze zmianami behawioralnymi w zakresie
stosowania lub aktywnego wspierania przemocy mającej na celu osiągnięcie celów
politycznych zdefiniowanych przy użyciu owych poglądów” (Bolechów, 2012, s.
106). Powyższa definicja wskazuje, że radykalizacja wywołuje po pierwsze zmiany
w przekonaniach, a po drugie zmiany w zachowaniu. Na tej podstawie rozróżnić
zatem można:
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1. radykalizację mentalną,
2. radykalizację behawioralną.
Pierwsza dotyczy sytuacji, gdy jednostka przyswaja i wyznaje skrajne poglądy,
ale nie podejmuje żadnych działań związanych z ich realizacją, czyli nie stosuje
rozwiązań przemocowych ani ich aktywnie nie wspiera. Druga dotyczy sytuacji,
w której jednostka przyswojone skrajne poglądy realizuje w działaniu, czyli stosuje
rozwiązania przemocowe lub je wspiera. Z podziałem tym w pewnej mierze
koresponduje rozróżnienie na a) radykalizm celów oraz b) radykalizm metod.
Przyczyny radykalizacji w świetle wybranych koncepcji
W badaniach nad terroryzmem wypracowano już liczne klasyfikacje czynników,
które skłaniają jednostki do radykalizacji. Istnieją również opracowania, które
systematyzują i generalizują dotychczasowe wyniki badań wielu autorów (Schmid,
2013). Jednym z podstawowych złożeń jest rozróżnienie poziomów analizy
radykalizacji. Najczęściej wskazuje się na trzy z nich:
Mikropoziom obejmujący kwestie indywidualne, takie jak np.: problemy
z tożsamością, brak integracji, poczucie alienacji, marginalizacja, dyskryminacja,
deprywacja relatywna, poniżenie (bezpośrednie lub pośrednie), stygmatyzacja
i odrzucenie, często połączone z moralnym oburzeniem i chęcią rewanżu.
Mezopoziom obejmujący szersze radykalne, wspierające lub nawet
współdziałające otoczenie społeczne, służące jako swego rodzaju punkt zbiorczy
i „brakujące połączenie” z szerszą grupą odniesienia tak samo odczuwającą
frustrację i niesprawiedliwość – co w konsekwencji wiedzie do radykalizacji części
młodzieży i może doprowadzić do ukształtowania organizacji terrorystycznej.
Makropoziom obejmujący rolę rządu i społeczeństwa, tak wewnątrz granic
państwowych, jak i na zewnątrz nich, radykalizację opinii publicznej i partii
politycznych, napięcia na linii większość–mniejszość, szczególnie jeśli dotyczy to
obcych diaspor, a także brak społeczno-ekonomicznych możliwości rozwoju całych
grup społecznych, co prowadzi do mobilizacji i radykalizacji niezadowolonych,
a w jeszcze dalszych konsekwencjach może ewoluować w kierunku terroryzmu
(Schmid, 2013, s. 3).
Powyższy model niejednokrotnie modyfikowano. Na przykład Jesús Pérez
Viejo oraz Ángeles Martínez Boyé (2017, s. 99–100) odwołując się do kategorii
systemu, stworzyli „ekologiczny model radykalizacji”, w którym wyróżnili:
1. makrosystem,
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2. egzosystem,
3. mikrosystem.
Tinka Veldhuis i Jørgen Staun (2009, s. 24) w swoim opracowaniu wyróżniają
tylko makropoziom i mikropoziom. Pomijają zatem mezopoziom, lecz wewnątrz
mikropoziomu rozróżniają warstwę czynników dotyczących społecznego
funkcjonowania jednostki (tożsamość społeczną, interakcje społeczne
i procesy grupowe, relatywną deprywację) oraz czynniki typowo indywidualne
(jednostkowe cechy osobowościowe oraz prywatne doświadczenie życiowe).
W badaniach nad radykalizacją zawsze szczególne miejsce zajmuje pytanie
o to, dlaczego jednostka w danym momencie i w określonej sytuacji podjęła
decyzję o zaangażowaniu w terroryzm? Przydatna w udzieleniu odpowiedzi na tę
kwestię okazał się model push-pull („2P”), klasyczny w studiach nad migracjami
(Lee, 1966, s. 47–57) oraz równie dawno wykorzystywany w kryminologii (zob.
Janssen, Bruinsma i Weerman, 2021, s. 4–5).W badaniach nad terroryzmem
stał się on szczególnie atrakcyjny, odkąd radykalizacja polegająca na mobilizacji
zagranicznych bojowników dżihadystycznych zaczęła się nieodłącznie wiązać
z ich przemieszczaniem się z jednego miejsca w drugie. Model ten zakłada
rozróżnienie czynników „wypychających” (push) i „przyciągających” (pull) do
zaangażowania w terroryzm. Właściwe wydaje się przy tym rozumienie czynników
„wypychających” jako bodźców negatywnych, z którymi podlegająca radykalizacji
osoba chce zerwać; zaś czynników „przyciągających” jako gratyfikacji, które chce
ona otrzymać lub osiągnąć.
Przykładowe czynniki „wypychające” to: problemy z integracją i alienacją
społeczną, ubóstwo, prześladowania ze strony państwa lub dominującej grupy
społecznej, konflikty etniczne, społeczne, religijne, łamanie praw człowieka. Z kolei
przykładowe czynniki „przyciągające” to: wpływ otoczenia społecznego, działania
propagandy terrorystycznej, działania rekrutacyjne organizacji terrorystycznej,
zyski finansowe i zachęty emocjonalne.
Model push-pull z pewnością jest przydatny w badaniach nad radykalizacją
i otwiera interesującą perspektywę poznawczą. Jednak już sam fakt, iż został
zapożyczony z innego obszaru nauk społecznych (badania nad migracjami),
podpowiada, że może być niewystarczający do wyjaśnienia radykalizacji w kierunku
terroryzmu. Naświetla on motywacje osób, które chcą nawet radykalnie zmienić
swoje życie, lecz nie wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie decydują się na wyjazd
w najniebezpieczniejsze miejsce świata oraz na najbardziej brutalne i makabryczne
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akty terroryzmu aż na udział w samobójczych zamachach bombowych włącznie.
Intuicja oraz ogólna wiedza o psychologii człowieka podpowiadają, że chęć
zemsty i krzywdzenia innych charakteryzuje najczęściej osoby, które same były
skrzywdzone i niosą ze sobą bagaż traumatycznych doświadczeń życiowych.
Mia Bloom, która badała życiorysy terrorystek-samobójczyń, sklasyfikowała ich
motywy w modelu, który nazwać można „5R”, czyli: zemsta (revange), odkupienie
(redemption), szacunek (respect), związek (relationship), a także gwałt (rape)
(Bloom, 2011, s. 11–15). Za większością z tych motywów stoją bardzo tragiczne
wydarzenia z przeszłości. Przykład ten przekonuje, iż w przypadku badania
radykalizacji do terroryzmu należy w o wiele większym stopniu niż w klasycznym
modelu push-pull uwzględnić czynniki osobiste.
Ponadto należy zauważyć, że zaangażowanie w terroryzm jest aktem
demonstracyjnym, mającym na celu zwrócenie na siebie uwagi (nawet jeśli
w początkowym okresie konieczna jest konspiracja). Jeśli terroryzm w ogóle
rozumieć można jako strategię komunikacyjną (zob. Rothenberger, 2014),
to również na poziomie jednostki wstąpienie do organizacji terrorystycznej
jest określonym komunikatem w stosunku do otoczenia społecznego. Ogólna
wiedza psychologiczna znów podpowiada, że chęć zwrócenia uwagi przejawiają
osoby o niezaspokojonych potrzebach. Wiele tłumaczy w tym względzie teoria
poszukiwania znaczenia (significance quest theory), którą zaproponował Arie
Kruglanski i in. (2014) oraz zbudowany na jej podstawie model „3N” (need,
narrative, network) (Kruglanski, Jasko, Webber, Chernikova i Molinario, 2018,
s. 108–110). Zgodnie z tym ujęciem radykalizująca się osoba szuka poczucia
znaczenia. Wynika to z uniwersalnej potrzeby (need) bycia „kimś” i bycia
szanowanym przez tych, którzy takie znaczenie mają. Potrzeba ta staje się
szczególnie paląca, kiedy znaczenie zostanie utracone w wyniku osobistej porażki,
odrzucenia i poniżenia. Jednym ze sposobów przywrócenia znaczenia jest
dokonanie odwetu na źródle swoich krzywd i zagrożenia. Odwet ten powinien
być przy tym publiczny, demonstracyjny – tak jak publiczne było wcześniejsze
poniżenie. Stąd w zradykalizowanych osobach skłonność do ostentacji w swoich
czynach.
Znaczenie omówionych wyżej kwestii osobistych dostrzegli i uwypuklili
M. Vergani, M. Iqbal, E. Ilbahar oraz G. Barton (2020, s. 854), którzy zaproponowali
model push-pull-personal („3P”). Do dwóch wcześniejszych „P” dodali oni
czynniki personalne, czyli wszystkie indywidualne cechy, które sprawiają, że
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niektóre osoby są bardziej skłonne do radykalizacji. Przykładowe czynniki
personalne to: indywidualne cechy osobowości, traumatyczne doświadczenia
życiowe, zaburzenia psychiczne.
Czy powyższe rozważania wyczerpują temat i wyjaśniają, dlaczego
niektórzy ludzie dokonują makabrycznych zbrodni na niewinnych cywilach?
Społeczne, polityczne i osobiste krzywdy dają powód do agresji, ale czy
tłumaczą zorganizowaną falę przemocy, jaką jest terroryzm? Odpowiedź
wydaje się przecząca. Aby dokonać aktu terroryzmu, trzeba przełamać silne
wewnętrzne i zewnętrzne czynniki powstrzymujące („inhibitory”) przed agresją
i krzywdzeniem innych. Własna krzywda „inhibitorów” nie neutralizuje –
trzeba umieć ją jeszcze zreinterpretować, aby metodycznie krzywdzić innych.
Tego typu reinterpretacja odbywa się pod wpływem dostarczanej z zewnątrz,
odpowiedniej argumentacji i narracji (narrative – drugie „N” z modelu
Kruglanskiego). Przemoc zostaje uznana za dozwoloną, gdy jest ujęta w ramy
ideologii. To ideologia zapewnia moralne uzasadnienie użycia przemocy
przeciwko określonej grupie ludzi. I dzięki ideologii terroryzm staje się też tym,
czym jest ze swojej definicji – czyli aktem politycznym. W ślad za moralnym
zdystansowaniem oraz usprawiedliwieniem przemocy i agresji idą narracje
dehumanizujące i przypisujące winę ofiarom. Taka moralna reorientacja
wymaga odpowiednich wzmocnień. Pomagają w tym sieci społeczne (network –
trzecie „N” z modelu Kruglanskiego). W zależności od stopnia zorganizowania
mogą to być grupy kolegów, rówieśników czy brygady pracowników o tych
samych przekonaniach. Tworzy się w ten sposób odpowiednia subkultura
obejmująca wymianę wiedzy, materiałów (tu: rola propagandy), poglądów itd.
(Holt, Freilich, Chermak, Mills i Silva, 2019, s. 87–88). Jeśli grupy te krystalizują
się wokół ośrodków bardziej zinstytucjonalizowanych lub stałych, to można
mówić o wehikułach radykalizacji. Przykładowe wehikuły radykalizacji
to: meczety, więzienia, siłownie, zakłady pracy, szkoły, rodziny, grupy
rówieśnicze czy grupy przestępcze. Zachodzą w nich zwykle typowe procesy
grupowe, takie jak konformizm i posłuszeństwo, stereotypizacja, uprzedzenia,
polaryzacja, mispercepcja zakorzeniona w myśleniu grupowym, rozproszenie
odpowiedzialności (Bolechów, 2012, s. 120–121). Badania nad zagranicznymi
bojownikami w Iraku wykazały, że przyjeżdżali oni tam w małych grupach (co
najmniej 2 osoby) – co świadczy, że ich decyzja wynikała z dynamiki grupowej
(Hafez i Mullins, 2015, s. 965).
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Wehikułem radykalizacji jest również Internet. Badania wśród młodych
ludzi potwierdzają, jak istotną rolę odgrywa w indoktrynacji, ale jednocześnie
wykazują, że nie jest decydujący dla całego procesu radykalizacji. Okazuje się, że
po materiały ekstremistyczne online sięgają osoby, które wcześniej dokonały już
moralnego zdystansowania i np. mają na koncie drobne przestępstwa. Nie można
więc stwierdzić, że to Internet tworzy radykałów (Frissen, 2021, s. 10). Kontakty
w cyberprzestrzeni są jednak niezmiernie ważne na nieco innej płaszczyźnie –
w rekrutacji do organizacji terrorystycznej (bądź samorekrutacji – o czym niżej),
która jest ostatnim impulsem wśród czynników pull na drodze do zaangażowania
w terroryzm (po narracjach/ideologiach, sieciach społecznych i wehikułach
radykalizacji).
Tabela 1. Przykładowe czynniki radykalizacji do terroryzmu wg modelu „3P”.
Czynniki wypychające (push):

Czynniki przyciągające (pull):

Czynniki osobiste (personal):

oddziaływanie sieci społecznych
oddziaływanie wehikułów
niezaspokojone potrzeby
radykalizacji (Internet, meczety,
siłownie i kluby sportowe, obozy (szacunku, uznania, seksualne,
spełnienia obowiązku
letnie, rodziny, zakłady pracy,
religijnego)
centra kulturalne, nielegalne
ubóstwo
doświadczenia
życiowe (traumy,
formacje
zbrojne,
grupy
alienacja społeczna
przeszłość kryminalna lub
rówieśnicze, więzienia, grupy
nierówności społeczne
wojskowa)
przestępcze, szkoły i uczelnie)
bezrobocie
cechy osobowościowe
oddziaływanie ideologii
brak możliwości rozwoju
(podatność na manipulacje,
(dających perspektywę
patologie społecznoimpulsywność, kompulsywność,
zmiany sytuacji społecznoekonomiczne (np. korupcja)
odwaga, niski poziom lęku przed
ekonomicznej)
represje polityczne
śmiercią)
oddziaływanie religii(dających
naruszenia praw człowieka
kondycja psychiczna (depresja,
perspektywę szczęścia
interakcje społeczne (konflikty
narcyzm, paranoja)
w perspektywie wiecznej)
etniczne i religijne)
kulturowa zgodność z grupą wskaźniki demograficzne (wiek,
przemoc w sferze publicznej
płeć, stan cywilny)
terrorystyczną (pod względem
czynniki geopolityczne
parametry fizyczne (siła,
poznawczym i behawioralnym)
sprawność, wytrzymałość,
oddziaływanie propagandy
przebyte choroby)
terrorystycznej
działania rekrutacyjne
organizacji terrorystycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bloom, 2011; Kruglanski i in., 2018;
Lee, 1966; Vergani i in., 2020.
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Podsumowując powyższe rozważania, ocenić należy, że model „3P” (push-pullpersonal) wydaje się najbardziej wszechstronny, a przy tym prosty, praktyczny i użyteczny
w deskrypcji i eksplanacji zjawiska terroryzmu. Przywołany model „3N” A. Kruglanskiego
oraz spostrzeżenia M. Bloom pomagają natomiast zrozumieć, na które czynniki
w grupach pull i personal należy zwrócić szczególną uwagę. Postulować też należy dalsze
usystematyzowanie czynników radykalizacji wewnątrz każdej z trzech grup.
Radykalizacja jako proces?
Radykalizacja najczęściej opisywana jest jako zjawisko gradualne, tzn. proces
wewnętrznie podzielony na etapy, z których każdy kolejny oznacza wyższy stopień
radykalizacji. Bardzo znany jest model klatki schodowej F.M. Moghaddama (2005,
s. 167–169). Inny często przywoływany schemat radykalizacji islamistycznej
stworzyli analitycy Wydziału Wywiadu i Biura Antyterroryzmu nowojorskiej
policji (NYPD). Wyróżnia on cztery fazy: 1) preradykalizacji, 2) samoidentyfikacji
z radykalnym ruchem, 3) indoktrynacji w grupie ekstremistów, 4) dżihadyzacji
(obejmujący szkolenia w państwach ogarniętych konfliktami, odwiedzanie stron
dżihadystycznych, zaopatrywaniu się w broń) (Borum, 2011, s. 40–41).
Ponieważ dostępnych jest wiele opracowań na temat procesu radykalizacji,
słuszny wydaje się postulat, by zbudować możliwie jednolity model. Zadania
tego podjęła się ostatnio Stéphanie De Coensel (2018, s. 89–127), która przy
użyciu specjalnie skonstruowanej metodologii, na podstawie 28 przebadanych
naukowych modeli procesu radykalizacji, zaproponowała jeden uniwersalny.
Składa się on 8 faz (choć tylko 5 z nich faktycznie dotyczy radykalizacji):
Preradykalizacja (pre-radicalization) – dotyczy sytuacji życiowej przed
rozpoczęciem procesu radykalizacji. Analiza na tym etapie jest pomocna przy
wyszukiwaniu podobieństw i profilowaniu przyszłych terrorystów.
Uświadomienie krzywdy (awareness & grievences) – inicjuje proces otwarcia
na treści radykalne; wiąże się z poczuciem krzywdy (zarówno osobistej, dotyczącej
kwestii społeczno-ekonomicznych i problemów integracji, jak i krzywdy
w wymiarze politycznym), jednostka dostrzega niesprawiedliwość i ją generalizuje,
zakwestionowane zostaje zaufanie do liderów i realizowanych przez nie polityk,
następuje kryzys legitymizacji panującego porządku, pojawia się rozczarowanie,
poczucie braku znaczenia, następuje ekspozycja na alternatywne światopoglądy
i poczucie uzyskania nowej świadomości, a także rodzą się pierwsze znajomości
z osobami o podobnych zapatrywaniach.
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Poszukiwanie rozwiązania (solution-seeking) – wiąże się z wykluczeniem
zwykłych opcji wyjścia z sytuacji.
Zainteresowanie (interest) – obejmuje zainteresowanie nową doktryną, chęć
zmiany wiary; trwa poszukiwanie religijne, także poszukiwanie tożsamości,
które wywołuje zmiany w zachowaniu, społeczna inkluzja w nowym środowisku,
zerwanie z dotychczasowym życiem, aktywne poszukiwanie podobnie myślących
osób, słabnie odporność na stosowanie przemocy, rodzi się akceptacja dla sprawy,
o którą należy walczyć.
Obranie celu (targeting) – wiąże się z przypisaniem (obraniem) celu, czyli
wroga, którego obarcza się winą i którego się dehumanizuje.
Indoktrynacja (indoctrination) – obejmuje intensyfikację przekonań i uznanie,
że są one jedynie właściwe, następuje budowa nowej tożsamości, wzmacniają
się więzi grupowe, pojawia się akceptacja przemocy jako uprawnionego środka
w walce politycznej, rodzi się przekonanie, że potrzebna jest akcja do wsparcia
sprawy oraz uznanie i honorowanie wcześniejszych ataków terrorystycznych,
a dalej deklarowanie własnych zamiarów połączone z chęcią użycia przemocy oraz
akceptacją swego obowiązku; w konsekwencji następują konkretne przygotowania
do podjęcia akcji (np. wyjazd za granicę, obóz treningowy itp.), ostatnim krokiem
jest wejście do organizacji terrorystycznej.
Implementacja (implementation) – obejmuje działania przygotowawcze,
a następnie użycie przemocy, w tym poprzez atak terrorystyczny.
Postimplementacja (post-implementation) – dotyczy sytuacji po aktywnym
uczestnictwie w organizacji terrorystycznej i wiąże się z takimi możliwymi
działaniami jak zerwanie z organizacją, deradykalizacja (w tym samoderadykalizacja), ponowne wejście do organizacji terrorystycznej, reakcja systemu
sprawiedliwości (De Coensel, 2018, s. 104).
Zaletą tego modelu, oprócz zsyntezowania pracy kilkudziesięciu innych
badaczy, jest z pewnością wyeksponowanie długiego szeregu elementów
związanych z radykalizacją, w tym w fazach zarówno poprzedzających jej właściwy
proces (faza 1.), jak i następujących po wyjściu z organizacji terrorystycznej (faza
8). Za wadę można uznać być może zbytnie rozbudowanie oraz oderwanie od
empirycznych przykładów (z wielu modeli teoretycznych stworzony został jeden
„superteoretyczny”).
Postrzeganie radykalizacji jako procesu spotyka się również z ostrą krytyką,
ponieważ case studies niemal nigdy nie potwierdzają tego typu linearnej,
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Tabela 2. Proces radykalizacji z uwzględnieniem poziomów analizy wg B. Doosje i in.
1. Faza wrażliwości

2. Faza członkostwa
w grupie

3. Faza działania

Przykładowe
czynniki sterujące
na mikropoziomie

Zajmowanie
początkowo
Poszukiwanie znaczenia
(wynikające z degradacji marginalnego miejsca
wśród innych członków,
statusu, silnego
co powoduje chęć
poczucia poniżenia albo
„wykazania się”
słabych perspektyw
Konfrontacja
i zademonstrowania
zawodowych wskutek
ze śmiercią krewnego
grupie swojej lojalności.
niepowodzenia
lub przyjaciela.
osobistego, działalności Potwierdzanie swojego
przywiązania do
przestępczej,
norm i wartości grupy
nadużywania
poprzez publiczne
narkotyków itp.).
deprecjonowanie
Brak wiary w siebie.
innych grup.

Przykładowe
czynniki sterujące
na mezopoziomie

Relatywna deprywacja
Podejmowanie kroków,
we własnym środowisku
które mają utrudnić
Zacieśnianie więzi
społecznym.
późniejsze wycofanie się
między nowym
Poczucie
z walki (np. spisywanie
członkiem a grupą.
niesprawiedliwości
albo nagrywanie
Rytuały inicjacyjne.
(wynikające
testamentu).
Fizyczna
z utożsamiania się
Dehumanizacja osób
i psychologiczna
z grupą, która jest
spoza grupy, w tym
izolacja.
postrzegana jako
traktowana gorzej niż Nakłanianie do „palenia przyszłych ofiar (np.
porównywanie ich do
mostów” w relacjach
inne grupy).
z osobami spoza grupy. robactwa, gryzoni, albo
Silne poczucie
insektów).
przynależności do
grupy.

Przykładowe
czynniki sterujące
na makropoziomie

Proklamowanie
Wezwania autorytetów
inicjatyw o zasięgu
Globalizacja.
religijnych do
międzynarodowym
Dominacja zachodnich
wzorców kulturowych. i globalnym, np. kalifatu stosowania przemocy
(Państwa Islamskiego).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Doosje i in., 2016, s. 81–82.

„uporządkowanej” drogi do terroryzmu (Hafez i Mullins, 2015, s. 960). Niektórzy
badacze wskazują, że radykalizację trzeba postrzegać w sposób bardziej
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dynamiczny w schemacie akcja–reakcja, gdzie dochodzi do różnych sprzężeń
zwrotnych między bardzo wieloma aktorami: terrorystami, rządami, mediami,
politykami, opinią publiczną (Taylor i Horgan, 2006, s. 586). Kolejność interakcji
i sprzężeń może być przypadkowa i różnić się od podręcznikowych modeli. Inni
badacze świadomie zastępują słowo „proces” słowem „rozwój” (development) lub
„zmiany” (changes). Na przykład dla C. McCauleya i S. Moskalenko radykalizacja
to w bardziej ogólnym ujęciu „zmiany przekonań, uczuć i działań w kierunku
zwiększonego poparcia dla jednej strony konfliktu politycznego” (McCauley
i Moskalenko, 2014, s. 70).
Pewne rozwiązanie tych dylematów znajdujemy w przeglądowej pracy zespołu
amerykańskich badaczy, którzy pozostają przy terminie „proces”, ale wyróżniają
tylko trzy ogólne fazy: 1) fazę wrażliwości (a sensitivity phase), 2) fazę członkostwa
w grupie (a group membership phase), 3) fazę działania (an action phase).
Dodatkową zaletą tego modelu jest wyróżnienie tzw. czynników sterujących
(driving factors), które w kolejnych fazach i na poszczególnych poziomach analizy
(mikro, mezo i makro) decydują o posuwaniu się naprzód na drodze radykalizacji
(Doosje i in., 2016, s. 81–82). Model ten można określić jako bardzo zintegrowany,
ponieważ łączy rozróżnienie etapów radykalizacji z charakterystyką jej przebiegu
na różnych poziomach (zob. tabela 2).
Rekrutacja do organizacji terrorystycznej
Z procesem radykalizacji nieodłącznie związany jest przebieg rekrutacji do
organizacji terrorystycznej. Choć oba zjawiska należy analizować oddzielnie, to
są one ze sobą nieodłącznie powiązane i np. inspiratorami oraz moderatorami
radykalizacji (szczególnie w fazie indoktrynacji) są terrorystyczni rekruterzy.
Radykalizację analizuje się z perspektywy jednostki, której poglądy i zachowanie
ewoluują w kierunku terroryzmu. Rekrutację – z perspektywy organizacji
terrorystycznej, jej strategii, sposobu działania, mechanizmów przyjmowania
nowych członków i tworzenia nowych komórek.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się rekrutację oddolną i odgórną. Czasem
tę pierwszą opisuje się za pomocą modelu „rojenia” (swarming), natomiast
tę drugą za pomocą metafory rybaka (fisherman) (Baaken i Schlegel, 2017).
Rekrutacja oddolna przebiega na bazie więzi międzyludzkich (pokrewieństwa,
przyjaźni). Najczęściej to członkowie grup rówieśniczych, podczas nieformalnych
spotkań i poprzez wzajemną inspirację, uruchamiają spiralę samoradykalizacji.
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Stopniowo tworzy się „klika”, a następnie komórka konspiracyjna, która szuka
kontaktu operacyjnego z działającą siecią terrorystyczną. Jeśli jej się to uda, to
staje się komórką operacyjną i rozpoczyna działania terrorystyczne. Z kolei
rekrutacja odgórna oparta jest na autorytecie osoby rekrutującej. Przybiera on
pozę przewodnika, człowieka silnego, prawdziwie wiernego religii, przywódcy,
altruisty, przynależącego do grupy. Rekrutowany natomiast utrzymywany jest
w pozycji ucznia, kogoś słabego, nieznającego prawdziwej religii, pozbawionego
przewodnictwa, bezideowego egoisty, odrzuconego przez grupę. Cechą
charakterystyczną w tym modelu jest to, że potencjalni kandydaci na terrorystów
są odgórnie namierzani w szerszych, legalnie działających kręgach. Dobiera się
ich za pomocą selekcji i tworzy jeszcze bardziej elitarne grupy. W ich ramach
przebiega silna indoktrynacja kończąca się akcesem rekrutowanego do organizacji
terrorystycznej (Bolechów, 2012, s. 124–125).
W praktyce oba modele rekrutacji stosowane są zamiennie nawet przez
te same organizacje. Panuje jednak przekonanie, że współczesne organizacje
sieciowe o zasięgu międzynarodowym częściej korzystają z rekrutacji oddolnej
(co zresztą wprost wynika z sieciowego paradygmatu ich działania), natomiast
organizacje regionalne (np. separatystyczne) – z odgórnej. W obu modelach
ogromną rolę odgrywa Internet, który może służyć zarówno do spontanicznego
krystalizowania się komórek radykalizującej się młodzieży, jak i do tworzenia
kolejnych, coraz bardziej elitarnych grup osób odgórnie wyselekcjonowanych
do dalszej rekrutacji. Jest też podstawowym kanałem rozprzestrzeniania się
propagandy, np. islamistycznej, której treści z kolei stają się podwaliną pod
radykalizację i rekrutację do terroryzmu.
Radykalizacja w kontekście: bojownicy z regionu Kaukazu Północnego
Leżący w granicach Federacji Rosyjskiej Kaukaz Północny w kontekście
bezpieczeństwa długo kojarzony był głównie z separatystyczną walką (w tym za
pomocą metod terrorystycznych) Czeczenów przeciw Rosji. Jednak już dawno
konflikt ten ewoluował w dwóch kierunkach: 1) z narodowowyzwoleńczego
w dżihadystyczny, 2) z czeczeńskiego w bardziej ogólny, obejmujący
przedstawicieli różnych narodowości północnokaukaskich, którzy organizowali
ataki zarówno na Kaukazie, w Rosji centralnej, jak i poza własnym regionem,
walcząc w Syrii i Iraku szeregach ISIS i Al-Kaidy. Najczęściej spotyka się szacunki
mówiące o 3000 bojowników z Kaukazu Płn. walczących na Bliskim Wschodzie
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(a od 4000 do 5000 z całej Rosji) (Sokirânskaâ, 2019, s. 1). Jednocześnie stanowili
oni trzon bardzo ważnej grupy tzw. rosyjskojęzycznych FTFs z całego bloku
postsowieckiego, liczącej ok. 9000 osób i będącej relatywnie największą językową
„podgrupą” wśród wszystkich zagranicznych bojowników IS.
Tak liczny udział terrorystycznych ochotników pochodzących z regionu,
który od dawna nie jest już dotknięty regularną wojną, skłania do zadania pytań
o źródła tego zjawiska. Na podstawie dotychczasowych rozważań teoretycznych
należy zatem poszukać odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jakie czynniki
wypychające (push) występują na Kaukazie Płn.? 2) Jakie czynniki przyciągające
(pull) oddziałują na młodych ludzi na Kaukazie Płn.? 3) Jakie czynniki personalne
(personal) występują na Kaukazie Płn.?
Czynniki wypychające (push)
Czynniki wypychające (push) mają swe źródło w zjawiskach strukturalnych.
W odniesieniu do Kaukazu Płn. wskazać trzeba na problemy występujące w sferze
politycznej i gospodarczej. W sferze politycznej występuje tu silne wyobcowanie
politycznych elit z życia codziennego ludności regionu. W połączeniu z ogólnie
niską jakością administracji publicznej rodzi ono głęboką nieufność do instytucji
publicznych oraz tendencję do samoorganizacji społecznej z pominięciem
formalnych władz. Rosyjska badaczka w swoim opracowaniu opisuje sytuacje,
w których ludność sama musiała sobie organizować np. wywóz śmieci, dostęp
do elektryczności, zasilanie energią elektryczną, a nawet zakup specjalistycznych
samochodów dla straży pożarnej. „Młodzi ludzie przyłączają się do bojowników,
ponieważ są zmęczeni tymi wszechobecnymi klanami. W Dagestanie nie ma
żadnej sprawiedliwości. Samo słowo »Dagestan« oznacza korupcję. To synonimy.
Dopóki złodziejom nie zaczną rąk obcinać, nic się nie zmieni” – stwierdził
w rozmowie z rosyjską badaczką miejscowy urzędnik (sic!) municypalny
(Sokirânskaâ, 2019). Dodać do tego należy polityczne represje, organizowane przez
władze poszczególnych regionów, które eliminują umiarkowaną i konstruktywną
opozycję, aktywistów i obrońców praw człowieka. W konsekwencji dżihadyści
i zbrojne podziemie terrorystyczne pozostają jedynymi konsekwentnymi
krytykami reżimu.
Po względem nasilenia represji najtrudniejsza sytuacja jest w tych republikach,
które jednocześnie dotknięte są problemem terroryzmu. W Dagestanie w ciągu
ostatniej dekady (2010–2019) zlikwidowano 1197 bojowników, w Kabardyno-
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Bałkarii – 338 bojowników, w Czeczenii – 334 bojowników. Podkreślić jednak należy,
że z roku na rok natężenie bezpośrednich walk z terrorystycznym podziemiem
spadało (Kavkazskij Uzel, 2021). Bezwzględnej polityce antyterrorystycznej
długo towarzyszyły dodatkowe represje: porwania i „zniknięcia” podejrzanych,
stosowanie tortur, branie krewnych terrorystów jako zakładników („kontrzachwat”)
i inne formy odpowiedzialności zbiorowej oraz działań odwetowych na ludności
cywilnej (Grabowski, 2017, s. 359–381). Najszerszym echem w świecie odbiły
się kolejne fale represji w Czeczenii, gdzie po tym, jak – mniej więcej w latach
2009–2010 – nasilenie działań antyterrorystycznych zaczęło spadać, rozpoczęły
się prześladowania z innych powodów. Od 2014 r. można zaobserwować kilka fal
represji w Czeczenii: zwalczanie zakazanego w republice salafizmu (radykalny nurt
islamu), prześladowania w związku z przechowywaniem i rozpowszechnianiem
narkotyków, prześladowania za postawy kontestacyjne i krytykę władzy,
a następnie prześladowania za „nietradycyjną orientację seksualną”. Po 2017 r.
wznowiono represje pod hasłami antyterroryzmu, co było związane zarówno
z oficjalną polityką Rosji wobec wojny w Syrii (walka z międzynarodowym
terroryzmem), jak i faktycznym wzmożeniem aktywności Państwa Islamskiego
na Kaukazie Płn. (Milašina, 2019, s. 8).
Wspomniane represje salafitów wynikają z niemal oficjalnie funkcjonującego
rozróżnienia miejscowego islamu na „tradycyjny” i „nietradycyjny”. Ten
pierwszy to przede wszystkim islam suficki, uznawany za zgodny z interesem
i bezpieczeństwem państwowym, wspierany przez państwo i reprezentowany
przez Duchowne Zarządy Muzułmanów działające w każdej republice. Ten
drugi to islam salaficki – radykalny i postrzegany jako groźny z punktu widzenia
bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Ten dualistyczny podział na tradycyjny
sufizm i nietradycyjny salafizm nie oddaje pełnego spektrum kierunków, nurtów
i szkół islamskich żywych na Kaukazie. Co jednak ważne z punktu widzenia
niniejszego opracowania, utrzymywane przez państwo struktury oficjalnego
islamu postrzegane są często jako nieskuteczne, niezdolne do właściwej
odpowiedzi na wyzwania towarzyszące życiu wiernych. Z kolei gdy inicjatywę
przejmują grupy niezwiązane z państwem i regionalnymi władzami republik,
poddawane są one oskarżeniom o radykalizm i w konsekwencji represjom, co
jeszcze bardziej zaostrza sytuację społeczną (Yarlykapov, 2015, s. 135–136).
W sferze ekonomicznej zwraca się zwykle uwagę, że północnokaukaskie
republiki charakteryzują się najniższymi w Rosji wskaźnikami rozwoju, wysoką
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dzietnością, gęstością zaludnienia, poziomem bezrobocia, a także wspomnianą
już korupcją (Pokalova, 2019, s. 160–161). Zagadnienia te są stosunkowo dobrze
rozpoznane także w polskich opracowaniach naukowych, gdzie znajdujemy
ciekawe wskaźniki socjodemograficzne (Grabowski, 2014) i makroekonomiczne
(Grabowski, 2017, s. 97–120; Kardaś, 2019, s. 113–129). Jednak nawet szczegółowe
dane tego typu nie tłumaczą wszystkiego, ponieważ sytuacja w regionie jest
niezwykle złożona, a poza tym – jak się okazuje ze studiów przypadku – związek
między trudną sytuacją ekonomiczną a terroryzmem wcale nie jest bezpośredni.
Istnieje wiele dowodów na to, że ludzie w porównywalnym stopniu radykalizują się
w społecznościach, w których ogólny poziom życia jest co najmniej zadowalający
(np. zachodnioeuropejskich). W przypadku Kaukazu Płn. rzeczywista sytuacja
w zakresie poziomu dochodów także nie jest tak zła, jak mogłyby na to wskazywać
oficjalne wskaźniki. Źródłem utrzymania jest tu często aktywność w szarej strefie.
Wielu zagranicznych bojowników przed wyjazdem posiadało wystarczające do
życia źródła utrzymania, a miejscowości, z których się wywodzili, niejednokrotnie
odznaczały się dostatkiem i wysokim poziomem przedsiębiorczości (oczywiście
na małą i średnią skalę), do której przyuczani i włączani są też młodzi ludzie.
Wśród kwestii ekonomicznych problemem był raczej brak perspektywy
na ogólną zmianę sytuacji, tj. na wyjście z klanowo-klientelistycznego systemu
funkcjonowania i obowiązującego w nim patologicznego systemu norm. Jest
to konsekwencją najbardziej szerokich i dogłębnych przemian wynikających
z urbanizacji i globalizacji, które – jak w każdej innej części globu – powodują
załamanie dotychczasowych stosunków społecznych. Wcześniej obowiązujące
normy przestają być postrzegane jako aktualne, a nowe (typowe dla życia
miejskiego) jeszcze nie zostały dookreślone i zinternalizowane (Starodubrovskaya,
2015b, s. 85). Wywołuje to opisaną przez Emila Durkheima anomię wartości
(dosłownie: „beznormie”), czyli stan, w którym normy tracą znaczenie regulacyjne
dla zachowań człowieka (Pospiszyl, 2008, s. 28).
W stanie anomii w stosunkach między jednostką a społeczeństwem pojawia
nieokreśloność. Każdy kontakt, który wychodzi poza najbliższy krąg rodzinny,
obarczony jest ryzykiem zagrożenia, dlatego też otoczenie zewnętrzne postrzegane
jest jako wrogie. Tradycyjne modele życiowe przestają być atrakcyjne i efektywne,
natomiast nowe modele odkrywane są dopiero metodą eksperymentów. Rodzi to
dodatkowo konflikt międzypokoleniowy – również silny w omawianym regionie
(Starodubrovskaya, 2019). Jeśli głównym, nowym kryterium szczęścia i sukcesu
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wśród młodych ludzi jest materialny dostatek, to funkcjonowanie w warunkach,
w których „windy” awansu społecznego i wzbogacenia w warunkach opisanego
wyżej korupcyjnego, klientelistycznego i klanowego systemu są zamknięte – musi
rodzić postawę protestu.
W dłuższej perspektywie stan anomii jest niesłychanie trudny do
zniesienia (co opisywał przecież Durkheim w swoim klasycznym dziele
o samobójstwie…). Przekreślenie modelu życia typowego dla czasów sprzed
urbanizacji i globalizacji przy jednoczesnym braku przyswojenia nowych
norm wywołuje stan rozdrażnienia, które łatwo znajduje ujście w agresji wobec
otoczenia (Starodubrovskaya, 2015b, s. 86).W skali społecznej anomia jest
z pewnością czynnikiem „wypychającym” (push). Jest czymś, z czym młodzi
ludzie chcą zerwać. Gdy poszukiwanie „metodą prób i błędów” atrakcyjnego
dla siebie modelu życia kończy się kolejnymi porażkami, jeszcze bardziej rośnie
potrzeba uzyskania jakiegoś punktu oparcia. Takim punktem oparcia może być
nowy (najczęściej radykalny) system norm, który pozwala na reinterpretację
wcześniejszych, nieraz ekstremalnych, doświadczeń osobistych oraz swoiste
uporządkowanie dalszego życia według jasnych i „czystych” kryteriów. Reakcją
na anomię są więc często ideologie, które podpowiadają, jak ponownie usytuować
siebie w społeczeństwie oraz jak ustrukturyzować swoje relacje z innymi. Muszą
to być przy tym ideologie nowe, tzn. różnić się od ideologii wyznawanych przez
poprzednie generacje, a także dawać przestrzeń dla indywidualnej interpretacji
świata oraz ponownego określenia roli, jaką odgrywa w nim jednostka
(Starodubrovskaya, 2015a, s. 185–189).
Jak nietrudno się domyślić, w przypadku Kaukazu Płn. taką ideologią
stanowiącą mechanizm kompensacyjny dla anomii jest radykalny islam – ale nie
w wersji dla tego regionu tradycyjnej (sufickiej), lecz w wersji nietradycyjnej, czyli
salafickiej (wahabickiej). Salaficki islam przedstawia gotowe recepty na wszystkie
trudności życiowe, oferuje zaspokojenie istotnych potrzeb, daje określone
gratyfikacje psychologiczne tym, którzy ich potrzebują. Jest więc czynnikiem
przyciągającym do radykalizmu (i nieraz w konsekwencji do terroryzmu)
i zostanie omówiony niżej wśród czynników pull.
W tym miejscu należy jeszcze tylko uwypuklić wniosek, iż atrakcyjność
fundamentalizmu islamskiego na Kaukazie Płn. wyrasta z czynników obiektywnych
i endogennych, tj. z opisanych wyżej wewnętrznych, głębokich procesów
społecznych. Działania propagandowe i rekrutacyjne samych dżihadystów oraz
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oddziaływanie zewnętrznych ośrodków fundamentalizmu mają charakter wtórny
i polegają na „żerowaniu” na tych procesach (Starodubrovskaya, 2015a, s. 196).
Czynniki przyciągające (pull)
Należy poszukać odpowiedzi na pytanie, co jest tak atrakcyjnego w tym religijnopolitycznym nurcie, iż przyciąga młodych ludzi? Kwestię tę starała się rozstrzygnąć
rosyjska socjolog Irina Starodubrowska, która w trakcie badań terenowych
na Kaukazie Płn. przeprowadziła ponad 70 wywiadów z tamtejszymi liderami
religijnymi. Jej wnioski zreferowano poniżej.
Po pierwsze radykalny islam przyciąga, ponieważ w najmniejszych szczegółach
organizuje człowiekowi życie. Może to być szczególnie istotne dla osób
wyczerpanych funkcjonowaniem w stanie anomii, gdzie wszelkie „regulatory”
życia społecznego były kwestionowane. Tak opisuje to jeden z rozmówców I.
Starodubrowskiej: „islam – to nie religia, to sposób życia, który odpowiada
na wszystkie sprawy człowieka, jest to jedyna religia, która zaczynając wprost od
tego, jak człowiek ma właściwie chodzić do toalety, jak ma właściwie się myć,
a kończąc na wszystkich głównych zasadach, człowiek znajduje tam odpowiedzi
[…]. Bardzo łatwo mi pracować z muzułmanami w każdym wymiarze. Ponieważ
jeśli człowiek jest bogobojny, to wie, że Najwyższy wszystko widzi, i on [człowiek]
niczego nie ukryje, nie będzie w stanie ukryć. Nie mam żadnych problemów, że
tam pieniędzy nie zostawię…”1 (Starodubrovskaya, 2015b, s. 86–87). Znika więc
w tych warunkach czynnik nieokreśloności i nieprzewidywalności w stosunkach
społecznych (przynajmniej w kręgu współwyznawców). A to pomaga
zneutralizować życiowe lęki, uniknąć odpowiedzialności za własne wybory (nieraz
zbyt trudne do samodzielnego dokonania), odzyskać umiejętność koegzystencji
z innymi w uporządkowany sposób.
Po drugie radykalny islam przyciąga, ponieważ pomaga odnaleźć względny
spokój i harmonię w warunkach ciągłego zagrożenia. Omawiany region
należy do najniebezpieczniejszych w Rosji i nietrudno udowodnić, że ryzyko
nagłej śmierci w wyniku działań przemocowych czy też np. braku pomocy
medycznej jest tu wysokie. Zwrot w kierunku religii i duchowości oraz skupienie
uwagi na pozadoczesnym wymiarze życia człowieka jest więc swego rodzaju
1
Ponieważ w tłumaczeniach starano się zachować cechy języka mówionego, w wypowiedziach pojawiają się
błędy stylistyczne i gramatyczne.
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mechanizmem obronnym przed pełnym uświadomieniem sobie możliwych
zagrożeń. Tak odbija się to echem w narracji miejscowych muzułmanów:
„Trzeba myśleć o tym, co będzie na tym świecie po tym życiu, a nie za dziesięć
lat… Być może jutro umrzesz, po co myśleć na dziesięć lat”. „Nie trzeba myśleć
o przyszłości… Być może za godzinę umrzesz, zawał przyjdzie, a może cię
zastrzelą” (Starodubrovskaya, 2015b, s. 87).
Po trzecie radykalny islam przyciąga, ponieważ w przypadku konfliktu
międzypokoleniowego/rodzinnego
może
usprawiedliwiać
postawę
nieposłuszeństwa wobec rodziców/rodziny. Fundamentalizm islamski daje
młodym ludziom pole do samodzielnego poszukiwania wartości i łamania barier
występujących na drodze radykalizacji. „Jeśli wziąć ojcowskie słowo i słowo
Najwyższego, to wyżej [stoją] słowa Najwyższego” – stwierdził jeden z rozmówców
I. Starodubrowskiej. „Każdy muzułmanin powinien szukać prawdy. Jest Prorok
i niech on będzie moim szejkiem. A pozostali – to zwykli ludzie” – powiedział
inny mieszkaniec regionu (Starodubrovskaya, 2015b, s. 87).
Po czwarte radykalny islam przyciąga, ponieważ daje poczucie przynależności
grupowej i szacunku ze strony innych członków grupy. W odróżnieniu od wielu
innych społeczności zapewniających grupową solidarność, społeczności islamskie
są bardzo inkluzywne, tzn. bardzo różne osoby mogą do nich się przyłączyć i z nimi
się utożsamiać bez względu na wykształcenie, status społeczny, poziom dochodów.
Jedynym warunkiem jest podzielanie islamistycznej ideologii religijnej. „Każdy
kto przechodzi na islam, zaczyna się modlić w meczecie, zmienia swój sposób
życia, ten jest [nam] takim samym bratem. Jakiekolwiek stanowisko, jakiekolwiek
wykształcenie by u niego było, to jest takim samym człowiekiem, jak powiedzmy
na przykład włóczęga. Absolutnie nie ma żadnej różnicy. Tak samo szanujemy,
kochamy” – zapewniał jeden z rozmówców cytowany przez rosyjską badaczkę
(Starodubrovskaya, 2015b, s. 87). Z tego względu „opcja islamistyczna” jest tak
atrakcyjna dla osób, które dotknęło wcześniej odrzucenie społeczne (przeżywane
następnie jako trauma), dla osób, które pragną wymazać swoje faktyczne bądź
urojone winy czy też cierpiących na deficyt uznania społecznego.
Po piąte radykalny islam przyciąga, ponieważ legitymizuje postawę protestu.
Wyznawca radykalnego islamu zajmuje pozycję, z której łatwo oceniać i potępiać
resztę społeczeństwa, funkcjonującego za zasadzie materialnego bogacenia się,
w strukturze klanowej, we wszechogarniającej korupcji. Jednocześnie wszystkim
tym patologiom przeciwstawić może własną, w praktyce utopijną, wizję
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społeczeństwa zbudowanego na sprawiedliwości i porządku, czyli islamskiego
kalifatu. Wynika z tego lekceważenie obowiązującego porządku prawnego. „Po
prostu zrozumcie – prawa w ogóle, faktycznie wymyślili ludzie. Szariat – to od
Najwyższego pochodzi. To ogromna różnica. Ludzie mylą się. O, u nas Duma
Państwowa siedzi tam – dziś tak decyduje, jutro tak, a w istocie u nas nic nie
działa. I dlatego cały czas nieporozumienia są” – stwierdził jeden z rozmówców
rosyjskiej badaczki. Prawo państwowe postrzegane jest jako nieskuteczne,
niezapewniające równych i uczciwych warunków każdemu oraz nieszanowane
przez same władze. „Oni nie przestrzegają, sami łamią te prawa… Tam i kradzież
zakazana, i to, i tamto zakazane. My też to rozumiemy. Ale oni nie przestrzegają…
Wszędzie. Czemu bez końca kradną?” – mówił inny mieszkaniec Kaukazu Płn.
(Starodubrovskaya, 2015b, s. 88).
Zaznaczyć należy, że zwrot w kierunku radykalnego islamu nie oznacza
automatycznego zaangażowania w terroryzm. Oprócz predyspozycji osobistych,
o których niżej, potrzebne jest jeszcze oddziaływanie dalszych czynników z grupy
pull, a mianowicie sieci społecznych i wehikułów radykalizacji. Odpowiadają za
radykalizację na mezopoziomie, czyli na poziomie małych grup i najbliższego
otoczenia radykalizującej się jednostki. To właśnie przez nie formułowana i kierowana
jest narracja o wszystkich możliwych gratyfikacjach związanych z akcesem do dżihadu.
Tutaj dokonuje się najczęściej kognitywne otwarcie na nowe (fundamentalistyczne)
treści i interpretacje, tutaj też odbywa się planowa indoktrynacja.
Tradycyjnie rozprzestrzenianie radykalizmu islamskiego kojarzone jest
z meczetami, w których działają fundamentalistycznie nastawieni imamowie,
przyciągający swoimi kazaniami i naukami osoby podatne na islamistyczne treści.
Choć tego rodzaju przypadki znajdują potwierdzenie np. w relacjach zbieranych
wśród młodzieży w Dagestanie (Vasilieva, Maiboroda i Yasaveev, 2017, s. 307–
309), to w ogólnej ocenie neguje się tak istotną rolę tych miejsc. Radykalizujące
się osoby, które wyjechały potem do Syrii, chodziły do bardzo różnych meczetów
i jest mało prawdopodobne, że na ich postawę w decydującym stopniu wpłynęli
imamowie. Głównie z tego względu, iż wszystkie budynki meczetów w regionie
są szczegółowo kontrolowane przez służby specjalne, i te, które zwracają na siebie
uwagę, są szybko zamykane i otaczane społeczną aurą miejsc, które trzeba z daleka
omijać (Sokirânskaâ, 2019, s. 25).
O wiele większą rolę odgrywają miejsca mniej zinstytucjonalizowane, w których
spotykają się nieformalne grupy przyjaciół i znajomych. Wynika to z faktu, iż
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najłatwiej dla islamistycznej „sprawy” przyciągnąć te osoby, które odczuwają
deficyt społecznej akceptacji i uznania ze strony innych (głównie rówieśników
i osób uznawanych za liderów w grupie rówieśniczej). Często w publikowanych
relacjach pojawiają się opisy przypadków, kiedy to kilku członków jednej grupy
przyjaciół (sportowcy z jednego klubu, uczniowie jednej klasy, przyjaciele
z sąsiedztwa, koledzy z jednej brygady robotników) razem wyjeżdżali do Syrii.
Nieraz pewne osoby biernie poddawały się ideologicznym wyborom całej
grupy – aż do decyzji o wspólnym wejściu w szeregi ISIS (Sokirânskaâ, 2019,
s. 25). „Radykalizacja rzadko ma miejsce w domu. Najczęściej te idee przynosi
ktoś z zewnątrz. Chłopak z ulicy, koleś z siłowni. To historia o nastoletnich
fascynacjach, o wyborach wzorów do naśladowania i liderów… To zwykła potrzeba
naśladowania kogoś i bycia częścią grupy” – oceniała w rozmowie z J. Sokiriańską
czeczeńska dziennikarka, której dwaj przyrodni bracia zginęli w szeregach ISIS
(Sokirânskaâ, 2019, s. 26).
Znane na Kaukazie Płn. wehikuły radykalizacji to siłownie, w których
zbierają się osoby o szczególnych predyspozycjach z punktu widzenia organizacji
terrorystycznej. W jednej z relacji zebranych przez dagestańskich badaczy
młody mężczyzna opowiada: „Od dawna zajmowałem się sportem… w szkole
zaczynałem, i siedemdziesiąt procent z tych, z którymi zaczynałem, jest już
martwych, wszyscy przeszli na tę stronę i wszyscy zginęli… Sportowców zawsze
werbują w pierwszej kolejności, tak jak było w latach dziewięćdziesiątych, tak
w zasadzie jest i dziś” (Vasilieva i in., 2017, s. 300).
Kolejne wehikuły radykalizacji to areszty i kolonie karne. Jak wskazują analitycy
(Dzutsati, 2020), Rosja nie różni się już bardzo pod tym względem od innych krajów
(np. Francji), które muszą stawiać czoła rozprzestrzenianiu się fundamentalizmu
islamskiego w miejscach odosobnienia. Tak w rozmowie z rosyjską badaczką
sytuację opisuje dagestański adwokat: „W naszym rejonowym areszcie śledczym
są cele na parterze, gdzie trzymają podejrzewanych o terroryzm i uczestnictwo
w podziemiu. Idzie tam pełnowymiarowy werbunek. Niektórzy z moich klientów,
którzy wcześniej nawet się nie modlili, wyraźnie się zradykalizowali. Opowiadali
mi o nacisku ze strony współosadzonych, o praniu mózgów. Areszty śledcze
nawet bardziej niż kolonie karne robią za pole doświadczalne dla werbunku”
(Sokirânskaâ, 2019, s. 25).
Ostatnim czynnikiem przyciągającym są oczywiście działania rekrutacyjne
terrorystów. Podstawowe pytanie, jakie nasuwa się po rozważaniach teoretycznych
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z części pierwszej, dotyczy tego, czy na Kaukazie Płn. dominuje rekrutacja
oddolna czy odgórna? Przy pełnej świadomości, jak dużą rolę w indoktrynacji
i samoorganizacji różnych grup odgrywa Internet (Falkowski & Lang, 2015, s. 57–
58), należy ocenić, że przeważa rekrutacja odgórna. W bardzo wielu przekazach
przewija się postać „rekrutera”, w tym kontekście nazywanego werbownikiem
(ros. werbowszczik), który może działać przez Internet, ale częściej pojawia się
w tych wszystkich miejscach, które wyżej opisano jako wehikuły radykalizacji.
W relacjach zebranych przez dagestańskich badaczy wśród młodych ludzi
charakteryzowany jest jako osoba posiadająca ogromną wiedzę psychologiczną
i zdolności manipulacyjne (Vasilieva i in., 2017, s. 306–308). Jego narracja jest
elastycznie dostosowywana do potrzeb psychologicznych osoby rekrutowanej
i jest grą na różnych emocjach, które odczuwa werbowany, takich: jak gniew, żądza
zemsty, współczucie, strach przed Bogiem czy pociąg do romantycznych przeżyć
(Sokirânskaâ, 2019, s. 1). Błędem byłoby jednak postrzeganie zradykalizowanej
i rekrutowanej osoby jako nieświadomej swoich czynów. Wiele studiów nad
terroryzmem potwierdza jeden wniosek – terroryści działają w sposób racjonalny.
Jedną z matryc analizy ich postępowania jest teoria racjonalnego wyboru, w myśl
której terrorysta jest aktorem racjonalnym, optymalizującym swoje decyzję przy
kalkulacji kosztów, korzyści i kosztów alternatywnych (czyli tego co traci, stając się
terrorystą) (Schneider i Meierrieks, 2019, s. 2026). Ten sam model racjonalnego
wyboru tłumaczy, dlaczego radykałowie z Kaukazu wybierali migrację do
Syrii zamiast rozpocząć walkę w swoich regionach. Korzyści płynące z udziału
w dżihadzie (poczucie znaczenia itd.) były znacznie większe w szeregach ISIS,
które przyciągało uwagę całego świata. Koszty – odwrotnie, większe na Kaukazie,
gdyż aktywność terrorystyczna w tym regionie wiąże się z ogromnym ryzykiem
szybkiej śmierci w wyniku operacji kontrterrorystycznych.
Czynniki personalne (personal)
Czynniki personalne (personal) ogniskują się głównie wokół kwestii
psychologicznych. Osoby, które decydują się na angaż do Państwa Islamskiego,
odczuwają pragnienie zaspokojenia jakiejś istotnej życiowej potrzeby, wypełnienia
w swoim życiu fundamentalnego braku. Dobrze tłumaczy to omówiona
w pierwszej części koncepcja poszukiwania znaczenia oraz bardziej klasyczna
teoria deprywacji relatywnej. Ze zdiagnozowanej na Kaukazie Płn. i opisanej
wśród czynników push anomii (anomie), rozumianej jako stan społeczny, wynika
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anomia jako stan psychologiczny jednostki. Jak wskazują badacze, stan anomii
obejmuje: poczucie bezsensu („że życie nie ma celu”), bezsilność („że czyjeś
działania nie mają konsekwencji politycznych”), izolację społeczną („że nasze
wartości nie pasują do wartości społeczeństwa”), utratę wiary w regulacyjną
funkcję norm społecznych („że zachowanie nie jest skutecznie regulowane
społecznie”), wyobcowanie z siebie, zwane także alienacją („że codzienne
działania są motywowane wyłącznie czynnikami zewnętrznymi, takimi jak praca
tylko za wynagrodzenie”) (Troian i in., 2019, s. 692–693).
Badacze Kaukazu Płn. podkreślają znaczenie rozległego poczucia krzywdy,
towarzyszącego młodym ludziom. O traumach z okresu wojen czeczeńskich
wiadomo powszechnie, ale prześladowania są zjawiskiem spotykanym także
aktualnie. W Czeczenii funkcjonariusze regionalnych struktur siłowych
systematycznie zatrzymują młodych ludzi, którzy choćby wizualnie podpadają
pod kategorię „grupa ryzyka”. Na przykład w okresie grudzień 2016 – styczeń
2017, po serii ataków na różne obiekty w tej republice, władze bez formalnej
podstawy zatrzymały znaczną liczbę młodych ludzi w wieku do 18 lat. W sierpniu
2018 r. po serii podobnych incydentów zatrzymano od 150 do 200 nastolatków
w wieku 11–18 lat. W ramach tego rodzaju aresztowań zatrzymanych kieruje
się do nielegalnych więzień, gdzie stosuje się bicie jako „prewencyjny środek
oddziaływania”. Rodzi to u ofiar postrzeganie siebie jako ofiary oraz żądzę zemsty.
Sytuacja wygląda podobnie w innych republikach północnokaukaskich. Jekaterina
Sokiranska cytuje dyrektora jednej z dagestańskich szkół, który tak opisuje to
zjawisko: „Według moich obserwacji, większość z tych, którzy przyłączyli się
do bojowników, miała problemy z organami bezpieczeństwa. Funkcjonariusze,
którzy powinni bronić obywateli, częściej od innych dokonują przestępstw.
Stosują przemoc, grożą, że »posadzą na butelkę«… A jeśli ktoś dokona drobnego
przestępstwa – nawet w bardzo młodym wieku – takie dziecko pakują do aresztu
śledczego. A w areszcie idzie aktywny werbunek. Po dwóch–trzech miesiącach
wychodzi stamtąd gotowy radykał” (Sokirânskaâ, 2019, s. 20). Prześladowania
rodzą jednocześnie chęć odwetu. „Żądza zemsty jest ogromna. I oni chcą jej
dokonać pięknie, teatralnie” – stwierdził z kolei w bardzo wymowny sposób jeden
z dagestańskich liderów salafickich (Sokirânskaâ, 2019, s. 20).
Inny rodzaj traumy rodzi się z doznanych wcześniej osobistych porażek
życiowych skutkujących poczuciem niemożności zrealizowania się w zgodzie
z własnymi planami, marzeniami czy priorytetami. Porażki tego rodzaju wynikają
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z dyskryminacji, patologii w sferze publicznej (zamknięta klanowa struktura
społeczna, korupcja), ale też np. z oddziaływania rodziny, która uniemożliwia
realizację pożądanych scenariuszy życiowych. W następstwie pojawia się
frustracja, niska samoocena i poczucie poniżenia. W tej sytuacji najprostszym
sposobem odbudowy nadszarpniętej – czy wręcz zrujnowanej – tożsamości jest
wejście na drogę przemocy, która daje poczucie dominacji nad innymi i pozwala
na przywrócenie poczucia własnej wartości. Chęć dominacji związana jest także
ze sferą seksualną. Szczególnie w szeregach ISIS istniała możliwość odbywania
pozbawionych tabu kontaktów seksualnych (z licznymi żonami oraz niewolnicami
seksualnymi). Z kolei kobiety-bojowniczki ISIS było skłonne do romantyzowania
swoich wyborów – co z pewnością również wynika z niezaspokojonych pragnień
ze sfery uczuć. W jednej z dagestańskich komórek terrorystycznych złożonych
z kobiet popularne było podobno hasło: „Lepiej być wdową po szahidzie, niż żoną
tchórza” (Sokirânskaâ, 2019, s. 21). Istotnym rysem psychicznym osób, które
decydowały się na wyjazd do Syrii, szczególnie w pierwszych latach trwania wojny
domowej w tym kraju, był silnie rozwinięty altruizm. Osoby tego typu, poddane
oddziaływaniu islamistycznej propagandy, kierowane były szczerą chęcią pomocy
cierpiącym w wyniku działań wojennych kobietom i dzieciom.
Jeszcze jedno uwarunkowanie ze sfery czynników personalnych dotyczy wieku.
Z jednej strony widoczne było zaangażowanie młodych ludzi, którzy postrzegali
świat w sposób typowy dla osób niemających stabilnej pozycji społecznej (brak
współmałżonka i dzieci). Młody wiek i wynikająca z niego kondycja fizyczna
dawała też oczywiście lepsze szanse na przetrwanie w walce. Z drugiej strony
obserwowano także mężczyzn w średnim wieku, którzy rozczarowani swoim
wcześniejszym życiem i obwiniający siebie samych o zdradę islamu, pragnęli
odkupić swoje winy oraz „skrócić sobie drogę do raju”.
Podsumowanie
W odniesieniu do postawionego na wstępie głównego problemu badawczego oraz
problemów szczegółowych sformułować można kilka uogólnień i wniosków.
Z przeprowadzonych rozważań wyciągnąć można wniosek, że do radykalizacji
do terroryzmu prowadzą bardzo liczne mechanizmy społeczne i psychologiczne.
Wskazywanie na jedną grupę czynników, czy nawet pojedynczy motyw, który
miałby „w praktyce” skłonić do terroryzmu – byłoby zbyt ryzykowne. Jednak
przeprowadzona analiza omawianych zjawisk wskazuje na bardzo ważną rolę
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otoczenia społecznego, dynamiki grupowej, wehikułów radykalizacji i ekspozycji
na islamistyczną ideologię dającą możliwość zaspokojenia istotnych potrzeb
psychicznych. To właśnie te czynniki są decydujące na ostatnim etapie przed
podjęciem działań przemocowych. Bardziej pierwotnych źródeł (ang. root causes
of terrorism) należy szukać oczywiście w sferze społeczno-gospodarczej, ale ich
neutralizacja wymaga długofalowych działań.
Istnieje bardzo duża liczba publikacji na temat radykalizacji do terroryzmu.
Wielu badaczy, szczególnie po 2001 r. (atak na WTC i Pentagon), proponowało
własne, nieraz wyjątkowa interesujące, ujęcia tego procesu. W przypadku
radykalizacji zagranicznych bojowników terrorystycznych, gdy dodatkowo
wchodzi w grę decyzja o migracji z własnego kraju, w sposób naturalny zwracają
na siebie uwagę modele bazujące na teorii migracji. Model push-pull-personal
jest tu najlepszym przykładem i w świetle przeprowadzonych rozważań uznać
go należy za bardzo użyteczny. W sferze push lokalizują się czynniki, mające
swe źródło na poziomie makrospołecznym, które mogą działać jako pierwotne
źródła terroryzmu. W sferze pull – czynniki z poziomu mezo, szczególnie
dynamika grupowa, ale także działania ideologii, religii i samych organizacji
terrorystycznych (rekrutacyjne i propagandowe). W sferze personal – wszystkie
czynniki osobiste i osobnicze. Model ten dobrze koresponduje też ze stosowaną
głównie w ekonomii behawioralnej teorią racjonalnego wyboru, według której
jednostka rozważa koszty, zyski i koszty alternatywne przed podjęciem danej
decyzji. Decyzja o włączeniu się w dżihadystyczny terroryzm w połączeniu
z wyjazdem na Bliski Wschód jest najbardziej ekstremalnym przykładem działania
tego typu mechanizmu.
Próbując wyjaśnić mobilizację FTF z regionu Kaukazu Północnego do działań
w szeregach Państwa Islamskiego, należy zwrócić uwagę na konflikty społeczne
wynikające z patologicznego systemu polityczno-gospodarczego funkcjonującego
w regionie, a także na wpływ bardziej generalnych procesów globalizacyjnych
i modernizacyjnych, w wyniku których powstaje konflikt międzypokoleniowy
oraz zjawisko anomii społecznej. W procesie radykalizacji ogromną rolę odrywają
czynniki na poziomie mezo, tj. oddziaływanie małych grup społecznych (np.
rówieśniczych) oraz obecność tzw. wehikułów radykalizacji. Z patologicznego
systemu społeczno-politycznego wyrastają też krzywdy i chęć zemsty, które
odczuwane na poziomie jednostkowym, mogą zaważyć na decyzji o zastosowaniu
działań przemocowych. Z kolei decyzja o wyjeździe na Bliski Wschód wynika
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z następujących przesłanek: po pierwsze z dostępności i łatwości (przez
pewien czas) tego rozwiązania, po drugie z chęci maksymalizacji „gratyfikacji”
wynikających z zaangażowania w terroryzm, tj. przydania swojemu zachowaniu
większego znaczenia, silniejszego skupienia na sobie uwagi, możliwości dokonania
jeszcze bardziej widowiskowej zemsty itd. Zauważyć przy tym należy, że koszty
alternatywne takiej decyzji (to, co w jej wyniku się traci) muszą być w kalkulacji
tych ludzi niewielkie, co oznacza, że podejmują ją jednostki, które nie widzą już
dla siebie miejsca w społeczności pochodzenia.
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Przemyt środków odurzających i substancji psychotropowych
w przesyłkach skonteneryzowanych do portów morskich
Unii Europejskiej na przykładzie kokainy
Abstrakt: Celem artykułu jest zbadanie zjawiska współczesnych metod przemytu środków
odurzających i substancji psychotropowych do Unii Europejskiej na przykładzie kokainy
z wykorzystaniem morskich przesyłek skonteneryzowanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na metody typu rip-on/rip-off, która odgrywa kluczową rolę w transporcie kokainy z państw
Ameryki Łacińskiej. Autor wykorzystał materiały i opracowania pozyskane w trakcie współpracy
ze służbami zwalczającymi przestępczość narkotykową w największych portach morskich UE,
takich jak: Rotterdam (Królestwo Niderlandów), Antwerpia (Belgia), Hawr (Francja) oraz
Hamburg (Niemcy) w latach 2019–2020. Artykuł odpowiada na problem badawczy zawarty
w pytaniu, jakie prawidłowości decydują o tym, że przesyłki skonteneryzowane i metoda przemytu
rip-on/rip-off w transporcie morskim są najczęściej wykorzystywane przez międzynarodowe
grupy przestępcze w aspekcie przemytu środków i substancji odurzających do portów morskich
Unii Europejskiej. W artykule wykorzystano metodę analizy krytycznej (opracowań, raportów,
artykułów naukowych, literatury przedmiotu oraz materiałów ze spotkań w ramach projektu
UE Customs 2020). Autor przedstawia trzy główne tezy, które w jego ocenie przyczyniają się do
wyboru tej metody: niskie koszty transportu przesyłek skonteneryzowanych, masowość, łatwość
dostępu, niewielki odsetek szczegółowo przeprowadzanych kontroli podejmowanych przez
służby graniczne, niedostateczne zabezpieczenie infrastruktury portowej w Ameryce Łacińskiej,
ogólny dostęp do plomb spedycyjnych oraz łatwość ich sfałszowania. Artykuł jest uzupełnieniem
literatury przedmiotu w kwestii sposobów przemytu środków odurzających do Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: przemyt, narkotyki, kontenery, rip-on/rip-off, plomby celne, Unia Europejska.

Smuggling Drugs and Psychotropic Substances in Containerized
Shipments to European Union Seaports on the Example of Cocaine
Abstract: The aim of this article is to present the case on modern methods of smuggling narcotic
drugs and psychotropic substances to the European Union. There is particular emphasis on rip-on
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/ rip-off methods, which play a key role in transporting cocaine from Latin American countries
via containerized sea shipments.
The author used materials and studies obtained through extensive research with the services
working to combat drug crime at the largest seaports in the European Union, namely: Rotterdam
(Netherlands), Antwerp (Belgium), Le Havre (France), and Hamburg (Germany) in 2019-2020.
The article addresses the research problem of smuggling via maritime transport, most often used
by international criminal groups to trafficking narcotic substances to the European Union. The
paper presents the method of critical analysis (studies, reports, scientific articles, literature on the
subject, and materials from meetings under the EU Customs 2020 project). The author presents
three main theses which, in his opinion, contribute to the choice of the method: low transport
costs of containerized shipments, mass volume, ease of access, a small percentage of detailed
checks conducted by border services, insufficient security of port infrastructure in Latin America,
unrestricted access to seals forwarding, and the ease of falsification. This article supplements the
literature on the subject of the methods of drug smuggling into the European Union.
Keywords: smuggling, drugs, containers, rip-on / rip-off, customs seals, European Union.

Wstęp
Przemyt środków odurzających i substancji psychotropowych jest obecnie
jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się cała Europa, a tym samym
i Unia Europejska (UE) (Komisja Europejska, 2020). Rynek narkotykowy to
główne źródło dochodu zorganizowanych grup przestępczych, którego wartość
szacuje się na kwotę 30 mld EUR rocznie (Europejskie Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii [EMCDDA], 2019). W dniu 24 lipca 2020 roku Komisja
Europejska przedstawiła Strategię bezpieczeństwa UE na lata 2020–2025 (EU Security
Union Strategy for the period 2020 to 2025) (Komisja Europejska, 2020), w której
obok strategicznych obszarów dla UE, takich jak środowisko bezpieczeństwa
w przyszłości, zwalczanie ewoluujących zagrożeń oraz silny europejski ekosystem
bezpieczeństwa, wymienia się także ochronę przed terroryzmem i przestępczością
zorganizowaną, powiązaną z handlem narkotykami.
Proceder środków odurzających i substancji psychotropowych stwarza
rozległe zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw UE. Zagrożenia te
obejmują następujące kwestie:
• zdrowotne – zażywanie substancji psychoaktywnych jest problemem,
który niesie ze sobą koszty społeczne polegające m.in. na mniejszej
aktywności społeczeństwa, pogarszającym się lub złym stanem zdrowia
osób zażywających substancje zabronione, jak również wysokie koszty
leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Narkomania
prowadzi także do zjawisk patologicznych wynikających z chęci zdobycia
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•

•

•

•

narkotyku przez osobę uzależnioną, co negatywnie wpływa na jej relacje
z najbliższymi.
ekonomiczne – przemyt narkotyków ma wpływ na finanse państw
UE oraz ich stabilność ekonomiczną. Państwa UE, zwalczając
przestępczość narkotykową, ponoszą wysokie koszty związane z zakupem
specjalistycznego sprzętu, finansowaniem szkoleń, programów wymiany
dla funkcjonariuszy służb ochrony granic i służb specjalnych. Z budżetu
państw unijnych finansowane są również ogólnokrajowe akcje edukacyjne
oraz inne działania prewencyjne mające na celu informowanie
społeczeństwa o konsekwencjach zażywania narkotyków. Problemem
finansowym państw unijnych jest także legalizowanie („pranie”) pieniędzy
pochodzących z przestępstw związanych z nielegalnym obrotem środkami
odurzającymi.
polityczne – pieniądze, którymi dysponują grupy przestępcze, są
wykorzystywane do korumpowania urzędników oraz funkcjonariuszy
podejmujących decyzje związane z działaniami na rzecz zwalczania
przestępczości wynikającej z handlu narkotykami.
kryminalne – handel narkotykami sprzyja wzrostowi przestępczości.
Dotyczy to głównie rywalizacji pomiędzy grupami przestępczymi
o podział rynku i kontrolę nad portami morskimi, stanowiącymi
punkt tranzytowy przemytu narkotyków. O powiązaniu przestępczości
z narkomanią świadczy także liczba przestępstw dokonywanych w celu
zdobycia pieniędzy na kolejną dawkę narkotyku.
zagrożenie terrorystyczne – przemyt narkotyków to również współpraca
międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się handlem
środkami odurzającymi oraz organizacji terrorystycznych. Proces ten
można było początkowo zauważyć w Ameryce Łacińskiej – Kolumbii, gdzie
organizacje partyzanckie, takie jak Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii –
Armia Ludowa (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército
del Pueblo, FARC – EP), ochraniały transporty kokainy oraz pola uprawne.
Współczesne grupy terrorystyczne związane z ekstremizmem islamskim,
jak np. Boko Haram w Nigerii, są zaangażowane w przemyt środków
odurzających do UE, a dochód z tej działalności przeznaczają na zakup
broni oraz organizację zamachów.

125

Artykuły

Transport drogą morską to najstarszy i najbardziej efektywny szlak
komunikacyjny, zaś ukrywanie narkotyków przymocowanych do kadłubów
statków, w ładunkach masowych, pustych przestrzeniach jednostek morskich
oraz w przesyłkach skonteneryzowanych było problemem od lat i nadal stanowi
wyzwanie zarówno dla służb granicznych, jak i przewoźników morskich. Transport
morski jest bowiem odpowiedzialny za przewóz 90% towarów z całego świata
(Gospodarka morska, 2020). Według danych opracowanych przez Konferencję
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on
Trade and Development – UNACTD) ponad 811,2 mln TEU1 kontenerów jest
wysyłanych rocznie w ramach łańcucha dostaw (United Nations, 2019), z czego
według szacunków Światowej Organizacji Celnej (World Customs Organization
– WCO) rocznie kontrolowanych jest mniej niż 2% z nich. Sytuację pogarsza
infiltracja logistycznych łańcuchów dostaw oraz dużych portów morskich przez
zorganizowane grupy przestępcze, wskutek czego transport morski odgrywa
kluczową rolę w przemycie środków odurzających i substancji psychotropowych
do Unii Europejskiej w XXI wieku.
Przemyt kokainy do Unii Europejskiej
W kontekście globalnym państwa Unii Europejskiej są niezwykle ważnym
miejscem transportu narkotyków pochodzących zarówno z produkcji krajowej,
jak i z przemytu z innych regionów świata. Ameryka Łacińska, Azja Zachodnia
i Południowa, Afryka Zachodnia i Północna są głównym źródłem naturalnych
i nielegalnych narkotyków, takich jak opium, morfina, heroina, kodeina,
marihuana, haszysz czy kokaina, wprowadzanych do Europy. Chiny oraz Indie
odgrywają kluczową rolę w eksporcie nowych substancji psychoaktywnych,
prekursorów narkotyków i powiązanych z nimi chemikaliów.
Dane opublikowane w World Drug Report przez Biuro ONZ ds. Narkotyków
i Przestępczości (United Nation Office on Drugs and Crime [UNODC], 2020b)
wskazują, że UE jest drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim kokainy
na świecie zaraz po Ameryce Północnej. Jednakże to w Europie ceny hurtowe za
kilogram kokainy są wyższe i kształtują się na poziomie 42 000 USD w porównaniu
z 28 000 USD w Stanach Zjednoczonych, co czyni rynek europejski obecnie
znacznie atrakcyjniejszym dla grup przestępczych zajmujących się przemytem
1

TEU – twenty-foot equivalent unit – jeden kontener ISO o długości 20 stóp odpowiada 1 TEU.
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tego narkotyku. Według źródeł opublikowanych przez EMCDDA szacunkowa
minimalna wartość detaliczna rynku kokainowego w UE w 2017 roku wyniosła
9,1 mld EUR (EMCDDA, 2019). Ta sama agencja unijna w opublikowanym
raporcie European Drug Report 2020: Trends and Developments (EMCDDA, 2019)
informuje, że w państwach Unii Europejskiej w 2018 roku dokonano około 1,3 mln
zajęć środków odurzających, z czego: 40% ujawnień dotyczyło marihuany, 29%
żywicy konopnej (haszysz), 10% kokainy i cracku, 6% amfetaminy, 5% heroiny, 3%
MDMA, 2% rośliny konopi, a 6% pozostałych substancji. Przekładając ww. dane
na rzeczywistą liczbę środków odurzających zatrzymanych w UE, w 2018 roku
zajęto: 702 tony marihuany, 243 tony haszyszu, 182,4 tony kokainy, 15,3 tony
amfetaminy, 2,2 tony MDMA oraz 28,3 tony heroiny.
Światowym liderem przemytu i dystrybucji kokainy na świecie są przede
wszystkim południowoamerykańscy producenci z Kolumbii, a następnie Peru
i Boliwii (EMCDDA, 2019). Przemyt tego narkotyku do Europy odbywa się
w dwojaki sposób: drogą morską z wykorzystaniem statków handlowych,
przesyłek skonteneryzowanych bądź też jednostek komercyjnych, takich jak jachty
morskie czy kutry używane do połowu ryb. Wykorzystuje się także drogę lotniczą
– poprzez prywatne lotniska, komercyjne samoloty bądź też opłacenie kurierów
przewożących narkotyki w bagażach podręcznych lub we własnym przewodzie
pokarmowym (połknięte kapsułki z kokainą – metoda ta nosi potoczną nazwę
„na połyk” [UNODC, 2012]).
Raport Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości z maja 2020 r. pt.
COVID-19 and the drug supply chain: from production and trafficking to use
[UNODC, 2020a] wskazuje, że na świecie 88% kokainy jest transportowane drogą
morską, 8% drogą lądową, zaś drogą lotniczą tylko 4%. W procesie przemytu
kokainy do UE transport morski jest zatem głównym środkiem transportu, zaś
miejscem nadania porty morskie państw Ameryki Łacińskiej.
Brazylia została zidentyfikowana jako główny kraj pomostowy dla kokainy
docierającej do Europy. Państwo to graniczy z każdym z krajów produkujących
kokainę: Kolumbią, Peru i Boliwią, zaś porty morskie tego kraju, jak np. port
Santos w stanie São Paulo, stały się kluczowym punktem granicznym na szlaku
handlu kokainą między krajami andyjskimi, które ją produkują. Jak wskazują
raporty, w 2020 roku służby graniczne ujawniły w porcie Santos próby przemytu
20,5 tony kokainy (Federalna Policja Skarbowa Brazylii [gov.br], 2020), które były
przeznaczone na rynek konsumencki w UE.
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Rys. 1. Szlaki przemytu kokainy do Europy.

Źródło: McDermott, 2021.
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Z uwagi na minimalne zabezpieczenia oraz słabo wyposażone w sprzęt do
kontroli służby graniczne zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują również
porty morskie niezwiązane z handlem narkotykami, np. w Chile bądź Surinamie
– krajach rzadko utożsamianych z transatlantyckim handlem kokainą.
Przemyt kokainy drogą morską do Europy odbywa się przez dwa obszary
tranzytowe. Pierwsza to Karaiby, gdzie Dominikana i Jamajka są uważane za
ważne punkty przeładunkowe, skąd następnie kokaina przemycana jest przez
Azory do Portugalii i Hiszpanii oraz państw Afryki Zachodniej, takich jak
Gwinea Bissau, Senegal oraz Nigeria, a także na sąsiednie wyspy, takie jak Wyspy
Zielonego Przylądka, Madera i Wyspy Kanaryjskie odgrywające rolę punktów
przeładunkowych, z których dalej narkotyki zmierzają do Unii Europejskiej.
Trasy przemytu kokainy do państw Unii Europejskiej oraz portów morskich
krajów nienależących do UE ulegały zmianom na przełomie ostatnich lat.
Zmiany te wynikały głównie ze stopnia zaangażowania służb granicznych
w poszczególnych państwach w zwalczanie przemytu narkotyków na danym
terytorium bądź w wybranych portach morskich oraz liczby dokonanych przez
funkcjonariuszy zatrzymań środków odurzających. Międzynarodowe grupy
przestępcze odpowiedzialne za przemyt kokainy do UE z uwagi na niestabilną
sytuację polityczną, wysoki poziom korupcji oraz słabe wyszkolenie i wyposażenie
w specjalistyczny sprzęt do kontroli funkcjonariuszy w coraz większym stopniu
wykorzystują porty morskie państw Afryki Zachodniej i Północnej jako kluczowe
obszary transportu kokainy na kontynent europejski.
Do najważniejszych portów morskich UE będących hubami dla środków
odurzających przeznaczonych na rynek europejski należy zaliczyć Rotterdam
w Królestwie Niderlandów, Antwerpię w Belgii, Algeciras w Hiszpanii, Hawr
we Francji, Hamburg w Niemczech oraz Gioia Tauro we Włoszech. Należą one do
światowej czołówki portów morskich pod względem liczby obsłużonych ładunków
kontenerowych, a w połączeniu z doskonałą infrastrukturą transportową, dzięki
której można szybko dostarczyć kontener niemal w każde miejsce w Europie,
stanowią idealny cel dla grup przestępczych, wykorzystujących do przemytu
środków odurzających legalnie wprowadzane i deklarowane towary.
Każdego roku w portach tych odnotowuje się – liczony w tonach – wzrost
ujawnionych środków odurzających, które zostały zatrzymane w wyniku
przeprowadzanych kontroli na statkach bądź podczas rewizji kontenerów. Wzrost
liczby ujawnień kokainy jest szczególnie widoczny w portach Rotterdam oraz
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Antwerpia, w których w 2019 roku przechwycono odpowiednio 33,732 tony, dla
porównania w 2018 roku było to 19 ton (Roks, Bisschop, Staring, 2021), oraz 62
tony kokainy w 2019 roku (UNODC, 2020c), a w 2018 roku 50 ton (EMCDDA,
2019). Należy jednak przy tym pamiętać, że wraz z rosnącą liczbą fizycznie
kontrolowanych i prześwietlanych kontenerów przez służby graniczne w tych
portach przemyt narkotyków odbywa się również przy udziale pozostałych
portów morskich państw UE, które są w głównej mierze traktowane jako punkty
tranzytowe dla wprowadzanych substancji odurzających na rynek europejski,
czego dowodem jest zatrzymanie przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji
Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w 2019 roku w porcie Gdynia
ok. 1,9 tony kokainy (Centralne Biuro Śledcze Policji [CBŚP], 2019).
Tabela 1. Przeładunki w największych portach kontenerowych w Europie.
ZMIANA

PORT

2018

2019

ROTTERDAM

14 512 661

14 800 000

1,99%

ANTWERPIA

11 100 409

11 860 204

6,84%

HAMBURG

8 726 442

9 257 683

6,10%

PIREUS

4 908 775

5 650 000

15,10%

WALENCJA

5 128 855

5 386 309

5,02%

ALGECIRAS

4 773 079

5 100 000

6,85%

BREMERHAVEN

5 441 000

4 850 000

-10,86%

FELIXSTOWE

4 161 000

3 778 000

-9,2%

BARCELONA

3 433 088

3 324 650

-3,16%

MARSAXLOKK

3 310 000

2 72 0000

-17,82%

RAZEM

65 495 309

66 726 846

1,88%

2018/2019

Źródło: Ziajka i Ołdakowski, 2020, s. 2.

Zorganizowane grupy przestępcze, aby oszukać służby graniczne zwalczające
przestępczość związaną z przemytem środków odurzających i substancji
psychotropowych, starają się zmieniać metody przemytu oraz wykorzystywać
nowe środki transportu. Jednym z takich przykładów jest przejęcie w listopadzie
2019 roku przez władze hiszpańskie pierwszej łodzi podwodnej (narko-okręt)
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znalezionej na wodach europejskich u wybrzeży Galicji, w Hiszpanii. Jednostka
ta przepłynęła Ocean Atlantycki z 3 tonami kokainy na pokładzie, wartej około
90 mln EUR (Jones, 2019). Łodzie podwodne wykorzystywano już od lat 90. XX
wieku, kiedy to handlarze narkotyków zaczęli budować tego rodzaju jednostki
z myślą o przemycie kokainy z Kolumbii do Ameryki Środkowej i Stanów
Zjednoczonych. Zatrzymanie łodzi podwodnej u wybrzeży Europy świadczy
o tym, że grupy przestępcze zaangażowane w międzynarodowy handel kokainą
będą starały się coraz częściej korzystać z tego rodzaju jednostek pływających
jako alternatywa dla przesyłek skonteneryzowanych w przemycie znacznych
ilości narkotyków na rynek UE.
Wykorzystanie przesyłek skonteneryzowanych w przemycie narkotyków
Przesyłki skonteneryzowane to nieodłączna część transportu – w szczególności
transportu morskiego – odgrywającego istotną rolę w handlu międzynarodowym.
Zastosowanie kontenerów wywarło ogromny wpływ na organizację i efektywność
międzynarodowego transportu ładunków. O skali sukcesu technologii
kontenerowej w przewozach morskich zadecydowały głównie czynniki
wpływające na wzrost efektywności procesu transportowego, do których należą:
• znaczące przyspieszenie operacji portowych (w odniesieniu do obsługi
tzw. drobnicy konwencjonalnej),
• poprawa bezpieczeństwa ładunków (brak operacji przeładunku
bezpośredniego),
• możliwość zapewnienia odpowiednich warunków przewozu oraz szerokie
zastosowanie kontenerów (m.in. kontenery chłodnicze, kontenery
cysterny, kontenery platformy),
• standaryzacja kontenerów (tzw. kontenery typologii ISO) – możliwość
obsługi jednostki ładunkowej na całym świecie,
• rozwój infrastruktury oraz suprastruktury dla obsługi kontenerów
(terminale kontenerowe, tabor kontenerowy) (Kupiński, Fabisiak
i Michalak, 2011).
Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Handlu
w raporcie Trade Trands Estimate Latin America and the Caribbean z 2019
roku (World Trade Organization [WTO], 2019) kraje Ameryki Łacińskiej są
nadal ważnym partnerem handlowym dla UE, ponieważ do państw unijnych
trafiają stamtąd transportem skonteneryzowanym takie produkty, jak owoce,
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mięso, soja, cukier czy też rudy żelaza. Transporty te są wykorzystywane przez
międzynarodowe grupy przestępcze organizujące przemyt kokainy na obszar UE.
Do największych jednorazowych ujawnień środków odurzających i substancji
psychotropowych dokonywanych przez służby graniczne w portach morskich
państw Unii Europejskiej dochodzi podczas czynności kontrolnych przesyłek
skonteneryzowanych przeprowadzanych przez służby graniczne. Kontenery są
obecnie najczęściej wykorzystywanym urządzeniem transportowym w nielegalnych
dostawach kokainy do Europy. Zazwyczaj są to kontenery chłodnicze (reefer)
należące do kontenerów specjalnych oraz kontenery uniwersalne ogólnego
przeznaczenia. Wyróżnia się kontenery 20-stopowe (20 ft) oraz 40-stopowe (40 ft).
Kontenery chłodnicze mają zastosowanie w transporcie świeżych towarów,
wymagających przewozu w określonej temperaturze. Przemyt kokainy za pomocą
tego rodzaju kontenerów odbywa się zarówno w jego wnętrzu (narkotyki mogą być
ukryte w deklarowanym towarze), jak i w elementach konstrukcyjnych kontenera.
Najczęściej wykorzystywanymi do przemytu elementami zewnętrznymi tego
kontenera są włazy inspekcyjne, w których zmieści się jednorazowo ok. 50
kg kokainy, panel kontrolny, za którym można ukryć do kilku kilogramów
narkotyków, oraz moduł wymiany powietrza, za którym można schować do 4–5
kg narkotyku. Należy zaznaczyć, że przemycana kokaina na etapie produkcji jest
formowana w prostokątne kostki o wadze od 900 do 1100 g, następnie kostki
kokainy zostają precyzyjnie ofoliowane, co powoduje, że narkotyki nie ulegają
zamoknięciu i uszkodzeniu podczas transportu. Na każdej z paczek znajduje się
opis oraz rysunek informujący o tym, do jakiej grupy przestępczej ten pakunek
należy. Tak więc w zależności od rodzaju wykorzystywanych zewnętrznych
elementów konstrukcyjnych przemytnicy są w stanie przemycić od kilku do
kilkudziesięciu kilogramów kokainy.
Wymienione elementy zewnętrzne nie dysponują mechanicznym
zabezpieczeniem, co znacznie ułatwia dostęp do nich, nie pozostawiając przy tym
śladów manipulacji. O kontroli tych miejsc w porcie wysyłki świadczą umieszczane
na nich przez służby graniczne plomby w formie nalepek, które nie tworzą
żadnego zabezpieczenia przed ewentualną próbą przemytu kokainy. Aby ujawnić
narkotyki ukryte w tych elementach konstrukcyjnych, funkcjonariusze muszą
fizycznie odkręcić poszczególne części lub prześwietlić kontener urządzeniem
skanującym. Niezwykle pomocne przy takich przeszukaniach okazuje się użycie
psa wyszkolonego do wykrywania środków odurzających.
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Rysunek 2. Ujawnienie 25 kg kokainy w porcie Rotterdam
za włazami inspekcyjnymi w kontenerze typu reefer.

Źródło: Służba Celna w Holandii, materiały ze spotkania w ramach projektu
Customs 2020 – RALFH Rummage Group w maju 2019 r. w Kopenhadze w Danii.

Ten sposób przemytu praktykuje się najczęściej w portach morskich państw
Ameryki Łacińskiej, z których eksportuje się żywność, a więc Ekwador, Brazylia,
Kolumbia, Gwatemala i Kostaryka.
Poza wymienionymi elementami konstrukcyjnymi, za którymi przemycane są
mniejsze partie narkotyków, wnętrze kontenera chłodniczego typu reefer z uwagi
na konieczność utrzymania stałej temperatury jest obłożone izolacją, która służy
przemytnikom za materiał maskujący przemycane narkotyki. Wykorzystanie
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Rysunek 3. Ujawnienie w wyniku skanowania narkotyków ukrytych
w legalnie deklarowanym towarze – port Hamburg, Niemcy.

Źródło:Służba Celna w Niemczech, materiały ze spotkania w ramach projektu
Customs 2020 – RALFH Rummage Group w grudniu 2018 r. w Hawr we Francji.

tego sposobu wymaga od osób zaangażowanych w proceder przemytu czasu oraz
specjalnych narzędzi. Do ukrywania kokainy nie może dochodzić zatem w porcie
wysyłki, lecz w magazynach znajdujących się poza obszarem portowym.
Kolejnym rodzajem kontenerów, w których dochodzi do największej
liczby ujawnień środków odurzających, są kontenery uniwersalne ogólnego
przeznaczenia. Wykorzystanie do przemytu tego kontenera polega na ukryciu
w jego wnętrzu narkotyków, co może się dziać za wiedzą i zgodą właściciela
legalnie zadeklarowanego towaru, który za pomoc w przemycie otrzymuje
wynagrodzenie, bądź też bez jego wiedzy – wtedy narkotyki są ukryte w towarze
w momencie załadunku do kontenera. Proces ten odbywa się w magazynach
spedycyjnych, gdzie skorumpowani pracownicy odpowiedzialni za jego
załadowanie ukrywają narkotyki pomiędzy towarem. Część z tych kontenerów,
w których towar przeznaczony jest na rynek europejski, w wyniku analizy ryzyka
przeprowadzonej przez funkcjonariuszy zostaje skontrolowany fizycznie bądź też
za pomocą urządzeń skanujących przed załadunkiem na statek, dzięki czemu
udaje się dokonać zatrzymania narkotyków, zanim trafią one na burtę statku, skąd
udałyby się do któregoś z portów UE.
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Przemytu narkotyków w kontenerach uniwersalnych dokonuje się również
poprzez wykorzystanie elementów konstrukcyjnych, takich jak słupki narożne,
żebra podstawy bądź belki poprzeczne. Jednakże do tego rodzaju prób przemytu
dochodzi coraz rzadziej z uwagi na możliwość wykrycia prób manipulacji przy
kontenerze przez funkcjonariuszy, agentów celnych i pracowników portowych.
Ponadto metodą tą można przemycić znacznie mniejsze ilości kokainy w porównaniu
z innymi sposobami, dlatego też liczba tego typu ujawnień znacznie spadła. Wzrosła
zaś liczba ujawnień przy zastosowaniu metody rip-on/rip-off (UNODC, 2021).
Metoda przemytu rip-on/rip-off, potocznie nazwana wrzutką, jest sposobem
przemytu głównie kokainy, z którą służby graniczne kontrolujące przesyłki
skonteneryzowane spotkały się po raz pierwszy w 2011 roku. Biuro ONZ
ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Światowa Organizacja Celna wspólnie
opracowali i uruchomili Program Kontroli Kontenerów (Container Control
Programme – CCP), którego celem jest ustalanie skutecznej selekcji kontenerów
do kontroli w celu zapobiegania handlowi narkotykami i innym nielegalnym
działaniom transgranicznym oraz zwiększenie możliwości technicznych służb
granicznych i innych funkcjonariuszy organów ścigania w portach morskich.
Z raportów tego programu wynika, że w latach 2011–2019 nastąpił niemal
pięciokrotny wzrost liczby dokonanych ujawnień przy użyciu tej metody
w przesyłkach skonteneryzowanych (40 ujawnień w 2011 roku przy 217
ujawnieniach w 2019 roku) (RALFH Rummage Group, 2019).
Wzrost liczby ujawnień dotyczących wykorzystania metody rip-on/ripoff wpłynął także na liczbę zatrzymanych narkotyków. Biorąc pod uwagę ten
sam okres, tj. lata 2011–2019, liczba ta wzrosła niemal 25-krotnie (ok. 4,5 tony
ujawnionej kokainy w 2011 roku przy ujawnionych ponad 109 tonach w 2019
roku) (RALFH Rummage Group, 2019).
Według zebranych danych opublikowanych przez EMCDDA spośród państw
Ameryki Łacińskiej, w których najczęściej występują próby przemytu kokainy
z wykorzystaniem metody rip-on/rip-off, są Brazylia, Ekwador, Kolumbia oraz
Surinam (ECMDDA, 2019).
Przemyt kokainy przez porty morskie w Ameryce Łacińskiej nie byłby
możliwy, gdyby nie korupcja wśród pracowników portowych odpowiedzialnych
za procesy logistyczne i transport na terminalach kontenerowych oraz
zaangażowanie w przemyt pracowników zajmujących się fizycznym załadunkiem
bądź rozładunkiem kontenerów. Dzięki informacjom pozyskanym od tych osób
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przestępcy mający numer kontenera wiedzą, kto jest właścicielem towaru, znają
rodzaj towaru oraz port wyładunku wytypowanego kontenera. Przemytnicy
dzięki pomocy opłacanych pracowników portowych mogą również wybrać
najdogodniejszy moment, aby ukryć narkotyki w kontenerze, a więc taki,
w którym kontener umiejscowiony jest na najniższym poziomie, a tym samym
dostęp do niego jest ułatwiony.
Kolejnym problemem, który powoduje, że porty morskie Ameryki Łacińskiej
są tak często wykorzystywane w przemycie kokainy do UE, jest bardzo słabo
chroniona infrastruktura portowa – terminale kontenerowe, do których można
się dostać, włamując się lub przekupując służby ochrony portu. Powodem tego jest
brak odpowiedniej liczby funkcjonariuszy ochraniających tereny portowe oraz ich
niskie zarobki, co bezpośrednio wpływa na wysoki poziom korupcji wśród nich.
Należy również podkreślić, że osoby pracujące w portach i odpowiedzialne za
ich ochronę bardzo często są zmuszone do współpracy z grupami przestępczymi
z obawy o własne zdrowie i życie swoich najbliższych. Sytuacji nie poprawia również
słabe zabezpieczenie terenów portowych w systemy monitoringu wizyjnego oraz
systemy ostrzegania (lub ich całkowity brak), co sprzyja włamaniom na teren
terminali kontenerowych oraz manipulacjom przy wytypowanych wcześniej
kontenerach w celu ukrycia środków odurzających.
Aby się dostać do wnętrza kontenera, przemytnicy wykorzystują dwie
metody. Pierwszą z nich jest ingerencja w elementy konstrukcyjne kontenera,
takie jak rygiel drzwi kontenera, krzywki regulujące, mocowanie krzywki oraz
mocowanie i zamek dźwigni rygla. Metoda ta pozwala otworzyć kontener bez
zerwania nałożonej oryginalnej plomby celnej. Jednakże po ukryciu narkotyków
konieczna jest naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych kontenera.
Nieumiejętna naprawa tychże elementów przez przestępców może skutkować
ujawnieniem nielegalnego towaru przez pracowników portowych, agentów
celnych bądź funkcjonariuszy. Kontener zostanie poddany rewizji, a co za tym
idzie, przemycane narkotyki zostaną odkryte.
Znacznie szybszą i częściej wykorzystywaną przez grupy przestępcze
metodą jest nielegalne otwarcie kontenera poprzez zerwanie plomby celnej lub
spedycyjnej, a następnie umieszczenie narkotyków wewnątrz. Cała operacja
kończy się nałożeniem podrobionej lub zduplikowanej plomby celnej o tych
samych numerach bądź sklejenie oryginalnej plomby, tak aby podczas kontroli
nie dało się zauważyć ingerencji.
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Po dotarciu do portu i wyładunku grupy przestępcze przy pomocy
skorumpowanych pracowników portowych dostają się na teren portu (m.in.
na podstawie wypożyczanych przepustek portowych, których właściciele
otrzymują jednorazowo ok. 10 000 EUR (RALFH Rummage Group, 2019),
a następnie podejmują narkotyki z kontenera. Również w tym przypadku dużą
rolę odgrywają skorumpowani pracownicy portu odpowiadający za kwestie
techniczne i logistyczne związane z rozmieszczeniem kontenera na placu
terminala. Dzięki temu przemytnicy wiedzą, gdzie znajduje się kontener, oraz
mają pewność, że będą mieli do niego ułatwiony dostęp.
Sukces tej metody związany jest przede wszystkim z ukrywaniem środków
odurzających w legalnie deklarowanych towarach bez wiedzy właściciela towaru,
który w żaden sposób nie jest zaangażowany w ten proceder, jak również nie
ma świadomości, że jego kontener był wykorzystany do tego celu. Europejskie
organy ścigania przeznaczają coraz więcej środków na śledzenie i przeszukiwanie
podejrzanych kontenerów, ale przestępcy zmieniają sposób działania, aby
maskować swoje przesyłki. W tym celu wykorzystują legalnie działające podmioty
gospodarcze oraz prawidłowo deklarowane towary do ukrywania kokainy
z wykorzystaniem metody rip-on/rip-off, przez co wykrycie tego rodzaju oszustw
jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę liczbę kontenerów dostarczanych
każdego dnia do Unii Europejskiej.
Fałszowanie plomb spedycyjnych i celnych
Organizacje przestępcze wykorzystują różne sposoby fałszowania zamknięć
celnych i spedycyjnych nakładanych na przesyłki skonteneryzowane. Należy
podkreślić, że wprowadzenie kontenerów zrewolucjonizowało transport
ładunków, w szczególności transport morski. Aby ułatwić międzynarodowy ruch
kontenerowy, dnia 18 maja 1956 roku w Genewie pod auspicjami Organizacji
Narodów Zjednoczonych (United Nations – UN) zawarto pierwszą Konwencję
celną w sprawie kontenerów (United Nations, 1956) dotyczącą przesyłek
skonteneryzowanych. Konwencja ta została uzupełniona i podpisana w Genewie
w dniu 2 grudnia 1972 roku. Załącznik nr 4 do wymienionej konwencji
(1983) – Regulamin w sprawie warunków technicznych stawianym kontenerom
przeznaczonym do przewozów pod zamknięciem celnym określał m.in., w jaki
sposób kontener powinien być skonstruowany, aby można byłoby na nim w sposób
prosty i skuteczny nałożyć zamknięcia celne.
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Jedna z definicji plomby zabezpieczającej, z jaką można się spotkać,
określa ją następująco: „Jest to plomba informacyjna, którą funkcjonariusz celny
może nałożyć w celu identyfikacji towarów znajdujących się pod kontrolą celną”
(HM Revenue & Customs [gov.uk], 2019). Zadaniem nakładanych plomb jest
zabezpieczenie przed manipulacją lub nieuprawnionym otwarciem np. przesyłek
skonteneryzowanych. Nakładane plomby zabezpieczające powinny posiadać
certyfikaty zgodne z normą ISO-PAS 17712 (norma ISO, która dotyczy standardów
produkcji bezpiecznych plomb do kontenerów) (International Organization for
Standarization [ISO], 2010), a także zaleceniami stowarzyszenia C-TPAT2. Tak
więc plomby te muszą być wykonane z najwyżej klasy materiałów, powinny
być również nierdzewne i charakteryzować się wysokim stopniem odporności
na zerwanie. Chociaż istnieje kilkadziesiąt rodzajów plomb zabezpieczających,
w przypadku zabezpieczenia kontenerów stosuje się głównie dwa typy. Zaliczamy
do nich:
• plombę boltową (butelkową),
• plombę kablową.
Każdy z największych armatorów kontenerowych, takich jak: A.P. MølleMaersk, MSC (Mediterranean Shipping Company), CMA CGM, Hapag-Lloyd,
Cosco, Evergreen Marine, OOCL, MOL, posiada własne plomby spedycyjne,
które różnią się od siebie kolorem, numerem i kodem kreskowym.
Do manipulacji przy plombach zabezpieczających przesyłki skonteneryzowane
dochodzi obecnie najczęściej w przypadku, gdy przestępcy wykorzystują metodę
przemytu rip-on/rip-off. Zdarza się to zarówno na terenie obiektów portowych,
jak i na pokładzie statków transportujących przesyłki skonteneryzowane, których
załogi są zaangażowane w przemyt narkotyków. Wtedy też przemytnicy włamują
się do kontenerów i podrzucają narkotyki lub też wyciągają je z kontenera, aby
następnie nałożyć fałszywą plombę bądź naprawić oryginalną, która została
uszkodzona przed otwarciem drzwi. Istnieje kilka metod manipulacji stosowanych
przez zorganizowane grupy przestępcze przy plombach zabezpieczających,
z którymi służby graniczne spotykają się podczas rewizji kontenerów. Do
najczęściej wykorzystywanych metod manipulacji przy plombach możemy
zaliczyć:
2
Partnerstwo celno-handlowe przeciwko terroryzmowi (Customs-Trade Partnership Against Terrorism –
C-TPAT).
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•

przecięcia oryginalnej plomby, a następnie jej sklejenie i nałożenie
na zamknięcia kontenera;
• manipulacja przy trzpieniu i kapsule plomby zabezpieczającej.
Manipulacja przy plombach jest obecnie najmniej inwazyjną metodą
dostania się do wnętrza kontenera i ukrycia narkotyków. Zwalczanie tego
procederu utrudnia ogólna dostępność plomb, ale ich zakup nie musi wiązać się
z prowadzeniem działalności gospodarczej jako np. agent celny. Nałożenie plomb
na kontener w żaden sposób nie zabezpiecza również towaru znajdującego się
wewnątrz, ponieważ plomby aktualnie wykorzystywane przez przewoźników
można zduplikować, jak również dokonać przy nich manipulacji w takim
stopniu, aby podczas kontroli nie zostało to zauważone. Dlatego też przemytnicy
coraz częściej sięgają po fałszywe plomby, rezygnując przy tym z manipulacji przy
elementach konstrukcyjnych kontenera.
Żeby stwierdzić, czy w wytypowanym kontenerze znajdują się przemycane
narkotyki, funkcjonariusze muszą korzystać z urządzeń skanujących, a gdy ten
sposób kontroli nie pozwala na uzyskanie jednoznacznych rezultatów, konieczna
jest dokładna rewizja z wykorzystaniem psa przeszkolonego do wykrywania
narkotyków.
Podsumowanie
Unia Europejska nie jest świadoma zagrożeń, jakie stwarza handel kokainą,
którego skutki wykraczają daleko poza kwestie zdrowia publicznego i niosą
ze sobą konsekwencje ekonomiczne, społeczne, a także polityczne. Europa
walczy z COVID-19, zapaścią gospodarczą, islamskim terroryzmem,
wewnętrznymi napięciami politycznymi i nielegalną imigracją, więc handel
kokainą nie jest obecnie postrzegany jako problem wymagający szybkiego
rozwiązania.
Niemniej jednak dalsze ignorowanie problemu może spowodować daleko
idące konsekwencje dla całej UE związane m.in. ze wzrostem przestępczości
na ulicach miast, szczególnie tych portowych, w których trwa walka o wpływy
i dostęp do portu pomiędzy grupami przestępczymi, gdzie wygrany będzie
miał nadzór nad dystrybucją narkotyków przeznaczonych do UE. Zjawisko to
jest już widoczne w Antwerpii, która w ciągu ostatnich pięciu lat stała się obok
Rotterdamu najważniejszym hubem dla przybywających na rynek unijny środków
odurzających.
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Przemyt kokainy za pomocą metody rip-on/rip-off jest związany przede
wszystkim ze stałym wzrostem liczby przesyłek skonteneryzowanych, które
każdego roku są odprawiane w portach morskich UE. Wpływ na stale rosnącą
liczbę przesyłek skonteneryzowanych ma m.in. budowa nowoczesnych statków
o większej ładowności3 oraz niskie koszty ich transportu. Służby graniczne
operujące w tychże portach muszą podejmować czynności zmierzające do
wytypowania oraz skontrolowania przesyłki, aby potwierdzić, czy oprócz legalnie
deklarowanego towaru znajdują się w nim również przemycane substancje
odurzające, w przypadku kontenerów z Ameryki Łacińskiej dotyczy to głównie
kokainy. Największą rolę w procesie typowania przesyłek do kontroli odgrywa
analiza ryzyka, której zadaniem jest zatrzymanie takich kontenerów, które
z dużym prawdopodobieństwem służą do przemytu narkotyków. Przemytnicy
przy wykorzystaniu metody rip-on/rip-off ukrywają narkotyki w przesyłkach
przeznaczonych do dużych odbiorców, którzy nie są posądzani o udział w tym
procederze, a którzy każdego miesiąca sprowadzają setki kontenerów z towarem
dla odbiorców na teren UE. Taki model działania przemytników utrudnia pracę
funkcjonariuszom kontrolującym kontenery, gdyż służby graniczne nie dysponują
takimi zasobami kadrowymi, które pozwoliłyby sprawdzić każdy przypływający
kontener z państwa, w którym dochodzi do częstych prób przemytu narkotyków.
Kolejnym problemem dla funkcjonariuszy jest pogodzenie podejmowanych
czynności kontrolnych z operacjami związanymi z rozładunkiem i załadunkiem
statków przewożących kontenery, które cumują w portach rozładunku. Dla
właścicieli towarów w kontenerze oraz osób zarządzających terminalem
najważniejszy jest czas, sprawny wyładunek oraz szybkie podjęcie kontenera
z portu, zaś wszystkie czynności kontrolne, jakie przeprowadzają służby, zaburzają
proces logistyki, co często negatywnie wpływa na współpracę między władzami
a funkcjonariuszami albo też skutkuje jej brakiem.
Wykorzystanie przesyłek skonteneryzowanych w przemycie narkotyków
za pomocą tej metody wynika z niedostatecznego zabezpieczenia terminali
w portach morskich Ameryki Łacińskiej oraz wysokiego poziomu korupcji wśród
pracowników zajmujących się załadunkiem i obsługą kontenerów. Aby zapobiec
zjawisku przemytu kokainy metodą na „wrzutkę”, państwa Ameryki Łacińskiej
powinny dążyć do wprowadzania takich procedur, jakie są stosowane w portach
3

HMM Algeciras to największy kontenerowiec na świecie, którego pojemność wynosi 24 000 TEU.
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morskich UE, w szczególności w portach morskich, w których dochodzi do
częstych prób przemytu środków odurzających. Czynności te powinny obejmować
m.in.:
• zakaz zatrudniania do pracy w porcie osób, które w przeszłości miały
konflikt z prawem, zwłaszcza gdy były skazane za przestępstwa związane
z narkotykami;
• wprowadzenie procedur dotyczących awizowania samochodów
ciężarowych wjeżdżających na teren terminali kontenerowych;
• wyposażenie terminali kontenerowych lub zwiększenie liczby urządzeń
technicznych mających za zadanie np. rejestrowanie obrazu (monitoring
wizyjny);
• wprowadzenie stałego oficera ochrony, zwiększenie liczby patroli na terenie
terminala kontenerowego.
Ponadto Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny uruchamiać programy
pomocowe, które poprzez finansowanie szkoleń, zakup specjalistycznego sprzętu
do kontroli oraz programy wymiany pozwoliłyby zmodernizować służby graniczne
w państwach o największej ilości ujawnionych narkotyków, dzięki czemu znaczna
część substancji zostałaby zatrzymana jeszcze w portach wysyłki.
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Studium przypadku beludżystańskiego ruchu
narodowowyzwoleńczego w Pakistanie
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie powodów powstania oraz rozwoju ruchu
narodowowyzwoleńczego w Beludżystanie. W opracowaniu na podstawie analizy dostępnych
materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu udzielono odpowiedzi na następujące
pytania: dlaczego rząd centralny próbował narzucić obowiązek utożsamiania się z Pakistanem?
Dlaczego powstał Beludżystański Ruch Narodowy, Front Wyzwolenia Beludżystanu oraz Armia
Wyzwoleńcza? Jakie oczekiwania wobec władz Pakistanu mają Beludżowie? W opracowaniu
została zastosowana analiza literatury, dostępnych materiałów źródłowych, wypowiedzi
założyciela Pakistanu, co pozwoliło na ustalenie faktów i chronologiczne przedstawienie procesu
powstawania Beludżystańskiego Ruchu Wyzwoleńczego. Oprócz analizy jako metoda badawcza
została wykorzystana synteza, która pozwoliła na sformułowanie wniosków. Problemem
w rozważaniach na temat Beludżystanu jest dostęp do materiałów źródłowych – utrudniony nawet
dla naukowców w Pakistanie. Granice prowincji można przekroczyć jedynie za zgodą tamtejszych
władz, na zaproszenie lokalnego mieszkańca oraz wyłącznie z ochroną zapewnianą przez wojsko.
Badania nad tą tematyką są istotne dla rozważań nad stabilnością Islamskiej Republiki Pakistanu,
będą także płaszczyzną do dalszych badań nad Beludżystanem.
Słowa kluczowe: Pakistan, Beludżystan, Beludżystańska Armia Wyzwolenia, naród.

Case Study of the Baloch National Liberation Movement in Pakistan
Abstract: The paper aims to analyze the development of national and liberation organizations
in Baluchistan. The author attempts to answer the following questions: Why had pakistanyiat
become obligatory to all people wanting to live in Pakistan? What were the reasons behind
the formation of the Baluchistan National Movement, the Baloch Liberation Front, and the
Liberation Army? What does the Baloch society expect from the authorities? The study was based
on a critical review of the literature and other available and valuable sources such as Jinnah’s
speeches. Another method used in the study was a synthesis that allowed the author to form
conclusions. Studying Baluchistan means limited access to sources and materials since traveling to
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the land of Baluchistan is restricted by specific rules, and one can only visit the place under certain
circumstances. Research on Baluchistan is relevant for studies of national liberation movements
and current internal conflicts.
Keywords: Pakistan, Baluchistan, Baluchistan Liberation Army, nation.

Wprowadzenie
Pakistan powstał po zakończeniu brytyjskiego kolonializmu w wyniku podziału
subkontynentu indyjskiego. Subkontynent został podzielony na muzułmański
Pakistan oraz zróżnicowane religijnie Indie1. Oznacza to, że wartościami łączącymi
zróżnicowane społeczeństwo miał być islam oraz język urdu2. Jednolita tożsamość
narodowa nie była naturalnym zjawiskiem, tak jak np. jest w przypadku Polski,
lecz została wykreowana przez założycieli Islamskiej Republiki Pakistanu, której
spoiwem miały być wymienione wspólna religia oraz język. Priorytetem władz,
szczególnie administracji Zulfikara Alego Bhutto (szerzej: Sheikh, 2018), stało
się wymuszanie „pakistańskości3”, na której bazowało istnienie kraju. Była to tzw.
wojna o „tożsamość”. Narzucana „pakistańskość” stała się podstawą konfliktów
etnicznych oraz ruchów wyzwoleńczych w Beludżystanie4.
W Polsce jest niewielu ekspertów zajmujących się tematyką Pakistanu.
Autorem większości monografii na temat sytuacji Islamskiej Republiki
Pakistanu jest A. Głogowski (2018). Większość jego publikacji dotyczy tematyki
bezpieczeństwa, a uwaga autora skupia się na armii oraz dynamicznym konflikcie
z Indiami. Tematyką Pakistanu zajmuje się także A. Kuszewska (2015). Autorka
publikacji skupia się na problemie terroryzmu, radykalizacji oraz konfliktu
z Indiami. Konflikt w Beludżystanie5 nie jest nowym zjawiskiem w Pakistanie,
jednak problemem w badaniach nad prowincją jest sytuacja panująca na jej
terenie. Do Beludżystanu można wjechać wyłącznie na zaproszenie mieszkańca
Dokumentem określającym fundamentalne prawa i obowiązki obywateli Islamskiej Republiki Pakistanu
jest Konstytucja. Proces tworzenia dokumentu można podzielić na trzy składowe, czyli trzy zgromadzenia
mające miejsce w latach 1947-1954, 1955-1956 i 1972-1973. Obecnie obowiązującą Konstytucję przyjęto
w 1973 r., a od 2007 do 2018 r. wprowadzonych zostało 25 zmian. Uwypukla to słabość i podatność rządu
w Islamabadzie na niestabilną sytuację w kraju oraz brak odpowiednich sił i środków, aby im zapobiegać.
2
W Islamskiej Republice Pakistanu są dwa języki urzędowe: urdu i angielski.
3
Podstawą „pakistańskości” był jeden język – urdu oraz islam.
4
Konflikty zbrojne z władzami Pakistanu miały miejsce w 1958, 1963–1969 oraz 1973–1977. Zob.: Sheikh,
2018, s. 140–145.
5
Beludżystan stanowi 43,6% całego państwa, jest również najmniej zaludnioną jego częścią w stosunku do
obszaru, jaki zajmuje. Większość terytorium to tereny pustynne i górzyste, w związku z czym nie są objęte
wystarczającym nadzorem administracji centralnej.
1
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prowincji, za zgodą rządu federalnego oraz z ochroną zapewnianą przez wojsko.
Mimo to w literaturze zagranicznej można znaleźć publikacje na temat sytuacji
w Beludżystanie. Większość autorów pochodzi z Pakistanu lub Indii. Kolejnym
problemem pojawiającym się podczas badań nad Beludżystanem jest kwestia
języka. Niektóre materiały, takie jak filmy, głównie z posiedzeń polityków
federalnych, są w języku beludżystańskim. Autorka niniejszego artykułu dotarła
do źródeł w języku angielskim, których jest niewiele. Wartościowa literatura
anglojęzyczna na temat Pakistanu jest autorstwa A. Khana (2001), J. Menona
(2013), K. Sayeeda (2006), M. Akbara (2011), T. Breseega (2004) oraz S. Cohena
(2004).
S. Cohen podkreśla, że badacze z USA (na początku XXI wieku) zajmujący
się tematyką bezpieczeństwa regionu określali Pakistan jako „łobuza”, „atomową
Jugosławię”, „najgroźniejsze miejsce na świecie”. W swoim opracowaniu
wspomina, że Islamska Republika Pakistanu reprezentuje dosłownie wszystko
co niebezpieczne, a mianowicie religijny fundamentalizm, terroryzm i wojskową
dyktaturę noszącą jedynie maskę demokratycznego państwa (Cohen, 2004, s. 3–9).
Pakistan nie jest „ani złym, ani błogosławionym bratem bliźniakiem Indii”,
jest krajem posiadającym własną tożsamość, logikę istnienia i przyszłość
(Cohen, 2006, s. 5–6). Nie sposób nie zgodzić się z logiką istnienia państwa oraz
niepewną przyszłością, przed którą stoi Islamska Republika Pakistanu. Powodem
niepewności jest właśnie niejednolita tożsamość narodu. W niniejszym artykule
pojęcie „Tożsamości” tudzież „tożsamości narodowej” rozumiane jest jako
odrębność wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze
takie jak: symbole i barwy narodowe, świadomość pochodzenia oraz stosunek do
dziedzictwa kulturowego. Zazwyczaj jednak obok pojęcia tożsamości narodowej
można znaleźć pojęcia takie jak język, wspólny cel, tradycja, kultura, religia
i historia (Sheikh, 2018, s. 13). Społeczeństwo w Beludżystanie posiada wspólną
historię i cel, którym jest niepodległość. Plemiona zamieszkujące prowincję
różnią: tradycje, kultura i język.
Zagraniczne monografie odnoszące się do problematyki Beludżystanu są
autorstwa F. Siddiqi (2012), S. Sheikha (2018) i T. Heathcote’a (2015). Nacjonalizm
w Beludżystanie przejawiał się od powstania Pakistanu, ponieważ mieszkańcy
prowincji uznają zamieszkały przez siebie teren za odrębne państwo. Początkowo
Beludżowie gotowi byli stać się Pakistańczykami i włączyć się w struktury
zarówno państwowe, jak i społeczne kraju, jednak interwencje zbrojne w latach
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70. XX wieku i działalność organizacji separatystycznych na terenie prowincji
doprowadziły do roszczeń o większą autonomię. Te z czasem przerodziły się
w walkę o niepodległość. Beludżowie pragną stworzenia osobnego państwa
jednoczącego Beludżystan (część Iranu i Pakistanu). Obecnie mieszkańcy
prowincji bojkotują teorię o państwowej jedności muzułmanów w Pakistanie.
Prowincja posiada Beludżystańską Armię Wyzwoleńczą, która znajduje się
na światowej liście organizacji terrorystycznych.
Celem artykułu jest dokonanie analizy czynników, które wpłynęły na obecną
sytuację w prowincji Beludżystanu. Nasuwa się pytanie: jaka przyszłość stoi przed
prowincją Beludżystanu? Autorka stara się udzielić odpowiedzi na następujące
pytania: dlaczego rząd centralny próbował narzucić obowiązek utożsamiania się
z Pakistanem? Jak powstały Beludżystański Ruch Narodowy, Front Wyzwolenia
Beludżystanu oraz Armia Wyzwoleńcza? Jakie są ich cele? Jakie oczekiwania wobec
władz Pakistanu mają Beludżowie? W badaniu analizie poddano monografie
szczegółowo opisujące problemy w Beludżystanie, dostępne materiały źródłowe
oraz wideo w języku angielskim. Podczas badań autorka natknęła się na poważną
przeszkodę. Większość produkowanych filmów i przekazywanych wiadomości
o Beludżystanie jest jedynie w języku urdu. W języku angielskim są dostępne
monografie i materiały źródłowe, jednak zważywszy na dynamiczną sytuację
w prowincji dostępne informacje mogą być nieaktualne. Autorka w swoim badaniu
zastosowała więc metodę analizy dostępnych materiałów i aktualnych wiadomości
z oficjalnej strony internetowej Beludżystańskiego Ruchu Narodowego.
Beludżystan
Beludżystan jest jedną z czterech prowincji Islamskiej Republiki Pakistanu. Obejmuje
347 190 kilometrów kwadratowych, stanowi zatem największą (42% terytorium
Pakistanu), jednak najmniej zaludnioną prowincję w kraju. Leży na południowym
zachodzie kraju, graniczy z Iranem i Afganistanem, co uczyniło ją łatwo dostępnym
miejscem dla terrorystów. Prowincja składa się z 31 dystryktów i według Pakistańskiego
Biura Statystycznego zamieszkuje ją 12 335 129 ludzi (zob. tabela 1).
Dane dotyczące ludności w poszczególnych dystryktach pochodzą z 2017 roku
i do 2021 nie były aktualizowane. Prowincja charakteryzuje się zróżnicowaniem
etnicznym. Głównie zamieszkują ją Beludżowie – 52% oraz Pasztunowie – 36%,
a pozostałe 12% stanowią lokalne plemiona, m.in. Brahui i Hazara. Beludżowie
stanowią większość na południu i wschodzie prowincji, a Pasztunowie na północy.
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Tabela 1. Zaludnienie w Beludżystanie – podział na dystrykty.
Lp.

Prowincja

Liczba ludności

1.

Awaran

121821

2.

Barkhan

171025

3.

Chagai

200426

4.

Dera Bugti

313 110

5.

Gwadar

2 269 473

6.

Harnai

97 052

7.

Jaffarabad

513 972

8.

Kachhi

148 900

9.

Kalat

412 058

10.

Kech

262 253

11.

Kharan

162 766

12.

Khuzdar

798 896

13.

Killa

226 517

14.

Killa Saifullah

342 932

15.

Kohlu

213 933

16.

Lasbela

576 271

17.

Loralai

397 423

18.

Mastung

265 676

19.

Musakhel

167 243

20.

Nasirabad

309 932

21.

Nushki

758 354

22.

Panjgur

907 182

23.

Panjgur

315 353

24.

Pishin

178 947

25.

Quetta

736 903

26.

Sherani

152 952

27.

Sibi

179 751

28.

Sohabatpur

487 847

29.

Washuk

175 712

30.

Zhob

310 354

31.

Ziarat

160 095

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zaludnienia dla poszczególnych prowincji
z Pakistańskiego Biura Statystycznego (Pakistan Bureau of Statistics, 2017).
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O różnorodności mieszkańców świadczy również liczba języków, którymi się
posługują. Głównymi językami są: beludżystański, paszto, brahui, sindhi, saraiki,
pendżabski, urdu i inne plemienne dialekty.
Niskie zaludnienie jest jedną z przyczyn słabej gospodarki, która opiera się
wyłącznie na produkcji gazu ziemnego, wydobycia węgla i innych surowców
naturalnych. Jest to część Pakistanu bogata w złoża surowców. Należy jednak
pamiętać, że Beludżystan, szczególnie w latach 70. XX wieku, był „okradany”
przez administrację Zulfikara Alego Bhutto. Surowce były wydobywane, natomiast
prowincja nie miała z tego korzyści finansowych, co również stało się powodem
powstania ruchu wyzwoleńczego (Sheikh, 2018, s. 93–96).
Ponadto czynnikiem spowalniającym rozwój ekonomiczny Beludżystanu jest
istniejąca tam struktura społeczna. Według M. Ahmeda prawie niemożliwe jest
wdrożenie nowoczesnych metod rozwoju wśród ludzi żyjących w prymitywnym
systemie plemiennym. Przy tym w Beludżystanie nie ma wykształtowanej
klasy średniej, tak jak w innych prowincjach, co też zaburza rozwój społeczny
i ekonomiczny (Ahmed, 2020, s. 983–984).
Obecnie Beludżystan pozostaje najbardziej ubogą częścią kraju, jednak wraz
z budową Nowego Jedwabnego Szlaku pojawiła się perspektywa na jej rozwój.
Przez teren Beludżystanu przebiega wspomniana inwestycja, zwana ChińskoPakistańskim Korytarzem Gospodarczym, która została wybudowana w ramach
bilateralnej współpracy pomiędzy Chinami a Pakistanem. Inicjatywa ma na celu
rozwój ekonomiczny Pakistanu dzięki między innymi budowie elektrowni, dróg,
linii kolejowych (Głogowski, 2016, s. 19–20). Najważniejszym projektem w ramach
współpracy była budowa portu w Gwadarze, który został wydzierżawiony w 2016
roku przez Chiny (Głogowski, 2016, s. 21). Dla Pakistanu współpraca z Chinami
oznacza dostęp do chińskich technologii, co daje nadzieje na przyszły rozwój, a także
na ożywienie gospodarcze Beludżystanu oraz poprawę warunków życia mieszkańców,
a co za tym idzie złagodzenie ruchów separatystycznych (Pająk, 2019, s. 51).
Geneza ruchu narodowowyzwoleńczego w Beludżystanie
„Islam stoi na straży sprawiedliwości, równości, tolerancji i wielkoduszności
w stosunku do wyznawców innych religii, którzy znajdują się pod naszą opieką.
Oni są dla nas jak bracia i będą obywatelami tego kraju”6 (Jinnah, 1941).
6

Przemówienie na Muslim University Union w Aligarhi, 2 listopada 1941 r.
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Przywołany wyżej cytat jest częścią przemówienia założyciela Pakistanu
wygłoszonego sześć lat przed uzyskaniem niepodległości przez państwo. Jinnah
próbował przekonać jak największą liczbę osób do migracji i osiedlenia się
w nowym państwie. Założeniem Muhammada Alego Jinnaha było utworzenie
dwóch odrębnych państw. W swoich wypowiedziach niejednokrotnie wyrażał
niechęć religijną do mieszkańców Indii. Głosił, że Pakistan jest świeckim
państwem jedynie bazującym na tożsamości religijnej7 (Jalal, 1994, s. 122).
W literaturze przedmiotu pojawia się też określenie „oficjalny nacjonalizm
Pakistanu”, czyli ideologia nastawiona na kształtowanie tożsamości pakistańskiej
w celu eliminowania różnic etnicznych między ludźmi8 (Sheikh, 2018, s. 10).
Hamza Alavi (1972, s. 68–72) tłumaczy, że „świadomość kulturową
muzułmańskiego nacjonalizmu zastąpiły płytkie hasła”. Propagowały ideę
„pakistańskości” jako jedynej słusznej tożsamości narodowej. Brak akceptacji
różnorodnych grup etnicznych oraz niechęć do oficjalnego rozpoznania ich
kultury, tradycji i języka przez władze Pakistanu stały się motywacją ruchu
niepodległościowego. Należy jednak podkreślić, że problemy z tożsamością
w Pakistanie zaczęły się jeszcze przed zbrojną ingerencją w Beludżystanie.
Podczas wielkiej migracji w 1947 r. miliony ludzi zostawiło swój majątek oraz
rodziny w Indiach i emigrowało do Pakistanu wyłącznie z powodu religii.
Jedynym wspólnym wyróżnikiem migrantów był islam, a ludzie będący do tej
pory Hindusami z dnia na dzień stali się Pakistańczykami. „Pakistańskość” była
nowym zjawiskiem, a migranci kompletnie nie zdawali sobie sprawy z tego, co
to dla nich oznacza. Liczyło się jedynie to, że kraj, w którym się znaleźli, jest
muzułmański i wszelkie obowiązujące w nim prawa są zgodne z islamem. Nie
zastanawiano się, jakie konsekwencje niesie ze sobą migracja i połączenie różnych
kulturowo prowincji oraz grup etnicznych w jedno państwo. Nie spodziewano się,
że budowanie państwa, którego podstawą będzie wyłącznie wyznawana religia,
stanie się przyczyną wielu problemów wewnętrznych (Sheikh, 2018, s. 108).
Beludżystan jest regionem, którego obywatele różnią się od siebie pod
względem etnicznym oraz językowym9. Niepodważalny jest fakt, że podstawą
7
Pod pojęciem tożsamości religijnej należy tutaj rozumieć grupową świadomość zbudowaną na wiedzy
o swojej przynależności do islamu, kształtującej za pomocą dogmatów religijnych wyobrażenie o Islamskiej
Republice Pakistanu.
8
Beludżowie uważają się nie za odrębną grupę etniczną, ale za odrębny naród w Pakistanie.
9
W Beludżystanie mówi się co najmniej w dwóch najbardziej popularnych językach: beludżystańskim
i brauhi. Istnieją też różne plemienne dialekty.
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narodu jest jednolitość językowa (Sheikh, 2018, s. 23–25). Dlatego w literaturze
przedmiotu obok terminu terroryzm pojawiają się takie pojęcia, jak nacjonalizm,
tożsamość oraz etniczność. Nacjonalizm w Beludżystanie stanowi kwestię
dyskusyjną ze względu na problemy wynikające ze sposobu definiowania narodu.
Można zatem uznać, że naród w przypadku Beludżystanu to naturalna wspólnota,
którą łączą historia, wyznanie i język (Breseeg, 2004, s. 13). Jednym z twórców
takiego podejścia był niemiecki filozof Johann Gottfried Herder. Według niego
tożsamość narodowa jest naturalną konfiguracją społeczeństwa, czyli nieustannie
rozwijającymi się międzyludzkimi relacjami, które z czasem formują naród (za:
Sheikh, s. 14–16). Według S. Sheikha w przypadku omawianej prowincji można
uznać, że jest to sztucznie wykreowany naród. W kwestii Beludżystanu można się
zgodzić, że teoria prezentowana przez S. Sheikha jest bardziej adekwatna. Wynika
to z różnorodności etnicznej oraz językowej ludności zamieszkującej prowincję
(Sheikh, 2018, s. 15–20). Może się zatem wydawać niezrozumiałe, dlaczego
mieszkańcy Beludżystanu czują przynależność do prowincji, a nie do Pakistanu.
Wynika to głównie z głęboko zakorzenionego trybalizmu, czyli utrzymywania
dawnych podziałów i odrębności plemiennych. Zatem narzucanie tożsamości
pakistańskiej Beludżom i włączenie ich w struktury innego państwa wywołuje
w ludziach poczucie niepewności i niestabilności.
Pakistan zamieszkują różne grupy etniczne, a tożsamość powstająca
na skutek poczucia odrębności od całości narodu pakistańskiego jest czynnikiem
wywołującym konflikty. Dlatego ważnym elementem rozważań nad prowincją
jest zrozumienie tożsamości etnicznej Beludżów. Nowoczesne narody noszące
znamiona grup etnicznych łączą tradycyjne formacje społeczne i polityczne, np.
plemiona i relacje międzyplemienne ze współczesną ideologią nacjonalizmu10, co
pozwala na wypracowanie własnej narodowości (szerzej: Smith, 1991). Wspólne
korzenie, język, jedność kulturowa i podobne tradycje stwarzają potrzebę
homogeniczności narodowej. To stwierdzenie budzi jednak wątpliwości, gdy
analizie poddany zostanie Beludżystan. Przykład prowincji ilustruje, że naród
może istnieć mimo różnic. Ruch wyzwoleńczy był skutkiem rozprzestrzenienia
się nacjonalizmu pakistańskiego, który w Beludżach budził niechęć i frustrację.
Brakuje tam jednorodności pod względem tradycji, języka i pochodzenia, co jednak
10
Pod pojęciem współczesnego nacjonalizmu należy tutaj rozumieć ideologię polityczną, według której
podstawą jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny powinien ograniczać się do obszaru
zamieszkanego przez dany naród.
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nie stwarza przeszkód do wspólnego zjednoczenia się przeciwko władzy centralnej
i podjęcia działań na rzecz uzyskania niepodległości (Sheikh, 2018, s. 21). Próby
wyeliminowania różnić etnicznych oraz rozpowszechnianie idei pakistańskiej
tożsamości potęgowały niezadowolenie wśród ludności zamieszkującej prowincję.
Sam Muhammad Ali Jinnah, który rzekomo gwarantował bezpieczeństwo
wszystkim zamieszkującym Pakistan, był wówczas zaangażowany w wypieranie
każdej tożsamości etnicznej innej niż pakistańska, o czym świadczy poniższa
wypowiedź skierowana do obywateli z 16 czerwca 1948 r.: „Od teraz wszyscy
jesteśmy Pakistańczykami, nie Beludżami, nie Pasztunami, nie Bengalczykami,
ani Pendżabami i tak dalej, powinniśmy zachowywać się i czuć jak Pakistańczycy,
powinniśmy być dumni, że jesteśmy narodem pakistańskim” (Jinnah, b.d.).
Beludżowie są podobni do Pasztunów, posiadają własny kod honorowy
oraz silną przynależność do swojego plemienia. Charakterystyczna dla nich
jest rywalizacja międzyplemienna oraz władza sardarów11. Rzadkie zaludnienie
stwarza dogodne warunki do rozwoju ruchów partyzanckich, a szanse armii
na pełną kontrolę nad górzysto-pustynnym obszarem prowincji są znikome.
Na obecną sytuację w Beludżystanie oraz postawę Beludżów wobec centralnego
rządu miały także wpływ wydarzenia od czasu prób podporządkowania sobie
Kalatu12 przez Imperium Brytyjskie13 (Sheikh, 2018, s. 6–9).
Po opuszczeniu przez Brytyjczyków Indii i Pakistanu, Beludżystan przez
dziewięć miesięcy istniał jako niepodległe państwo, jednak chan Kalatu Ahmen Yar
Khan w 1948 r. podpisał akcesję państwa do Pakistanu. Beludżystan mimo bogactwa
w złoża naturalne nie był w stanie funkcjonować jako niepodlegle państwo ze względu
na wspomniany już trybalizm (Breseeg, s. 242–246). Ponadto o akcesji Beludżystanu
zadecydowało wiele czynników, a między innymi nieklarowny stosunek chana
Kalatu do akcesji. Mianowicie administracja Jinnahy widząc, jak Ahmen Yar Khan
szukał pomocy u Brytyjczyków, zaczęła działać, nie uwzględniając jego decyzji,
i rozpoczęła proces przyłączania poszczególnych regionów Beludżystanu. W wyniku
działań władz Pakistanu Beludżystan stał się prowincją odciętą od świata, otoczoną
przez terytoria Pakistanu (Sheikh, 2018, s. 52–53).
11
Sardar – tytuł szlachecki stanowiący synonim arabskiego słowa emir, w Beludżystanie termin ten oznacza
przywódcę plemienia.
12
Kalat, czyli książęcy stan istniejący do 1955 r., zlokalizowany w centrum dzisiejszego Beludżystanu.
13
Poczucie niezależności, odrębności oraz samorządność są zapisane w beludżystańskich genach i nawet
silna brytyjska armia kolonialna miała problemy w podporządkowaniu sobie tamtejszego społeczeństwa.
Wymienione cechy są również powodem permanentnego konfliktu w regionie.
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Nieustannie zmieniająca się polityka kraju oraz podejście do takich problemów,
jak sytuacja w Kaszmirze, migranci z Indii czy konflikt w Bengalu, doprowadziły
do większej rebelii w Beludżystanie14. Jedną z metod stosowanych przez rząd
Pakistanu w celu ułatwienia administrowania krajem było utworzenie nowej
jednostki terytorialnej One Unit w 1955 r. przez połączenie zachodnich regionów
Pakistanu w jedną prowincję (Sheikh, 2018, s. 45–50). Za zasadnością decyzji
przemawiało stworzenie przeciwwagi dla buntującej się opozycji w Bengalu. Szybko
jednak zdano sobie sprawę, że One Unit de facto tworzy zagrożenie dla autonomii
prowincji poprzez połączenie dzisiejszej Khyber Pakhtunkhwa z Beludżystanem
(Breseeg, s. 268–270). Wtedy Ludowa Liga Awamska15 rozpoczęła propagandę
mającą na celu motywowanie ludności do przeciwstawienia się rządowi, a jej hasła
nawoływały do odtworzenia Kalatu i całkowitego odseparowania się od Pakistanu
(Sheikh, 2018, s. 130–133).
W kampanię na rzecz odrodzenia Kalatu i odzyskania pełnej niepodległości
od Pakistanu angażowali się także sardarowie, którzy dzięki przeciwstawianiu się
władzy centralnej zyskiwali poparcie wśród Beludżów. Niektórzy z nich zapisali
się w historii i pozostają w pamięci aż do dziś, a ich męczeństwo jest wciąż
przywoływane jako przykład wzorowej postawy narodowej. Sardarów karano
za aktywną działalność przeciwpaństwową, odbierając im tytuły przywódców.
Na miejsca sardarów wysyłano oddelegowanych polityków z Islamabadu
z nadzieją, że będą w stanie załagodzić konflikt. Beludżowie wspierali swoich
byłych przywódców, a zastępujący ich politycy byli mordowani. W odpowiedzi
rząd zdecydował się na rozmieszczenie w regionie jednostek wojskowych
i patroli policji, które także były regularnie atakowane przez beludżystańskie
społeczeństwo, a to stało się początkiem ruchu separatystycznego (Sheikh, 2018,
s. 113–123).
Ruch narodowowyzwoleńczy w Beludżystanie
Front Wyzwolenia Beludżystanu (BLF) (Sheikh, 2018, s. 179) jest organizacją
separatystyczną założoną w Damaszku przez Jumma Khan Marriego (Grare,
Podczas niedługiego okresu istnienia państwa władza zmieniała się w wyniku zamachu stanu z cywilnej
na wojskową trzy razy. Armia w Islamskiej Republice Pakistanu ma znaczący wpływ na politykę kraju do
dnia dzisiejszego, mimo że oficjalnie nie sprawuje władzy.
15
Narodowa Liga Awamska – ang. National Awami League, założona w 1957 r., lewicowa partia polityczna
we wschodnim i zachodnim Pakistanie. Była opozycją dla ówczesnych reżimów wojskowych.
14
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2013, s. 5–6). Działania grupy z początku nie ograniczały się wyłącznie do terenów
pakistańskiego Beludżystanu, gdyż aktywnie uczestniczyła ona także w irańskim
buncie przeciwko rządowi16.
Po zakończeniu walk w Iranie w latach 1973–1977 BLF włączył się
w bunty przeciwko władzy centralnej Pakistanu. Wsparcie ze strony tej
organizacji motywowało społeczeństwo do walki. Ważnym elementem ruchu
separatystycznego był fakt, że posiadał wsparcie zagraniczne m.in. irackiego
rządu, który otwarcie mówił o wysyłaniu amunicji, broni i pieniędzy Beludżom.
W odpowiedzi na powyższe działania służby Pakistanu dokonały nalotu
na ambasadę Iraku w Islamabadzie, gdzie znaleziono paczki z bronią i amunicją
dostarczane BLF (Sirrs, 2017, s. 90–92).
W odpowiedzi rząd Bhutto17 rozpoczął pierwszą wojnę mającą zwalczyć
rebelię w Beludżystanie w celu zlikwidowania frontu. Po wydarzeniach w Bengalu
pakistański rząd wolał nie ryzykować eskalacji konfliktu, dlatego starano się go
stłumić w zarodku. W latach 70. XX wieku BLF przeniosło swoją siedzibę do
Afganistanu, który odgrywał rolę sanktuarium dla antypakistańskich bojowników.
Tam pomagano w przegrupowaniu i trenowaniu bojowników, co umożliwiało im
szybki powrót do rebelii w latach 1973–1977. W 1977 r. doszło do ostatecznego
starcia między BLF a armią pakistańską, w którym grupa separatystyczna została
pokonana. Wstrzymała ona swoje działania aż do 2004 r., do momentu kiedy
przywódcą frontu został Allah Nazar Baloch (Sheikh, 2018, s. 210–220).
Informację na temat BLF można znaleźć w oficjalnych raportach władz
Pakistanu oraz w przekazach medialnych. Grupa nie prowadzi jednak żadnych
portali, które informowałyby o jej działaniach, jak robiło to Państwo Islamskie. BLF
działało z ukrycia, podobnie jak inne grupy separatystyczne w Pakistanie. Mimo
pogłosek o współpracy z Indiami w 2015 r. BLF zawiesił działalność i oficjalnie
ogłosił sojusz z rządem Nawaza Sharifa. Istnieją jednak teorie, że BLF połączył
swoje siły i środki z istniejącą od 2000 r. Armią Wyzwolenia Beludżystanu.
Armia Wyzwolenia Beludżystanu (BLA) jest etniczno-nacjonalistyczną
organizacją separatystyczną, walczącą o autonomię regionalną dla prowincji.
Beludżystan jest krainą geograficzno-historyczną leżącą w Afganistanie, Iranie i Pakistanie.
Zulfikar Ali Bhutto (1928–1979) to pakistański polityk, zamordowany przez jednego z generałów
pakistańskiej armii. Był prezydentem kraju w latach 1971–1973 i premierem w latach 1973–1977. Założył
Pakistańską Partię Ludową, dzięki której wprowadził demokrację parlamentarną. Priorytetem jego polityki
było zmniejszenie ubóstwa i ożywienie rolnictwa. Kiedy istnieniu Pakistanu zagrażał ruch wyzwoleńczy
w Beludżystanie, Bhutto rozpoczął proces integracji i operacje wojskowe w problematycznych regionach.
16
17
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Podobnie jak w przypadku BLF przeciwnikiem BLA jest pakistański rząd.
Organizacja istnieje od 2000 r., a jej metodami walki są ataki z użyciem broni
palnej na infrastrukturę rządową i międzynarodowe instytucje znajdujące się
na terenie Pendżabu oraz na pracowników zagranicznych przebywających
na terenie prowincji.
Grupa poprzez agresywne i krwawe ataki dąży do uniezależnienia się od
Pakistanu i pozbycia się zagranicznych wpływów w prowincji. Jej celem jest
połączenie części irańskiego i pakistańskiego Beludżystanu i utworzenie Wielkiego
Beludżystanu (Breseeg, 2004, s. 223–224). Jednym z żądań ugrupowania jest
zaprzestanie przez centralny rząd wykorzystywania zasobów naturalnych
prowincji. Powodem odrodzenia się ruchu nacjonalistycznego była niechęć
Beludżów do monopolu rządu na zasoby naturalne w prowincji oraz nierówny
podział miejsc pracy dla mieszkańców (Sheikh, 2018, s. 114, 139–140). Beludżowie
czuli się niechciani, pominięci i okradani na rzecz wewnątrzpaństwowych
migrantów. Rząd oraz ludzie pochodzący z innych prowincji bogacili się kosztem
lokalnego społeczeństwa, które żyło w skrajnie trudnych warunkach, często
nie posiadając środków do życia. Organizację uznano za terrorystyczną, po
tym jak dokonała pierwszych ataków bombowych na bazary i stacje kolejowe.
Celem ataków BLA były armia i policja. Z czasem nieregularnie przeprowadzane
ataki skierowane zostały przede wszystkim na bazy i jednostki wojskowe oraz
personel zagraniczny pełniący służbę na terenie kraju. Jednym z przykładów
działalności BLA mogą być ataki na pracowników realizujących rządowy projekt
w Beludżystanie18. BLA, podobnie jak BLF, znalazła się na liście organizacji
terrorystycznych po zaatakowaniu domu Preveza Musharrafa19. Powodem
podjęcia tak radykalnych działań był brak pożądanej reakcji rządu na postulaty
niepodległościowe Beludżów.
Zwalczanie dążeń separatystycznych prowincji stało się priorytetem
pakistańskiej władzy, stąd liczne interwencje i coraz większa kontrola rządu.
Dla beludżystańskiej ludności działania podejmowane przez rząd, czyli
rozlokowanie żołnierzy kontrolujących prowincję, kojarzyły się z okupacją.
Frustrację mieszkańców prowincji pogorszyła udzielona Chinom dzierżawa
Chińsko-Pakistański Korytarz Ekonomiczny – ang. China-Pakistan Economic Corridor, to regionalny
projekt mający połączyć port w Gwadarze z chińską prowincją Xinjiang.
19
Pervez Musharraf – pakistański generał i polityk. W 1999 r. przeprowadził zamach stanu i objął władzę
w Pakistanie.
18
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portu w Gwadarze na 40 lat (Sheikh, 2018, s. 182–186). Decyzja ta stała się dla
Beludżów dowodem na to, że rebelia jest słuszna i powinna być kontynuowana.
Geneza Beludżystańskiego Ruchu Narodowego
Beludżystański Ruch Narodowy20 powstał w 1987 r. i początkowo nosił nazwę
Beludżystański Ruch Narodowy Młodych. Został stworzony przez młodzież
zamieszkującą prowincję i głosił ideę niepodległości Beludżystanu. Przywódcą
ruchu był Fida Ahmed, który został brutalnie zamordowany w 1988 r. przez siły
zbrojne Pakistanu. Następcy Ahmeda zdecydowali zaangażować się w politykę
państwa pod pretekstem walki o autonomię dla Beludżystanu (szerzej: Saleem,
2017). Oprócz tego zmieniono również nazwę partii na obecną BNM. W BNM
istniała także część studencka, której członkowie pragnęli realizować postulaty
założyciela partii i dalej walczyć o niepodległość prowincji. Przewodniczącym
ruchu był Ghulam Mohammad Baloch (Siddiqi, 2012, s. 60–62).
Podczas jego przywództwa w BNM powstała presja na zakończenie wszelkiej
współpracy z władzą Pakistanu, co spowodowane było próbami przekupstwa
członków BNM przez przedstawicieli administracji kraju. Politycy w Islamabadzie
nieustannie próbowali przekonać reprezentantów Beludżystanu, że walka
o niepodległość prowincji jest przegrana i niepotrzebna. Starania o przywrócenie
pierwotnej misji partii politycznej zakończyły się jednak sukcesem. Ponownie
zaczęto prowadzić aktywną propagandę, której celem była mobilizacja obywateli
do udziału w ruchu wyzwoleńczym mającym doprowadzić do niepodległości
prowincji.
Nie sposób nie zauważyć, że naturalna charyzma Ghulama wpływała pozytywnie
na wizerunek BNM. Oznaczało to zagrożenie dla władz państwowych, tym bardziej
że hasło „wolność Beludżystanu” jest używane w mediach społecznościowych
do dnia dzisiejszego. Ghulam zapisał się w historii Beludżystanu niemal tak jak
Muhammad Ali Jinnah21 w historii samego Pakistanu (szerzej: Sheikh, 2018).
Był postrzegany jako ojciec założyciel ruchu narodowego Beludżów, który do
dziś aktywnie prowadzi swoją działalność, a hasło #freebalochistan22 zapisało się
w nieco nowocześniejszej wersji w mediach społecznościowych. Ghulam do dziś
wzbudza szacunek wśród beludżystańskich separatystów – jednym z jego osiągnięć
Beludżystański Ruch Narodowy – ang. Balochistan National Movement, dalej: BNM.
Założyciel Pakistanu, uznawany za ojca narodu pakistańskiego.
22
Hasło obecnie stosowane głównie na platformie Twitter przez zwolenników Ruchu Wyzwolenia.
20
21
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było przekonanie terrorystów do wypuszczenia z niewoli Johna Soleckiego23 (The
Baloch National Movement, 2020a).
Na oficjalnej stronie internetowej BNM opublikowany jest program partii,
tzw. Manifesto, czyli apel do Beludżów i pakistańskiego rządu zapewniająca
o słuszności działań ruchu narodowego. Program BNM określa, w jaki sposób
należy zmobilizować ludność prowincji w kwestii politycznej i ideologicznej, aby
włączyła się do działań mających zapewnić niepodległość Beludżystanu (The
Baloch National Movement, 2020b). Manifesto BMN wzywa obywateli do aktywnej
działalności przeciwko rządowi i wojsku Pakistanu, zapewniając jednocześnie, że
celem nie jest tylko odzyskanie niepodległości, ale również stworzenie odrębnego
państwa i połączenie wszystkich części Beludżystanu zgodnie z historią, geografią,
etnicznością i kulturą. Wyklucza się ewentualną współpracę ze znienawidzoną
władzą centralną, która okupowała prowincję lub używała tam siły do osiągnięcia
własnych celów. Można wysunąć wniosek, że BNM wzbrania się od jakichkolwiek
sojuszy i porozumień z rządem w Islamabadzie (The Baloch National Movement,
2020b). Niewątpliwie niepokój wzbudza podpunkt o wspieraniu bojowników
z BLA, czyli separatystycznego ugrupowania uznawanego przez Pakistan za
organizację terrorystyczną. Mimo tych zarzutów, BNM utrzymuje, że w ramach
wypracowania wspólnego planu działania w celu odzyskania niepodległości
będzie negocjować i prowadzić dialog także z przywódcami organizacji
separatystycznych. Działania BNM nie wzbudzają ani sympatii, ani zaufania
rządu, dlatego wojsko i partia rządząca nie wahają się użyć siły militarnej, aby
stłumić potencjalne ruchy powstańcze (Sial i Basit, 2010, s. 33–45).
Zakończenie
Na podstawie analizy organizacji narodowowyzwoleńczych funkcjonujących
w regionie Beludżystanu można wysnuć ogólne wnioski dotyczące prowincji.
Przede wszystkim działania pakistańskiego rządu przyczyniły się do powstania
BLF, wcielonej później w strukturę BLA. Głównym powodem powstania ruchu
wyzwoleńczego była próba władz pakistańskich wyeliminowania beludżystańskiej
W dniu 2 lutego 2009 r. John Solecki został porwany przez grupę beludżystańskich bojowników. Celem
porwania było wywarcie presji i zmuszenie przedstawicieli ONZ i USA do negocjacji z rządem Pakistanu
w sprawie porywania i zabijania beludżystańskich polityków. USA zwróciły się o pomoc do Ghulama
Mohammeda Balocha o pomoc w uwolnieniu J. Soleckiego.
23
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tożsamości na rzecz „pakistańskości”. Hasła głoszone przez Jinnah’ę wyraźnie
charakteryzują podejście władzy do różnic etnicznych w kraju. Tworząc
Pakistan, zdawano sobie sprawę, że jedyną wspólnym czynnikiem łączącym
Beludżów, Pasztunów i Pendżabczyków jest islam. Wszelkie pojawiające się ruchy
niepodległościowe tłumiono, aby zapobiec rozpadowi Pakistanu na mniejsze,
osobne państwa. Takie metody nie do końca się sprawdziły, wziąwszy choćby
pod uwagę historię obecnego Bangladeszu, niegdyś będącego wschodnią częścią
Pakistanu. Narzucanie tożsamości narodowej nie było jedynym powodem wojny
w Bengalu, jednak stosunek władzy Zulfikara Alego Bhutto i jego agresywna
polityka wpłynęły na ruchy wyzwoleńcze w Bangladeszu.
Beludżystan jest swego rodzaju „samospełniającą się przepowiednią” (szerzej:
Sheikh, 2018). Niemalże od powstania Pakistanu obawiano się rebelii, głównie
ze strony Beludżów. Mieszkańcy prowincji znani są ze swojej bezkompromisowości
i determinacji w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie niepodległości
i stworzenie odrębnego państwa.
Zarówno BLF, jak i BLA powstały w celu rzeczywistego egzekwowania
postulatów Beludżystańskiego Ruchu Narodowego. Partia jawnie popiera
działalność organizacji terrorystycznych, podkreślając, że starają się one osiągnąć
swoje cele za pomocą każdej możliwej metody. W przypadku Beludżystanu
istotne jest, aby nie porównywać BLA do reżimu pakistańskich Talibów w Khyber
Pakhtunkhwa. Dowodzi tego fakt, że Beludżowie nie boją się Beludżystańskiej
Armii Wyzwolenia. Wspierają jej działania na terenie prowincji oraz poza
jej granicami. BLA nie forsuje też własnego reżimu w prowincji. Natomiast
Talibowie głównie znani byli ze zmuszania Pasztunów do popierania działalności
organizacji poprzez zastraszanie. Nie ulega wątpliwości, że BLA jest organizacją
terrorystyczną, jednak jej działania są celowane wyłącznie w inne grupy
etniczne, wojsko oraz infrastrukturę państwową. Członkowie BLA nie atakują
własnej ludności, co może świadczyć o świadomości całkowitego poparcia
ze strony społeczeństwa prowincji. Ich działania są motywowane ideologicznie,
planowane i mają wywierać taki wpływ na struktury rządowe, aby te poczyniły
ustępstwa na rzecz Beludżystanu. BLA nie prowadzi propagandy ideologicznej,
natomiast swoje działania opiera głównie na przemocy fizycznej.
Do dziś żadne z oczekiwań Beludżów nie zostało spełnione, Beludżystan
należy do struktury państwowej Pakistanu jako autonomiczna prowincja. Wjazd
na terytorium Beludżystanu wymaga zezwolenia władz lokalnych oraz ochrony
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zapewnianej przez wojsko, co wpływa na znikomą liczbę turystów podróżujących
w tym regionie. Taka sytuacja nie do końca satysfakcjonuje obywateli prowincji.
Beludżowie, mimo przynależności do struktur państwowych kraju, mają poczucie
nieustannej walki o swoje prawa i niezależność prowincji, dlatego w dalszym
ciągu uważają działania BLA za słuszne.
Dzisiejsza sytuacja w Beludżystanie wydaje się stabilna. Od grudnia 2019 r.
BLA nie przeprowadziła żadnego ataku terrorystycznego. Jednak należy mieć
na uwadze, że wpływ na obecny spokój w prowincji ma światowa pandemia
COVID-19. Beludżom w ich walce zawsze chodziło o suwerenność i zjednoczenie
geograficznej krainy Beludżystanu. Propagowane hasła o dążeniu do pełnej
autonomii czy równości federalnej w ramach państwa pakistańskiego należały do
strategii z przeszłości. Obecnie większość obywateli prowincji nie deklaruje chęci
przynależności do pakistańskiej struktury państwowej i społecznej.
Punktem zwrotnym w polityce kraju wobec prowincji może być śmierć
beludżystańskiego polityka Zafarullahiego Khana Jamali24, który starał się działać
na korzyść Beludżystanu. Był kluczowym politykiem dla prowincji – pierwszym
i jedynym Beludżem, który piastował urząd premiera od początku istnienia
Pakistanu. Ten fakt wskazuje zarazem na marginalizację prowincji w strukturach
państwowych.
Przyszłość prowincji wydaje się zatem niepewna – utrata silnego
i doświadczonego reprezentanta w parlamencie może nieść ze sobą negatywne
konsekwencje polityki wewnętrznej wobec Beludżystanu. Niezmienne od dekad
nastawienie obywateli prowincji wobec państwowej polityki oraz postulaty
o większą autonomię bez przedstawiciela w rządzie mogą okazać się mniej
skuteczne niż dotychczas.
Należy jednak zwrócić uwagę na starania obecnej władzy Pakistanu, której
celem jest ustabilizowanie relacji z Beludżystanem. W kwietniu 2021 r. podczas
swojej wizyty w Beludżystanie prezes Rady Ministrów Imran Khan obiecał
środki finansowe na rozwój prowincji, szczególne w obszarze ochrony zdrowia
i edukacji. Dowodem na to, że Imran Khan jest zaangażowany w modernizację
Beludżystanu, ma być 3300 km dróg wybudowanych w ciągu dwóch lat (warto
w tym miejscu dodać, że w ostatnich 15 latach inni rządzący wybudowali łącznie
tylko 1100 km dróg). Wizyta, przemówienie oraz planowana zmiana władzy
24

Polityk zmarł na zawał serca 3 grudnia 2020 r. w wieku 76 lat.
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w Beludżystanie mogą świadczyć o tym, że Imran Khan jako pierwszy w historii
Pakistanu zaangażuje się w utrzymanie Beludżystanu w strukturach państwowych
poprzez wsparcie rozwoju prowincji, a nie interwencje zbrojne. Jeśli Imranowi
Khan rzeczywiście zależy na unormowaniu stosunków z prowincją oraz
zaprzestanie marginalnego jej traktowania, to prawdopodobnie będzie musiał
podjąć działania negocjacyjne z przedstawicielami BLM. W tej chwili jednak
mało prawdopodobne wydaje się otwarcie granic Beludżystanu zwłaszcza dla
turystów ze względu na wciąż istniejące zagrożenia terrorystyczne.
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Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
wobec oskarżeń o naruszanie praw podstawowych
w działaniach na Morzu Egejskim
Abstrakt: Przedmiotem artykułu jest ukazanie i analiza aktualnych oskarżeń wobec Europejskiej
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex, w związku z udokumentowanymi
w dziennikarskim śledztwie przypadkami łamania praw podstawowych nielegalnych migrantów,
w ramach Operacji Posejdon, prowadzonej przez agencję na Morzu Egejskim. Przyjęta
metodologia, jako że przedmiot zamierzonego postępowania badawczego jest skonkretyzowany,
oparta została na zastosowaniu modelu analityczno-empirycznego. Wśród metod badawczych
wykorzystanych w postępowaniu poznawczo-analitycznym dominującą rolę odegrały metody
jakościowe, w tym: analiza instytucjonalna i strukturalna oraz obserwacja zapośredniczona
poprzez eksplorację oryginalnych i wtórnych źródeł w formie dokumentów i materiałów
prasowych. Metody ilościowe dotyczą analizy danych liczbowych, opisujących ruchy migracyjne
wokół Europy w roku 2020. Zagadnienia badawcze ujęte w artykule dotyczą obecnej sytuacji
migracyjnej na granicach zewnętrznych UE, źródeł i udokumentowania stawianych agencji
Frontex zarzutów, funkcjonowania instytucjonalnej i administracyjnej struktury UE w warunkach
kryzysu, instrumentów i możliwości prawnych, służących zapobieżeniu, ocenie i ukróceniu
ewentualnych nadużyć. Walorem artykułu jest jego wyjątkowa aktualność oraz oparta na logice
dedukcji konkluzja, prowadząca do wniosku, iż zaistniały wokół oskarżeń pod adresem Frontexu
kryzys dowodzi, że zarówno sama UE, jak i proces integracji europejskiej, znajdują się obecnie
w głębokim kryzysie: politycznym, prawno-instytucjonalnym i tożsamościowym.
Słowa kluczowe: Frontex, Grecja, Morze Egejskie, Operacja Posejdon, nielegalni migranci,
„odpychanie”, śledztwo.

European Border and Coast Guard Agency (Frontex) Facing Accusations
of Violations of Fundamental Rights in its Operations in the Aegean Sea
Abstract: The subject of the paper is to present and analyse current accusations against the
European Border and Coast Guard Agency - Frontex, in connection with documented in
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journalistic investigation cases of violations of fundamental rights of illegal migrants, within the
framework of Operation Poseidon, conducted by the agency in the Aegean Sea. As the subject of
the intended research procedure is specific, the adopted methodology was based on the application
of the analytical-empirical model. Among the research methods used in the cognitive-analytical
procedure, the dominant role was played by qualitative methods, including institutional and
structural analysis and mediated observation through the exploration of original and secondary
sources in the form of documents and press materials. The quantitative methods concern the
analysis of numerical data describing migratory movements around Europe in 2020. The research
issues addressed in the article concern the current migration situation at the EU’s external
borders, the sources and documentation of accusations against Frontex, the functioning of the
EU’s institutional and administrative structure under crisis conditions, instruments, and legal
possibilities to prevent, assess and curb possible abuses. The value of the article is its exceptional
topicality and its conclusion based on the logic of deduction. It leads to the summing-up that the
crisis surrounding the accusations proves that both the European Union itself and the process of
European integration are currently in deep crises: political, legal, institutional, and identity.
Keywords: Frontex, Greece, Aegean Sea, Operation Poseidon, illegal migrants, pushbacks,
investigation.

Wstęp
Już w pierwszej połowie 2020 roku eksperci Agencji Straży Granicznej
i Przybrzeżnej – Frontex sygnalizowali wyraźny spadek presji migracyjnej
na zewnętrzne granice Unii Europejskiej (UE). W lipcu 2020 roku szacowano, że
w stosunku do roku 2019 jest ona mniejsza o ok. 20%, zwłaszcza na skutek spadku
nielegalnych ruchów migracyjnych we wschodniej i w zachodniej części basenu
Morza Śródziemnego (InfoSecurity, 2021). Obecny stan sytuacji migracyjnej
na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, odnotowany na koniec 2020 roku,
wskazuje na najniższą od roku 2013 liczbę wykrytych nielegalnych przekroczeń
tychże granic. Według danych zebranych przez Frontex za okres od stycznia
do grudnia 2020 roku liczba przypadków wykrycia nielegalnego przekroczenia
zewnętrznych granic UE spadła w ubiegłym roku o 13% w stosunku do roku 2019,
do około 124 000 (Frontex, 2021). Jednak ograniczenie rozmiarów problemu
nielegalnej migracji do państw UE ma charakter wybitnie niesymetryczny
w stosunków do stopnia obciążenia poszczególnych nielegalnych szlaków
migracyjnych wiodących do Europy. Zestawienie odnotowanych przypadków
nielegalnego przekroczenia zewnętrznej granicy UE w okresie od stycznia do
grudnia 2020 roku ilustruje Tabela 1.
Pomimo że w pierwszych miesiącach 2020 roku odnotowano wzrost
liczby nielegalnych prekroczeń, to na szlaku wschodniośródziemnomorskim
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ostatecznie nastąpił największy spadek liczby nielegalnych przekroczeń unijnej
granicy zewnętrznej. Liczba ta w stosunku do roku 2019 spadła o ponad trzy
czwarte (75%), do około 20 000. Spadek ten uznać należy za zjawisko nietypowe:
omawiany szlak jest bowiem jedną z najstarszych i najbardziej uczęszczanych dróg
nielegalnej migracji do Europy. To właśnie na tym szlaku w roku 2015 odnotowano
największą, po drugiej wojnie światowej, liczbę nielegalnych migrantów: 885 000.
Od tego momentu, zwłaszcza po wejściu w życie dotyczącego nielegalnej migracji
porozumienia UE – Turcja w roku 2016, liczba nielegalnych migrantów na tym
szlaku zmniejszyła się, jednak obecny spadek jest spektakularny (Frontex, b.d.
c). Także liczba nielegalnych przekroczeń granicy w zachodnim regionie Morza
Śródziemnego spadła w stosunku do roku 2019 o blisko 28%, do około 17 000
(Frontex, 2021).
Tabela 1. Liczba odnotowanych nielegalnych przekroczeń zewnętrznych granic UE
w okresie styczeń – grudzień 2020 na głównych szlakach migracyjnych do Europy.

Nazwa szlaku migracyjnego

Szlak
zachodniośródziemnomorski

Liczba
odnotowanych
przypadków
nielegalnego
przekroczenia
granicy UE (tys.)
16 969

Procentowa
Główne państwa pochodzenia
zmiana
nielegalnych migrantów
w stosunku
w obrębie szlaku, w kolejności od
do roku
największej liczby migrantów
2019

-28%

Algieria, Maroko,
niezidentyfikowane narodowości
subsaharyjskie, Mali, Gwinea

Szlak
zachodnioafrykański

22 619

800%

Maroko, niezidentyfikowane
narodowości subsaharyjskie,
Mali, Senegal, Wybrzeże Kości
Słoniowej

Szlak
środkowośródziemnomorski

35 628

154%

Tunezja, Bangladesz, Wybrzeże
Kości Słoniowej, Sudan, Algieria

Szlak
wschodniośródziemnomorski

19 681

-76%

Syria, Afganistan, Turcja,
narodowość nieznana, Somalia

Szlak
zachodniobałkański

26 928

78%

Syria, Afganistan, Irak,
Palestyna, Libia

Źródło: Frontex, 2021.
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Jednocześnie większe grupy migrantów wybierały szlak środkowośródziemnomorski. W sumie liczba nielegalnych przybyszów w obszarze środkowej
części Morza Śródziemnego wzrosła w stosunku do roku 2019 prawie trzykrotnie,
do ponad 35 600, co czyni ów szlak jedną z najbardziej wykorzystywanych
dróg migracyjnych do Europy. Także na szlaku zachodniobałkańskim liczba
nielegalnych migrantów wzrosła w stosunku do roku 2019 o ponad trzy czwarte,
do około 27 000 (Frontex, 2021).
Jednak swoisty fenomen stanowiły Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), które
zwłaszcza w ostatnim kwartale 2020 roku doświadczyły rekordowej liczby napływu
migrantów. W sumie na zachodnioafrykańskim szlaku migracyjnym wykryto
ponad 22 600 nielegalnych przekroczeń granicy, czyli ponad osiem razy więcej
niż w poprzednim roku (za rok 2019 – 2698). Był to ogromny wzrost i najwyższa
liczba odnotowana – jak twierdzi agencja – od czasu, gdy Frontex zaczął gromadzić
dane dotyczące tego szlaku, czyli od 2009 roku. Przemytnicy często korzystali
tu z dużych statków rybackich, zdolnych do przewiezienia większej liczby osób
pochodzących z takich państw Afryki Zachodniej, jak Maroko, Mali, Senegal czy
Wybrzeże Kości Słoniowej (Frontex, 2021).
Warto dodać, że na mniej istotnych szlakach migracyjnych odnotowano
w roku 2020 odpowiednio: na szlaku wschodnim (ang. Eastern Land Borders)
– 590 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy oraz na szlaku albańskogreckim (ang. Circular route from Albania to Greece) – 1300 (z czego 1192 osoby
z Albanii) (Frontex, b.d. b).
Jeśli chodzi o ogólną charakterystykę osób nielegalnie przekraczających
zewnętrzną granicę UE w roku 2020, to dane wskazują, że mężczyźni
stanowili zdecydowanie większą część całkowitej liczby nielegalnych
migrantów przybywających do Europy. Kobiety zaś stanowiły mniej niż jeden
na 10 przypadków wykrycia, podczas gdy w roku 2019 było to jeden na cztery.
Zmniejszył się również odsetek dzieci wykrytych w ubiegłym roku – w 2020 roku
mniej więcej jeden na 10 migrantów miał mniej niż 18 lat, w porównaniu z 23%
w 2019 roku (Frontex, 2021).
Odnosząc się do państw pochodzenia migrantów, niewątpliwie należy zwrócić
uwagę na fakt, że nie są to w większości przypadków państwa ogarnięte aktualnie
konfliktem zbrojnym w ostrej fazie – pewien wyjątek stanowi Syria – co ma określone
konsekwencje dla prawnomiędzynarodowego statusu migrujących osób i ich
możliwości ubiegania się o status uchodźcy oraz prawo azylu w państwach Unii

165

Artykuły

Europejskiej. Taki stan rzeczy pozwala bowiem domniemywać, że w dużej części mamy
tu jednak do czynienia z migracją na tle ekonomicznym i związaną z chęcią poprawy
warunków egzystencji – co jest zrozumiałe w kategoriach humanitarnych, nie jest
jednak możliwe do zakwalifikowania wprost jako uchodźstwo w celu ratowania życia.
Agencja przypisuje fakt zmniejszenia się migracyjnej presji na granice
zewnętrzne UE przede wszystkim skutkom bardzo restrykcyjnych ograniczeń
w przemieszczaniu się,
związanych z pandemią wirusa COVID-19,
wprowadzonych przez wszystkie państwa członkowskie UE (Frontex, 2021).
Jednak w październiku 2020 roku, za sprawą dziennikarskiego śledztwa
przeprowadzonego przez europejskie i japońskie redakcje prasowe i telewizyjne,
po raz kolejny w historii Frontexu, pojawiły się tezy sugerujące, że spadek ten,
zwłaszcza tak spektakularny na szlaku wschodniośródziemnomorskim, może mieć
inne jeszcze przyczyny, ulokowane w nielegalnych działaniach agencji ma Morzu
Egejskim, stanowiących poważne naruszenie praw człowieka i bulwersujących
europejską opinię publiczną.
Dziennikarskie śledztwo w sprawie naruszeń praw człowieka
z udziałem zasobów agencji Frontex
W dniu 23 października 2020 roku światło dzienne ujrzał raport będący efektem
dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego wspólnie przez: Bellingcat,
Lighthouse Reports, Der Spiegel oraz niemiecką telewizję ARD i japońską telewizję
TV Asahi. W raporcie ujawniono, że Europejska Agencja Straży Granicznej
i Przybrzeżnej – Frontex jest z dużym prawdopodobieństwem współwinna
łamania praw człowieka w ramach realizowanej przez nią na grecko-tureckiej
granicy morskiej na Morzu Egejskim Operacji Posejdon (Fallon, 2020)1. Raport
opatrzony został licznymi i niebudzącymi wątpliwości co do autentyzmu
nagraniami wideo, zdjęciami cyfrowymi i satelitarnymi oraz szczegółowymi
relacjami i mapami odzwierciedlającymi ruch jednostek morskich Frontexu
Operacja Posejdon, została zainicjowana w 2006 roku, kiedy to Grecja zwróciła się do agencji
Frontex o nadzór morskich i lądowych granic z Turcją. Wspólna operacja jest podzielona na dwie
gałęzie: operację morską, która nadzoruje granice morskie UE z Turcją na Morzu Śródziemnym
i Morzu Egejskim oraz operację lądową, która obejmuje nadzór nad południowo-wschodnią
granicą lądową UE z Turcją nad rzeką Evro. Operacja ma bardzo szeroki zakres, oprócz kwestii
stricte związanych z nielegalną migracją i readmisją, obejmuje także: działania wywiadowcze
w związku z sieciami zorganizowanej przestępczości, handlem narkotykami i bronią, przemytem
ludzi, fałszerstwami dokumentów, a nawet zwalczaniem skażeń morskich i nielegalnego połowu
ryb (Frontex, b. d. a).
1
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i greckiej straży przybrzeżnej w problematycznym akwenie. Raport dowodził, że
łodzie (pontony) migrantów są przedmiotem procederu tzw. „odpychania” (ang.
pushbacks). Proceder ten polega na wykonywaniu wokół łodzi z migrantami
manewrów na planie okręgu przez większe jednostki, co wywołuje silne fale,
w wyniku czego łodzie są spychane poza morską granicę Grecji lub zmuszane
do zawrócenia w kierunku wód terytorialnych i wybrzeży Turcji, a jednostki
morskie i powietrzne w służbie Frontexu biernie obserwują lub są uczestnikami
tego procederu (Waters, Freudenthal i Williams, 2020).
Należy zaznaczyć, że nie były to oczywiście pierwsze tego typu oskarżenia pod
adresem Frontexu, w stosunku do którego zarzuty o niedostateczną ochronę praw
podstawowych nielegalnych migrantów objętych działaniami agencji pojawiają się
od momentu powstania tej służby i często wskazywane są jako rzeczywisty powód
czasowego zmniejszania się presji migracyjnej na zewnętrzne granice UE (Kusztal,
2013). Jak stwierdza Anna Kosińska: głównymi zarzutami formułowanymi w tym
zakresie jest ryzyko ograniczenia dostępu do prawa do azylu poprzez prowadzone
akcje morskie i ryzyko naruszenia zasady non-refoulement (2019)2.
Także greckie służby graniczne, a zwłaszcza straż przybrzeżna, były już
w przeszłości oskarżane o nielegalne zmuszanie łodzi z migrantami, które znalazły
się u wybrzeży Grecji, do zawrócenia w stronę pełnego morza i tureckiego
wybrzeża. Między innymi organizacja Human Rights Watch udokumentowała, że
greccy funkcjonariusze organów ścigania rutynowo, w trybie doraźnym, odsyłali
osoby ubiegające się o azyl i migrantów przez granicę lądową z Turcją. Ta sam
organizacja ustaliła również, że funkcjonariusze greckiej policji w niektórych
przypadkach stosowali przemoc oraz często konfiskowali i niszczyli dobytek
migrantów (Human Rights Watch, 2020).
Przypadki takie były już uprzednio opisywane także przez The European Center
for Constitutional and Human Rights, prawniczą i edukacyjną organizację nonprofit. Wskazywano, że są to incydenty, w wyniku których uchodźcy i migranci
są zmuszani do powrotu poza granice UE, bez uwzględnienia indywidualnych
okoliczności i bez możliwości ubiegania się o azyl lub przedstawienie argumentów
przeciwko podjętym środkom (Waters i in., 2020).
Zasada non refoulment, po raz pierwszy sformułowana w konwencji Ligi Narodów z 1933
roku, jest jedną z najważniejszych reguł prawa międzynarodowego. Stwierdza, że osoby, której
odmówiono przyznania statusu uchodźcy, nie wolno deportować do kraju, w którym groziłoby jej
niebezpieczeństwo prześladowania.
2
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Na Morzu Egejskim działania o tego typu skutkach przyjmują dwojakie
oblicze. Najpowszechniej stosowana metoda to blokowanie łodzi i pontonów
zmierzających z Turcji do Grecji jeszcze przed lądowaniem na greckiej ziemi,
przez greckie służby graniczne – lądowe i morskie lub policję. Może to oznaczać
albo fizyczne zablokowanie pontonu do czasu wyczerpania się paliwa, albo
unieruchomienie silnika – np. przez celowe usunięcie linki rozrusznika. Gdy
silnik przestanie działać, ponton można zepchnąć z powrotem na tureckie wody
terytorialne za pomocą fal lub holować (Waters i in., 2020).
Druga metoda dotyczy sytuacji, w których migrantom udało się już wylądować
na greckiej ziemi. W takim przypadku zostają zatrzymani, umieszczeni na tratwie
ratunkowej lub łodzi (pontonie) bez napędu, odholowani na wody Morza
Egejskiego, a następnie porzucani. Działania te często powodują konflikty między
grecką a turecką strażą przybrzeżną, której jednostki także pozostają w gotowości,
często jednak odmawiają pomocy pasażerom pontonów, którzy znaleźli się
w groźnej sytuacji, i również wykonują niebezpieczne manewry wokół nich
(Waters i in., 2020).
Na początku roku 2020, w ramach dialogu operacyjnego z Grecją, dyrektor
wykonawczy Frontexu Fabrice Leggeri zwrócił się do greckich władz z prośbą
o zbadanie dwóch incydentów, do których doszło w pobliżu wysp na wschodnim
Morzu Egejskim. Nie znaleziono wówczas żadnych dowodów na jakiekolwiek
nielegalne działania. W ramach swojego mandatu Frontex nie ma uprawnień
do prowadzenia dochodzeń, których obiektem byłyby służby narodowe, i musi
polegać w tej kwestii na państwach członkowskich (Statewatch, 2020).
Dyrektor wykonawczy Fronetxu, poinformował również członków Parlamentu
Europejskiego o incydentach z początku roku 2020, kiedy to załoga duńskich
statków oddelegowanych do współpracy z agencją otrzymała nieprawidłowe
instrukcje od funkcjonariuszy greckiej straży przybrzeżnej – duńskie załogi
zgłosiły te nieprawidłowości. Po tym incydencie Frontex ponownie skontaktował
się z władzami greckimi, a „nieporozumienie” wyjaśniono z grecką strażą
przybrzeżną (Statewtach, 2020).
Należy podkreślić, że sytuacja na wschodnim Morzu Egejskim jest
skomplikowana dla statków rozmieszczonych przez Frontex w celu patrolowania
granic zewnętrznych UE, z powodu sporu między Grecją a Turcją w sprawie ich
granic morskich. Ma to również wpływ na działalność poszukiwawczo-ratowniczą
na tym obszarze. Należy podkreślić, że pomimo narastających trudności Frontex
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nadal podejmuje akcje ratunkowe na tym akwenie i w roku 2020 uratowano za
pośrednictwem jego jednostek ok. 2700 osób (Statewatch, 2020).
Mimo przedstawiania powtarzających się zarzutów stosowania karygodnych
praktyk, rzecznik greckiego ministerstwa ds. morskich zaprzeczył oskarżeniom,
określając zarzuty dotyczące nielegalnych działań greckiej straży granicznej
związanych z wyżej opisanymi incydentami jako „tendencyjne” lub będące
wynikiem „nieporozumienia” (Waters i in., 2020). Ponadto grecka straż
przybrzeżna i graniczna często podkreśla, że sprawcami nagannych zachowań
wobec migrantów, zwłaszcza tych, którzy dotarli już do wybrzeży greckich, nie
są członkowie służb granicznych, lecz funkcjonariusze greckiej policji. Strona
grecka podkreśla również, że funkcjonariusze greckiej straży przybrzeżnej
działają zawsze zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami swojego kraju
(Human Rights Watch, 2020).
Także przedstawiciele Frontexu w wypowiedziach na ten temat prezentowali
dotychczas stanowisko sprowadzające się do konkluzji, że ostateczny głos
w sprawie sposobu prowadzenia operacji na ich terytorium lub w strefie
poszukiwań i ratownictwa mają państwa przyjmujące migrantów, z którymi
Frontex współpracuje. Zdaniem agencji grecka straż przybrzeżna, informowana
o wysuwanych przeciw niej zarzutach, wszczęła wewnętrzne dochodzenie
w sprawie opisywanych incydentów – Frontex nie podał jednak, kiedy dokładnie
powiadomił stronę grecką o powstałych podejrzeniach ani też kiedy rozpoczęło
się dochodzenie (Waters i in., 2020).
Jeszcze przed ujawnieniem ustaleń dziennikarskiego śledztwa, 24 lipca 2020
roku, dyrektor wykonawczy Frontexu Fabrice Leggeri, stając przed Komisją
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
w Parlamencie Europejskim, stwierdził, że agencja zauważyła i odnotowała w roku
2020 na Morzu Egejskim tylko jeden, oprócz uprzednio już sygnalizowanych,
incydent, który mógł nosić znamiona „odpychania” łodzi migrantów na wody
tureckie (Waters i in., 2020).
Jednak do momentu opublikowania raportu z 23 października
2020 nie odnotowano tak dobrze udokumentowanych przypadków,
uprawdopodobniających nie tylko obecność, ale i aktywną rolę jednostek
morskich Frontexu w takich incydentach. Cytowana w dziennikarskim śledztwie
Dana Schmalz, ekspert prawa międzynarodowego z Instytutu Maxa Plancka
w Heidelbergu, stwierdziła, że 
ujawnione incydenty były z dużym prawdo-
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podobieństwem działaniami nielegalnymi i naruszającymi zakaz „odpychania”,
który w ramach interpretacji, można zaliczyć do przepisów zakazujących
wymuszania powrotu uchodźców lub osób ubiegających się o azyl i określanych
przez Agencję ONZ ds. Uchodźców jako zasady zwyczajowego prawa
międzynarodowego. Dana Schmalz dodała, że gdyby jednostki i personel Frontexu
zatrzymały na wodach greckich przepełniony ponton z migrantami, byłyby
zobowiązane do natychmiastowego ratowania jego pasażerów. Jeśli jednostki
Frontexu nie podjęły działań ratunkowych, wykonywały wokół łodzi manewry
służące wywołaniu fal odpychających lub zignorowały niebezpieczną sytuację –
to czyni to z personelu i jednostek w służbie agencji uczestników nielegalnego
procederu. Dziennikarstwie śledztwo trwające kilka miesięcy, obejmujące
monitoring obecności i aktywności jednostek Frontexu na Morzu Egejskim,
wydaje się potwierdzać to podejrzenie (Waters i in., 2020).
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w toku śledztwa dokonano bardzo
wnikliwej analizy zasobów wykorzystywanych przez Frontex w ramach
przeprowadzanej na Morzu Egejskim Operacji Posejdon. Kolejnym krokiem
było zbadanie, czy i jakie z tych zasobów ewentualnie uczestniczyły – biernie lub
czynnie – w incydentach odpychania.
Opierając się na informacjach udostępnianych przez Frontex opinii
publicznej i w trakcie zapytań na forum Parlamentu Europejskiego ustalono,
że Operacja Posejdon w komponencie morskim faktycznie obejmuje obecnie
185 osób personelu, jeden morski kuter patrolowy, osiem przybrzeżnych łodzi
patrolowych, jeden przybrzeżny kuter patrolowy, cztery pojazdy termowizyjne
i trzy samochody patrolowe. W ramach zespołu szybkiej interwencji granicznej
(tzw. RABBIT) w rejonie Operacji Posejdon mieszczą się dodatkowe zasoby
obejmujące: 74 pracowników, dwie łodzie patrolowe, dwa przybrzeżne kutry
patrolowe, jeden śmigłowiec i trzy pojazdy termowizyjne (Waters i in., 2020).
Część informacji na temat ruchu jednostek agencji na Morzu Egejskim
uzyskano na podstawie powszechnie dostępnych danych, gromadzonych m.in.
w mediach społecznościowych prowadzonych przez bardzo aktywną społeczność
internetową śledząca ruch morski w Cieśninie Bosfor i na Morzu Egejskim.
Wykorzystano także publicznie dostępne informacje o położeniu poszczególnych
jednostek morskich i powietrznych, dostępne za pośrednictwem takich witryn, jak
Marine Traffic lub Flight Radar 24. Wreszcie na potrzeby śledztwa zakupiono także
dodatkowe, bardziej szczegółowe dane od firm zajmujących się profesjonalnym
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śledzeniem ruchu jednostek morskich i lotów w problematycznym obszarze.
Informacje te połączono następnie z bazą danych o zgłoszonych incydentach
odpychania, którą stworzono na podstawie zarówno informacji publicznych, jak
i tych zebranych przez organizacje pozarządowe, takie jak Consolidated Rescue
Group, Monitoring Rescue Cell i Alarm Phone, które śledzą tego typu przypadki.
Dane te obejmowały współrzędne zgłoszonych incydentów odpychania, często
przekazywane w czasie rzeczywistym przez pasażerów pontonów z migrantami,
dokonujących nagrań wideo i robiących zdjęcia, np. za pośrednictwem telefonów
komórkowych, w trakcie zgłaszanych zdarzeń (Waters i in., 2020).
Nakładając te zbiory danych, udało się zidentyfikować sześć incydentów
odpychania, w przypadku których potwierdzona została obecność jednostek
Frontexu w pobliżu lub bezpośrednio w miejscu zdarzenia. Cztery z powyższych
incydentów zostały w raporcie określone jako incydenty, w trakcie których
jednostki Frontexu znajdowały się blisko miejsca zdarzenia. Są to:
• 28–29 kwietnia 2020: grupa 22 migrantów, którzy wylądowali na Samos,
została zatrzymana przez greckie organy ścigania. Następnie zostali
umieszczeni na tratwie ratunkowej bez żadnego napędu i odholowani
na środek Cieśniny Mycale przez grecką straż przybrzeżną. Rząd grecki
zaprzeczył, że osoby te kiedykolwiek dotarły na terytorium Grecji, pomimo
zeznań świadków, zdjęć i filmów pokazujących, że tak się stało. Kiedy
tratwa ratunkowa unosiła się w cieśninie, samolot obserwacyjny przeleciał
nad tym obszarem dwukrotnie na wysokości 5000 stóp, raz o 02:41 i raz
o 03:18. Samolot ten, G-WKTH, należący do firmy DEA Aviation, która
świadczy usługi nadzoru lotniczego na rzecz Frontexu, nie podjął żadnej
interwencji w opisywanym incydencie3;
• 4 czerwca 2020: zgłoszono, że dwa pontony zostały wypchnięte
z północnego Lesbos. Stwierdzono, że portugalska jednostka Nortada
3
Samolot ten jest najprawdopodobniej wyposażony w kamerę MX-15, która ma zarówno czujniki
słabego światła, jak i czujniki na podczerwień. Biorąc pod uwagę, że ów samolot jest specjalnie
wykorzystywany do obserwacji z powietrza, a w filmie promocyjnym Frontexu pada stwierdzenie,
że nagrania z nadzoru są transmitowane na żywo do siedziby Frontexu w Warszawie, zaskakuje
to, że nie zdołano zidentyfikować tratwy ratunkowej pełnej ludzi i – według jednego z członków
grupy migrantów – obecności greckich, a później także tureckich statków. Działania ratunkowe
podjęła ostatecznie strona turecka. Warto zaznaczyć, że to prawdopodobnie ten incydent
wskazany został przez dyrektora wykonawczego agencji w trakcie wystąpienia przed komisją LIBE
Parlamentu Europejskiego w lipcu 2020 roku, jako jedyny – poza sygnalizowanymi wcześniej
„nieporozumieniami” – noszący znamiona „odpychania” przypadek odnotowany przez agencję.

Artykuły

171

w służbie agencji Frontex prawdopodobnie była obecna około 15 km od
pierwszego zdarzenia i nieco ponad kilometr od drugiego;
• 5 czerwca 2020: zgłoszono, że ponton został zepchnięty z północnego
Lesbos. Ponownie portugalska jednostka Nortada znajdowała się
w odległości około 2–3 km od miejsca zdarzenia;
• 19 sierpnia 2020: zgłoszono, że ponton został zepchnięty z północnego
Lesbos. Portugalska jednostka Molivos będąca w służbie agencji Frontex
znajdowała się 5 km dalej i jest prawdopodobne, że zmieniła kurs
i skierowała się w stronę miejsca incydentu w jego trakcie, zanim jego
transponder przestał nadawać sygnał lub został wyłączony (Waters i in.,
2020).
W opisanych powyżej przypadkach zarejestrowano obecność jednostek
Frontexu w pobliżu incydentów, nie potwierdzono zaś ich bezpośredniego
uczestnictwa w tychże. Trudno jest potwierdzić z całą pewnością, że personel
agencji wiedział o zaistniałych wypadkach, a jej zasoby zostały w nich bezpośrednio
wykorzystane. Niemniej, choć Operacja Posejdon obejmuje bardzo dużą liczbę
zadań, zaś obszar wymagający obserwacji jest rozległy, to jednak zasoby agencji
obejmują szereg urządzeń, zarówno radarów, jak i narzędzi wizualnych, takich jak
kamery działające w słabym świetle lub na podczerwień, pozwalających na bardzo
szczegółową obserwację otoczenia, stąd prawdopodobieństwo całkowitej
nieświadomości agencji w zakresie tych incydentów jest znikome4 (Waters i in.,
2020).
Wprawdzie łodzie używane przez migrantów to bardzo proste, nadmuchiwane
pontony gumowe o długości kilku metrów, z jednym silnikiem zaburtowym, które
mogą nie być wychwytywane przez radary, to jednak na ujawnionych w raporcie
zdjęciach i nagraniach są one widoczne w otoczeniu często licznych, znacznie
większych jednostek greckich i tureckich, które z całą pewnością wychwycone
zostały przez radary. Jednostki te, chcąc wywołać fale odpychające ponton,
manewrują w jego pobliżu po okręgu ze stosunkowo dużą prędkością. Manewr
jest niebezpieczny ze względu na ryzyko kolizji, a generowane przez niego fale
stanowią siłę odpychającą i stwarzająca zagrożenie wywrócenia się przepełnionych
pontonów. Tak więc, nawet jeśli ponton może nie pojawić się na radarze, to
4
Na przykład jednostka Molivos, zaangażowana w incydent z 19 sierpnia, jest wyposażona
w kamerę FLIR, zdolną do powiększenia x36 – także przy słabym oświetleniu.
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jednostka dokonująca odpychania i jej manewry z całą pewnością są bardzo
trudne do przeoczenia. Tego typu jednostki i ich manewry są widoczne nawet
na zdjęciach satelitarnych, czy przy wykorzystaniu innych systemów wizualnych
(Waters i in., 2020).
Spośród sześciu opisanych w raporcie przypadków dwa wskazano jako
wiążące się z bezpośrednią obecnością jednostek Frontexu w momencie i miejscu
zaistnienia incydentu odpychania. Są to incydenty z:
• 8 czerwca 2020 – w godzinach porannych tego dnia zgłoszono, że
nastąpił incydent odpychania u północno-wschodniego wybrzeża wyspy
Lesbos. Turecka straż przybrzeżna zgłosiła, że uratowała 47 migrantów
po tym, jak grecka straż przybrzeżna zareagowała w niedopuszczalny
prawem sposób. Materiał opublikowany przez Anadolu Agency ukazywał
rumuńską jednostkę MAI1103 w służbie agencji Frontex, blokującą
ponton z migrantami. Na podstawie nagrań wideo udostępnionych przez
turecką straż przybrzeżną oraz danych o ruchach statków znajdujących
w się w pobliżu w tym czasie, takich jak m.in. okręt sił NATO Berlin,
zrekonstruowano przebieg zdarzenia. Prawdopodobnie, po podjętej
w nocy próbie przybicia pontonu na wyspę Lesbos, został on rano
przechwycony i fizycznie zablokowany przez jednostkę MAI1103.
Stwierdzić można z dużym prawdopodobieństwem, że ponton znajdował
się bardzo blisko jednostki MAI1103 i był przez nią fizycznie blokowany.
W pewnym momencie jednostka MAI1103 przepłynęła blisko pontonu
z wystarczającą prędkością, aby wygenerować fale i wykonać manewr
odepchnięcia na wody tureckie. Ostatecznie na miejsce przybyły statki
greckiej straży przybrzeżnej, a jednostka MAI1103 opuściła miejsce
zdarzenia. W materiałach z incydentu uwidoczniono także w jego
końcowym etapie obecność w promieniu 5 km portugalskiej jednostki
w służbie agencji Frontex – Nortada, odbywającej rejs patrolowy. Nawet
jeśli Nortada nie wychwyciła obecności pontonu, to jej uwagę powinna
zwrócić obecność większych jednostek greckich i tureckich. Po incydencie
odepchnięcia Nortada kontynuowała patrol w pobliżu północnego Lesbos,
bez podejmowania żadnych czynności;
• 15 sierpnia 2020 – w godzinach porannych tego dnia pojawiły się
doniesienia o konfrontacji greckich i tureckich funkcjonariuszy straży
przybrzeżnych na Morzu Egejskim. Oprócz wielu zdjęć opublikowanych
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w mediach społecznościowych przez mieszkańców wybrzeży w rejonie
incydentu, zostało to również zgłoszone przez Consolidated Rescue
Group, Monitoring Rescue Cell, Alarm Phone i Aegean Boat Report. Dwie
pierwsze z wymienionych organizacji opublikowały również filmy wideo,
na których widać ludzi na pontonie z silnikiem bez linki rozrusznika,
który został przejęty przez grecką straż przybrzeżną. Na filmach ponton
jest otoczony przez jednostki greckiej i tureckiej straży przybrzeżnej.
Większość zdjęć tego incydentu jest wykonywana z dużej odległości, co
utrudnia identyfikację jednostek, jednak na jednej z fotografii wyraźnie
widoczna jest obecność MAI1102, rumuńskiej jednostki patrolowej
w służbie Frontexu. Metadane tego obrazu są zgodne z datą i godziną
zgłoszonego zdarzenia. Jakkolwiek trudno ustalić dokładną odległość
jednostki MAI1102 od miejsca zdarzania, to uwidoczniono z pewnością,
że znajduje się on we wzrokowym i głosowym zasięgu konfrontacji
i samego pontonu (Waters i in., 2020).
Generalnie, podczas dziennikarskiego śledztwa – co ciekawe sfinansowanego
ze środków grantowych pochodzących z Investigative Journalism for Europe
(IJ4EU) Fund – zebrano ogromną ilość informacji na temat działań Frontexu
na Morzu Egejskim i uprawdopodobniono, że w co najmniej jednym lub
dwóch incydentach zasoby agencji Frontex zostały bezpośrednio wykorzystane
w procederze „odpychania”.
W odpowiedzi na ujawnione w raporcie fakty rzecznik greckiego ministerstwa
ds. morskich stwierdził, że działania funkcjonariuszy straży przybrzeżnej były
w przytoczonych wypadkach wykonywane w pełnej zgodności z międzynarodowymi
zobowiązaniami kraju, w szczególności z Konwencją Narodów Zjednoczonych
o prawie morza, Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie na morzu
i Międzynarodową konwencją o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (Waters
i in., 2020). Rzecznik dodał również, że w czasie kryzysu uchodźczego w latach
2015–2017 greckie służby graniczne uratowały tysiące migrantów, zaś zarzuty
o nielegalne działania są „tendencyjne”, a praktyki operacyjne władz greckich nigdy
nie obejmowały takich [tj. nielegalnych – A.K.] działań (Waters i in., 2020).
Odnosząc się do wagi zarzutów, Eva Cossé, badaczka z Human Rights Watch,
stwierdziła: Fakt, że Frontex mógł być współwinny nadużyć na granicach Grecji,
jest niezwykle poważny. Zarząd Frontexu powinien szybko wszcząć dochodzenie
w sprawie udziału agencji Frontex w nadużyciach wobec osób szukających
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ochrony przed konfliktami i prześladowaniami lub działań zmierzających do ich
zignorowania lub ukrycia (Human Rights Watch, 2020).
Reakcja agencji Frontex i innych organów Unii Europejskiej
na oskarżenia
Reakcja agencji Frontex na postawione w dziennikarskim śledztwie zarzuty
nastąpiła dość szybko, choć nie natychmiast. 27 października 2020 roku wydano
oświadczenie, stwierdzające, że wszczęte zostanie wewnętrzne dochodzenie
w sprawie podejrzanych incydentów zgłoszonych przez media, jednak, jak dotąd,
nie znaleziono żadnych dokumentów ani innych materiałów uzasadniających
jakiekolwiek oskarżenia o naruszenie prawa lub kodeksu postępowania
Frontexu przez uczestniczących w Operacji Posejdon funkcjonariuszy. Dyrektor
wykonawczy Frontexu, Fabrice Leggeri stwierdził, co następuje: poinformowałem
komisarz UE Ylvę Johansson, że przyglądamy się oskarżeniom […] związanym
z naszą działalnością na zewnętrznych granicach Grecji. Naszym celem jest
przestrzeganie najwyższych standardów ochrony granic we wszystkich naszych
działaniach i nie tolerujemy żadnych naruszeń praw podstawowych (Frontex,
2020). Odnosząc się zaś do zarzutów wobec greckich służb granicznych, Leggeri
stwierdził: nadal jesteśmy zdecydowani udzielać Grecji wsparcia na jej granicach
zewnętrznych zgodnie z naszym mandatem oraz w duchu solidarności UE, przy
pełnym poszanowaniu praw podstawowych i prawa międzynarodowego (Frontex,
2020).
Dyrektor Leggeri stając w październiku i listopadzie 2020 roku przed
Parlamentem Europejskim, konsekwentnie zaprzeczał, że agencja była
zaangażowana w incydenty „odpychania”, mówiąc, że nie znaleziono dowodów
na to, że do nielegalnych działań wykorzystywano zarówno funkcjonariuszy, jak
i zasoby Frontexu. Nie udało mu się jednak przekonać wszystkich posłów do
PE, bowiem grupa Socjalistów wezwała go do rezygnacji, a Zieloni zwrócili się
do Parlamentu o rozpoczęcie specjalnego dochodzenia. Leggeri został również
oskarżony przez redakcję Der Spiegel o ukrywanie prawdy przed deputowanymi
(Barigazzi, 2021).
Jednocześnie zarzuty stawiane agencji skłoniły do reakcji komisarz do
spraw wewnętrznych UE Ylvę Johansson. Komisarz Johansson poinformowała
28 października, że zwróciła się, w porozumieniu z przewodniczącą Komisji
Europejskiej Ursulą von der Leyen, o zwołanie pilnego, nadzwyczajnego
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posiedzenia Zarządu agencji Frontex w celu omówienia domniemanych
incydentów (Human Rights Watch, 2020). Warto podkreślić, że w Zarządzie
Frontexu oprócz przedstawicieli państw członkowskich UE, Komisja Europejska
ma również swoich dwóch delegatów. Komisarz Johansson zarzuciła agencji, że
ta mijała się z prawdą w dotychczas składanych przed Parlamentem Europejskim
wyjaśnieniach (Bielecki, 2021). W odpowiedzi na żądanie komisarz Johannson
Zarząd agencji zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020
roku. Na posiedzeniu tym, oprócz kwestii zarzutów dotyczących zaangażowania
zasobów agencji na Morzu Egejskim, analizowana była także sprawa nowych,
opiewających na 100 mln euro kontraktów dla Airbusa i izraelskich firm IAI i Elbit
System – na dostarczenie agencji Frontex technologii nadzoru powietrznego nad
akwenem Morza Śródziemnego (Grecja, Włochy, Malta). W świetle stawianych
agencji zarzutów realizacja kosztowanego dla budżetu UE kontraktu stanęła pod
znakiem zapytania. Według krytyków Frontexu ów „technologiczny fetyszyzm”,
któremu ich zdaniem ulega agencja i unijni decydenci, a którego wyrazem jest
wspomniany kontrakt, ma jednak drugie dno. Postępowanie takie zmierza do
stopniowego ograniczania coraz bardziej kłopotliwej obecności jednostek agencji
Frontex na morzu i zastąpienia jej nadzorem powietrznym, który pozwoli zgłaszać
problematyczne sytuacje na Morzu Śródziemnym nieeuropejskim, np. libijskim
lub tureckim, służbom granicznym, nie angażując bezpośrednio agencji Frontex
– a tym samym Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – do ewentualnego
udziału w incydentach naruszających prawo lub bulwersujących opinię publiczną
(European Council on Refugees and Exiles [ECRE], 2020).
Na omawianym posiedzeniu 10 listopada 2020 roku Zarząd agencji
postanowił wprawdzie powołać wewnętrzną podgrupę do przeanalizowania
sytuacji, jednak miała się ona skupić przede wszystkim na wyjaśnieniu kwestii
prawnych dotyczących nadzoru na morzu i „zagrożeń hybrydowych”, a nie wprost
na domniemanych naruszeniach praw człowieka i roli Frontexu w tym zakresie
(Fink, 2020).
Dwa dni później, 12 listopada, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,
Emily O’Reilly wszczęła dochodzenie w sprawie Frontexu, mające ocenić, jak
agencja postępuje wobec domniemanych naruszeń praw podstawowych. Ocenie
miała być także poddana skuteczność i przejrzystość indywidualnego mechanizmu
składania i rozpatrywania skarg na działania agencji oraz rola jej urzędnika ds. praw
podstawowych (Turan, 2020). Ostatecznie, w styczniu 2021 roku ujawniono, że
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także Europejska Agencja ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wszczęła
dochodzenie w sprawie Frontexu, mając na celu zbadanie zarzutów dotyczących
nękania, niewłaściwego postępowania i bezprawnych operacji, których celem jest
powstrzymanie migrantów przed dotarciem do UE. Zarzuty te skłoniły niektórych
urzędników Frontexu, w tym na bardzo wysokim szczeblu, do opuszczenia
agencji w ostatnich miesiącach. W oświadczeniu dla Euronews OLAF potwierdził
wszczęcie takiego dochodzenia, stwierdzając jednocześnie, że ze względu na to,
że dochodzenie jest w toku, OLAF nie może wydawać żadnych dalszych uwag. Ma
to na celu ochronę poufności toczących się i możliwych późniejszych dochodzeń,
późniejszych postępowań sądowych, danych osobowych i praw proceduralnych
(McCaffrey, 2021) oraz: fakt, że OLAF prowadzi dochodzenie, nie oznacza, że
zaangażowane osoby / podmioty dopuściły się nieprawidłowości (Barigazzi, 2021).
Dochodzenie OLAF wszczęto po tym, kiedy po wystąpieniach dyrektora
Frontexu przed Parlamentem Europejskim w październiku i listopadzie 2020
roku deputowani podczas gorącej debaty stwierdzili, iż dyrektor agencji
nie odpowiedział na wszystkie pytania dotyczące zaangażowania Frontexu
w nielegalne działania na granicach zewnętrznych UE. Pytany o śledztwo,
rzecznik Komisji Europejskiej nie ukrywał: To nie pierwszy raz, kiedy Frontex ma
do czynienia z zarzutami łamania prawa międzynarodowego i złego zarządzania,
chociaż kierownictwo [agencji – A.K.] zawsze stanowczo temu zaprzeczało
(McCaffrey, 2021). Wiadomo, że w toku dochodzenia śledczy OLAF już od 7
grudnia 2020 roku prowadzili rozmowy z pracownikami warszawskiej siedziby
agencji. Według dwóch anonimowych urzędników agencji śledczy OLAF
przeszukali także biura dyrektora zarządzającego Frontexu Fabrice’a Leggeri
i jego szefa gabinetu Thibaulda de La Haye’a Jousselina. W oświadczeniu
Frontexu na temat prowadzonego przez OLAF dochodzenia stwierdzono, że
agencja w pełni współpracuje z OLAF, dodając, że: wizyty OLAF w agencjach,
instytucjach i podmiotach UE są normalną praktyką dobrego zarządzania oraz że
należy zauważyć, że takie wizyty niekoniecznie oznaczają jakiekolwiek nadużycia.
Mogą być również prowadzone na życzenie samego kierownictwa organów
europejskich (Barigazzi, 2021). Zarówno postępowanie wewnętrzne Frontexu, jak
i postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich UE i OLAF wciąż są prowadzone.
Warto także zauważyć, że sprawa dochodzenia w sprawie nadużyć Frontexu,
wyszła poza instytucje samej Unii Europejskiej, bowiem szef agencji został
także wysłuchany na zamkniętym posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych
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niemieckiego Bundestagu – co musi zwracać uwagę, jako że nie jest to praktyką
standardową. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że Republika Federalna
Niemiec jest największym płatnikiem do budżetu UE, z którego finansowana
jest działalność Frontexu, oraz wywiera najistotniejszy wpływ na kształt unijnej
polityki migracyjnej, tak wnikliwe zainteresowanie problemami agencji nie
może dziwić, choć nie licuje z deklarowaną polityką europejskiej solidarności.
W wyniku owego wysłuchania głosy deputowanych do Bundestagu były
utrzymane w tonie krytycznym wobec działań agencji: Fabrice Leggeri nie był
w stanie rozwiać wielu obaw związanych z misjami Frontexu na Morzu Egejskim,
jak powiedziała dziennikowi Berliner Zeitung rzeczniczka Zielonych ds. polityki
uchodźczej i członkini komisji spraw wewnętrznych parlamentu Luise Amtsberg.
Zamiast tego stało się jasne, że problemem jest brak możliwości kontrolowania
tych operacji (InfoSecurity 24, 2021). W podobnym tonie wypowiedział się dla
tygodnika Der Spiegel poseł SPD Helge Lindh, stwierdzając, że: istnieją poważne
przesłanki wskazujące na to, że na Morzu Egejskim nadal występują działania
sprzeczne z prawem międzynarodowym, ale sytuacja prawna w UE pozostawia
luki i jest częściowo niejasna. Procedury i wytyczne dotyczące postępowania
w operacjach Frontexu należy określić znacznie jaśniej (InfoSecurity 24, 2021).
Według niemieckich deputowanych UE powinna także w większym stopniu
odciążyć Grecję w sprawach dotyczących migrantów, gdyż nadużycia i naruszenia
praw człowieka, do których dochodzi w tym kraju, są przede wszystkim efektem
nadmiernej presji migracyjnej, z którą państwo greckie, pozostawione samo sobie,
po prostu sobie nie radzi. Z kolei rzeczniczka Lewicy Ulla Jelpke stwierdziła,
że w jej opinii istnieją przytłaczające dowody na bezprawne zawracanie
łodzi z uchodźcami i zarówno agencja Frontex, jak i państwa członkowskie
UE – w tym rząd niemiecki – są tego świadome, jednak wolą „umywać ręce”.
Jednocześnie, rzeczniczka grupy parlamentarnej FDP ds. polityki migracyjnej
Linda Teuteberg zażądała, by Frontex uzyskał jeszcze większe uprawnienia, jak
bowiem argumentowała: potrzebujemy skutecznej europejskiej straży granicznej,
która przestrzega zobowiązań humanitarnych, a jednocześnie skutecznie walczy
z nielegalną migracją i przestępczością zorganizowaną (InfoSecurity 24, 2021).
Ten dwugłos stanowi najlepszą ilustrację faktycznego braku politycznego
porozumienia w obrębie całej Unii Europejskiej zarówno w zakresie definiowania
i realizacji wspólnej polityki migracyjnej, jak i rzeczywistych oczekiwań co do roli
i zadań agencji Frontex.
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Podsumowanie
Zarzuty pod adresem agencji Frontex, dotyczące uporczywego naruszania
praw człowieka w postępowaniu wobec nielegalnych migrantów próbujących
sforsować zewnętrzne granice Unii Europejskiej, pojawiają się w zasadzie od
momentu jej powstania i jak dotychczas – nie wypracowano zadowalającego
i wszechstronnie skutecznego mechanizmu pozwalającego na ich osłabianie.
Nie oznacza to, że instrumentów takich w ogóle nie przewidziano. Jak wskazuje
Anna Kosińska (2019): Szczególnym instrumentem prawnym, którego celem było
realne wzmocnienie działań Frontex w obszarze gwarancji praw człowieka, jest
wprowadzony na mocy art. 72 rozporządzenia 2016/1624 mechanizm skargowy.
W oparciu o ten przepis osoby mające poczucie, że ich prawa podstawowe zostały
naruszone lub pogwałcone przez personel Frontexu, mogą złożyć stosowaną
skargę do urzędnika ds. praw podstawowych, powołanego w ramach struktury
instytucjonalnej agencji. Jeśli urzędnik uzna zasadność skargi, powinien wszcząć
odpowiednie postępowanie. I choć wprowadzenie mechanizmu skargowego
w takim kształcie początkowo oceniane było jako krok w kierunku lepszej
gwarancji poszanowania praw człowieka w działaniach Frontexu, to jednak
warunkiem powodzenia w funkcjonowaniu tegoż mechanizmu jest jego pełne
i faktyczne wdrożenie w praktyce działań agencji – co do czego istnieją obecnie
poważne wątpliwości, będące podstawą aktualnie wszczętych przez Rzecznika
Praw Obywatelskich UE oraz OLAF dochodzeń. Drugą kwestią jest fakt, że choć
informacje o istnieniu mechanizmu są obecne na stronach internetowych agencji
i w jej mediach społecznościowych, możliwość skorzystania z niego w dużym
stopniu zależy od statusu prawnego i świadomości prawnej zainteresowanych osób
– w przypadku nielegalnych migrantów komponenty te są wysoce problematyczne
(Kosińska, 2019).
Trudności te nie oznaczają jednak, że UE może pozwolić sobie na to, by je
biernie uznać za stały i niezmienny element krajobrazu zarządzania ochroną
europejskich granic, który trzeba zaakceptować. Jednakże trwająca od lat sytuacja
ilustruje niemożliwy w istocie do rozwiązania dylemat, jakim jest wyrażane
przez państwa członkowskie UE oczekiwanie realizacji przez Frontex ochrony
przed przestępstwem nielegalnego przekroczenia granicy, przy jednoczesnym
całkowitym poszanowaniu wszelkich praw osób dokonujących tego przestępstwa
– co możliwe byłoby jedynie przy całkowitej rezygnacji z użycia jakiegokolwiek
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przymusu podczas takich interwencji. W tym kontekście nasuwa się chociażby
pytanie o zgodność z ideą poszanowania praw człowieka założeń programu UE
dotyczącego relokacji migrantów, którzy już dotarli do Europy. W jakiej relacji
pozostaje przymusowa relokacja wobec poszanowania prawa wyboru miejsca
pobytu i zamieszkania – należącego do pierwszej generacji praw i wolności
osobistych człowieka? Pogodzenie tych dwóch racji: zapewnienie przestrzegania
prawa i całkowitej rezygnacji ze stosowania przymusu wydaje się szalenie trudne
– jeśli w ogóle możliwe. Państwa członkowskie UE mają tego świadomość,
bowiem powołanie specjalnej agencji ds. ochrony granic i scedowanie na nią
takich zadań, jak m.in. niechlubne „operacje powrotu”, czyli de facto wydalanie
nielegalnych migrantów – także wbrew ich woli, w tym do państw, gdzie ich życie
może być zagrożone, miało w dużej mierze na celu przerzucenie tego typu działań
i odpowiedzialności za nie z agendy poszczególnych państw członkowskich
UE na unijny organ – pozwalając jednocześnie zachować tymże państwom
nieskazitelny wizerunek demokracji, reprezentującej najwyższe standardy
ochrony praw człowieka.
Jednakże obecne oskarżenia wyróżniają się nie tylko powagą naruszeń praw
człowieka, o których mowa, i przytłaczającymi dowodami tychże naruszeń, ale
także tym, że ujawniają rażące braki w zakresie transparentności funkcjonowania
i egzekwowania przez UE odpowiedzialności ze strony agencji Frontex za
podejmowane działania. Problem braku możliwości sprawowania faktycznej
kontroli nad Frontexem ze strony głównych organów UE jest niebagatelnym
problemem, zważywszy na fakt, że jest to największa z unijnych agencji działających
w obszarze bezpieczeństwa, która do roku 2027 ma osiągnąć liczebność blisko 10
000 personelu i której budżet wzrósł w ostatnich pięciu latach z 142 mln euro
w 2015 roku do 460 mln euro w 2020 roku (Bielecki, 2021). Warto poddać refleksji
kwestię powodów tej niewydolności.
Źródła zobowiązań Frontexu do ochrony i poszanowania praw człowieka
w podejmowanych przez agencję działaniach są bezsporne i wiążą się m.in. z faktem,
iż agencja podlega przepisom Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Frontex zobowiązany jest do działania na rzecz tworzenia warunków, w których
prawa te będą należycie zabezpieczone i chronione, ma również obowiązek
wkraczać w sytuacji ich zagrożenia lub pogwałcenia. Jak zauważa Melanie Fink
– profesor Instytutu Europejskiego Uniwersytetu w Lejdzie, specjalizująca się
w zagadnieniach odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszeń praw człowieka,
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które mogą wystąpić w kontekście kontroli granicznej lub operacji powrotu,
koordynowanych przez agencję Frontex – także rozporządzenie ustanawiające
agencję precyzyjnie nakłada na nią obowiązek monitorowania przestrzegania
praw człowieka podczas wszystkich jej operacji oraz zawieszenia lub zakończenia
wszelkich działań (lub finansowania takowych) w przypadku wystąpienia
poważnych lub utrzymujących się naruszeń praw człowieka (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896, 2019; Fink, 2021).
Pierwszy problem polega jednak na tym, że wobec specyfiki działań, w których
specjalizuje się agencja, bezsporne stwierdzenie takich naruszeń jest trudne:
przede wszystkim stale rośnie liczba podmiotów, które uczestniczą w działaniach
Frontexu, od samej agencji, po władze krajowe i lokalne, państwa trzecie, strony
prywatne oraz inne organy i agencje UE (Fink, 2021). W praktyce oznacza to,
że zarówno personel, jak i zasoby Frontexu podlegają różnym jurysdykcjom
państwowym i międzynarodowym, mają też rozmaity zakres obowiązków
oraz odpowiedzialności w zależności od ich charakteru i porządku prawnego,
któremu podlegają. W efekcie problematyczne incydenty mogą być – i na ogół
są – określane jako zaistniałe „z udziałem wielu podmiotów”, co sprzyja rozmyciu
odpowiedzialności, której zakresu trzeba dochodzić, analizując różnorodne
dokumenty i porządki prawne. Trudno ustalić, kto w danym incydencie odegrał
jaką rolę i w czyjej mocy leżało niedopuszczenie do zdarzania lub zapobieżenie
mu. W odniesieniu do przytoczonych w dziennikarskim śledztwie incydentów
z 8 czerwca i 15 sierpnia 2020 roku – fakt zaistnienia procederu „odpychania” jest
bezsporny. Jednak pozostaje kwestią otwartą ustalenie zakresu odpowiedzialności
samej agencji Frontex, Grecji – jako państwa, na którego pograniczu wód
terytorialnych doszło do zdarzenia i którego służby graniczne brały udział w akcji,
Rumunii, do której należała – wraz z personelem – jednostka w służbie Frontexu,
wskazana jako sprawca „odpychania”, a wreszcie roli tureckich służb morskich.
Osobnym problemem w kontekście wiedzy o okolicznościach i przebiegu tego
typu zdarzeń pozostaje – nie zawsze uzasadnione – utajnienie wielu aspektów
działań Frontexu: w przywoływanym śledztwie dziennikarskim wielokrotnie
napotkano problem niemożności dokładnego prześledzenia ruchu jednostek
agencji, gdyż dane z ich transponderów nie były rejestrowane, nie był one w ogóle
włączone lub sygnalizowały brak zasięgu. Duża część codziennych działań agencji
i jej dokumentów objęta jest klauzulą tajności, materiały udostępniane opinii
publicznej i mediom są starannie redagowane – by usunąć z nich wszelkie wrażliwe
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i istotne informacje, zaś media społecznościowe agencji i zamieszczane w nich
materiały odgrywają rolę, której nie da się określić inaczej jak propagandową.
Drugą kwestią pozostaje fakt, że mimo powtarzających się pod adresem
Frontexu zarzutów o wykroczenia przeciwko prawom człowieka, żadna ze spraw
nie była dotychczas rozpatrywana przez sąd. Tymczasem wydaje się, że wobec
niemożności wykluczenia komponentu przymusu z działań Frontexu należałoby
zagwarantować osobom, które czują się na skutek tych działań poszkodowane,
możliwości dochodzenia swych racji na drodze sądowej – zgodnie z ideą
praworządności, tj. kontroli niezawisłych sądów nad działaniami egzekutywy.
Jednak tu pojawiają się rozliczne trudności. Jak zauważa prof. Melanie Fink (2021):
Sądy krajowe nie są uprawnione do orzekania w sprawie legalności postępowania
Frontexu, ponieważ zostało ono przekazane Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Sądy
międzynarodowe, w szczególności Europejski Trybunał Praw Człowieka, również
nie są właściwe, ponieważ UE nie poddała się ich jurysdykcji. W przypadku sądowej
drogi postępowania wobec pojawiających się zarzutów, pozostaje więc jedynie
zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Jednak postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE)
dotyczyć może wyłącznie działań, za które bezpośrednią odpowiedzialność
ponosi jednoznacznie i bezspornie sama agencja – jeśli w problematycznym
incydencie brali także udział aktorzy krajowi, np. służby graniczne danego
państwa, będą one odpowiadać przed sądem krajowym. W praktyce zatem: chociaż
Frontex i organy krajowe ściśle współpracują w zakresie stosowania przepisów UE
dotyczących kontroli granicznej – do tego stopnia, że trudno

jest rozdzielić ich
działania ze względu na odpowiedzialność – każdy z uczestników musi zostać
postawiony przed oddzielnym sądem (Fink, 2021). Także jeżeli chodzi o roszczenia
indywidualne, pojawiają się trudności, bowiem naruszenia praw człowieka, o które
najczęściej oskarżany jest Frontex, nie są jasno zdefiniowane i jednoznaczenie,
szczegółowo zabezpieczone w formie konkretnych aktów i przepisów prawa
UE. Tymczasem art. 263 TFUE przewiduje wprawdzie możliwość wnoszenia
roszczeń przez osobę fizyczną, jednak może ona powoływać się jedynie: na akty,
których jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie oraz
na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków
wykonawczych (Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2012). Wnosząc
skargę indywidualną, należałoby zatem wskazać konkretny akt, którego skarżąca
jednostka jest adresatem, co w przypadku ofiar procederu „odpychania” jest

182

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

niewykonalne. Najskuteczniejszą drogą postępowania sądowego pozostaje więc
wniesienie ewentualnej skargi o odszkodowanie za wyrządzone przez agencję
UE szkody, na podstawie art. 340 TFUE. Nawet pomijając fakt, że stanowisko
TSUE w sprawach o odszkodowania z tytułu wyrządzonej przez organ UE
szkody jest w ogóle bardzo restrykcyjne, to w przypadku osób, które padają ofiarą
omawianych nadużyć, wystąpienie na drogę sądową z podobnym wnioskiem
jest mało prawdopodobne – wymaga bowiem, podobnie jak w przypadku
wspomnianego już mechanizmu skargowego: jasnego statusu prawnego takiej
osoby, odpowiedniej wiedzy obywatelskiej, znajomości prawa unijnego i zasobów
finansowych.
Konkludując: system środków prawnych, do których można się odwołać
na drodze sądowej w odniesieniu do omawianych zagadnień, okazuje się
niewystarczający i niewydolny (Fink, 2021). W efekcie specyfika agencji i jej działań
pozwala na przerzucanie się ewentualną odpowiedzialnością z tytułu pogwałcenia
praw człowieka, sam Frontex stoi zaś na stanowisku, że odpowiedzialność taką
powinny ponosić państwa członkowskie UE, a nie sama agencja. Dochodzenie
przed unijnym wymiarem sprawiedliwości jest trudne lub zgoła niemożliwe, gdyż
wobec współczesnych wyzwań system sądowych środków odwoławczych jest zbyt
skostniały i przestarzały. Działania takich instytucji, jak unijny Rzecznik Praw
Obywatelskich czy OLAF, mają charakter przede wszystkim administracyjny i nie
zastąpią prawa do skutecznego dochodzenia sprawiedliwości na drodze sądowej.
Cytując raz jeszcze profesor Melanie Fink (2021): istotne jest, aby zarzuty łamania
praw człowieka były kierowane do niezależnego i bezstronnego organu, który może
je ocenić i – w miarę możliwości – usunąć.
Reasumując: należy zauważyć, że zaistniała sytuacja i postawa oraz postępowanie
zainteresowanych organów i instytucji UE, oprócz wspomnianych powyżej
trudności natury etycznej, prawnej i administracyjnej, zwraca uwagę na cały
katalog problemów, z którymi boryka się obecnie Unia Europejska, takich jak:
• brak wspólnej polityki migracyjnej i azylowej;
• ujawnienie wewnętrznych sporów, napięć i słabości w obszarze polityk UE
składających się na przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
UE;
• brak europejskiej solidarności w kontekście presji migracyjnej
– pozostawienie najsłabszych państw UE dotkniętych kryzysem
migracyjnym samych wobec problemu;
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brak jasnych procedur dotyczących ochrony i zarządzania zewnętrznymi
granicami UE;
próba przerzucenia odpowiedzialności indywidualnej państw
członkowskich na UE i jej agencje;
ujawnienie słabości głównych organów UE i braku możliwości
egzekwowania przez nie należytej przejrzystości i odpowiedzialności
ze strony agencji wyspecjalizowanych, finansowanych z budżetu UE;
stopniowa prywatyzacja i postępujące umiędzynarodowienie działań
objętych kompetencjami Frontexu – coraz częściej bowiem agencja zleca
określone zadania prywatnym kontrahentom lub przerzuca aktywność
na nieeuropejskie służby graniczne;
nadmierna ufność pokładana przez decydentów agencji w rozwiązaniach
technologicznych, pozbawionych komponentu ludzkiego;
ignorowanie faktu, iż współczesne technologie pozwalają na bardziej
wnikliwy nadzór obywatelski i medialny nad działaniami UE i jej
wyspecjalizowanych agencji;
podsycenie konfliktu na linii UE – Turcja oraz Grecja – Turcja, - tym
bardziej że dużą rolę w ujawnieniu problematycznych incydentów
odgrywają tureckie agencje informacyjne;
kompromitacja i pogorszenie wizerunku UE na arenie międzynarodowej
oraz potwierdzenie, że zarówno sama organizacja, jak i proces integracji
europejskiej, znajdują się obecnie w głębokim kryzysie: politycznym,
prawno-instytucjonalnym i tożsamościowym.
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Działania przeciwpowstańcze specjalistycznych jednostek
Armii Brytyjskiej w Irlandii Północnej na przykładzie MRF1
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie specyfiki działań przeciwpowstańczych prowadzonych
przez specjalistyczne jednostki Armii Brytyjskiej w Irlandii Północnej. W opracowaniu opisane
zostały zasady działania pierwszej, wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej operacje tego typu
na terenie Belfastu i Londonderry. Artykuł ukazuje również niepowodzenia działań MRF, które
przyczyniły się do rozwiązania jednostki. Opracowanie odpowiada dodatkowo na pytania – czy
strategia działań przewciwpartyzanckich brygadiera F. Kitsona, opracowana podczas działań
w Kenii, sprawdziła się w Irlandii Północnej? Oraz jakie elementy miały wpływ na niepowodzenia
działań COIN, w początkowym okresie „kłopotów”?
Słowa kluczowe: terroryzm, IRA, MRF, działania przeciwpowstańcze, wywiad wojskowy, osobowe
źródła informacji, firmy „przykrywki”, Irlandia Północna.

Counter-insurrection Operations of Specialized Units of the British Army
in Northern Ireland, on the Example of MRF
Abstract: The article aims to present the specificity of counterinsurgency operations carried out by
specialized units of the British Army in Northern Ireland. It describes the principles of operations
of the first specialized unit conducting anti-guerilla operations in Belfast and Londonderry. The
article also shows the failure of the MRF activities which contributed to the decommissioning of
the unit. Additionally, the study answers the question did Brigadier F. Kitson’s counter-insurrection
strategy, developed during the operations in Kenya, proven successful in Northern Ireland? What
kind of elements were crucial for the failure of COIN activities in the initial period of ‘troubles’?
Keywords: terrorism, IRA, MRF, counter-insurrection operations, military intelligence, CHIS –
covert human intelligence sources, front companies, Northern Ireland.

1

MRF, ang. Military Reaction Force, Military Reconnaissance Force, Mobile Reconnaissance Force.
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Wstęp
Konflikt w Irlandii Północnej zapoczątkowała zorganizowana przez Anglików w XVII
wieku akcja przesiedleńcza, tzw. plantacja. W jej trakcie do Irlandii sprowadzono
protestanckich osadników ze Szkocji i Anglii. Przez kilkaset lat królewskie dekrety
wyłączyły irlandzkich katolików z życia publicznego i pozbawiły ich praw politycznych.
W 1921 r. zakończono irlandzką wojnę o niepodległość (1919–1921) podpisując traktat
angielsko-irlandzki, zgodnie z którym powołane zostało Wolne Państwo Irlandzkie
obejmujące 26 hrabstw południowych. Kwestia 6 hrabstw ulsterskich tworzących
Irlandię Północną miała być rozstrzygnięta później (Dorney, 2001).
Protestancka większość w Irlandii Północnej zapewniła sobie absolutną
dominację nad katolikami. Przemyślny system dyskryminacji zepchnął katolików
do roli obywateli drugiej kategorii, ograniczając ich prawa polityczne, dostęp do
edukacji, służby publicznej czy mieszkań. To właśnie niesprawiedliwy rozdział
lokali komunalnych przepełnił czarę goryczy. Gdy w 1968 r. władze przyznały
lokal niezamężnej 19-letniej działaczce UUP2, zamiast dwóm wielodzietnym
katolickim rodzinom, w prowincji zawrzało (Mathea, 2018). Katolicy rozpoczęli
organizowanie demonstracji i marszów pokojowych, które stały się obiektem
zaciekłych ataków, opanowanych w dużej mierze przez RUC3. W obronie katolików
wystąpiła niemająca wówczas większego społecznego poparcia IRA4. Tworzone
przez jej członków i sympatyków bojówki przystąpiły do kontrakcji. W odpowiedzi,
w kręgach protestanckich radykałów zrodził się pomysł utworzenia nowej formacji
paramilitarnej. Obok istniejącej nielegalnie UVF5 powołano do życia UDA6.
W przeciwieństwie do UVF, UDA była w pełni legalną organizacją. W akcjach
zbrojnych uczestniczyli członkowie wojskowego skrzydła tej formacji należący
Partia Ulsterskich Unionistów (Ulster Unionist Party).
Royal Ulster Constabluary (RUC) – Królewska Policja Ulsteru, od 1 czerwca 1922 do 2001 policja
w Irlandii Północnej. W 2001 została zreformowana w Police Service of Northern Ireland.
4
Irlandzka Armia Republikańska powstała w wyniku fuzji Irlandzkich Ochotników z Irlandzką Armią
Obywatelską w 1916 r., rozpadła się w 1969 r. Większość dotychczasowego kierownictwa IRA przystąpiło
do umiarkowanej Oficjalnej IRA (OIRA). Radykalni rozłamowcy założyli Prowizoryczną IRA (PIRA), która
zdominowała irlandzki ruch republikański (więcej: Dietl, Tophoven i Hirschmann, 2012; Stańcio, 2011).
5
Ulster Volunteer Force (UVF, Ulsterskie Siły Ochotnicze) – organizacja terrorystyczno-paramilitarna
północnoirlandzkich protestantów. Stworzona w 1966 r. na bazie zdelegalizowanego Ulsterskiego Korpusu
Ochotniczego przez Gusty Spence’a (Tomasiewicz, 2000, s. 136).
6
Ulster Defence Association (UDA, Stowarzyszenie Obrony Ulsteru) – organizacja terrorystycznoparamilitarna, założona w 1971 r. przez północnoirlandzkich lojalistów w celu walki z PIRA oraz
utrzymania zależności Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii. Działała legalnie, do przeprowadzania akcji
terrorystycznych używała nazwy Ulster Freedom Fighters (UFF) (Tomasiewicz, 2000, s. 136, 172).
2
3
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do UFF (Brown, 2001). Bojówkarze UVF i UFF, kopiując metody działania stosowane
przez PIRA, rozpoczęli kampanię zamachów bombowych (Karbowiak, 2019).
Przegląd literatury
Problematyka przeciwpowstańcza (COIN – counterinsurgency) pozostaje
niezmiennie aktualna, biorąc pod uwagę ilość działań powstańczych na świecie.
Z tego powodu, niniejsza problematyka stanowiła – i nadal stanowi – znaczący
pod względem liczebnym oraz jakościowym przedmiot badań naukowych.
Wymiernym rezultatem działań o charakterze epistemologicznym jest obszerny
zbiór anglojęzycznej literatury przedmiotu, który obejmuje zarówno działania
przeciwpowstańcze realizowane na terenie Irlandii Północnej, jak również w innych
„gorących” miejscach na świecie. Działaniom przeciwpartyzanckim poświęcono
m. in. opracowania takich autorów jak: Mark McGoven (2019), Spyridon
Plakoudas (2018), Jordan Lim (2018), Gregory Fermont-Barnes (2015), David J.
Kilcullen (2010), Thomas Rid i Thomas Keaney (2010), Daniel Martson i Carter
Malkasian (2008), Roger Trinquier (2006), Leroy Thompson (2002), Ian F. W.
Beckett (2001) oraz David Galula (1964). Przygotowując artykuł przeanalizowano
publikacje dotyczące działań przeciwpartyzanckich na terenie Irlandii Północnej.
Z kwerendy wynika, że w krajowych publikacjach poświęconych obronności,
wojskowości i bezpieczeństwa kwestie COIN są dość szeroko omawiane –
szczególnie w publikacjach Akademii Sztuki Wojennej (Denysiuk, 2014; 2015;
2020), jednakże przedmiotowe działania, prowadzone na terenie Irlandii Północnej
zostały albo pominięte, albo omówione lakonicznie. W artykule autor oprócz
publikacji anglojęzycznych, wykorzystuje również materiały w języku polskim,
które obejmują tematykę opracowania. W niniejszych rozważaniach posłużono się
przede wszystkim metodą analizy treści publikacji oraz przeprowadzono analizę
porównawczą podjętej problematyki w dostępnych materiałach dotyczących
działań MRF, od czasu utworzenia jednostki do jej likwidacji.
Działania przeciwpowstańcze w Irlandii Północnej – wprowadzenie
Kiedy w 1969 r. konflikt w Irlandii Północnej po rozpoczęciu tzw. The Troubles7
wszedł w nową fazę, armia brytyjska została skierowana do Belfastu i Londonderry.
7
Konflikt w Irlandii Północnej (ang. The Troubles – „Kłopoty”) – konflikt o podłożu etniczno-politycznym,
rozgrywający się na obszarze Irlandii Północnej, trwający od końca lat 60. XX wieku aż do podpisania
porozumienia wielkopiątkowego w Belfaście w 1998 r. (więcej: Kennedy-Pipe, 1997; Elliot, 2007).
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W tym czasie wywiad armii w Irlandii Północnej składał się jedynie z kapitana
oraz sierżanta (Geraghty, 1980, s. 140), zatem początkowo, w zakresie wsparcia
informacyjnego armia całkowicie polegała na RUC oraz protestanckich formacjach
paramilitarnych. W późniejszym okresie, oprócz ograniczonych działań
rozpoznawczych prowadzonych przez regularne pododdziały Armii Brytyjskiej,
wsparcie kampanii antyterrorystycznych w Irlandii Północnej zapewniały
wyspecjalizowane formacje wojskowe realizujące zadania wywiadowcze, z których
pierwszą były Mobile Reconnaissance Force.
Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku jeden z najbardziej
doświadczonych oficerów MI-6 opracował listę możliwych tajnych operacji, które
miały na celu zniszczenie Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Obejmowała ona
fałszowanie dokumentów, sabotowanie broni i amunicji używanej przez PIRA
oraz dokonywanie zabójstw (Cormac, 2018).
W opracowaniu Sztabu Generalnego Brytyjskiej Armii z październiku 1971
r. Heavy military means and their implications zawarto następujące wytyczne
dla działań przeciwpartyzanckich – „wymagane jest stosowanie bardziej
agresywnej taktyki przeciwko bandytom, takie jak formowanie oddziałów „Q”8
w dedykowanych obszarach, po to, aby mistyfikować, wprowadzać w błąd i niszczyć
terrorystów”. Dalej w dokumencie napisano, że PIRA ma inicjatywę i powoduje
zakłócenia nieproporcjonalnie do stosunkowo niewielkiej liczby zaangażowanych
osób. Nie należy zatem przypisywać PIRA żadnych niezwykłych umiejętności –
jest to normalny wzorzec działalności partyzantki miejskiej (National Archives of
UK, 1971).
Istotną rolę w zakresie opracowania oraz wdrożenia metodyki działań
przeciwpowstańczych w Irlandii Północnej odegrał brygadier Frank Kitson
– teoretyk kontrwywiadu oraz dowódca operacyjny (Frank Kitson in Northern
Ireland…, 2014). W 1970 r. Kitson został mianowany dowódcą 39 Brygady
Armii Brytyjskiej i odpowiadał m.in. za operacyjne zabezpieczenie Belfastu,
co pozwoliło mu wcielić w życie własne teorie i poglądy na temat zwalczania
partyzantki oraz grup terrorystycznych. Kitson pełnił służbę na stanowisku
W tym przypadku „Zespół Q” to nawiązanie do nazwy tajnej, mobilnej jednostki palestyńskiej
policji. „Patrole Q” zostały użyte przez Brytyjczyków podczas konfliktu na Cyprze, m.in. do
poszukiwań, aresztowań oraz likwidacji członków EOKA (grecko-cypryjska nacjonalistyczna
organizacja paramilitarna, która walczyła o zakończenie zależności Cypru jako kolonii koronnej
od Imperium Brytyjskiego.
8
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oficera wywiadu w ramach brytyjskiej kampanii zwalczającej powstanie Mau
Mau (Kitson, 1960, s. 17). Podczas służby w Kenii, Kitson opracował i wdrożył
wyjątkową metodę penetracji grup partyzanckich. Zwerbowani do współpracy
z Brytyjczykami powstańcy byli znani jako „pseudogangsterzy”. Po odpowiednim
szkoleniu oraz indoktrynacji dołączali oni do grupy partyzanckiej Mau Mau
i „pracowali” dla wywiadu brytyjskiego. Zadaniem „pseudogangsterów” było
dostarczanie informacji o oddziałach, do których zostali „skierowani”, oraz
wprowadzanie ich w zasadzki brytyjskich sił bezpieczeństwa. Innym zadaniem
„pseudogangsterów” była penetracja grup partyzanckich w celu ochrony wojsk
brytyjskich przed zasadzkami (Kitson, 1960, s. 162–164). W zamian za podjęcie
współpracy z Brytyjczykami „pseudogangsterzy” unikali kary śmierci, która była
obowiązkowo stosowana w stosunku do schwytanych powstańców. W 1960 r.
Kitson pisał – „nie ma wątpliwości, że najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania
informacji i eliminowania terrorystów z Mau Mau była technika pseudogangów”
(Kitson, 1960, s. 170). W opracowaniu Low Intensity Operations podsumowuje
– „przygotowanie organizacji wywiadowczej do radzenia sobie z działalnością
wywrotową oraz rebelią, nie polega jedynie na rozbudowie służb wywiadowczych.
Opracowanie nowych metod radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami jest równie
ważne, i o wiele trudniejsze” (Kitson, 1971, s. 72). W Irlandii Północnej zadania
te Frank Kitson powierzył MRF.
Military Reaction Force
Military Reaction Force, Military Reconnaissance Force lub Mobile Reconnaissance
Force (MRF) to tajna jednostka armii brytyjskiej, odpowiedzialna za uzyskiwanie
informacji oraz prowadzenie działań wywiadowczych i przeciwpowstańczych
na terenie Irlandii Północnej (Taylor, 2001, s. 128–130). Jednostka powstała latem
1971 r. i działała do końca 1972 r. lub początku 1973 r. Formowanie MRF odbyło
się bez udziału RUC (National Archives of UK, 1971). Przez kilka tygodni, do
czasu nadania oficjalnej nazwy, jednostkę nazywano „oddziałem bombowym”
(Urban, 1992, s. 36). MRF została przydzielona do 39 Brygady Piechoty, która
realizowała zadania na terenie Belfastu oraz Londonderry. Pierwszym dowódcą
MRF był kapitan Arthur Watchus. W czerwcu 1972 r. zastąpił go kapitan James
„Hamish” McGregor (Ware, 2013). Jednostkę podzielono na 15 oddziałów –
każdy dowodzony przez starszego podoficera, (sergeant, sergeant-major), który
służył w Special Air Service (SAS) lub Special Boat Service (SBS), Royal Marines
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czy też Parachute Regiment (Nicol, 2012). W skład oddziału wchodziło kilka,
trzy/czteroosobowych drużyn, składających się z żołnierzy różnorodnych
specjalności, w tym wywiadu wojskowego (Parker, 1997, s. 265; Cursey, 2013b).
MRF wykorzystywała do działania dziewięciu żołnierzy, dziewięciu kolejnych
pozostawało w gotowości, pozostali odpoczywali. W zależności od potrzeb, do
drużyny/patrolu dołączano osobowe źródła informacji, tzw. „Freds” – Friendly
Republican Enemy Defectors, zakwaterowanych w koszarach jednostki (Desmond,
1985, s. 69). Wbrew niektórym twierdzeniom Mobile Reconnaissance Force nie
była operacją – „przykrywką” SAS, natomiast wybrani żołnierze tej formacji
zostali oddelegowani do MRF jako instruktorzy SWAT - Special Tactics and
Weapons (Dilon, 1990, s. 51).
Członkowie (ex-członkowie) IRA byli pozyskiwani do współpracy z MRF przy
wykorzystaniu tradycyjnych metod werbunku – aresztowanie za przestępstwa,
w tym terroryzm, a następnie złożenie propozycji współpracy, w zamian
za „przebaczenie” popełnionych czynów. Zwerbowani informatorzy z IRA,
na początku dziesięć osób9, nieoficjalnie znani jako „Freds”, mieli być irlandzkimi
„pseudo gangsterami” Kitsona. Komórka organizacyjna MRF, w skład której
wchodzili zwerbowani członkowie IRA nosiła nazwę special branch of MRF. Jak
wspomniano powyżej, „Freds” byli zakwaterowani w wydzielonym budynku,
w silnie strzeżonych koszarach w Palace Barracks na przedmieściach Holywood
w Belfaście. Nadzorowało ich dziesięciu ochotników do służby cywilnej,
zrekrutowanych z armii brytyjskiej, którzy zamieszkiwali w drugiej części tego
samego gmachu (Faligot, 1983, s. 14).
Taktyka oraz działania MRF
Zespoły MRF wykorzystywały do operacji nieoznakowane (cywilne) samochody
wyposażone w łączność radiową. Żołnierze działali w ubraniach cywilnych,
używali fałszywych dokumentów oraz nosili długie włosy, tak aby wtopić się
w republikańskie środowisko. Ich zadaniem było rozpoznanie, aresztowanie
lub likwidacja członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej. MRF rekrutowały
oraz prowadziły podwójnych agentów w grupach paramilitarnych, jak również
Dziesięciu działaczy IRA, w tym jeden, który był zdemobilizowanym żołnierzem Royal Irish
Rangers, zostało aresztowanych. Pozostawiono im wybór – długoletnie więzienie lub podjęcie
tajnej współpracy z armią brytyjską. Wszyscy postanowili „dołączyć” do Brytyjczyków (Faligot,
1983, s. 14).
9
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kierowały szeregiem firm-przykrywek ukierunkowanych na gromadzenie
danych wywiadowczych (Moloney, 2003, s. 133–134). Ze względu na specyfikę
działań MRF, były członek tej jednostki nazwał ją „szwadronem śmierci” (BBC,
2013). Martin Dillon (1994, s. 120) opisał cel działań jednostki jako „wciągnięcie
Tymczasowej IRA w konflikt z lojalistami, w celu odwrócenia jej uwagi od
organizowania ataków na armię”10.
Analizując działania MRF można zauważyć, że dzieliły się one na dwie,
częściowo pokrywające się kategorie – rozpoznanie, inwigilacje oraz tajne
operacje. W początkowym etapie działań, podstawowym zadaniem MRF było
zapoznanie się z obszarem odpowiedzialności. Działania te prowadzono step
by step. W pierwszej fazie, żołnierze zapoznawali się z obszarami, które były
pod kontrolą armii, jednak prawdziwą misją MRF było „umożliwienie armii
przedostania się do republikańskich centrów, gdzie obecność nieznajomych
jest szybko zauważana” (Urban, 1992, s. 36). W katolickich obszarach Belfastu
i Londonderry PIRA ustanowiła obszary no go, gdzie rzeczona organizacja stała się
de facto autorytetem, który rzucił wyzwanie rządowi brytyjskiemu, odmawiając
siłom bezpieczeństwa dostępu do tych terenów11.
Misje rozpoznawcze prowadzone były na różne sposoby. W standardowych
działaniach, do patrolowania katolickich dzielnic wykorzystywano transporter
opancerzony, którego załoga była wspierana przez „Freda”. Informator wskazywał
rozpoznane osoby oraz obiekty należące do PIRA, a żołnierze je fotografowali.
Inny rodzaj misji rozpoznawczych polegał na przemierzaniu republikańskich
części miasta nieoznakowanymi samochodami, przez ubranych „po cywilnemu”,
uzbrojonych żołnierzy MRF, w tym „Freda”, którego zadaniem jak ubyło wskazanie
10
PIRA przeprowadziła swoją pierwszą operację w lutym 1971 r. – snajper zastrzelił brytyjskiego
żołnierza, natomiast w kwietniu 1971 r. organizacja rozpoczęła kampanię bombową. PIRA szybko
stała się głównym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii, przy czym przeprowadzała ataki nie tylko
w Irlandii Północnej, a także przeciwko interesom Wielkiej Brytanii w Europie. Z tych powodów
PIRA stała się głównym przedmiotem zainteresowania brytyjskiego wywiadu (MacStiofain, 1974,
s. 123–43; Moloney, 2003, s. 71–77; Bowyer, 1978, s. 215–216; Coogan, 2000, s. 375).
11
W wyniku zamieszek w dwóch głównych miastach Irlandii Północnej, (Belfast i Londonderry)
pogłębiły się podziały społeczno-polityczne. W niektórych miejscach mieszkańcy oraz członkowie
IRA budowali barykady, aby odizolować i chronić swoje dzielnice – stały się one znane jako „nogo”. Wiele z nacjonalistycznych obszarów zakazu ruchu było kontrolowanych przez jedną z dwóch
frakcji IRA – PIRA lub OIRA (Taylor, 2001, s. 82). W dniu 31 lipca 1972 r. armia brytyjska
zainicjowała operację „Motorniczy” (Motorman). Jej celem było ponowne przejęcie kontroli
nad obszarami „no-go” w irlandzkich społecznościach nacjonalistycznych i rozbicie barykad
(Operation Motorman, b.d.).
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miejsc pozostające w zainteresowaniu MRF – republikańskich pubów oraz
domów znanych republikanów, a także identyfikacja „żołnierzy IRA” na ulicach
miasta (Urban, 1992, s. 36).
Warto zauważyć, że byli żołnierze MRF upublicznili nieznane uprzednio
zasady działania jednostki12. Z ich relacji wynika, że żołnierze MRF posiadali
fałszywe dokumenty tożsamości, działali ubrani jak cywile oraz poruszali
nieoznakowanymi samochodami wyposażonymi w radiotelefony. Działania
rozpoznawcze realizowały zespoły – dwóch do czterech operatorów. Żołnierze
MRF posiadali na wyposażeniu pistolety Browninga oraz karabiny maszynowe
Sterling. Z informacji byłych członków MRF wynika, że operatorzy strzelali
do nieuzbrojonych osób (nie tylko członków IRA) bez ostrzeżenia, świadomie
łamiąc zasady użycia broni. Przekazane informacje uzupełniają stwierdzeniem,
że otrzymywali listę celów, do których kazano im strzelać „po zauważeniu”,
a ich głównym zadaniem było „terroryzowanie” ruchu republikańskiego oraz
„pobicie go we własnej grze”13. Żołnierze MRF posiadali wiedzę i umiejętności
W latach 2012–2013 były członek MRF posługujący się pseudonimem „Simon Cursey” udzielił
kilku wywiadów oraz opublikował książkę MRF Shadow Troop… (2013a), o swoim pobycie
w jednostce. W listopadzie 2013 r. wyemitowano film dokumentalny BBC Panorama o MRF,
który opierał się na informacjach od byłych członków MRF, a także z wielu innych źródeł. „Simon
Cursey” przekazał, że jego sekcja zastrzeliła co najmniej 20 osób. Żołnierz „F”, udzielając wywiadu
dla Panoramy BBC powiedział: „Nie byliśmy tam, aby zachowywać się jak jednostka wojskowa,
byliśmy tam, aby działać jak grupa terrorystyczna”. Członek MRF, który złożył oświadczenie
w 1978 r., stwierdził, że rolą jednostki były „represje poprzez strach, terror i przemoc”.
Powiedział, że jednostka została wyszkolona do używania broni preferowanej przez IRA. Według
Curseya żołnierze MRF uprowadzali i przesłuchali różne osoby. Stosowano „szokowe” metody
przesłuchania, np. na wstępie łamano podejrzanemu jedną ramię i grożono złamaniem drugiego,
jeśli nie udzieli oczekiwanych informacji. Po zakończeniu „przesłuchania” ujęte osoby porzucano
w różnych miejscach.
13
W 1972 r. zespoły MRF brały udział w szeregu ataków w katolickich oraz irlandzkich obszarach
nacjonalistycznych w Belfaście. Niektóre z nich przypisano lojalistycznym organizacjom
paramilitarnym z Ulsteru. Podczas operacji zastrzelono co najmniej piętnastu cywilów (więcej:
Moloney, 2003; Marcinowski, 2018). Znane i udokumentowane są ataki przeprowadzane przez
MRF na cywilów: 1. Zamach bombowy na pub McGurk’s (4 grudnia 1971 r.) – członek Ulster
Volunteer Force (UVF) w porozumieniu z MRF zdetonował bombę zegarową w pubie McGurka
w Belfaście. Wybuch spowodował zawalenie się budynku, zabijając piętnastu katolickich cywilów
i raniąc siedemnastu (BBC, 2001; Black, 2008;). 2. Ostrzelanie osób cywilnych na Whiterock Road
(15 kwietnia 1972 r.) – żołnierze MRF ranili Braci Gerryego i Johna Conway (Murray, 1990, s.
44–45; Dillon, 1990, s. 52–55). 3. Ostrzelanie osób cywilnych w Andersonstown (12 maja 1972 r.)
– żołnierze MRF zastrzelili siedmiu katolickich cywilów w rejonie Andersonstown (więcej: BBC,
2013; Cursey, 2013b; McKittrick at al., 2001, s.182). 4. Zabójstwo Jean Smith (9 czerwca 1972 r.)
– Jean Smith została zastrzelona przez żołnierzy MRF na Glen Road (Erwin, 2016; McGonagle,
2019; Preston, 2017). 5. Ostrzelanie osób cywilnych na Glen Road (22 czerwca 1972 r.) – żołnierze
MRF zranili trzech katolików (Fields, 1997, s. 138–139). 6. Ostrzelanie osób cywilnych przy St.
12
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z następujących obszarów: prowadzenie tajnej obserwacji mobilnej i stacjonarnej,
wykonywanie ukrytych fotografii z różnych odległości, znajomość technik
uprowadzeń oraz przeciwdziałania uprowadzeniom, technik otwierania zamków
oraz skrytego wchodzenia do pomieszczeń, jak również sposobu przesłuchania
zatrzymanych (Cursey, 2013a, s. 46–48, 62–85, 202–205, 224–225). Jeden
z żołnierzy jednostki wspomina „podwójnie ściśle tajną” komórkę MRF, której
głównym zadaniem była inwigilacja oraz praca z osobowymi źródłami informacji
(Cursey, 2013a, s. 173).
Szacuje się, że w Irlandii Północnej ponad dwie trzecie wszystkich danych
wywiadowczych zostało uzyskane przez wywiad osobowy. W Ulsterze zbieranie
informacji przez HUMINT, w przeważającej części polegało na penetracji
organizacji paramilitarnych (Dillon, 1990, s. 309). Brytyjska społeczność
wywiadowcza generalnie stosowała dwa rodzaje operacji wywiadowczych:
bezpośrednią penetrację przez pracowników wywiadu oraz wykorzystanie
informatorów. W literaturze przedmiotu można znaleźć materiały dotyczące
roli informatorów, natomiast niewiele źródeł opisuje udział żołnierzy wywiadu
w penetracji PIRA. Penetracja środowisk republikańskich była obarczona
ogromnym ryzykiem. Jedyny znany przypadek działań Brytyjczyków z tego
obszaru zakończył się porwaniem, torturowaniem i zabójstwem oficera wywiadu
przez IRA14. Podstawową i oczywistą przeszkodą dla prowadzenia takich
operacji przez „obcych” były różnice w akcencie i dialekcie. Wypracowanie
odpowiedniego akcentu jest bardzo trudne, a była to kluczowa umiejętność
społeczności wywiadowczej, umożliwiająca przeżycie w Irlandii Północnej. Warto
podkreślić, że lokalne akcenty w Wielkiej Brytanii i Irlandii są znacznie bardziej
rozpowszechnione niż np. w Stanach Zjednoczonych. Dzięki nim można nie tylko
rozpoznać skąd pochodzi rozmówca, lecz także, jaką klasę społeczną reprezentuje.
W Irlandii Północnej lokalne dialekty występują w miejscowościach leżących
od siebie w odległości nie większej niż 3-5 mil, zatem na tak małym obszarze
jak Ulster, „obcym” trudno było przeniknąć do środowiska republikańskiego,
a w szczególności, posiadać wiedzę niezbędną do „przetrwania” dochodzenia
James’s Crescent (27 września 1972 r.) – żołnierze MRF zastrzelili katolika Daniela Rooneya
i zranili Brendana Brennana (zob.: O’Carroll, 201; McKittrick at al., 2001, s. 269). 7. Ostrzelanie
osób cywilnych na Antrim Road (3 lutego 1973 r.) – żołnierze otworzyli MRF ogień do grupy osób
stojących przed pubem na Antrim Road, zabijając członków IRA (James Sloan i James McCann)
oraz raniąc innych (Lane, 2002; Troops Out Movement, 2011).
14
Sprawa kapitana Roberta Nariaca (zob.: Irishcentral, 2019; Cummins, 2018; BBC, 2019).
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służb kontrwywiadowczych IRA.
Uwzględniając wyżej opisaną specyfikę środowiska Irlandii Północnej,
szczególnie fakt, że nieznajomi byli tam bardzo szybko rozpoznawani,
a w paranoicznym świecie Ulsteru jeszcze dokładnie rozpytywani, dla
zminimalizowania ujawnienia misji MRF, w tym problemu z dialektem,
Brytyjczycy rekrutowali do tej jednostki dużą liczbę żołnierzy pochodzenia
irlandzkiego. Innym sposobem wprowadzania „obcych” do lokalnej społeczności
było podszywanie się przez MRF pod sektor usługowy w Belfaście.
Na początku lat 70. MRF prowadził wiele firm – przykrywek (Charters,
2009). Należały do nich Four Square Laundry (mobilna pralnia działająca
w nacjonalistycznym Zachodnim Belfaście) oraz gabinet masażu Gemini
usytuowany na Antrim Road (Dillon, 1990, s. 41). MRF posiadał także biuro
na College Square. Wskazane instytucje przykrywkowe były utworzone
w celu zebrania danych wywiadowczych o Tymczasowej Irlandzkiej Armii
Republikańskiej oraz irlandzkim ruchu nacjonalistycznym.
Latem 1972 r. Furgonetka Four Square Laundry dwa razy w tygodniu
„odwiedzała” domy w katolickiej dzielnicy Twinbrook, aby odebrać i dostarczyć
pranie. Jeden „pracownik” (mężczyzna) prowadził furgonetkę, podczas gdy inny
(kobieta), odbierał i dostarczał pranie – byli to żołnierze MRF (Ted Stuart i Sarah
Jane Warke) oboje pochodzący z Irlandii Północnej (Dillon, 1990, s. 29–32).
Four Square Laundry pozyskiwała klientów oferując „kupony rabatowe”, które
zostały ponumerowane i oznaczone kolorami ulic. Ubrania przekazane do prania
były sprawdzane przez pod kątem śladów materiałów wybuchowych, a także
pozostałości krwi i broni palnej. Porównywano je również z ubraniami uprzednio
otrzymanymi do prania z tej samej lokalizacji – ubrania różnej wielkości mogły
skazywać, że w domu mógł przebywać członek IRA (Faligot, 1983). Jeśli testy
odzieży na obecność czynników „krytycznych” dawały „pozytywne” rezultaty,
pozyskane dane wywiadowcze były przekazywane regularnym jednostkom, które
przeszukiwały wskazane posesje, co wyglądało jak jedna z tysięcy podobnych
operacji przeprowadzanych przez armię brytyjską15. Po przeprowadzeniu badań
kryminalistycznych, ubrania odebrane przez żołnierzy MRF były oddawane do
legalnej pralni w Belfaście, która realizowała zadania na „zlecenie” wywiadu. Po
15
W roku poprzedzającym tę operację siły bezpieczeństwa przeprowadziły 17 262 przeszukania
domów w Irlandii Północnej. W 1972 r. siły bezpieczeństwa przeprowadziły 36 617 przeszukań,
a w 1973 r. kolejne 74 556 przeszukań (Coogan, 2000, s. 287).
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zakończeniu badań w laboratorium kryminalistycznym oraz wypraniu odzieży,
brytyjscy agenci zwracali pranie zleceniodawcom, którzy płacili za usługę (Dillon,
1990, s. 29–31). Mieszkańcy zachodniego Belfastu chętnie korzystali z Four Square
Laundry, ponieważ usługa była wykonywana należycie i terminowo – dodatkowo
pralnia świadczyła najtańszą usługę w Belfaście.
Furgonetka pralni pełniła również funkcję ruchomego punktu obserwacyjnego.
Sufit pojazdu został zbudowany w taki sposób, aby dwie osoby mogły położyć
się pomiędzy fałszywym a oryginalnym sufitem. Umożliwiało to prowadzenie
obserwacji, jak również fotografowanie wybranych miejsc i osób przez
specjalnie przygotowane otwory. W rozpoznanie sympatyków oraz obiektów
PIRA z wykorzystaniem tej furgonetki byli zaangażowani żołnierze MRF oraz
informatorzy (Freds).
Kolejną firmą przykrywką prowadzoną przez MRF w Belfaście był salonu
masażu Gemini założony w 1971 r. Gabinet oferował usługi seksualne szerokiej
grupie klientów, w tym członkom IRA oraz wybitnym republikanom. Prostytutka
prowadząca salon była „zadaniowana” dla uzyskiwania od klientów informacji
pozostających w zainteresowaniu MRF. Zespół wywiadowczy składający się
z emerytowanego majora armii oraz żołnierza czynnej służby (córki brytyjskiego
brygadiera) zajmował biuro nad salonem masażu. Biuro miało swoje specyficzne
przeznaczenie – funkcjonowało jako „punkt odbioru” instalacji podsłuchowej
zainstalowanej w salonie, ponieważ wszystkie rozmowy z klientami były
rejestrowane.
Przykładem sukcesu funkcjonowania firm przykrywek jest operacja
rozpoznania republikańskiego radnego Belfastu Paddy’ego Wilsona. Latem
1971 r. masażystka otrzymała od „operatorów” MRF zadanie zapytania Wilsona
o szczegóły zabójstwa trzech szkockich żołnierzy przez PIRA, w marcu 1970 r.16
Wilson nie tylko ujawnił dane zabójców, lecz także przekazał „kontaktowi” MRF
szczegóły innych zamachów dokonanych przez IRA.
Warto zauważyć, że oprócz prowadzenia takich operacji, jak Four Square
Loundry, żołnierze MRF realizowali HUMINT (Human Intelligence) – wywiad
osobowy na szczeblu taktycznym. Żołnierki służące w jednostce prowadziły
Szkoccy żołnierze należący do Royal Highland Fusiliers w wieku 17, 18 i 23 lat zostali zaproszeni
przez ochotniczki IRA do pubu, gdzie dołączyło do nich czterech uzbrojonych członków PIRA.
Żołnierzy namówiono by opuścili pub – na zewnątrz zostali zamordowani (Dillon, 1990, s. 44,
234–236).
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działania wywiadowcze (sprzedaż kosmetyków metodą door to door)
w wybranych dzielnicach Belfastu. Rozmawiając z gospodyniami domowymi
zbierały użyteczne informacje oraz wykonywały zdjęcia. Opisane działania
pozwoliły na rozpoznanie większości gospodarstw domowych w dzielnicach
republikańskich. W październiku 1972 r. PIRA odkryła i zaatakowała firmy
przykrywki MRF – mobilne usługi pralnicze i salon masażu, co przyczyniło się
do rozwiązania jednostki.
Niepowodzenia MRF
Elementem ułatwiającym inicjatywne działania MFR był fakt, że na początku The
Troubles PIRA nie była tak bardzo świadoma (jak w późniejszym okresie) znaczenia
bezpieczeństwa wewnętrznego. Tim Pat Coogan (2000, s. 35) pisze „w tym
okresie wystarczyło udać się do republikańskich pubów – miejsc spotkań IRA,
takich jak Prisoner’s Found Defense Club w dzielnicy Andersonstown i posłuchać
publiczności, która przyłączała się do refrenu buntowniczej muzyki Wolfehounds,
lub innej grupy popularnej na republikańskich terenach. Dla identyfikacji skąd
przybyli widzowie, i do którego batalionu IRA należą wystarczyło obserwować
kiedy unosząc ręce i kołysząc się w rytm muzyki, ukazywali jeden, dwa lub trzy
palce, pokazując do którego batalionu IRA należą, który wspierają lub pod którego
egidą żyją”. Takie informacje nie mogły zostać zebrane przez umundurowanych
żołnierzy lub policję, natomiast mogły być pozyskane, w ramach działalności
tajnych agentów lub informatorów.
Latem 1972 r. w IRA zaczęto zastanawiać się skąd Brytyjczycy czerpią informacje
o organizacji. Brendan Hughes późniejszy dowódca brygady IRA w Belfaście,
doskonale zdawał sobie sprawę z podatności organizacji na penetrację. Rosła
świadomość funkcjonowania informatorów wywiadu brytyjskiego w szeregach
IRA, zwanych „touts” (McDonald, 2000), w związku z czym, w stałych procedurach
operacyjnych organizacji określono sposób postępowania ze zdrajcami17.
We wrześniu 1972 r. IRA uzyskała informację, że c o najmniej dwóch członków
organizacji „pracuje” dla Brytyjczyków. Jednym z informatorów wywiadu był
Seamus Wright – członek IRA. Przyczyną wszczęcia wewnętrznego dochodzenia
Podejrzany jest sądzony przed „trybunałem” IRA i jeśli zostanie uznany za winnego będzie
zlikwidowany – zwykle za pomocą strzału w tył głowy. Ciało zdrajcy jest zakapturzone, związane
i porzucane na poboczu drogi – czasami przykryte przez czarny pojemnik na śmieci (Taylor, 2001,
s. 129).
17
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było wystąpienie okoliczności określonych w wewnętrznych procedurach
bezpieczeństwa IRA18, jak również błędy MRF w prowadzeniu tego agenta19. Wright
został wezwany na przesłuchanie przez kontrwywiad IRA. Podczas przesłuchania
Wright nie tylko przyznał, że został zwerbowany przez Brytyjczyków, ale także
przekazał IRA dane innych „Fredsów” pracujących dla wywiadu wojskowego,
co okazało się kluczem dla uzyskania wiedzy o działaniach MRF. Konsekwencją
„zeznań” złożonych Wrighta było przesłuchanie pozostałych „zdrajców”, w tym
Kevina McKee, który przekazał kontrwywiadowi IRA szczegółowe informacje
o działaniach pralni oraz gabinetu masażu (Dillon, 2011, s. 66).
Przywódcy PIRA w Belfaście nakazali natychmiastowe monitorowanie firm
przykrywek MRF – działania te potwierdziły uzyskane informacje (Dillon, 2011,
s. 67). Bazując na powyższych ustaleniach, PIRA zaplanowała operację przeciwko
MRF. Istotą pomysłu było zniszczenie całej struktury wywiadu wojskowego
w Belfaście oraz zadanie ciosu brytyjskim służbom wywiadowczym.
Dnia 2 października 1972 r. przeprowadzono ataki na obiekty MRF. Plan
operacji zakładał, że 2 batalion IRA zaatakuje furgonetkę Four Square Laundry
oraz biuro na College Square. W tym czasie członkowie 3 batalionu zaatakują
salon masażu (Dillon, 2011, s. 135–136). Około 11:20 członkowie IRA zaatakowali
furgonetkę pralni w nacjonalistycznej dzielnicy Twinbrook (Zachodni Belfast)
(Dillon, 1990, s. 29). Operację realizowało czterech członków IRA – jeden
prowadził samochód, a pozostali zaatakowali pojazd pralni. Zamachowcy
zastrzelili kierowcę oraz ostrzelali z broni maszynowej przedział dachowy,
na którym ukrywali się żołnierze prowadzący tajną obserwację. W tym czasie
druga osoba z „obsługi” Four Square Laundry (kobieta z Królewskiego Korpusu
Armii Kobiet – WRAC), zabierała pranie z pobliskich domów. Mieszkańcy sądząc,
że lojaliści atakują furgonetkę pralni zapewnili jej schronienie. Godzinę później ta
18
Przyczyną wszczęcia wewnętrznego dochodzenia było aresztowanie Wrighta przez Brytyjczyków
5 lutego 1972 r., pod zarzutem dokonania zamachu bombowego oraz jego późniejsza absencja
na spotkaniach IRA. Oprócz innych okoliczności, Hughesa zaniepokoił fakt, że Wright nie pojawił
się na odprawie w „bezpiecznym domu”, w którym członkowie IRA spotykali się, aby otrzymać
rozkazy (zob.: Taylor, 2001, s. 129).
19
Po aresztowaniu 5 lutego 1972 r. zaginął na sześć miesięcy. Dużą część tego okresu Wright
przebywał w Anglii chroniony przez wywiad, następnie wrócił do domu. Poinformował żonę,
że mieszka na terenie armii brytyjskiej w Palace Barracks, Holywood. Pani Wright, pochodząca
z republikańskiej rodziny o długoletnich tradycjach, przekazała niniejsze informacje Hughesowi.
Warto nadmienić, że będąc pod kontrolą wywiadu wojskowego (w okresie „zaginięcia”) Wright
bez problemów telefonował do żony (Taylor, 2001, s. 129–130).
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sama jednostka IRA najechała College Square, jednakże członkowie IRA nikogo
nie zastali. W tym samym czasie członkowie 3 batalionu IRA zaatakowali salon
masażu oraz „punkt odbioru” MRF usytuowany piętro wyżej. Zamachowcy
twierdzili, że zastrzelili trzech brytyjskich żołnierzy – dwóch mężczyzn i kobietę
(Taylor, 2001, s. 135–136). Niektóre źródła IRA twierdzą, że podczas ataku
na Four Square Laundry zlikwidowano dwóch żołnierzy ukrytych w furgonetce
(Remembering the Past…, 2004), a dwóch kolejnych zastrzelono w salonie masażu
(Faligot, 1983). Brytyjska armia potwierdziła wyłącznie śmierć jednego żołnierza
– kierowcy furgonetki (Moloney, 2010).
Istotnym, aczkolwiek ryzykownym elementem działań IRA była decyzja
o wypuszczeniu McKee’a oraz Wrighta po „krytycznym” przesłuchaniu.
Przedmiotową decyzję zdeterminowało założenie, że dłuższa absencja „Fredsów”
w miejscu zakwaterowania wywołałaby alarm w wywiadzie wojskowym. McKee
oraz Wright zostali ponownie aresztowani przez PIRA na 24 godziny przed
atakami na „przykrywki” MRF, a następnie „zlikwidowani” (Cowan, 2002; BBC,
2015).
Część literatury fachowej używa przykładu Four SquareLaundry jako
egemplifikacji amatorskiej pracy brytyjskiego wywiadu wojskowego w Irlandii
Północnej (Charters, 1977). Jeden z oficerów służb nazwał działania MRF „serią
wpadek” (Urban, 1992, s. 37). Warto zauważyć, że w tym czasie krążyły pogłoski,
że usługi podobne do Four Square Laundry, np. furgonetka z lodami, czy też hotdogami oraz mycie okien, przestały świadczyć usługi mieszkańcom zachodniego
Belfastu, co może uzasadniać postawienie hipotezy, że nie wszystkie operacje
prowadzone przez wywiad wojskowy zostały ujawnione.
Podsumowanie
Mając na uwadze specyfikę Irlandii Północnej opisaną w niniejszym artykule
(różnice kulturowe, akcenty, dialekty, itp.) stwierdzić należy, że wykorzystanie
„Fredsów” do pozyskiwania informacji wywiadowczych było naturalną
konsekwencją wymienionych elementów. Paradoksalnie, wyżej opisane działania
(sposób wykorzystania OZI – osobowych źródeł informacji) równocześnie
okazały się najsłabszym elementem działań MRF, który doprowadził do „wpadki”
wywiadu wojskowego w Irlandii Północnej.
Frank Kitson argumentował, że aby skłonić kogoś do podjęcia współpracy,
należy wziąć pod uwagę trzy czynniki. Po pierwsze, musi otrzymać wystarczającą
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zachętę do działania – „marchewka”, następnie należy uświadomić kandydatowi
na współpracownika, że brak zgody na współdziałanie spowoduje dla niego
konsekwencje – „kij”. Po trzecie, źródło informacji powinno otrzymać uzasadnioną
możliwość udowodnienia zarówno sobie, jak i otoczeniu, że jego działanie nie ma
fundamentalnie haniebnego charakteru.
Wykorzystanie taktyki pseudo gangów, która była skuteczna w Kenii, okazało
się mniej efektywne w Irlandii Północnej. Spośród warunków wskazanych przez
Kitsona, w Irlandii Północnej dla nakłonienia „celu” do podjęcia współpracy
realnie pojawił się tylko drugi czynnik – „kij”. Jedyną „marchewką”, którą można
było zaoferować „Fredsowi” było „małe stypendium” i nowe życie poza Irlandią
Północną. Warto podkreślić, że większość informatorów nie miało chęci szukania
nowego życia w innym miejscu, ponieważ w Irlandii Północnej powiązanie
z domem oraz lokalną społecznością było bardzo silne. Jedynym, realnym
czynnikiem „motywującym” republikanów do podjęcia współpracy z wywiadem
wojskowym był „kij”. Armia brytyjska nie miała innej metody, która mogłaby
przekonać „prawdziwego” nacjonalistę, że zdrada „republikańskiej sprawy” nie
była hańbą (Geraghty, 1980, s. 147). Uwzględniając wyżej przywołane argumenty
stwierdzić należy, że lojalność „Fredów” wobec MRF była oparta na wykorzystaniu
przymusu, co jak pokazuje sprawa Four Square Laundry było nieskuteczne. Tony
Geraghty (1980, s. 147) tak pisał o współpracy byłych terrorystów z wywiadem
wojskowym: „To była śmiertelna, złożona i oszałamiająca gra w kotka i myszkę,
którą przeżyło niewielu „Fredsów”, ciesząc się wolnością obiecaną im po służbie
w MRF.
Warto zauważyć, że ujawnienie zasad działania tajnej jednostki wywiadowczej
nastąpiło również podczas procesu sądowego, w którym żołnierz MRF został
oskarżony o usiłowanie zabójstwa dwóch nieuzbrojonych cywilów w czerwcu
1972 r. Podczas procesu sierżant Williams, który został uniewinniony, szczegółowo
opisał strukturę oraz taktykę jednostki. Opisane zeznania zostały wykorzystane
przez „maszynę propagandową” IRA do poparcia twierdzeń, że SAS był
zaangażowany w systematyczne zabójstwa na tle sekciarskim. Mając na uwadze
wyżej opisane fakty – formy, metody oraz sposoby działania MRF – ich ujawnienie
spowodowało, że wartość jednostki, jako tajnego narzędzia brytyjskiego wywiadu,
została zminimalizowana do zera, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o jej
rozwiązaniu, którą wdrożono w życie w 1973 r. (Taylor, 2001, s. 135–136).
Działania MRF jako pierwszej jednostki wywiadu wojskowego w Irlandii
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Północnej w okresie The Troubles miały szczególne znaczenie dla Brytyjczyków.
Wnioski płynące ze wskazanych operacji stanowiły podwalinę do wdrożenia
„usprawnionej” kampanii wywiadowczej przeciwko IRA, która następnie została
dostosowana do realiów Irlandii Północnej. Ocena funkcjonowania MRF
obejmowała dwa główne obszary. Pierwszy zakładał, że oficjalnie „hermetyczne”
środowisko nacjonalistów republikańskich jest podatne na penetrację – wywiad
wojskowy udowodnił, że można tego dokonać. W ramach drugiego obszaru
Brytyjczycy zidentyfikowali nowy czynnik ryzyka. Profesjonalizm działań
wywiadowczych musiał uwzględniać to, że błędy w działaniach, w przypadku
operacji na terenie Irlandii Północnej, mogą skutkować ujawnieniem ściśle
tajnych informacji w procesach sądowych.
Podsumowując działania MRF w Irlandii Północnej warto zauważyć, że
główni krytycy działalności jednostki generalnie odnoszą się do niepowodzenia
operacji Four Square Laundry, zaś niniejsza krytyka dotyczy dwóch innych
przesłanek. Pierwszej – IRA ujawniła tajną operację wywiadu wojskowego.
Druga – w rezultacie zinfiltrowania MRF przez organizację paramilitarną,
śmierć poniósł brytyjski żołnierz. Pomimo częściowej słuszności wymienionych
uwag, bezdyskusyjnym wydaje się stwierdzenie, że działania wywiadowcze
i przeciwpowstańcze, szczególnie na szczeblu taktycznym, wiążą się z ryzykami
w wielu obszarach, jednakże obawa przed ujawnieniem takich działań, jak również
przed potencjalnymi stratami w sile żywej, nie może hamować prowadzenia
tajnych operacji.
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Główne narracje polskiej skrajnej prawicy w pierwszym roku
pandemii COVID-19 – analiza narracyjna
Abstrakt: Pandemia COVID-19 to dla wielu marginalnych grup politycznych okazja do
zwiększenia swojej popularności i wejścia ze swoją narracją do głównego nurtu. Tak jest też
w wypadku polskiej skrajnej prawicy. Omówione w poniższym tekście badania dotyczyły
przekazu polskiej skrajnej prawicy w czasie pierwszego roku pandemii COVID-19 (rok 2020),
zarówno tego, co się w tym przekazie zmieniło, jak i tego, co pozostało bez zmian. Opierając się
na danych z mediów społecznościowych, publikacjach online i offline, relacjach z wydarzeń oraz
wywiadach z kluczowymi informatorami, autor starał się zrozumieć, w jaki sposób COVID-19
zmienił zachowania i narracje skrajnie prawicowych grup w Polsce. Analiza została zorganizowana
wokół dwóch metanarracji: jednej o charakterze antyliberalnym obyczajowo i gospodarczo,
drugiej geopolitycznej, z których każda zawiera kilka subnarracji. W efekcie niniejszej analizy
wypowiedzi i aktywności w dyskursie publicznym, PiS i jego najbliżsi sojusznicy ze świata
polityki i mediów okazali się jednym z głównych promotorów różnych antyliberalnych koncepcji
i rozwiązań społecznych i ustrojowych, stworzonych w kręgach polskiej skrajnej prawicy,
zwłaszcza zaś tych dotyczących praw reprodukcyjnych i LGBT. Politycy PiS często czerpali hasła
i idee z ideologicznych zasobów skrajnej prawicy, bezpośrednio kopiując ich język i retorykę,
a często też bezpośrednie rozwiązania.
Słowa kluczowe: skrajna prawica; COVID-19; pandemia; dyskurs; narracja.

Main Narratives of the Polish Extreme Right in the First Year
of the COVID-19 Pandemic – Narrative Analysis
Abstract: The COVID-19 pandemic is an opportunity for many marginal political groups to
increase their popularity and enter the mainstream with their narrative. This is also the case
with the Polish far-right. The research discussed in the following text concerned the message
of the Polish extreme right during the first year of the COVID-19 pandemic (2020), both what
changed in this message and what remained unchanged. Using data from social media, online and
offline publications, reports from events, and interviews with key informants, the author sought
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to understand how COVID-19 has changed the behaviour and narratives of far-right groups in
Poland. The analysis was structured around two meta-narratives: one anti-liberal and the other
geopolitical, each containing several sub-narratives. As a result of this analysis PiS and its closest
allies from the world of politics and media turned out to be one of the leading promoters of various
anti-liberal concepts and social and systemic solutions, especially those concerning reproductive
and LGBT rights created in the far-right circles. PiS politicians often drew their slogans and ideas
from the ideological resources of the far-right, directly copying their language and rhetoric and
often even immediate solutions.
Keywords: far-right; COVID-19; pandemic; discourse; narrative.

Wstęp
Pandemia COVID-19 to dla wielu marginalnych grup politycznych okazja do
zwiększenia swojej popularności i wejścia ze swoją narracją do głównego nurtu.
Tak jest też w wypadku polskiej skrajnej prawicy. Omówione w poniższym tekście
badania dotyczyły przekazu polskiej skrajnej prawicy w czasie pierwszego roku
pandemii COVID-19 (rok 2020), zarówno tego, co się w tym przekazie zmieniło,
jak i tego, co pozostało bez zmian, wobec czterech lat wcześniejszych, w których
rządzi w Polsce prawicowe Prawo i Sprawiedliwość.
Główną przestrzenią badawczą w tej pracy jest przede wszystkim dyskurs,
a dokładnie ujmując dyskurs polityczny i dominujące w nim narracje. Jak pisze
Christopher N. Candlin „Dyskurs [...] odnosi się do języka w użyciu rozumianego
jako społecznie usytuowany proces. [...] [Dyskurs pełni] konstruktywną
i dynamiczną rolę [...] w porządkowaniu obszarów wiedzy i powiązanych z nimi
społecznych oraz instytucjonalnych praktyk. W tym sensie dyskurs jest sposobem
mówienia o światach, pisania o światach i oddziaływania na światy, [sposobem
zespolonym z] praktykami społecznymi zachodzącymi wewnątrz tychże światów”
(Candlin, 1997). Kolejną konieczną kwestią jest tu zdefiniowanie, jak rozumie
autor pojęcie narracji. Według Patrica Ewicka i Susan Silbey można wyznaczyć
następujące jej cechy: „po pierwsze, narracja opiera się na jakiejś formie
selektywnego doboru przeszłych epizodów i postaci. Po drugie, epizody muszą
być czasowo uporządkowane. To zaś oznacza, że wyróżniony jest ich początek,
rozwinięcie i zakończenie”. Wymienieni autorzy dodają także, iż „epizody i postaci
pozostają w relacjach wzajemnych, i w odniesieniu do obejmującej je szerszej
struktury, często w sytuacji opozycji lub konfliktu” (Ewick, Silbey, 1995, s. 200).
Szczególnie przydatną dla tej pracy definicję narracji sformułował Robert Scholes:
„narracja to zbiorowy znak lub tekst, mający za swój przedmiot (w rozumieniu
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Peirce’a) sekwencję zdarzeń, zaś za interpretant – diegezę (ikoniczne wyobrażenie
serii zdarzeń). […] Opowieść to narracja o pewnym specyficznym syntaktycznym
ukształtowaniu (początek – rozwinięcie – zakończenie lub sytuacja – transformacja
– sytuacja) i treści, która pozwala, czy nawet zachęca do projekcji ludzkich
wartości na prezentowany materiał. […] Mówiąc o narracji, najczęściej mamy
na myśli opowieść, chociaż jest ona wyższą (rządzącą się większą ilością zasad)
kategorią” (Scholes, 1980, s. 209–210).
Na szczególne związki między wiedzą i władzą i dyskurs jako ramujący
sposób rozumienia świata wskazywał wielokrotnie Michael Foucault. Jak pisał,
„ani władza nie może być praktykowana bez wiedzy, ani wiedza nie może nie
płodzić władzy” (Foucault, 1988). Dyskurs jest dla niego kluczowym elementem
budującym ramy tego, co pomyślane, a co za tym idzie wprowadzalne w życie
politycznie, ponieważ, jak twierdzi, „jesteśmy poddani produkcji prawdy przez
władzę i nie możemy sprawować władzy inaczej jak tylko przez produkcję prawdy.
[…] Władza nigdy nie zaprzestaje swej ingerencji, swej inkwizycji, swej rejestracji
prawdy. Ona instytucjonalizuje, profesjonalizuje i nagradza jej poszukiwanie”
(Foucault, 2002, s. 162). Do tego stopnia je scala ze sobą, że ich dialektyczny związek
czyni kluczowym polem swoich rozważań, uznając, że „władza produkuje wiedzę
[…]; że władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez
skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy
relacji władzy” (Foucault, 1998, s. 29). Dlatego też nakreślenie głównych narracji
grup skrajnych i ich zbadanie wydaje się konieczne dla zrozumienia świata, który
próbują wcielić w życie, a którego elementy przenoszone są do głównego nurtu
polskiej polityki.
Podejściem pomocnym w tej kwestii będzie również zastosowanie narzędzi
wyrastających z transdyscyplinarnej narratologii, ukształtowanej przez
rosyjski formalizm, amerykański nowy krytycyzm, francuski strukturalizm
i niemiecką hermeneutykę (Czarniawska, 2004, s. 1–3). W efekcie powstaje
wspólne założenie, że polityczne myślenie i działanie kierowane jest przez
zinstytucjonalizowane struktury znaczenia, które mogą być podstawą analizy
narracyjnej, służącej do odsłonięcia struktur i odwzorowanych przez nie
procesów interakcji dyskursywnych, które przebiegają między podmiotami
politycznymi, dążącymi do utrzymania lub zmiany dominującej definicji
sytuacji politycznej i narzucenia nowej oraz odpowiedniej do niej polityk
(Pawliszak, 2017, s.67–94).
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W artykule zostanie wykorzystane podejście analizy narracyjnej, gdzie
narracyjne wypowiedzi traktowane są jako aktualnie powstające, społecznie
usytuowane i strukturyzowane działania lub praktyki, co pozwala na jednoczesne
uchwycenie nie tylko strukturalnego i treściowego, ale także czasowego
i przestrzennego wymiaru procesów społecznych oraz ich przyczyn (Pawliszak,
2017, s. 67–94).
Elliot Mishler określa analizę narracyjną jako „procedurę badawczą
skoncentrowaną na problemie” (Mishler, 1995, s. 89), dlatego właśnie wybór
problemu określa w decydujący sposób strategię postępowania badawczego
i metodę analizy (Pawliszak, 2017, s. 67–94). Narracje będą więc zgodnie z tym
podejściem ujmowane w prezentowanym tekście jako szeroko rozpowszechnione
struktury językowe, które pozwalają na modelowanie rzeczywistości w taki sposób,
że ukazują podmioty, sposoby i przedmioty działań oraz ich efekty w określonych
okolicznościach historycznych, przeszłych, aktualnych i potencjalnych,
a więc i czasowe następstwo wydarzeń (Pawliszak, 2017, s. 67–94). Umożliwi
to specyficzną analityczną redukcję danych tekstowych i utrzymanie ich relacji
z kontekstem, w tym wypadku z ich „producentami” (Kroger i Wood, 2000,
s. 29). Mishler dodatkowo wymienia trzy sekcje związane z podstawowymi
metafunkcjami języka: referencją (metafunkcja ideacyjna), strukturalizacją
(metafunkcja tekstualna) i funkcją (metafunkcja interpersonalna) (za: Pawliszak,
2017, s. 67–94). Dla tej analizy kluczowe będą modele funkcjonalne, czyli modele
polityki narracji, a w szczególności ich kontekst społeczny, funkcjonowanie
opowieści w ramach interakcji, w instytucjach oraz w polityce, w odniesieniu do
praktyk władzy, oporu i w procesach konfliktu (Pawliszak, 2017, s. 67–94). Z kolei
Catharine Kohler Riessman wyznacza cztery modele analiz narracji: tematyczną,
strukturalną, interakcyjną i performatywną (Riessman, 2005, s. 1–7). Analiza
tematyczna zmierza do rekonstrukcji tego, co zostało powiedziane, w znacznym
stopniu pomijając to, jak coś zostało powiedziane (Pawliszak, 2017, s. 67–94) i to
podejście, wraz z nadmienianym modelem polityki narracji Mishlera, będzie
dominować w tym tekście.
Niezwykle inspirujące w opracowywaniu podejścia do materiału
analizowanego w tej pracy okazały się także badania nad polskim dyskursem
publicznym i skrajnie prawicowym, prowadzonych przede wszystkim z udziałem
Marka Czyżewskiego (Czyżewski et al., 2010; 2017), Piotra Pawliszaka (2005;
2012; 2013), Łukasza Kumięgi (2013) i Marcina Pielużka (2016; 2017abc; 2018;
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2020), i te inne nienadmienione ich teksty były również inspiracją dla powstania
tej pracy. Dodatkowo w wyznaczeniu podziału na nurty skrajnej prawicy
niezwykle pomocne okazały się teksty autorstwa Tomasza Wrzoska (2010),
Jarosława Tomasiewicza (2003), Grzegorza Tokarza (2002), Justyny Kajty (2020),
Krzysztofa Karczewskiego (2015) i Bogumiła Grotta (2010).
W efekcie opierając się na analizie danych z mediów społecznościowych,
publikacjach online i offline, relacjach z wydarzeń oraz wywiadach z kluczowymi
informatorami skrajnej prawicy, autor starał się zrozumieć, w jaki sposób
pandemia COVID-19 zmieniła zachowania i narracje skrajnie prawicowych grup
w Polsce. Zbadane zostały również narracje współtworzone i obecne w środowisku
skrajnej prawicy zasiadającej w ławach polskiego parlamentu. Przede wszystkim
te widoczne w dokumentach, wypowiedziach liderów i w publicystyce osób
związanych z polską skrajnie prawicową partią Konfederacja – zrzeszającą
nacjonalistów, ultrakonserwatystów i integrystów religijnych. Omówione zostały
wypowiedzi liderów tej partii, takich jak Grzegorz Braun czy Janusz KorwinMikke, którzy są aktywni w protestach związanych z pandemią i głoszą teorie
spiskowe z nią związane. Dodatkowo, ponieważ polski dyskurs polityczny jest
bardzo mocno wychylony na prawo, a partie głównego nurtu chętnie sięgają po
narracje skrajnej prawicy i ekstremistycznej prawicy, autor za niezbędne uznał
również dołączenie informacji, jak na poglądy i pomysły ekstremistów i skrajnej
prawicy reagują polskie partie prawicowe głównego nurtu, przede wszystkim
Prawo i Sprawiedliwość. W efekcie zastosowania nadmienionych wcześniej
narzędzi i podejść badawczych wyłoniły się główne narracje używane przez
polską skrajną prawicę w kontekście pandemii COVID-19. Ich klasyfikacja
i wybór wynikały z częstotliwości występowania, ogniskowania się wokół nich
dyskusji w łonie i z udziałem skrajnej prawicy, a przede wszystkim związków
ich treści z kwestią pandemii. Analiza została zorganizowana więc ostatecznie
wokół dwóch metanarracji: jednej o charakterze antyliberalnym obyczajowo
i gospodarczo, drugiej geopolitycznej, z których każda zawiera kilka subnarracji.
Tekst ten będzie starał się odpowiedzieć na ten sam zestaw pytań badawczych
dla każdego tematu, to jest:
• Które skrajnie prawicowe organizacje lub osoby używają tych narracji?
Jakiego stylu czy tonu używają?
• Jakich kanałów, online lub offline, używają do promowania narracji?
• Jak zmieniały się narracje tych grup podczas pandemii pod względem
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treści, częstotliwości i zakresu kanałów, za pośrednictwem których jest
ona promowana?
• W jaki sposób tematy i narracje zostały dokooptowane przez partie
głównego nurtu, wpłynęły na nie lub zmieniły ich zachowanie?
Autor przeprowadził:
• analizę materiałów online (strony internetowe, obecność w mediach
społecznościowych indywidualnie i grupowo) publikowanych przez
polską skrajną prawicę;
• analizę materiałów prasowych (pisma, ulotki, broszury) publikowanych
przez polską skrajną prawicę;
• analizę wyników badań opinii publicznej uzyskanych przez ośrodki
badania opinii publicznej i ich analiza.
W niniejszej pracy w zakresie zainteresowania autora znalazły się nurty skrajnej
prawicy, takie jak: autonomiczni nacjonaliści, terceryści; narodowi bolszewicy,
katoliccy integryści i nacjonaliści. Przebadane zostały też pod kątem obecności
w nich wymienionych wcześniej głównych narracji, w tym tych związanych
z pandemią koronawirusa:
• główne pisma polskiej skrajnej prawicy, tj.: „Szczerbiec”, „Szturm”, „Magna
Polonia”, „Polityka Narodowa”, „Najwyższy Czas!”, „Opcja na Prawo”, „Pro
fide rege et lege”, „Myśl Polska”, „Nasza Polska”, „Polityka Polska”;
• główne portale informacyjne polskiej skrajnej prawicy, tj.: Mysl.pl,
Konserwatyzm.pl, Nacjonalista.pl, Narodowcy.net, Xportal.pl, Autonom.pl;
• główne kanały YouTube polskiej skrajnej prawicy, tj.: „Telewizja Narodowa”,
„Idź pod prąd”, „Media Narodowe”, „Centrum Edukacji Polska”, „Magna
Polonia” oraz „wRealu24”.
I. Narracje antyliberalne
Narracja „Migracje jako zagrożenie dla zatrudnienia”
Sprawa imigracji jest przedmiotem zainteresowania zarówno skrajnej prawicy
w parlamencie, jak i jej pozasejmowych kręgów – od narodowych radykałów przez
narodowych socjalistów po teorspiskowców. Narracja ta jest rozpowszechniana
różnymi kanałami, ale podczas pandemii jest to oczywiście bardziej widoczna
aktywność online niż ta uliczna. Retoryka antyimigrancka koncentrowała
się początkowo przede wszystkim na islamofobii i mowie nienawiści wobec
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uchodźców z Bliskiego Wschodu (Stowarzyszenie Nigdy Więcej, 2018). Po kilku
latach deklaracji antyislamskich ze strony skrajnej prawicy zaczęła ona jednak
szukać innych obiektów do budowania kapitału politycznego i rozpoczęła
werbalne ataki także na imigrantów z Ukrainy, Białorusi czy Indii. Stowarzyszenie
Nigdy Więcej donosiło również o różnych antyimigracyjnych wypowiedziach
polityków głównego nurtu czynionych w kontekście pandemii, w kontrolowanej
przez rząd PiS telewizji publicznej (Stowarzyszenie Nigdy Więcej, 2020).
Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska przypomniały przemówienie
Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, w którym oskarżył on uchodźców
o roznoszenie chorób i pasożytów, jednocześnie atakując go i jego partię
jako „proimigranckie”i sterowane przez „proimigranckie lobby” (Młodzież
Wszechpolska Gniezno, 2020). Nazywają oni imigrantów „terrorystami,
złodziejami samochodów i na zawsze bezrobotnymi, którzy kradną socjal”
i „najgorszymi wrogami Europy” (Kaźmierczak, 2019).
Jednak zapewne dlatego, że wiele osób straciło pracę podczas pandemii
Covid-19, główna narracja antymigrancka nie była „antyterrorystyczna”, ale
ekonomiczna. Nacjonaliści zwracali więc uwagę, że lekarze opuszczają Polskę
z powodu niskich zarobków i są zastępowani pracownikami z innych krajów
(Ruch Narodowy, 2020). Opisywali też działania zachodnioeuropejskiego ruchu
neofaszystowskiego, których celem jest walka z imigrantami (Narodowcy.net,
2020b).
Kiedy czytamy skrajnie prawicowe serwisy lub dzienniki internetowe, możemy
zauważyć, że „migracja” jest tam umieszczana obok „chorób tropikalnych”
i katastrof naturalnych, takich jak powodzie, susze czy pożary, tak jak na przykład
przez redaktora naczelnego faszystowskiego pisma „Szturm”, Grzegorza
Ćwika (2020a). Covid jest opisywany jako szansa na obalenie „systemu”.
Podobną retorykę stosuje Aleksander Dugin, rosyjski ideolog euroazjatycki,
którego tekst Koronawirus i upadek światowego porządku został opublikowany
w nacjonalistycznym tygodniku „Myśl Polska”: „Czy można liczyć, że jeśli
ludzkość poradzi sobie z koronawirusem, wyciągnie prawidłowe wnioski: wycofa
się z globalizacji, porzuci liberalne przesądy, zatrzyma imigrantów, skończy
z wyzywającymi nowinkami technicznymi pogrążającymi ludzi coraz głębiej
w nieskończonych labiryntach materii?” – pytał Dugin (2020). Chociaż migracja
jest nadal pokazywana przez skrajną prawicę jako zło, to jest ona dziś bardziej
skoncentrowana na przeciwstawianiu się lockdownowi i rządowym restrykcjom
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mającym zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, a nawet na zaprzeczaniu jego
istnieniu, niż obwinianiu imigrantów bezpośrednio za wirusa.
Portal autonomicznych nacjonalistów autonom.pl, który był ich głównym
periodykiem ideologicznym, po kilku latach od powstania zmienił zawartość
na rodzaj przeglądu wiadomości z całego świata. Retoryka antyimigrancka wciąż
tam wyraźnie istnieje, a informacje o Covid-19 są używane, by ją rozprzestrzeniać.
Jeden z zarzutów brzmi: „płacimy za testy dla Ukraińców” (Autonom.pl, 2020m).
Ich zdaniem „otwarte granice spowodowałyby tragedię” (Autonom.pl, 2020k). Da
się zauważyć zwrócenie uwagi, że plany PiS dotyczące przywrócenia gospodarki
po pandemii to „więcej imigrantów”, a Białorusini mają łatwiejsze warunki wjazdu
do Polski w celach zarobkowych (Autonom.pl, 2020ye). Autonom.pl szerzy
również propagandę Ligi i włoskiej skrajnej prawicy, twierdząc, że imigranci
z Afryki, Libii i Bangladeszu rozprzestrzeniają wirusa we Włoszech (Autonom.
pl, 2020o). Praca Polska to z kolei faszystowska organizacja, która twierdzi, że
walczy o prawa pracownicze dla białych Polaków. Ich strona internetowa ostrzega
przed imigrantami z różnych krajów i informuje, jakiej narodowości są imigranci
w konkretnych regionach Polski. Część obszarów jest ich zdaniem poddawana
procesowi ukrainizacji (Praca Polska, 2020). Odpowiedzialność za to obarcza
bierność PiS, chciwość bogatych, którzy „nie chcą dzielić się swoim majątkiem
z Polakami” oraz „tęczową” lewicę. W czasie kryzysu polityczno-pandemicznego
na Białorusi ostrzegają przed kolejnym „niebezpieczeństwem” – białoruską
imigracją, która ma, jak twierdzi ich lider, złamać integralność społeczeństwa,
zwiększyć bezrobocie wśród Polaków i wyeksportować wypracowany majątek
na Białoruś (Jachacy, 2020).
Narracja „LGBT jako zagrożenie dla rodziny”
Postawa wroga wobec LGBT jest wspólna dla praktycznie wszystkich nurtów
polskiej skrajnej prawicy. Można ją łatwo zaobserwować w ich pismach, kanałach
YT, na prowadzonych przez nich stronach internetowych i wypowiedziach
liderów czy w ich pismach. Najaktywniejsze spośród polskich ekstremistów
w atakach na społeczność LGBT są nadmienione już takie neofaszystowskie
portale, jak autonom.pl, nacjonalista.pl oraz faszystowskie pisma, takie jak
„Szturm” i „Szczerbiec”.
Autonomiczni nacjonaliści już od kilkunastu lat podkreślają w swoich
mediach, takich jak portal Autonom.pl, powiązanie LGBT z korporacjami
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i obcość postulatów tego ruchu dla Polski. Już same tytuły najnowszych arytkułów
zamieszczanych na tym portalu wskazują na zagrożenia płynące ze strony ruchu
LGBT i jego zewnętrznego wobec polski charakteru. Homoseksualiści służą Unii
Europejskiej, wielkiemu kapitałowi i USA i używani są przez te ośrodki władzy
do indoktrynowania i terroryzowania „normalnych”, którzy chcą zachowania
tradycyjnych ról płciowych i konserwatywnego modelu rodziny oraz całych
krajów (Autonom.pl, 2021nwz). Z tekstów autonomicznych nacjonalistów wynika,
że prawa osób LGBT czy postulaty ich ruchu to coś narzucanego polskiemu
społeczeństwu z zewnątrz i dogłębnie obcego i gdyby nie brutalne egzekwowanie
ich praw przez unijne agendy nie byłoby akceptowane w Polsce (Autonom.pl,
2020cx).
Z kolei faszyści z pisma „Szturm” podkreślają upadek Zachodu i jego związek
z ofensywą LGBT. W ich pismach kwestie LGBT podawane są jednym tchem
z feminizmem, propagowaniem spożywania narkotyków, alkoholu (Ćwik,
2020d), kapitalizmem, prawem do aborcji (Ostrzycki, 2021), multietnicznością
i eutanazją (Ćwik, 2020bc) jako efekt marksizmu kulturowego, za który uważają
domniemane tajne dążenie lewicy do przewrotu przez zburzenie tożsamości,
tradycyjnych wartości, wzorców oraz moralności opartej na religii i zastąpienie
ich „poprawnością polityczną” i tolerancją. Zdaniem faszystów rolę proletariatu
w rozumieniu ideologów marksizmu kulturowego zastąpiły uciskane przez
zwolenników tradycyjnej kultury mniejszości, m.in. homoseksualiści,
transwestyci, feministki i ateiści (Walkowski, 2016).
Tercerystyczne Narodowe Odrodzenie Polski wprost określa homoseksualistów
jako zwyrodnialców i zboczeńców (Nacjonalista.pl, 2020d), a ze sprzeciwu wobec
praw dla środowisk LGBT uczyniło tak ważną część swojej tożsamości, że aż
zarejestrowało jako jeden ze swoich logotypów obrazek przedstawiający dwie
skreślone stylizowane męskie postacie uprawiające seks nazywany przez nich „zakaz
pedałowania” (As, 2011). Łączy w jeden zbiór „pedałów, lesbijki, transwestytów,
zoofilii, nekrofilii i pedofilii, którzy mają domagać się przemodelowania
społeczeństwa, zniszczenia tego, co świadczy o człowieczeństwie” i wprowadzenie
na to miejsce „utopii degeneracji” (Nacjonalista.pl, 2019a). W okresie pandemii ich
postulaty związane ze środowiskami LGBT eskalowały jeszcze bardziej. Domagali się
wypowiedzenia przez Polskę wszystkich umów międzynarodowych, które nakładają
na nią obowiązek tolerowania, akceptacji i wspierania LGBT+; zakaz działalności
dla organizacji „promujących LGBT” oraz rozwiązanie istniejących; zakaz pracy
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w instytucjach publicznych, szkołach prywatnych i publicznych oraz mediach dla
członków społeczności LGBT+; odebranie członkom społeczności LGBT+ biernego
i czynnego prawa wyborczego; oraz wprowadzenie odpowiedzialności karnej za
propagowanie „postaw LGBT+” (Nacjonalista.pl, 2020d). Popierają rozwiązania
stosowane w Ghanie (Nacjonalista.pl, 2014), Rosji i Czeczenii (Nacjonalista.pl,
2020bc), włącznie z przemocą wobec członków społeczności LGBT.
Ze środowisk ekstremistycznych przekaz homofobiczny, praktycznie jeden
do jednego, przedostaje się do partii obecnych w polskim parlamencie, takich
jak skrajnie prawicowa nacjonalistyczno-fundamentalistyczna religijnie
Konfederacja. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wprost deklarował, że
opowiada się za penalizacją aktywności homoseksualnej jako takiej, środowisku
LGBT „chodzi o to, żeby wyciągnąć rękę po nasze dzieci”, „niekonwencjonalne
zachowania w sferze seksualnej prowadzą do przedwczesnej śmierci, a z całą
pewnością – podwyższają ryzyko zachorowań na wszystko”, a znany lewicowy
polityk – wyoutowany gej Robert Biedroń jako „zawodowy sodomita” powinien
trafić do więzienia. „Rewolucja światowa, mafie, służby i loże, Żydzi i masoni,
[...] traktują sodomitów jako zaginiony lumpenproletariat swojej rewolucji”
– stwierdzał też Braun (Polsatnews.pl, 2019a). Polityk zapewniał, że nie jest
radykałem i nie popiera kamienowania homoseksualistów, ale jego zdaniem
warto rozważyć „liberalny” pomysł, który za stosunki homoseksualne karałby
batożeniem (Dorzeczy.pl, 2019). Kolejny poseł Konfederacji, Janusz KorwinMikke, uważa zaś, że środowiska „LGBT to zagrożenie większe niż zmiany
klimatyczne” i że są one „opłacane z Zachodu, żeby rozwalić społeczeństwo”
(Polsatnews.pl, 2019b). „To jest zboczenie i z całą pewnością tego nie można
propagować” – deklarował polityk i dlatego jego zdaniem należy „wyrżnąć te
wszystkie elity, które popierają zboczenia” (MBB, 2019), „chrześcijanie (i żydzi,
i islamiści!)” „mają obowiązek” „domagać się kamienowania homosiów” (Wężyk,
2020), a jako absolutne minimum „zakazać propagandy homoseksualnej
w szkołach” oraz zabronić organizowania Parad Równości (Kołodziejczyk, 2019).
W budowaniu negatywnej wobec środowisk LGBT narracji bierze też udział
Kościół katolicki, w tym również biskupi i arcybiskupi. Metropolita krakowski abp
Marek Jędraszewski określił środowiska LGBT jako „tęczową”, „neomarksistowską”
„zarazę” i ostrzegał przed „ideologią LGBT i gender” (Os, 2020). Biskupa wsparli
w tym ujęciu sprawy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław
Gądecki, Rada Biskupów Diecezjalnych (Chrzczonowicz, 2019) oraz abp
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częstochowski Wacław Depo i bp siedlecki Kazimierz Gurda, biskup pomocniczy
diecezji płockiej Mirosław Milewski (Czuma, 2019) i biskup pomocniczy gdański
Wiesław Szlachetka (Kędzierski, 2020).
W efekcie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który próbuje budować wizje swojej władzy
jako broniącej tradycji, rodziny i katolickich wartości, w okresie pandemii nasilił swoje
wypowiedzi skierowane przeciwko społeczności LGBT i jej prawom. Zaostrzeniu
postawy PiS w tej materii dodatkowo pomogła infiltracja partii przez członków
integrystycznej grupy katolickiej Ordo Iuris, będącej polskim odziałem brazylijskiej
organizacji TFP (Tradycja, Rodzina, Własność). Z tego środowiska wywodzi się
obecnie: dwóch sędziów Sądu Najwyższego, wiceminister spraw zagranicznych,
krajowy konsultant ds. genetyki, członek Rady Narodowego Instytutu Wolności
i członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (Mierzyńska, 2020).
Odpowiedzią na tę kampanię stały się nasilające się w Polsce ataki
na osoby LGBT. Daje się zauważyć nasilenie ataków werbalnych, narastający
hejt internetowy, a także ataki fizyczne. W lutym i kolejnych miesiącach 2020
r. w mediach społecznościowych w Polsce pojawiło się wiele homofobicznych
komentarzy i teorii spiskowych w kontekście epidemii koronawirusa. Najbardziej
nagłośniony medialnie był atak na Paradę Równości w Białymstoku, kiedy
połączone siły kibiców piłkarskich i skrajnej prawicy zaatakowały fizycznie
demonstrację środowisk LGBT. W efekcie kilkanaście osób zostało rannych (js/
adso, 2019). „Na koszulce mam krzyż celtycki. Oznacza to, że jestem za Polakami
i rodziną. Dla mnie wartości rodzinne to chłopak i dziewczyna” – tłumaczył
swoje motywacje niedoszły zamachowiec z Lublina, który wraz z żoną próbowali
zorganizować zamach bombowy na odbywający się w Lublinie marsz środowisk
LGBT (wini/pm, 2019). W Warszawie doszło do ataku nożownika na idącą,
trzymając się za ręce parę gejów. Jedna osoba została ranna (Karpieszuk, 2021).
Pobity został wzięty za geja – projektanta mody Piotra Krajewskiego (Fakt.pl,
2019). W niecały rok po brutalnym pobiciu mężczyzna zmarł. W Krakowie,
wedle badań ILGA, co piąty gej doznał przemocy fizycznej, a 60% doświadczyło
dyskryminacji (TVN24, 2020). Od czerwca 2020 r. prawie 100 gmin (w tym pięć
województw), obejmujących około jedną trzecią terenu RP, podjęło uchwały,
w wyniku których nazwano je popularnie „strefami wolnymi od LGBT”. To gminy
i regiony Polski, które ogłosiły, że nie życzą sobie promocji na swoim terenie tzw.
ideologii LGBT, co w praktyce oznacza zakaz organizowania w tych miejscach
marszów równości i innych wydarzeń LGBT.
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W antyhomoseksualnej opowieści skrajnej prawicy kluczowa jest rodzina
– w ich ujęciu jest ona zagrożona, między innymi przez homoseksualistów. Są
oni bowiem uznawani za hedonistycznych, nastawionych tylko na przyjemność
cielesną, pozbawionych głębszej duchowości dewiantów, nieumiejących utrzymać
na wodzy swoich grzesznych żądz i postępujących wbrew Bogu i naturze.
W zależności od grupy skrajnej i ekstremistycznej prawicy podkreślają one różne
powody swej niechęci do homoseksualistów. Raz wysuwa się na pierwszy plan
religijna – katolicka niechęć do grzeszników. Innym razem homoseksualiści,
szczególnie homoseksualni mężczyźni i transkobiety, za narzędzie w rękach
wielkich korporacji, które przekupiwszy ich i włączywszy ich w globalną
konsumpcję, za ich pomocą próbują zniszczyć ostatni bastion oporu wobec
neoliberalnej globalizacji – rodzinę, odciągając mężczyzn od zakładania rodzin,
płodzenia dzieci albo po prostu służąc rozmontowaniu „tradycyjnych wartości”.
Jeszcze w innych subnarracjach ważna jest stereotypizacja homoseksualistów jako
słabych, tchórzliwych i niemęskich, a co za tym idzie dalekich od etyki wojownika
i rycerza, a także militaryzmu, charakterystycznego dla wielu prądów skrajnej
prawicy. Łączy zaś je wszystkie antyliberalizm, wizja upadającego dekadenckiego
Zachodu i założenie, że na Wschodzie, w Polsce, a w niektórych wypadkach także
w Rosji, zachowały się prawdziwe „europejskie wartości”.
Narracja „Aborcja jako zagrożenie dla przyszłości narodu”
Po stosunku do środowisk LGBT kwestia aborcji jest kolejną platformą łączącą
praktycznie wszystkie linie polskiej skrajnej i ekstremistycznej prawicy. Poza
niewielkimi wyjątkami, takimi jak część młodszego pokolenia faszystów
i nacjonalistycznych pogan, dla całej reszty, od integrystów religijnych, przez
różne odmiany nacjonalistów, po monarchistów i zwolenników trzeciej pozycji,
kwestia całkowitego zakazu aborcji pozostaje od lat punktem wspólnym.
Grupy związane z Kościołem katolickim i jego ortodoksją uważają zabieg
aborcji za grzech morderstwa, a usuwanie płodów chorych i z wadami
genetycznymi za powrót hitlerowskiej eugeniki. Ta też jest wskazywana przez
nacjonalistyczny Obóz Narodowo-Radykalny jako bezpośredni wzorzec
i poprzednik feministek i lewicy, które domagają się wprowadzenia w Polsce
legalności aborcji (Zarzeczna, 2018). Tę zaś uważają za barbarzyństwo, które
zrównuje liberalizm z bolszewizmem i hitleryzmem (Nayman, 2016). Ma ona więc
nie tylko być grzeszna, ale i służyć depopulacji Polski, jej osłabieniu, a szerzej także
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osłabieniu żywotności i liczebności białej rasy (Izaluka, 2015). Protesty przeciwko
zaostrzeniu prawa aborcyjnego z lat 2020–2021 to zdaniem autonomicznych
nacjonalistów „jest to jeden z rozdziałów, elementów nowej neo-bolszewickiej
rewolucji w wielu sferach życia, mających za zadanie podkopać a następnie obalić
dotychczasowy porządek cywilizacyjny”, a protestujący fantazjują „o koszmarze
hiszpańskiej wojny domowej, zabijaniu księży, burzeniu kościołów, zabijaniu
przeciwników politycznych” (Autonom.pl, 2020u). Tercerystyczne NOP uważa
także aborcję wraz z eutanazją za narzędzie żydowskiej kontroli nad populacją
„gojów” i formę aktywnej depopulacji Polski (Nacjonalista.pl, 2019b). Chwali
się nawet udziałem swoich członków w pacyfikowaniu protestów przeciwko
zaostrzeniu aborcji (Narodowe Odrodzenie Polski, 2020).
Główne węzły antyaborcyjnej narracji znajdują się jednak przede wszystkim
w okolicach Konfederacji oraz powiązanych formalnymi i nieformalnymi
więzami z PiS mikropartii: Solidarnej Polski, Prawicy RP, Chrześcijańskiego
Kongresu Społecznego i Ruchu Europa Christi. Z kolei do najważniejszych
antyaborcyjnych organizacji pozarządowych należą: Fundacja Pro-prawo
do życia, Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Fundacja
Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Stowarzyszenie
Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, Fundacja Małych Stópek, Human
Life International-Polska, Fundacja Życie i Rodzina, Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka, Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Najważniejszymi
ich demonstracjami są koordynowane przez tę ostatnią, odbywające się w wielu
miastach Polski, tzw. Marsze dla Życia. Organizacje te koordynują swoje działania
i ściśle współpracują ze swoimi odpowiednikami poza granicami Polski.
W okresie wzrostu zachorowań i narastającego kryzysu w służbie zdrowia
kontrolowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny, na wniosek posłów tej partii,
orzekł 22 października 2020 roku, że aborcje ze względu na ciężkie, nieuleczalne,
a także śmiertelne wady płodów są niezgodne z konstytucją. Przyjęcie wniosku
przez TK sprawiło, że aborcja stała się legalna tylko w przypadkach, gdy zagrożone
jest życie czy zdrowie kobiety oraz w przypadku gwałtu czy kazirodztwa. W polskim
Sejmie znalazła się także zgłoszona przez koalicję organizacji antyaborcyjnych,
integrystycznych i polityków skrajnie prawicowych partii pod parasolem Ordo
Iuris inicjatywa „ Tak dla rodziny, nie dla gender” (Tak dla rodziny, nie dla
gender, 2021) mająca na celu wypowiedzenie konwencji Rady Europy z 2011
roku o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, znaną jako
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konwencja stambulska (Rutkiewicz, 2021) i stworzenie nowej, konserwatywnej
z ducha i opartej na dogmatach katolickich konwencji antyprzemocowej.
Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości,
złożył oficjalny wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
występując o wszczęcie postępowania mającego na celu wypowiedzenie przez
Polskę tej konwencji. Ziobro przekonywał, że konwencja stambulska „wymierzona
jest przeciwko rodzinie, małżeństwu i obecnie funkcjonującej kulturze społecznej,
jeśli chodzi o pojmowanie płci społeczno-kulturowej” (Ciobanu, 2020). Premier
Mateusz Morawiecki odniósł się wówczas do konwencji stambulskiej, nazywając
ją dokumentem „ideologicznym” i powiedział, że polski rząd „podziela częściowo
obawy” krytyków traktatu (Ciobanu, 2020). Polski rząd podjęła także starania
dyplomatyczne w krajach sąsiedzkich, aby uzyskać poparcie dla projektu skrajnej
prawicy w wymiarze regionalnym (Ciobanu, 2020).
W efekcie narastającej atmosfery napięcia wokół tematu aborcji i rosnącej
polaryzacji sporu politycznego do kilkudziesięciu organizacji pozarządowych dotarły
anonimowe maile z informacją, że w ich siedzibach podłożono bomby. Nadawca
pisał: „Popierasz Strajk Kobiet? Teraz przyszedł czas na spłatę. Podłożyliśmy już
bombę w twoim biurze. Nie słyszałaś. Wysadzimy ją w powietrze. O wiele za długo
znosiliśmy wybryki lewaków, ich wezwanie do zniszczenia tradycyjnych wartości.
My nie możemy dłużej przymykać na to oczu. Będziemy działać zdecydowanie.
Nie obchodzi nas twój los. Ostrzeżenie już było. W takim razie proszę winić tylko
siebie. Aborcja to morderstwo! Życie za życie! Krew za krew!” (Beczek, 2021). Maile
z informacją o rzekomym ataku bombowym otrzymali m.in. Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Greenpeace, Sieć Obywatelska Watchdog, Polskie Towarzystwo
Prawa Antydyskryminacyjnego, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej i Fundacja Schumana. Do niektórych z tych organizacji już
wcześniej docierały pogróżki i żądania „wycofania swojego poparcia dla aborcji”.
Nadawcy owych wiadomości twierdzili, że powstaje baza zwolenników prawa do
legalnego przerywania ciąży. Przesyłano również zdjęcia członków organizacji
z życzeniami śmierci (Beczek, 2021).
Narracja „Żydzi jako zagrożenie dla suwerenności”
Przez kilka dekad dominantą polskiej skrajnej prawicy był bądź to jawny, bądź
tlący się podskórnie antysemityzm. Można było znaleźć go nie tylko w prądach
nacjonalistycznych, ale także narodowo-bolszewickich, ultrakonserwatywnych,
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neopogańskich czy monarchistycznych. Niechęć do Żydów, bądź to rozumianych
jako siła wyzyskująca tylko Polaków („Żydokomuna”, „Judeopolonia”), bądź też
szerzej Unię Europejską czy cały świat („Zionist Occupational Government”, „New
World Order”), łączyła najróżniejsze środowiska ekstremistyczne, niezależnie od
często wyraźnych różnic w ich myśli politycznej na inne tematy.
Czynnikiem jednocześnie tonującym i zaogniającym w Polsce antysemickie
nastroje jest sojusz rządu PiS z USA. Te z kolei są w bliskim sojuszu z Izraelem
i mają w kraju silne żydowskie organizacje lobbystyczne. Uniemożliwia to,
uzależnionemu od USA militarnie i politycznie, rządowi PiS bezpośredni
konflikt z Izraelem. Przykładami sytuacji, w których znalazło to unaocznienie,
była ustawa o zmianie IPN czy mianowanie na p.o. szefa delegatury Instytutu
Pamięci Narodowej we Wrocławiu, byłego lidera Obozu Narodowo-Radykalnego,
Tomasza Greniucha. W obu przypadkach polski rząd ugiął się pod naciskiem
w kontrowersyjnych kwestiach. Negocjacje z Izraelem w tej sprawie zakończenia
kryzysu wokół nowelizacji ustawy o IPN toczyły się przez kilkanaście tygodni.
I prowadzone były w całkowitej tajemnicy (Kolanko, 2018). Wściekłość skrajnej
prawicy wzbudziło wykreślenia z ustawy punktu o odpowiedzialności karnej
za obarczanie Polaków winą za Holokaust. Nacjonaliści widzą dziś w rządzie
Morawieckiego zdrajców, którzy „przehandlowali Polskę”, „pełzają przed Żydami”
i zafundowali Polakom „festiwal upokorzenia”. To tylko niektóre cytaty z mediów
społecznościowych. Cały przekaz najlepiej oddaje jedno określenie: „Polska to
państwo Polin” (Mierzyńska, 2018).
W Polsce wybuch więc największych antysemickich emocji nastąpił tuż przed
pandemią, a w jej okresie nieco nawet osłabł. W roku przed jej wybuchem skrajna
prawica prowadziła intensywną kampanię przeciwko Just Act, zwanej popularnie
ustawą 447 (STOP 447, 2021). Amerykański Kongres przyjął ją w kwietniu 2017
roku. Jej celem jest wsparcie przez administrację USA działań służących realizacji
tzw. deklaracji terezińskiej, przyjętej w 2009 roku przez 46 państw, w tym Polskę.
Dotyczy ona uregulowania statusu bezspadkowego mienia ofiar Holokaustu.
Sprawa rzekomych miliardowych roszczeń związanych z ustawą wybuchła
na dobre na początku 2019 roku. Stała się głównym paliwem Konfederacji przed
wyborami do Europarlamentu. 11 maja 2019 roku przed Kancelarią Premiera
odbyła się demonstracja przeciwko żydowskim roszczeniom, w której według
organizatorów wzięło udział 20 tys. osób. Rozpoczęli też zbieranie podpisów pod
obywatelskim projektem Stop 447. Zakłada on „ochronę własności w RP przed
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roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego” (Ferfecki, 2020). Projekt
jednak negatywnie zaopiniowały Krajowa Rada Sądownictwa i Naczelna Rada
Adwokacka, a wraz z postępami pandemii i rozejściem się środowiska Roberta
Bąkiewicza z Konfederacją akcja wygasła. Przesłoniły ją na skrajnej prawicy
inne narracje, bardziej związane z koronawirusem i dotyczącymi go teoriami
spiskowymi. Sam zaś główny organizator inicjatywy Stop 447, Bąkiewicz,
znalazł się wśród grupy nacjonalistów popierających rząd PiS i zrezygnował
z antysemickiego przekazu.
Antysemickie teorie głoszą w tym momencie przede wszystkim te z organizacji
skrajnej prawicy, które pozostają poza dwoma głównymi politycznymi obozami
jednoczącym polską skrajną prawicę – PiS i Konfederacją – czyli autonomiczni
nacjonaliści, narodowi bolszewicy, narodowi radykałowie, zwolennicy trzeciej
pozycji, nacjonalistyczni poganie i neonaziści oraz media skrajnej prawicy, przede
wszystkim te prowadzone przez Rafał Mossakowskiego i Marcina Rolę.
Zdaniem autonomicznych nacjonalistów Żydzi popierają trwające w Polsce
protesty proaborcyjne i wspierają ruch „Black Lives Matter” (Autonom.pl, 2020nt),
a tercerystyczny NOP na swoim portalu nacjonalista.pl oświadcza, że dominują
oni w łonie amerykańskich władz, „nadreprezentacja Żydów w amerykańskiej
polityce” sprawia, że „władze USA są bardziej zainteresowane interesami
Żydów i Izraela niż interesami Amerykanów”, zmiana na fotelu prezydenta
USA nie oznacza zmiany „nienaruszalnych dogmatów amerykańskiej polityki,
czyli wykonywania przez Waszyngton poleceń Żydów” (Bodakowski, 2021),
a pandemia służy globalizacji i „budowie Polin”. Przeczytać można na portalu
należącym do partii bardzo plastyczną antysemicką wizję skutków pandemii
w Polsce: „Na Twoje miejsce, Przyjacielu, przyjdzie obywatel nowy, posługujący
się świeżutkim paszportem. On zajmie Twój bankrutujący warsztat pracy, a Ty
się u niego zatrudnisz. Jeśli ominie Cię fala samobójstw, zdasz się na jego łaskę
i niełaskę. Polubisz jego dziwny akcent i otaczający go zapach czosnku i cebuli. Ale
czy on polubi Ciebie? Na koronawirusa – czyli na nikogo – spadnie całe odium
wynikające z transformacji polskiego społeczeństwa, a więc jego pauperyzacją.
Duże biznesy skradziono nam już dawno. Teraz przyszła pora na te małe, ale
wciąż dające skrawek wolności. Ich nowi właściciele już bukują bilety na lotnisku
Ben Guriona. Teraz już kojarzysz, na kogo czekają puste osiedla, te setki hektarów
zakupione pod pretekstem budowy Park of Poland – Suntago [park wodny
w Żyrardowie – dop. aut.] i inne, których istnienia nawet nie przeczuwamy? Teraz
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już kojarzysz, dlaczego kapitał izraelski przejął udziały w największych firmach
ochroniarskich? Teraz już kojarzysz te wszystkie 17 okoliczności związane z Polin?
«Pandemia służy globalizacji» – takich ostrzeżeń mamy w Internecie mnóstwo.
I trudno odmówić im racji. Każdy choć trochę ogarnięty człowiek, zaopatrzony
w znajomość alfabetu i umiejętność posługiwania się rozumem, prędzej czy
później dojdzie do tożsamych wniosków. Różnica zdań może polegać wyłącznie
na tym, czy ONI tego wirusa sami wyhodowali, czy tylko sprytnie wykorzystali
sytuację jego «samoistnych narodzin» i ekspansji”. Artykułowi towarzyszyła
ilustracja przedstawiająca cień stereotypowego Żyda z karykaturalnie dużym
nosem (Zagozda, 2020). Już dziś NOP uznaje, że Polska przyznaje zbyt dużą
liczbę polskich obywatelstw Żydom z Izraela. Gdy do tego dodamy walkę
z „antysemityzmem” oraz opowieści Andrzeja Dudy o „jednym narodzie”, „kraju
Polin”, „żydowskiej krwi w każdym Polaku”, przyszłość naszej ojczyzny nie rysuje
się w jasnych barwach, piszą członkowie NOP na swoim portalu Nacjonalista.
pl. Uznają też, że masowa imigracja służy wyłącznie kapitalistom i globalnym
koncernom, a masowa imigracja i związana z nią podmiana ludności to „gwarancja
utrzymania hegemonii żydowskiego lobby w Europie” (Nacjonalista.pl, 2020a).
Antysemickie teorie związane z koronawirusem głoszą też urzędujący
posłowie. Szczególnie celują w tym ci zasiadający w klubie Konfederacji. Janusz
Korwin-Mikke zamieścił na swoim profilu na Twitterze następujący wpis
na temat epidemii koronawirusa: „Wirus zabijający 10% zarażonych to nie «broń
biologiczna», lecz środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości
(bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni)!!” (Amk, 2020). Lider Konfederacji
powtórzył swoją teorię także w innych wypowiedziach, między innymi dla
dziennika „Fakt”: „Selekcja naturalna jest motorem rozwoju ludzkości, co wie
każdy, kto studiował Darwina. Dzięki temu, że umierają najsłabsi, polepsza się
jakość danego narodu, czy społeczeństwa” (Nacjonalista.pl, 2020a). W lutym
2020 r. Korwin-Mikke wygłosił podobne twierdzenia, łącząc je z antysemicką
teorią spiskową: „Żydzi są teraz potęgą, bo mieli pogromy. W wyniku pogromu
przeżywali najsilniejsi, najzdolniejsi Żydzi […]. I nawet są takie teorie, że rabini
specjalnie prowokują pogromy właśnie po to, żeby Żydzi przeżywali te pogromy
i wtedy jest selekcja naturalna wśród Żydów”. Korwin-Mikke wypowiedział się
na temat panującej w wielu krajach epidemii koronawirusa, oświadczając po raz
kolejny, że choroba ta „spowoduje polepszenie puli genetycznej” (Stowarzyszenie
Nigdy Więcej, 2020).
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Także kolejny poseł Konfederacji Grzegorz Braun prezentował teorie
spiskowe na temat pochodzenia koronawirusa. Opisywał pochodzenie wirusa
następująco: „Może to jest po prostu akt wojny biologicznej? […] Jeśli to jest
akt wojny biologicznej, to czy to jest akt inicjujący, czy to jest akt uprzedzający?
Może to jest uderzenie deeskalacyjne, które miało osadzić w blokach startowych
armie czy floty już szykujące się do działań konwencjonalnych w sensie naszych
wyobrażeń o trzeciej wojnie światowej? […] Kto na tym zyskuje? Chińczycy,
Amerykanie, Moskale, Żydzi, wszyscy naraz?” (Stowarzyszenie Nigdy Więcej,
2020). 14 kwietnia na swoim kanale na Youtube Braun sugerował, że korzyści
z pandemii będą czerpali Żydzi: „Czy to czysty zbieg okoliczności, że akurat
w państwie położonym w Palestynie jakiś instytut badawczy, jakieś laboratoria
pierwszorzędne notują wielkie sukcesy w pracach nad szczepionką?”. Dodał
również: „Widzimy, że wielkim wygranym, przynajmniej u nas, jak zwykle
będą duzi lichwiarze, ponieważ to przez ich ręce będą przechodziły transakcje,
procedury pomocowe, które rząd stręczy polskim przedsiębiorcom”. W swoim
wystąpieniu Braun nazwał potencjalny certyfikat, jaki miałyby otrzymywać osoby
uodpornione na koronawirusa, „certyfikatem koszerności” (Stowarzyszenie
Nigdy Więcej, 2020).
II. Narracje geopolityczne
Narracja „słaba Unia Europejska”
Choć Polska otrzyma 22 mld euro pomocy z UE na odbudowę gospodarki po
kryzysie gospodarczym spowodowanym lockdownem (Komisja Europejska,
2020) i ma być czwartym beneficjentem unijnego Funduszu Odbudowy (DW.com,
2020), jedna z narracji obecnych w obozie PiS przedstawia UE jako organizację
słabą, niezdolną lub niechętną do pomocy. Epidemia koronawirusa ujawniła
„słabość UE” i „znaczenie państw narodowych” – powiedział Jarosław Kaczyński,
przewodniczący PiS w rozmowie z „Gazetą Polską” (APR, 2020). „Jestem pewien,
że obecny kryzys wywołany pandemią uświadomi wielu ludziom słabości UE
i przypomni o znaczeniu państw narodowych” – opowiadał Kaczyński. „Jeśli
mamy wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z obecnej sytuacji, są one bardzo jasne:
UE wymaga poważnych reform i zmian”. Następnie nakreślił swoją wizję UE jako
organizacji państw narodowych wzorowanych na ONZ, gdzie każdy członek
rezygnuje ze swojej suwerenności tylko w bardzo ograniczonym zakresie,
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poza stosunkami gospodarczymi. „Nikt nie powinien mieć prawa ingerować
w wewnętrzne sprawy państw” – podsumował Kaczyński (APR, 2020). „Niestety
UE nie przeznaczyła ani centa na walkę z koronawirusem – powiedział pod koniec
marca 2020 r. w Sejmie premier Mateusz Morawiecki (APR, 2020). „W takich
trudnych czasach najważniejsze są państwa narodowe”. W czasie pandemii Polska
została „sama, zupełnie bez pomocy z zewnątrz” – dodał prezydent Andrzej
Duda, także w marcu (APR, 2020). Tydzień później uzupełnił, że po przejściu
kryzysu istnieje „potrzeba głębokich reform” UE, aby „wzmocnić głos państw
narodowych”. W 2018 roku Duda nazwał UE „wyimaginowaną wspólnotą mało
istotną dla Polaków”, wzywając Brukselę, aby „zostawili nas w spokoju i pozwolili
naprawiać Polskę” (APR, 2020).
Takie podejście zostało wykorzystane przez polityków PiS jako karta
przetargowa na dwóch poziomach. Z jednej strony w polityce wewnętrznej chodzi
o zmniejszenie znaczenia opinii Unii Europejskiej w kontekście krytykowanych
przez unijne agendy działań PiS wobec wymiaru sprawiedliwości. W tym samym,
wspomnianym wywiadzie Kaczyński uderzył w Unię za jej reakcję na zmiany
w polskim systemie sądownictwa wprowadzane przez rząd Morawieckiego.
„UE zdecydowanie nie ma kompetencji w sprawach sądowych” – przekonywał
prezes PiS. Jego uwagi były następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, który nakazał Polsce tymczasowe zawieszenie nowego reżimu
dyscyplinarnego sędziów wprowadzonego przez PiS. W odpowiedzi polski
wiceminister sprawiedliwości zaatakował UE za „naruszenie suwerenności
Polski” w obszarze, w którym „nie ma ona kompetencji” (APR, 2020).
Prawo i Sprawiedliwość podejmuje tu znów wątki, które w polskim dyskursie
publicznym umieszcza skrajna prawica, nieco tylko osłabiając ciężkość języka.
Skrajna prawica nie zatrzymuje się jednak na krytyce unijnych instytucji
czy stosowanych przez nią rozwiązań, ale postuluje też dalsze kroki, mające
na celu najczęściej rozmontowanie Unii i powrót do państwowych wspólnot
narodowych, a w planie minimum Polexit. To na przykład postuluje skrajnie
prawicowa Konfederacja (Komitet Wyborczy..., 2020). Mateusz Marzoch, były
rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej, powiedział, że „prawda o UE została
obnażona przez pandemię i zupełnie ośmieszyła ten związek, gdzie bogate
państwa takie jak Niemcy i Holandia zajęły się gromadzenie zapasów medycznych
i odmówiły wypuszczenia «Koronaobligacji», aby podzielić ciężar zadłużenia
krajów najbardziej dotkniętych kryzysem, takich jak Włochy”. „Po COVID-19
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rozczarowanie Unią Europejską i globalizacja wzrosną”, mówił Marzoch i dodał:
„Myślę, że ludzie zdadzą sobie sprawę, że nie potrzebują Unii Europejskiej.
[…] Potrzebują silnego rządu krajowego, silnego państwa, który może ich
chronić, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo, gdy coś im zagraża”. „Myślę, że
po tej sytuacji COVID-19 wiele innych krajów zacznie bardziej troszczyć się
o własne bezpieczeństwo i sprawy wewnętrzne, a nie problemy innych krajów”,
podsumowywał Marzoch (Stowarzyszenie Nigdy Więcej, 2020). Faszystowski
magazyn „Szturm”, argumentował, że to „jednolitość etniczna” jest rozwiązaniem
kryzysu. W artykule z marca 2020 r. na stronie internetowej magazynu autor,
piszący pod pseudonimem „Jarosław Ostrogniew”, argumentował, że aby
zwalczyć pandemię COVID-19, w Europie konieczny jest „powrót do jednolitych
etnicznie państw narodowych”, gdyż zapewnia to, jego zdaniem, „wyższy poziom
zaufania społecznego, a także lepsze funkcjonowanie społeczeństwa, które
staje się szczególnie ważne w obliczu każdego kryzysu” (Ostrogniew, 2020).
Podobnie uważa Maria Pilarczyk, liderka faszystowskiej Pracy Polskiej, która
wystąpiła na zorganizowanej przez jej ugrupowanie konferencji „Wybory dla
Polski: pandemia i globalizm”. Unia Europejska, w jej narracji, jest nieskuteczna,
pozbawiona solidarności, bezduszna, kosmopolityczna i egoistyczna, zaś
wyjściem z sytuacji jest postawienie na nacjonalizm, „zdrowy” egoizm narodowy
i radykalne zmniejszenie migracji do Polski (Redaktor, 2020). Te i podobnie
eurosceptyczne zdania padają ze strony praktycznie wszystkich podmiotów
skrajnej i populistycznej prawicy. Łączą się one z kolejną popularną narracją,
wskazującą jako wzorzec dla Polski Rosję i Chiny.
Narracja „silne Rosja i Chiny”
Podczas pandemii właściwie cały dyskurs skrajnej prawicy jest napędzany przez
teorie spiskowe, które dyskredytują UE (Witkowski, 2020). Wizja ta głosi, że
kraje autorytarne, zwłaszcza Rosja i Chiny, są lepiej przygotowane na kryzys,
a nawet organizują pomoc humanitarną dla krajów zachodnich. Charyzmatyczni
przywódcy i zdyscyplinowane społeczeństwo są pokazane jako recepta na zdrowe
społeczeństwo. Jednocześnie działacze skrajnej prawicy w Polsce zaprzeczają
istnieniu wirusa i walczą z rządowymi restrykcjami.
Orientacja prorosyjska ma na polskiej skrajnej prawicy długą tradycję
i korzeniami sięga do poglądów Narodowej Demokracji z końca XIX i początku
XX wieku. Narrację te podsycały też elementy nacjonalistyczne obecne w PZPR
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i jej satelitach w okresie Polski Ludowej. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie skrajna
prawica podzieliła się na dwa obozy, w zależności od ich stanowiska w sprawie
konfliktu. Na prokremlowskich pozycjach stanęły organizacje narodoworadykalne i narodowo-demokratyczne. Większość ugrupowań narodowosocjalnych i tercerystycznych popiera zaś ukraińskie grupy neofaszystowskie.
Podczas protestów w Kijowie, które przerodziły się w rewolucję polityczną
i wojnę domową na wschodzie Ukrainy, wypowiadały się o tym konflikcie
różne partie i ugrupowania polityczne. Skrajna prawica nie była wyjątkiem,
zwłaszcza że ukraińscy nacjonaliści byli bardzo aktywni w Kijowie, a nawet
tworzyli własne bataliony, a później pułki. Niektóre polskie organizacje skrajnie
prawicowe wspierały ukraińską skrajną prawicę, inne występowały przeciwko
niej, a nawet wspierały separatystów i rosyjską aneksję Krymu. Prokremlowskie
grupy założyły nawet partię Zmiana, do której należeli zarówno faszyści, jak
i komuniści. Lider partii Mateusz Piskorski, były neonazista, a później duginista,
został zatrzymany i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Podczas jego
prawie trzyletniego aresztu „stanowisko” polskiego czołowego prokremlowskiego
działacza przejął Bartosz Bekier, lider narodowo-bolszewickiej Falangi i redaktor
Xportal.pl (Witkowski, 2019). Prokremlowską narrację szerzyło także niewielkie
nacjonalistyczne ugrupowanie Obóz Wielkiej Polski, które opłacał jeden
z rosyjskich oligarchów (Andrusieczko, Poczobut i Wojtczuk, 2017) oraz grupa
skrajnie prawicowych youtuberów: Eugeniusz Sendecki, Maciej Poręba i Wojciech
Olszański, którzy wspierali aneksję Krymu, „słowiańskie partnerstwo” Polski,
Białorusi i Rosji oraz „gwarantujący pokój” sojusz rosyjsko-chiński (Rzeczkowski,
2020; Woroncow, 2020).
Skrajna prawica uważa, że geopolitycznie najbardziej szkodliwe dla interesów
Polski są USA i Izrael (czasami nazywanych zbiorczo Usraelem) i wspiera różne
antyzachodnie tendencje na całym świecie: serbski nacjonalizm, palestyński opór
wobec Izraela, reżim irański itp. Również międzynarodowi sojusznicy czołowych
polskich organizacji neofaszystowskich są uznawani za prokremlowskich (Ruch
64 Komitaty, Forza Nuova, a dawniej Brytyjska Partia Narodowa i Jobbik) (G.R.,
2019).
W czasie pandemii neofaszyści próbowali promować rosyjską szczepionkę
„Sputnik” (Narodowcy.net, 2020a), pokazując, że Węgry, a nawet Argentyna ją
importują (Autonom.pl, 2020w; Xportal, 2020). Autonom.pl publikuje artykuły
przedstawiające Rosję jako potężne państwo gwarantujące pokój na Kaukazie,
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a nawet wysyłające pomoc humanitarną do USA (Autonom.pl, 2020wj), mimo
że grupa stojąca za tą inicjatywą nie prezentuje się jako prokremlowska. Jest
powiązany z białymi suprematystami rosyjskiej ligi MMA White Rex i sympatyzuje
z ruchami neonazistowskimi w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Zaskakująco,
największym skrajnie prawicowym źródłem informacji o Chinach w Internecie
jest Autonom.pl. Głównym tematem artykułów jest polityka międzynarodowa
Chin wobec USA, Polski oraz Węgier (Autonom.pl, 2020rblahiłq). W ich ujęciu
Chiny rządzone prze Xi Jinpinga są nowoczesnym krajem, do tego popieranym
przez Serbię (Autonom.pl, 2020ft). Są także sojusznikiem Polski (Autonom.
pl, 2020g; Narodowcy.net, 2020a). Portal Nacjonalista.pl, należący do NOP,
stoi na takim samym stanowisku wobec Rosji jak Autonom.pl. Należy
jednak podkreślić, że oba są pod wpływem duginistycznego euroazjatyzmu
i opublikowały wiele artykułów autorstwa Dugina czy jego zwolenników, takich
jak Claudio Mutti.
Bliżej euroazjatyzmu jest Xportal.pl. „W krajach nieliberalnych, takich
jak Mjanma, Kuba, Wenezuela, Nikaragua, Turkmenistan, Arabia Saudyjska,
Erytrea czy nawet Rosja i Białoruś liczba zarażonych i zgonów jest nieco
mniejsza w porównaniu z demoliberalnym Zachodem. To samo w peryferiach
globalnego systemu kapitalistycznego: w krajach afrykańskich, azjatyckich
i południowoamerykańskich. Infekcja jest przenoszona przez globalistyczne
kanały, takie jak migracja, handel międzynarodowy, tani pracownicy, turystyka,
ruchy pielgrzymów, podróże służbowe i zagraniczni żołnierze” (Lasecki, 2020).
Podsumowują, że nie tylko zamykanie granic jest sposobem na powstrzymanie
wirusa, ale także odwrócenie się od demoliberalnego globalizmu i ekonomicznego
liberalizmu. Xportal twierdzi również, że Chiny są wolne od koronawirusa
(Onufryjuk, 2020b) i są w stanie przetestować 10 mln ludzi w 14 dni (Onufryjuk,
2020a). Zarówno Xportal, jak i Autonom rozpowszechniły również fałszywe
informacje, o tym, że Covid-19 został sprowadzony do Chin przez armię
amerykańską (Autonom.pl, 2020d) lub pojawił się we Włoszech wcześniej niż
w Chinach (Onufryjuk, 2020c).
Podsumowanie
Dla większości protestów antylockdownowych czy o charakterze teoriospiskowym
znakiem rozpoznawczym była wyraźna obecność polityków skrajnie prawicowej
Konfederacji. Patrząc na podziały polityczne, widać, że zwolennicy wszystkich
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partii politycznych podobnie akceptują, związane z pandemią, narzucone nakazy
i zakazy. Jest tu jednak jeden wyjątek – wyborcy Konfederacji deklarują znacznie
mniejszą akceptację ograniczeń niż inne elektoraty i mniej obaw. Możemy to
wyjaśnić niższym średnim wiekiem tego elektoratu, ale być może także faktem,
że myślą o epidemii w kategoriach spiskowych. Okazuje się, że zwolennicy
Konfederacji znacznie częściej zgadzają się ze stwierdzeniem: „Koronawirus
to zjawisko celowo nagłaśniane przez firmy farmaceutyczne, aby zarobić
na szczepionkach, lekach i środkach ochronnych” (SWPS, 2020). W efekcie
politycy Konfederacji, tacy jak poseł Janusz Korwin-Mikke, poseł Grzegorz
Braun, a także zrzeszeni w związanych z Konfederacją organizacjach i partiach,
takich jak Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy, Korona, KORWiN, byli
szczególnie aktywni w rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości i teorii
spiskowych związanych z koronawirusem, a także podczas protestów ulicznych
z nimi związanych. Również skrajnie prawicowe media internetowe odgrywają
ważną rolę w rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, teorii spiskowych
oraz poglądów ksenofobicznych lub antynaukowych. Są to np. kanały YouTube:
Centrum Edukacji Polska i wRealu24.
Jednak w czasie pierwszego roku pandemii to PiS okazał się głównym
propagatorem wielu antyliberalnych koncepcji, zwłaszcza tych dotyczących praw
reprodukcyjnych i LGBT. Jego politycy często czerpali hasła i idee z ideologicznych
zasobów skrajnej prawicy, bezpośrednio kopiując jej język i retorykę, a często
i bezpośrednio rozwiązania. Nawet bez pandemii Polska była już na drodze do
przejścia od demokracji liberalnej do „nieliberalnej” demokracji typu węgierskiego
czy rosyjskiego. Od 2015 roku następuje coraz większa centralizacja władzy przez
prawicową partię Prawo i Sprawiedliwość i jej lidera Jarosława Kaczyńskiego.
PiS podejmuje starania, aby kontrolować media i ograniczać niezależność
sądownictwa, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, prawa reprodukcyjne
kobiet, i prowadzi kampanię medialną przeciwko społeczności LGBT, podobną
do tej, która miała miejsce w Rosji przed wprowadzeniem w tym kraju ustawy
o zakazie „propagandy homoseksualnej”. Jednocześnie skandale związane
z korupcją i niegospodarnością szybko zostają przysłonięte przez budzące silne
emocje kampanie medialne skierowane przeciwko mniejszościom seksualnym,
opozycji, innym państwom, dotyczących kwestii historycznych czy całej Unii
Europejskiej – przedstawianej jako wspierająca polską opozycję. Pandemia tylko
pogłębiła ten proces.
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Na podstawie niniejszej analizy wypowiedzi i aktywności w dyskursie
publicznym widać, że PiS i jego najbliżsi sojusznicy ze świata polityki i mediów
okazali się jednym z głównych promotorów różnych antyliberalnych koncepcji
i rozwiązań społecznych i ustrojowych, zwłaszcza zaś tych dotyczących praw
reprodukcyjnych i LGBT. Politycy PiS z łatwością i często czerpali hasła i idee
z ideologicznych zasobów skrajnej prawicy. bezpośrednio kopiując ich język
i retorykę, a nierzadko też bezpośrednie rozwiązania.
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Indeksy i bazy danych jako źródła w studiach
nad bezpieczeństwem. Stan badań
Abstrakt: Artykuł przedstawia metaanalizę w zakresie użyteczności narzędzi poznawczych
w studiach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jakimi są indeksy, rankingi
i bazy danych. Ich użycie w studiach społecznych sięga czasów behawioralizmu oraz projektów
takich jak Korelaty Wojny (Correlates of War, CoW), czy coroczne raporty takich instytucji jak
PRIO, SIPRI, czy IISS. Rozwój organizacji międzynarodowych i narzędzi analitycznych zwiększył
możliwości pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych na temat zbrojeń, konfliktów, wojen,
a także poczucia bezpieczeństwa, percepcji zagrożeń, jakości życia, czy zdrowia etc. W tekście
analizuję kilkadziesiąt indeksów, rankingów i baz danych (datasets) i oceniam ich przydatność
w kontekście rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Uważam, że oparcie się na „twardych” danych
wzmacnia moc wyjaśniającą tworzonych w nauce twierdzeń i koncepcji. Wiodącymi naukami
społecznymi w zakresie tworzenia takich narzędzi są psychologia i ekonomia. Wydaje się jednak,
że również i inne obszary nauki mają potencjał rozwoju w tym zakresie. Na pewno należą do nich
security studies i funkcjonujące w ich ramach conflict studies czy peace research.
Słowa kluczowe: bazy danych, bezpieczeństwo, konflikt, wojna, terroryzm.

Indexes and Datasets as Research Tools in Security Studies.
State of the Field
Abstract: In this article, I conducted a metaanalysis on the utility of chosen cognitive tools used
in security studies. I was mainly interested in the publication of indexes, rankings, and datasets.
Origins of their usage in social sciences date back at least to the age of postwar behaviouralism
and projects, such as the Correlates of War or analytic reports published annually by PRIO,
SIPRI, or IISS. The development of international organizations, as well as the new analytical, has
increased the opportunities for collecting qualitative and quantitative data on conflicts, wars,
arms control, safety, perception of threats, quality of life and health, etc. In my paper, I focus on
numerous datasets, indexes, and rankings in order to assess their utility in the field of security
studies in Poland. I explain that focus on the “hard” data may enhance our ability to explain
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social phenomena. The most advanced social sciences where datasets have been traditionally used
are psychology and economics. Other contemporary fields of study have a possibility to develop
their potential in this matter. I look for such potential in the context of security studies, especially
within their subfields: conflict studies and peace research.
Keywords: datasets, security, safety, conflict, war, terrorism.

Wprowadzenie
Nauka pełni rozmaite funkcje w społeczeństwie. Zadaniem uczonych jest
pozyskiwanie wiedzy o dużej mocy wyjaśniającej i wysoce prawdopodobnej.
Przez stulecia było to utrudnione. Głównymi probierzami jakości wiedzy była
jej logiczność, racjonalność i teoretyczna elegancja. Słabością ówczesnych ujęć
była ograniczona faktografia. Brak dostępnych danych czynił bowiem z wiedzy
społecznej filozoficzną spekulację. Rozwój środków komunikacji i agend
prowadzących pomiary społeczeństw zmienił tę sytuację.
W tekście zajmuję się metaanalizą narzędzi badawczych wypracowanych
na gruncie globalnych studiów nad bezpieczeństwem (chodzi głównie o security
studies, choć przyjęte przeze mnie określenie „studia nad bezpieczeństwem” jest
szersze). Zaliczam do nich takie narzędzia, jak indeksy bezpieczeństwa, rankingi
oraz bazy i zbiory danych (datasets). Głównym problemem badawczym jest
powiązanie tych narzędzi z wiodącymi teoriami bezpieczeństwa. Zastanawiam
się nad użytecznością analizowanych indeksów i danych dla budowania teorii
i wyjaśnień zmian społecznych. Moja hipoteza zawiera się w stwierdzeniu, że
każdy omówiony poniżej wskaźnik lub indeks może posłużyć jako źródło danych
do budowania teorii w obrębie różnych paradygmatów. Aby uzasadnić przyjęte
stwierdzenie, zestawiłem wybrane indeksy z praktyką używania ich jako źródeł
w badaniach publikowanych w uznanych periodykach w okresie ostatniego
ćwierćwiecza. Bazą źródłową będzie kilkudziesiąt pozycji, które dotyczą
problematyki mierzenia różnych aspektów konfliktów, wojen czy procesów
pokojowych.
Układ tekstu jest następujący. Na początku wskazuję na potrzebę pozyskiwania
„twardych danych” dla rozwoju studiów nad bezpieczeństwem. Następnie analizuję
wybrane indeksy i bazy danych, publikowane w kluczowych periodykach w ciągu
ostatnich dekad. Wyjaśniam, na czym polega rola tych narzędzi, i omawiam
przykłady zastosowania ich jako źródeł w pracy badawczej. Finalnie staram
się umieścić omówione kwestie na tle teorii bezpieczeństwa. Artykuł stanowi
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studium teoretyczne drugiego stopnia (w literaturze światowej określa się to jako
tzw. secondary analysis, por. Deschaux-Dutard, 2021) i opiera się na metaanalizie
wyników badań (głównie ilościowych) zawartych w opisanych źródłach.
Geneza baz danych w studiach nad bezpieczeństwem
Od początku rozwoju refleksji naukowej nad bezpieczeństwem badacze
dysponowali różnymi danymi. Ogromna praca zespołu Quincy Wrighta
poświęcona przyczynom wojen, prowadzona w latach 1926–1942, polegała
na zbiorze danych historycznych z kilku kontynentów (Wright, 1983; por. Singer,
1970). Materiału dostarczała historia wojskowości i polityczna. Rozwój studiów
strategicznych również opierał się na danych na temat zbrojeń, efektywności broni,
polityk państw oraz ich instytucji bezpieczeństwa. Bernard Brodie i inni stratedzy
uważali, że broń atomowa zmieniła specyfikę konfliktów zbrojnych i w efekcie
historię jako źródło wiedzy powinna zastąpić metodyka oparta na ekonomii
(Brodie, 1949). W późniejszej debacie zwyciężyło ujęcie socjologizujące. Wszelkie
uzyskane dane są bowiem interpretowane w określonym kontekście. Na podobny
problem zwracali uwagę późniejsi konstruktywiści społeczni. Fakty nie mówią
bowiem same za siebie.
Pisząc o genezie baz danych w studiach nad bezpieczeństwem, muszę
wspomnieć o czołowych instytucjach, które doprowadziły w dużej mierze do
ukonstytuowanie się nie tylko samych baz, ale też miały znaczny wpływ na rozwój
dyscypliny, jej metodologii i tematów badawczych. Chodzi o amerykański projekt
Korelaty Wojny (Correlates of War, CoW), brytyjski Międzynarodowy Instytut
Studiów Strategicznych (IISS) oraz dwa skandynawskie think tanks: SIPRI oraz
PRIO, które zainspirowały powstanie kolejnych instytucji.
Pionierem badań ilościowych w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego
w USA był Joel David Singer, który w latach 1963–1964 zapoczątkował
na Uniwersytecie Michigan projekt Korelaty Wojny, w ramach którego zbierano
dane ilościowe o państwach, dostępne od 1816 r. (lista państw niepodległych,
lista wojen i konfliktów poniżej progu wojny, sojusze, uprzemysłowienie, udział
w organizacjach międzynarodowych etc.) (Suzuki, Krause i Singer, 2002). Obecnie
projekt CoW zawiera 15 aktualizowanych baz danych (datasets), których zestawienie
widzimy w tabeli nr 1. Poniższe bazy są składową danych dla wielu innych baz.
Należy wspomnieć o powiązanym z tym projektem czasopismem Journal of Conflict
Resolution, które publikuje aktualizacje, komentarze i nowe bazy danych.
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Tabela 1. Bazy danych dostepne w ramach The Correlates of War Project (CoW).
Baza danych

Infomacje

COW Country Codes

Baza państw i ich identyfikatory

State System Membership (v2016)

Dane na temat państw istniejących po 1816 r.

COW War Data, 1816–2007

Zbiór danych z lat 1816–2007 indeksujących wojny
między państwami, podmiotami niepaństwowymi,
wojnami domowymi i umiędzynarodowionymi

Militarized Interstate Disputes (v5.0)

Baza zbierająca dane o sytuacjach, w których państwa
groziły sobie lub używały siły wobec siebie (lata
1816–2014)

National Material Capabilities

Baza zestawiająca potęgę uczestników konfliktów,
tworzona na podstawie sześciu wskaźników:
1) wydatki wojskowe, 2) personel wojskowy, 3)
konsumpcja energii, 4) produkcja stali, 5) populacja
żyjąca w miastach, 6) ogół populacji. Dane te często
są składową wskaźnika CINC (Composite Indicator of
National Capability) i obejmują okres 1816–2012

Militarized Interstate Dispute Locations

Baza rejestrująca lokalizację konfliktów i czas ich
trwania. Jest komplementarna wobec bazy Militarized
Interstate Disputes i obejmuje okres 1816–2010

World Religion Data

Baza obejmująca informacje o wyznaniu religijnym
w różnych populacjach po 1945 r. Bazą kieruje obecny
szef projektu COW, Zeev Maoz oraz Errol Henderson.

Formal Alliances

Baza obejmuje sojusze między państwami z lat
1816–2012, w tym pakty obronne, pakty o nieagresji,
ententy i inne

Direct Conitiguity

Baza obejmuje granice państw od czasu kongresu
wiedeńskiego i obejmuje lata 1816–2016

Territorial Change

Baza obejmuje wszystkie pokojowe i przemocowe
zmiany granic terytoriów państw z lat 1816–2018.

Colonial/Dependency Contiguity

Baza rejestruje relacje między państwami a ich
terytoriami zależnymi za lata 1816–2016

Intergovernmental Organizations

Baza organizacji międzynarodowych 1815–2014
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Defense Cooperation
Agreement Dataset

Baza rejestruje bilateralne traktaty obronne z lat
1980–2010

Diplomatic Exchange

Baza obejmuje dane o kadrach dyplomatycznych
państw za lata 1817–2005 (ambasadorzy, posłowie,
chargé d’affaires)

Trade

Baza obejmuje dane na temat handlu między
państwami oraz bilateralnych przepływów
handlowych za lata 1870–2014

Źródło: The Correlates of War Project.
Dostęp: https://correlatesofwar.org/data-sets/data-sets/folder_listing (15.02.2021).

Drugim anglosaskim projektem poświęconym zbieraniu danych o konfliktach
zbrojnych jest wspomniany Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych
(International Institute of Strategic Studies, IISS) powołany w Londynie w 1959
r. przez historyka Michaela Howarda. Instytut ten prowadzi studia i analizy
dotyczące obronności, wojska, rozwoju, handlu bronią, wywiadu, geopolityki
i strategii. Główną inicjatywą IISS w obszarze baz danych jest projekt Military
Balance (obecnie również w wersji internetowej Military Balance+), coroczny
raport prezentujący analizy budżetów obronnych państw, ocenę potencjału
militarnego, opis bieżących operacji wojskowych i ćwiczeń, rozmieszczenie sił
zbrojnych i baz wojskowych, szacunki dotyczące liczby personelu wojskowego,
czy dane w zakresie handlu bronią (Military Balance, 2020). Opracowania te
mają charakter komercyjny. IISS jest nie tylko instytutem badawczym, ale też
specjalizuje się w analityce i konsultingu.
Głównym europejskim projektem w zakresie pozyskiwania danych o konfliktach
zbrojnych i polityce bezpieczeństwa stały się inicjatywy Sztokholmskiego
Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (Stockholm International
Peace Research Institute, SIPRI), powstałego w 1966 r. Od 1969 r. SIPRI publikuje
rocznik, w którym informuje o konfliktach, zbrojeniach i zmianach politycznych
na świecie. Do baz danych SIPRI należą obecnie (SIPRI Databases, 2021):
• SIPRI Arms Transfers Database (baza zbrojeń po roku 1950),
• SIPRI Mapping ATT-Relevant Cooperation and Assistance Activities
Database (baza monitorująca handel bronią lekką po 2012 r.),
• SIPRI Arms Industry Database (baza stu największych koncernów

Artykuły

241

zbrojeniowych),
• SIPRI Multilateral Peace Operations Database (baza operacji pokojowych
po 2000 r. – personel, wydatki, udział państw, etc.) oraz
• SIPRI Military Expenditure Database (baza wydatków wojskowych
większości państw świata).
• Równie ważne zasoby posiada powołany przez J. Galtunga w 1959 r.
Instytut Badań nad Pokojem w Oslo (Peace Research Institute Oslo, PRIO)
(Galtung, 1985). Należą do nich:
• Data on Armed Conflict (przygotowywana razem z uniwersyteckim
projektem Uppsala Conflict Data Programme baza konfliktów po roku
1946), (UCDP Dataset 2021, PRIO 2021),
• Small Arms Trade Database (oparta na inicjatywie NISAT dotyczącej
handlu małą bronią i obejmuje wizualizację MAD, tj. Mapping Arms Data
we współpracy z brazylijskim Instituto Igarapé),
• Geographical and Resource Datasets (bazy zawierające dane geograficzne
i dotyczące surowców oraz ich powiązań z konfliktami międzypaństwowymi
i wewnątrzpaństwowymi),
• Data on Governance (baza dotycząca jakości rządzenia w państwach),
• Economic and Socio-Demographic Data (baza zawiera szacunki dotyczące
relacji handlowych i PKB państw istniejących w latach 1948–2000),
• ACDC Bibliography (skrót oznacza Advanced Conflict Data Catalogue,
czyli katalog zaawansowanych danych o konfliktach – baza zawiera
bibliografię do każdego z 253 konfliktów opisanych w bazie PRIO/UCDP
z lat 1946–2012).
Ponadto, podobnie jak w przypadku projektu CoW, ze środowiskiem
skandynawskim PRIO/UCDP związane jest prestiżowe czasopismo Journal
of Peace Research, gdzie publikowane są nowe bazy oraz komentowana ich
metodologia i wyniki badań.
Instytucją, która od niedawna rozwija podobne projekty, jest Heidelberski
Instytut Badań nad Konfliktami Międzynarodowymi (Heidelberg Institute for
International Conflict Research, HIIK) w Heidelbergu (HIIK, 2021). Ten niemiecki
think tank od 1992 r. wydaje raport „Barometr Konfliktów” (Conflict Barometer),
a w 2003 r. zapoczątkował tworzenie bazy CONIS (Conflict Information System,
System Informacji o Konfliktach) posiadającej dane o ponad 800 konfliktach
międzynarodowych po 1945 r. (Conflict Barometer, 2019). Conflict Barometer
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zawiera statystyki konfliktów na całym globie, kilka przybliżeń wybranych
kryzysów danego roku oraz opis bieżących konfliktów i wojen na poszczególnych
kontynentach wraz z ich tłem historycznym i politycznym.
Powyższe instytucje odpowiadają moim zdaniem za globalną genezę baz
danych i pozyskiwanie zobiektywizowanych informacji na temat bezpieczeństwa
międzynarodowego, w tym zbrojeń, wojen, handlu bronią czy potencjału
militarnego państw. Bazy, indeksy i wskaźniki opracowane w tych instytucjach
mają rangę podobną do analiz Banku Światowego czy Międzynarodowego
Funduszu Walutowego w dziedzinie ekonomii i finansów.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy ponadto zauważyć, że
dysponujemy obecnie największym rezerwuarem danych w historii badań i będzie
się on powiększać z racji ogromnego przyrostu wiedzy o wszystkich dziedzinach
życia w sieciach Internetu. Zwycięstwo idei liberalnych po półwieczu zimnej wojny
oraz rozwój globalizacji doprowadziły do wzrostu zainteresowania gospodarką,
produkcją, usługami, a także popkulturą oraz jakością życia. Zagadnienia te stały
się też przedmiotem badań dotyczących bezpieczeństwa ludności. Rywalizacja
państw toczy się dziś o jakość życia zaludniających je populacji. Jest to zagadnienie
wielowymiarowe. Niektórzy badacze, związani np. ze Szkołą Kopenhaską,
podkreślają, że często bezpieczeństwo narodu czy też bezpieczeństwo społeczne
nie jest tym samym, co bezpieczeństwo państwa. Na wielu kontynentach zdarza
się, że państwo niekiedy zagraża także własnej populacji (Hama, 2017). Stąd
bardzo silny trend w XXI wieku, aby badać relacje państwa i społeczeństwa, np.
w czasie konfliktów, wojen domowych, w czasie upowszechniania się Internetu
i cyfrowych narzędzi kontroli.
Indeksy jako źródło wiedzy
Omówione we wcześniejszej części instytucje oraz wytworzone przez nie zasoby
wiedzy zostały zapoczątkowane jeszcze w czasach zimnej wojny. Dostarczają
one danych w obszarach głównie bezpieczeństwa militarnego oraz politycznego.
W niniejszej części uzupełnię ten obraz o indeksy i wskaźniki opracowane
w innych miejscach.
W tym miejscu podkreślić należy jeszcze różnicę pomiędzy bazą danych
a indeksem, gdyż rozróżnienie to może nie być czytelne. Baza danych zawiera
standaryzowane informacje o rozmaitych zasobach społecznych i państwowych
zarejestrowanych w danym czasie na określonej przestrzeni. Natomiast indeks
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jest najczęściej rozumiany jako wskaźnik dla jakiegoś zjawiska, opracowany
na podstawie kilku wyważonych względem siebie wyników ze zbiorów danych.
W opracowaniu indeksu ważne są proporcje wybranych danych. Indeksy często
są tworzone dzięki adekwatnym wskaźnikom i skalom, które są opracowane przez
badaczy i/lub na podstawie paneli eksperckich.
Tabela 2. Indeksy opisujące różne aspekty bezpieczeństwa militarnego i politycznego.
Indeks

Instytucja odpowiedzialna

Freedom in the World

Freedom House

Bertelsmann Transformation Index

Fundacja Bertelsmanna

Corruption Perceptions Index

Transparency International

Fragile States Index

The Fund for Peace

The Political Terror Scale

Uniwersytet North Carolina w Asheville

Global Terrorism Index

Institute for Economics and Peace

Cato Arms Sales Risk Index

Cato Institute

Global Firepower

Portal globalfirepower.com

Global Militarization Index

Bonn International Center for Conversion

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych wymienionych instytucji.

Tabela nr 2 wymienia kilka indeksów, które mogą posłużyć jako kolejne
źródła w badaniach bezpieczeństwa militarnego i politycznego państw na świecie.
Kluczowy dla badaczy indeks Freedom in the World opracowywany jest od 1978
r. przez waszyngtońską fundację Freedom House, powstałą w 1941 r. Fundacja
generalnie wspiera idee liberalne i monitoruje standardy demokracji w państwach
na całym świecie oraz wskazuje na przemoc państw wobec obywateli, także
w sieci Internet. Indeks pokazuje statystyki ewolucji systemów politycznych i od
około 15 lat wykazuje wzrost liczby państw niedemokratycznych na świecie, co
też wiązane jest z rosnącą liczbą konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych.
Wykazuje się również wpływ pandemii na osłabienie instytucji demokratycznych.
Wskaźnik jakości demokracji od dekady spada również w USA.
Indeks opiera się na analizie wybranych wskaźników, ale tłem ideowym tego
narzędzia jest sprawdzenie, czy w państwach przestrzegane są zapisy Deklaracji
Praw Człowieka ONZ z 1948 r. W praktyce bada się (w skali od 0 do 4) wybrane
prawa polityczne (10 wskaźników) i wolności obywatelskie (15 wskaźników),
a na ich zbiorczej podstawie kreuje się opis statusu ustrojowego danego państwa
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(Freedom House – Methodology, 2021). Generalnie za kraje „wolne” uważa się
takie, w których uzyskano co najmniej połowę możliwej punktacji zarówno
w kategorii praw politycznych, jak i kategorii wolności obywatelskich. Nad
indeksem pracuje co roku około 125 analityków i 40 konsultantów z uczelni, think
tanków i mediów. Oprócz zbiorczego indeksu (raport całościowy liczy 35 stron)
należy wspomnieć, że każdy oceniany kraj posiada dokładnie rozpisany własny
profil z analizą poszczególnych wskaźników (np. profil Polski to aż 20 stron).
Podsumowując, Indeks Freedom in the World jest wartościowym narzędziem
badania stabilności instytucji demokratycznych na całym świecie.
Podobnym indeksem jest niemiecki Bertelsmann Transformation Index (BTI),
który w ostatnich latach rozbudował swoje portfolio i zawiera tak naprawdę
trzy indeksy: indeks transformacji politycznej (Index Political Transformation,
oparty na 18 wskaźnikach), indeks transformacji ekonomicznej (Index Economic
Transformation, oparty na 14 wskaźnikach) oraz indeks rządzenia (Governance
Index, oparty na 20 wskaźnikach). Indeksy te monitorują procesy przemian
politycznych, tworzenia polityk sektorowych i jakość procesów decyzyjnych
w danym państwie (BTI, 2021). Efektywne praktyki i rozwiązania polityczne są
propagowane w skali międzynarodowej. BTI publikuje swój raport co dwa lata.
W ramach pracy analitycznej bada się państwa, które posiadają powyżej 1 mln
populacji i nie są skonsolidowanymi demokracjami ani pełnymi gosodarkami
rynkowymi. W 2020 r. szacowano liczbę takich państw na 137. Zagregowany
indeks ogólny BTI tworzony jest na podstawie 17 kryteriów (5 dotyczy demokracji,
7 gospodarki rynkowej, 5 jakości rządzenia), podlegających ocenie eksperckiej
w postaci 49 pytań. Na każdą edycję indeksu składają się analizy jakościowe
dostarczane przez około 300 analityków. Metodologia raportu, specyfika, etapy
oraz terminy sporządzania analiz są sformalizowane w postaci liczącego około 50
stron podręcznika.
Wiele spośród kategorii stosowanych w indeksie BTI ma związek
z bezpieczeństwem ludności – chodzi na przykład o trudności w rządzeniu,
budowanie konsensu, sterowność, zarządzanie zasobami, stabilność finansową,
zrównoważenie gospodarki, rządy prawa, porządek publiczny, integrację
polityczną. Dane cząstkowe tego indeksu mogą być wykorzystane do mierzenia
bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego i społecznego. Strona internetowa
BTI zawiera tak zwany Atlas (BTI – Atlas, 2021). W tej aplikacji każde badane
państwo posiada swój unikalny profil i liczne dane na temat zmian w jego historii
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najnowszej oraz przydatne infografiki. Nie są natomiast analizowane kwestie
stricte militarne.
Indeks „kruchości państw”, czyli Fragile States Index (FSI) wydawany jest przez
amerykańską fundację The Fund for Peace (Fragile States Index, 2021). Wcześniej
był znany jako indeks „państw upadłych” (Failed States Index). Osobiście z racji
specyfiki języka polskiego wolę pisać o niestabilności państw lub ich niesprawności.
Obecnie indeks FSI zawiera liczne dane na temat sprawności instytucji 178
państw świata. Narzędzie to opiera się na 12 wskaźnikach wyodrębnionych
w takich obszarach, jak (1) spójność (w tym aparat bezpieczeństwa, jakość elit),
(2) ekonomia (rozwój, migracje, drenaż mózgów), (3) polityka (legitymizacja
władzy, usługi publiczne, praworządność) i (4) społeczeństwo (demografia,
uchodźcy, interwencje zewnętrzne). Na przykład w ramach wskaźnika „aparat
bezpieczeństwa” oceniana jest aktywność policji, monopol państwa na użycie siły,
cywilna kontrola nad wojskiem, aktywność partyzantów, prywatnych armii lub
powstańców, czy rządowa polityka w odpowiedzi na zagrożenia bezpieczeństwa.
W przypadku zaś wskaźnika „interwencji zewnętrznych” ocenie podlegają (1)
interwencje polityczne, (2) wojskowe (obecność obcych żołnierzy, ataki zbrojne,
trenowanie służb lokalnych, operacje pokojowe i ich osłona etc.) i (3) ekonomiczne
(np. pomoc rozwojowa, kredyty zagraniczne).
FSI opiera się na zintegrowanej analizie danych ilościowych i jakościowych.
Dane ilościowe opierają się głównie na zagregowanych informacjach medialnych
(ok. 10 tys. źródeł anglojęzycznych, łącznie wytwarzających ok. 45–50 mln
artykułów i raportów rocznie). Dane te są zestawiane z dostępnymi informacjami
statystycznymi w celu oceny trendów w obszarze poszczególnych wskaźników.
Następnie wyniki poddawane są procedurze analiz jakościowych i oceny
eksperckiej. Podobnie jak w przypadku BTI każde państwo posiada swój złożony
profil, rejestrujący zmiany danych w poszczególnych kategoriach na przestrzeni lat.
Indeks FSI zainspirował Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) do stworzenia własnego narzędzia o nazwie States of Fragility (OECD
– States of Fragility, 2021). Coroczny raport OECD liczy ponad 100 stron
i zawiera takie sekcje, jak analiza stanu „kruchości” państw, działania polityczne
i pokojowe oraz dobre praktyki. OECD podkreśla znaczenie niestabilności
państw dla bezpieczeństwa i pokoju światowego. W raporcie z 2020 r. eksperci
OECD prognozowali, że liczba ludności żyjącej w krajach niestabilnych wzrośnie
z obecnych 1,8 mld do potencjalnych 2,2 mld w 2030 r. i 3 mld w 2050 r. Zwraca się
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uwagę też na to, że jedna trzecia dzieci żyje w warunkach niestabilnych i stanowią
one prawie 38% populacji niestabilnych państw. Ponad 90% terenów niestabilnych
znajduje się na terytorium około 50 państw autorytarnych. W krajach tych
miało miejsce 75% konfliktów światowych i wystapiła większość problemów
z bezpieczeństwem żywnościowym ludności. Dane te wskazują na strategiczne
znaczenie studiów nad bezpieczeństwem.
Pozostałe indeksy, które wskazałem w tabeli nr 2, mają węższy zakres, czyli
dotyczą nie kondycji całości systemu instytucjonalnego danego państwa, ale jego
odporności w kwestii zagrożeń tematycznych, takich jak korupcja, terroryzm,
zagrożenia militarne i terror.
Corruption Perceptions Index (CPI), wydawany przez globalną organizację
pozarządową Transparency International, dotyczy korupcji na obszarze całego
globu (Transparency International, 2021). Coroczny raport zawiera zarówno
indeks, jak i omówienie kilkunastu studiów przypadków korupcji na wszystkich
kontynentach. W przypadku Europy kontynent podzielony jest na część
zachodnią (członkowie UE) i wschodnią. Raport za rok 2020 skupił się na korupcji
w kontekście pandemii COVID-19 i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
i zdrowotnego ludności.
Amerykańska baza The Political Terror Scale zbiera informacje na temat
terroru w państwach na całym świecie. Poprzez terror analitycy rozumieją
łamanie praw człowieka i wpływanie na fizyczną integralność osób. Jest to coś
innego niż terroryzm rozumiany jako niepaństwowa akcja polityczna. Terror
dotyczy głównie przemocy państwa wobec własnych obywateli. Coroczny
raport bada ilość i jakość zdarzeń kryminalnych na całym świecie. Klasyfikuje
też podmioty biorące udział w takich działaniach. Należą do nich policje,
straże więzienne, instytucje wywiadowcze, najemnicy, szwadrony śmierci,
bojówki polityczne i różne agendy państwa (Political Terror Scale, 2021). Dane
indeksowane są na podstawie informacji dostarczanych przez raporty Amnesty
International (Amnesty International, 2021), Human Rights Watch (HRW,
2020) oraz amerykańskiego Departamentu Stanu (U.S. Department of State,
2019). Skala terroru politycznego klasyfikowana jest od 1 do 5, gdzie poziom
1 oznacza okazjonalną przemoc w danym państwie (pojedyncze przypadki np.
tortur lub morderstw na tle politycznym), a poziom 5 oznacza masową przemoc
wobec ludności na całym terytorium państwa. Skala pochodzi z 1980 roku
z dokumentacji wspomnianego Freedom House.
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Globalny indeks terroryzmu (Global Terrorism Index, GTI, 2020) wydawany
jest przez Instytut Ekonomii i Pokoju. Raport za rok 2020 liczy ponad 100 stron
i zawiera takie sekcje, jak mapa aktów terroryzmu, studia przypadku, listę
grup terrorystycznych, wpływ COVID-19 na terroryzm, czy regionalne trendy
w działaniach organizacji terrorystycznych. Nowością jest sekcja pod tytułem
„Korelaty terroryzmu”, gdzie pokazano wpływ zamachów terrorystycznych z 11
września 2001 r. na gospodarkę i społeczeństwo amerykańskie w ciągu minionych
dwóch dekad (lata 2002–2019). W związku z tym przebadano wszystkie
podstawowe wskaźniki kojarzone z problematyką bezpieczeństwa, takie jak:
korupcja, napięcia etniczne, praworządność, wydatki zbrojeniowe, konflikty
wewnętrzne i przestępczość zorganizowana. Na tej podstawie opracowano model
wychodzenia społeczeństwa i państwa z szoku spowodowanego zamachami
terrorystycznymi na danym terytorium. Coroczne studia przypadku oparte
na wskaźnikach stanowią bardzo wartościowe źródło nowej wiedzy.
Indeks ryzyka sprzedaży broni (Arms Sales Risk Index, ASRI) opracowano
trzy lata temu w amerykańskim liberalnym think tanku Cato Institute (Cato
Institute, 2020). Stany Zjednoczone są globalnym liderem w eksporcie broni
oraz wydatków na zbrojenia. W okresie 2002–2019 prezydenci G. Bush, B.
Obama i D. Trump doprowadzili do sprzedaży broni wartej 640 mld USD do
167 krajów. W związku z tym nie dziwi obywatelska kontrola polityki wojskowej
tego kraju. Indeks analizuje ryzyka polityczne i inne, związane ze sprzedażą broni
amerykańskiej w różnych częściach globu. Jest więc on próbą opisu aspektu
amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, a także wpływania na nią. Za studia
przypadku w roku 2020 służyły przykłady sprzedaży broni amerykańskiej do
Turcji, Arabii Saudyjskiej i Wenezueli. Indeks zawiera infografiki wysokiej jakości
oraz mapy obrazujące statystyki sprzedanej broni na całym globie po 2002 r. ASRI
bazuje na wskaźnikach już opisanych w naszym szkicu, zwłaszcza na indeksach
i statystykach PRIO/UCDP, CoW, czy FSI.
Inne istotne indeksy w obszarze bezpieczeństwa militarnego to istniejący
od 2006 r. Global Firepower Index, który mierzy potencjały militarne ponad 140
państw (Global Firepower, 2021). Serwis ten monitoruje handel bronią na świecie,
ale nie zapewnia dobrego uzasadnienia publikowanych treści. Ostatnim
wskazanym w tabeli indeksem jest Global Militarization Index, publikowany
przez Bonn International Center for Conversion, który publikuje bardzo dużo
na temat konfliktów na całym świecie (BICC, 2021). Indeks mierzy relację liczby
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mieszkańców danego państwa w stosunku do jego (1) wydatków wojskowych,
(2) liczby personelu wojskowego oraz (3) posiadanej liczby jednostek uzbrojenia.
Oprócz wymienionych powyżej baz i indeksów istnieją jeszcze inne
źródła danych. Należą do nich tablice statystyczne i infografiki portalu Our
World in Data (w tym statystyki przemocy, wojen, biedy, zdrowia, jakości życia)
(Our World in Data, 2021); dane dotyczące demografii i kondycji ludzkiego
życia publikowane przez World Health Organization (WHO); dane dotyczące
bezpieczeństwa żywnościowego z Food and Agriculture Organization (FAO);
indeks bezpieczeństwa żywnościowego tygodnika The Economist (GFSI – Global
Food Security Index); baza Maddison Project z Uniwersytetu w Groningen
(obecnie edycja z 2020 r.) dotycząca historycznych statystyk gospodarczych
z całego świata (Maddison Project, 2020), baza nierówności społecznych World
Inequality Database, zawierająca szczegółowe grafy, tabele i statystyki społeczne
i gospodarcze (WID, 2021); dane OECD na temat rozwoju; dane World Values
Survey na temat wartości cenionych w różnych populacjach (WVS – World Values
Survey, 2021); czy dane ONZ na temat przestępczości i narkotyków (UNODC).
Wspomniane bazy i indeksy mogą z łatwością wspomóc źródłowo procesy
tworzenia dalszych materiałów, zapewniając dane, których wytworzenie
przekraczało dotąd możliwości pojedynczych badaczy. Informacje w nich
zawarte mogą wspomóc dydaktykę i dostarczyć wiedzy dla budowy teorii. Co
ważne, powszechny i darmowy dostęp do powyższych danych skraca drogę do
przekształcenia teorii w praktyczne projekty. W następnej części przedstawione
zostaną studia przypadku w tym zakresie, tj. dotyczącym publikacji opartych
na bazach danych.
Bazy danych w czasopismach jako źródło wiedzy
Poszerzenie domeny zainteresowań security studies oraz ich ewolucja w kierunku
international security studies sprawiły, że obecne studia nad bezpieczeństwem
czerpią z wielu zobiektywizowanych danych ekonomicznych, społecznych
i militarnych. Ponadto, badacze zaczęli tworzyć własne wskaźniki i indeksy danych,
rozwijając dostępne dane i projektując nowe aplikacje do wyodrębniania kolejnych.
W poniższej tabeli nr 3 zestawiono najciekawsze bazy danych komentowane
głównie na łamach dwóch wspomnianych czasopism: Journal of Conflict
Resolution oraz Journal of Peace Research. Dane te zebrano podczas kilku kwerend
źródłowych w bazie czasopism naukowych wydawnictw SAGE oraz Taylor &
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Francis. Celem tej części jest wskazanie głównych obszarów zastosowania baz
oraz identyfikacja powiązań danych z teorią.
Tabela nr 3. Wybrane bazy danych dostępne
na łamach czasopism naukowych JCR i JPR.
Data

Nazwa źródła / autorzy

1997

Measuring Rivalry Termination, 1816–1992 / D. Scott Bennett;

1998

Regime Changes, Neighborhoods, and Interstate Conflict, 1816–1992 /
A. J. Enterline; Major Power Intervention in International Crises, 1918–1988 /
Paul K. Huth; Democracy and Compromise in Militarized Interstate Conflicts,
1816–1992 / M. Mousseau; Timing the Changes in Political Structures: A new Polity
Database, 1800–1994 / Sara McLaughlin, Scott Gates, Håvard Hegre,
Ranveig Gissinger, Nils P. Gleditsch;

1999

Using Military Spending Data: The Complexity of Simple Inference /
James H. Lebovic; Military Strategy and the Outbreak of International Conflict:
Quantitative Empirical Tests, 1903–1992 / Dan Reiter;

2000

A New Dataset for Measuring Democracy, 1810–1998 / Tatu Vanhanen;
KOSIMO: A Databank on Political Conflict, 1945–1998 / Frank R. Pfetsch,
Christoph Rohloff; Democracy, Political Similarity, and International Alliances,
1816–1992 / Brian Lai, Dan Reiter; Civil War in the Post-Colonial World, 1946–92 /
E. A. Henderson, J. D. Singer;

2001

Measuring Space: A Minimum-Distance Database and Applications to International
Studies / Kristian S. Gleditsch, Michael D. Ward;

2002

Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset / Nils P. Gleditsch, Peter Wallensteen,
Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg, Håvard Strand;

2003

Bearing the Defense Burden, 1886–1989 Why Spend More? / B. E. Goldsmith;

2004

Measuring Alliances: the Correlates of War Formal Interstate Alliance Dataset,
1816–2000 / Douglas M. Gibler, Meredith R. Sarkees;

2006

The New Rivalry Dataset: Procedures and Patterns / James P. Klein, Gary Goertz, Paul
F. Diehl; Network Polarization, Network Interdependence, and International Conflict,
1816–2002 / Zeev Maoz;

2007

Five Decades of Terrorism in Europe: The TWEED Dataset / Jan O. Engene;
A New Dataset on Infant Mortality Rates, 1816–2002 / M. R. Abouharb, A. L.
Kimball; The Purpose of Regime Intervention, 1815–2001 / Travis Nelson;
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2009

Diplomatic Interventions and Civil War: A New Dataset / Patrick M. Regan,
Richard W. Frank, Aysegul Aydin; The International Military Intervention Dataset:
An Updated Resource for Conflict Scholars / Jeffrey Pickering, Emizet F. Kisangani;

2010

MIDLOC: Introducing the Militarized Interstate Dispute Location dataset /
Alex Braithwaite; How and when armed conflicts end: Introducing the UCDP Conflict
Termination dataset / Joakim Kreutz; Representing ethnic groups in space:
A new dataset / Nils B. Weidmann, Jan K. Rød, Lars-Erik Cederman; Introducing
ACLED: An Armed Conflict Location and Event Dataset / Clionadh Raleigh, Andrew
Linke, Håvard Hegre, Joakim Karlsen; Targeting Nuclear Programs in War and Peace:
A Quantitative Empirical Analysis, 1941–2000 / Matthew Fuhrmann, Sarah E. Kreps;

2011

The quantity and quality of terrorism The DTV dataset / Luis de la Calle, Ignacio
Sánchez-Cuenca; Global instances of coups from 1950 to 2010: A new dataset /
Jonathan M. Powell, Clayton L. Thyne; The institutional expansion of human rights,
1863–2003: A comprehensive dataset of international instruments / Michael
A. Elliott; Introducing the Civil Wars Mediation (CWM) dataset / Karl DeRouen, Jr,
Jacob Bercovitch, Paulina Pospieszna; Quantifying intelligence cooperation:
The United States International Intelligence Behavior (USIIB) dataset /
Ersel Aydinli, Musa Tuzuner; The Religion and State-Minorities dataset /
Yasemin Akbaba, Jonathan Fox

2012

Introducing the UCDP Non-State Conflict Dataset / Ralph Sundberg, Kristine Eck,
J. Kreutz; Global patterns of maritime piracy, 2000–09 Introducing a new dataset /
Bridget L. Coggins; Armed conflict and post-conflict justice, 1946–2006 A dataset /
Helga M. Binningsbø, Cyanne E. Loyle, Scott Gates, Jon Elste;

2013

Unpacking nonviolent campaigns Introducing the NAVCO 2.0 dataset / Erica
Chenoweth, Orion A. Lewis; Forecasting the onset of genocide and politicide Annual
out-of-sample forecasts on a global dataset, 1988–2003 / Benjamin E. Goldsmith,
Charles R. Butcher, Dimitri Semenovich, Arcot Sowmya; Introducing the UCDP
Georeferenced Event Dataset / Ralph Sundberg, Erik Melander;

2014

Sexual violence in armed conflict Introducing the SVAC dataset, 1989–2009 /
Dara K. Cohen, Ragnhild Nordås; Data on interventions during periods of political
instability / Patrick M. Regan, M. S. Meachum; Data and progress in peace
and conflict research / Kristian S. Gleditsch, Nils W. Metternich, Andrea
Ruggeri; A Revised Look at Interstate Wars, 1816–2007 / Dan Reiter, Allan C. Stam,
Michael C. Horowitz;

2015

Best practices in the collection of conflict data / Idean Salehyan; Annualized
implementation data on comprehensive intrastate peace accords, 1989–2012 /
Madhav Joshi, Jason M. Quinn, Patrick M. Regan;
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2016

Measuring change in source of leader support The CHISOLS dataset / Michaela
Mattes, Brett A. Leeds, Naoko Matsumura; Reputation of Terror Groups Dataset
Measuring popularity of terror groups / Efe Tokdemir, Seden Akcinaroglu; Police
reforms in peace agreements, 1975–2011 Introducing the PRPA dataset / Nadine
Ansorg, Felix Haass, Julia Strasheim; Using violence, seeking votes Introducing the
Militant Group Electoral Participation (MGEP) dataset /Aila M. Matanock; Free
and fair elections A new database / Sylvia Bishop, Anke Hoeffler;

2017

Regime Instability, Leader’s Affiliation, and Organizational Culture: Why Are Military
Dictatorships More Likely to Initiate Militarized Interstate Disputes? An Empirical
Analysis, 1975–2006 / Sophie Panel; Mapping Interstate Territorial Conflict: A New
Data Set and Applications / Kenneth A. Schultz;

2018

Girl soldiering in rebel groups, 1989–2013 Introducing a new dataset / Roos Haer,
Tobias Böhmelt; UN targeted sanctions datasets (1991–2013) / Thomas J. Biersteker,
Sue E. Eckert, Marcos Tourinho, Zuzana Hudáková; Days of rage Introducing the
NAVCO 3.0 dataset / Erica Chenoweth, Jonathan Pinckney, Orion Lewis; New spatial
data on ethnicity Introducing SIDE / Carl Müller-Crepon, Philipp Hunziker;

2019

The Autocratic Ruling Parties Dataset: Origins, Durability, and Death / Michael
K. Miller; Sovereignty Rupture as a Central Concept in Quantitative Measures of Civil
War / Nicholas Sambanis, Jonah Schulhofer-Wohl; Integrating Conflict Event Data /
Karsten Donnay, Eric T. Dunford, Erin C. McGrath, David Backer, David
E. Cunningham; Introducing the Nonviolent Action in Violent Contexts (NVAVC)
dataset / Erica Chenoweth, Cullen S. Hendrix, Kyleanne Hunter; Introducing a new
dataset on leadership change in rebel groups, 1946–2010 / Carmela Lutmar,
Lesley G. Terris; Introducing PA-X: A new peace agreement database and dataset
/ Christine Bell, Sanja Badanjak; Introducing xSub: A new portal for cross-national
data on subnational violence / Yuri M. Zhukov, Christian Davenport, Nadiya
Kostyuk; Reconceptualizing resistance organizations and outcomes: Introducing the
Revolutionary and Militant Organizations dataset (REVMOD) / B. Acosta; Oil Wealth,
Winning Coalitions, and Duration of Civil Wars / Krista Wiegand, Eric Keels;
The Defense Cooperation Agreement Dataset (DCAD) / Brandon J. Kinne;

2020

Introducing the Strategies of Resistance Data Project / Kathleen G. Cunningham,
Marianne Dahl, Anne Frugé; Action or inaction: United Nations Security Council
activity, 1994–2013 / Susan H. Allen, Amy T. Yuen; Political Risk Insurance:
A New Firm-level Data Set / Vincent Arel-Bundock, Clint Peinhardt, Amy Pond;
Mapping blue helmets: Introducing the Geocoded Peacekeeping Operations (GeoPKO) dataset / Deniz Cil, Hanne Fjelde, Lisa Hultman, Desirée Nilsson; Tracking
organizations in the world: The Correlates of War IGO Version 3.0 datasets / Jon CW
Pevehouse, Timothy Nordstrom, Roseanne W. McManus, Anne Spencer Jamison;

2021

Introducing Transnational Terrorist Hostage Event (TTHE) Data Set, 1978 to 2018 /
Wukki Kim, Justin George, Todd Sandler;

Źródło: opracowanie na podstawie roczników Journal of Conflict Resolution
oraz Journal of Peace Research.
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Powyższa tabela zawiera zestawienie wybranych baz opublikowanych w ciągu
ostatnich 25 lat. W ramach metaanalizy omówmy niektóre wyniki badań oraz
samą specyfikę dyskursu.
W 1997 roku D. Scott Bennett opublikował korektę wskaźników zawartych
w Correlates of War (Bennett, 1997), uzasadniając to tym, że mierzenie sporów
i konfliktów między państwami wymaga identyfkacji kwestii spornych oraz
prześledzenia uwarunkowań ich zakończenia. Autor zaproponował wzięcie
pod uwagę – oprócz daty wygaszenia samych działań zbrojnych – również daty
dokumentów państwowych i oświadczeń kończących dany konflikt. Dzięki temu
dodatkowemu założeniu bazy są bardziej precyzyjne. Rok później ukazały się
liczne bazy danych poświęcone zmilitaryzowanym konfliktom między państwami.
A.J. Enterline zbadał, czy struktura nowego reżimu politycznego i otoczenie
geograficzne danego państwa wpływają na wzorce konfliktów regionalnych
(Enterline, 1998). Do modelu wykorzystano dane na temat 360 nowych reżimów
politycznych. Uwzględniono atrybuty położenia geograficznego każdego nowego
reżimu. Wyniki wskazały na związek między nowym typem reżimu, składem
politycznym państw sąsiedzkich i występowaniem sporów zmilitaryzowanych.
Co ciekawe, niezależnie od układu politycznego w państwach sąsiedzkich, reżimy
demokratyczne rzadziej inicjują spory z sąsiednimi państwami.
Paul Huth w swojej analizie przetestował zestaw hipotez dotyczących
warunków interwencji mocarstw w państwach zagrożonych kryzysem (Huth,
1998). Autor wziął pod uwagę interwencje w 272 kryzysach międzynarodowych
w okresie 1918–1988. Do wniosków należało twierdzenie, że znaczny wpływ
na decyzje w polityce zagranicznej ma pozycja decydenta w strukturach państwa.
To meandry polityki krajowej najczęściej wpływały na warunkowanie interwencji
w innych krajach. Podobne studium opublikował Michael Mousseau (1998). Jego
badania na podstawie danych z lat 1816–1992 wykazały, że państwa demokratyczne
cechuje około 30 razy mniejsze prawdopodobieństwo zainicjowania wojen
międzypaństwowych i około 3 razy mniejsze prawdopodobieństwo zainicjowania
zmilitaryzowanych sporów międzypaństwowych między sobą niż w przypadku
innych rodzajów reżimów politycznych. Autor wskazuje, że wpływ na to ma
silna norma kompromisu, obecna w demokracji. Kraje demokratyczne cechuje
trzykrotnie większe niż w innych reżimach politycznych prawdopodobieństwo
rozwiązania konfliktu na zasadzie wzajemnych ustępstw.
Interesujące dane zaprezentował w 1999 r. Dan Reiter. W swym artykule
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przedstawił ilościowe testy empiryczne dla twierdzenia, że zdecydowana strategia
militarna wpływa na wybuch konfliktu międzynarodowego (Reiter, 1999).
Przeprowadzono testy dotyczące przyczyn inicjowania i eskalacji zmilitaryzowanych
sporów międzypaństwowych na próbie z lat 1903–1992. Wyniki wskazały, że
państwa posiadające strategie wojny manewrowej były bardziej skłonne do
inicjowania sporów w ogóle, chociaż nie sporów z użyciem siły.
Fiński uczony Tatu Vanhanen w 2000 r. opracował zbiór danych, pozwalający
mierzyć demokratyczność państw (Vanhanen, 2000). Jego artykuł dowodzi,
że połączenie dwóch podstawowych wymiarów demokracji – konkurencji
i partycypacji – może dać teoretycznie zadowalający pomiar demokracji,
który obejmuje trzy wskaźniki: 1) stopień konkurencji wyborczej, 2) stopień
uczestnictwa w wyborach i 3) połączony wskaźnik demokratyzacji. Nowy zbiór
danych łączy poprzednie dane i rozszerza je na okres 1810–1998. Zbiór ten
obejmuje 187 współczesnych (w tym także byłych) niepodległych państw.
Na przełomie tysiącleci ukazał się też ważny tekst E. Hendersona i J. Davida
Singera podsumowujący statystyki konfliktów postkolonialnych w latach 1946–
1992 (Henderson i Singer, 2000). Autorzy ustalili, że państwa półdemokratyczne
(semi-democracy) cechuje zwiększone prawdopodobieństwo wojen domowych,
jednak wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarki możliwość wybuchu
wojny się zmniejsza. Do odkryć autorów należy też uzasadnienie, że większe
ryzyko wojny domowej istnieje w postkolonialnych państwach Azji aniżeli
w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. W podsumowaniu zauważają oni, że
czynnik polityczny dominuje nad ekonomicznym i kulturowym, gdyż to ustrój
polityczny (stan półdemokracji) najdokładniej koreluje z przebiegiem wojen
domowych w świecie postkolonialnym.
Również w 2000 r. pojawił się bank danych konfliktów politycznych
KOSIMO. Baza ta zawiera wykaz pokojowych i brutalnych oraz krajowych
i międzynarodowych konfliktów politycznych w skali globalnej w latach 1945–
1998 (Pfetsch i Rohloff, 2000). Główna hipoteza projektu KOSIMO głosi, że analiza
konfliktów politycznych prowadzi do bardziej trafnych propozycji dotyczących
obecnych i przyszłych trendów konfliktów niż wnioski wyciągnięte na podstawie
danych zawierających tylko konflikty zbrojne. Polityka wytwarza bowiem więcej
pól sporu między państwami.
W kolejnej bazie Dan Reiter i Brian Lai badali związek między polityką
wewnętrzną a współpracą międzynarodową (Lai i Reiter, 2000). Autorów
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w szczególności interesował związek między typem reżimu a zachowaniem
sojuszniczym. Autorzy spróbowali przetestować hipotezę, że demokracje
są bardziej skłonne do sprzymierzania się ze sobą. Hipoteza te wyłania się
z trzech teorii: konstruktywizmu, współzależności ekonomicznej i wiarygodnych
zobowiązań. Autorzy wykorzystują zbiór danych par państw od 1816 do 1992 r.
Wyniki analizy pokazały, że państwa o podobnym typie reżimu są bardziej skłonne
do sprzymierzania się ze sobą po 1945 r., chociaż dwie demokracje nie są bardziej
skłonne do sojuszu niż dwie autokracje w tym okresie. Co ciekawe, odległość,
wspólne zagrożenie i podobna kultura wpływają na zachowanie sojuszu, ale już
na przykład handel nie.
W 2002 r. zespół Petera Wallensteena opublikował analizę konfliktów zbrojnych
w latach 1946–2001 (Gleditsch, Wallensteen, Eriksson, Sollenberg i Strand, 2002).
W tym czasie miało miejsce 225 konfliktów zbrojnych i z tego 34 z nich były
aktywne nadal w 2001 r. Autorzy postanowili zestawić dane CoW oraz UCDP.
Zbiory danych COW dotyczące wojny wykorzystują stosunkowo wysoki próg
1000 zgonów w bitwie. Zbiór danych UCDP dotyczący konfliktów zbrojnych ma
znacznie niższy próg, gdyż jest to 25 ofiar śmiertelnych w bitwie rocznie, ale jak
dotąd był dostępny dla okresu pozimnowojennego. Ten zbiór danych został teraz
rozszerzony na lata po II wojnie światowej. Artykuł przedstawił procedury związane
z datowaniem wstecznym, a także trendy w czasie i zestawienia rodzaju konfliktu.
Zagadnienie tła politycznego konfliktów badał również Benjamin Goldsmith
na podstawie danych z lat 1886–1989 (Goldsmith, 2003). Zgodnie z teorią liberalną
podkreślił, że typ ustroju ma silny wpływ na wydatki wojskowe. Demokracje
wydają mniej na obronność.
Artykuł Douglasa Giblera i Meredith Reid Sarkees służy jako dodatek do
wydania wersji 3.0 zestawu danych Correlates of War: Formal Interstate Alliance,
1816–2000. Artykuł rozpoczyna się od opisu rozwoju historycznego i głównych
cech zbioru danych sojuszu (Gibler i Sarkees, 2004). W drugiej części omówiono
następnie procedury używane do identyfikacji i kodowania każdego sojuszu
w rozszerzonej wersji danych, po czym następuje opis zmian wprowadzonych do
oryginalnych reguł kodowania. Spośród tych zmian szczególnie godną uwagi jest
bardziej zdecydowane poleganie na tekstach traktatów, a nie na historycznych
identyfikacjach sojuszy i typów sojuszy. Ciekawym odkryciem było wykazanie,
że w latach 1816–1944 demokracja miała negatywy wpływ na zawieranie sojuszy
międzypaństwowych. Zmieniło się to dopiero po 1945 r.
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W 2006 r. interesujące wyniki badań przedstawił Zeev Maoz (Maoz, 2006).
Autor uważa, że zarówno polaryzacja, jak i współzależność powinny tworzyć jedną
skalę relacji między państwami. Udało się taką skalę autorowi zaproponować.
Z realistycznych i liberalnych paradygmatów Maoz założył hipotezy o tym, że
polaryzacja sojuszy, polaryzacja handlu i polaryzacja kulturowa mogą wpływać
na konflikt systemowy. Hipotezy testowano opierając się na danych dotyczących
sojuszy, handlu, sieci językowych i religijnych w latach 1816–2002. Wyniki sugerują,
że polaryzacja sojuszy i współzależność strategiczna zwiększają skalę konfliktów
systemowych, podczas gdy polaryzacja w handlu i współzależność gospodarcza
mają osłabiający wpływ na wielkość konfliktów w systemie międzynarodowym.
W 2007 r. Jan Oskar Engene zaproponował projekt bazy TWEED, w której
podsumował pięć dekad terroryzmu w latach 1950–2004 dla 18 krajów Europy
Zachodniej (Engene, 2007). Autor zastosował rozróżnienie na terroryzm
wewnętrzny i międzynarodowy. Ten drugi oznacza terroryzm obejmujący
obywateli lub terytorium więcej niż jednego państwa. W TWEED terroryzm
jest uważany za wewnętrzny, gdy terroryści działają w ramach swoich własnych
systemów politycznych. W bazie TWEED kodowano zdarzenia związane
z terroryzmem: akty terroryzmu lub działania rządu skierowane przeciwko
terrorystom. Łącznie w TWEED zarejestrowano 11 245 zdarzeń, z czego 86,5%
to akcje zainicjowane przez grupy terrorystyczne lub agentów niepaństwowych.
TWEED zarejestrował działania 214 nazwanych grup terrorystycznych. Zdarzenia
były kodowane dla 52 zmiennych, które można podzielić na dwie grupy:
atrybuty działania, w tym podstawowe informacje, takie jak data i kraj ataku
terrorystycznego, odpowiedzialny agent (grupa) oraz liczba ofiar śmiertelnych
i rannych; oraz atrybuty agenta, które rejestrują jego profil ideologiczny, kontekst
regionalny i stosunek do państwa.
Travis Nelson w 2007 r. wskazał, że interwencje mocarstw w innych krajach
najlepiej rozumieć nie w sposób diadyczny, ale szerszy – regionalny (Nelson,
2007). Są to przede wszystkim próby ustabilizowania regionalnych interesów
interweniującego państwa. Hipoteza ta jest testowana za pomocą analizy
statystycznej interwencji w latach 1815–2001. Wyniki statystyczne wskazują,
że interwencje charakteryzują się silnym związkiem między państwem
interweniującym a regionem docelowym oraz bezpośrednią niestabilnością w tym
regionie przed interwencją. To odkrycie podaje w wątpliwość diadyczne założenia
wielu prac empirycznych dotyczących konfliktu międzynarodowego. Sugeruje
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to na przykład, że inwazja na Irak w 2003 r. nie tyle dotyczy Saddama Husajna
ani bezpośredniego dostępu do irackiej ropy, ile jest sygnałem amerykańskiego
szerszego zaangażowania na rzecz Bliskiego Wschodu. Ta interwencja, podobnie
jak większość innych interwencji reżimu, ma charakter regionalny, a nie
diadyczny. Interwencje mają zatem miejsce, gdy region stacza się w niestabilność,
a państwo interweniujące uważa, że musi zasygnalizować zaangażowanie na rzecz
stabilności regionalnej. O ile w tym kontekście interwencje amerykańskie w Iraku
i Afganistanie wydawały się mieć sens, o tyle podobne działania w Korei Północnej
i Iranie wydawałyby się znacznie mniej prawdopodobne.
Podobne dane w 2009 r. przedstawił zespół Patricka Regana, Richarda
Franka i Aysegul Aydin (Regan, Frank i Aydin, 2009). Autorzy twierdzą, że
ostatnie badania w literaturze poświęconej wojnie domowej skupiają się na tym,
jak i kiedy interweniują w nich zewnętrzni aktorzy. Jednak do tej pory nie było
systematycznych badań dotyczących wysiłków dyplomatycznych w zarządzaniu
konfliktami. Ten artykuł wypełnia tę lukę i wprowadza zbiór danych na temat
438 interwencji dyplomatycznych w 68 konfliktach rozciągających się od 1945 do
1999 r. Autorzy pokrótce przedstawiają poprzednie badania dotyczące interwencji
stron trzecich w wojnach domowych i szczegółowo opisują, jak ich zbiór danych
przyczynia się do badań nad konfliktami. Jak pokazały wyniki, zewnętrzne
interwencje dyplomatyczne ułatwiają zakończenie wojen domowych.
W 2010 r. opublikowano bazę ACLED (An Armed Conflict Location and Event
Dataset), czyli zestaw danych dotyczących lokalizacji konfliktów zbrojnych i innych
zdarzeń. ACLED koduje działania rebeliantów, rządów i milicji w niestabilnych
państwach, określa dokładną lokalizację i datę wydarzeń bojowych, przekazanie
kontroli wojskowej, ustanowienie kwatery głównej, przemoc cywilną i zamieszki
(Raleigh, Linke, Hegre i Karlsen, 2010). Zbiór danych objął 50 niestabilnych krajów
w okresie od 1997 do 2010 r. Co ciekawe, wyniki badań dotyczących konfliktów
na szczeblu niższym niż krajowy podważają wnioski z badań na poziomie
krajowym. W krótkiej analizie opisowej autorzy stwierdzili, że konflikty obejmują
obecnie średnio około 15% terytorium państwa, ale prawie połowa obszaru
państwa może być bezpośrednio dotknięta ich skutkami.
Karl DeRouen, Jacob Bercovitch i Paulina Pospieszna w kolejnej bazie
zauważają, że mediacja jest jednym z niewielu mechanizmów wpływu
społeczności międzynarodowej na przebieg wojen domowych (DeRouen,
Bercovitch i Pospieszna, 2011). W swoim artykule przedstawili zbiór danych
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dotyczący mediacji w wojnach domowych – zwany Civil Wars Mediation (CWM).
Jest to pierwszy zbiór danych skupiający się wyłącznie na mediacji w wojnie
domowej. Dane te dotyczą lat 1946–2004, uporządkowane są według spraw
mediacyjnych i etapu wojny domowej i dostarczają informacji o zdarzeniach
mediacyjnych. Wykazano, że mediacja jest funkcją rodzaju wojny (wojny
terytorialne i umiędzynarodowione są bardziej podatne na mediacje), czasu
trwania wojny (im dłuższa wojna, tym większe prawdopodobieństwo mediacji),
czynników podażowych (liczba demokracji na świecie i średnia polityki globalnej)
oraz warstwy (w kolejnych wojnach tych samych rywali prawdopodobieństwo
wystąpienia mediacji jest mniejsze). Wydaje się, że zgony związane z walką
również zwiększają szanse na mediację, ale taka możliwość jest nieznaczna.
Michael Elliot ogłosił zbiór danych, który podsumowuje wyniki
kompleksowego kodowania 779 instrumentów dotyczących praw człowieka,
utworzonych w latach 1863–2003 (Elliott, 2011). Wyniki badania ukazują, ile
opracowano instrumentów dotyczących praw człowieka, jakie rodzaje naruszeń
były najbardziej widoczne, liczbę praw oraz ostateczne aspiracje związane
z realizacją praw człowieka. Następnie omówiono potencjalne zastosowania tego
zbioru danych. Autor podkreśla, że w szczególności wyniki rzuciły nowe światło
na historyczny rozwój praw człowieka.
Kolejna baza przedstawia zbiór danych dotyczący funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości po konflikcie (Post-conflict Justice, PCJ), który zawiera przegląd
tego, czy, gdzie i jak kraje pokonfliktowe zajmują się wykroczeniami popełnionymi
w związku z poprzednim konfliktem zbrojnym (Binningsbø, Loyle, Gates i Elster,
2012). Badacze analizują, które kraje decydują się na wdrożenie PCJ; gdzie je
wdrożono oraz jakie środki są podejmowane w społeczeństwach pokonfliktowych
w celu zwalczania nadużyć w przeszłości. Omawiany zestaw danych obejmuje
wszystkie pozasystemowe, umiędzynarodowione i wewnętrzne konflikty zbrojne
w okresie od 1946 do 2006 r. Działania w zakresie wymiaru sprawiedliwości
po konflikcie obejmują: procesy sądowe, komisje prawdy i pojedniania,
odszkodowania, amnestie, a także czystki i wygnanie.
W 2014 r. zaprezentowano bazę danych SVAC dotyczącą przemocy seksualnej
w konfliktach zbrojnych (Cohen, Nordås, 2014). Obejmuje ona 129 aktywnych
konfliktów i 625 uzbrojonych podmiotów zaangażowanych w te konflikty
w latach 1989–2009. Dane dotyczą sześciu wymiarów przemocy seksualnej:
rozpowszechnienia, sprawców, ofiar, form, lokalizacji i czasu. Baz ta zawiera

258

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

również raporty dotyczące przemocy seksualnej popełnionej przez podmioty
konfliktu w ciągu pięciu lat po jego zakończeniu. Wśród przedstawionych
spostrzeżeń jest i to, że rozpowszechnienie przemocy seksualnej różni się
w zależności od grupy sprawców, co sugeruje, że naruszenia seksualne są
powszechne – ale nie wszechobecne. Ponadto okazuje się, że siły zbrojne państwa
są częściej zgłaszane jako sprawcy przemocy seksualnej niż grupy rebeliantów lub
bojówki. Czasami liczba tych czynów utrzymuje się nabardzo wysokim poziomie.
W 2016 r. przedstawiono dane o przepisach dotyczących reformy policji
w porozumieniach pokojowych (Police Reforms in Peace Agreements, PRPA)
w latach 1975–2011 (Ansorg, Haass, Strasheim, 2016). Zbiór danych PRPA dodaje
również wymiar ilościowy literatury na temat reformy sektora bezpieczeństwa
po konflikcie i zawiera informacje o sześciu podtypach reformy policji:
zdolności, szkolenia, standardy praw człowieka, odpowiedzialność, skład sił oraz
międzynarodowe szkolenia i monitorowanie. Autorzy uważają, że istnieje duże
globalne zapotrzebowanie na uregulowanie reformy policji w drodze porozumień
pokojowych. Obecnie postanowienia dotyczące reformy policji są częściej
włączane do porozumień niż warunki ugodowe, które wymagają podziału władzy
lub wyborów.
W 2017 r. Kenneth Schultz opublikował dane na temat międzypaństwowych
sporów terytorialnych (Schultz, 2017). W artykule zaprezentowano mapy cyfrowe
regionów, które były przedmiotem międzypaństwowych sporów terytorialnych
w latach 1947–2000. W szczególności wykorzystuje się te dane, aby (1) pokazać,
jak różne pomiary zasięgu geograficznego sporów mogą pomóc w rozwiązaniu
mechanizmów tłumienia handlu międzynarodowego, i (2) podać w wątpliwość
rolę złóż ropy naftowej w podsycaniu konfliktów terytorialnych.
W 2018 r. opublikowano tekst zespołu Thomasa Bierstekera na temat sankcji
ONZ (Biersteker, Eckert, Tourinho i Hudáková, 2018). Rada Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych coraz częściej stosuje sankcje
ukierunkowane, aby stawić czoła głównym wyzwaniom dla międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono zbiory danych ilościowych
i jakościowych Konsorcjum Sankcji Docelowych (TSC), które obejmują wszystkie
ukierunkowane sankcje ONZ nałożone w latach 1991–2013. Dwa zbiory danych
TSC oceniają sankcje ukierunkowane ONZ jako skuteczne w 22% przypadków
i opisują główne aspekty systemów sankcji ukierunkowanych ONZ, w tym
rodzaje sankcji, ich cele i skutki, relacje z innymi instytucjami, systemy sankcji
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i instrumenty polityczne, mechanizmy radzenia sobie z nimi i unikania ich oraz
niezamierzone konsekwencje.
Dużym zainteresowaniem badaczy nadal cieszą się dyktatury wojskowe
(Panel, 2017). Wcześniejsze badania wykazały, że dyktatury wojskowe wykazują
dużą skłonność do inicjowania zmilitaryzowanych sporów międzypaństwowych.
Jednak nie ma zgody co do tego, która cecha reżimów wojskowych może najlepiej
wyjaśniać to zachowanie. W artykule wyróżniono trzy potencjalne przyczyny:
ryzyko zamachu stanu, wojskowa afiliacja dyktatora oraz wpływ wojska na politykę.
Podczas gdy ryzyko zamachu stanu jest silnym predyktorem rozpoczęcia konfliktu,
to afiliacja wojskowa dyktatora nie wpływa na jego politykę zagraniczną. Ponadto
istnieją niepewne dowody na to, że wpływ wojska na politykę wewnętrzną ma
wręcz negatywny wpływ na inicjację sporów z innymi państwami. Ustalenia te
podważają zatem pogląd, że polityka zagraniczna reżimów wojskowych wynika
z kultury organizacyjnej wojska.
W 2019 r. opublikowano bazę The Defense Coopertion Agreement Dataset
(DCAD). Jej autor zauważa, że globalna struktura sojuszy pozostaje względnie
statyczna od dziesięcioleci (Kinne, 2020). Z kolei rządy są coraz bardziej aktywne
w zakresie porozumień o współpracy w dziedzinie obronności (DCA). Te
dwustronne traktaty ramowe instytucjonalizują stosunki obronne sygnatariuszy,
ułatwiając tak szeroko zakrojone działania, jak koordynacja polityki obronnej,
wspólne badania i rozwój, produkcja broni i handel bronią, czy wspólne ćwiczenia
wojskowe, programy szkoleniowe, utrzymywanie pokoju oraz wymiana informacji.
Prawie 2000 porozumień DCA zostało podpisanych od 1980 r. Wstępne dowody
sugerują, że DCA mają wpływ na liczne wyniki w zakresie bezpieczeństwa oraz
że rządy coraz częściej włączają DCA jako podstawowe elementy swoich strategii
bezpieczeństwa.
Krista Wiegand i Eric Keels opublikowali natomiast kolejne badania analizujące
relacje między instytucjami demokratycznymi a czasem trwania wojen domowych
w okresie między 1950 a 2009 r. (Wiegand i Keels, 2019). W szczególności większe
ograniczenia nałożone na kierownictwo polityczne państwa często prowadzą do
znacznie dłuższych wojen domowych, ponieważ przywódcy mają ograniczone
możliwości negocjowania z dysydentami. Artykuł sugeruje, że większe zwycięskie
koalicje pozwalają rządom na bardziej wiarygodne negocjacje, ale także
nakładają ograniczenia na to, co mogą zaoferować rządy, ponieważ porozumienia
pokojowe mogą zrazić członków koalicji. Ważnym czynnikiem jest obecność
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na terytorium państwa surowców strategicznych, np. ropy naftowej. Przyszły
dostęp do powojennego bogactwa naftowego pozwala na zawieranie porozumień
pokojowych, skracając tym samym czas trwania wojen domowych.
W 2019 r. ukazała się również analiza Carmeli Lutmar i L.G. Terris dotycząca
zmian przywództwa w organizacjach rebelianckich (Lutmar i Terris, 2019).
Stwierdzono, że zmiany w przywództwie wpływają na decyzje państw w polityce
zagranicznej, w szczególności w odniesieniu do wojny i pokoju między państwami.
Autorzy przedstawiają obszerny zbiór danych dotyczących zmian przywództwa
w grupach rebeliantów w latach 1946–2010.
W ostatnich latach rozwinięto liczne nowe zbiory danych. Przykładem jest
choćby baza Strategie i Taktyki w Konfliktach Zbrojnych (Strategies and Tactics in
Armed Conflicts, STAC), która zbiera dane dotyczące strategii i taktyk stosowanych
przez strony wojujące w 197 konfliktach zbrojnych, do jakich doszło między
1945 a 2013 r. (Sullivan i Karreth, 2019). Z kolei w najnowszej bazie organizacji
terrorystycznych EDTG uwzględniono rozszerzony zestaw danych obejmujący
760 grup terrorystycznych, które brały udział w atakach w latach 1970–2016 (Hou,
Gaibulloev i Sandler, 2020). Zmienne grup terrorystycznych w EDTG obejmują
ideologię, główne cele, datę rozpoczęcia, czas trwania, kraj bazowy, różnorodność
ataków, alternatywne zakończenia konfrontacji i inne. Do ciekawszych ustaleń
badaczy należy twierdzenie, że międzynarodowe ataki terrorystyczne zwiększają
prawdopodobieństwo niepowodzenia grupy. Wykazano również, że po 2001 r.
religijne grupy terrorystyczne były bardziej odporne na rozpad niż ugrupowania
wyznające inne rodzaje systemów światopoglądowych.
Ważna jest opublikowana niedawno baza danych porozumień pokojowych
PA-X (Bell i Badanjak, 2019). Zaprojektowano ją w celu lepszego zrozumienia
negocjacji pokojowych. Umożliwia ona naukowcom, mediatorom, stronom
konfliktu i innym podmiotom systematyczne porównywanie, w jaki sposób procesy
pokojowe i transformacyjne formalizują negocjowane zobowiązania pokojowe.
PA-X ujmuje porozumienia na wszystkich etapach procesu pokojowego dla
okresu od 1990 do 2016 r. Obejmują one zawieszenie broni, wstępne negocjacje,
merytoryczne (częściowe i kompleksowe) oraz umowy wdrożeniowe, z podziałem
na kraje / podmioty, regiony, rodzaje konfliktów, rodzaje umów. W sumie baza
zawiera ponad 1500 umów z ponad 140 procesów pokojowych i przejściowych. PA-X
zapewnia pełne teksty umów oraz kodowanie jakościowe i ilościowe 225 kategorii
związanych z polityką, prawem, bezpieczeństwem, rozwojem i wdrażaniem. Do
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wniosków autorów należą m.in. takie stwierdzenia, że skomplikowanie procesu
pokojowego koreluje ze zmniejszonym prawdopodobieństwem ponownego
konfliktu.
Podsumowanie
Powyżej omówiono w zarysie kilkadziesiąt narzędzi służących do zbierania
i agregacji danych w studiach nad bezpieczeństwem. W centrum zainteresowania
badaczy są konflikty na różnych poziomach analizy. Do ich badania wykorzystuje
się metody ilościowe. Wydarzenia są badane pod kątem rozmaitych zmiennych:
uczestnicy konfliktów, czas trwania, lokalizacja, skala, intensywność, uzbrojenie,
procesy pokojowe, stabilizacyjne oraz dotyczące zapobiegania konfliktom. Drugą
ważną wartością są zasoby materialne (np. terytorium, surowce) i symboliczne
(np. władza, religia), o które te konflikty się toczą. W ten sposób studia nad
bezpieczeństwem wykorzystują analizę danych ekonomicznych i społecznych
oraz angażują się w badanie instytucji, które zarządzają jakością życia ludności.
Jest to zauważalny trend.
Przeprowadzona metaanaliza potwierdza, że indeksy i wskaźniki są ważnym
źródłem zobiektywizowanej wiedzy i częstym elementem w tworzeniu baz
danych, co prowadzi do rozwoju teorii bezpieczeństwa. Widać to na tle przyjętego
przez Szkołę Kopenhaską założenia o sektorowości zagadnień bezpieczeństwa,
które z biegiem lat zyskuje na znaczeniu jako mapa zagadnień naukowych
w security studies (Buzan, Waever i de Wilde, 1998; Albert i Buzan, 2011).
Zebrane źródła wskazują na rosnące znaczenie sektorów bezpieczeństwa
ekonomicznego i społecznego jako tła konfliktów politycznych i wojskowych.
Osobną rolę odgrywają studia strategiczne, które opisują specyfikę konfliktów,
sojuszy czy zbrojeń pod kątem militarnym i politycznym. Również i studia
krytyczne zyskują dzięki bazom i indeksom mnóstwo danych porównawczych,
które można wykorzystać jako uzupełnienie badań terenowych, dyskursu, paneli
eksperckich i innych badań jakościowych. Tworzenie baz i indeksów wydaje się
też coraz popularniejszą metodą promowania ustaleń naukowych oraz zespołów
autorskich, co następuje poprzez wnoszenie do debaty tzw. twardej wiedzy.
Zbiory danych i indeksy bezpieczeństwa zazwyczaj są neutralne, choć wykazują
związek z obroną idei demokracji, co uzasadnione jest jednak naukowo większą
stabilnością systemów władzy demokratycznej, ich większą skłonnością do działań
pokojowych i – tym samym – mniejszą skłonnością do konfliktów. W analizach
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pobrzmiewają też echa koncepcji demokratycznego pokoju i społecznego
konstruowania zagrożeń, z czym korespondują ustalenia Szkoły Kopenhaskiej
i przedstawicieli teorii krytycznej. W zebranych materiałach brakowało jednak
analiz wpływu nowoczesnych mediów na bezpieczeństwo. Sumarycznie ujmując,
bazy danych i indeksy cechują się wysoką przydatnością na gruncie każdej
z wiodących tradycji teoretycznych i są używane przez badaczy wywodzących
się ze wszystkich czołowych szkół teorii bezpieczeństwa do tworzenia nowych
ustaleń naukowych.
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Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania
w Przypadku Katastrof jako mechanizm zarządzania
kryzysowego NATO wobec pandemii COVID-19
Abstrakt: W środowisku międzynarodowym rośnie znaczenie pozamilitarnych kwestii
bezpieczeństwa takich jak globalne zdrowie, migracje oraz katastrofy naturalne. Przedmiotem
badań jest działanie Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof
(EADRCC), będącego głównym narzędziem zarządzania kryzysowego NATO podczas pandemii
COVID-19. Celem badań było zidentyfikowanie tych działań EADRCC, które przyczyniły się do
usprawnienia reagowania NATO wobec pandemii. W artykule wykorzystano przede wszystkim
metodę analizy krytycznej (raportów, dokumentów, literatury przedmiotu, artykułów
naukowych, materiałów prasowych) oraz analizę historyczną. Udzielono odpowiedzi na kilka
pytań badawczych: 1) Jaką rolę wobec nowych zagrożeń dla NATO może odgrywać EADRCC?
2) Jakie są znaczenie, rola i zakres zarządzania kryzysowego w funkcjonowaniu NATO? 3) Jakie
przedsięwzięcia powinien podjąć Sojusz Północnoatlantycki, aby usprawnić wykorzystanie
możliwości EADRCC w sytuacjach kryzysowych? Główna teza artykułu zakłada, że zwiększa się
rola systemu zarządzania kryzysowego NATO, w tym EADRCC, szczególnie w aspekcie operacji
reagowania kryzysowego spoza art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Rezultaty badań przedstawione
w artykule wskazują, że wymiana informacji, koordynacja działań oraz solidarność i dystrybucja
pomocy między państwami członkowskimi i partnerskimi NATO usprawniły reagowanie
na pandemię COVID-19. Wnioskiem jest, że NATO powinno rozwijać swoje zdolności oraz
instrumenty zarządzania kryzysowego, w tym EADRCC. Wskazano również na potrzebę
budowania odporności na zagrożenia pozamilitarne w sferze wojskowej i cywilnej sojuszników.
Słowa kluczowe: NATO, zarządzanie kryzysowe, pandemia COVID-19, EADRCC.

The Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre as a NATO
Crisis Management Mechanism Against the COVID-19 Pandemic
Abstract: In the international environment, the importance of non-military security issues such
as global health, migration, and natural disasters is growing. Therefore, the subject of research in
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this article is the tasks of the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC),
which is NATO’s main crisis management tool during the COVID-19 pandemic. The purpose
of the research was to identify those EADRCC activities that have contributed to improving
NATO’s response to the pandemic. The article mainly uses the method of critical analysis (reports,
documents, literature on the subject, scientific articles, press materials) and historical analysis.
Several research questions were answered. 1) What role can the EADRCC play in the face of
new threats to NATO? 2) What is the significance, role, and scope of crisis management in the
functioning of NATO? 3) What steps should the North Atlantic Alliance undertake to improve the
use of the EADRCC’s potential in crisis situations? The main thesis of the article is that the role of
NATO’s crisis management system, including the EADRCC, is increasing, especially in terms of
crisis response operations outside Article 5 of the Washington Treaty. The results of the research
presented in the article indicate that the exchange of information, coordination of tasks, as well
as solidarity and distribution of aid between NATO member and partner countries improved the
response to the COVID-19 pandemic. The conclusion is that NATO should develop its capabilities
and crisis management instruments, including the EADRCC; the need to build resilience to nonmilitary threats in allies’ military and civil spheres was also pointed out.
Keywords: NATO, crisis management, COVID-19 pandemic, EADRCC.

Wstęp
Zarządzanie kryzysowe w ramach NATO nabrało szczególnego znaczenia
wraz z zakończeniem zimnej wojny i zmniejszeniem się ryzyka ataku
zbrojnego na sojuszników, a także pojawieniem się nowych wyzwań i zagrożeń
związanych z potrzebą ochrony ludności. Ewoluowało stosownie do zmian
zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa i stało się
jednym z podstawowych zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego1. W założeniach
NATO zarządzanie kryzysowe obejmuje szerokie spektrum zaangażowania: „od
operacji o charakterze wojskowym, stabilizacyjnym i pokojowym, po ochronę
ludności przed skutkami klęsk naturalnych i katastrof technicznych, a także
pomoc humanitarną” (NATO, 2020h; Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
b.d.). Działania te określa się mianem operacji reagowania kryzysowego, które
można podzielić na operacje reagowania kryzysowego zgodnie z art. 5 traktatu
waszyngtońskiego i operacje reagowania kryzysowego spoza tego artykułu
(Marszałek, 2015). Przedsięwzięcia podejmowane przez Sojusz w walce
z pandemią COVID-19 dotyczą zdolności do prowadzenia stosownych działań
spoza artykułu 52. Wynikają one również z art. 4 wspomnianego traktatu,
Ewolucję systemu zarządzania kryzysowego NATO opisał M. Marszałek (2014).
Wyjaśnienie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień dotyczących operacji reagowania kryzysowego
spoza art. 5 traktatu waszyngtońskiego przedstawił M. Marszałek (2013).
1
2
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stanowiącym o solidarności i konsultowaniu się sojuszników wobec zagrożeń
dla ich bezpieczeństwa (Dz. U. 2000, nr 87, poz. 970).
Zaangażowanie Sojuszu w sytuacje kryzysowe wspierane jest przez system
zarządzania kryzysowego NATO, który obejmuje struktury funkcjonalne oraz
adekwatne do potrzeb siły, środki i procedury3. Okoliczności praktycznego
wykorzystania tych zasobów i instrumentów wymagają ciągłego dostosowywania
ich do zmieniającego się kontekstu bezpieczeństwa. Ze względu na swoją
specyfikę i zasięg, bezprecedensowym wyzwaniem dla NATO stała się pandemia
COVID-19. Wymusiła na sojusznikach reakcję oraz potrzebę adaptacji do nowej
formy zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Jak zauważa ambasador RP
przy NATO: „Sojusz Północnoatlantycki nie jest tutaj naturalnym organem i nie
został stworzony do walki z pandemią. Mimo to ma różnego rodzaju zdolności,
które są w tej sytuacji przydatne” (Szopa, 2020). Zostały one przedstawione
w niniejszym artykule, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości reagowania
w ramach Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypadku
Katastrof (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center – EADRCC)4.
Po wybuchu pandemii w komunikatach Rady Północnoatlantyckiej oraz
w wypowiedziach przedstawicieli NATO wskazywano, że priorytetem Sojuszu w tej
sytuacji jest utrzymanie zdolności do odstraszania i obrony własnego terytorium.
Ponieważ, jak uzasadniał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg: „wyzwania
dla bezpieczeństwa nie zmniejszyły się z powodu COVID-19” (Mesterhazy, 2020,
s. 1). Zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoană stwierdził, że
„głównym zadaniem NATO podczas pandemii jest dopilnowanie, aby kryzys
zdrowotny nie przerodził się w kryzys bezpieczeństwa” (NATO, 2020k). Dodał
również, że zmiany klimatyczne i pandemia są obecnie czynnikami, które
kształtują bezpieczeństwo Sojuszu.
W związku z globalnym rozprzestrzenianiem koronawirusa „NATO podjęło
wyzwanie zarówno pod kątem utrzymania swojej zdolności do przeciwdziałania
System tworzą: podsystem rozpoznania i wczesnego ostrzegania (NATO Intelligence Warning System
– NIWS), podsystem planowania cywilnego (Civil Emergency Planning – CEP), podsystem planowania
operacyjnego (NATO Operational Planning System – NOPS) oraz podsystem reagowania kryzysowego
(NATO Crisis Response System – NCRS). Zagadnienia elementów systemu zarządzania kryzysowego,
środków reagowania kryzysowego oraz procesu zarządzania kryzysowego NATO poruszali: W. Kitler (2011,
s. 32–56), I. Protasowicki, Z. Nowakowski i M. Juchnicki (2014); M. Marszałek (2015, s. 212–233).
4
Dalej w tekście stosuje się zamiennie skrócone wersje nazwy: EADRCC, Euroatlantycki Ośrodek oraz
Ośrodek. Polskie tłumaczenie nazwy przyjęto za M. Jochems (2006).
3

272

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

tradycyjnym zagrożeniom, ale też skoordynowania działań państw członkowskich
i partnerskich w walce z epidemią” (Szopa, 2020). Sojusz Północnoatlantycki
uruchomił mechanizmy reagowania kryzysowego usprawniające logistykę
oraz koordynację pozyskiwania niezbędnego sprzętu i środków. Wykorzystano
pozostające w dyspozycji sojuszników strategiczne zdolności transportu
powietrznego takie jak Strategic Airlift International Solution – SALIS5 oraz
Strategic Airlift Capability – SAC6. Inicjatywy te zostały powołane przez niektóre
państwa członkowskie i partnerskie NATO na wypadek potrzeby szybkiego
rozmieszczenia sił i zasobów tam, gdzie są niezbędne. Od początku pandemii
COVID-19 możliwości SALIS oraz SAC były angażowane do transportu
powietrznego środków medycznych i sprzętu. Sojusz użył również mechanizmu
Rapid Air Mobility umożliwiającego przyspieszenie wszystkich zgód państwowych
na ważne przeloty organizowane w ramach zdolności NATO-wskich oraz
poszczególnych przedsięwzięć państw członkowskich. W dotychczasowej reakcji
NATO na pandemię istotną rolę odegrała również NATO Support and Procurement
Agency – NSPA, która pomagała w zakresie wspólnych przyspieszonych zakupów,
organizowała środki transportowe Sojuszu przy przerzucie niezbędnego
zaopatrzenia oraz zarządzała tymi przedsięwzięciami od strony finansowej. Innym
ważnym narzędziem w reagowaniu NATO na pandemię okazał się tytułowy
Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania w przypadku Katastrof.
Podejmowane przez niego działania zostały opisane w niniejszym artykule m.in.
na podstawie publikowanych raportów sytuacyjnych EARDCC – COVID-19
w okresie od marca do października 2020 r.7

5
SALIS zapewnia dostęp do samolotów towarowych o dużej ładowności, takich jak AN-124-100, AN-225,
AN-22 i IŁ-76. Pozostają one gotowe do misji w ciągu kilku dni w przypadku kryzysu, w celu wsparcia
operacji krajowych, NATO i Unii Europejskiej. Pierwsze umowy czarterowe podpisano w 2006 r. Konsorcjum
SALIS składa się z dziewięciu członków NATO: Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Norwegii, Polski,
Słowacji i Słowenii (NATO, 2020i).
6
SAC zapewnia dostęp do samolotów transportowych Boeing C-17. Mogą być przeznaczone do przedsięwzięć
krajowych oraz misji NATO, ONZ i Unii Europejskiej. Pierwsze samoloty zostały dostarczone konsorcjum
w 2009 r. Wśród uczestników SAC jest 10 krajów NATO (Bułgaria, Estonia, Węgry, Litwa, Holandia,
Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia i Stany Zjednoczone) oraz dwa kraje partnerskie Sojuszu (Finlandia
i Szwecja) (NATO, 2020i).
7
W związku z zapytaniem wysłanym do EADRCC o aktualizację raportów sytuacyjnych na stronie instytucji,
autorka artykułu w dniu 09.02.2021 r. otrzymała informację od menadżera Zespołu ds. Informacji EADRCC,
że Ośrodek jest w trakcie aktualizacji raportów o sytuacji COVID-19 na stronie internetowej NATO. Po tej
wiadomości EADRCC opublikowało trzy kolejne raporty sytuacyjne, ostatni jest z 29.10.2020 r.
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Celem tego artykułu jest przedstawienie jednego z głównych ogniw
zarządzania kryzysowego NATO, jakim jest Euroatlantycki Ośrodek. W pierwszej
części opracowania omówiono znaczenie zarządzanie kryzysowego w strategii
i deklaracjach NATO oraz mandat, mechanizm działania i dotychczasowe
doświadczenia EADRCC w reagowaniu kryzysowym. Następnie opisano
przedsięwzięcia realizowane przez Euroatlantycki Ośrodek podczas COVID-19.
Udzielono odpowiedzi na kilka pytań badawczych: 1) Jaką rolę wobec nowych
zagrożeń dla NATO może odgrywać Euroatlantycki Ośrodek? 2) Jakie są
znaczenie, rola i zakres zarządzania kryzysowego w funkcjonowaniu NATO? 3)
Jakie przedsięwzięcia powinien podjąć Sojusz Północnoatlantycki, aby usprawnić
wykorzystanie możliwości EADRCC w sytuacjach kryzysowych? W artykule
wykorzystano przede wszystkim metodę analizy krytycznej oraz weryfikację
źródeł (raportów, dokumentów, literatury przedmiotu, artykułów naukowych,
materiałów prasowych). Przeprowadzono szczegółową analizę wspomnianych
raportów, dotychczas niebędących przedmiotem rozważań w literaturze
oraz zaprezentowano spostrzeżenia dotyczące pierwszego i trzeciego pytania
badawczego. Dokonano również historycznej analizy działalności EADRCC
oraz zarządzania kryzysowego NATO w celu wyciągnięcia wniosków i udzielenia
odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie badawcze.
Zarządzanie kryzysowe w strategii i deklaracjach NATO
Znaczenie zarządzania kryzysowego, w tym planowania cywilnego, zostało
podkreślone w kluczowych dokumentach, które wyznaczają ramy funkcjonowania
Sojuszu. Stosowne zapisy zostały uwzględnione w Koncepcji Strategicznej
NATO z 2010 r. oraz w deklaracjach i komunikatach Rady Północnoatlantyckiej
ogłoszonych podczas ostatnich szczytów (w Newport w 2014 r., w Warszawie
w 2016 r., w Brukseli w 2018 r. oraz w Londynie w 2019 r.).
W Koncepcji Strategicznej NATO z 2010 r. zarządzanie kryzysowe uczyniono
jednym z trzech fundamentalnych zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego obok
obrony zbiorowej oraz bezpieczeństwa kooperatywnego opartego na współpracy
z państwami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi (NATO, 2010).
W dokumencie wyartykułowano, że realizacja wszystkich głównych zadań jest
niezbędna do zagwarantowania bezpieczeństwa w zmieniającym się środowisku
międzynarodowym, przed którym stoją nowe wyzwania.
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W Koncepcji Strategicznej z Lizbony zarządzanie kryzysowe wymienia
się przede wszystkim w charakterze instrumentu realizacji zadań związanych
z konfliktami poza terytorium NATO. W dokumencie podkreśla się, że Sojusz ma
zdolności reagowania na każdym etapie kryzysów – przed konfliktami, w czasie
ich trwania i po nich. Zobowiązano się, że NATO będzie angażować się w te
kryzysy i konflikty poza granicami Sojuszu, które mogą stwarzać bezpośrednie
zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. W takich przypadkach
NATO będzie udzielać pomocy w opanowywaniu rozwijających się kryzysów,
zanim nastąpi ich eskalacja, wygaszać trwające konflikty, wspierać umacnianie
stabilności w sytuacjach pokonfliktowych. W tym celu NATO będzie podejmować
współpracę z państwami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi oraz
innymi podmiotami operującymi w rejonie objętym sytuacją kryzysową, aby
dążyć do kompleksowego oddziaływania politycznego, cywilnego i militarnego
(Protasowicki, Nowakowski, Juchnicki, 2014).
Ujęte w koncepcji wytyczne do zarządzenia kryzysowego opracowane zostały
na podstawie wcześniejszych doświadczeń z operacji NATO w Afganistanie oraz
na Zachodnich Bałkanach i dotyczą przede wszystkim działań ekspedycyjnych
(Banasik, 2017, s. 346). Ustalono, że NATO poprawi zdolności do przewidywania
kryzysów, wzmocni cywilno-wojskowe planowanie oraz utworzy, w niezbędnym
zakresie, zdolności do cywilnego zarządzania kryzysowego. W przypadku
operacyjnego zaangażowania członkowie Sojuszu wyznaczą cywilnych
specjalistów gotowych do wspierania procesu odbudowy państw dotkniętych
kryzysem. Założono również dążenie do sprawnego formowania i szkolenia
lokalnych sił bezpieczeństwa w celu szybkiego przekazania odpowiedzialności za
utrzymanie bezpieczeństwa w rejonach konfliktów.
W kontekście formalnych podstaw reagowania sojuszników na pandemię
COVID-19 należy zauważyć, że w dokumencie strategicznym mało jest
postanowień dotyczących zarządzania kryzowego w innych aspektach niż
związanych z operacjami reagowania kryzysowego podczas konfliktów.
Niewiele zapisów w koncepcji można odnieść do ewentualnych działań Sojuszu
na wypadek zagrożeń niemilitarnych, wynikających z przyczyn naturalnych.
Jedynie w części dotyczącej charakterystyki środowiska bezpieczeństwa
stwierdza się, że: „kluczowe ograniczenia w dziedzinie środowiska naturalnego
i zasobów, włączając w to ryzyka zdrowotne, zmiany klimatu, niedobory wody
i wzrastające potrzeby energetyczne, będą dalej kształtowały przyszłe środowisko
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bezpieczeństwa w dziedzinach zainteresowania NATO oraz będą miały możliwość
znacząco wpłynąć na planowanie i operacje NATO” (NATO, 2010).
W następstwie aneksji Krymu przez Rosję i związanych z tym działań
hybrydowych oraz ekspansji tzw. Państwa Islamskiego Sojusz zaczął adaptować
się do nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa i wypracowywać mechanizmy reakcji
na nie. Na szczycie NATO w Newport szefowie państw i rządów zadecydowali
o wzmocnieniu odstraszania i mechanizmów obrony kolektywnej, a także
o wspieraniu zaangażowania państw w zwiększanie tzw. odporności (Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego, 2014). W celu sprostania nowym wyzwaniom
podczas szczytu przyjęto Plan Gotowości NATO (Readiness Action Plan) (NATO,
2016a). Zawierał on pakiet reform Sojuszu, które miały zwiększyć obecność
wojskową na wschodnich rubieżach Sojuszu oraz zdolności zarządzania
kryzysowego8. Ponadto w związku z narastającymi zagrożeniami i atakami
cybernetycznymi przywódcy państw członkowskich NATO przyjęli Wzmocnioną
Politykę Cyberobrony (Enhanced Cyber Defence Policy). W celu zwiększania
odporności Sojuszu na ataki cybernetyczne postanowiono, że na państwach
członkowskich spoczywa obowiązek stworzenia odpowiedniej ochrony własnych
sieci narodowych.
Wydarzenia z 2014 r. uświadomiły sojusznikom, że wypełnianie podstawowych
zadań wojskowych NATO w dużej mierze zależy od ich odporności (resilience)9.
Stanowi ona „pierwszą linię obrony” Sojuszu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
definiuje odporność jako: „zmniejszanie podatności, czyli słabych stron państw
oraz poprawę odtwarzania własnych zdolności powstałych wskutek wystąpienia
zdarzeń związanych z szerokim wachlarzem zagrożeń (od katastrof naturalnych
i spowodowanych działaniem człowieka, aż po terroryzm, zagrożenia hybrydowe,
a nawet konflikty zbrojne) w taki sposób, żeby można było szybko i sprawnie
powrócić do normalnego funkcjonowania” (RCB, b.d.).
8
M. Banasik, w kontekście konfliktu na Ukrainie w 2014 r. oraz zapisów RAP, wskazuje na potrzebę
zweryfikowania mechanizmu systemu zarządzania kryzysowego NATO celem usprawnienia
podejmowania decyzji politycznych oraz ewentualnego użycia sił zbrojnych (Banasik, 2015, s.
65).
9
Budowanie odporności przez państwa członkowskie NATO nie jest nowym zadaniem.
Postanowienia art. 3 traktatu waszyngtońskiego zobowiązywały sojuszników do tworzenia
i utrzymywania zdolności opierania się atakom zbrojnym. W czasie zimnej wojny odporność
rozumiano przede wszystkim jako zdolność i gotowość do odparcia ataku. W związku z nowymi
zagrożeniami i wyzwaniami tzw. odporność państw nabrała szerszego znaczenia i obejmuje wiele
aspektów niemilitarnych (Roepke i Thankey, 2019).
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Katalizatorem do rozmów o zwiększaniu odporności państw członkowskich
NATO było nasilenie się w otoczeniu Sojuszu ataków cybernetycznych, walki
informacyjnej oraz zagrożeń terrorystycznych. Zgodnie z przytoczoną powyżej
definicją, koncepcja budowania odporności ma szerszy zakres i obejmuje
również zmniejszanie skutków katastrof naturalnych. Można więc zauważyć,
że reagowanie sojuszników na pandemię COVID-19, poprzez zapobieganie
i minimalizowanie strat, ma swoje podstawy m.in. w postanowieniach szczytu
walijskiego dotyczących budowania odporności.
Podczas posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie w 2016 r. szefowie
państw i rządów Sojuszu złożyli istotne deklaracje zwiększania odporności na całe
spektrum zagrożeń. Przedstawiciele państw NATO zobowiązali się do wdrożenia
podstawowych wymogów w celu budowania odporności krajowej w siedmiu
krytycznych sektorach (Seven Baseline Resilience Requirements)10. Zakładają one
dążenie do zapewnienia ciągłości władzy państwowej i podstawowych usług,
bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury cywilnej oraz wsparcia dla sił zbrojnych
za pomocą środków cywilnych zarówno w czasie pokoju, w kryzysie, jak i w czasie
wojny. W realizację tych zadań zaangażowanych jest wiele podmiotów: rząd,
różne resorty cywilne, siły wojskowe, a także sektor prywatny i organizacje
pozarządowe. W komunikacie końcowym ze szczytu NATO w Warszawie
podkreślono, że gotowość cywilna (Civil Preparedness) jest centralnym filarem
odporności sojuszników i krytycznym elementem umożliwiającym Sojuszowi
rozwój obrony kolektywnej (Ministerstwo Obrony Narodowej, 2016). Jednakże
odpowiedzialność w tej kwestii przede wszystkim spoczywa na poszczególnych
krajach, natomiast NATO wspiera je, opracowując wytyczne i narzędzia sektorowe.
Podczas wspomnianych szczytów NATO w Brukseli oraz w Londynie
sojusznicy deklarowali kontynuowanie polityki wzmacniania odporności
społeczeństw w tych samych obszarach. Priorytetowo traktowali zwiększenie
zdolności do reagowania na cyberataki i taktyki hybrydowe oraz zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury krytycznej (NATO, 2018a; NATO
2019c). Podkreślali, że kompleksowe podejście polityczne, cywilne i wojskowe
10
Zwiększanie odporności zadeklarowano w następujących obszarach: 1. ciągłość władzy
państwowej i podstawowych usług; 2. stabilność dostaw energii; 3. umiejętność skutecznego
radzenia sobie z niekontrolowanym przemieszczaniem się ludzi; 4. odpowiednie zasoby żywności
i wody; 5. umiejętność radzenia sobie z masowymi ofiarami; 6. odporność cywilnych systemów
łączności; 7. odporność systemu transportu cywilnego (NATO, 2016b).
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ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa
kooperacyjnego wobec złożonego i zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.
W przedstawionych postanowieniach i deklaracjach ze szczytów Rady
Północnoatlantyckiej niejednokrotnie wskazywano na potrzebę realizowania
zarządzania kryzysowego, obok obrony zbiorowej i bezpieczeństwa kooperatywnego,
do zapewniania wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim
NATO. Budowanie odporności sojuszników przede wszystkim dotyczyło
przygotowania się do odstraszania i obrony, mającego na celu zniechęcenie
przeciwnika do ataku. Rzadko kiedy odnoszono się we wspomnianych dokumentach
do aspektów wzmocnienia zdolności reagowania społeczeństw na wypadek
poważnych katastrof naturalnych, w tym globalnego kryzysu zdrowotnego.
W 2020 r. nie odbył się szczyt NATO, jednakże na uwagę zasługuje spotkanie
Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów spraw zagranicznych
2 kwietnia 2020 r., którzy ze względu na rozprzestrzeniający się wirus pierwszy
raz w historii obradowali podczas wideokonferencji. Kwestie pandemii stały się
głównym tematem tego spotkania. Ministrowie polecili naczelnemu dowódcy sił
sojuszniczych w Europie koordynowanie działania w walce z koronawirusem.
Rozważali również, jak skutecznie wykorzystać zdolności i struktury wojskowe
NATO do wspierania wysiłków krajowych (NATO, 2020c).
Podczas telekonferencji prasowej w Brukseli, poprzedzającej spotkanie
Rady Północnoatlantyckiej, sekretarz generalny NATO J. Stoltenberg stwierdził,
że „sojusznicy powinni rozważyć, jakie jeszcze należy podjąć kroki, aby
skoordynować odpowiedź na kryzys, oraz powinni ocenić odporność swoich
systemów ochrony zdrowia i cywilnej infrastruktury. Sojusz musi przyjrzeć
się siedmiu podstawowym wymaganiom dotyczącym odporności i sprawdzić,
czy istnieje potrzeba rozszerzenia ich w świetle wydarzeń pandemii”11 (NATO,
2020b). W swej wypowiedzi sekretarz generalny podkreślił również istotną rolę
Euroatlantyckiego Ośrodka w mobilizowaniu wsparcia dla państw członkowskich
i partnerskich NATO. Odwołał się także do solidarności sojuszniczej: „jesteśmy
w tym kryzysie razem i kiedy reagujemy razem, nasza reakcja jest bardziej
skuteczna” (NATO, 2020b). Po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych
J. Stoltenberg poczynił uwagę, że: „NATO zostało stworzone, aby radzić sobie
z kryzysami i może w tej kwestii odgrywać istotną rolę” (NATO, 2020d).
11

Wszystkie zamieszczone w artykule tłumaczenia źródeł anglojęzycznych są własne.
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Mandat EADRCC
Euroatlantycki Ośrodek ma swoją siedzibę w Kwaterze Głównej NATO
w Brukseli i funkcjonuje w trybie ciągłym. Został powołany w 1998 r. przez Radę
Partnerstwa Euroatlantyckiego (the Euro-Atlantic Partnership Council – EAPC)12
z inicjatywy Rosji. Personel Ośrodka składa się z oddelegowanych przedstawicieli
państw członkowskich Sojuszu i krajów partnerskich oraz reprezentantów
Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO13. Głównym zadaniem
EADRCC jest koordynowanie pomocy wśród członków NATO oraz państw
partnerskich, na podstawie zgłoszonego przez nie zapotrzebowania oraz ofert
udzielenia wsparcia. Do obowiązków Euroatlantyckiego Ośrodka należy również
informowanie sekretarza generalnego NATO o wszelkich katastrofach w obszarze
euroatlantyckim. Ponadto EADRCC odpowiada za wypracowanie koncepcji
Euroatlantyckiej Jednostki Reagowania w przypadku Katastrof (the Euro-Atlantic
Disaster Response Unit – EADRU)14. Euroatlantycki Ośrodek jest operacyjnym
narzędziem Komitetu Planowania Cywilnego NATO (Civil Emergency Planning
Comittee – CEPC), który bezpośrednio podlega Radzie Północnoatlantyckiej
i koordynuje planowanie cywilne w różnych obszarach (Kitler, 2011, s. 32–56).
W ciągu ponad dwudziestu lat mandat Euroatlantyckiego Ośrodka został
rozszerzony zarówno w kwestii reagowania na różne kryzysy, jak i na obszarze
geograficznym. Pierwsze zadania EADRCC dotyczyły koordynacji działań pomocy
humanitarnej państw Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego, które wspierały
uchodźców podczas wojny w Kosowie pod koniec lat 90. ubiegłego wieku.
Zaangażowanie Ośrodka w kolejne zagrożenia wiązało się z prośbami państw
i potrzebą reagowania na klęski żywiołowe. Po wydarzeniach z 11 września 2001
r. Euroatlantycki Ośrodek zajmował się również konsekwencjami incydentów
Rada jest wielostronnym forum dialogu i konsultacji między wszystkimi członkami Sojuszu
i krajami Partnerstwa dla Pokoju.
13
W przypadku katastrofy skład EADRCC może zostać tymczasowo uzupełniony o dodatkowy
personel cywilny i wojskowy z NATO oraz delegacji partnerskich. Ponadto Euroatlantycki Ośrodek
ma dostęp do krajowych ekspertów cywilnych, do których można zwrócić się o udzielenie porad
w określonych obszarach w przypadku poważnej klęski.
14
EADRU została powołana również w 1998 r. przez państwa Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego.
Tworzą ją niestałe, wielonarodowe siły składające się z elementów cywilnych i wojskowych, zdolne
do rozmieszczenia w przypadku poważnych klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych
przez człowieka w państwie członkowskim NATO lub kraju partnerskim. Zasoby EADEUR
obejmują m.in. wykwalifikowany personel jednostek ratowniczych i medycznych, sprzęt oraz
zabezpieczenie logistyczne (Marszałek, 2011, s. 247).
12
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chemicznych, biologicznych, radiologicznych czy jądrowych, w tym ataków
terrorystycznych. W 2004 r. Rada Północnoatlantycka rozszerzyła mandat
EADRCC o wsparcie Afganistanu w przypadku klęsk żywiołowych. W 2007
r. mandat ten został rozciągnięty na wszystkie obszary, w których NATO jest
zaangażowane militarnie. Następnie dwa lata później dostęp do EADRCC
uzyskały kraje Dialogu Śródziemnomorskiego15 i Stambulskiej Inicjatywy
Współpracy16, a w grudniu 2011 r. pozostałe państwa partnerskie17. Obecnie
mandat Euroatlantyckiego Ośrodka obejmuje koordynację międzynarodowego
wsparcia wśród blisko siedemdziesięciu państw.
Potencjał EADRCC wynika z liczby zaangażowanych państw, jak również
ze skutecznej współpracy z organizacjami międzynarodowymi, które są integralną
częścią zarządzania kryzysowego. Euroatlantycki Ośrodek ściśle współpracuje
m.in. z Biurem ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – UN OCHA), Centrum
Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE (the Emergency Response Coordination
Centre – ERCC), władzami krajowymi, organami wojskowymi NATO i innymi
odpowiednimi organizacjami.
Dotychczasowe doświadczenia EADRCC w reagowaniu kryzysowym
Ze względu na dotychczasowe doświadczenie Euroatlantycki Ośrodek może
być ważnym narzędziem dla NATO w miarę ewolucji środowiska zagrożeń
transatlantyckich. EADRCC ma długą historię zarządzania kryzysami naturalnymi
oraz spowodowanymi przez człowieka. Od momentu utworzenia koordynował
przepływ informacji na podstawie ponad 80 złożonych wniosków o udzielenie
wsparcia podczas kryzysów w Europie i na całym świecie, z czego ostatnich 21
(od marca 2020 r. do października 2021 r.) dotyczyło reagowania w związku
z pandemią COVID-19 (NATO, 2020e).
Przede wszystkim w obliczu pandemii COVID-19 istotne wydają się
wcześniejsze doświadczenia EADRCC we wspomaganiu reagowania na epidemie
15
W roku 2020 były to następujące państwa: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Mauretania, Maroko
i Tunezja.
16
Do udziału zaproszono sześć krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Do tej pory cztery z nich
dołączyły: Bahrajn, Katar, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska i Oman
wykazały zainteresowanie inicjatywą.
17
W roku 2020 były to następujące państwa: Afganistan, Australia, Irak, Japonia, Kolumbia, Korea,
Mongolia, Nowa Zelandia i Pakistan.
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i pandemie, które prawdopodobnie nasilą się w zglobalizowanym świecie. Ośrodek
pomógł w zwalczaniu grypy pandemicznej H1N1 w Bułgarii i na Ukrainie
(listopad 2009), wirusa Ebola w Afryce Zachodniej (wrzesień 2014) oraz
niedoboru ludzkich immunoglobulin w Rumunii (marzec 2018). Przedsięwzięcia,
które są realizowane przez EADRCC w przypadku pandemii, zostały opisane
na przykładzie działań wobec COVID-19 w dalszej części artykułu.
Euroatlantycki Ośrodek ma szerokie doświadczenie w zakresie różnych działań
humanitarnych i pomocy w przypadku katastrof. Przepływ informacji w ramach
EADRCC niejednokrotnie usprawniał udzielanie wsparcia podczas powodzi
m.in. w Albanii, Tadżykistanie i Pakistanie. Ośrodek wielokrotnie koordynował
pomoc związaną z pożarami lasów m.in. w Izraelu, Gruzji, Szwecji i na Łotwie.
Zaangażowany był również w pomoc humanitarną i usuwanie niszczycielskich
skutków trzęsienia ziemi w Turcji, burzy śniegowej w Czarnogórze i Albanii oraz
huraganów „Katrina” i „Harvey” w Stanach Zjednoczonych. Udział Ośrodka
w powyższych przedsięwzięciach przyczynił się do rozwoju jego kompetencji
w obszarach, które mogą zostać wykorzystane w miarę postępujących zmian
klimatycznych i coraz częstszych katastrof naturalnych.
Euroatlantycki Ośrodek dotychczas niejednokrotnie odgrywał istotną
rolę w niesieniu pomocy dla uchodźców i migrantów. W swoim wczesnym
zaangażowaniu Ośrodek koncentrował się przede wszystkim na pomocy
humanitarnej dla uchodźców podczas wojny w Kosowie. Od tego czasu wiele
wysiłku na rzecz wsparcia uchodźców poczyniono w wyniku konfliktów w Syrii
i Iraku. O udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysów migracyjnych do EADRCC
zwracały się m.in. Irak, Jordania, Serbia i Turcja. Ośrodek wielokrotnie
koordynował pomoc w utworzeniu obozów dla uchodźców oraz dostarczenia
im niezbędnych środków do życia. Dalsze pandemie, zmiany klimatyczne
oraz konflikty będą skutkowały przesiedlaniem dużych grup ludzi. Kwestie
migracyjne mogą w dużym stopniu dotykać państw członkowskich NATO oraz
jego partnerów. W odpowiedzi na te problemy prawdopodobnie przydatnym
narzędziem wsparcia pozostanie EADRCC.
Ważną cechą działalności EADRCC są jego zdolności adaptacyjne do nowych
wyzwań. Wynikają one z dotychczasowego szerokiego zaangażowania oraz
specjalnie przygotowywanych symulacji treningowych. Od 2000 r. Ośrodek
organizuje dla członków Sojuszu i jego partnerów coroczne ćwiczenia terenowe
w różnych państwach z realistycznymi scenariuszami (NATO, 2019b). Dotyczyły
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one m.in. podejmowania działań podczas powodzi, trzęsienia ziemi, osunięcia
ziemi, incydentów chemicznych wpływających na ludność i infrastrukturę
krytyczną, reagowania na masowe ofiary i przeprowadzenia ewakuacji.
Ćwiczenia angażują podmioty współpracy cywilno-wojskowej z wielu państw
o różnych specjalnościach, np.: poszukiwanie i ratownictwo, wsparcie medyczne,
ratownictwo wodne oraz wykrywanie, ochrona i odkażanie chemicznobiologiczno-radiologiczne (CBRN).
Ćwiczenia organizowane na dużą skalę mają na celu budowanie krajowych
zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe oraz rozwijanie interakcji
i zbiorowego współdziałania za pomocą nowych narzędzi. W tym aspekcie
EADRCC dodatkowo korzysta z możliwości Programu NATO Nauka na Rzecz
Pokoju i Bezpieczeństwa (the Science for Peace and Security Programme – SPS
Programme), które wspomagają testowanie innowacyjnych technologii podczas
treningów18. Podczas ćwiczeń w Rumunii (lipiec 2016) (NATO, 2016c), Bośni
i Hercegowinie (wrzesień 2017) (NATO, 2018b) oraz Serbii (październik 2018)
(NATO, 2019a) przetestowano międzynarodowy system telemedyczny, wirtualną
rzeczywistość i system zarządzania incydentami nowej generacji, a także
wykorzystanie narzędzi mediów społecznościowych w celu wzmocnienia reakcji
na sytuacje kryzysowe19. Ćwiczenia przeprowadzane w ramach EADRCC mają
pomóc przygotować się do sprostania nowym wyzwaniom. EADRCC organizuje
również seminaria w celu omówienia wniosków wyciągniętych z operacji
reagowania na katastrofy oraz przeprowadzanych ćwiczeń.
Mechanizm działania EADRCC
Euroatlantycki Ośrodek odgrywa rolę biura informacyjnego koordynującego
wnioski o pomoc i oferty pomocy. Mechanizm działania zostaje uruchomiony
w momencie wpłynięcia do EADRCC zapotrzebowania na udzielenie wsparcia20.
Euroatlantycki Ośrodek przekazuje wniosek o pomoc do NATO i krajów
Program promuje dialog i współpracę praktyczną pomiędzy krajami NATO oraz krajami
partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę doświadczeń.
Program SPS oferuje finansowanie, doradztwo oraz wsparcie działań, istotnych dla zapewnienia
szeroko pojętego bezpieczeństwa, które wpisują się w strategiczne cele NATO (NATO, 2020g).
19
System telemedyczny został wykorzystany do połączenia ekspertów medycznych na całym
świecie z personelem w terenie, zapewniając porady za pośrednictwem łączności satelitarnej.
20
Wniosek o udzielenie wsparcia może wpłynąć od dotkniętego kryzysem państwa członkowskiego
NATO, państwa partnerskiego Sojuszu, UN OCHA oraz od innej organizacji zajmującej się
zarządzaniem kryzysowym.
18
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partnerskich oraz organizacji międzynarodowych (np. UN OCHA i EU ERCC).
Następnie podmioty, które mogą się zaangażować, odpowiadają, wysyłając
swoje oferty pomocy EADRCC i/lub państwu dotkniętemu klęską. Ośrodek
na bieżąco monitoruje oferty pomocy, czy zostały one zaakceptowane przez
dotknięty kraj, śledzi terminy dostaw i stopień realizacji wsparcia, czy pomoc
jest nadal potrzebna oraz aktualizuje zapotrzebowanie na nią, a także przekazuje
wiadomość o zakończeniu potrzeby udzielenia wsparcia. Te wszystkie informacje
są przekazywane do podmiotów objętych systemem współpracy w formie
raportów sytuacyjnych, jak również publikowane na stronie internetowej
EADRCC21. Należy zauważyć, że rola EADRCC polega na koordynacji, a nie
odgórnym kierowaniu. Działanie w ramach EADRCC oparte jest na bilateralnym
mechanizmie współpracy między podmiotami, Centrum zaś usprawnia przepływ
informacji. Poszczególni sojusznicy i partnerzy NATO indywidualnie oraz
dobrowolnie decydują, czy udzielić pomocy i w jakim zakresie. Reagowanie
w ramach tego mechanizmu charakteryzuje się efektywnością, ponieważ nie jest
hamowane przez przeszkody polityczne i biurokratyczne.
Współpraca w ramach EADRCC podczas COVID-19
Pandemia COVID-19 przyczyniła się do podjęcia przez państwa członkowskie
i partnerskie Sojuszu Północnoatlantyckiego współpracy w zakresie zarządzania
kryzysowego na znacznie większą niż dotąd skalę. Najważniejszym mechanizmem
NATO w tym aspekcie stał się Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania
w przypadku Katastrof. Od marca do października 2020 r. EADRCC koordynował
blisko 100 ofert pomocy w odpowiedzi na 21 wniosków o wsparcie (NATO, 2020f).
W okresie tym o pomoc zwróciło się dziewięć państw członkowskich (Hiszpania,
Czarnogóra, Włochy, Albania, Macedonia Północna, Słowenia, Bułgaria, Czechy
i Słowacja) oraz dziewięć państw partnerskich (Ukraina, Mołdawia – dwukrotnie,
Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kolumbia, Afganistan, Mongolia, Tunezja i Irak),
a także Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej oraz Międzynarodowe
Siły Pokojowe NATO w Kosowie (KFOR). W związku z dynamicznie rozwijającą się
sytuacją państwa aktualizowały swoje potrzeby i przekazywały kolejne informacje
do EADRCC, m.in. uczyniły to Albania, Kolumbia, Włochy, Mołdawia, Macedonia
Północna i Słowenia. Na dzień 29 października 2020 r. zamkniętych zostało osiem
21

http://www.nato.int/eadrcc
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wniosków o udzielenie wsparcia za pośrednictwem EADRCC złożonych przez:
Hiszpanię, Czarnogórę, Włochy, Gruzję, Słowenię, Bułgarię, UN OCHA i Czechy,
natomiast otwartych do realizacji pozostawało 13 wniosków. Poniżej w tabeli nr 1
przedstawiano udzielone wsparcie wobec podmiotów, których wnioski wpłynęły
do EADRCC do końca października 2020 r.
Tabela 1. Dwustronne oferty pomocy humanitarnej koordynowane przez EADRCC
(marzec–październik 2020 r.).
Strony zwracające
Strony
się o pomoc/
data wpłynięcia udzielające
pomocy
wniosku do
EADRCC

Forma udzielonej pomocy

Źródło informacji:
Raporty EARDCC –
COVID-19

Ukraina
23.03.2020 r.

Litwa,
Słowacja,
Wielka
Brytania,
Polska

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Raport 10 z 30.04.2020,
Raport 13 z 22.05.2020,
Raport 14 z 29.05.2020,
Raport 16 z 11.06.2020,
Raport 18 z 25.06.2020,
Raport 19 z 02.07.2020

Hiszpania
24.03.2020 r.

Czechy,
Turcja,
Estonia

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Raport 1 z 01.04.2020,
Raport 8 z 15.04.2020,
Raport 9 z 23.04.2020

Czarnogóra
26.03.2020 r.
27.03.2020 r.
(wniosek
uzupełniający)

Holandia,
Turcja,
Stany
Zjednoczone,
Węgry,
Polska

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Raport 1 z 01.04.2020,
Raport 6 z 09.04.2020,
Raport 10 z 30.04.2020,
Raport 12 z 15.05.2020,
Raport 14 z 29.05.2020
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Włochy
26.03.2020 r.

Albania
27.03.2020 r.

Północna
Macedonia
30.03.2020 r.

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2021, vol. 15, nr 1

Raport 1 z 01.04.2020,
Raport 8 z 15.04.2020,
Raport 9 z 23.04.2020

Czechy,
Turcja,
Estonia,
Słowacja

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Stany
Zjednoczone

Pomoc finansowa

Raport 10 z 30.04.2020

Polska,
Rumunia,
Albania,

Wysłanie personelu medycznego

Raport 1 z 01.04.2020,
Raport 9 z 23.04.2020,
Raport 13 z 22.05.2020

Stany
Zjednoczone,
Austria,
Bułgaria,
Polska

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Turcja,
Czechy,
Stany
Zjednoczone,
Bułgaria,
Polska

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Raport 6 z 09.04.2020,
Raport 7 z 14.04.2020,
Raport 8 z 15.04.2020,
Raport 14 z 29.05.2020

Austria

Dostarczenie generatorów prądu,
namiotów, materacy z posłaniem,
środków higienicznych

Raport 13 z 22.05.2020

Raport 7 z 14.04.2020,
Raport 13 z 22.05.2020,
Raport 14 z 29.05.2020
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Stany
Zjednoczone

Mołdawia
01.04.2020 r.
12.06.2020 r.

Węgry,
Rumunia,
Austria

Litwa

Polska
Turcja,
Polska
Bośnia
i Hercegowina
02.04.2020 r.

Gruzja
03.04.2020 r.

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego, łóżek polowych
z posłaniem oraz nagrzewnic
powietrza

Raport 10 z 30.04.2020,
Raport 13 z 22.05.2020

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Raport 10 z 30.04.2020,
Raport 12 z 15.05.2020,
Raport 13 z 22.05.2020

Dostarczenie sprzętu ochronnego
Raport 10 z 30.04.2020,
oraz transport mołdawskiego
personelu wojskowego pozostającego Raport 13 z 22.05.2020
na terenie Litwy
Pomoc finansowa, dostarczenie
sprzętu ochronnego i środków
dezynfekujących

Raport 15 z 04.06.2020,
Raport 19 z 02.06.2020

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Raport 6 z 09.04.2020,
Raport 14 z 29.05.2020,
Raport 15 z 04.06.2020

Dostarczenie sprzętu medycznego
Stany
i ochronnego, środków higienicznych
Zjednoczone,
i dezynfekujących, namiotów,
Słowenia,
łóżek polowych z posłaniem oraz
Austria
nagrzewnic powietrza

Raport 8 z 15.04.2020,
Raport 9 z 23.04.2020,
Raport 10 z 30.04.2020,
Raport 13 z 22.05.2020,
Raport 14 z 29.05.2020

Stany
Zjednoczone,
Wielka
Brytania,
Polska,
Dania,
Łotwa

Raport 11 z 06.05.2020,
Raport 17 z 19.06.2020,
Raport 20 z 07.08.2020,
Raport 21 z 10.09.2020

Litwa

Stany
Zjednoczone

Dostarczenie sprzętu ochronnego
i środków dezynfekujących

Dostarczenie sprzętu ochronnego
oraz transport gruzińskiego personelu Raport 10 z 30.04.2020,
wojskowego pozostającego na terenie Raport 13 z 22.05.2020,
Litwy
Dostarczenie sprzętu ochronnego
i medycznego oraz dwóch
medycznych namiotów

Raport 13 z 22.05.2020
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Pomoc finansowa; dostarczenie
specjalistycznego sprzętu
medycznego wraz z zapewnieniem
szkolenia z jego użycia

Raport 11 z 06.05.2020,
Raport 19 z 2.07.2020

Niemcy

Wysłanie personelu medycznego
i zestawów testowych

Raport 13 z 22.05.2020

Holandia

Dostarczenie sprzętu medycznego

Raport 14 z 29.05.2020

Wniosek o wsparcie transportu
powietrznego środków ochronnych
i medycznych z Chin do Słowenii
– wycofany przez Słowenię w dniu
1.05.2020 r.

Raport 11 z 06.05.2020

Pomoc finansowa

Raport 11 z 06.05.2020

Stany
Zjednoczone
Kolumbia
06.04.2020 r.

Słowenia
14.04.2020 r.

Afganistan
23.04.2020 r.

Stany
Zjednoczone
Czechy

Mongolia
24.04.2020 r.

Stany
Zjednoczone

Tunezja
06.05.2020 r.

Irak
20.05.2020 r.

Pomoc finansowa

Raport 11 z 06.05.2020

Wniosek o wsparcie transportu
powietrznego środków ochronnych
i medycznych z Chin do Bułgarii – Raport 17 z 19.06.2020
zamknięty przez Bułgarię w dniu
16.06.2020 r.

Bułgaria
05.052020 r.

UN OCHA
05.05.2020 r.

Sfinansowanie sprzętu do odkażania Raport 20 z 07.08.2020

Katar,
Wielka
Brytania,

Wsparcie transportu powietrznego
artykułów humanitarnych
i medycznych do różnych lokalizacji

Raport 13 z 22.05.2020

Stany
Zjednoczone,
Kanada

Pomoc finansowa

Raport 14 z 29.05.2020,
Raport 16 z 11.06.2020

Polska,
Turcja,
Hiszpania

Czechy

Dostarczenie sprzętu medycznego Raport 15 z 04.06.2020,
i ochronnego, środków medycznych Raport 17 z 19.06.2020,
i dezynfekujących, zestawów pościeli Raport 19 z 02.07.2020
Przeprowadzenie działań
informacyjnych zwiększających
świadomość sanitarną

Raport 20 z 07.08.2020
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KFOR
07.09.2020 r.

Polska
(PKW KFOR)

Dostarczenie sprzętu medycznego
i ochronnego oraz środków
dezynfekujących

Raport 14 z 29.05.2020,
Raport 21 z 10.09.2020

Czechy
22.10.2020 r.
30.10.2020 r.
(wniosek
uzupełniający)

Pomoc całkowicie zrealizowana
z funduszu powierniczego NATO
Pandemic Response Trust Fund

Raport 22 z 29.10.2020

Słowacja
29.10.2020 r.

Brak danych i raportów
opublikowanych po 29.10.2020 r.

Raport 22 z 29.10.2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów sytuacyjnych EARDCC (NATO, 2020f).

Po analizie raportów EADRCC można stwierdzić, że najczęstsza forma
pomocy, dotychczas realizowana na dużą skalę podczas pandemii, obejmowała
dystrybucję między państwami sprzętu ochrony osobistej, sprzętu medycznego,
środków higienicznych oraz środków dezynfekujących. Powyższe wsparcie,
na podstawie złożonych wniosków, otrzymały m.in. Ukraina, Hiszpania,
Czarnogóra, Włochy, Albania i Irak. W udzieleniu pomocy w takim charakterze
partycypowały różne państwa, w tym Polska, Czechy, Turcja i Estonia. Warto
dodać, że państwa członkowskie Sojuszu zgromadziły za pośrednictwem Agencji
Wsparcia i Zamówień NATO zapasy najbardziej potrzebnego sprzętu, w tym
medycznego, aby móc zapewnić natychmiastowe wsparcie podczas drugiej fali
pandemii.
Państwa wspierały się również w tworzeniu tymczasowych szpitali i miejsc
pobytu chorych. W tym celu dostarczały namioty, łóżka polowe, śpiwory, koce,
zestawy pościeli, generatory prądu i nagrzewnice powietrza. Wymienioną formę
wsparcia otrzymały m.in. Macedonia Północna, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina
oraz Gruzja. Niezbędne wyposażenie dostarczyły m.in. Austria, Stany Zjednoczone
oraz Słowenia.
Udzielana pomoc często wykraczała poza tę zawartą we wnioskach. Przykładem
jest wysłanie personelu medycznego przez Albanię, Rumunię i Polskę do różnych
szpitali we Włoszech celem wsparcia włoskiej służby zdrowia w walce z epidemią
COVID-19. Polska wysłała również ekipy medyczne z Wojskowego Instytutu
Medycznego do Słowenii i USA z zamiarem udzielenia pomocy i wymiany
doświadczeń.
W raportach EADRCC pojawiają się również informacje o udzielonej w wielu
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przypadkach bilateralnej pomocy finansowej. Przykładowo Polska za pośrednictwem
Fundacji Solidarności Międzynarodowej przekazała środki pieniężne na wsparcie
mołdawskich przedsiębiorców. Na dużą skalę pomoc finansową udzieliły Stany
Zjednoczone za pośrednictwem Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Międzynarodowego (the United States Agency for International Development –
USAID). Pomoc ta była przeznaczona m.in. dla włoskich organizacji (rządowych
i pozarządowych) podejmujących działania w związku z COVID-19 oraz dla
włoskich firm zajmujących się produkcją sprzętu medycznego i ochronnego.
Fundusze Agencji zostały przekazane również m.in. dla Afganistanu, Kolumbii,
Mongolii i Tunezji. Środki pieniężne rozdysponowano na wykrywanie i leczenie
COVID-19, rozszerzanie możliwości testów laboratoryjnych, prowadzenie nadzoru
epidemiologicznego oraz zmniejszenie negatywnych skutków gospodarczych
spowodowanych przez pandemię w tych państwach.
Należy podkreślić, że wzajemne udzielanie pomocy miało znacznie większą –
globalną skalę, niż przedstawiono w tabeli nr 1. Państwa członkowskie i partnerskie
NATO raportowały do EADRCC podejmowane przez siebie bilateralne działania
wsparcia wobec innych sojuszników, państw partnerskich oraz krajów nieobjętych
współpracą z NATO, jak również licznych organizacji i instytucji angażujących
się podczas pandemii. Przekazywanie wiadomości o udzielonej pomocy, która nie
wynikała z wniosków złożonych do EADRCC, miało na celu usprawnić przepływ
informacji i zaangażowanie społeczności międzynarodowej. Ponadto trzeba mieć
świadomość, że niektóre formy udzielonego wsparcia mogły nie zostać zgłoszone.
W okresie od marca do października 2020 r. w raportach Euroatlantyckiego
Ośrodka zaewidencjonowano ok. 330 przykładów udzielonej pomocy państwom
i organizacjom międzynarodowym. W udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia
zgłoszonego do EADRCC zaangażowanych było łącznie 28 państw członkowskich
i partnerskich NATO. Pomoc trafiła do 31 sojuszników i krajów objętych
współpracą w ramach Partnerstwa dla Pokoju, Dialogu Śródziemnomorskiego,
Stambulskiej Inicjatywy Współpracy oraz do tzw. globalnych partnerów. Wsparcie
otrzymały także państwa niebędące partnerami NATO22 oraz różne organizacje
międzynarodowe. Poniżej omówione zostały wybrane przykłady podejmowanych
inicjatyw, które zostały uwzględnione w raportach EADRCC za okres od marca
22
Wsparcie otrzymały m.in. Kenia, Liban, Libia, Syria, Somalia, Malawi, Mali, Bangladesz, Boliwia,
Dominikana, Sudan Południowy, Madagaskar, Niger, Filipiny, Sri Lanka, Liberia.
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do października 2020 r.
Globalny charakter pandemii COVID-19 wymusił reagowanie również w takiej
skali. W związku z tym państwa członkowskie i partnerskie NATO udzielały
finansowego wsparcia organizacjom międzynarodowym podejmującym działania
na całym świecie. Takiej pomocy podjęły się m.in. Kanada, Norwegia, Polska,
Finlandia, Azerbejdżan i Wielka Brytania. Środki pieniężne przekazane zostały
m.in. do Światowej Organizacji Zdrowia, Centralnego Funduszu Reagowania
Kryzysowego UN OCHA, Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
(UNICEF) oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (EADRCC,
2020a; EADRCC, 2020e; EADRCC, 2020f; EADRCC, 2020l; EADRCC, 2020p).
Pomoc finansowa kierowana była również do instytucji zajmujących się
rozwojem badań nad opracowaniem szczepionki na COVID-19. Cel ten
wsparły m.in. Norwegia, Wielka Brytania i Finlandia. Wymienione państwa
przekazały środki pieniężne m.in. do organizacji pozarządowej Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Międzynarodowego Instytutu ds. Szczepionek (EADRCC, 2020a; EADRCC,
2020c; EADRCC, 2020l).
Dodatkowo niektóre państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego
wniosły wkład finansowy do funduszu powierniczego NATO Pandemic Response
Trust Fund, specjalnie utworzonego w celu reagowania na pandemię. W gronie
tych państw znalazły się: Belgia, Dania, Niemcy, Litwa, Luksemburg, Holandia,
Macedonia Północna, Norwegia, Słowacja, Turcja i Wielka Brytania (NATO, 2020j).
Inna ważna płaszczyzna współpracy państw członkowskich i partnerskich
NATO z początkiem pandemii objęła organizowanie powrotów obywateli
do swoich ojczyzn z różnych miejsc świata. Przykładowo Wielka Brytania
zorganizowała loty repatriacyjne dla obywateli państw NATO ze Stanów
Zjednoczonych, Peru, Japonii i Chin. Rumunia ułatwiła powrót obywateli UE
i spoza UE z krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz zorganizowała
repatriacje mołdawskich żołnierzy z misji szkoleniowej UE w Mali. Polska
również miała udział w przedsięwzięciu „Flight to Home” i przyczyniła się do
repatriacji 2117 osób z 29 państw członkowskich i partnerów NATO (EADRCC,
2020c; EADRCC, 2020e; EADRCC, 2020l).
Sojusz Północnoatlantycki oraz państwa partnerskie dostarczały także
pomocy w ramach prowadzonych misji i operacji m.in. w Afganistanie
i w Kosowie. Dowództwo Regionalne KFOR Wschód, w tym Polski Kontyngent
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Wojskowy działający w Siłach Kosowskich, przekazało do instytucji zdrowotnych
oraz lokalnych władz w Kosowie sprzęt sanitarny i ochrony osobistej oraz środki
dezynfekujące (EADRCC, 2020n). Siły wspierające misję NATO Resolute Support
w Afganistanie także zorganizowały darowizny niezbędnych środków ochrony
indywidualnej dla jednostek armii afgańskiej i policji krajowej w niestabilnych
i trudno dostępnych regionach (Mesterhazy, 2020, s. 6).
Podsumowanie
Pandemia COVID-19 przyczyniła się do debaty nad zadaniami zarządzania
kryzysowego oraz ich znaczeniem w funkcjonowaniu NATO. Wymusiła
na sojusznikach pracę nad zwiększeniem ogólnej gotowości, w tym gotowości
cywilnej, do przeciwdziałania tego typu kryzysom. Na poziomie krajowym
państwa członkowskie powinny m.in. zrewidować swoje strategie bezpieczeństwa
narodowego, aby nadać priorytet zdolnościom do reagowania na pandemie oraz
inne sytuacje kryzysowe.
Na szczeblu NATO zlecono Komitetowi Planowania Cywilnego
przeprowadzenie oceny wpływu i skutków pandemii na populację Sojuszu,
również w zakresie odporności, w perspektywie średnio i długoterminowej. Sojusz
szybko rozpoczął pracę nad zwiększeniem gotowości i podjął kroki mające na celu
wzmocnienie zdolności reagowania podczas drugiej fali pandemii COVID-19.
Za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NSPA) utworzono
zapasy sprzętu medycznego, by być gotowym do udzielenia natychmiastowego
wsparcia państwom sojuszniczym i partnerskim. Został ustanowiony również
fundusz na finansowanie krytycznych dostaw medycznych. Podczas pandemii
COVID-19 Sojusz niewątpliwie zdobył doświadczenie w zakresie zwiększania
odporności w kolejnym obszarze oraz praktycznie przetestował pewne procedury
i mechanizmy, które mogą być przydatne podczas różnych zagrożeń. NATO
powinno przeprowadzić przegląd swoich narzędzi reagowania, aby ustalić,
czy należy je rozszerzyć, co można wykorzystać w tego rodzaju sytuacjach
kryzysowych i skrócić czas reakcji w przyszłości.
Przezwyciężenie sytuacji kryzysowych będzie wymagało pogłębienia
koordynowania podejmowanych przez sojuszników działań. Warto rozważyć
wzmocnienie (finansowo i strukturalnie) odpowiednich organów, w szczególności
Komitetu Planowania Cywilnego oraz jego głównego instrumentu EADRCC.
Euroatlantycki Ośrodek jest finansowany przez dobrowolne składki z 24 różnych
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krajów (Speranza, 2020). Chociaż EADRCC po raz kolejny dowiódł swojej
przydatności, nieliczny personel oraz niewielki budżet znacznie ograniczają
zakres jego wysiłków.
Działalność EADRCC umożliwia solidarne reagowanie na kryzysy w ramach
NATO i ma wymiar nie tylko praktyczny, ale także polityczny – pomaga wzmacniać
polityczną spójność między państwami, które mają różną percepcję zagrożeń.
Analiza raportów EADRCC wskazuje na solidarną dystrybucję pomocy tam, gdzie
w danym momencie była najbardziej potrzebna. Państwa, które w początkowym
etapie pandemii otrzymywały pomoc, później same jej udzielały, np. Albania,
Hiszpania, Ukraina. Dochodziło także do odwrotnej sytuacji. Kraje, które najpierw
były zdolne do wsparcia, w późniejszym okresie same musiały je otrzymać, np.
Węgry, Litwa, Bułgaria. Szczególnie trudno jest poradzić sobie ze skutkami
takiego kryzysu mniejszym państwom, które nie mają możliwości samodzielnego
zorganizowania transportu powietrznego czy wydzielenia specjalistycznego
sprzętu w dużych ilościach. W takich przypadkach niezbędne było wsparcie innych
państw członkowskich oraz partnerskich NATO, które mają większe zdolności.
Dodatkowo należy zauważyć, że nie we wszystkie krajach eskalacja pandemii
wystąpiła w tym samym czasie. To umożliwia przesuwanie pewnych zasobów.
Wobec tego zasadne wydaje się opracowanie procedur związanych z solidarną
dystrybucją udzielanego wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
Ogromną rolę w dotychczasowym sojuszniczym reagowaniu na pandemię
odegrała logistyka. Euroatlantycki Ośrodek koordynował oferty przekazania
sprzętu i środków medycznych oraz jego dostarczenie do potrzebujących państw
za pośrednictwem krajowych zdolności wojskowych i sojuszniczych, takich jak
wspomniane już Strategic Airlift International Solution i Strategic Airlift Capability.
Zastosowanie inicjatywy Rapid Air Mobility usprawniło przemieszczanie przez
granice niezbędnych zasobów oraz personelu medycznego. Doświadczenie
w organizowaniu przedsięwzięć logistycznych na tak dużą skalę pozostaje ważne
nie tylko dla mobilności w sytuacjach kryzysowych, ale także podczas wystąpienia
konieczności obrony kolektywnej.
Euroatlantycki Ośrodek zapewnia NATO możliwości i rozwiązania potrzebne
w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Eksperci przewidują,
że „miękkie” kwestie bezpieczeństwa, takie jak globalne zdrowie, zmiana
klimatu, migracja, dezinformacja i inne zagrożenia hybrydowe, będą nabierały
większego znaczenia i częściej występowały niż „twarde” kwestie bezpieczeństwa
o charakterze militarnym. Reagowanie antykryzysowe NATO na zagrożenia
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o dużej skali, w tym pandemie, powinno opierać się na współpracy z państwami
partnerskimi oraz innymi instytucjami międzynarodowymi. EADRCC posiada
potencjał, aby stanowić platformę koordynującą taką współpracę Sojuszu
z podmiotami zewnętrznymi w sytuacjach kryzysowych.
Wobec nowych zagrożeń EADRCC może odgrywać coraz ważniejszą
rolę dla bezpieczeństwa społeczności transatlantyckiej. Pandemia COVID-19
spowodowała, że Sojusz kolejny raz musi dostosować swoje działanie
i instrumenty do wyzwań, aby sprostać globalnym zagrożeniom. Zdolności
reagowania kryzysowego NATO, w tym głównego narzędzia, jakim jest EADRCC,
powinny być rozwijane równolegle do efektywnego przeciwdziałania klasycznym
zagrożeniom o charakterze wojskowym. Oczywiście NATO będzie koncentrowało
się na swoim najważniejszym zadaniu, czyli obronie zbiorowej, jednakże zasadne
jest jednoczesne wzmacnianie zdolności potrzebnych do wsparcia ludności
i państw członkowskich w przypadku innych zagrożeń. Dwutorowe działanie
ma zapobiec w przyszłości sytuacjom, w których zaniechanie lub niezdolność
odpowiedzi na różne zagrożenia osłabi potencjał obronny Sojuszu.
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Recenzja książki: Justyna Stochaj. (2020). Ochrona ludności
i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego.
Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 160.
Na początku bieżącego roku pojawiła się na rynku wydawniczym monografia
doktor Justyny Stochaj, adiunkta w Zakładzie Systemów Bezpieczeństwa
w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka
opisuje w monografii zagadnienia dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej
w systemie bezpieczeństwa narodowego. Problematyka związana z ochroną
ludności, obroną cywilną, a także zarządzaniem kryzysowym jest w dzisiejszych
czasach, dotkniętych pandemią, niezwykle ważna. Sprawnie działający system
ochrony ludności i obrony cywilnej pomaga w szybkim zidentyfikowaniu
zagrożenia oraz zminimalizowaniu negatywnych skutków zagrożeń. Wśród
dziesięciu największych problemów współczesnego świata na pierwszym miejscu
znajdują się zmiany klimatyczne. Skutki globalnego ocieplenia i procesu niszczenia
naturalnych zasobów Ziemi są ewidentne. Pożar w Australii pochłonął ponad
miliard zwierząt, dwanaście i pół miliona hektarów lasów, zginęły trzydzieści
trzy osoby, a trzy tysiące domów zostało zniszczonych. Do ogromnego pożaru
w Biebrzańskim Parku Narodowym przyczyniły się zmniejszone zasoby wodne
w glebie, które wynikały z wysokich temperatur i braku opadów deszczu. Cyklony
w Oceanii, aktywność wulkaniczna w Islandii – przykłady katastrof naturalnych
można mnożyć, dlatego tak ważne jest, aby funkcjonowanie systemu obrony
cywilnej oraz ochrony ludności było na najwyższym poziomie.
Monografia licząca 160 stron składa się ze wstępu, dziesięciu rozdziałów
i zakończenia, a wzbogacają ją liczne tabele i ryciny. Celem recenzowanej pracy
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doktor Stochaj było „dokonanie oceny wybranych elementów systemu ochrony
ludności i obrony cywilnej w Polsce, takich jak: struktura ochrony ludności, zadania
podmiotów z systemu ochrony ludności, zadania obrony cywilnej, formacje obrony
cywilnej, środki i metody służące informowaniu ludności o zagrożeniach, edukacja
w zakresie bezpieczeństwa w tym szkolenia i ćwiczenia, baza magazynowa,
ewakuacja ludności oraz miejsce systemu ochrony ludności i obrony cywilnej
w systemie bezpieczeństwa narodowego”. W swojej monografii Justyna Stochaj
dokonała oceny funkcjonowania wybranych elementów systemu ochrony ludności
i obrony cywilnej w Polsce, formułując hipotezę roboczą, że „poszczególne
elementy systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce nie funkcjonują
w pełni sprawnie i zaleca się wprowadzić do ich działania usprawnienia”.
We wstępie autorka przedstawia zakres tematyczny pracy oraz wybraną
literaturę z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, m.in.: Ochrona Ludności.
Zarządzanie Kryzysowe Krzysztofa Zielińskiego, Ochrona Ludności w wymiarze
wieloaspektowym pod redakcją Romualda Kalinowskiego, Pawła Szmitkowskiego
i Sylwii Zakrzewskiej, Obrona Cywilna Rzeczypospolitej Polskiej Franciszka
Krynojewskiego.
Praca doktor Stochaj została napisana, gdy w ustawodawstwie polskim trwały
konsultacje projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia 22 grudnia
2016 roku oraz projektu Ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej z dnia 2 lipca
2019 roku. Z tego też powodu autorka często odnosi się do powyższych projektów,
porównując je ze sobą. Zarazem słusznie zauważa, że brak jest aktu prawnego
poświęconego ochronie ludności i obronie cywilnej. Istnieją przepisy, które
regulują kwestie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zdaniem autorki
przyjęcie odpowiedniego aktu prawnego w tym zakresie jest niezbędne, pozwoli
uregulować nierozwiązane sprawy i spory.
Rozdział pierwszy monografii wprowadza czytelnika w zagadnienia
związane z ochroną ludności. Autorka omawia interesy narodowe, które wiążą
się z ochroną ludności i obroną cywilną. Pojawiają się także definicje systemu
bezpieczeństwa narodowego zaczerpnięte z takich pozycji jak: Strategia rozwoju
systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Strategia
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Bezpieczeństwo narodowe
RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Biała księga bezpieczeństwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Justyna Stochaj słusznie wskazuje na fakt,
iż dla bezpieczeństwa kraju kluczowe są wiarygodne sojusze międzynarodowe.
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Zawieranie licznych porozumień nie daje, według niej, gwarancji bezpieczeństwa.
Pomoc, która nadejdzie od państw sojuszniczych w razie potrzeby, musi być
adekwatna do zidentyfikowanego zagrożenia lub siły użytej przez przeciwnika.
Autorka wskazuje, iż dla Polski, gwarancje bezpieczeństwa zapewnia sojusz
NATO, przytaczając zapis artykułu piątego traktatu waszyngtońskiego. Jednak
uważa, że pozostawia on dużą swobodę zadecydowania o tym, jaką formę pomocy
udzieli państwo swojemu sojusznikowi. Zdaniem autorki należałoby podjąć kroki
zmierzające w kierunku jego zmiany, na przykład przez zmianę zapisu o formie
pomocy, która byłaby adekwatna do użytej przez przeciwnika siły. W rozdziale
pierwszym J. Stochaj opisuje również związek systemu bezpieczeństwa
narodowego z systemem ochrony ludności.
Kolejny rozdział poświęcony został zagadnieniom związanym z obroną
cywilną. Wyjaśniono znaczenie terminu „ochrona ludności” na podstawie
analizy obu członów tego pojęcia, a także przedstawiono cele ochrony ludności.
W drugiej części rozdziału opisany został system ochrony ludności. Zdaniem
autorki służy on realizacji czterech głównych zadań, które odpowiadają fazom
zarządzania kryzysowego (zapobieganie – przygotowanie – reagowanie –
odbudowa). Oznaczają one przede wszystkim zapobieganie zagrożeniom
i minimalizację potencjalnych strat, przygotowanie się na sytuacje trudne,
reagowanie na zagrożenia, odbudowę racjonalną i bardziej odporną na zagrożenia.
Następnie autorka przedstawia zaproponowany w projekcie Ustawy o ochronie
ludności i obronie cywilnej z 2 grudnia 2016 roku wykaz zadań realizowanych
w ramach systemu ochrony ludności. Zadania podzielone są na dwie kategorie:
związane z możliwością wystąpienia zagrożenia oraz związane z wystąpieniem
zagrożenia. W kolejnych podrozdziałach autorka wskazuje kompetencje
organów rożnych szczebli zarządzania kryzysowego, począwszy od 1999 roku,
kiedy przywrócono powiat jako jednostkę samorządu terytorialnego (centralny,
wojewódzki, powiatowy, gminny). Do omówienia organów posługuje się tabelą,
która pomaga w uszeregowaniu każdego z podmiotów realizujących zadania
zarządzania kryzysowego. Doktor Stochaj słusznie wskazuje, iż wymienione
podmioty podejmują działania jedynie w określonym zakresie tematycznym,
nieuwzględniającym całego zarządzania kryzysowego, a działania są często
względem siebie kompatybilne.
W rozdziale trzecim na podstawie I Protokołu dodatkowego do konwencji
genewskich z 12 sierpnia 1949 roku, dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych
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konfliktów zbrojnych, publikacji pod redakcją R. Jakubczaka Bezpieczeństwo
narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie oraz zapisów projektu Ustawy
o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia 22 grudnia 2016 roku autorka
wyjaśniła pojęcie obrona cywilna. Następnie zaś przedstawiła zadania obrony
cywilnej, zgodnie ze wspominanym wyżej I Protokołem dodatkowym do konwencji
genewskich, wskazując przy tym na przestarzałość niektórych zapisów oraz
zasadność realizacji nowych zadań. W rozdziale tym wyjaśniono pojęcie formacji
obrony cywilnej i omówiono także jej rodzaje. Przedstawiono też międzynarodowy
znak obrony cywilnej, jego miejsce na ubiorze członków FOC i organów obrony
cywilnej. Ciekawa dla czytelnika może być tabela zawierająca typy formacji i ich
stany osobowe (dokładne wyszczególnienie, ile osób przybyło/ubyło).
Krótki rozdział czwarty przedstawia treści związane z planowaniem ochrony
ludności i obrony cywilnej. Autorka skupiła się na przedstawieniu zasad oraz
planu obrony cywilnej. Po wstępie definicyjnym, dotyczącym samego wykrywania
– powiadamiania – ostrzegania – alarmowania autorka wyjaśnia, zgodnie
z projektem Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia 22 grudnia 2016
roku, kto jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z wykrywaniem
zagrożeń oraz do informowania o zagrożeniach. Następnie wymienia i omawia
środki, za pomocą których można przekazywać informacje o potencjalnym
zagrożeniu (syreny alarmowe, systemy SMS, media). Jednocześnie przedstawia
wykres ilustrujący procent ludności objętej działaniem systemów ostrzegania
i alarmowania za pomocą różnych środków. Autorka słusznie wskazuje na pewien
problem związany z działaniem syren alarmowych. Otóż dość często włączane są
syreny alarmowe straży pożarnej. Słychać je bardzo dobrze w określonym rejonie,
a mimo to ludność nie reaguje. Nie ma zatem pewności, że ludność zareaguje, gdy
rzeczywiście będzie grozić jej niebezpieczeństwo.
Kolejne rozdziały monografii dotyczą obowiązków i edukacji społeczeństwa
w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Pokrótce przedstawione zostały
wytyczne dotyczące działalności w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok,
skład planu obrony cywilnej oraz obowiązki każdego obywatela wobec ojczyzny.
Autorka poświęciła sporo uwagi tematowi edukacji w zakresie bezpieczeństwa.
Uważa, że odgrywa ona ważną rolę dla bezpieczeństwa ludności, ponieważ
mając odpowiednią wiedzę, obywatele będą lepiej przygotowani na ewentualne
niebezpieczeństwo. Autorka tłumaczy, że edukacja może być realizowana
na różnych etapach życia oraz przez różne podmioty (dzieci i młodzież podlegają
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obowiązkowemu kształceniu realizowanemu w szkołach w ramach przedmiotu
Edukacja dla bezpieczeństwa, prowadzi się też kampanie informacyjne). Justyna
Stochaj przedstawia również szereg problemów związanych z przedmiotem
edukacji dla bezpieczeństwa, m.in. takich, jak nieuwzględnienie w programach
nauczania z zakresu bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach lokalnych
warunków i zagrożeń, jednorazowo prezentowane treści nauczania nie sprzyjają
ich utrwalaniu, niska jakość nauczania, mała ilość uwagi poświęcona zagrożeniom
terrorystycznym oraz małe skupienie na praktycznym przećwiczeniu zagadnień.
W rozdziale siódmym przedstawione zostały ogólne informacje o szkoleniach
z zakresu obrony cywilnej. Autorka wskazuje, iż szkolenia w zakresie powszechnej
samoobrony ludności odbywają się w ramach obowiązkowego udziału ludności
w takich zajęciach. Omawia także cel szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz
organizowanie szkoleń na trzech poziomach (podstawowym, doskonalącym,
specjalistycznym). Autorka za pomocą tabel przedstawia, jak w ramach
powszechnej samoobrony w 2018 roku realizowano szkolenia z zakresu obrony
cywilnej według grup szkoleniowych, jaka była aktywność szkoleniowa formacji
obrony cywilnej, jak realizowano szkolenia w ramach powszechnej samoobrony,
jakie były formy szkoleń oraz jak informowano społeczeństw o zagrożeniach.
Rozdział ósmy według wstępu do recenzowanej pozycji powinien obejmować
informacje dotyczące bazy magazynowej służącej zbieraniu i przechowywaniu
zasobów niezbędnych do przetrwania na wypadek zagrożenia, jednak omówione
zostały w nim ćwiczenia obrony cywilnej. Autorka prezentuje grupę podmiotów,
które są uczestnikami szkoleń. Następnie omawia, w jakim celu są realizowane
ćwiczenia, a także jakie mogą przybierać formy. Za pomocą tabeli przedstawia
częstotliwość wybranych form ćwiczeń obrony cywilnej. Omówiony został proces
przygotowania ćwiczenia, kryteria podziału i rodzaje ćwiczeń obrony cywilnej
oraz scharakteryzowano formy realizacji ćwiczeń obrony cywilnej.
Rozdział dziewiąty powinien, według wstępu, zawierać treści związane
z ewakuacją ludności, jednak zawarte w nim informacje dotyczą stanu bazy
magazynowej i warsztatowej OC w skali kraju w rozróżnieniu na rodzaj
magazynu, potrzeby docelowe, stan faktyczny oraz obsadę osobową. Autorka
podkreśla, iż spadek powierzchni magazynowej i liczby magazynów znajdujących
się w dyspozycji obrony cywilnej może uniemożliwić realizację zadań z zakresu
obrony cywilnej. Omawia projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej,
w którym zaplanowano utworzenie Centralnej Bazy Magazynowej. Miałaby
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ona służyć bardziej efektywnemu wykorzystaniu urządzeń i sprzętu służącego
zapewnieniu wsparcia ludności cywilnej znajdującej się w potrzebie.
Tematyka ostatniego, dziesiątego rozdziału książki również, podobnie jak
dwóch poprzednich, nie jest spójna z opisem zawartym we wstępie. Zamiast
przedstawienia wybranych zagadnień związanych z systemem bezpieczeństwa
narodowego, omówiono pojęcie i rodzaje ewakuacji, jej planowanie, zasady
zarządzania ewakuacją ludności oraz jej prowadzenie.
W zakończeniu autorka słusznie podkreśla, iż obecnie obowiązujące
ustawodawstwo polskie nie reguluje wielu spraw związanych z ochroną ludności
i obroną cywilną. Założony cel badań autorki został osiągnięty. Autorka uzupełnia
swoją hipotezę o zdanie: „Ustalono, że niektóre z elementów systemu ochrony
ludności i obrony cywilnej nie funkcjonują prawidłowo. Stopień skuteczności
funkcjonowania poszczególnych elementów jest zaś bardzo różny. Przykładowo
pośród zadań obrony cywilnej są takie, które są realizowane skutecznie oraz takie,
które nie zabezpieczają ewentualnych potrzeb ludzkości” (s. 148).
Recenzowana publikacja jest dobrą pozycją dla każdego, kto chce posiąść
podstawową wiedzę z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wiele w niej
definicji, rozważań na temat projektów ustaw o ochronie ludności i obronie cywilnej,
a także tabel i rysunków, które pozwalają w łatwy sposób zobrazować niektóre
analizowane zagadnienia. Niedosyt pozostawiają jednak biało-czarne rysunki
przedstawiające, np. umundurowanie członków FOC oraz brak konkretnych,
zaproponowanych przez autorkę, rozwiązań w związku z przestarzałymi zapisami
ustawy. Solidnie opracowana bibliografia świadczy o dobrym przygotowaniu do
omawianego tematu, co zasługuje na pochwałę.
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Recenzja książki: Bezpieczeństwo międzynarodowe
(wyd. 2). (2020). R. Kuźniar, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk,
R. Kupiecki, M. Madej, K. Pronińska, A. Szeptycki, P. Śledź,
M. Tabor, A. Wojciuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, ss. 600.
Rozwój naukowy i dydaktyczny każdej nauki opiera się na podręcznikach.
Pisał o tym Thomas Kuhn oraz poprzedzający jego idee polski uczony Ludwik
Fleck1. Podręczniki z obszaru nauk społecznych przedstawiają zarówno historię
dyscypliny i jej teorie, jak i zarys współczesnych problemów badań. Podręczniki
są więc kluczowe dla portretu danej nauki i sposobu jej uprawiania. Definiują
ramy pracy i przyuczają adepta nauki do pracy w obrębie obowiązującego w tej
nauce paradygmatu. Kuhn pisał w taki sposób:
Przedstawiają one [podręczniki – przyp. TP] zespół uznawanych
teorii, omawiają wiele lub wszystkie ich udane zastosowania, konfrontują
je z przykładowymi obserwacjami i eksperymentami. […] Poszczególny
uczony, akceptując paradygmat jako dobrze uzasadniony, nie musi już
w swoich głównych pracach podejmować prób budowania od nowa całej
dziedziny wiedzy, zaczynać od podstawowych zasad i usprawiedliwiać
1
Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie
myślowym. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. Prace Ludwika Flecka nie są znane szerszej publiczności. Jego
ustalenia poprzedzają jednak słynne książki Thomasa Kuhna o wiele lat. Ta publikacja filozoficzna polskiego
lekarza jeszcze z okresu lwowskiego ukazała się w Bazylei w 1935 r. W 1979 r. książka Flecka została wydana
po angielsku na Uniwersytecie w Chicago, a w 1980 r. ukazało się wydanie niemieckie we frankfurckim
Suhrkamp Verlag. W Polsce książka Flecka wydana została dopiero w 1986 r. w Lublinie na bazie przekładu
niemieckiego.
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każdego z wprowadzanych pojęć. Może to pozostawić autorom podręczników.
Kiedy podręcznik istnieje, uczony może rozpocząć swą pracę w tym punkcie,
w którym kończy się wiedza podręcznikowa2 (s. 26–36).

Ludwik Fleck zwracał z kolei uwagę na rozwijające się w nowoczesności
cechy środowisk naukowych. Jego zdaniem wiedza naukowa składa się z wiedzy
zawartej w czasopismach fachowych (którą studiują uczeni) oraz z wiedzy
podręcznikowej (którą poznaje początkujący). Wedle polskiego uczonego nauka
osiąga dojrzałość dopiero wtedy, gdy dysponuje prostym i obrazowym przekazem
na poziomie popularnym. W ten sposób podręczniki jako sposób na tworzenie
kanonów wiedzy i komunikowania jej społeczeństwu pełnią funkcję kluczowych
struktur nauki, podobnie jak konferencje, towarzystwa naukowe czy same
podejścia badawcze. W związku z popularnością problematyki bezpieczeństwa
międzynarodowego wśród studiujących w naszym kraju przedmiotem tej recenzji
stało się wydanie głównego polskiego podręcznika dotyczącego tego tematu.
***
W światowych badaniach nad stosunkami międzynarodowymi istnieją dwa
wiodące tematy. Pierwszym są studia nad bezpieczeństwem międzynarodowym
(international security studies), drugim są studia nad gospodarką światową
(zwykle tzw. international political economy). Praca zbiorowa Bezpieczeństwo
międzynarodowe jest podręcznikiem, który nawiązuje przede wszystkim do
zagadnień związanych z pierwszym tematem (warto wspomnieć, że w warszawskim
środowisku do tematu drugiego próbował nawiązać podręcznik Geoekonomia
pod red. prof. E. Haliżaka z 2012 r.). Podręcznik ten z pewnością będzie używany
na studiach wojskowych i cywilnych na wielu uczelniach w Polsce.
Omawiana książka stanowi drugie i zmienione wydanie pracy z 2012 r.
Autorami są członkowie zespołu profesora Romana Kuźniara z Katedry Studiów
Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego (dawniej Zakład Studiów
Strategicznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW). Podręcznik
jest ważnym wkładem tego środowiska w rozwój nauki i dydaktyki w obszarze
studiów strategicznych. Zespół ten wydał w przeszłości wiele ważnych publikacji,
do których należy na przykład niedawna monografia pt. Wojny Zachodu (pod red.
2

Kuhn, T. S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN.
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prof. Marka Madeja). Od wielu lat członkowie zespołu redagują też unikatowy
„Rocznik Strategiczny”, który prezentuje główne wydarzenia w obszarze
bezpieczeństwa międzynarodowego w skali całego globu. Są to przedsięwzięcia
zespołowe niepodejmowane w innych ośrodkach naukowych.
Recenzowana książka składa się z dwudziestu rozdziałów (tyle samo co
w wydaniu z 2012 r.) i liczy wraz z bibliografią dokładnie 600 stron (wydanie
z 2012 r. liczyło 478 stron). Wydanie z 2012 r. było podzielone na pięć działów
tematycznych, obecnie zrezygnowano z wyróżniania działów, gdyż publikacja ma
znacznie zmienioną strukturę. Przyjrzyjmy się tym zmianom.
Publikacje otwierają dwa eseje prof. Romana Kuźniara na temat ewolucji
problemu bezpieczeństwa i tradycyjnych zagrożeń dla bezpieczeństwa
międzynarodowego. Autor czerpie tu między innymi z badań, które przeprowadził
na potrzeby książki Polityka i siła z 2005 r. (praca ta, do dziś innowacyjna, wciąż
czeka na wznowienie!). Kolejnym tekstem jest opracowanie Marka Madeja
poświęcone zagrożeniom asymetrycznym. Zniknął za to rozdział prof. Bolesława
Balcerowicza o procesach międzynarodowych i megatrendach. Nie ma też
na początku książki rozdziału Współczesne konflikty zbrojne, który w 2012 r.
opracowała Kamila Pronińska. Temat ten został przesunięty wgłąb podręcznika –
do rozdziału trzynastego.
Zamiast powyższego mamy w tym miejscu trzy rozdziały tej samej autorki na temat
bezpieczeństwa energetycznego, ekologicznego, klimatycznego i żywnościowego.
W wydaniu z 2012 r. wszystkie te kwestie były ujęte w jednym rozdziale i to dopiero
szesnastym jako tzw. „nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego”. Dzisiaj
zaś to one zyskały na znaczeniu i znajdują się niemal na początku podręcznika.
Wskazuje to na obserwowalną również w Polsce zmianę priorytetów w globalnych
studiach bezpieczeństwa (security studies), gdzie coraz częściej jako kluczowe dla
zapewniania bezpieczeństwa na świecie opisywane są kwestie niemilitarne.
W nowym wydaniu mamy dwa teksty prof. Patrycji Grzebyk poświęcone
znaczeniu ONZ i ramom prawnym użycia siły w stosunkach międzynarodowych
(w wydaniu z 2012 roku nie było tekstu o ONZ). Dalszy układ książki z 2020
r. pozostaje analogiczny do wcześniejszego wydania. Obecne są prace na temat
kontroli zbrojeń i organizacji międzynarodowych, takich jak NATO i UE. Ponadto
mamy rozbudowany rozdział poświęcony innym regionalnym instytucjom
bezpieczeństwa. Rozdział ten zastępuje dwa osobne rozdziały z 2012 r. poświęcone
kolejno OBWE i pozaeuropejskim strukturom bezpieczeństwa.
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Ważną zmianą jest brak osobnego rozdziału na temat terroryzmu. Zamiast
tego mamy rozbudowany w stosunku do wydania wcześniejszego rozdział
poświęcony rozwiązywaniu konfliktów, co zostało zanalizowane na różnych
ważnych przykładach (była Jugosławia, Kongo, Darfur, Libia, Syria i in.). Nie ma
też rozdziałów poświęconych proliferacji broni masowego rażenia oraz kwestii
prywatyzacji przemocy. Pozostał za to w zbiorze tekst poświęcony przemysłowi
zbrojeniowemu i kwestii handlu bronią.
Nowe wydanie książki zawiera teksty dotyczące kwestii bezpieczeństwa
ludzkiego (human security) i obszaru poradzieckiego, których nie było
w poprzednim wydaniu. Nie ma natomiast już rozdziału poświęconego strategiom
bezpieczeństwa czołowych państw świata. Być może autorzy uznali, że temat ten
w sposób wystarczający omawia wydana niedawno praca zbiorowa Bezpieczeństwo
międzynarodowe w XXI wieku pod redakcją naukową prof. Ryszarda Zięby.
Publikację z 2020 r. zamykają teksty poświęcone polityce bezpieczeństwa Polski
i sztucznej inteligencji (oba teksty prof. Roberta Kupieckiego, nieobecne wcześniej)
oraz teorii bezpieczeństwa międzynarodowego (autorstwa prof. Anny Wojciuk).
Ciekawą kwestią z punktu widzenia projektowania układu podręczników jest
umiejscowienie kwestii teorii na końcu podręcznika, a nie na początku, jak zwykle
jest przyjęte w podręcznikach zagranicznych.
Zmiany struktury głównego polskiego podręcznika w obszarze bezpieczeństwa
międzynarodowego wynikają zarówno ze zmian w środowisku międzynarodowym
(inna agenda naukowa niż dziesięć lat temu), jak i zmian w samym składzie
autorskim (nie ma już prof. B. Balcerowicza i prof. M. Sułka, do zespołu dołączyli
prof. R. Kupiecki oraz dr P. Śledź). Książka jest przejrzyście skonstruowana
i napisana, obszerna tematycznie i bogata pod względem faktografii. Czytelnik
dysponuje tabelami z danymi oraz ramkami podkreślającymi omawiane tematy,
co ułatwia wyszukiwanie potrzebnych informacji. Podręcznik zachowuje
konwencję przyjętą w poprzednim wydaniu i nie posiada dodatkowych sekcji
dydaktycznych, obecnych od dwóch dekad w podręcznikach zachodnich, takich
jak podsumowania, pytania do dyskusji, zagadnienia kluczowe i propozycje
dalszych lektur. Dla porównania, wspomniany wcześniej podręcznik pod
redakcją prof. Ryszarda Zięby zawiera takie sekcje. Można zrozumieć autorów, że
dołożenie dodatkowych narzędzi dydaktycznych zapewne zwiększyłoby objętość
podręcznika. Niemniej jednak ten brak utrudni nieco pracę dydaktyczną mniej
doświadczonym studentom i nauczycielom akademickim.
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Jak zauważyliśmy na początku, podręczniki są bardzo ważnym aspektem
rozwoju nauki i dydaktyki w każdej dyscyplinie. To właśnie podręczniki są
symbolicznym opisem hierarchii wiedzy w danej nauce. To one wskazują kanony
problemów danej nauki i dokonują selekcji tematów badawczych. Prezentują też
główne teorie oraz literaturę przedmiotu, niezbędną dla adeptów. Ponadto w Polsce
od lat mieliśmy swoistą uniwersytecką tradycję związaną z tym, że każdy większy
ośrodek akademicki starał się opracować autorskie podręczniki, co zwiększało
jego symboliczną rangę w lokalnym obiegu wiedzy. Ośrodek warszawski stale
zajmuje w tym zakresie czołową pozycję.
Zauważmy przy tym na koniec nieśmiało, że niestety jesteśmy
w Polsce świadkami zapaści edytorskiej w dziedzinie podręczników stosunków
międzynarodowych. Pomijając wydane niedawno na Uniwersytecie Jagiellońskim
opracowanie poświęcone geopolityce, należy odnotować, że od blisko dekady
nie ukazał się praktycznie żaden nowy podręcznik ogólny w kwestii stosunków
międzynarodowych. Można oczywiście wskazać serię prac zbiorowych
wydawanych w drugiej dekadzie tego wieku przez Polskie Towarzystwo Studiów
Międzynarodowych, ale na rynku księgarskim mają one status białych kruków.
Także tłumaczenia prac zagranicznych, np. pod redakcją J. Baylisa czy P. Williamsa,
liczą sobie już po kilkanaście lat. Od wydania rodzimych podręczników w zakresie
teorii stosunków międzynarodowych pióra Józefa Kukułki i Jacka Czaputowicza
minęło już odpowiednio 20 i 15 lat. W tym zakresie odnotuję jednak świetną
antologię tekstów klasycznych ze stosunków międzynarodowych opracowaną
pod redakcją Anny Wojciuk i Hanny Schreiber.
W powyższym kontekście dziedzina bezpieczeństwa międzynarodowego jest
bodaj jedynym obszarem studiów nad stosunkami międzynarodowymi, gdzie
publikacje dydaktyczne starają się nadążać za światowymi badaniami i biegiem
wydarzeń na świecie. Duża w tym zasługa zespołu profesora Romana Kuźniara.
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Recenzja książki: Kociubiński, K. i Szyszlak, E. (red.). (2020).
Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad
bezpieczeństwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 360.
W 2020 r. Wydawnictwo Difin opublikowało książkę pod redakcją naukową Krzysztofa
Kociubińskiego i Elżbiety Szyszlak pt. Globalne problemy, lokalne perspektywy.
Studia nad bezpieczeństwem. Jest to zbiór 18 interesujących artykułów naukowych
– ujętych w formie odrębnych rozdziałów – poświęconych różnym aspektom
współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Kwestie lokalne
zostały przez autorów pokazane przez pryzmat istotnych spraw rozgrywających się
obecnie na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Autorzy zaprezentowali
wybrane studia przypadków, odnosząc się do różnych obszarów badawczych,
w których są niekwestionowanymi ekspertami. Autorzy, jako pracownicy badawczodydaktyczni Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
(ISM UWr.), skupili swoją uwagę na bliskich im kwestiach społeczno-kulturowych,
ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych, a także politycznych, w tym
militarnych i pozamilitarnych, które aktualnie tworzą szerokie spektrum postrzegania,
analizowania, a także oceny bezpieczeństwa ludzi oraz państw.
Recenzowana publikacja została wydana z okazji 10-lecia funkcjonowania
w ISM UWr. studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku
bezpieczeństwo narodowe (2009/2010–2019/2020). Instytut, poza wspomnianym
kierunkiem, kształci studentów również na dwóch innych kierunkach studiów,
tj. na stosunkach międzynarodowych – studia I i II stopnia, jak również
na bezpieczeństwie międzynarodowym – studia II stopnia. W ofercie Instytutu
znajdują się także studia w języku angielskim International Relations – Global
Studies, realizowane na poziomie Bachelor i Master Program.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wskazana rocznica zbiegła
się w czasie z 25-leciem istnienia Instytutu Studiów Międzynarodowych
(1995–2020). Historia tej zasłużonej jednostki organizacyjnej Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego sięga bowiem połowy lat 90.
ubiegłego wieku, kiedy to na bazie Katedry Badań Niemcoznawczych powstał
Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich. Na początku 1998 r. Instytut
wraz z innymi jednostkami, wchodzącymi w skład Wydziału, przeniósł się do
świeżo wyremontowanych byłych obiektów wojskowych przy ul. Koszarowej 3
w historycznej dzielnicy Wrocław – Psie Pole. W 2000 r. Instytut zmienił swoją
nazwę na obecnie obowiązującą. Warto zauważyć, że remont części budynków
na terenie tego kampusu został sfinansowany z pieniędzy publicznych przy wsparciu
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej
Niemiec. We wspomnianych obiektach koszarowych stacjonowały najpierw
wojska armii cesarskiej, a następnie pełnili tu służbę żołnierze Reichswehry oraz
Wehrmachtu. Z tego miejsca niemieccy żołnierze wyruszali na różne fronty I i II
wojny światowej. Obiekty te zachowały się prawie w całości również w trudnym
czasie oblężenia Wrocławia w okresie walk o Festung Breslau. Po 1945 r. koszary te
na ponad 45 lat objęli we władanie żołnierze jednej z jednostek wojsk radzieckich,
stacjonujących w stolicy Dolnego Śląska.
Tak oto współczesność realnie zetknęła się z historią Polski i Niemiec, co dla
naukowców z ISM UWr. było dużą inspiracją do realizacji i pogłębiania badań
na różnych polach tematycznych. Obecnie pracownicy Instytutu zajmują się
problemami w zakresie szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych,
bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
W Instytucie funkcjonują: Zakład Badań Niemcoznawczych, Zakład
Badań Wschodnich, Zakład Komunikowania Międzynarodowego, Zakład
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej, Zakład
Polityki Zagranicznej RP, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Zakład Studiów
Strategicznych i Europejskich, Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych,
a także nowo powołana Pracownia Badań nad Dyplomacją Publiczną. W Instytucie
aktualnie pracuje prawie 60 pracowników, w tym 51 nauczycieli akademickich,
5 lektorów oraz 3 pracowników administracyjnych.
Redaktorami naukowymi recenzowanej publikacji są dr hab. prof. UWr.
Krzysztof Kociubiński oraz dr hab. prof. UWr. Elżbieta Szyszlak. Oboje
z wykształcenia są politologami, wychowankami Wydziału Nauk Społecznych,
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zajmującymi się również kwestiami współczesnego bezpieczeństwa. Pierwsza
z wymienionych osób pracuje w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych
ISM UWr. Prof. Kociubiński autorem ponad 50 publikacji krajowych
i zagranicznych poświęconych m.in. samorządowi terytorialnemu w Polsce
i Europie, współpracy transgranicznej oraz Unii Europejskiej. Jego zainteresowania
badawcze koncentrują się wokół problematyki samorządu terytorialnego,
a w szczególności bezpieczeństwa jego instytucji. Prof. K. Kociubiński od 2018
r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. Druga
z wymienionych osób pracuje w Zakładzie Badań Wschodnich ISM UWr. Prof.
E. Szyszlak autorką ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych
m.in. problematyce mniejszości etnicznych i narodowych w Europie Środkowej,
sekurytyzacji jako instrumentu polityki państwa, problemom bezpieczeństwa
państw Europy Środkowej oraz zagadnieniom bezpieczeństwa kulturowego.
Recenzentami tej publikacji byli płk dr hab. Marek Bodziany, prof. Akademii
Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz dr hab. Krzysztof
Szewior z Uniwersytetu Warszawskiego.
Recenzowana publikacja składa się z następujących części: wstęp, gdzie
sformułowano cel i założenia badawcze tomu, 18 rozdziałów (artykułów
naukowych), bibliografia oraz noty o wszystkich autorach. W pracy tej nie ma
klasycznego zakończenia całej książki, w zamian czytelnik otrzymuje odrębne
zakończenia dla każdego z rozdziałów. Należy zaznaczyć, że posiadają one
dodatkowo swoje własne wstępy, w których dany autor wprowadza czytelnika do
prezentowanej materii oraz formułuje problem badawczy i stawia tezy. W każdym
rozdziale znajdziemy ponadto streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim
(na początku tekstu) oraz języku angielskim (na końcu tekstu). Artykuły naukowe
poszczególnych autorów zostały uszeregowane według określonego klucza,
mającego związek z opisywaną problematyką.
W pierwszej części pracy (rozdziały od 1 do 7) czytelnik ma możliwość
zapoznania się z tekstami dotyczącymi kwestii społeczno-kulturowych.
Autorzy zaprezentowali wyniki własnych badań na następujące tematy:
dr Tomasz Szyszlak – Grekokatolicy w Donbasie w cieniu prawosławia
i separatyzmu. Lokalny wymiar rosyjsko-ukraińskiego konfliktu kulturowego;
dr Anna Jagiełło-Szostak – Kosowska Mitrowica jako przykład „zamrożonego”
konfliktu etnicznego na poziomie lokalnym; dr hab. Małgorzata Łakota-Micker
– Wpływ migracji wewnętrznych na bezpieczeństwo społeczne Czarnogóry;
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dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – Wenecja Euganejska wobec imigrantów.
Polityka regionalna i nastroje społeczne; dr hab. prof. UWr Elżbieta Szyszlak –
Społeczne wykluczenie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.
Romskie getta w kraju usteckim w Republice Czeskiej; dr hab. Jarosław Jarząbek
– Bezpieczeństwo społeczności lokalnej na przykładzie szyitów we Wschodniej
Prowincji Arabii Saudyjskiej; dr hab. prof. UWr. Tomasz R. Dębowski – Aktywność
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sferze bezpieczeństwa społecznego
w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014
r. W swoich tekstach autorzy poddali analizie wybrane zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym w odniesieniu do obszarów Ukrainy,
byłej Jugosławii, Włoch, Republiki Czeskiej, Arabii Saudyjskiej oraz Polski.
Autorzy zwrócili tu uwagę na znaczenie konfliktów społecznych, w tym
narodowościowych, kulturowych i religijnych, które są przyczyną poważnych
problemów oraz ciągłej niestabilności wyżej wymienionych obszarów. Bez
kolejnych prób rozwiązania narosłych przez lata antagonizmów, również
z udziałem społeczności międzynarodowej, nie jest możliwe osiągnięcie pokoju
i stabilizacji na tych terenach.
W drugiej części pracy (rozdziały od 8 do 11) czytelnik znajdzie teksty
odnoszące się do kwestii ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych.
Autorzy zaprezentowali wyniki własnych badań na następujące tematy: dr hab.
prof. UWr Bartosz Michalski – Globalne tendencje, lokalne konsekwencje. Nośniki
nowoczesności w świetle analizy handlu wewnątrzgałęziowego Polski w latach
2010–2019; dr Marcin Koczan – Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze
regionalnym na przykładzie Dolnego Śląska; dr Grzegorz Tokarz – Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu – bezpieczeństwo wody;
dr Marcin Sienkiewicz – Rola przedsiębiorstw energetycznych w zachowaniu
bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla odbiorców końcowych. W swoich
tekstach autorzy skupili uwagę na problemach związanych z funkcjonowaniem
ekonomii i gospodarki na przykładzie Polski w odniesieniu do sektora handlu,
branży energetycznej, jak również bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
Ma to ścisły związek z kwestiami globalnymi dotyczącymi współpracy handlowej,
wzajemnych powiązań przemysłowych, a także rywalizacji o dostęp do surowców
energetycznych. Zagadnienia te są bardzo ważne również m.in. ze względu
na aktualną trudną sytuację związaną z przebiegiem pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2 oraz potencjalnymi i realnymi skutkami owej pandemii w Polsce.
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W trzeciej części pracy (rozdziały od 12 do 18) czytelnik może sięgnąć
do tekstów związanych z kwestiami politycznymi, w tym militarnymi
i pozamilitarnymi. Autorzy zaprezentowali wyniki własnych badań na następujące
tematy: dr Łukasz Fijałkowski – Filipiny po walkach w Marawi – w stronę
politycznego rozwiązania problemu terroryzmu?; dr hab. Marcin Szydzisz –
Rada Jeszy – polityczna struktura samorządu żydowskiego na Zachodnim Brzegu
Jordanu; dr Artur Drzewicki – Formacje obrony terytorialnej w Polsce (1962–
2020) – lokalny wymiar polityki obronności państwa; dr Michał Piekarski – System
antyterrorystyczny w Polsce na szczeblu lokalnym; dr inż. Marek Kulczycki –
Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia organów administracji
publicznej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych;
dr hab. prof. UWr Krzysztof Kociubiński – Organ wykonawczy w systemie
decyzyjnego bezpieczeństwa gminy; dr hab. Adrian Szumski – Decentralizacja
międzynarodowej współpracy Policji na przykładzie funkcji oficera kontaktowego
do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych. W swoich tekstach
autorzy odnieśli się do wybranych problemów międzynarodowych, w tym do
wydarzeń na Filipinach oraz relacji izraelsko-palestyńskich, jak również do
kwestii narodowych dotyczących różnych aspektów polityki bezpieczeństwa RP.
Autorzy analizowali zagadnienia związane z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych
RP, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, miejscem i rolą administracji lokalnej
w systemie antyterrorystycznym, działaniem jednostek samorządu terytorialnego
w obszarze bezpieczeństwa, a także funkcjonowaniem Policji w zakresie wymiany
informacji. Powyższe kwestie, co wyraźnie podkreślają autorzy, nie mogą być
rozpatrywane wyłącznie na poziomie krajowym/narodowym, ale muszą być
poddawane krytycznej analizie w powiązaniu z elementami międzynarodowymi.
W przypadku spraw militarnych ma to szczególne odniesienie do współpracy
na poziomie europejskim (Unia Europejska) oraz transatlantyckim (NATO).
Należy podkreślić, że od stronny technicznej nie można mieć żadnych
uwag do prezentowanych tekstów. Autorzy zastosowali w swoich artykułach
klasyczne przypisy dolne, a aparat źródłowy został przygotowany bardzo dobrze
i zawiera sporą liczbę ciekawych pozycji. Bibliografia na końcu pracy została
podzielona na następujące trzy główne kategorie: źródła (akty normatywne prawa
międzynarodowego, akty normatywne prawa polskiego, akty normatywne innych
państw, dokumenty analityczne i sprawozdawcze, dokumenty programowe
i strategiczne, dokumenty statystyczne oraz inne dokumenty); opracowania
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naukowe (monografie, artykuły naukowe oraz rozdziały w monografiach
wieloautorskich); pozostałe (Internet i prasa).
Podsumowując należy stwierdzić, że recenzowana publikacja jest wartościową
pracą zbiorową, w której zaprezentowano aktualny stan badań przedstawicieli
wrocławskiego środowiska naukowego w zakresie wybranych aspektów
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Działania pracowników
Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. stanowią przykład zaangażowania
w rozwój dyscypliny nauk o bezpieczeństwie w Polsce. Publikacja ta w pełni wpisuje
się bowiem w postulaty poszerzania naszej wiedzy o aktualnych wydarzeniach
oraz pomaga lepiej zrozumieć skomplikowane zmiany zachodzące na arenie
międzynarodowej z perspektywy lokalnej. Zaprezentowane przez autorów
studia przypadków obrazują wagę problemów zwykłych ludzi w ich najbliższym
otoczeniu. Jest to szczególnie ważne w związku z określonym postrzeganiem
i zróżnicowaną oceną różnych spraw z punktu widzenia „lokalnych ojczyzn”,
jak również w kontekście prób rozwiązywania pojawiających się codziennie
problemów. Połączenie takiej perspektywy z różnorodnymi zdarzeniami
zachodzącymi na poziomie krajowym, europejskim lub światowym, daje ciekawy
materiał do rozwijania dalszej dyskusji o skomplikowanych procesach wokół nas
na progu trzeciej dekady XXI wieku.
Po tę niewątpliwie interesującą publikację powinni sięgnąć studenci oraz
nauczyciele akademiccy związani z takimi kierunkami studiów, jak politologia,
stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo
międzynarodowe. Opisane w pracy zbiorowej wybrane studia przypadków, jako
przykłady globalnych problemów z lokalnych perspektyw, powinny zaciekawić
każdego czytelnika zainteresowanego współczesnymi relacjami między państwami
i narodami. Ogromnym atutem tej książki jest też aktualność poruszanych
kwestii, do których na przełomie 2019 i 2020 r. dołączyła pandemia koronawirusa
SARS-CoV-19. Świat nie stoi więc w miejscu, a bezpieczeństwo – co podkreślają
wszyscy autorzy recenzowanej publikacji – musi być obecnie postrzegane jako
dynamicznie zmieniający się wielokierunkowy proces, a nie stan rzeczy dany raz
na zawsze.

