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Tomasz Pawłuszko

S t o s u n k i  M i ę d z y n a r o d o w e  –  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  •  n r  1  ( t . 4 9 )  2 0 1 4

S T U D I A

UŻYTECZNOŚĆ ANALITYCZNA KATEGORII
SYSTEMU MIĘDZYNARODOWEGO

 1. Rozumienie kategorii systemu w nauce o stosunkach 
międzynarodowych

Przedmiotem analizy jest znaczenie kategorii systemu międzynarodowego dla współ-
czesnych studiów międzynarodowych. Bodźcem do rozwoju badań w tym zakresie 
jest wieloznaczność „systemu międzynarodowego”, co wielokrotnie utrudniało podej-
mowanie złożonych problemów. W polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych 
powstało w ostatnich latach wiele interesujących prac empirycznych i teoretycznych, 
odwołujących się do kategorii systemu międzynarodowego1. Wiele z nich nosi cha-
rakter studiów przypadku, rozpatruje też kwestie problemowe. Próba sformułowania 
metodologicznych założeń do zintegrowanych badań systemów pozwoliłaby na war-
tościowe uporządkowanie tematu. Dlatego niezbędna jest refl eksja nad kategorią sys-
temu i jej istniejącymi, jak też możliwymi zastosowaniami. W literaturze przedmiotu 
kategoria systemu międzynarodowego pojawia się w pracach z zakresu teorii stosun-
ków międzynarodowych w kilku znaczeniach. 

System międzynarodowy jest pojęciem niejasnym, defi niowanym na różne spo-
soby, występującym w rozmaitych znaczeniach. Na brak precyzji w defi niowaniu tego 
pojęcia zwracano uwagę już w latach 60. XX wieku2. Niejednoznaczność podstawowej 
kategorii stanowi poważne wyzwanie dla tożsamości nauki o stosunkach międzyna-

1 Zob. m.in. J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000; D. Kondrakiewicz, 
Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1999; T. Łoś-Nowak, Stosunki międzyna-
rodowe: teorie–systemy–uczestnicy, Wrocław 2000 i 2006; R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy 
u progu XXI wieku, Warszawa 2005 i 2010; A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków 
międzynarodowych, Warszawa 2010; W. Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI 
wieku, Warszawa 2012.

2 J.S. Goodman, The Concept of „System” in International Relations Theory, „Background” 1965, 
t. 8, nr 4, s. 257. 
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rodowych, aspirującej do miana równoprawnego partnera w naukach społecznych3. 
W polskiej literaturze przedmiotu kategoria systemu międzynarodowego doczekała się 
konceptualizacji w pracach Józefa Kukułki i Ziemowita Jacka Pietrasia4. 

Tabela 1. Kluczowe interpretacje kategorii systemu

Myślenie systemowe Analiza systemowa Poziom analizy systemu

System jako sposób pojmo-
wania lub syntetyzowania 
zaobserwowanych regularno-
ści w stosunkach międzynaro-
dowych.

System jako metoda ba daw-
cza, umożliwiająca ujmowa-
nie pojęć i wydarzeń społecz-
nych jako zespołu zależnych 
zjawisk.

System jako najszerszy 
poziom uogólniania obserwo-
wanych zjawisk.

Źródło: Opracowanie własne.

J. Kukułka doceniał metodologiczne znaczenie kategorii systemu międzynaro-
dowego jako narzędzia służącego uporządkowaniu (strukturyzacji) pola badawczego 
młodej dyscypliny stosunków międzynarodowych. System w jego ujęciu stanowił 
instrument analizy zjawisk, organizującej proces poznawczy w badaniach stosunków 
międzynarodowych. Ponadto, analiza literatury przedmiotu pozwoliła mu stwierdzić, 
iż kategoria ta szybko objęła subiektywną sferę postrzegania dyscypliny przez bada-
czy – stała się swoistym słowem-wytrychem5. Prawdopodobnie ta druga specyfi ka 
przyczyniła się do chaosu terminologicznego, do którego doprowadzono przy pró-
bach konceptualizacji systemu międzynarodowego. Pod koniec lat 70. XX wieku, 
gdy J. Kukułka pisał swoją książkę, teorie systemowe nie tworzyły jeszcze jednolitej 
tradycji intelektualnej ani nie były wyróżnikiem dyscypliny stosunków międzynaro-
dowych. Jakkolwiek systemy rozumiane metodologicznie jako siatki pojęć tworzyły 
już pewne ramy odniesienia do formułowania twierdzeń. Być może również dlatego 
J. Kukułka zaryzykował zdefi niowanie celu teorii stosunków międzynarodowych jako 
badania nad strukturami, rozwojem i funkcjami systemu międzynarodowego6.

Ziemowit J. Pietraś rozszerzył rozumienie kategorii systemu, którą defi niował 
dwojako, w sensie ontologicznym oraz metodologicznym7. System w sensie onto-
logicznym, to „system międzynarodowy istniejący obiektywnie w świecie”. System 
w sensie metodologicznym, to narzędzie badawcze, model pojęciowy, umożliwiający 
analizę i wyjaśnianie zjawisk oraz procesów międzynarodowych. Podział obrazuje 
tabela 2.

3 Uwagę na powyższą kwestię zwracają z pewnym ubolewaniem Barry Buzan i Richard Little, w: Sys-
temy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011, s. 42–51.

4 J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978; Z.J. Pietraś, Podstawy 
teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986.

5 J. Kukułka, op. cit., s. 203–204.
6 Ibidem, s. 27.
7 Z.J. Pietraś, op. cit., s. 115.
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Tabela 2. Rodzaje defi nicji systemów w NSM według Ziemowita Jacka Pietrasia

System w rozumieniu ontologicznym System w rozumieniu metodologicznym

 zespół zintegrowanych elementów, między 
którymi występuje sprzężenie zwrotne

 obiekt złożony z elementów powiązanych 
łańcuchem więzi przyczynowo-skutkowych

 obiekt celowościowy
 zespół stosunków lub zachowań wobec 

rzeczywistości
 kompleks elementów powiązanych ze sobą 

i tworzących jedność ze środowiskiem mię-
dzynarodowym.

 systemy uczestników stosunków międzyna-
rodowych

 systemy stosunków międzynarodowych
 systemy ról międzynarodowych
 systemy wyznaczników zachowań między-

narodowych
 systemy zjawisk i procesów międzynarodo-

wych
 systemy właściwości zjawisk.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Z.J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986, 
s. 114–116.

Powyższy przegląd stosowania kategorii systemu międzynarodowego w literatu-
rze przedmiotu, sformułowany przez Z.J. Pietrasia potwierdza, iż była i jest to kate-
goria tyleż kluczowa dla badań nad stosunkami międzynarodowymi, co wieloznaczna. 

Jeśli za Z.J. Pietrasiem zdefi niować kategorię teoretyczną jako „określony rodzaj 
pojęcia, używany w budowaniu zdań ściśle ogólnych, mających moc wyjaśniającą”, 
to z pewnością „system międzynarodowy” można określić mianem kategorii8. Jest 
to bowiem pojęcie ogólne o dużej liczbie desygnatów, pełniące ważną rolę w nauce 
o stosunkach międzynarodowych, stanowiące o wartości i znaczeniu historycznym 
tej dyscypliny9. Barry Buzan i Richard Little uznali ją wręcz za wyróżnik całej dys-
cypliny10. B. Buzan, defi niując w oksfordzkim słowniku nauk politycznych pojęcie 
„stosunków międzynarodowych”, określił ją jako dziedzinę nauki badającą interakcje 
między państwami oraz funkcjonowanie systemu międzynarodowego11. Traktowanie 
systemu międzynarodowego jako centralnej kategorii teoretycznej, jak też i defi nio-
wanie przedmiotu tej nauki poprzez odniesienie do niej wymaga specjalnej uwagi. Od 
kilku dekad kategoria systemu międzynarodowego nosi więc miano jednego z naj-
ważniejszych narzędzi teoretycznych w badaniach stosunków międzynarodowych. 
Niemniej, zasadniczym problemem w stosowaniu kategorii systemu pozostaje fakt 

8 Ibidem, s. 28–29.
9 Zob. S. Smith, J. Baylis (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków mię-

dzynarodowych, Kraków 2008, s. 3. Redaktorzy tego podręcznika wskazują, że zapis „Stosunki Między-
narodowe” odwołuje się do nazwy dyscypliny, podczas gdy „stosunki międzynarodowe” pisane małymi 
literami w przekładzie – do jej przedmiotu badania. Autorzy odchodzą jednak w toku wywodu od nazwy 
„stosunki międzynarodowe” na rzecz tzw. polityki światowej (ang. world politics). 

10 B. Buzan, R. Little, op. cit., s. 20. Autorzy tak piszą: „To właśnie ta koncepcja [systemu – przyp. 
T.P.] promuje tezę o odrębności stosunków międzynarodowych jako dyscypliny”.

11 B. Buzan, International Relations, w: I. McLean, A. McMillan, Oxford Concise Dictionary of Poli-
tics, New York 2003, s. 270–271. 
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rozbieżnych interpretacji jej znaczenia, na co uwagę zwrócił już w latach 60. XX 
wieku Jay S. Goodman, autor prawdopodobnie pierwszego w literaturze przedmiotu 
opracowania na temat pojęcia „systemu międzynarodowego”. Wyróżnił on kilka spo-
sobów jego konceptualizacji12:

 system jako pojęcie opisowe (system-as-description) – uporządkowanie wzor-
ców interakcji między podmiotami;

 system jako pojęcie wyjaśniające (system-as-explanation) – zmienna wpływa-
jąca na kluczowe parametry zjawisk politycznych;

 system jako oznaczenie metody (system-as-method) – metoda przetwarzania 
danych politologicznych.

Głównym przedmiotem analizy są uwarunkowania ewolucji kategorii systemu po 
zakończeniu „zimnej wojny”, a w związku z tym również analiza przykładów zastoso-
wania metod, wykorzystujących kategorię systemu w nauce o stosunkach międzyna-
rodowych. W naukach politycznych system defi niuje się zwykle jako uporządkowany 
układ elementów mających określoną strukturę (którą należy rozumieć jako zasadę 
porządkującą relacje między elementami), a analizę systemową jako proces konstru-
owania modelu pojęciowego zjawisk politycznych, interpretowanych jako zintegro-
wane zbiory izolowanych elementów, charakteryzujące się odrębnością od środowiska 
i prawidłowościami właściwymi całości obejmowanych zjawisk13. 

Defi nicja systemu i analizy systemowej w politologii odwołuje się najczęściej 
do badań nad systemem politycznym (inaczej: ustrojowym) i jego „podsystemami”, 
takimi jak system wyborczy, czy system partyjny14. W badaniach stosunków między-
narodowych pojęcie „systemu” ma bardziej złożony sens, wynikający ze zmiennego 
przedmiotu badania. Mnogość relacji między państwami sugeruje możliwość powo-
dzenia w defi niowaniu ich za pomocą metody systemowej. Na przeszkodzie stoją 
jednak rozmaite problemy natury metodologicznej. Metoda systemowa występuje 
w literaturze zarówno jako metoda ilościowa, jak też jakościowa, stanowiąc niekiedy 
również tło dla analizy porównawczej czy statystycznej. Brak powszechnie przyjętej 
defi nicji metody systemowej powoduje liczne kontrowersje. 

 2. Teoria systemowa stosunków międzynarodowych
po „zimnej wojnie” 

Koniec „zimnej wojny” stanowi ważną cezurę w badaniach stosunków międzynarodo-
wych. Literatura przedmiotu wskazuje, iż okres następujący po 1989 r. zmienił podej-
ście do konstruowania teorii stosunków międzynarodowych15. Pojawiły i rozwinęły 

12 J.S. Goodman, op. cit.
13 A. Chodubski, Wstęp, do metodologii badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 119–120.
14 Zob. Systems Analysis, w: I. McLean, A. McMillan, op. cit., s. 530.
15 M. Hollis, S. Smith, Explaining and Understanding International Relations, Oxford 1991, s. 16–17.
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się nowe nurty teoretyczne (konstruktywizm, postmodernizm), a dominujące w latach 
80. XX wieku teorie systemowe (neorealizm, teorie systemów-światów) stanęły przed 
koniecznością redefi nicji swoich założeń. 

Koncentracja zainteresowań teorii stosunków międzynarodowych na systemowej 
analizie porządku międzynarodowego straciła na znaczeniu wraz z upadkiem Związku 
Radzieckiego. Zmiany polityczne i gospodarcze spowodowały ewolucję w pojmowa-
niu zjawisk międzynarodowych. Stanowi to potwierdzenie poglądu o nierozdzielnym 
i komplementarnym wpływie wyzwań poznawczych i praktycznych (nowe problemy 
badawcze, zmienność przedmiotu badań) na rozwój teorii naukowych. Próbę defi ni-
cji podstawowych trendów i wyzwań nauki o stosunkach międzynarodowych podjęli 
Mathias Albert i Lars Erik Cederman16. 

Tabela 3. Konsekwencje zakończenia „zimnej wojny” dla nauki
o stosunkach międzynarodowych

Wyzwanie teoretyczne Wpływ na teorie systemowe

Racjonalizm Opozycyjne ujmowanie mikro- i makrostruk-
tur społecznych w stosunkach międzynarodo-
wych

Badania demokratycznego pokoju Cechy wewnętrzne państw są podstawową 
zmienną generującą zmiany stosunków mię-
dzynarodowych

Konstruktywizm Ukazanie relatywizmu teorii systemowych, 
krytyka dążenia do obiektywizmu 

Postmodernizm Powstanie klimatu sceptycyzmu wobec teorii 
ogólnych/meta-narracji teoretycznych

Wyzwanie praktyczne Wpływ na teorie systemowe

Koniec „zimnej wojny” jako przykład zmien-
ności stosunków międzynarodowych

Krytyka teorii systemowych za niezdolność 
do przewidzenia zmian stosunków międzyna-
rodowych

Wzrost znaczenia aktorów nie-państwowych Krytyka państwo-centrycznych teorii syste-
mowych

Rozwój badań porównawczych w naukach 
politycznych 

Próba podporządkowania ukierunkowania 
dyscypliny stosunków międzynarodowych na 
badania porównawcze państw (np. ich poten-
cjału, polityk zagranicznych i in.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Albert, L.E. Cederman, Systems Theorizing in IR, w: M. Albert, L.E. Ceder-
man, A. Wendt, New Systems Theories of World Politics, New York 2010, s. 3–5.

16 M. Albert, L.E. Cederman, Systems Theorizing in IR, w: M. Albert, L.E. Cederman, A. Wendt, New 
Systems Theories of World Politics, New York 2010, s. 3–5.
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Zmiana warunków uprawiania nauki oraz zmiana w międzynarodowych sto-
sunkach politycznych podważyły sens stosowania kategorii systemu w konstruowa-
niu holistycznych teorii, tłumaczących uwarunkowania porządku międzynarodo-
wego, który uznano za zbyt niepewną materię dla generalizacji. Konkurencyjne uję-
cia racjonalistyczne – uformowane na kanwie dorobku teorii racjonalnego wyboru 
– opowiadały się za oddzielnym oraz często antagonistycznym ujmowaniem mikro- 
i makrostruktur społecznych. Prowadziło to do krytyki teorii systemowych, zbior-
czo ujmujących czynniki materialne i niematerialne, niezbędne do analizy złożonych 
zjawisk społecznych. Naczelną uwagą krytyczną pod adresem np. neorealizmu był 
zarzut o reifi kację kategorii systemu, czyli sprowadzenie metod wyjaśniania stosun-
ków międzynarodowych do analizy tej jednej – rzekomo wszystko wyjaśniającej
– kategorii teoretycznej17. 

Ponadto, rozpad zimnowojennego systemu dwublokowego spowodował powrót 
do zainteresowania problematyką polityki porównawczej oraz polityki wewnętrz-
nej państw, co także należy umiejscowić w opozycji do założeń ówczesnych teo-
rii systemowych18. Dla Kennetha Waltza i Immanuela Wallersteina państwo (unit) 
stanowi element szerszej konstelacji funkcjonującej według zasad systemowych: 
anarchii i prymatu mocarstw (u Waltza) lub interakcji centrów i peryferii w glo-
balnym procesie rozwoju kapitalizmu (u Wallersteina). Z krytyką spotkały się teo-
rie systemowe za swoje inklinacje do tworzenia „uniwersalistycznych wizji”
stosunków międzynarodowych19. 

Innym wyzwaniem dyskutowanym w ostatniej dekadzie XX wieku była zdol-
ność teorii do przewidywania zmian w stosunkach międzynarodowych20. Z jednej 
strony wielu realistów i neomarksistów podkreślało, że zmiana „systemu dwubiegu-
nowego” na „wielobiegunowy” stanowi dalszy ciąg zaobserwowanych wcześniej pro-
cesów21. Z drugiej strony specjaliści z innych obszarów badań wskazywali na zauwa-
żalne zmiany jakościowe (wzrost liczby państw demokratycznych, zmiana charakteru 
konfl iktów zbrojnych, procesy integracyjne, rozwój organizacji międzynarodowych), 
wynikające z innych przesłanek niż proponowane dotąd przez teorie systemowe22. 
Powróciły badania nad nacjonalizmem, ekonomią, handlem międzynarodowym czy 
integracją polityczno-ekonomiczną. Równocześnie pojawił się szeroki nurt badań 

17 Por. A. Wendt, The Agent-Structure Problem in International Relations Theory, „International Orga-
nization” 1987, t. 41, nr 3, s. 347. 

18 A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 26.
19 Zob. E. Kapstein, Is Realism Dead? The Domestic Sources of International Politics, „International 

Organization” 1995, t. 49, nr 4, s. 751–774.
20 R. Koslowski, F. Kratochwil, Understanding Change in International Politics: The Soviet Empire’s 

Demise and the International System, „International Organization” 1994, t. 48, nr 2, s. 215–247.
21 J. Mearsheimer, Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War, „International Secu-

rity” 1990, t. 15, nr 1, s. 5–56.
22 Przodowali w tym konstruktywiści zob. N.G. Onuf, Making Sense, Making Worlds. Constructivism 

in Social Theory and International Relations, London–New York 2013.
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historii dyscypliny, rozwijany w nadziei na zrekonstruowanie jej tożsamości23. Kil-
kanaście lat po zakończeniu „zimnej wojny” Chris Brown stwierdził jednak, że nadal 
nie ma zgody co do tożsamości nauki o stosunkach międzynarodowych. O ile wcze-
śniej zwracano w tym aspekcie uwagę na porządkującą rolę teorii systemowych, o tyle 
rozwój tej dziedziny w okresie pozimnowojennym sprawił, iż stosunki międzynaro-
dowe rozpatrywano w kilku konkurencyjnych ujęciach24. Ich usytuowanie i założenia 
przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Trzy współczesne ujęcia nauki o stosunkach międzynarodowych

Defi nicja stosunków międzynarodowych Przedmiot badań stosunków
międzynarodowych

Dyplomatyczne relacje państw o znaczeniu 
strategicznym 
(diplomatic-strategic relations of states)

Kwestie wojny i pokoju, konfl ikt i współpraca

Procesy transgraniczne 
(cross-border transactions)

Polityczne, społeczne i ekonomiczne procesy
 – np. negocjacje, organizacje międzynaro-
dowe

Badania nad procesami globalizacji 
(globalization studies)

Systemy społeczne, komunikacyjne, fi nansowe 
i transportowe, biznes międzynarodowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ch. Brown, K. Ainley, Understanding International Relations, New York 
2009, s. 1–3.

Tradycyjnie badania oscylują wokół problematyki formalnych relacji wzajemnych 
państw i innych uczestników stosunków międzynarodowych. Obok tego ujęcia poja-
wiło się kilka nowych perspektyw poznawczych, związanych z rozwojem procesów 
globalizacji. Dyskusje w tym przedmiocie doprowadziły do ukazania się wielu stu-
diów poświęconych globalizacji i tzw. procesom transnarodowym25. Wielość podejść 
doprowadziła do wykształcenia się kilku dziedzin studiów (subdyscyplin). Chodzi 
o międzynarodową ekonomię polityczną, studia nad bezpieczeństwem czy studia

23 Przykładami tego typu prac są publikacje Steve Smitha oraz prace zbiorowe, takie jak: T. Dunne, 
M. Cox, K. Booth, Eighty Years’ Crisis. International Relations 1919–1999, Cambridge 1998, a także nieo-
cenione opracowania globalnych badań ankietowych badaczy stosunków międzynarodowych: D. Maliniak, 
S. Peterson, M. Tierney, TRIP Around the World, Teaching, Research and Policy Views of International 
Relations in 20 Countries, The Institute of Theory and Practice of International Relations, College of 
William and Mary, Williamsburg 2012, http://www.wm.edu/offi ces/itpir/_documents/trip/trip_around_the_
world_2011.pdf (15.06.2013).

24 Ch. Brown, K. Ainley, Understanding International Relations, New York 2009, s. 1–3.
25 Zob. obszerną dyskusję w polskich naukach społecznych: B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Globaliza-

cja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, Kraków 2008; M. Czerny, 
R. Łuczak, J. Makowski, Globalistyka: procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, Warszawa 2007; 
E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2005.
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regionalne26. Pojawienie się wielu nowych ujęć i problemów polityczno-ekonomicz-
nych wpłynęło na zmianę zapotrzebowania na kształt teorii stosunków międzynarodo-
wych. Jak zauważył Mathias Albert, w latach 90. XX wieku praktycznie nie istniała 
kategoria, której wartość nie byłaby kwestionowana w nauce o stosunkach międzyna-
rodowych27. Nastąpił powrót do analizy pojęć ogólnych, konstytuujących tożsamość 
dyscypliny, takich jak państwo, bezpieczeństwo czy potęga28. 

Zakończenie „zimnej wojny” sprzyjało również redefi nicji celów badań nad sto-
sunkami międzynarodowymi. W ten sposób kategoria systemu, wiązana przez kilka 
dekad z neorealizmem i teorią systemów-światów, mogła zyskać nowe konotacje 
i zastosowania w praktyce badawczej stosunków międzynarodowych. Niezależnie 
od teorii sformułowanych przez K. Waltza czy I. Wallersteina zaletą ogólną teorii 
systemowych pozostaje przede wszystkim pojemność samej kategorii systemu, która 
w rozumieniu ontologicznym może zawierać w sobie interakcje społeczne, struktury 
organizacyjne, jak też rozmaite zestawy elementów w różnych konfi guracjach. Myśle-
nie systemowe w rozumieniu metodologicznym, przekrojowe i z założenia wielody-
scyplinarne, pozwala natomiast badaczowi na wnioskowanie zarówno od szczegółu 
do ogółu (bottom-up), jak i od ogółu do szczegółu (top-down). Wreszcie, wyjaśnienia 
systemowe odwołują się do szerszych uwarunkowań społecznych, podczas gdy teorie 
o mniejszym zasięgu identyfi kują i porównują mechanizmy społeczne o mniejszym 
stopniu ogólności. 

Procesy globalizacji oraz reakcja państw na nowe wyzwania, niesione przez 
wydarzenia przełomu stuleci, z pewnością zasługują na teoretyczne opracowanie na 
gruncie teorii stosunków międzynarodowych. Kategoria systemu wydaje się przydat-
nym narzędziem dla całej dyscypliny. Zanim jednak kategoria systemu zostanie szerzej 
zaakceptowana przez badaczy innych nurtów niż neorealizm i teoria systemów-świa-
tów, rozstrzygnięcia domagają się zasadnicze problemy metodologiczne, podniesione 
pod koniec „zimnej wojny” pod adresem neorealizmu. Pierwszą kwestią dyskusyjną 
jest znaczenie kategorii anarchii w postrzeganiu stosunków międzynarodowych. Drugą 
kwestią stało się zagadnienie relacji między aktywnością podmiotów a otaczającymi je 
strukturami społecznymi. Pierwszy problem prowokuje pytanie o ilość i jakość norm/

26 Wspomniane subdyscypliny są odnotowane jako oddzielne obszary badań przez współczesne pod-
ręczniki, zob. J. Baylis, S. Smith (red.), op. cit.; Ch. Brown, K. Ainley, op. cit.; J. Ravenhill (red.), Globalna 
ekonomia polityczna, Kraków 2012.

27 M. Albert, L.E. Cederman, op. cit., s. 4–5.
28 K. von Beyme w klasycznym studium z zakresu rozwoju metodologii nauk politycznych zwrócił 

uwagę na powojenny odwrót od pojęć ogólnych w nauce zachodniej. K. v. Beyme, Współczesne teorie 
polityczne, Warszawa 2005; obecnie spotykamy tendencje odwrotne, zob. Y. Ferguson, R. Mansbach, The 
State, Conceptual Chaos, and the Future of International Relations Theory, London 1989 lub A. Wendt, 
Społeczna teoria stosunków międzynarodowych…, jako próba przywrócenia refl eksji nad państwem, a także 
prace poświęcone kategorii postępu, takie jak C. Elman, M. Elman (red.), Progress in International Rela-
tions Theory, Cambridge–London 2003, czy prace Stefano Guzziniego nad pojęciem „potęgi” w S. Guzzini, 
Power, Realism and Constructivism, New York–London 2013.
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zasad tworzących systemy międzynarodowe, drugi zaś kieruje uwagę na ontologię 
dyscypliny, zadając pytanie o jej przedmiot badań: czy są nim uczestnicy stosunków 
międzynarodowych, czy też zasady (struktury) konstytuujące ich relacje. Toczony na 
gruncie nauk społecznych od czasów Maxa Webera i Emile’a Durkheima spór między 
metodologicznymi indywidualistami a metodologicznymi strukturalistami wkroczył do 
teorii stosunków międzynarodowych. 

 3. Anarchia i stratyfi kacja w systemie
międzynarodowym

Anarchia pozostaje od kilkudziesięciu lat jednym z najważniejszych pojęć opisują-
cych neorealistyczny sposób myślenia o stosunkach międzynarodowych. Pojęcie to 
było tak istotne dla debat teoretycznych, że doczekało się w anglojęzycznej literaturze 
przedmiotu osobnej monografi i, której autorem jest Brian Schmidt29. Termin „anar-
chia” oznacza sytuację braku zasady organizującej porządek. W naukach politycznych 
zwraca się przede wszystkim uwagę na porządek polityczny. W stosunkach międzyna-
rodowych anarchia stała się kategorią określającą stan braku władzy zwierzchniej nad 
rywalizującymi państwami. Jak argumentowali neorealiści – w stosunkach międzyna-
rodowych nie istnieje władza na podobieństwo władzy wewnątrz państwa30. Argumen-
tacja ta odwołuje się zwykle do idei stanu natury opisanej przez Thomasa Hobbesa31. 

We współczesnym dyskursie analiza anarchii natrafi a na kilka złożonych proble-
mów. Jednym z nich jest wieloznaczne rozumienie anarchii w nauce o stosunkach 
międzynarodowych. Drugim jest stosunek anarchii do innych pojęć konstruujących 
współczesne teorie stosunków międzynarodowych. Oprócz zastrzeżeń metodologicz-
nych, należy zwrócić uwagę na zastrzeżenia ontologiczne – a więc adekwatność anar-
chii do zmian zachodzących w stosunkach międzynarodowych. Argumenty krytyków 
wywodzą się z kilku źródeł. Konstruktywiści wskazują, że anarchia jest swoistym 
faktem społecznym, a więc ideą przyjmowaną a priori przez uczestników stosun-
ków międzynarodowych32. Badacze teorii postkolonializmu, powołując się na dorobek 
tzw. szkoły angielskiej, dowodzą z kolei, iż idea anarchii jest przykładem europocen-
trycznego i konfl iktowego patrzenia na rzeczywistość międzynarodową33. Również 

29 B. Schmidt, The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations, 
New York 1997. 

30 K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 106–110.
31 Idea została wyrażona w fundamentalnej dla nauk politycznych pracy T. Hobbes, Lewiatan czyli 

materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 2009.
32 A. Wendt, Anarchy Is What States Makes of It, „International Organization” 1992, t. 46, nr 2, 

s. 391–425; Idem, Constructing International Politics, „International Security” 1995, t. 20, nr 1, s. 71–81.
33 Zob. np. B. Buzan, From International System to International Society: Structural Realism and 

Regime Theory Meet the English School, „International Organization” 1993, t. 47, nr 3, s. 327–352.
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realiści dostrzegają obecnie inne niż anarchia zasady systemu stosunków między-
narodowych, wywnioskowane na podstawie głębszych badań historycznych, jak też 
obserwacji porządku międzynarodowego ewoluującego po „zimnej wojnie”34. Dyskurs 
wokół pojęcia „anarchii” jako kluczowego składnika teorii systemowych wpływa na 
przeformułowanie znaczenia kategorii systemu.

K. Waltz stwierdziwszy, iż istnieją dwa typy relacji – anarchia i hierarchia – upro-
ścił „katalog” relacji istniejących między państwami. Kategoryczny podział w pew-
nym stopniu oddaje klimat intelektualny „zimnej wojny”, nakreślając ówczesne spo-
soby postrzegania rzeczywistości35. W ujęciu neorealistycznym, defi niującym sys-
tem międzynarodowy jako holistyczną zasadę dystrybucji potencjału (distrbution of 
capabilities), anarchia stała się kategorią podstawową – regułą porządkującą interak-
cje między państwami (units) tworzącymi strukturę stosunków międzynarodowych. 
W rezultacie – jak tłumaczy Jack Donnelly – teorie strukturalne zajęły się przed-
stawianiem rezultatów przyjętej a priori anarchii i wyjaśnianiem systemu między-
narodowego na podstawie analogii do „wojny wszystkich ze wszystkimi”, zapoży-
czonej od Hobbesa36. Powyższe rozumowanie kryje w sobie wszakże dwie słabo-
ści. Hobbes, pisząc o anarchii, nie miał na myśli stosunków międzynarodowych, ani 
tym bardziej współczesnego rozumienia „systemu” stosunków międzynarodowych, 
ale stosunki ogólnospołeczne i wewnątrzpaństwowe37. Ponadto, analizując ład spo-
łeczny, wywodził istnienie anarchii z natury ludzkiej, co w myśl założeń K. Waltza 
jest rozumowaniem redukcyjnym. Nie przeszkodziło to wszak założycielowi neoreali-
zmu, jak też innym badaczom, rozwijającym jego koncepcje, przypisywać państwom 
status antropomorfi czny38. 

W przeciwieństwie do potocznego rozumienia anarchii, jej ujmowanie z perspek-
tywy systemu międzynarodowego było specyfi czne dla neorealistów. Klasycy reali-
zmu politycznego przed 1979 r. bardzo rzadko posługiwali się pojęciem „anarchii”. 
Dla przykładu Hans Morgenthau w całym swym dorobku użył tego terminu jedynie 
czternastokrotnie, w pracach Edwarda Carra, George’a Kennana i Henry’ego Kissin-
gera termin anarchia pojawia się jedynie dwukrotnie. Morton Kaplan w swojej książce 
posługuje się nim trzykrotnie. W europejskiej nauce o stosunkach międzynarodowych 
Raymond Aron użył tego terminu ośmiokrotnie. Jeśli już pojęcie „anarchii” poja-
wiało się w pracach teoretycznych, realiści wyjaśniali je zwykle jako stan bezprawia, 
braku zasad prawa międzynarodowego, bądź strategię polityki siły w rodzaju divide et 
impera. W żadnym z tych sformułowań J. Donnelly nie odnotował rozumienia anarchii 

34 Por. ewolucję poglądów J. Donnelly, począwszy od pracy J. Donnelly, Realism and International 
Relations, Cambridge 2000, rozdziały 3 i 4. 

35 B. Buzan, R. Little, op. cit., s. 34–39.
36 J. Donnelly, The Elements of Structures of International Systems, „International Organization” 2012, 

t. 66, nr 4, s. 616–618.
37 M. Hollis, S. Smith, op. cit., s. 93–95. 
38 C. Wight, Agents, Structures and International Relations. Politics as Ontology, Cambridge 2006, s. 182.
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jako zasady organizującej (ordering principle) stosunki międzynarodowe w rozumie-
niu właściwym dla późniejszego neorealizmu39. 

Innym problemem, ważnym z punktu widzenia kategorii systemu międzynaro-
dowego i opartych na niej teorii systemowych, jest wspominany Waltzowski podział 
na anarchię i hierarchię. Zakończenie „zimnej wojny” zwróciło uwagę teoretyków na 
rozmaite porządki polityczne istniejące w historii stosunków międzynarodowych, takie 
jak porządek feudalny, bądź wywodzące się z innych kręgów kulturowych. Tezy neo-
realistów o trwałości systemu międzynarodowego, opartego na dystrybucji sił zostały 
podane w wątpliwość. Sporne okazało się twierdzenie, iż anarchia nie jest bezpo-
średnim zaprzeczeniem hierarchii. Jak wspomniano, anarchia oznacza brak istnienia 
zasady lub podmiotu wyznaczającego zasady. Koncepcja struktury K. Waltza pre-
zentuje zatem anarchię jako brak hierarchii, rozumianej jako brak rządu światowego. 
Tymczasem hierarchia występująca w polityce – podobnie jak równie wieloznaczna 
kategoria potęgi – ma wiele źródeł, nie tylko rząd. Nieobecność rządu wcale nie musi 
oznaczać braku autorytetów, praw, zasad, zwyczajów czy powinności. Twierdzenie 
to popierają badania antropologiczne40. Co więcej, stwierdzenie braku istnienia rządu 
światowego nie mówi niemal niczego na temat zachowań państw w systemie. Kla-
syczne wyjaśnienie neorealistów, iż państwa w warunkach anarchii funkcjonują na 
podstawie zasady samopomocy, jest zdaniem krytyków zbyt ogólne, by mogło spro-
stać analizie złożonych struktur współczesnego systemu międzynarodowego41. Dlatego 
coraz częstszym określeniem we współczesnej analizie stosunków międzynarodowych 
staje się bardziej elastyczne pojęcie „stratyfi kacji”. 

Rosnące znaczenie tego pojęcia przenosi ciężar z abstrakcyjnej zasady systemu na 
interakcje uczestników stosunków międzynarodowych. Wynika to z faktu, że analiza 
strukturalna musi uwzględniać współzależność elementów struktur społecznych i poli-
tycznych. Państwa kierują się w swoim postępowaniu wieloma zasadami, np. równo-
ścią suwerenną. Uwaga ta prowadzi do stwierdzenia, iż opisywane w języku neore-
alistów tzw. efekty anarchii nie wynikają bezpośrednio z samej anarchii, ale z wielu 
norm i tożsamości uczestników stosunków międzynarodowych. Stratyfi kacja w stosun-
kach międzynarodowych opiera się zwykle na korelacjach – słabość a siła, bogactwo 
a bieda, przywileje a dyskryminacja – tworzących wzorce i kanony zachowań państw 
w stosunkach międzynarodowych. 

Co ważne, relacje uczestników stosunków międzynarodowych, wyrażane przez 
kategorię systemu, rzadko są konstytuowane przez zasady ogólne, tak jak przypisują 
im to neorealiści. Państwa mają bowiem liczne role międzynarodowe oraz są aktywne 

39 J. Donnelly, The Elements…, s. 620–621. 
40 Antropolodzy znaleźli około 200 społeczności żyjących bez konfl iktów. Żyją w idealnej anarchii 

i równości, stanowiąc modelowy przykład Waltzowskich units. Brakuje też organizacji nadrzędnej. Aby 
przetrwać, plemiona zapewniają międzyplemienną cyrkulację dóbr zamiast ich akumulacji (wiązanie się 
poprzez współdzielenie dóbr – binding through sharing). Por. ibidem, s. 610–616.

41 Por. B. Buzan, From International System…, s. 329–331.
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w różnych sferach stosunków międzynarodowych (gospodarczych, fi nansowych, 
kulturalnych)42. Wyjątkiem jest oczywiście kapitalistyczny – dążący do akumulacji 
kapitału w obrębie centrum – system-świat I. Wallersteina, choć i ta analiza pomija 
problematykę międzynarodowych stosunków politycznych i skłania się ku refl eksji 
historycznej, osobliwie historii gospodarki światowej. Wielu badaczy uważa, że efekty 
systemowe wynikają raczej z nieciągłych interakcji współzależnych zmiennych43. 
Oznacza to, iż wyjaśnianie poprzez skupienie się na obserwacji zmiennych niezależ-
nych (wspomniana reifi kacja kategorii systemu) nie jest w stanie tłumaczyć rozmaitych 
odcieni współzależności, występujących w stosunkach międzynarodowych. Prawdo-
podobnie dlatego teorie systemowe mają problem z wyjaśnianiem strukturalnych nie-
regularności czy zmian zachowania państw. W praktyce neorealiści aksjomatycznie 
założyli „naturalne” trwanie systemu dwublokowego, pominąwszy np. wewnętrzne 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przenikające politykę dwóch supermocarstw. 
Dla krytyków neorealizmu stało się jasne, iż to, co miało uchronić neorealizm przed 
problemami redukcyjności – a więc przeniesienie zasad analizy stosunków między-
narodowych na abstrakcyjny poziom systemowy – paradoksalnie stało się źródłem 
redukcjonizmu i uczyniło teorię neorealizmu jednostronną. 

Paradoks pracy K. Waltza polegał na tym, iż opracował on model systemu mię-
dzynarodowego strukturalnie (głównie poprzez wspominany rozkład potencjału) kreu-
jącego zachowania państw, a jednocześnie tworzonego przez aktywnie działające pań-
stwa – głównie mocarstwa. Słabością tego ujęcia jest brak dokładnie zdefi niowanych 
relacji między systemem a jego uczestnikami, na co zwracali uwagę Barry Buzan, 
Charles Jones i Richard Little, tworząc pomiędzy poziomami analizy systemu i pań-
stwa dodatkowy poziom interakcji. Jeśli bowiem struktura staje się wypadkową poten-
cjałów państw, to oparty na niej system staje się statyczny lub – jak uważa Alexander 
Wendt – wręcz „deterministyczny”44. Struktura nie „stwarza” państw, skoro sama jest 
utworzona z uprzednio istniejących już właściwości tych państw. 

Próby zastąpienia anarchii pojęciem możliwie lepiej wyjaśniającym złożone rela-
cje polityczne między uczestnikami stosunków międzynarodowych trwały kilkanaście 
lat. Głównym obciążeniem dla „anarchii” było jej praktykowanie przez neorealistów. 
Zarzutem pod ich adresem stały się uwagi konstruktywistów, iż realizm stał się „dok-
tryną”, czyli sposobem politycznego myślenia i opisywania Realpolitik, zamiast kom-
petentnym sposobem wyjaśniania stosunków międzynarodowych45. 

42 Por. w polskiej literaturze przedmiotu studia przypadków J. Zając, Role Unii Europejskiej w regio-
nie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010; S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji 
Rosyjskiej, Warszawa 2006.

43 J. Donnelly, The Elements…, s. 629.
44 A. Wendt, Anarchy Is…, s. 341–348.
45 Idem, Constructing International Politics…, s. 75–76. Por. też R. Skarzyński, Anarchia i policen-

tryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych, Białystok 2006, s. 8–13.
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Droga do rekonstrukcji kategorii systemu międzynarodowego musiała wieść przez 
redefi nicję jej znaczenia. Nowa perspektywa analityczna musiała odpowiadać wielości 
problemów badawczych, ukazanych przez krytyków realizmu strukturalnego. Opisy-
wane przez Chrisa Browna pozimnowojenne ujęcia nauki o stosunkach międzynaro-
dowych zyskały wpływ na jej przedmiot badań. Aby określić zasady rządzące stosun-
kami międzynarodowymi postanowiono zdefi niować na nowo cechy systemu mię-
dzynarodowego. J. Donnelly postanowił wziąć pod uwagę krytykę konstruktywistów 
– status oraz tożsamość międzynarodowa stały się nowymi wyznacznikami pozycji 
państw w systemie międzynarodowym. Nie zrezygnowano przy tym z analizy poten-
cjału państw. Rozwój badań nad bezpieczeństwem (security studies) wskazał nowe 
perspektywy tego tradycyjnego dla nauki o stosunkach międzynarodowych programu 
badawczego (niekiedy uważanych za osobną subdyscyplinę). 

Nowe podejście wskazuje raczej na priorytet analizy praktyk państw, tworzących 
zmienną jakościowo sieć instytucji, aniżeli na statyczną analizę ich potencjału. Kate-
goria systemu odwołuje się więc do współzależności zjawisk międzynarodowych, nie 
redukując rzeczywistości międzynarodowej do rozmieszczonych na niej elementów. 
Klasyczne podejścia systemowe służyły opisowi interakcji kluczowych uczestników 
stosunków międzynarodowych. Po zakwestionowaniu uniwersalizmu pojęcia „anar-
chii” kategoria systemu międzynarodowego służy raczej wyjaśnianiu uwarunkowań 
zjawisk, aniżeli ich opisowi.

Tabela 5. Cechy systemu międzynarodowego w ujęciu Jacka Donnelly’ego

Cecha systemu Defi nicja

Stratyfi kacja Skategoryzowane i uporządkowane rozmiesz-
czenie pozycji w systemie międzynarodowym

Zróżnicowanie funkcjonalne Defi nicja i alokacja funkcji w systemie mię-
dzynarodowym

Zróżnicowanie uczestników stosunków mię-
dzynarodowych (units)

Tworzenie się aktorów społecznych i proces 
rozmieszczania ich w systemie międzynaro-
dowym

Normy i instytucje Zasady, role, praktyki regulujące relacje 
i rekonstruujące uczestników stosunków mię-
dzynarodowych

Położenie (geotechnics) Materialny wymiar pozycji i relacji społecz-
nych wyrażony w języku geografi i i techno-
logii

Spolaryzowanie (polarity) Liczba mocarstw w systemie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Donnelly, The Elements of Structures of International Systems, „International 
Organization” 2012, t. 66, nr 4, s. 619.
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Stratyfi kacja rozumiana jako zbiór zasad różnicujących pozycje i interakcje 
uczestników stosunków międzynarodowych jest kategorią bardziej neutralną oraz szer-
szą niż anarchia. Anarchia pozostaje w słowniku badaczy stosunków międzynarodo-
wych, jednak znaczenie tej kategorii prawdopodobnie zostanie ograniczone do badań 
nad bezpieczeństwem międzynarodowym. W przeciwieństwie do pojęcia „anarchii”, 
ujęcie stratyfi kacyjne pozwala w większym stopniu różnicować wymiary analizy sto-
sunków międzynarodowych. Działania uczestników stosunków międzynarodowych 
przedstawiane są w kategoriach nie tylko zachowań, ale też konstytuujących je prak-
tyk, ról i czynników regionalnych. Jest to potencjalna szansa na pogłębienie badań 
oraz otwiera perspektywę zaniedbywanej w czasie „zimnej wojny” analizy porównaw-
czej historycznych systemów międzynarodowych. 

Stratyfi kacja pozwala na rozbudowane badania relacji wielu podmiotów pod 
kątem rozmaitych zasad, co czyni kategorię systemu bardziej funkcjonalną. Dużo szer-
szy wkład w rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych mogą obecnie wnieść teo-
rie opracowane na gruncie badań procesów integracji europejskiej46. Tworzenie przez 
państwa i/lub innych uczestników stosunków międzynarodowych struktur (instytucji, 
organizacji, reżimów, reguł) polityczno-ekonomicznych o charakterze międzynarodo-
wym i ponadnarodowym stanowi bowiem jeden z fundamentalnych trendów współ-
czesnego świata. Jest to zagadnienie prowokujące refl eksję teoretyczną i również jedno 
z wyzwań dla europejskich szkół nauki o stosunkach międzynarodowych, o rozwoju 
których przekonująco pisał Jorg Friedrichs47.

Tabela 6. Ewolucja historycznych systemów międzynarodowych – ujęcie stratyfi kacyjne

Wymiar / 
Epoka

Średniowiecze 
(około 1250 r.)

Nowożytność 
(około 1650 r.)

Przed I wojną 
światową (około 

1900 r.)

Po II wojnie 
światowej 

(około 1975 r.)

Stratyfi kacja Heterarchia Hierarchia 
(mocarstwa, 
nierówna suwe-
renność)

Hierarchia 
(mocarstwa, 
nierówna suwe-
renność)

Hierarchia 
(istnieją mocar-
stwa), brak rang 
(poszanowanie 
suwerenności)

Zróżnicowanie 
funkcjonalne

Trzy porządki: 
duchowy, rycer-
ski, pracujący

Konsolidacja 
państwa, handel

Mocarstwa, 
rynki, imperia

Supermocarstwa, 
rynki, reżimy 
międzynarodowe

46 Zob. A. Wiener, T. Diez, European Integration Theory, Oxford 2009. W Polsce m.in. J. Czaputo-
wicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2006, rozdział 9; P.J. Bor-
kowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007.

47 J. Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory, London–New York 2004; 
K.E. Jørgensen, T. Brems Knudsen, International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Des-
tinations, London–New York 2008.
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Dominujący 
typ uczestnika 
systemu

Brak Państwa dyna-
styczne

Imperia naro-
dowe i dyna-
styczne

Państwa naro-
dowe

Struktura systemu

Kryteria 
uczestnictwa 
w systemie

Tradycja, religia, 
potencjał

Proto-suweren-
ność, tradycja, 
potencjał

Suwerenność, 
potencjał, 
poziom cywili-
zacyjny

Determinacja, 
integralność 
terytorialna

Wartości 
kulturowe

Chrześcijaństwo, 
hierarchia

Hierarchia Rozum, prze-
mysł

Równość, demo-
kracja, rozwój

Regulacja 
przemocy

Monopol war-
stwy szlachec-
kiej, wojna 
sprawiedliwa

Wojska najemne, 
prawo naturalne, 

Monopol 
państwa na 
przemoc, prawo 
do wojny

Monopol 
państwa na 
przemoc, zakaz 
agresji, tylko 
samoobrona

Zasady 
i powinności

Zwyczaje, 
religia, prawo 
naturalne

Prawo naturalne, 
traktaty poko-
jowe

Zwyczajowe 
prawo między-
narodowe, trak-
taty pokojowe

Prawo między-
narodowe

Położenie

Główne 
technologie

Rolnictwo, woj-
sko konne

Rolnictwo, 
handel daleko-
bieżny, proch 
strzelniczy

Przemysł, silnik 
parowy

Okres postin-
dustrialny, broń 
atomowa

Skala Lokalna Lokalna, pań-
stwowa

Państwowa, 
międzynarodowa

Państwowa, 
międzynaro-
dowa, transnaro-
dowa

Zdolność 
interakcji

Bardzo niska Niska Średnia Wysoka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Donnelly, The Elements of Structures of International Systems, „International 
Organization” 2012, t. 66, nr 4, s. 634.

Należy stwierdzić, iż ujęcie stratyfi kacyjne pozwala zarówno na analizę meto-
dologiczną rozmaitych relacji międzynarodowych, jak i na rekonstruowanie obiek-
tów badań, a więc ujęcie ontologiczne. Badane społeczeństwa, państwa i instytu-
cje polityczno-ekonomiczne są rozumiane jako zespoły relacji opisywane i wyja-
śniane w ramach przyjętej teorii (rozumienie metodologiczne) lub stanowią 
przedmiot badania istniejący w czasoprzestrzeni (rozumienie ontologiczne). Możli-
wość wystąpienia tej wieloznaczności pojawiła się w wyniku rozwoju konstrukty-
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wizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych i uznania faktu, iż idee, percepcje
są faktami społecznymi.

Zwrócenie uwagi na stratyfi kację w stosunkach międzynarodowych pozwala na 
porównania różnych wizji ładu międzynarodowego, czyli postrzegania stanu sys-
temu stosunków międzynarodowych przez jego uczestników. Przeprowadzone przez 
A. Wendta badania tzw. kultur anarchii otworzyły perspektywy badania tych wizji. 
Interesujące studia w tym zakresie przedstawił Erik Ringmar, dokonawszy porówna-
nia regionalnych systemów stosunków międzynarodowych powstałych w XVII wieku 
w Europie, Azji Wschodniej i Japonii48. 

Tabela 7. Trzy systemy stosunków międzynarodowych powstałe w XVII wieku

 Dynastia Qing – era prosperity nowożytnych Chin, wykształcił się przez stulecia układ relacji 
pomiędzy 123 podmiotami różnego typu, opierający się na scentralizowanym systemie trybutar-
nym, jednolitej wizji świata oraz hierarchii scalającej dążenia jednostek politycznych do środka/
centrum systemu (który stanowił dwór cesarski w Chinach). 

 Tokugawa – okres zjednoczenia Japonii po wojnach domowych, wytworzył instytucję pokoju 
w ramach około 250 względnie samodzielnych jednostek politycznych, tworzących system, 
powiązany luźno zwyczajami wojskowymi i małżeńskimi; władający Japonią szogun rządził 
bezpośrednio tylko swoim terytorium, ale w celu sprawowania kontroli nad pozostałymi regio-
nami posiadał zakładników od każdego z pozostałych władców; zakładnicy stanowili niekiedy 
nawet 30% ludności stołecznego miasta Edo.

 Westfalia – europejski, stabilizujący układ międzypaństwowy oparty na anarchii, suwerenności 
i interesach poszczególnych państw, nie posiadał władzy zwierzchniej ani potęgi dominującej, 
toteż rozwinął instytucje dyplomacji i mechanizm równowagi sił w stosunkach między państwami.

Źródło: E. Ringmar, Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order, „Interna-
tional Organization” 2012, t. 66, nr 1, s. 1–16.

Praca E. Ringmara odwołuje się do faktu, że historyczna analiza stosunków mię-
dzynarodowych pozwala na ukazanie anarchii jako specyfi cznie europejskiej, ale 
przede wszystkim jednej z wielu zasad stratyfi kacji występujących w systemie mię-
dzynarodowym. Wszystkie trzy powyższe systemy istniały przez stulecia, były repro-
dukowane przez kolejne pokolenia w trzech odseparowanych częściach globu. Każdy 
system wytwarzał inne zasoby, symbole i fakty społeczne. Istnienie systemu westfal-
skiego opierało się na instytucji suwerenności, sojuszy równoważących i dyplomacji, 
podczas gdy w Chinach zadomowiła się instytucja hołdu (trybutu), właściwa tamtej-
szym instytucjom politycznym. Ekspansja militarna i dominacja polityczno-gospo-
darcza państw Zachodu doprowadziły do upowszechnienia zachodniej wizji systemu 
międzynarodowego. Chiny i Japonia na przełomie XIX i XX wieku zostały zmuszone 
do przyjęcia zachodnich „reguł gry”. 

48 E. Ringmar, Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian 
Order, „International Organization” 2012, t. 66, nr 1, s. 1–16.
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Obecnie słabnący świat zachodni staje przed perspektywą relatywnej utraty poten-
cjału. Również i zasady stosunków międzynarodowych wytworzone na gruncie euro-
-amerykańskim stały się przedmiotem krytyki49. Tworzone są nowe instytucje poli-
tyczne, będące syntezą regionalnych tradycji myślenia o stosunkach międzynarodo-
wych i nowych wyzwań50. Można ostrożnie założyć, że w przyszłości perspektywa 
badania zróżnicowanych zasad reprodukujących wzorce stratyfi kacji stosunków mię-
dzynarodowych stanie się jednym z kluczowych przedsięwzięć intelektualnych tej 
dyscypliny.

 4. Relacje uczestników i struktur społecznych
w stosunkach międzynarodowych

Problem relacji wzajemnych agencji (lub agentów) i struktur, podobnie jak kwestia 
anarchii, również doczekał się osobnej monografi i w literaturze przedmiotu. Komplek-
sowym ujęciem tego zagadnienia jest praca Colina Wighta51. W naukach społecznych 
zawsze istniały kontrowersje odnośnie do problemu sprawczości. Korzenie sporu o zna-
czenie relacji uczestników zjawisk społecznych i zewnętrznych uwarunkowań sięgają 
XIX wieku, gdy Karol Marks oznajmił, że ludzie są zmuszeni żyć i działać w warun-
kach, których nie wybierają52. Było to również wezwanie do określenia celu badań 
społecznych. Innymi słowy, postawiono pytanie, czy społeczeństwo jest tworzone 
przez ludzi, czy też przez okoliczności, w jakich ludzie są socjalizowani? C. Wight 
przyjął, iż takie postawienie problemu stało się zaczynem dwóch ogólnych orien-
tacji metodologicznych: indywidualizmu oraz strukturalizmu. Reprezentantami tych 
orientacji są największe autorytety nauk społecznych – Max Weber dla metodologicz-
nego indywidualizmu oraz Emile Durkheim dla metodologicznego strukturalizmu53. 

Spór dotyczył przedmiotu badania nauk społecznych. M. Weber uważał, iż nauki 
społeczne są w stanie wyjaśnić więcej, kierując się celem wyjaśniania zachowań ludzi 
– także jednostek. Społeczeństwo jest bowiem wytworem kultury i świadomości, toteż 
nie powinno być badane na sposób nauk przyrodniczych. E. Durkheim na tej samej 
podstawie dochodził do innego stanowiska. Badanie zachowań ludzi polecał pozosta-
wić psychologom i biologom, podczas gdy za przedmiot badań socjologów uznawał 
analizę faktów społecznych, a więc zasad strukturyzujących zachowania jednostek 

49 M.F. Gawrycki, A. Szeptycki, Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie. Postkolonializm 
a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011, s. 62–84. Por. A. Acharya, B. Buzan, Non-Western Interna-
tional Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia, London–New York 2009.

50 Studia regionalne są obecnie subdyscypliną bardzo szeroką, każdy kontynent ma pokaźną biblio-
grafi ę pozycji z zakresu stosunków międzynarodowych. 

51 C. Wight, op. cit.
52 Ibidem, s. 62.
53 Ibidem, s. 164.
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i grup społecznych54. Należy zaznaczyć, iż w obu przypadkach myśliciele ci nie roz-
patrywali tej kwestii jako problemu ontologicznego. Weber uznawał istnienie zasad 
zachowań społecznych, Durkheim nie uważał indywidualizmu za determinizm. Obaj 
uznawali argumenty drugiej strony.

Próbę powiązania obu stanowisk podjął w latach 80. XX wieku brytyjski socjolog 
Anthony Giddens, wskazując na gruncie własnej teorii strukturacji, iż zarówno struk-
tury społeczne, jak i ich uczestnicy (agenci, agencje) konstytuują siebie nawzajem55. Na 
gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych kwestia została podjęta przez konstruk-
tywistę A. Wendta na przełomie lat 80 i 90. XX wieku i od razu stała się jedną z klu-
czowych inicjatyw teoretycznych końca wieku56. Badacze stosunków międzynarodo-
wych musieli odpowiedzieć na pytanie o rolę państw w relacji do innych struktur oraz 
zasad systemowych, wpływających na ich istnienie i działania. Pojawienie się tej kwe-
stii zastało teoretyków stosunków międzynarodowych w sytuacji zakończenia „zimnej 
wojny” i w okresie dyskusji nad metodami wyjaśniania zmian systemu międzynarodo-
wego. W ten sposób zagadnienie istnienia agencji i struktur w stosunkach międzynaro-
dowych zostało powiązane z kategorią systemu międzynarodowego. Zwolennicy bada-
nia polityk zagranicznych państw uważali, że to państwa stanowią o ewolucji stosun-
ków międzynarodowych, podczas gdy krytycy tego ujęcia wykazywali, że wyjaśnianie 
zachowań państw jest nadal bardziej efektywne dzięki spojrzeniu systemowemu. 

Stopniowo, wraz z popularyzacją konstruktywizmu społecznego na gruncie nauki 
o stosunkach międzynarodowych podjęto próbę uporządkowania zaistniałych kwestii57. 
Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „agencji” wydaje się szerszym od tradycyjnie przy-
jętego w dyscyplinie pojęcia „aktora” (w tym także neorealistycznego unit)58. Dzieje 
się tak, ponieważ w ramach fundamentalnego dla nauki o stosunkach międzynarodo-
wych podziału na poziomy analizy, wskazuje na ich komplementarność i wzajemne 
ustrukturyzowanie. Stwierdzenie takie jest możliwe, gdyż ontologiczne rozróżnienie 
agencji i struktur jest pierwotne względem innej dychotomii, czyli analizy mikro- 
i analizy makro-, będącej z kolei inspiracją dla teoretycznego rozróżnienia pozio-
mów analizy. Tym samym zależność metod poznania od przedmiotu poznania zostaje 
zachowana. Jak wskazuje C. Wight, konstruktywiści do horyzontalnego rozumienia 
agencji i struktur (z powodu ich równego statusu ontologicznego) dodali rozumienie 
wertykalne, zakładając w miejsce poziomów analizy istnienie szerzej rozumianych 
i bardziej podatnych na zmiany – poziomów wyjaśniania59. 

54 Ibidem, s. 66.
55 A. Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Berkeley 1984.
56 A. Wendt, The Agent-Structure Problem..., s. 335–370.
57 Por. E. Adler, Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics, „European Journal of 

International Relations” 1997, t. 3, nr 3, s. 319–363; J. Checkel, The Constructivist Turn in International 
Relations Theory, „World Politics” 1998, t. 50, nr 2, s. 324–348.

58 C. Wight, op. cit., s. 189.
59 Ibidem, s. 105–106.
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Na powyższej podstawie A. Wendt wskazał uchybienia dotychczasowych teorii 
systemowych stosunków międzynarodowych. Zarówno bowiem wcześniejsze teorie 
neorealizmu, jak i teoria systemów-światów dopuściły się reifi kacji jednego z elemen-
tów dychotomii agent-struktura, czyli struktury. Efektem tego podejścia było zredu-
kowanie agencji (uczestników stosunków międzynarodowych) do roli „produktów” 
socjalizacji systemowej w neorealizmie i roli efektu oddziaływania zasad systemowych 
kapitalizmu w teorii systemów-światów. Nierównowaga struktur i agencji na nieko-
rzyść tych drugich doprowadziła u epigonów K. Waltza i I. Wallersteina do niezależ-
nego względem państw statusu ontologicznego systemu międzynarodowego60. Kon-
strukcja analityczna stała się niezależnym przedmiotem badania, niezależnym od bada-
nych państw i innych uczestników stosunków międzynarodowych. Było to twierdzenie 
paradoksalne, ponieważ w neorealizmie to właśnie państwa tworzą system. System 
„neorealistyczny” stał się determinantą zachowań, sztywną i niepodatną na zmiany. 

W efekcie niedookreślonego prymatu struktury nad agencją oraz w wyniku pomi-
jania zjawisk o źródłach innych niż systemowe, konstruktywiści mogli łatwo wytknąć 
neorealistom, że ewolucja systemu międzynarodowego może i wygląda zbieżnie do 
założeń neorealistów, ale proces ten przebiega z innych powodów, niż tłumaczą neore-
aliści. W znanym przykładzie Rey Koslowski i Friedrich Kratochwil wskazali, że upa-
dek systemu dwublokowego wynikał w dużej mierze nie z powodu działań struktur sys-
temu międzynarodowego, czy nawet innych państw, ale z powodu przemian wewnętrz-
nych w bloku zdominowanym przez ZSRR, takich jak zapaść gospodarcza, korupcja, 
nowe ruchy społeczne, zmiany ideowe czy nowe procesy decyzyjne na Kremlu61.

Zdaniem A. Wendta, rozwiązaniem dla powyżej podniesionej kwestii statusu agen-
cji i struktur, jest przyznanie obu równego statusu ontologicznego. Konstruktywiści 
byli w stanie dokonać modyfi kacji w założeniach neorealizmu także dzięki przejęciu 
ich perspektywy systemowej i przeformułowaniu jej w duchu własnych założeń epi-
stemologicznych. Jak przyznał Ted Hopf, większość konstruktywistów zaakceptowała 
strukturalne rozumienie stosunków międzynarodowych, występujące w neorealizmie62. 
W przeciwieństwie jednak do neorealistów postanowili uwzględnić struktury niemate-
rialne (tzw. ideacyjne). Ich ujęcie systemu składa się nie tylko z rozkładu potencjału 
państw, ale też z relacji społecznych, tworzonych w wyniku praktyk zachowań. Rela-
cje społeczne dokonują się dzięki wspólnej wiedzy (shared knowledge) o zmiennych 
regułach rządzących rzeczywistością społeczną. Na jej podstawie aktorzy dokonują 
reprodukcji określonych zasad, porządków i zachowań w stosunkach międzynarodo-
wych. Przykładem takiej „struktury wiedzy”, wpływającej na zachowania agencji, było 

60 Por. W. Wohlforth, Realism and The End of Cold War, „International Security” 1994/1995, t. 19, 
nr 3, s. 91–129; S. Guzzini, The Enduring Dilemmas of Realism in International Relations, „European 
Journal of International Relations” 2004, t. 10, nr 4, s. 533–568.

61 Zob. R. Koslowski, F. Kratochwil, op. cit.
62 Chodzi o tzw. konstruktywistów konwencjonalnych, zob. T. Hopf, The Promise of Constructivism 

in International Relations Theory, „International Security” 1998, t. 23, nr 1, s. 181–185.
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zdaniem A. Wendta samo zjawisko „zimnej wojny”63. „Zimna wojna” była uznawa-
nym przez wszystkich faktem społecznym, organizującym działania na skalę globalną. 
Do neorealistycznej konstatacji, iż państwa są socjalizowane przez system, A. Wendt 
dodał drugi element – system jest równocześnie rekonstruowany przez państwa. 

Ujęcie konstruktywistyczne było nowością w teorii stosunków międzynaro-
dowych. Zdaniem A. Wendta, zwrotem w analizie teoretycznej stało się przejście 
z materializmu do idealizmu. Materialiści, zakorzenieni w rewolucji modernistycznej 
z połowy XX wieku, wskazywali, że idee są jedynie dodatkiem, nadbudową, wyja-
śnieniem ex post istniejącego potencjału materialnego. Idealiści przeciwnie, uwa-
żali, że idee konstytuują uczestników stosunków międzynarodowych tak samo, jak 
zasoby materialne64. Dla uzasadnienia swoich twierdzeń konstruktywiści często wska-
zują kilka przykładów, np. potęga USA znaczy co innego dla Kuby, a co innego dla 
Kanady. Podobnie jak kilka rakiet nuklearnych znajdujących się w posiadaniu Korei 
Północnej jest postrzegane jako większe zagrożenie dla Zachodu, niż kilkaset rakiet 
znajdujących się w posiadaniu np. Wielkiej Brytanii. Analiza faktów zostaje uzupeł-
niona przez analizę myślenia o faktach65.

Uwzględnienie czynnika ideacyjnego pozwoliło na zmianę podejścia do kategorii 
systemu międzynarodowego. System przestał „obiektywnie” determinować zachowa-
nia agentów swoimi strukturami, stał się raczej źródłem ich dynamicznej rekonstrukcji. 
Uczestnicy stosunków międzynarodowych są bowiem tworzeni przez fakty społeczne. 
System nie jest zdominowany ani przez myślenie strukturalistyczne, cechujące się 
tendencją do statyczności i zamknięcia w tyglu swoich ustaleń, ani nie jest wyłącznie 
zdeterminowany przez działania agencji, mających tendencję do otwarcia na wszelkie 
– także ryzykowne – prądy intelektualne. System międzynarodowy został – jako kate-
goria rozumiana w sposób metodologiczny – ponownie zbiorem analitycznie wyodręb-
nionych zasad organizujących postrzeganie stosunków międzynarodowych. 

Analytic Utility of International System Category 
Summary

This article explores the issue of international system category in the discipline of international 
relations after the Cold War. The analysis provides the perspective of international system con-
textual redefi nition. The fi rst section develops theoretical framework for further work – contain-
ing various conceptions describing relationships between notions, factors and determinants in 
international relations’ analysis. The following section investigates the most signifi cant issues 

63 A. Wendt, Constructing…, s. 73–74.
64 Idem, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych…, s. 36–45.
65 B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, 

t. 2, Kraków 2012, s. 252–269. Autorzy wskazują na konieczność zaprojektowania zintegrowanej eksper-
tyzy politycznej jako nowej propozycji rozwoju badań nauk politycznych.
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and scientifi c agenda concerning discipline of international relations after the Cold War. The 
third and fourth sections examine several approaches explaining the possible development of 
the category of international system. I argue that both material and ideational factors may be 
used in order to provide credible systemic framework for a complex theoretical expertise in 
the contemporary international relations. Issues of anarchy, agents and structures as well as the 
famous debate between constructivist and neorealist approaches to the international system are 
depicted in the last part of the article.
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PRZYDATNOŚĆ KATEGORII SYSTEMU
TRYBUTARNEGO W ANALIZIE

POLITYKI ZAGRANICZNEJ CHIN 

Rozwój gospodarczy oraz globalny wzrost znaczenia Chińskiej Republiki Ludowej 
skłaniają do intensyfi kacji badań nad tym aktorem stosunków międzynarodowych. 
Rola Chin w stosunkach międzynarodowych ulega zmianie, która widoczna jest 
zwłaszcza w Azji Wschodniej. W regionie tym, w cieniu incydentów, które towarzy-
szą m.in. sporom dotyczącym przebiegu granic na Morzu Południowochińskim, postę-
puje ogólna poprawa wizerunku Chin oraz wzrost zaufania wśród ich sąsiadów. Towa-
rzysząca temu reorganizacja ładu międzynarodowego tworzy potrzebę poszukiwania 
użytecznych narzędzi analizy polityki zagranicznej ChRL. Potrzebę tę uzasadniają 
uwarunkowania kulturowo-historyczne Chin, a zwłaszcza fakt rozwinięcia oryginal-
nej chińskiej kultury strategicznej oraz fi lozofi i politycznej. W związku z tym zwraca 
się uwagę na wartość pogłębionych studiów regionalnych1. Innymi słowy, wschod-
nioazjatycka specyfi ka regionalna skłania do poszukiwania nowych narzędzi analizy.

Niechińscy badacze zajmujący się miejscem i rolą Chin w środowisku międzyna-
rodowym często odwołują się do pojęcia systemu trybutarnego. Skłania to do pogłę-
bienia badań nad tym systemem celem poszerzenia wiedzy o jego charakterystyce 
i znaczeniu. Jak zauważa Yongjin Zhang, studia nad Chinami są szczególnie wyma-
gające dla niechińskich badaczy, jako że aż do czasów nowożytnych rozwijały się one 
całkowicie niezależnie2. Niemniej badania nad pojęciem „chińskiego systemu trybu-
tarnego” wykazują swoją wartość, ponieważ był on charakterystyczny dla istniejącego 
przez setki lat porządku międzynarodowego w Azji Wschodniej, a jego powstanie 
i rozwój zajmowały centralne miejsce w polityce zagranicznej Chin. Przedstawie-
nie źródeł istnienia porządku międzynarodowego w Azji Wschodniej, jego założeń 

1 D. Shambaugh, China Engages Asia. Reshaping the Regional Order, „International Security” 
2004/2005, t. 29, nr 3, s. 99. 

2 Y. Zhang, System, Empire and State in Chinese International Relations, „Review of International 
Studies” 2001, t. 27, nr 5, s. 44.
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 teoretycznych oraz wewnętrznych dynamik, posłuży próbie uzyskania odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu pojęcie „chińskiego systemu trybutarnego” wykazuje 
swoją przydatność w badaniach nad polityką zagraniczną Chińskiej Republiki Ludo-
wej. Na zasadność tak postawionego pytania wskazuje m.in. fakt, że porządek mię-
dzynarodowy w Azji Wschodniej w ujęciu historycznym opierał się na obecności 
jednego dominującego centrum, podczas gdy obecnie można wskazać ich w regio-
nie co najmniej kilka. W związku z fundamentalnymi zmianami, które zaszły od 
rozpadu historycznego ładu w Azji Wschodniej, uznano za zasadną analizę nie tyle 
całości, ile poszczególnych części składowych tego porządku. Wynika to z faktu, 
że system trybutarny w ciągu stuleci ewoluował i był dostosowywany do zmienia-
jącego się otoczenia Chin. Należy więc wyodrębnić i zbadać najważniejsze two-
rzące go elementy, unikając próby analizy porządku istniejącego jedynie w danym 
okresie w przeszłości. 

 1. System trybutarny w historii Chin

Pojęcie systemu trybutarnego Chin nawiązuje do trwającego ponad 2000 lat okresu 
w historii Państwa Środka, którego koniec nastąpił w połowie XIX wieku za pano-
wania dynastii Qing (1644–1912). Jego zmierzch był związany z pojawieniem się 
w Azji Wschodniej ekspansywnych mocarstw europejskich, czyli innych ośrodków 
potęgi, i erozją całego Imperium. Fundamentem chińskiej percepcji świata było w tym 
okresie przekonanie o centralnym miejscu Chin oraz ich wyższości cywilizacyjnej, 
która decydowała o „moralnym” prawie do zwierzchności nad innymi. Znajdowało to 
potwierdzenie w pojęciu tianxia (pol. „wszystko pod niebem”), oznaczającym jedno-
cześnie terytorium będące pod panowaniem cesarza (tianzi, Syna Niebios) i cały świat. 
Chiny znajdowały się w samym środku tej przestrzeni (Zhongguo, Państwo Środka), 
a władza cesarska miała rozszerzać się poprzez hua, moralny przykład, stopniowo 
organizując świat wokół jego chińskiego centrum (Niebiańskiego Cesarstwa). Istotna 
jest w tym kontekście zwłaszcza koncepcja moralności władzy cesarskiej, która miała 
swoje źródło w poparciu Niebios i stanowiła podstawę uznania wszelkiej innej władzy 
za niższą. Zgodnie z chińską fi lozofi ą, rządzić może tylko władca mający Mandat Nie-
bios (Tiānmìng), który uzyskiwało się poprzez postępowanie sprawiedliwe, moralne 
i korzystne dla ludu3. Rozszerzanie się władzy cesarskiej, choć w nielicznych przypad-
kach w wyniku akcji zbrojnej, powodowane było przede wszystkim przez przyciąganie 
wyższością kulturową i naukową. Dana ludność stawała się częścią Chin, gdy uzna-
wała wyższość chińskiej myśli i chińskich osiągnięć, i gdy je przyjmowała, np. chiń-
skie miary czy kalendarz. System był więc z założenia otwarty, a społeczności, które 
nie chciały zaadaptować chińskiej kultury i stać się częścią „świata rozwiniętego”,

3 Szerzej zob. X. Yan, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power, Princeton 2011.
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przeważnie nie były do tego zmuszane, wręcz przeciwnie – były izolowane, czego 
imponującym świadectwem jest Wielki Mur, oddzielający dawniej Chiny od noma-
dycznych ludów z północy4. Innymi słowy, imperium nie było państwem narodo-
wym w dzisiejszym rozumieniu, ale raczej administracją cywilizowanej społeczno-
ści, w odróżnieniu od otaczających ją barbarzyńców (zgodnie z chińską terminolo-
gią). Ponieważ chińska sztuka, nauka czy technika rzeczywiście górowały swoim 
zaawansowaniem i możliwościami, cała Azja Wschodnia (tianxia), wyznaczana 
przez takie państwa graniczne jak Korea, Annam, Syjam, Birma, Japonia i królestwo  
Liuqiu (wyspy Riukiu)5, stopniowo znalazła się pod dominującym wpływem impe-
rium. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w ówczesnych czasach obszar ten stano-
wił niemalże całość znanego Chinom świata, otoczonego przez morza oraz trudno 
dostępne tereny Azji Środkowej. 

Przyglądając się wewnętrznej strukturze imperium, charakterystycznym elemen-
tem było budowanie porządku społecznego na hierarchiczności i „moralnym ładzie”. 
Fundamentem tego ładu, konfucjańskiej „kosmicznej harmonii”, było oparcie wszel-
kich relacji na wzór pięciu podstawowych zależności międzyludzkich: między mężem 
i żoną, ojcem i synem, starszym i młodszym bratem, przyjaciółmi oraz władcą i jego 
podwładnym. W każdej z tych zależności obie strony dysponują należnym sobie zesta-
wem norm, obowiązków i zachowań, i nie mogą one zmieniać istniejącego porządku 
– ojciec ma zachowywać się jak ojciec, a podwładny jak podwładny. W założeniu 
tym szczególnie istotne są dwa elementy – hierarchiczność każdej relacji oraz łącze-
nie życia prywatnego z publicznym, rodzinnego z państwowym. Państwo jako całość 
było traktowane jako wielka rodzina, a synowskie oddanie utożsamiane było z bez-
względną lojalnością wobec cesarza6. W efekcie wszystkie działania społeczne i poli-
tyczne miały służyć podtrzymywaniu i umacnianiu „kosmicznego ładu” i harmonii, 
które były „moralnie słuszne”. Kosmiczny, a więc dotyczący całego świata, zasięg 
tego ładu wskazywał na jego ponadziemskie pochodzenie i w efekcie – jego moral-
ność (słuszność). Znamienne, że oparcie wewnętrznego ładu na fi lozofi i konfucjań-
skiej oraz pochodzących z niej moralności i wzorach relacji społecznych, zastępowało 
niejako skodyfi kowany system prawny. Rządy prawa nigdy nie miały takiego znacze-
nia jak w Europie, choć istniały pewne jego elementy. Przede wszystkim jednak nie 
były one uznawane za wielkie osiągnięcie, przeciwnie – system prawny (zwłaszcza 
karny) był uznawany za godną pożałowania ostateczność, oznakę porażki porządku 
społecznego i systemu edukacji. Był swojego rodzaju ostatnią deską ratunku, gdy spo-
łeczeństwo pod konfucjańskimi rządami nie funkcjonowało prawidłowo, tj. pokojowo 
i harmonijnie. Rządy prawa w imperium chińskim uznawane były raczej za burzące 

4 Z. Li, Traditional Chinese World Order, „Chinese Journal of International Law” 2002, t. 1, nr 1, 
s. 30–31.

5 Ibidem, s. 26.
6 Ibidem, s. 32.
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ład społeczny, niż tworzące pokój i harmonię7. Ponadto, w odróżnieniu od założenia 
dominującego np. w Europie, system prawny skupiony był na określeniu obowiązków 
jednostek, a nie na obronie ich praw i interesów, co również miało służyć utrzymaniu 
społecznej harmonii.

Istotna dla prawidłowego rozumienia kształtowanego przez Chiny porządku 
w Azji Wschodniej jest pozycja należących do niego państw. Istotne znaczenie miała 
koncepcja trzech koncentrycznych okręgów, z których wewnętrzny stanowiło cesar-
stwo, a środkowy i zewnętrzny barbarzyńcy8. Społeczności środkowego okręgu pozo-
stawały w zależności trybutarnej lub były bezpośrednio kontrolowane przez cesar-
stwo (m.in. Nepal, Bhutan, Birma, Korea), tworząc strefę przyjazną lub neutralną 
wobec cesarza i izolując tym samym Chiny od niebezpieczeństw okręgu zewnętrz-
nego. Koncepcja ta była więc swojego rodzaju odwrotnością kautiljańskiej koncepcji 
rajamandali, w której bezpośredni sąsiedzi byli głównymi nieprzyjaciółmi9. Obok 
koncepcji trzech okręgów, użytecznej w zakresie badania metod zapewniania bez-
pieczeństwa na arenie międzynarodowej, fundamentalne znaczenie w polityce zagra-
nicznej Chin miało ich przekonanie o swojej cywilizacyjnej wyższości i hierarchicz-
ności wszelkich relacji. Świadczą o tym relacje nie tylko z państwami sąsiednimi, 
ale również z obszarami znajdującymi się niejako na peryferiach systemu trybutar-
nego. Wśród nich można wymienić przykład Cejlonu, odległej wyspy na Oceanie 
Indyjskim, która po wizycie admirała Zheng He w XV wieku przez wiele lat płaciła 
Chinom trybut. 

Zasadniczym założeniem relacji trybutarnej było uznanie nominalnego zwierzch-
nictwa Chin i przestrzeganie towarzyszących temu rytuałów (m.in. poprzez obrzęd 
bicia pokłonów przez cesarzem, zwany koutou, a właściwie san gui jiu kou) oraz 
cykliczne ofi arowywanie cesarzowi darów trybutarnych, na które tradycyjnie składały 
się regionalne specjały. W zamian również otrzymywano dary, nierzadko przewyż-
szające wartością sam trybut, cesarz nadawał tytuły i pieczęcie, mógł ofi arowywać 
księżniczki za żony (heqin, polityka pokoju i koligacji), a także zobowiązywał się do 
udzielenia przez Chiny pomocy w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy kata-
strofy naturalne. Była więc to relacja o charakterze zwierzchnim, nierównoprawnym, 
ale wyraźnie opłacalna dla obu stron. Jak zwraca uwagę John King Fairbank, nawet 
wojownicze plemienia z północy (zwłaszcza Xiongnu), które wielokrotnie obnażały 
militarną słabość imperium i łupiły je, przekonywały się, że w zamian za wzięcie 
udziału w określonych obrzędach mogą osiągnąć znaczne korzyści i ponadto dobrze 

7 Ibidem, s. 40–41. Por. M. Stępień, M. Zajęcki, Podstawy aksjologiczne rządów (przez) prawa 
w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku, w: J. Marszałek-Kawa, S. Gardocki (red.), Azjatyckie stra-
tegie polityki międzynarodowej i regionalnej, Toruń 2013.

8 J. Rowiński, Chiny i zmieniający się układ w Azji u progu XXI wieku. Strategia regionalna ChRL 
w warunkach globalizacji, w: J. Nakonieczna, J. Zajączkowski, Azja Wschodnia. Azja Południowa, War-
szawa 2011, s. 432.

9 J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 49.
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się zabawić10. Dzięki korzyściom osiąganym z uznania chińskiej zwierzchności, pań-
stwa sąsiednie mogły się wzbogacić i poprawić swoje bezpieczeństwo, a w rezultacie, 
poprzez utrzymywanie relacji z cesarzem, wzmacniały swoją pozycję międzynaro-
dową. Miało to niebagatelne znaczenie, ponieważ Imperium praktycznie nie ingero-
wało w politykę zagraniczną prowadzoną przez płacących trybut. Uznanie zwierzch-
ności cesarskiej bywało więc również elementem polityki zagranicznej państw ościen-
nych, wzmacniającym ich pozycję w trwających konfl iktach regionalnych, czego 
przykładem mogą być m.in. historia wojen Wietnamu (Đại Việt) z Czampą11 oraz 
konfl ikty pomiędzy władcami plemiennymi z północy. 

 2. System trybutarny jako narzędzie analizy

W badaniach nad istniejącym w czasach imperium chińskiego porządkiem między-
narodowym w Azji Wschodniej należy zwrócić uwagę na dyskusyjność samego ter-
minu „system trybutarny”, spopularyzowanego przez J.K. Fairbanka. Wbrew temu, 
co mogłaby sugerować nazwa, nie były to relacje sztywne, jednostronne, wymuszone, 
lecz posiadające pewną wewnętrzną elastyczność współzależności imperium i państw 
płacących trybut. Zwrócili na to uwagę m.in. tacy badacze, jak Mark Mancall i Zhang 
Feng, którzy podkreślali, że jest to przede wszystkim pojęcie stosowane na Zachodzie. 
Z terminu „system trybutarny” rzadziej korzystają Chińczycy i w ograniczonym stop-
niu trafi a on w sedno tego ładu, w którym w rzeczywistości trybut nie pełnił centralnej 
roli12. Ponadto, dokonujące się przekształcenia porządku międzynarodowego w Azji 
Wschodniej za panowania kolejnych chińskich dynastii utrudniają analizę i jedno-
znaczną ocenę. W związku z tym Zhang Feng sugeruje stosowanie pojęcia „systemu 
trybutarnego” jako wygodnego uproszczenia oraz przedmiotu badań, nie zaś nauko-
wego terminu, który kompleksowo wyjaśniałby historyczny porządek w regionie13. 

Duże znaczenie dla prawidłowego rozumienia imperialnego porządku w Azji 
Wschodniej ma charakter samego trybutu. Jak już wspomniano, nie zajmował on cen-
tralnej pozycji w tym ładzie, a duża część relacji międzynarodowych odbywała się 
poza nim. Ponadto, w przeciwieństwie do doświadczeń europejskich, raczej nie służył 
on osłabieniu trybutariusza i wzbogaceniu się suwerena, lecz wręcz przeciwnie – dzięki 
cesarskiemu zwyczajowi obdarowywania poselstw przynoszących trybut, to państwa-
-trybutariusze często zyskiwały więcej w wymiarze materialnym. Imperium było świa-

10 J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996, s. 58.
11 Szerzej zob. B. Womack, Asymmetry and China’s Tributary System, „The Chinese Journal of Inter-

national Politics” 2012, t. 5, nr 1, s. 40–45.
12 M. Mancall, The Ch’ing Tribute System: An Interpretive Essay, w: J.K. Fairbank, The Chinese 

World Order, Cambridge 1968, s. 63.
13 F. Zhang, Rethinking the ‘Tribute System’: Broadening the Conceptual Horizon of Historical East 

Asian Politics, „The Chinese Journal of International Politics” 2009, t. 2, nr 4, s. 545–574.
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dome, że aby trwała chińska zwierzchność nad państwami ościennymi, a co za tym idzie 
utrzymywała się regionalna harmonia i pokój na granicach, państwa te muszą wyciągać 
ze swojej zależności określone korzyści. Odmiennie od percepcji europejskiej, gdzie 
dominowało traktowanie polityki zagranicznej jako gry o sumie zerowej, Państwo 
Środka świadomie i konsekwentnie stawiało na obopólne korzyści (win-win). Zagad-
nienie to rozwinął m.in. Zhou Fangyi, który w duchu realistycznej wizji rzeczywistości 
międzynarodowej widział uczestników systemu trybutarnego Chin jako racjonalnych 
aktorów, kierujących się przede wszystkim swoim bezpieczeństwem oraz rachunkiem 
zysków i strat14. Dla państw ościennych udział w tym systemie był elementem polityki 
zagranicznej, świadomie podejmowanym lub nie, w zależności od bieżących potrzeb. 
Dla imperium chińskiego była to przede wszystkim ugodowa, defensywna polityka 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa granic, a także potwierdzenia centralnej i dominu-
jącej roli w regionie, rozumianej szerzej niż tylko w kontekście militarnym (siłowe 
wymuszanie podporządkowania uważano za zbyt kosztowne). Wschodnioazjatycki 
system trybutarny był więc jedynie pozornie stabilny i niezmienny, a w rzeczywisto-
ści spontaniczny, wielostronny, samonapędzający się i pełen wewnętrznej dynamiki15.

Jeszcze dalej w swoich rozważaniach poszli przedstawiciele angielskiej szkoły 
stosunków międzynarodowych, na czele z Barrym Buzanem. Uznali oni za niekom-
pletne skupienie się na kwestiach strategicznych i uwypuklili znaczenie aspektów 
kulturowych oraz społecznych, wskazując na istnienie systemu państw („społeczności 
międzynarodowej”) w Azji Wschodniej16. System ten umacniany jest poprzez prze-
strzeganie wspólnych norm i instytucji współżycia oraz panujące przekonanie, że dal-
sze utrzymywanie tego systemu jest w interesie państw17. Część badaczy zajmujących 
się systemami państw zwraca również uwagę na ich wewnętrzną hierarchizację, która 
wynika ze zróżnicowania potencjałów i interesów poszczególnych państw18. 

System tworzony przez imperium opierał się przy tym na dwóch podstawo-
wych fi larach. Po pierwsze, na elementach materialnych, ponieważ Chiny były cen-
trum największego zunifi kowanego systemu ekonomicznego ówczesnego świata. 
Po drugie, na elementach kulturowych, o czym świadczy widoczny współcześnie 
zasięg oddziaływania tradycji konfucjańskiej i posługiwania się pismem ideografi cz-
nym. Państwo Środka instytucjonalizowało ten hierarchiczny system, tworząc okre-
ślone reguły i rytuały (li) w nim obowiązujące, a w efekcie – zgodnie z założeniami 
konfucjanizmu – rozszerzało moralny porządek i harmonię. Na przestrzeni wieków, 

14 F. Zhou, Equilibrium Analysis of the Tributary System, „The Chinese Journal of International Poli-
tics” 2011, t. 4, nr 2, s. 147–178.

15 Ibidem, s. 150.
16 Y. Zhang, B. Buzan, The Tributary System as International Society in Theory and Practice, „The 

Chinese Journal of International Politics” 2012, t. 5, nr 1, s. 8.
17 H. Bull, The Expansion of International Society, Oxford 1984.
18 Szerzej zob. P. Wawrzyński, Mit kulturowy jako czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, 

Toruń 2011, s. 66–104.
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poprzez proces odrzucenia, kontestacji i ostatecznie akceptacji, chińskie idee, wierze-
nia, normy i wartości stopniowo były przyjmowane przez państwa ościenne, cemen-
tując w ten sposób kreowany przez Chiny porządek.

System trybutarny Chin, co jeszcze bardziej oddala go od dosłownego rozumienia, 
był wobec powyższego nie tyle koncepcją polityki obronnej Chin, ile instytucjonalnym 
rozwiązaniem szeregu problemów występujących w stosunkach międzynarodowych, 
tworzonym wspólnie przez państwa wschodnioazjatyckie. Innymi słowy, był to kolek-
tywny mechanizm rozwiązywania problemów rywalizacji, współistnienia i współpracy 
państw19. Jednocześnie nie została zanegowana chińska regionalna dominacja, stano-
wiąca ramę kulturowo-cywilizacyjną, na której tworzony był porządek międzynaro-
dowy. Wskazuje to na wagę analizowania systemu trybutarnego Chin w kontekście 
regionalnym, ujmując go nie jako wymuszaną zwierzchność czy lenno, ale jako obszar 
nadrzędności chińskiej cywilizacji. Zwraca się przy tym uwagę, że pomimo uznania 
pojęcia „hegemonia” jako najtrafniej określającego charakter zależności względem 
Imperium Chińskiego, nie była to klasyczna w rozumieniu zachodnim hegemonia 
polityczno-wojskowa. Wynika to z faktu, że chińska hegemonia w ramach systemu 
trybutarnego była do pewnego stopnia zaakceptowana przez państwa trybutarne. Ist-
niejącą w ten sposób stratyfi kację międzynarodową można uznać za świadectwo braku 
anarchii międzynarodowej w Azji Wschodniej, podczas gdy hegemonia w realiach 
europejskich i bliskowschodnich funkcjonowała zawsze w warunkach anarchii20.

Znamienne, że akceptacja dla tworzonego przez Chiny porządku istniała nie tylko 
po stronie słabszych podmiotów, które doceniały płynące z niego korzyści lub zwy-
czajnie nie miały siły się mu przeciwstawić. Również Mongołowie i Mandżurowie, 
dostatecznie potężni, by pokonać chińską armię i zasiąść na cesarskim tronie, szybko 
przyjmowali chińskie zwyczaje i dostosowywali się do istniejącego porządku21. Działo 
się tak z kilku powodów. W kontekście wewnętrznym cesarstwo było zbyt olbrzymie, 
liczne i rozwinięte cywilizacyjnie, by jakikolwiek podbój mógł zmienić istniejący 
porządek – zdobywca mógł przejąć tron, ale jeśli nie przestrzegałby konfucjańskiej 
moralności, poddani mieli prawo go obalić. Drugim powodem była chińska prze-
waga kulturowa i naukowo-techniczna. Choć zdobywcy udowodnili swoją militarną 
sprawność, w innych dziedzinach nie mieli wiele do zaoferowania i, podobnie jak 
miało to miejsce w wielu innych historycznych przypadkach, pokonana militarnie 
bardziej rozwinięta cywilizacja asymilowała i wchłaniała mniej rozwiniętych agre-
sorów. W rezultacie wydaje się, że założyciele niechińskich dynastii (m.in. Kubilaj, 
wnuk Czyngis-chana) traktowali tron cesarski jako centrum rozwiniętego świata, a nie 
obcego mocarstwa; stając się Synami Niebios, nie wyrzekali się swoich korzeni, ale 
zwielokrotniali swoją potęgę. 

19 Y. Zhang, B. Buzan, op. cit., s. 34.
20 Ibidem, s. 30.
21 J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 58.
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Pomimo dominującej potęgi cesarstwa chińskiego, wskazać można na dysonans 
pomiędzy konfucjańskim, moralnym systemem trybutarnym (pax sinica) w założe-
niach Chin i tym istniejącym faktycznie, elastycznym, zmieniającym się i będącym 
poddawanym ciągłym próbom. Źródłem tego zjawiska był fakt, że pomimo rzeczywi-
stej supremacji chińskiej cywilizacji w regionie, państwa peryferyjne nadal posiadały 
swój własny dorobek i często różniły się w ocenach istniejących zależności między-
narodowych. Uznawanie przez nie zwierzchności imperium, pomimo odmiennej per-
cepcji rzeczywistości, nawet w okresach spadku chińskiej potęgi, wytłumaczyć można 
pojęciem „zorganizowanej hipokryzji” (organized hypocrisy)22. Pojęcie to oznacza ist-
nienie zestawu od dawna obowiązujących norm i zasad prawidłowego zachowywania 
się w systemie, które są często łamane, ale nigdy nie jest negowana ich słuszność. 
W kontekście systemu trybutarnego w Azji Wschodniej, polegało ono na pozostawie-
niu państwom-trybutariuszom pewnego pola do własnej interpretacji tego systemu, 
pomimo jego precyzyjności w rozumieniu Chińczyków23. 

 3. Kategoria systemu trybutarnego w analizie
polityki zagranicznej ChRL

Okres istnienia systemu trybutarnego Chin oddzielają od współczesności tzw. stule-
cie hańby i poniżenia (1839–1949), chińska wojna domowa (1927–1949) oraz burz-
liwy okres rządów Mao Zedonga (1949–1976), kiedy wiele z chińskiej tradycji uległo 
zatarciu i zapomnieniu. Stanowi to istotną barierę w poszukiwaniu ciągłości myśli 
i polityki z okresu potęgi imperium chińskiego. ChRL pod rządami tzw. czwartej i, 
obecnie, piątej generacji swoich przywódców wyraźnie stara się jednak powracać do 
tego dorobku, szukając kulturowego oparcia oraz spoiwa dla coraz bardziej rozwar-
stwionego i zróżnicowanego społeczeństwa. Znany z zamiłowania do chińskiej kul-
tury antycznej Wen Jiabao jako premier ChRL regularnie się do niej odwoływał, pod-
kreślając, że „konfucjanizm stworzył grunt pod rozwój chińskiej cywilizacji i nadal 
wpływa na sposób pojmowania świata przez Chińczyków”24, czy „od Konfucjusza do 
Sun Jat-sena, chińska kultura ma wiele wartościowych elementów”25. Właśnie powrót, 
choć w zamierzony sposób wybiórczy, do myśli i postaci Konfucjusza, jest najlepiej 
widocznym przejawem odwoływania się do tradycji. Zjawisko to najlepiej widoczne 
jest na przykładzie fi rmowania imieniem Konfucjusza m.in. kilkuset instytutów 

22 S. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton 1999.
23 Y. Zhang, B. Buzan, op. cit., s. 31–32.
24 Przemowa Wen Jiabao przed greckim parlamentem, 3 października 2010 r., „Beijing Review” z 2 

grudnia 2010 r., http://www.bjreview.com.cn/document/txt/2010-12/01/content_316240.htm (20.02.2014).
25 T.G. Ash, Confucius Can Speak to us Still - and Not Just About China, „The Guardian” z 9 kwiet-

nia 2009 r., http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/apr/09/confucius-revival-china (24.02.2014).
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promocji chińskiej kultury i języka, rozsianych na świecie w przeszło 100 państwach. 
Symbolicznie, monumentalny pomnik fi lozofa zajmuje centralne miejsce na dzie-
dzińcu otwartego w 2011 r. Muzeum Narodowego w Pekinie, prezentującego eks-
pozycję „Droga odrodzenia”, której wystawowa narracja prowadzi od 1839 r. do 
współczesności. Obserwując bezprecedensowy postęp, którego dokonuje ChRL od 
czasów reform Denga Xiaopinga oraz ewolucję ofi cjalnej retoryki chińskiego rządu 
(choćby doktryny pokojowego rozwoju, heping fazhan), uzasadnione jest pytanie 
o stopień, w jakim przywódcy Chin chcieliby „nawiązać” do dorobku cesarstwa 
chińskiego. Warto zastanowić się, czy dążenie do utworzenia nowego porządku, pax 
sinica, opartego na zasadach konfucjanizmu, może ponownie zaistnieć w chińskiej 
polityce zagranicznej. 

Nie ulega wątpliwości, że proces ponownej regionalizacji w Azji Wschodniej 
od końca ubiegłego wieku nabrał przyspieszenia. Oparty jest on przede wszystkim 
na rosnącej współzależności gospodarczej, ale też coraz wyraźniejszym poczuciu 
wspólnego losu, który w 1997 r. brutalnie został uświadomiony państwom azjatyckim 
przez kryzys fi nansowy oraz towarzyszącą mu lekceważącą reakcję wielkich instytucji 
fi nansowych (Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego) i boga-
tych państw Zachodu26. Początkowo niechętne i wycofane, Chiny zaczęły brać coraz 
aktywniejszy udział w tworzeniu regionalnych mechanizmów współpracy, opartych 
wówczas na ograniczonym do Azji Południowo-Wschodniej ASEAN (Stowarzysze-
nie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz niebędącym czysto azjatycką plat-
formą APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfi ku)27. Obecnie, wraz z dynamicz-
nym rozwojem gospodarczym państw Azji Wschodniej, stopniowo wyłania się nowy 
ład ekonomiczny i polityczny. Jednocześnie rośnie znaczenie ChRL dla regionalnego 
rozwoju, a od postępów chińskiej gospodarki coraz bardziej uzależnione są państwa 
sąsiednie. Dla większości z nich, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, Chiny 
stały się najważniejszym partnerem gospodarczym. Należy podkreślić, że nawet naj-
potężniejsze z regionalnych państw, takie jak Republika Korei, Japonia, Indonezja czy 
Australia, akceptują ten proces i dążą do zacieśniania gospodarczych więzów z ChRL, 
odnosząc z tego wymierne korzyści. 

W tych realiach, od początku XXI wieku i dojścia do władzy polityków pod 
przywództwem Hu Jintao i Wen Jiabao, coraz potężniejsze Chiny starają się zyskać 
miano „wielkiego odpowiedzialnego państwa” (you zeren de daguo), chcąc zwiększyć 
w ten sposób poziom zaufania względem swoich intencji. Podtrzymany został przy 
tym sprzeciw wobec hegemonizmu, a zwłaszcza unilateralizmu w stosunkach mię-
dzynarodowych, który głoszony jest od początków władzy KPCh. Z jednej strony, 
w wydanej we wrześniu 2011 r. Białej Księdze można przeczytać: „Chiny nie szukają 

26 J.P. Cabestan, Polityka zagraniczna Chin, Warszawa 2013, rozdziały 2 i 3.
27 E. Haliżak, Chiny a instytucje współpracy regionalnej, w: W. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz, 

Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2012, s. 102.
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regionalnej hegemonii czy też sfer wpływów, ani nie dążą do wyłączenia jakiegokol-
wiek państwa z uczestniczenia w regionalnej współpracy. Rozwój i stabilność Chin 
tworzy dla sąsiadów nowe możliwości, a nie zagrożenia”28. Z drugiej strony, rezy-
gnując z retoryki marksistowsko-leninowskiej, ChRL staje się coraz bardziej mora-
lizatorska i zdeterminowana do obrony nie tylko interesów narodowych, lecz także 
interesów ludzkości jako takiej, co jest widoczne m.in. przez akcentowanie koniecz-
ności zagwarantowania różnorodności (duoyanghua) świata. „Mieszkańcy wszystkich 
państw powinni podać sobie ręce i wspólnie dążyć do budowy harmonijnego świata29, 
pokoju i dobrobytu”, nawoływał przewodniczący ChRL Hu Jintao podczas XVII Naro-
dowego Kongresu KPCh30. Budzi to wątpliwości wśród części badaczy, którzy wska-
zują na historyczne i kulturowe różnice w pojmowaniu niektórych pojęć. Szczególne 
znaczenie ma fakt, że w chińskiej koncepcji stosunków międzynarodowych nie ma 
zasady równości i partnerstwa, gwarantem harmonii jest bowiem hierarchia31. W rezul-
tacie nie jest wykluczone, że za ofi cjalnie lansowaną koncepcją „harmonijnego świata” 
może kryć się chęć restytucji właśnie takiego systemu, innego od ukształtowanego na 
bazie cywilizacji zachodniej międzynarodowego systemu równych państw. Istotny dla 
partnerów międzynarodowych ChRL jest również inny wymiar tego pojęcia, dotyczący 
stopnia powiązania Chin z systemem międzynarodowym. Pekin stara się poprawiać 
skuteczność swoich działań poprzez lepszą koordynację dyplomacji i operujących na 
skalę globalną chińskich przedsiębiorstw. Zależność skutecznej promocji koncepcji 
„harmonijnego świata” od koordynacji działań podmiotów na arenie krajowej i zagra-
nicznej (guonei guowai, liangge daju) podkreślał Hu Jintao w 2006 r. Wypowiedź tę 
odebrano jako nawiązanie do przypadków szkodzenia dobremu wizerunkowi ChRL 
przez intensywną ekspansję zagraniczną niektórych chińskich koncernów32.

Chinom zdarzało się w historii uznawać zasadę suwerennej równości w stosunku 
do sąsiadów. Stało się tak kilkakrotnie, po raz pierwszy w II wieku p.n.e. w sto-
sunku do Xiongnu, a następnie wobec Xixia czy państw założonych przez dynastie 
Liao i Jin33. Jak zauważa J.K. Fairbank, zwłaszcza równoprawne układy podpisy-
wane przez zasobną chińską dynastię Song sugerują, że Chinom brakowało wówczas 
raczej determinacji do podjęcia militarnego wyzwania, niż rzeczywistych środków 
do pokonania agresorów. Przykłady te są odległe w historii i jako takie muszą być 

28 Pokojowy rozwój Chin, Pekin 2011, w tłumaczeniu Ambasady ChRL w Warszawie, w: W. Dziak, 
K. Gawlikowski, M. Ławacz, op. cit., s. 348.

29 Szerzej o koncepcji harmonijnego świata zob. J. Li, P. Pu, Wybór Chin. Pokojowy rozwój i budowa 
harmonijnego świata, Toruń 2013.

30 Hu Jintao Calls for Building Harmonious World, „Beijing Review” z 15 października 2007 r., http://
www.bjreview.com.cn/17thCPC/txt/2007-10/15/content_80549.htm (20.02.2014).

31 X. Yan, op. cit., s. 21–70.
32 E.S. Medeiros, China’s International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversifi cation, 

RAND 2009, s. 50, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG850.pdf 
(20.02.2014).

33 J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 102–106.
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traktowane z dystansem. Niemniej nie można wykluczyć, że akceptacja ta nie miała 
swojego źródła jedynie w pogodzeniu z istniejącym w tamtym czasie stosunkiem sił 
i pragmatycznym wykorzystaniem tego typu deklaracji. Warta zauważenia, biorąc pod 
uwagę bogactwo i prężność dynastii Song, jest interpretacja jej polityki zagranicznej 
jako świadomej dyplomacji, opartej na zasadzie równości, pomimo mniejszej potęgi 
sąsiadów Chin. Jean-Pierre Cabestan zwraca przy tym uwagę na zbieżność takiej inter-
pretacji z klasycznymi chińskimi formułami mulin (żyć w zgodzie z sąsiadami), anlin 
(utrzymywać pokojowe stosunki z sąsiadami) i fulin (utrzymywać kwitnące relacje 
z sąsiadami), na które powołuje się także ChRL od przejęcia sterów władzy przez Hu 
Jintao i Wena Jiabao34. 

Polityka wobec państw sąsiednich uległa w pierwszej dekadzie XXI wieku wyraź-
nej korekcie w kierunku „dyplomacji brzegowej” (zhoubian waijiao), której celem 
jest ustanowienie ze wszystkimi sąsiadami (lądowymi i morskimi) relacji umożli-
wiających bliską współpracę w dziedzinach gospodarki i bezpieczeństwa. Relacje te 
zacieśniane są zarówno na forum współpracy wielostronnej, jak i dwustronnej, zawsze 
przy użyciu pokojowej i pełnej wzajemnego szacunku retoryki35. Rozwiązana została 
zdecydowana większość lądowych sporów granicznych, podpisywane są z sąsiadami 
liczne umowy o współpracy i partnerstwie (Strategiczne partnerstwo Chiny–ASEAN 
dla pokoju i dobrobytu, Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i długofalowej współ-
pracy w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, porozumienie Chin i Nepalu 
o kompleksowym partnerstwie i współpracy w duchu wiecznej przyjaźni), rozwi-
jana jest współpraca gospodarcza. Pekin stara się coraz aktywniej angażować w roz-
wiązywanie regionalnych problemów, czego przykładem jest rozpoczęte w 2011 r. 
wspólne patrolowanie Mekongu, przede wszystkim na odcinkach leżących na tery-
toriach państw sąsiednich. Chiny, podobnie jak miało to miejsce w czasach dynastii 
Song, starają się zrównoważyć dążenia do realizacji partykularnych interesów poprzez 
dzielenie się sukcesami z sąsiadami. W dłuższej perspektywie obliczone jest to na 
wyciągnięcie relatywnie większych korzyści, ale zawsze przy zachowaniu zysków 
osiąganych przez partnerów, co ma cementować istniejące relacje. 

Trzystuletni okres panowania dynastii Song był wyjątkiem od tradycyjnej reguły 
formalnej nierównoprawności relacji sąsiedzkich Chin, ale analiza historyczna zależ-
ności trybutarnych dowodzi, że również w innych przypadkach stałym elementem 
były obopólne korzyści. Jak stwierdziliśmy, system trybutarny Imperium nie ogra-
niczał w znacznym stopniu suwerenności sąsiadów, ale był raczej formą hegemonii, 
w ramach której wyróżnić można było różnorodne relacje istniejące pomiędzy Impe-
rium i jego sąsiadami. B. Buzan wyciągnął z tego wniosek, że elastyczność zależności

34 J.P. Cabestan, op. cit., s. 90.
35 Na przykład przemówienie Wen Jiabao w Dżakarcie w kwietniu 2011 r., zob. Strengthen Good-

neighborly Relations and Deepen Mutually Benefi cial Cooperation, „Beijing Review” z 16 czerwca 2011 r., 
http://www.bjreview.com.cn/document/txt/2011-06/20/content_369849.htm (16.06.2011).
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niekoniecznie odzwierciedlała hierarchię należących do niego państw, ale raczej sto-
pień przynależności do systemu36. Idąc tym tropem należy stwierdzić, że granice tego 
porządku były niewyraźne i płynne. Współcześnie, gdy Chiny muszą uwzględniać 
potęgę Stanów Zjednoczonych i ich azjatyckich sojuszników, podejście to jest jak 
najbardziej aktualne. Pekin prowadzi przemyślaną politykę dobrosąsiedzką o różnie 
rozłożonych akcentach i intensywności, co w ogólnym ujęciu, z zastrzeżeniem doty-
czącym nadal trudnych relacji przede wszystkim z Japonią, Republiką Korei i Indiami, 
przynosi mu sukcesy w odtwarzaniu azjatyckiej „strefy krajów zaprzyjaźnionych”. 
W zglobalizowanym, multipolarnym świecie nie należy oczekiwać wyłonienia się two-
rzonego przez ChRL porządku o wyraźnych granicach przynależności. Bardziej praw-
dopodobny byłby system, z którego państwa regionu będą mogły korzystać w zróżni-
cowanym stopniu, współmiernym choćby do zachowania zasady win-win.

Analizując możliwości i ewentualną chińską wolę restytucji wschodnioazjatyc-
kiego porządku międzynarodowego na wzór systemu trybutarnego, kluczową rolę 
odgrywa istniejący obecnie ład regionalny. Zasadniczą nowością jest obecność innych 
ośrodków potęgi, przede wszystkim USA i Japonii, ale również Indii, Korei Połu-
dniowej, Australii czy Indonezji. Rdzeniem porządku trybutarnego w Azji Wschod-
niej było istnienie jednego ośrodka dominacji, akceptowanego nawet przez podmioty 
zewnętrzne. Reakcją ChRL na obecność innych mocarstw oraz ich potęgę gospo-
darczą było (po okresie osłabnięcia rewolucyjnego zapału Mao Zedonga) rozpoczę-
cie polityki reform (gaige) i otwarcia na świat (kaifang). Kurs ten, utrzymywany od 
końca lat 70. XX wieku, może być uznawany za zerwanie z cechą charakterystyczną 
dla imperium chińskiego – izolacją na arenie międzynarodowej. Możliwa jest jednak 
również interpretacja odwrotna: tak samo jak w historii, Chiny otwierają się na cały 
rozwinięty świat i chcą objąć go swoim wpływem. W przeszłości bariera geografi czna 
była zbyt wielką przeszkodą, aby utrzymywać opłacalne i trwałe relacje z Europą 
czy Bliskim Wschodem, obecnie jednak chińskie tianxia znacznie się powiększyło. 
Pole możliwych ról i doktryn przyjmowanych przez ChRL o aspiracjach globalnych 
jest obecnie przedmiotem wielu dociekań badaczy. Dominik Mierzejewski przywołuje 
możliwość wyszczególnienia trzech zasadniczych kierunków w tym zakresie: budowa 
nowego ładu chińskiego (xin de Zhonghua moshi), model liberalny (ziyou zhuyi moshi) 
oraz model konsultatywny (xieshang moshi)37. Modele te tworzą pewną skalę, między 
skłonnością ChRL do dostosowywania się do istniejącego porządku międzynarodo-
wego i wartości państw Zachodu (wolny rynek, demokracja) a forsowaniem chiń-
skiego punktu widzenia i dążeniem do reorganizacji istniejącego ładu. David Sham-
baugh wyróżnia w ten sposób aż siedem podejść: natywizm (nacjonalizm), realizm, 
orientacja na wielkie mocarstwa, priorytet dla Azji, orientacja na państwa Południa, 

36 Y. Zhang, B. Buzan, op. cit., s. 18–19.
37 D. Mierzejewski, Spory o miejsce i role Chin w stosunkach międzynarodowych, w: W. Dziak, 

K. Gawlikowski, M. Ławacz, op. cit., s. 70–71.
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selektywny multilateralizm i globalizm38. Od wyboru polityki ChRL względem ist-
niejącego ładu międzynarodowego zależeć będzie powodzenie dalszego pokojowego 
rozwoju Chin39. Szczególne znaczenie w wymiarze regionalnym będzie miał w tym 
przypadku charakter relacji utrzymywanych z Japonią, a w wymiarze globalnym – ze 
Stanami Zjednoczonymi.

Niemniej celem podstawowym Chin pozostaje chęć zmiany ładu międzynarodo-
wego w taki sposób, aby ChRL zajęła w nim centralną pozycję pośród państw wschod-
nioazjatyckich, a poprzez to osiągnęła bazę wpływów na skalę globalną. Jest to cel 
długofalowy, który może być wykuwany jedynie stopniowo, wraz ze wzrostem pozycji 
i siły Chin wykorzystujących trwający „moment dziejowej szansy” (zhanlue jiyuqi). 
Chińczycy wciąż jednak pamiętają Strategię 28 znaków Denga Xiaopinga, postulującą 
„niewychodzenie przed szereg”, „nieprzyjmowanie roli lidera” i „niemanifestowanie 
swojej potęgi”40. Debata na temat odejścia od niej dopiero się rozpoczyna, a nowy 
przewodniczący ChRL Xi Jinping nieprzypadkowo przywołuje chińskie przysłowie 
„przez pychę się traci, przez skromność zyskuje”41. Ponadto stałą cechą chińskiej 
polityki zagranicznej jest jej pragmatyzm i służenie sprawom wewnętrznym. Charak-
terystyczna przy tym jest swoboda, z jaką Pekin wchodzi w międzynarodowe koalicje 
państw i je opuszcza, w zależności od bieżących potrzeb. Jednym z przykładów było 
całkowite zignorowanie w grudniu 2009 r. Rosji, jednego z najważniejszych partnerów 
i współczłonka grupy BRIC, na konferencji klimatycznej w Kopenhadze42. Przypadki 
takie są przejawem prowadzenia „polityki wielokierunkowej” (quan fangwei waijiao), 
którą zapoczątkowano po 1989 r. w celu przezwyciężenia izolacji ChRL na arenie 
międzynarodowej, a której w ostatniej dekadzie nadano nową treść dla maksymaliza-
cji niezależności swojej polityki zagranicznej43. Ponadto elementem, który powinien 
sprzyjać utrzymywaniu pokojowego kursu ChRL, jest wykorzystywanie prowadzonej 
polityki zagranicznej przede wszystkim do osiągania celów polityki krajowej. Należy 
pamiętać, że obserwowany od ponad 30 lat wzrost gospodarczy i towarzysząca temu 
poprawa jakości życia w Chinach zawdzięczana jest względnej stabilności w regionie. 

Pojęcie „współczesnego systemu trybutarnego” ChRL, choć istotne w analizie 
całości polityki zagranicznej Państwa Środka, należy zawężać do Azji Wschodniej. 
Szczególne znaczenie ma w związku z tym rosnące zaangażowanie Pekinu na forum 

38 D. Shambaugh, Coping With a Confl icted China, „The Washington Quarterly” 2011, t. 1, s. 7–27, 
za: E. Haliżak, Geoekonomiczna strategia Chin, w : E. Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012, s. 591.

39 B. Buzan, China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible?, „The Chinese Journal of 
International Politics” 2010, t. 3, nr 1, s. 5–36.

40 J.P. Cabestan, China’s New Diplomacy: Old Wine in a New Bottle?, w: S. Breslin, A Handbook of 
China’s International Relations, London 2010, s. 1.

41 Xi Pledges Peace, Opening-up in First Meeting With Foreigners, „Beijing Review” z 6 grudnia 
2012 r., http://www.bjreview.com.cn/headline/txt/2012-12/06/content_505265.htm (20.02.2014).

42 J.P. Cabestan, Polityka zagraniczna Chin..., s. 281.
43 A.J. Tellis, T. Tanner, J. Keough, Asia Responds to Its Rising Powers: China and India, Seattle–

–Washington 2011, s. 69–70.
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instytucji współpracy regionalnej. Jak zauważa Edward Haliżak, Chiny wraz z podję-
ciem polityki reform (gaige) musiały zrewidować swoje stanowisko wobec instytucji 
międzynarodowych, które wcześniej traktowały krytycznie ze względów ideologicz-
nych44. Pierwszymi istotnymi decyzjami w tym kierunku była akcesja do Azjatyc-
kiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank – ADB) w 1986 r. oraz do APEC 
w 1991 r. Uzasadnione było to próbą przezwyciężenia częściowej izolacji międzyna-
rodowej Pekinu oraz potwierdzenia zasady „jednych Chin”, jako że Tajwan pozostał 
w tych organizacjach jako podmiot (jednostka ekonomiczna), ale nie jako państwo. 
Poprzez aktywne uczestnictwo w dialogu z ASEAN, w ramach platform ARF (Regio-
nalne Forum ASEAN) i ASEAN+3 (państwa ASEAN, ChRL, Japonia i Republika 
Korei), Szanghajskiej Organizacji Współpracy czy trójkąta ChRL – Japonia – Repu-
blika Korei, Chiny próbują kreować wizerunek odpowiedzialnego państwa, dbającego 
o regionalną stabilność i dobrobyt. Jednocześnie starają się w ten sposób wzmacniać 
swoją pozycję i osłabiać antychińskie lobby w innych krajach. Priorytetowe w tym 
zakresie jest dążenie do zacieśnienia regionalnej współpracy gospodarczej, czego 
sztandarowym świadectwem jest ambitny plan stworzenia ogólnoregionalnej strefy 
wolnego handlu, czy wręcz „Wspólnoty Azji Wschodniej”45. Szczególne znaczenie 
ma funkcjonujące od 2010 r. porozumienie CAFTA między Chinami i ASEAN oraz 
będące obecnie przedmiotem negocjacji utworzenie Strefy Wolnego Handlu między 
ChRL, Japonią i Republiką Korei. 

Zacieśnianie więzów gospodarczych poprzez szereg porozumień, których cen-
tralnym aktorem stara się być Pekin, może przypominać historyczny porządek 
regionalny, w którym Chiny były kluczowym ośrodkiem gospodarczym. Chiny są 
już obecnie najważniejszym partnerem niemal wszystkich państw regionu, w tym 
trzeciej największej gospodarki świata – Japonii. Trwałość tych relacji cemen-
tuje ich obustronna opłacalność, a towarzyszy im stopniowa likwidacja barier han-
dlowych. Ma to rosnące znaczenie również w relacjach politycznych państw Azji 
Wschodniej. Potencjalny wpływ więzi gospodarczych, np. na skonfl iktowane rela-
cje chińsko-japońskie czy chińsko-koreańskie nie powinien być przeceniany, nie-
mniej reorganizacja ładu gospodarczego w regionie postępuje i nie odbywa się to 
w politycznej próżni. Widoczne jest to zwłaszcza na przykładzie Republiki Chiń-
skiej (Tajwanu), którego swoboda dyplomatyczna i perspektywy separatystycznej 
polityki ulegają ograniczeniu w rezultacie rosnących wpływów ChRL w regionie. 
Z perspektywy Pekinu działania te stanowić mogą również narzędzie neutralizacji 
wpływów zewnętrznych mocarstw w regionie, zwłaszcza USA46. Istotne w tym kon-
tekście jest spostrzeżenie, że system trybutarny cesarstwa chińskiego był nie tylko 

44 E. Haliżak, op. cit., s. 102.
45 J. Rathus, China-Japan-Korea Trilateral Cooperation and the East Asian Community, „East Asia 

Forum” z 15 czerwca 2010 r., http://www.eastasiaforum.org/2010/06/15/china-japan-korea-trilateral-coop-
eration-and-the-east-asian-community (24.02.2014).

46 P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, Warszawa 2010, s. 148–149.
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podstawą  chińskiej polityki zagranicznej, ale też w dużym stopniu służył umacnia-
niu integralności Chin47. Integralność ta, zawierająca się choćby we współczesnej 
polityce „jednych Chin”, pozostaje najlepiej widocznym na arenie międzynarodowej
priorytetem Pekinu.

Interesującym przedmiotem badań jest również polityka ChRL wobec państw 
rozwijających się, zarówno nieodległych geografi cznie, jak tych w Afryce i Ameryce 
Południowej. Relacje te, ze względu na znaczną dysproporcję potencjałów, mogą pod 
wieloma względami przypominać historyczne zależności trybutarne, naturalnie przy 
zachowaniu odmiennej retoryki. Chiny, same wciąż określające się mianem państwa 
rozwijającego się (fazhan zhong guojia), mają dla innych państw „zestaw recept” na 
odniesienie sukcesu rozwojowego, który Bogdan Góralczyk nazywa „chińskim para-
dygmatem rozwojowym”48. Jednocześnie olbrzymi potencjał ChRL umożliwia jej ofe-
rowanie pomocy gospodarczej, fi nansowej oraz potężnych inwestycji bezpośrednich 
na warunkach korzystniejszych niż ktokolwiek inny. Słabe gospodarczo państwa roz-
wijające się chętnie z tego korzystają, zwłaszcza że „cena”, którą można by uznać za 
współczesny odpowiednik trybutu, nie jest wysoka. Przeważnie ogranicza się ona do 
deklaracji poparcia dla polityki jednych Chin (tj. nieuznawania niezależności Tajwanu) 
oraz podkreślania zasady nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw, czyli 
w praktyce wspierania stanowiska Pekinu w kwestiach Tybetu, Sinciangu czy prze-
strzegania praw człowieka. Podobnie jak historyczny trybut materialny, współczesny 
„trybut deklaratywny” również przynosi obopólne korzyści, ponieważ liczne grono 
małych państw, z którymi zacieśniane są relacje, wzmacnia pozycję ChRL na forum 
organizacji międzynarodowych (na czele z ONZ) oraz ma znaczenie strategiczne, 
zwłaszcza w wymiarze zapewnienia sobie przez Chiny dostępu do źródeł surowców 
naturalnych i produktów rolnych. Należy jednak podkreślić, że działania te nie pro-
wadzą do powstania systemu trybutarnego Chin o zasięgu globalnym. Jest to raczej 
przykład na korzystną adaptację historycznych doświadczeń, stanowiących przewagę 
ChRL w relacjach ze słabszymi nad państwami Zachodu, które charakteryzują się 
odmienną kulturą strategiczną. 

Historyczna potęga cesarstwa chińskiego miała swoje źródła przede wszystkim 
w elementach określanych współcześnie jako soft power, a więc tych, które nie wymu-
szają, ale skłaniają inne państwa, by te dobrowolnie zacieśniały relacje i naśladowały49. 
ChRL zdała sobie z tego sprawę i wyraźnie stara się zwiększyć swoją siłę oddziały-
wania również tą drogą. Budowanie soft power i oddziaływanie poprzez nie nie stało 
się jednym z priorytetów polityki zagranicznej Chin, bowiem doskonale pasuje do ich 

47 G. Andornino, The Nature and Linkages of China’s Tributary System under the Ming and Qing 
Dynasties, „Working Papers of the Global Economic History Network” 2006, nr 21, s. 40.

48 B. Góralczyk, Chiny a nowy ład gospodarczy w świecie, w: W. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz, 
op. cit., s. 110.

49 J. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York 2004, s. 8.
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potrzeb na arenie międzynarodowej50. Wskazywał na to m.in. odchodzący z urzędu Hu 
Jintao w trakcie XVIII Kongresu Komunistycznej Partii Chin w listopadzie 2012 r.51 
Zasadniczym problemem w tej dziedzinie jest jednak fakt, że źródłem soft power 
jedynie w małym stopniu mogą być centralnie planowane, ukierunkowane na ten cel 
działania. Zasób ten tworzy się raczej jako efekt uboczny sukcesów całego państwa, 
a więc jego źródłem jest m.in. wzrost zaufania do Chin za granicą, chińskie rozwiąza-
nia w dziedzinie gospodarki, czy innowacyjne marki przedsiębiorstw produkujących 
dobra codziennego użytku, takie jak ZTE, Lenovo czy Huawei. Największym niedo-
statkiem wyróżnia się przy tym sfera kultury, zwłaszcza masowej, która znajduje się 
wciąż w fazie rozwijania i jest kierowana przede wszystkim na rynek wewnętrzny. 
Świadom tego był Hu Jintao, który w 2007 r. wzywał: „Musimy promować kulturę 
jako element soft power naszego kraju […] kultura stała się czynnikiem o rosnącym 
znaczeniu dla ogólnej potęgi państwa”52. Umasowienie i uformowanie produktów tej 
kultury tak, by były atrakcyjne również dla odbiorców z zewnątrz, wydaje się kwestią 
czasu (obserwując przykłady wzrostu potęgi Stanów Zjednoczonych czy Japonii), nie-
mniej nie da się tego znacznie przyspieszyć przez choćby najbardziej ambitny program 
tworzenia nowych Instytutów Konfucjusza. 

* * * 
Chiny są świadome, że nie osiągną statusu mocarstwa globalnego, jeśli wcze-

śniej nie staną się wiarygodnym mocarstwem regionalnym. Ponadto państwa Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej są dla Chin obszarem kluczowym strategicznie 
i gospodarczo. W rezultacie ChRL zerwała z bezkompromisową i impulsywną poli-
tyką zagraniczną, która jeszcze w latach 90. XX wieku budziła antychińskie nastroje 
w państwach azjatyckich, doprowadzając nawet do częściowej izolacji międzynarodo-
wej Pekinu. W ocenie wspólnych historycznych doświadczeń chińskie społeczeństwo 
wciąż ma trudności z osiągnięciem porozumienia z mieszkańcami Japonii, Republiki 
Korei czy Wietnamu i ma skłonność do przedstawiania się zawsze w roli ofi ary53. 
Mimo to, od początku XXI wieku ChRL forsuje znany z historii Chin model relacji 
regionalnych, oparty na poszukiwaniu kompromisu, stabilności i obopólnych korzyści. 
„Naród chiński nie czuje się ani gorszy, ani lepszy, i jest gotowy uczyć się z dorobku 

50 M. Michałek, The Hard Truth About Soft Power: The Case of the PRC Under New Leadership, 
„Revolutions: Global Trends & Regional Issues” 2013, t. 1, s. 246–264.

51 J. Hu, Report to the Eighteenth National Congress of the Communist Party of China, „China.org.
cn” z 8 listopada 2012 r., http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27137540.
htm (25.02.2014).

52 Hu Urges Enhancing ‘Soft Power’ of Chinese Culture, „China Daily” z 15 października 2007 r., 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2007-10/15/content_15837257.htm (24.02.2014).

53 P.H. Gries, Q. Zhang, Y. Masui, Y.W. Lee, Historical Beliefs and the Perception of Threat in 
Northeast Asia: Colonialism, the Tributary System, and China–Japan–Korea Relations in the Twenty-First 
Century, „International Relations of the Asia-Pacifi c” 2009, t. 9 nr 2, s. 245–265.
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innych kultur”, zachęca do współpracy przewodniczący ChRL, Xi Jinping54. Zmiana 
ta skłania do refl eksji nad możliwością odtworzenia formuły regionalnej stabilizacji 
przez dominację Chin55. 

Osiągnięcie pozycji najsilniejszego państwa Azji Wschodniej, do czego prowa-
dzić ma m.in. efektywna kontrola nad państwami sąsiednimi (strefą peryferyjną), jest 
najważniejszym celem strategicznym ChRL. Elastyczna, pragmatyczna i wielopłasz-
czyznowa polityka regionalna przynosi sukcesy i może świadczyć o rosnącej dojrza-
łości chińskiej elity politycznej. Odpowiedź na pytanie, czy kategoria historycznego 
systemu trybutarnego, rozumianego jako regionalny porządek kreowany przez chiń-
ską dominację, potwierdza współcześnie swoją przydatność, nie może być prosta. 
Najbliższe faktom historycznym jest podejście zakładające istnienie systemu państw 
w Azji Wschodniej, w którym hegemoniczna zwierzchność Chin nie była wymuszana, 
ale przede wszystkim dobrowolnie przyjmowana i akceptowana przez inne państwa. 
Współcześnie jednak, z wyjątkiem rosnącej współzależności gospodarczej w regio-
nie, trudno wskazać cechy mające charakteryzować ten system. Pewną próbą wska-
zania tego typu cech były tzw. wartości azjatyckie, na które powoływano się pod 
koniec ubiegłego wieku, obecnie zaś zwraca uwagę promowany przez Pekin „chiński” 
model gospodarczy oraz wybiórczy powrót do fi lozofi i konfucjańskiej. Nie są to jed-
nak elementy, które miałyby dostateczny potencjał we współczesnym, zglobalizowa-
nym świecie. Li Zhaojie przypomina, że imperium chińskie (a pośrednio także two-
rzony przez nie porządek regionalny) było z natury oparte na więziach społecznych, 
a nie na granicach geografi cznych, zaś jego potęga i trwałość – na kulturze, a nie 
na polityce czy wojsku56. Współcześnie brakuje tych elementów spajających porzą-
dek – ChRL nie jest potęgą kulturalną, która inspiruje i przyciąga. Polityka dobrosą-
siedzka, z sukcesem prowadzona od początku XXI wieku, oparta jest raczej na sche-
macie przedstawionym przez Zhou Fangyi, czyli skupianiu się na bieżącym rachunku 
zysków i strat przez państwa zacieśniające swoje relacje z Pekinem. Przedstawiany 
przez niego spontaniczny, samonapędzający się mechanizm, który tworzy regionalny 
porządek oparty na chińskiej potędze gospodarczej i politycznej, wydaje się najlepiej 
opisywać stan obecny. 

Pomimo trudności z rozumieniem i interpretacją chińskiego systemu trybutarnego 
wydaje się, że ChRL może być w stanie odtworzyć system, rozumiany jako hegemo-
niczny ład regionalny, który ma swoje źródła w dominacji gospodarczej, politycznej 
i – prawdopodobnie – kulturowej57. Przewodnia pozycja Pekinu wynikać może przy 
tym, w warunkach szybkiego wzrostu chińskiej potęgi, z samych regionalnych uwa-
runkowań geografi cznych, demografi cznych i gospodarczych, bez planowego wysiłku 

54 Xi Pledges Peace, Opening-up in First Meeting With Foreigners, „Beijing Review” z 6 grudnia 
2012 r., http://www.bjreview.com.cn/headline/txt/2012-12/06/content_505265.htm (20.02.2014).

55 A. Acharya, Will Asia’s Past Be Its Future?, „International Security” 2003/2004, t. 28, nr 3, s. 149–164.
56 Z. Li, op. cit., s. 29.
57 B. Womack, op. cit., s. 51.



48 Maciej Michałek

polityczno-doktrynalnego Chin. Porządek taki, akceptowany przez pozostałe pań-
stwa regionu za sprawą osiągania wymiernych korzyści oraz atrakcyjności chińskich 
wzorców, stanowiłby jeden z ośrodków potęgi we współczesnym, wielobiegunowym 
świecie. Ośrodek ten miałby siłę przyciągania również państw odległych geografi cz-
nie i kulturowo, choćby w Afryce i Ameryce Południowej. Zwraca przy tym uwagę 
osłabienie antyhegemonistycznej retoryki rządu w Pekinie, która ewoluowała raczej 
w kierunku sprzeciwu wobec unilateralizmu, co widoczne było choćby na przykładzie 
postawy ChRL w czasie kryzysu irackiego. Zdaniem Jean-Pierre’a Cabestana, zbliża 
to Chiny do polityki prowadzonej przez wiele państw Zachodu, które nie dysponując 
potęgą porównywalną do amerykańskiej, kładą nacisk na multilateralizm (duobian-
zhuyi) i wielostronną dyplomację (duobian waijiao)58. Nacisk ten, widoczny zwłasz-
cza na przykładach współpracy z ASEAN i w ramach SOW, dowodzi powrotu Pekinu 
do prowadzenia polityki regionalnej otwartej na współpracę z państwami sąsiednimi. 

Pozostaje jednak kwestią sporną, czy w dalszej perspektywie ChRL zaspokoi się 
pozycją pokojowego hegemona, partnerującego regionalnym procesom. Nie można 
wykluczyć, że jest to jedynie kolejny etap na drodze rozwoju, po którym, wraz z dal-
szym zwiększeniem swojej potęgi i regionalnej dominacji, Chiny zrewidują prowa-
dzoną politykę w kierunku większego autorytaryzmu. Jako moment, w którym poli-
tyka zagraniczna ChRL stała się zauważalnie bardziej asertywna wskazuje się już 
lata 2009/2010, a trend ten według części badaczy zostanie utrzymany w najbliż-
szej dekadzie przez Xi Jinpinga59. Sprzyjać temu będzie zarówno chiński nacjona-
lizm, który bywa źródłem napięć m.in. w stosunkach z Japonią i Republiką Korei, 
jak również szereg nierozwiązanych regionalnych sporów. Konfl ikt wokół delimitacji 
granic z Indiami oraz na Morzu Południowochińskim, a także trudne kwestie histo-
ryczne w relacjach z sąsiadami to przykłady dziedzin, w których Chiny nie mają 
ambicji dokonania szybkiego postępu. Można w tym kontekście przywołać słowa 
Denga Xiaopinga, który w 1978 r. skomentował impas w rokowaniach dotyczących 
przynależności wysp Diaoyu/Senkaku, mówiąc „nasze pokolenie okazało się niedo-
statecznie mądre, aby rozwiązać ten spór, pozostawmy go więc naszym następcom”60. 
Ponadto pamięć o agresywnych incydentach prowokowanych przez ChRL pod koniec 
ubiegłego stulecia oraz świadomość, że Chińczycy, jak nikt inny, potrafi ą planować 
naprawdę długofalowo, pozostawiają niepewność co do rzeczywistych celów tego 
coraz potężniejszego państwa, niosącego bagaż historycznych obciążeń i kulturowe 
przeświadczenie o swojej wielkości. Czas pokaże, w jaki sposób na chińską kulturę 
strategiczną i tradycyjne koncepcje polityki zagranicznej wpłynęło doświadczenie

58 J.P. Cabestan, Polityka zagraniczna Chin..., s. 88–89.
59 H. Kai, F. Huiyun, Xi Jinping’s Operational Code Beliefs and China’s Foreign Policy, „The Chinese 

Journal of International Politics” 2013, t. 6, nr 3, s. 231.
60 J. Rowiński, Spory graniczne i konfl ikty terytorialne w Azji Wschodniej o progu XXI wieku, 

w: K. Gawlikowski, Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodar-
cze, Warszawa 2004, s. 130.
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nawiązania relacji z państwami Zachodu, obecność innych mocarstw i rosnąca globalna
współzależność. 

Category of Tributary System in Foreign Policy Analysis of the People’s 
Republic of China
Summary 

The dynamic of economic growth of the People’s Republic of China, which has lasted for four 
decades, has initiated the fundamental reorganization of international order in the East Asia 
region. In this context, it is necessary to search for new applicable methods of Chinese for-
eign policy analysis. The western school of such analysis has turned out insuffi cient due to the 
exceptional cultural and historical background of China. The object of this article is to examine 
the historical international order in East Asia, known as the „tributary system” of China, and to 
analyse the doubts that arise around it. The peaceful and credible regional policy in East Asia 
has nowadays become crucial for Beijing, which once again, as in the past, is trying to con-
duct fl exible, pragmatic policy based on the win-win model. Particular emphasis on examining 
the elements which constituted the historical „tributary system” is put on the English school of 
international relations, although it shows its lacks as to the existence of international society. 
Despite that, the reconstruction of a centralized international order, which is based on the Chi-
nese economic, political, and cultural supremacy, is likely to happen again. The question that 
still needs to be answered is whether Beijing is going to maintain the peaceful, non-revisionist 
profi le towards its international partners, or, fueled by the bitter experience of the century of 
humiliation, it will take advantage of its growing dominance, and adopt more unilateral and 
confrontational foreign policy.
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Beata Surmacz

„DYPLOMACJA”
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dyplomacja od stuleci pozostaje jednym z najważniejszych mechanizmów sterowania 
procesami międzynarodowymi. Na przestrzeni wieków instytucja dyplomacji ulegała 
przeobrażeniom. Przejście od przedwestfalskiego do westfalskiego systemu stosun-
ków międzynarodowych skutkowało zasadniczymi zmianami w dyplomacji. Państwa 
stały się jedynymi aktorami działań dyplomatycznych i reprezentantami terytorialnie 
zorganizowanych interesów1. Dlatego dyplomacja tradycyjnie uznawana jest za sferę 
wyłącznej działalności państwa oraz instrument, za którego pomocą państwo uczest-
niczy w stosunkach międzynarodowych i realizuje swoją politykę zagraniczną poprzez 
odpowiednie organy państwowe2. 

Współcześnie istotnie zmieniły się parametry funkcjonowania środowiska między-
narodowego, które określa się jako środowisko późnowestfalskie czy ponowoczesne. 
Jedną z tych zmian jest proliferacja aktorów zaangażowanych w działalność dyploma-
tyczną. Jeżeli przyjmiemy, że dyplomacja to nie tylko „dialog między państwami”3, lecz 
także „mechanizm reprezentacji, komunikacji i negocjacji, przez który państwa i inni mię-
dzynarodowi aktorzy prowadzą własne interesy”4, to obok państw pojawiają się aktorzy 
subpaństwowi (regiony), suprapaństwowi (UE) oraz pozapaństwowi (transnarodowi5). 

1 M. Pietraś, Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków dyplomatycznych, w: M. Pietraś (red.), 
Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006, s. 24–33.

2 Zob. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2000, s. 29; Z.J. Pietraś, Dyplomatyczna 
misja specjalna jako instytucja prawa międzynarodowego, Lublin 1978, s. 14.

3 A. Watson, Diplomacy. The Dialogue Between States, London 1984.
4 Zob. J. Melissen, Introduction, w: J. Melissen (red.), Innovation in Diplomatic Practice, Basingstoke 

1999, s. XVI–XVII.
5 W literaturze przedmiotu używa się zarówno terminu „aktorzy niepaństwowi” (non-state actors) 

jak i „aktorzy transnarodowi” (transnational actors). Termin „aktor transnarodowy” jest defi niowany jako 
aktor niepaństwowy działający transgranicznie. Zob. np. A. Uhlin, Democratic Legitimacy of Transnational 
Actors: Mapping Out the Conceptual Terrain, w: E. Erman, A. Uhlins (red.), Legitimacy Beyond the State? 
Re-examining the Democratic Credentials, Basingstoke 2010, s. 17.
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Wzrastająca aktywność aktorów pozapaństwowych na arenie międzynarodowej 
nie pozostaje bez wpływu na istotę i naturę dyplomacji we współczesnych stosun-
kach międzynarodowych, tworząc swoisty transnarodowy poziom dyplomacji6. Sta-
nowią oni szeroką i bardzo zróżnicowaną grupę uczestników stosunków między-
narodowych. Dwie najistotniejsze grupy aktorów niepaństwowych, niezwiązanych 
z terytorium i posiadających odpowiednią dynamikę dyplomatyczną, to organiza-
cje społeczeństwa obywatelskiego (również określane jako transnarodowe/między-
narodowe organizacje pozarządowe – TNGO/INGO)7 i korporacje transnarodowe8. 
Systematycznemu poszerzaniu ulega katalog problemów będących przedmiotem 
ich zainteresowania i decyzji. Tym samym uzyskują one możliwość wpływania na 
oddziaływania międzynarodowe9. W literaturze zjawisko to określane jest jako „poli-
lateralizm”10, „plurilateralizm”11, „złożony multilateralizm”12 (complex multilateralizm) 
czy jako „nowa dyplomacja”13. Oznacza ono wywieranie wpływu na działania i decy-
zje zarówno państw, jak i organizacji międzyrządowych (szczególnie ONZ) przede 
wszystkim w zakresie stanowienia norm prawa międzynarodowego14. Nie jest to zupeł-
nie nowe zjawisko. Wystarczy przypomnieć choćby rolę Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża w ustanawianiu norm prawa humanitarnego. W ostatnich latach nastąpiła 
jednak jakościowa zmiana roli i wpływu organizacji pozarządowych na arenie mię-
dzynarodowej15. Mając to na uwadze, warto przedstawić międzynarodową aktywność 
organizacji pozarządowych, jej uwarunkowania, skutki i dylematy. Cenna może być 
także próba zdefi niowania kryteriów „dyplomacji” organizacji pozarządowych, a więc 

6 J.R. Leguey-Feilleux, The Dynamics of Diplomacy, Boulder 2008, s. 13.
7 W dalszej części pracy będzie używana skrócona wersja – organizacja pozarządowa lub NGO.
8 Zob. szerzej na ten temat B. Surmacz, Dyplomacja niepaństwowych uczestników stosunków mię-

dzynarodowych, w: A. Pawłowska (red.), Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, Lublin 
2010, s. 47–65.

9 Jak pisze Jessica T. Mathews, zachodzi redystrybucja siły/władzy pomiędzy państwa, rynki i społe-
czeństwo obywatelskie. Zob. J.T. Mathews, Power Shift, „Foreign Affairs” ze stycznia/lutego 1997 r., s. 50.

10 G. Wiseman, Polylateralism’ and New Modes of Global Dialogue, „Discussion Paper” 1999, nr 59, 
Leicester Diplomatic Studies Programme.

11 P.G. Czerny, Plurilateralism: Structural Differentiation and Functional Confl ict in the Post-Cold 
War World Order, „Millennium” 1993, nr 22, s. 27–51.

12 R. O’Brien, A.M. Goetz, J.A. Scholte, M. Williams, Contesting Global Governance: Multilateral 
Economic Institutions and Global Social Movements, Cambridge 2000.

13 Termin „nowa dyplomacja” nie jest terminem nowym. Po I wojnie światowej odnosił się do propa-
gowanej przez prezydenta W. Wilsona dyplomacji „otwartej” jako przeciwieństwa dyplomacji „zamkniętej 
czy sekretnej”. Zob. H. Nicolson, Diplomacy, Oxford 1964. W latach 60. ubiegłego wieku natomiast termin 
ten był używany, aby podkreślić wzrastające znaczenie dyplomacji multilateralnej. 

14 A.F. Cooper, Like-minded Nations, NGOs and the Changing Pattern of Diplomacy Within the UN 
System: An Introductory Perspective, w: A.F. Cooper, J. English, R. Thakur (red.), Enhancing Global 
Governance. Towards a New Diplomacy?, Tokyo–New York 2002, s. 1–18.

15 Rolę organizacji pozarządowych w rekonstrukcji systemu globalnego zarządzania szczegółowo ana-
lizuje Peter Willetts. Zob. P. Willetts, Non-Governmental Organizations in Word Politics. The Construction 
of Global Governance, London–New York 2011.
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wskazanie tych działań, które stanowią aktywność „dyplomatyczną” i określenie 
jej specyfi ki.

W analizie przyjęto podstawowe założenie metodologiczne, iż „dyplomacja” orga-
nizacji pozarządowych jest zmienną zależną, dynamicznym procesem warunkowanym 
zmianami środowiska międzynarodowego. Weryfi kacji zostały poddane dwie hipotezy 
badawcze. Po pierwsze, aktywność „dyplomatyczna” organizacji pozarządowych doty-
czy przede wszystkim ich udziału w wielostronnych procesach decyzyjnych i moż-
liwości kształtowania ich przebiegu i efektu. NGOs nie są samodzielnymi aktorami 
dyplomatycznymi, cechą specyfi czną ich „dyplomacji” jest konieczność partnerstwa 
z państwami lub organizacjami międzynarodowymi. Po drugie, jeżeli za ważne kryte-
rium podmiotowości dyplomatycznej uznamy kryterium reprezentacji, to „dyploma-
cja” organizacji pozarządowych, pomimo wszelkich dylematów i kontrowersji doty-
czących ich reprezentatywności, legitymacji czy odpowiedzialności, stanowi istotny 
element procesu zmiany form reprezentacji społecznej.

 1. Organizacje pozarządowe jako podmioty
„dyplomacji”

Po raz pierwszy termin „organizacja pozarządowa” został użyty w artykule 71 Karty 
Narodów Zjednoczonych, przyznającym możliwość współpracy NGOs z Radą Ekono-
miczną i Społeczną ONZ. Istnieje szeroka gama defi nicji organizacji pozarządowych. 
Rezolucje Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ nr 288/10 z 27 lutego 1950 r. i nr 1296 
(XLIV) z 23 maja 1968 r. defi niują organizacje pozarządowe jako organizacje działa-
jące w sferze stosunków międzynarodowych, które nie zostały utworzone na podstawie 
umowy międzynarodowej. Departament Informacji Publicznej ONZ określa organiza-
cję pozarządową jako nienastawioną na zysk i dobrowolną pod względem członkostwa 
grupę obywateli, zorganizowaną na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodo-
wym, w której zakres zainteresowań wchodzą kwestie służące dobru powszechnemu. 

Europejska konwencja o uznaniu osobowości prawnej międzynarodowych orga-
nizacji pozarządowych przyjęta w 1986 r. przez Radę Europy odnosi się do organiza-
cji o użyteczności międzynarodowej, których celem jest działanie nienastawione na 
zysk; zostały utworzone w drodze aktu wypływającego z prawa wewnętrznego jednej 
ze stron; oraz prowadzą faktyczną działalność w co najmniej w dwóch państwach16.

W literaturze naukowej termin transnarodowa organizacja pozarządowa17 defi nio-
wany jest na ogół za pomocą kilku podstawowych kryteriów i oznacza organizację, 

16 Europejska konwencja o uznaniu osobowości prawnej międzynarodowych organizacji pozarządo-
wych, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1986.html (22.09.2013). 

17 Akronim NGO bywa również, mniej lub bardziej poważnie, interpretowany jako „Necessary-to-
-Governance Organization” (organizacja niezbędna do rządzenia). Zob. N. Götz, Reframing NGOs: The 
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która nie jest ustanowiona poprzez umowę międzyrządową, zrzesza osoby fi zyczne lub 
prawne, defi niuje interesy o charakterze międzynarodowym, które nie mają charakteru 
komercyjnego i nie wiążą się ze stosowaniem przemocy oraz wyraża poglądy i podej-
muje działania niezależne od rządów państw18. Organizacje pozarządowe, w odróż-
nieniu od państw reprezentujących interesy wspólnot zorganizowanych terytorialnie, 
reprezentują wspólnoty, które nie są związane terytorium, ale wspólnymi wartościami, 
wiedzą i interesami w odniesieniu do określonych kwestii międzynarodowych. 

Transnarodowe organizacje pozarządowe, aczkolwiek są uczestnikami stosun-
ków międzynarodowych i mogą posiadać osobowość prawną w prawie krajowym, 
nie mają statusu podmiotu prawa międzynarodowego, a więc nie są adresatami praw 
i obowiązków wynikających z tego prawa, ani nie mają zdolności do czynności praw-
nych, w tym prawa legacji. Z formalnego, prawnego punktu widzenia nie mogą być 
podmiotami dyplomacji. Kwestia międzynarodowego statusu prawnego organizacji 
pozarządowych jest szeroko rozpatrywana w literaturze prawniczej19. Pojawiają się 
również opinie, że organizacje pozarządowe posiadają pewien zakres podmiotowości 
de facto20, która pozwala im, przynajmniej w niektórych obszarach – np. praw czło-
wieka – realizować funkcjonalne aspekty podmiotowości prawnomiędzynarodowej.

 2. Uwarunkowania „dyplomacji” organizacji
pozarządowych

Można zdefi niować kilka zasadniczych czynników warunkujących wzrost znacze-
nia organizacji pozarządowych jako aktorów dyplomatycznych. Po pierwsze, wraz 
z zakończeniem „zimnej wojny” otworzyła się nowa przestrzeń polityczna dla dzia-
łania organizacji pozarządowych. Dziedziny takie, jak ochrona praw człowieka czy 
ochrona środowiska stały się nowymi płaszczyznami działań dyplomatycznych, 
a w tych obszarach organizacje pozarządowe mają, co najmniej porównywalne, jeżeli 
nie większe od państw, doświadczenie, wiedzę ekspercką i społeczną wiarygodność. 

Identity of an International Relations Non-Starter, „European Journal of International Relations” 2008, 
nr 14, s. 245.

18 Zob. M.M. Betsill, E. Corell (red.), NGO Diplomacy. The Infl uence of Non-Governmental Organiza-
tions in International Environmental Negotiations, Cambridge 2008, s. 4; M. Pietraś, K. Piórko, Podmioty 
transnarodowe, w: M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne..., s. 142–143. 

19 Zob. np. S. Charnovitz, Non-Governmental Organizations and International Law, „The American 
Journal of International Law” 2006, nr 2, s. 348–372; R.H. Ben-Ari, The Legal Status of International 
Non-Governmental Organizations: Analysis of Past and Present Initiatives (1912–2012), Leiden–Boston 
2013; I. Rossi, Legal Status of Non-Governmental Organizations in International Law, Antwerp 2010.

20 Ch. Bakker, L. Vierucci, Introduction: a Normative or Pragmatic Defi nitions of NGOs?, 
w: M. Dupuy, L. Vierucci (red.), NGOs in International Law: Effi ciency in Flexibility, Cheltenham 2008, 
s. 2–7.
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Po drugie, globalny zasięg i złożoność nowych zagadnień powoduje, że wzrasta 
potrzeba partnerstwa pomiędzy państwami a organizacjami społeczeństwa obywatel-
skiego. Ole Jacob Sending i Iver Neumann zwracają uwagę, że wzrost znaczenia akto-
rów pozapaństwowych w stosunkach międzynarodowych jest przede wszystkim efek-
tem zmiany logiki czy racjonalności procesu zarządzania międzynarodowego, zgodnie 
z którą społeczeństwo obywatelskie stało się nie tylko przedmiotem zarządzania, ale 
również jego podmiotem21. Jonas Tallberg z kolei sugeruje, że powstaje nowa norma 
społecznej legitymizacji zarządzania na poziomie globalnym poprzez włączanie orga-
nizacji pozarządowych jako reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego w ten pro-
ces22. Sugeruje się nawet, że organizacje pozarządowe są bardziej reprezentatywne niż 
rządy państw, ponieważ reprezentują społeczeństwo obywatelskie i w związku z tym 
wnoszą do dyplomacji element demokracji23. Wskazuje się również na funkcjonalną 
efektywność organizacji pozarządowych, to znaczy korzyści, jakie dla państw i insty-
tucji międzynarodowych niesie ich angażowanie w procesy współpracy międzyna-
rodowej, zwłaszcza w tych obszarach, w których państwa nie mają kompetencji lub 
posiadają kompetencje bardzo ograniczone24. 

Po trzecie, wzrostowi znaczenia organizacji pozarządowych sprzyjają rewolu-
cyjne zmiany w technologiach komunikacyjnych, które sprawiły, że znacznie łatwiej-
sza jest mobilizacja opinii publicznej wokół określonych zagadnień25. Rosnąca rola 
opinii publicznej i mediów w stosunkach międzynarodowych zwiększają siłę oddziały-
wania NGOs26. Nowe technologie komunikacyjne pozwalają także na sprawne tworze-
nie sieci powiązań (network), których płaszczyzną jest wspólny interes lub zgodność 
wyznawanych wartości, zastępujące dotychczasowe obszary przynależności: uczest-
nictwo w jednym systemie społecznym, podległość jednej strukturze władzy, posłu-
giwanie się tymi samymi wzorcami kulturowymi27.

21 O.J. Sending, I.B. Neumann, Governance to Governmentality: Analyzing NGOs, States, and Power, 
„International Studies Quarterly” 2006, nr 50, s. 651–672.

22 J. Tallberg, Transnational Access to International Institutions: Three Approaches, w: Ch. Jönsson, 
J. Tallberg (red.), Transnational Actors in Global Governance, Basingstoke 2010, s. 50–55.

23 M. Finger, NGOs and Transformation: Beyond Social Movement Theory, w: T. Princen, M. Finger 
(red.), Environmental NGOs in World Politics. Linking the Local and the Global, London 1994, s. 33–35; 
J. Steffek, P. Nanz, Emerging Patterns of Civil Society Participation in Global and European Governance, 
w: J. Steffek, C. Kissling, P. Nanz (red.), Civil Society Participation in European and Global Governance. 
A Cure for the Democratic Defi cit?, Basingstoke 2010, s. 8.

24 J. Tallberg, op. cit., s. 46–50.
25 Zob. np. R. Grant, The Democratization of Diplomacy: Negotiating With the Internet, Oxford Inter-

net Institute, „Research Report” 2004, nr 5, s. 20–25. 
26 P. Willetts argumentuje, NGOs nie tylko są benefi cjentami technologii informacyjnych, ale w latach 

80. XX wieku wydatnie przyczyniły się do wykreowania Internetu jako globalnego systemu komunikacji. 
Zob. P. Willets, Non-Governmental Organizations in World Politics..., s. 84–113.

27 M. Zachara, Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego, 
„Stosunki Międzynarodowe–International Relations” 2011, t. 43, nr 1–2, s. 61–80.
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Po czwarte wreszcie, NGOs stają się coraz bardziej profesjonalne w działaniu, 
prowadzeniu badań, zbieraniu funduszy czy lobbingu28. Zatrudniają wyspecjalizowany 
i doświadczony w instytucjach politycznych personel. Posiadają podstawowe narzę-
dzia dyplomatyczne komunikowania interesów i angażowania zasobów w celu wpły-
wania na proces negocjacyjny. W rezultacie duże organizacje pozarządowe mają więk-
szą możliwość wpływania na proces dyplomatyczny niż małe państwa29.

 3. Działania „dyplomatyczne” organizacji
pozarządowych

Organizacje pozarządowe spełniają kilka zasadniczych funkcji na arenie międzyna-
rodowej: (1) reprezentowanie interesów (reprezentacja określonych grup ludności 
i określonych kwestii społecznych); (2) agenda setting (wskazywanie na ważne pro-
blemy i naciskanie na ich polityczne rozwiązanie, często wprowadzając te problemy 
do debaty publicznej poprzez kampanie medialne); (3) standard setting (udział w pro-
cesie stanowienia standardów zachowań międzynarodowych30); (4) dostarczanie eks-
pertyzy (dostarczanie negocjatorom państwowym informacji, podpowiadanie formy 
norm prawnych, mobilizowanie środowisk eksperckich, opracowywanie stanowisk 
negocjacyjnych); (5) funkcje operacyjne (realizowanie projektów jako organizacja 
wdrażająca); (6) watchdog (kontrolowanie i monitorowanie realizacji lub dotrzymy-
wania politycznych decyzji).

Funkcje te organizacje pozarządowe realizują poprzez działania o charakterze 
formalnym i nieformalnym. Najbardziej formalną formą działań jest udział w pra-
cach międzynarodowych organizacji rządowych. Możliwości i warunki tej współpracy 
zależą od danej organizacji. Najwcześniej taką możliwość stworzyła ONZ31. W arty-
kule 71 Karty Narodów Zjednoczonych upoważniono Radę Społeczno-Gospodarczą 
do „wydawania odpowiednich zarządzeń w sprawie zasięgania opinii organizacji poza-
rządowych, które zajmują się sprawami wchodzącymi w zakres jej kompetencji”32. 
Większość spisanych uregulowań dotyczących udziału organizacji pozarządowych 
w systemie ONZ jest utrzymana w formie rezolucji głównych organów (szczególnie 

28 R. Thakur, Mediation, Independent Actors and New Diplomacy, www.cmi.fi /fi les/annualsemi-
nar2007_thakur.pdf (10.11.2010).

29 B. White, Diplomacy, w: J. Bayliss, S. Smith (red.), The Globalization of World Politics: An Intro-
duction to International Relations, Oxford 2005, s. 400.

30 Przez „standardy zachowań międzynarodowych” rozumiem pewne reguły, zasady postępowania 
w określonych kwestiach; także kryteria określające najbardziej pożądane cechy zachowań na arenie mię-
dzynarodowej. Standardy nie muszą być normą prawną i w wielu wypadkach nie są.

31 W 1946 r. status konsultacyjny posiadało 41 organizacji, w 1992 r. – 744, w 2013 r. – 3700. Por. 
www.un.org/esa/coordination/ngo (10.09.2013).

32 Karta Narodów Zjednoczonych, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php (24.08.2013).
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Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Zgromadzenia Ogólnego) lub w statutach orga-
nów podrzędnych i organizacji wyspecjalizowanych. 

W ramach ONZ istnieją cztery różne mechanizmy dopuszczania organizacji poza-
rządowych do prac ONZ: przyznanie akredytacji na konkretną konferencję organi-
zowaną pod auspicjami Narodów Zjednoczonych; ustanowienie roboczych relacji 
(working relations) z określonymi ciałami czy agendami ONZ33; przyznanie statusu 
stowarzyszeniowego z Departamentem Informacji Publicznej; przyznanie statusu 
konsultacyjnego przy Radzie Gospodarczej i Społecznej34. Najszerszy zakres praw 
i przywilejów zapewnia status konsultacyjny. Poprzez współpracę z Radą Gospodarczą 
i Społeczną następuje „awans” organizacji pozarządowych do uczestnictwa w dysku-
sjach na forum ONZ, czyli współkształtowania prawa międzynarodowego w material-
nym rozumieniu jego źródeł. 

W praktyce, mimo iż organizacje pozarządowe w znacznym stopniu wspierają 
prace ONZ, ich formalno-prawne kompetencje w systemie ONZ są niewielkie. Rada 
Społeczna i Gospodarcza jest organem o relatywnie słabej pozycji i niewielkim zna-
czeniu w ONZ. Organizacje pozarządowe nie posiadają żadnego statusu formalno-
prawnego ani w Zgromadzeniu Ogólnym, ani w Radzie Bezpieczeństwa. W odróżnie-
niu od praktyki stosowanej w Zgromadzeniu Ogólnym (uwzględniającej nieformalną 
współpracę w organizacjami pozarządowymi), z uwagi na restrykcyjne procedury 
informacji i wysłuchań w Radzie Bezpieczeństwa – również na płaszczyźnie niefor-
malnej – nie ma tu żadnych „bocznych furtek” dla udziału NGOs35. Pomimo iż coraz 
częściej pojawiają się głosy domagające się takiego statusu przy Radzie Bezpieczeń-
stwa, w związku z rosnącym udziałem organizacji pozarządowych w operacjach huma-
nitarnych, państwa członkowie ONZ nie są jeszcze gotowe na formalne powiązanie 
NGOs z pracą najpotężniejszego organu ONZ36. 

33 Agendy ONZ ustanawiają własne zasady regulujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
Zob. szerzej P. van den Bossche, Regulatory Legitimacy of the Role of NGOs in Global Governance: Legal 
Status and Accreditation, w: A. Vedder (red.), NGO Involvement in Informational Governance Policy. 
Sources of Legitimacy, Leiden–Boston 2007, s. 135–173.

34 Obecnie status konsultacyjny posiada ponad 3735 organizacji pozarządowych (148 – status gene-
ralny, 2608 – specjalny oraz 979 – w rejestrze). Stan na 1 września 2012 r. Zob. List of Non-Governmental 
Organizations in Consultative Status with the Economic and Social Council as of 1 September 2012, http://
csonet.org/content/documents/E2012INF6.pdf (11.09.2013).

35 J. Leininger, Reforma ONZ – szanse na odnowienie udziału społeczeństwa obywatelskiego? Prze-
gląd istniejących możliwości udziału organizacji pozarządowych w pracach Organizacji Narodów Zjedno-
czonych i perspektywy na przyszłość, „Global Issue Papers” 2006, nr 21, Fundacja im. Heinricha Boella 
w Polsce, s. 10. Wspomnieć jedynie można o tzw. formule Arria, całkowicie nieformalnym procesie kon-
sultacyjnym, odbywającym się poza siedzibą Rady, umożliwiającym członkom Rady Bezpieczeństwa udział 
w briefi ngu organizacji pozarządowych na dany temat.

36 Od lat 90. ubiegłego wieku pojawiały się różne inicjatywy w sprawie reform wzmacniających udział 
i rolę organizacji pozarządowych w ONZ. Jedną z najbardziej znanych był tzw. Raport Cardoso z czerwca 
2004 r. Zob. We the Peoples: Civil Society, the United Nations and Global Governance. Report of the 
Panel of Eminent Persons on United Nations–Civil Society Relations, UN-Dok. A/58/817 z 11 czerwca 
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Z organizacji europejskich jedynie Rada Europy przyznaje ofi cjalny status orga-
nizacjom pozarządowym. Na mocy rezolucji Komitetu Ministrów RE nr 8 z 2003 r. 
międzynarodowe organizacje pozarządowe mają możliwość uzyskania statusu uczest-
niczącego (participatory status). Głównym kryterium przyznania takiego statusu jest 
„szczególnie reprezentatywna kompetencja organizacji w polu działania dzielonego 
z RE”, „wniesienie wartości dodanej” w tym zakresie, jak również „europejski zasięg 
aktywności organizacji”. Status uczestniczący daje możliwość opiniowania aktów 
prawnych tworzonych przez Radę Europy oraz uczestniczenia w obradach Zgroma-
dzenia Parlamentarnego, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, jak również 
w innych konferencjach i seminariach na zaproszenie Rady Europy37. W 2005 r. 
ukonstytuowała się Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych 
Rady Europy, która jest organem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie 
państw Rady Europy i uczestniczy w pracach Rady na równi z fi larami rządowym, 
parlamentarnym i lokalnym38.

Inne ugrupowania regionalne, w tym Unia Europejska, nie przyznają organiza-
cjom pozarządowym ofi cjalnego statusu konsultacyjnego, co oczywiście nie wyklucza 
dosyć intensywnie funkcjonującej nieformalnej współpracy. W UE istnieje rozległy 
system konsultacji między organami politycznymi Unii a organizacjami pozarządo-
wymi i zawodowymi. Dużą rolę odgrywa tu Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Z punktu widzenia aktywności dyplomatycznej organizacji pozarządowych naj-
ważniejszą formą działania jest udział tych organizacji w wielostronnych proce-
sach decyzyjnych na poziomie międzynarodowym. Jako początek procesu włącza-
nia się organizacji pozarządowych w mechanizmy negocjacji międzynarodowych 
wskazuje się konferencję sztokholmską z 1972 r. Około 250 organizacji pozarzą-
dowych pojawiło się w Sztokholmie, tworząc równoległe do konferencji forum. 
Działania organizacji ograniczały się jednak właściwie do działań nieformalnych, 
które przyciągały czołowe postacie kontrkultury, ale kładły nacisk bardziej na pro-
test niż alternatywne propozycje rozwiązywania problemów. Większość tych orga-
nizacji była zbyt mała, niedojrzała, słaba fi nansowo, z ograniczonymi możliwo-
ściami lobbingu, by móc uzyskać wpływ na negocjacje czy na zmianę swojego 
statusu. Praktycznie w trakcie konferencji nie doszło do żadnych form integra-
cji czy współpracy pomiędzy państwami a aktorami pozapaństwowymi. Trans-
formacyjny aspekt konferencji sztokholmskiej polegał bardziej na demonstracji 

2004 r., http://www.un.org/ga/58 (13.09.2013). Zob. także P. Willets, The Cardoso Report on the UN and 
Civil Society: Functionalism, Global Corporatism or Global Democracy?, „Global Governance” 2006, 
nr 12, s. 305–324.

37 Resolution Res (2003) on Participatory Status for International Non-Governmental Organisations 
With the Council of Europe z 19 listopada 2003 r., http://www.coe.int/t/ngo/Articles/Resolution_2003_8_
en.asp (11.09.2013).

38  Resolution Res (2005)47 on Committees and Subordinate Bodies, Their Terms of Reference and 
Working Methods z 14 grudnia 2005 r., https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=949103 (11.09.2012).
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intensywności nieformalnych działań organizacji pozarządowych niż na zmianie ich 
ofi cjalnego statusu39. 

Następne konferencje, organizowane pod szyldem ONZ nie przyniosły zmian 
w zakresie statusu i możliwości wpływu NGOs na decyzje międzynarodowe. Jako-
ściową zmianę w tym aspekcie stanowiła dopiero konferencja w Rio de Janeiro 
w 1992 r., zwana „Szczytem Ziemi”. Przede wszystkim przyniosła ona istotną zmianę 
w charakterze uczestnictwa aktorów pozapaństwowych. Aktywność organizacji poza-
rządowych zorganizowana była w dwóch formach. Po pierwsze, wielu ich członków 
było uczestnikami poszczególnych delegacji rządowych, mając w ten sposób możli-
wość bezpośredniego wpływania na proces decyzyjny. Na „Szczycie Ziemi” znaleźli 
się w składzie 14 ofi cjalnych delegacji40. Ta forma uczestnictwa stwarzała nowe moż-
liwości oddziaływania na proces negocjacji.

Po drugie, równolegle do konferencji międzyrządowej, obradowało „Forum Glo-
balne”, gromadzące przedstawicieli około 1420 organizacji pozarządowych41. „Agenda 
21” była pierwszym międzynarodowym dokumentem, w którym zauważono znaczenie 
organizacji pozarządowych jako partnerów państw w międzynarodowych działaniach 
dotyczących problemów środowiska i rozwoju42.

Podobną aktywność organizacje pozarządowe wykazywały podczas kolejnych 
konferencji ONZ. Stopniowo wzrastała również ranga, jaką im przyznawano na kon-
ferencjach. Początkowo jeden reprezentant wszystkich organizacji pozarządowych 
mógł przedstawić ich wspólny punkt widzenia na określony problem, wypracowany 
podczas równoległych obrad. Z upływem czasu NGOs zyskiwały coraz więcej moż-
liwości prezentowania własnych stanowisk, niektóre z nich były nawet zapraszane 
do uczestnictwa w pracach małych wyspecjalizowanych komitetów. Na konferencji 
w Istambule (HABITAT II) zaproponowano nową formułę współpracy. Reprezentanci 
organizacji pozarządowych (obok przedstawicieli władz lokalnych, biznesu czy innych 
prywatnych grup) brali udział w obradach ofi cjalnie utworzonego komitetu, a nie-
które ich propozycje miały oddźwięk w ustaleniach końcowych. W ten sposób orga-
nizacje pozarządowe znalazły swoje miejsce w szeroko rozumianym procesie nego-
cjacyjnym. Dzisiaj powszechną praktyką jest włączanie ich do dyskusji w ramach 
sesji plenarnych.

39 Zob. A.F. Cooper, Tests of Global Governance. Canadian Diplomacy and United Nations World 
Conferences, Tokyo–New York 2004, s. 33–39.

40 W trakcie kolejnych konferencji udział reprezentantów organizacji pozarządowych w składzie ofi -
cjalnych delegacji państwowych ulegał wzmocnieniu. Zob. B.E. Brown, What Is the New Diplomacy?, 
„American Foreign Policy Interests” 2001, nr 23, s. 8. 

41 M. Pietraś, Problemy ekologiczne, w: M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki..., s. 454–458. 
M. Pietraś defi niuje role, jakie pełnią organizacje pozarządowe w międzynarodowej polityce ekologicznej, 
w tym wpływ na proces tworzenia międzynarodowego prawa ochrony środowiska.

42 Agenda 21, w: Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, 
Warszawa 1993.
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Organizacje pozarządowe, przede wszystkim z obszaru praw człowieka43 i ochrony 
środowiska, odgrywają coraz istotniejszą rolę w stanowieniu norm prawnych regu-
lujących przedmiotową materię. Niektórzy argumentują, że ich działalność staje się 
ważnym materialnym źródłem prawa. Bardziej zasadne jednak jest stwierdzenie, że ich 
rola w stanowieniu prawa międzynarodowego jest ograniczona do procesu wywierania 
normatywnej presji, czyli prowadzenia lobbingu legislacyjnego.

Jako modelowy przykład „nowej dyplomacji” wskazuje się Proces ottawski, 
który doprowadził do zawarcia w 1997 r. Konwencji w sprawie zakazu min przeciw-
piechotnych.

Na początku lat 90. XX wieku Międzynarodowy Czerwony Krzyż rozpoczął 
mobilizację opinii publicznej w sprawie zakazu produkcji i używania min przeciw-
piechotnych. Szeroko zakrojona akcja mobilizacyjna przyniosła efekt w postaci stwo-
rzenia w październiku 1992 r. koalicji organizacji pozarządowych w ramach Między-
narodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (International Campa-
ign to Ban Land-mines – ICBL). Jedynym celem koalicji było szybkie doprowadzenie 
do zawarcia traktatu. Równolegle organizacje pozarządowe uzyskały poparcie grupy 
„tak samo myślących” państw. Jądro grupy stanowiły państwa małe i średnie: Kanada, 
Norwegia, Austria, Belgia, Dania, Meksyk i Szwajcaria. Porozumienie między pań-
stwami i organizacjami pozarządowymi stało się siłą przewodnią procesu ottawskiego. 
Co prawda, pomimo propozycji rządu kanadyjskiego, ICBL nie uzyskał statusu rów-
norzędnego wobec państw partnera na konferencji ottawskiej, jednak wpływ NGOs 
na treść traktatu, tempo jego negocjowania i sposób przyjęcia był bezprecedensowy 
i nie mieścił się w ramach tradycyjnego procesu dyplomatycznego44. Bezprecedensowe 
były również metody prowadzenia kampanii medialnej na rzecz traktatu przy użyciu 
Internetu, e-maili, faksów, listów, udziału znanych osób (np. księżna Diana). Konwen-
cja została przyjęta na konferencji w Ottawie w 1997 r. przy sprzeciwie trzech stałych 
członków Rady Bezpieczeństwa (USA, Rosji i Chin). O podpisanie konwencji zaape-
lowało Zgromadzenie Ogólne ONZ (ale nie Rada Bezpieczeństwa). W dowód uznania 
dla dyplomatycznej działalności NGOs, Koalicja na rzecz zakazu min przeciwpiechot-
nych i jej koordynatorka Jody Williams zostali uhonorowani Pokojową Nagrodą Nobla.

Przykładem skutecznego zastosowania modelu „nowej dyplomacji” jest również 
Traktat powołujący Międzynarodowy Trybunał Karny. Innym przykładem skuteczno-
ści działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego było wymuszenie na rządach 
państw zaprzestania tajnych negocjacji w sprawie zawarcia wielostronnego porozu-

43 Zob. R. McRae, D. Hubert (red.), Human Security and the New Diplomacy. Protecting People, 
Promoting Peace, Montreal–London, bdw.

44 Na temat procesu ottawskiego zob. M.A. Cameron, Global Civil Society and the Ottawa Process: 
Lessons from the Movement to Ban Anti-personal Mines, w: A.F. Cooper, J. English, R. Thakur (red.), 
Enhancing Global Governance…, s. 69–89; J. Davis, The Campaign to Ban Landmines: Public Diplo-
macy, Middle Power Leadership and an Unconventional Negotiating Process, www.jha.ac/articles/a134.
htm (17.10.2010).
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mienia o inwestycjach (Multilateral Agreement on Investment – MAI)45, czy tzw. Kim-
berley Process, w którym organizacje pozarządowe zmobilizowały państwa i wielkie 
fi rmy jubilerskie do ucywilizowania obrotu diamentami46. Organizacje pozarządowe 
były również zaangażowane w proces przygotowawczy traktatu o handlu bronią, który 
został przyjęty w kwietniu 2013 r.47 

Wielu badaczy traktuje Proces ottawski jako swoisty model „nowej dyploma-
cji”, defi niowany przez trzy nowe jakościowo elementy: zbudowanie koalicji małych 
i średnich państw „podobnie myślących (like-minded states), umiejętność stworzenia 
koalicji pomiędzy tymi państwami i organizacjami pozarządowymi oraz ustanowienie 
nietradycyjnych ścieżek rokowań dyplomatycznych poza ofi cjalnymi kanałami dyplo-
macji wielostronnej. Wart podkreślenia jest fakt, że w przypadku Konwencji o zakazie 
min przeciwpiechotnych państwa „podobnie myślące” podjęły ryzyko zaangażowania 
się w nietradycyjne formy dyplomacji wbrew woli i opinii dużych państw, takich jak 
Stany Zjednoczone czy Rosja. Zrezygnowano także z międzyrządowej, zinstytucjona-
lizowanej formuły rokowań rozbrojeniowych w ramach Konferencji Rozbrojeniowej 
ONZ, na forum której prace nad Konwencją trwałyby zapewne wiele lat48. 

Organizacje pozarządowe spełniają także istotną funkcję w procesie stosowania 
prawa, zarówno jako „kontrolerzy”, jak i podmioty bezpośrednio oddziałujące na funk-
cjonowanie prawa międzynarodowego. Na uwagę zasługuje rosnąca rola NGOs przy 
instytucjach kontroli przestrzegania standardów praw człowieka. W praktyce wszyst-
kie organy traktatowe ONZ wykorzystują ekspertyzy i informacje przygotowane przez 
organizacje pozarządowe49. 

Inną formą aktywności w ramach nowej dyplomacji są tzw. równoległe szczyty 
organizacji pozarządowych, które odbywają się równolegle do ofi cjalnych szczytów 
państw i organizacji międzyrządowych, podejmują te same kwestie i proponują alter-
natywne wizje rozwiązywania problemów. Mario Pianta podaje, iż 40% spośród ogól-
nej liczby takich szczytów wywarło wpływ na treść dokumentów przyjętych przez 
konferencje z udziałem rządów50.

Na pewno instytucje społeczeństwa obywatelskiego zyskują coraz większe moż-
liwości prowadzenia działań dyplomatycznych w obszarach swoich zainteresowań. Są 
to dotychczas działania sektorowe podejmowane w zakresie praw człowieka, kwestii 

45 Zob. S.J. Kobrin, The MAI and the Clash of Globalization, „Foreign Policy” jesień 1998 r., 
s. 97–109.

46 Zob. http://www.kimberleyprocess.com (21.04.2012).
47 Zob. http://controlarms.org/en/about-controlarms (22.08.2013).
48 D. Hubert, The Landmine Ban: A Case Study in Humanitarian Advocacy, „Occasional Papers” 

2000, nr 42.
49 Zob. M. Symonides, J. Symonides, Wkład organizacji pozarządowych w promocję i ochronę praw 

człowieka, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2004, t. 29, nr 1–2, s. 15–17.
50 M. Pianta, Parallel Summits of Global Civil Society, w: H. Anheier, M. Glasius, M. Kaldor (red.), 

Global Civil Society 2001, Oxford 2001, s. 185–186.
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humanitarnych, ochrony środowiska – generalnie problemów społecznych i ekono-
micznych51. Gil Winham określił je jako działania dyplomatyczne służące realizacji 
określonej misji, podejmowane „kiedy i gdzie są potrzebne” (mission-oriented diplo-
macy)52. Jednakże w swoich działaniach każdorazowo potrzebują wsparcia państw.

W relacjach z państwami organizacje pozarządowe mogą realizować różne role: 
(1) rolę stymulatora (kick-starter) – NGOs mogą stymulować działania państw; 
(2) rolę agenta/ułatwiacza – mogą wspierać działania państw (mediacje czy pomoc 
świadczona przez NGOs), szczególnie w tych przypadkach, gdzie państwa niechętnie 
się angażują; (3) rolę wspólnie zarządzającego (joint manager) – mogą współdziałać 
z państwami na zasadach partnerstwa53. 

 Michele M. Betsill i Elizabeth Corell identyfi kują dwa wymiary wpływu organi-
zacji pozarządowych: udział w negocjacjach międzynarodowych i wpływ na zachowa-
nia innych aktorów (przede wszystkim państw). Badając wpływ NGOs w międzynaro-
dowych negocjacjach z zakresu ochrony środowiska defi niują trzy poziomy wpływu: 
(1) niski, gdy organizacje uczestniczą w negocjacjach, ale nie mają wpływu ani na pro-
ces negocjacyjny, ani na jego wynik; (2) średni, gdy uczestniczą w negocjacjach, mają 
pewien wpływ na proces negocjacyjny, ale nie na jego wynik; (3) wysoki, gdy uczest-
nictwo w negocjacjach przekłada się na wpływ na ich efekt końcowy, czyli propozycje 
organizacji pozarządowych znajdują swoje odzwierciedlenie w tekstach umów między-
narodowych54. Badania pozwoliły również wyróżnić kilka kluczowych uwarunkowań, 
które ułatwiają bądź utrudniają dyplomacji organizacji pozarządowych oddziaływanie 
na negocjacje. Wśród nich można wymienić: (1) koordynację pomiędzy organizacjami 
– ma efekt neutralny55; (2) reguły uczestnictwa NGOs w negocjacjach – możliwości 
oddziaływania organizacji pozarządowych w oczywisty sposób wzrastają, gdy reguły, 
ustanawiane przez państwa, ułatwiają udział w negocjacjach; (3) fazę negocjacji – 

51 J. Steffek, porównując relacje organizacji pozarządowych z ponad 30 organizacjami międzyna-
rodowymi, potwierdził znaczne zróżnicowanie tej współpracy w zależności od obszaru działania danej 
organizacji. Najwyższy poziom zaangażowania NGOs ma miejsce w przypadku polityki ochrony środo-
wiska i praw człowieka, najniższy lub praktycznie żaden w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego 
(np. NATO) czy polityki fi nansowej (np. IMF). Zob. J. Steffek, Explaining Patterns of Transnational 
Participation: The Role of Policy Fields, w: Ch. Jönsson, J. Tallberg (red.), Transnational Actors in Global 
Governance, s. 67–87.

52 Za A.F. Cooper, op. cit., s. 7.
53 A.F. Cooper, B. Hocking, Governments, Non-Governmental Organisations and the Recalibration 

of Diplomacy, „Global Society” 2000, nr 3, s. 370–375.
54 E. Corell, M. Betsill, Analytical Framework: Assessing the Infl uence of NGO Diplomats, w: M.M. Bet  -

sill, E. Corell (red.), NGO Diplomacy..., s. 34.
55 Ten efekt odnosi się do konkretnych procesów negocjacji z zakresu ochrony środowiska analizo-

wanych w pracy. Wielu badaczy uważa jednak, że koordynacja pomiędzy organizacjami wzmacnia ich 
możliwości oddziaływania. Wskazane wcześniej w artykule przypadki Traktatu o zakazie min przeciwpie-
chotnych i Międzynarodowym Trybunale Karnym potwierdzają tę tezę. Zob. np. K.R. Rutherford, Non-
-Governmental Organisations and International Politics in the Twenty-First Century, „American Foreign 
Policy Interests” 2001, t. 23, nr 1, s. 26. 
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wpływ organizacji pozarządowych jest największy w fazie przednegocjacyjnej (identy-
fi kowania problemów czy stymulowania państw do działania), w miarę przechodzenia 
do bardziej szczegółowych faz negocjacji możliwości oddziaływania maleją; (4) poli-
tyczną stawkę negocjacji – możliwości wpływu NGOs są największe, gdy efekty 
negocjacji nie są prawnie wiążące dla państw, tam, gdzie wchodzą w grę zobowiąza-
nia prawne, państwa chronią swoje interesy i są mniej chętne do ulegania oddziały-
waniom organizacji; (5) koalicje z kluczowymi państwami – pozwalają organizacjom 
na wzmocnienie wpływu na proces negocjacyjny, aczkolwiek jeżeli istnieje wysoki 
stopień polaryzacji miedzy państwami, takie koalicje mają ograniczoną użyteczność.

Jody Williams, koordynatorka ICBL, wyróżniła kilka kluczowych elementów, 
konstytuujących skuteczną kampanię międzynarodową prowadzoną przez organiza-
cje pozarządowe: umiejętność budowania koalicji i jej elastyczna struktura (koali-
cja nie miała zbiurokratyzowanej i formalnej struktury); dobra koordynacja działań; 
opracowany plan działania i wyznaczone terminy realizacji poszczególnych punk-
tów; wartościowe ekspertyzy i analizy problemu; jasna i konkretna artykulacja celów; 
prosty i spójny przekaz informacji oraz dobra komunikacja, wykorzystująca wszel-
kie dostępne kanały i fora; umiejętność „mówienia jednym głosem”, pomimo różno-
rodności koalicji; właściwe rozeznanie kontekstu międzynarodowego i „wyczucie” 
odpowiedniego czasu; umiejętność skoncentrowania uwagi międzynarodowej opi-
nii publicznej przede wszystkim na aspektach humanitarnych problemu (traktowano 
zagrożenie minami jako kwestię humanitarną, to znaczy kierowano uwagę nie tyle na 
posiadanie i używanie przez państwa ogromnych ilości min, ile na zagrożenia i cier-
pienia ludności cywilnej); monitoring procesu implementacyjnego traktatu56. 

 4. Dylematy „dyplomacji” organizacji pozarządowych 

Wzrastająca rola NGOs w wielostronnych procesach decyzyjnych budzi także zastrzeże-
nia. Pojawia się pytanie o niezbędną polityczną legitymizację działań organizacji poza-
rządowych. Wskazuje się, że w zdecydowanej większości organizacje pozarządowe są 
znacznie lepsze w wyrażaniu tego, czego nie chcą, niż proponowaniu konstruktywnej 
alternatywy. Często również angażują się w przedsięwzięcia, które bardziej służą promo-
cji własnego wizerunku i uzyskiwaniu funduszy, niż obronie publicznego interesu. Naj-
bardziej jednak istotne wydają się kwestie reprezentacji, legitymacji i odpowiedzialności. 

Kogo reprezentują międzynarodowe organizacje pozarządowe? Powszechnie 
mówi się o nich jako reprezentantach globalnego społeczeństwa obywatelskiego. 

56 Zob. J. Williams, Politics Unusual: A Different Model of International Cooperation, „Harvard 
International Review” 2000, nr 3; S.D. Goose, J. Williams, The Campaign to Ban Antipersonnel Landmines: 
Potential Lessons, w: R. Matthew, B. McDonald, K. Rutheford (red.), Landmines and Human Security: 
International Politics and War’s Hidden Legacy, Albany 2004, s. 239–250.



64 Beata Surmacz

Helmut Anheiner, Marlies Glasius i Mary Kaldor defi niują społeczeństwo obywatel-
skie jako sferę idei, wartości, instytucji, organizacji, sieci i jednostek ulokowanych 
pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem i operujących ponad ramami społeczeństw 
narodowych, polityk i gospodarek57. Jest to transnarodowa, odterytorialniona, wręcz 
o zasięgu globalnym, przestrzeń społeczna58. Pomimo dużego entuzjazmu dla tego 
fenomenu, zwłaszcza w pracach autorów anglosaskich, budzi ono wiele wątpliwości 
– zarówno co do istnienia, zakresu, form czy funkcjonowania.

W przypadku dyplomacji tradycyjnej, kwestia reprezentacji jest dosyć oczywi-
sta. Dyplomata reprezentuje państwo, a mandat do sprawowania urzędu otrzymuje 
od rządu i przed nim i społeczeństwem odpowiada za jakość i efektywność swojej 
służby. Organizacje pozarządowe reprezentują wspólnoty, które nie są zorganizowane 
terytorialnie, ale za pomocą innych kryteriów, takich jak wspólne wartości, idee czy 
przekonania. Enrique Peruzzotti argumentuje, że zamiast pytać o to „kogo” reprezen-
tują organizacje pozarządowe, należałoby raczej pytać „co” reprezentują. Społeczeń-
stwo obywatelskie jest sferą zasadniczo różną od społeczeństwa politycznego. Reguły 
reprezentacji politycznej nie mogą mieć i nie mają zastosowania do społeczeństwa 
obywatelskiego59. Organizacje pozarządowe reprezentują raczej idee, czy racje, a nie 
wyborców. Reprezentacja uniwersalnych wartości i norm może stanowić legitymację 
moralną, która jest niewątpliwie formą legitymacji demokratycznej. Niewątpliwie, 
NGOs, zdecydowanie bardziej niż inni aktorzy, są postrzegane jako reprezentanci racji 
grup marginalizowanych w międzynarodowych procesach decyzyjnych. 

Problem z reprezentacją przez NGOs globalnego społeczeństwa obywatelskiego 
polega również na dysproporcji w aktywności międzynarodowej pomiędzy dużymi 
organizacjami z Europy i Północnej Ameryki a organizacjami z pozostałych części 
świata, zwłaszcza z Południa60. Oczywiście organizacje europejskie i amerykańskie 
często reprezentują interesy społeczeństw Południa, ale wielu badaczy kwestionuje 
ich rolę jako rzeczników społeczeństwa obywatelskiego z państw rozwijających się61. 
Równie często występują w imieniu wspólnot, które w żaden formalny ani niefor-

57 H. Anheiner, M. Glasius, M. Kaldor, Introducing Global Civil Society, „The Yearbook of Global 
Civil Society” 2001, s. 17.

58 M. Pietraś, K. Piórko, op. cit., s. 157.
59 E. Peruzzotti, Democratic Credentials or Bridging Mechanisms? Constituents, Representa-

tives, and the Dual Politics of Democratic Representation, w: E. Erman, A. Uhlins (red.), Legitimacy 
Beyond the State? Re-examining the Democratic Credentials of Transnational Actors, Basingstoke 2010, 
s. 153–172.

60 Na przykład prawie 70% organizacji pozarządowych posiadających status konsultacyjny przy 
Radzie Gospodarczej i Społecznej pochodzi z Europy i Ameryki Północnej. Zob. T. Brühl, Representing 
the People? NGOs in International Negotiations, w: J. Steffek, K. Hahn (red.), Evaluating Transnational 
NGOs Legitimacy, Accountability, Representation, Basingstoke 2010, s. 181–196.

61 Zob. np. A. Hudson, Making the Connection. Legitimacy Claims, Legitimacy Chains and Northern 
NGOs’ International Advocacy, w: D. Lewis, T. Wallace (red.), New Roles and Relevance: Development 
NGOs and the Challenge of Change, Bloomfi eld 2000, s. 89–97.
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malny sposób nie upoważniły ich do tego, co więcej w wielu przypadkach są tego 
nieświadome, ani nawet nie wiedzą o istnieniu organizacji pozarządowej. 

Z kwestiami reprezentacji i legitymacji wiąże się także problem odpowiedzial-
ności organizacji pozarządowych. Często zarzuca się, że mają niedemokratyczne 
struktury wewnętrzne i nie ponoszą, w przypadku niewłaściwych decyzji czy dzia-
łań, odpowiedzialności takiej jak państwa62. Nie odbywają się żadne ważne wybory 
liderów organizacji pozarządowych, nawet w tak prestiżowych organizacjach, jak: 
Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace czy CARE. Liderzy nie 
są odpowiedzialni za swoje działania ani przed członkami swoich organizacji, ani 
przed nikim innym63. Niektórzy jednak argumentują, że chociaż demokratyczne struk-
tury wewnętrzne są niewątpliwie pożądane, organizacje pozarządowe posiadają inny 
zakres władzy i wpływu niż państwa64, nie podejmują żadnych społecznie ani poli-
tycznie wiążących decyzji, a jedynie reprezentują określone interesy na przedpolu 
decyzji politycznych65. W związku z tym demokratyczna legitymacja, jaką zapewniają 
wybory, może być zastąpiona przez transparentny proces decyzyjny umożliwiający 
debatę i dialog polityczny66. Podnoszona jest także kwestia nietransparentności fi nan-
sów organizacji pozarządowych67. Część krytycznie nastawionych państw również 
uogólnia przypadki naruszania prawa przez niektóre NGOs.

Transnarodowe organizacje pozarządowe nie są podmiotami prawa międzynarodo-
wego, w związku z tym nie posiadają praw i obowiązków wynikających z tego prawa. 
Nie ponoszą więc za swoje działania międzynarodowe takiej odpowiedzialności jak 
państwa. Oczywiście są podmiotami prawa krajowego i podlegają jurysdykcji poszcze-
gólnych państw. W stosunkach międzynarodowych nie mają również klarownie zdefi -
niowanych obowiązków i odpowiedzialności za ich naruszanie. Główną sankcją w ich 
przypadku jest utrata wizerunku, reputacji i wiarygodności na arenie międzynarodowej.

Problem odpowiedzialności organizacji pozarządowych wymaga odpowiedzi na trzy 
pytania: wobec kogo, za co i jak ponoszą odpowiedzialność. Organizacje pozarządowe

62 S. Riordan przytacza przypadek Brent Spar, kiedy Greenpeace oparł się na błędnych danych w swo-
jej kampanii przeciwko fi rmie Shell i rządowi brytyjskiemu na Morzu Północnym. Zob. S. Riordan, The 
New Diplomacy, Oxford 2002, s. 91–92.

63 Często podnosi się kwestie wobec kogo organizacje pozarządowe powinny być odpowiedzialne. 
Wśród interesariuszy można wyróżnić donatorów, członków organizacji oraz podmioty, na rzecz których 
organizacja podejmuje działania.

64 Zob. T. Macdonald, Global Stakeholder Democracy: Power and Representation Beyond Liberal 
States, Oxford 2008, s. 6.

65 J. Leininger, op. cit., s. 15.
66 Stwierdzenia takie opierają się na koncepcji demokracji deliberatywnej Jürgena Habermasa. Zob. 

np. S. Wheatley, Democratic Governance Beyond the State: the Legitimacy of Non-state Actors as Standard 
Setters, w: A. Peters, L. Koechlin, T. Förster, G.F. Zinkernagel (red.), Non-state Actors as Standard Setters, 
Cambridge 2009, s. 215–239.

67 Co prawda organizacje, które ubiegają się o status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo-Spo-
łecznej są zobowiązane przedstawić informacje o członkach i fi nansach, ale, jak pisze B. Brown, są one 
bardzo ogólnikowe. Zob. B.E. Brown, op. cit., s. 12.
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nie mają jasno zdefi niowanych mocodawców, ponoszą odpowiedzialność wobec dosyć 
szerokiego spektrum interesariuszy, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych68. Po 
pierwsze, są odpowiedzialne wobec swoich darczyńców (niezależnie czy są to pod-
mioty prywatne, czy publiczne); po drugie, wobec swoich benefi cjentów (osób lub 
wspólnot, na rzecz których działa organizacja), a nawet szerzej wobec tych grup, na 
które wpływają ich działania; po trzecie, wobec swoich członków (jeżeli organizacja 
ma charakter członkowski), pracowników czy własnej misji69. Niektórzy uznają, że 
organizacje pozarządowe powinny ponosić odpowiedzialność wobec całej „społeczno-
ści międzynarodowej” za skutki prowadzonych działań, zmiany postaw i kształtowanie 
świadomości społecznej. W przypadku „nowej dyplomacji”, gdy organizacje poza-
rządowe tworzą koalicje pomiędzy sobą, a także partnerstwo z państwami, ponoszą 
odpowiedzialność również względem „koalicjantów” i partnerów70. Często również, 
wiele organizacji twierdzi, że są odpowiedzialne nie wobec innych podmiotów, ale 
wobec uniwersalnych wartości, natury czy środowiska.

Biorąc pod uwagę pluralizm interesariuszy, przedmiotem odpowiedzialności orga-
nizacji pozarządowych są: proces zarządzania organizacją (zarządzanie funduszami, 
zasobami, proces podejmowania decyzji), realizacja misji i celów organizacji oraz 
rezultaty jej aktywności (zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe). Ruth 
Grant i Robert O. Keohane wyróżniają kilka form odpowiedzialności: odpowiedzial-
ność fi nansową i marketingową wobec donorów, odpowiedzialność za swoją reputację 
i wizerunek wobec społeczeństwa oraz odpowiedzialność profesjonalną wobec innych 
organizacji pozarządowych71.

Można wyróżnić odpowiedzialność funkcjonalną (za zasoby, sposób i bezpośredni 
rezultat ich wykorzystywania) oraz odpowiedzialność strategiczną (za długofalowe 
skutki swoich działań wobec wszystkich grup interesariuszy). O ile odpowiedzial-
ność funkcjonalna wobec donorów jest realizowana w praktyce na wysokim pozio-
mie, poprzez liczne raporty czy sprawozdania fi nansowe, o tyle wobec innych grup 
interesariuszy, zwłaszcza benefi cjentów i „społeczności międzynarodowej”, jej poziom 
jest dosyć niski. Odpowiedzialność strategiczna natomiast wobec wszystkich grup jest 
bardzo słaba72.

68 Zob. H. Kovach, Addressing Accountability at the Global Level: The Challenges Facing Interna-
tional NGOs, w: L. Jordan, P. van Tuijl (red.), NGO Accountability: Politics, Principles and Innovations, 
London 2006, s. 201.

69 A. Ebrahim, Accountability, w: H.K. Anheier, S. Toepler (red.), International Encyclopedia of Civil 
Society, New York 2010, s. 3–10.

70 „Polityczną odpowiedzialność” transnarodowych sieci rzecznictwa interesów badali Lisa Jordan 
i Peter van Tuijl. Zob. L. Jordan, P. van Tuijl, Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy, 
„World Development” 2000, nr 12, s. 2051–2065.

71 R.W. Grant, R.O. Keohane, Accountability and Abuses of Power in World Politics, „American 
Political Science Review” 2005, nr 1, s. 37.

72 A. Najam, NGO Accountability: A Conceptual Framework, „Development Policy Review” 1996, 
nr 4, s. 339–354.
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Oznacza to, że organizacje pozarządowe w swoich działaniach koncentrują się 
przeważnie na wąsko zdefi niowanych, krótkoterminowych celach, bez uwzględniania 
długoterminowych politycznych konsekwencji swoich działań. Zarówno w przypadku 
Konwencji o zakazie min przeciwpiechotnych, jak i Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, sukcesy mogą okazać się złudne. W pierwszym przypadku 40 państw pozo-
staje poza ramami konwencji, w tym Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Izrael, 
Pakistan, obydwie Koree, a więc państwa, które są największymi producentami min73. 
Ponadto, jak podają statystyki, po 1999 r. liczba ofi ar min przeciwpiechotnych nie 
maleje, a wzrasta. Podobna sytuacja jest w przypadku Międzynarodowego Trybunału 
Karnego. Ze względu na to, że część państw, które podpisały Statut Rzymski, nie raty-
fi kowało go (USA, Izrael), lub też go w ogóle nie podpisało (Chiny, Rosja)74, istnieje 
spore zagrożenie, że Międzynarodowy Trybunał Karny straci swój praktyczny sens. 
Pojawiają się nawet głosy, że osłabi możliwości chronienia praw człowieka przez 
państwa demokratyczne75.

W przypadku transnarodowych organizacji pozarządowych można mówić o odpo-
wiedzialności moralnej, społecznej, ale również politycznej, ponieważ uczestnicząc 
w wielostronnych procesach podejmowania decyzji, podejmują role polityczne76.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w swoim działaniu upodobniają się 
do dyplomatów państwowych do tego stopnia, iż niektórzy badacze piszą o „dyplo-
matach NGO”77. John Robert Kelley z kolei pisze o nowej klasie „dyplomatów nie-
ofi cjalnych”, czy „nowych dyplomatów”, którzy nie są kopią czy wiernym odzwier-
ciedleniem dyplomatów ofi cjalnych, ponieważ inne są procedury ich rekrutacji, a ich 
umiejętności, obszary wpływu i źródła legitymizacji wywodzą się z całkowicie innego 
kontekstu uwarunkowań. W miejsce politycznej reprezentacji „nowi dyplomaci” 
potrzebują legitymacji moralnej ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Uprawiają 
oni dyplomację de facto, w odróżnieniu od dyplomacji de iure usankcjonowanej przez 
państwa. Pomimo nieofi cjalnej natury, wykazują dużą efektywność funkcjonowania 
pomiędzy światami ofi cjalnej i nieofi cjalnej polityki. To przede wszystkim odróżnia 
ich od lobbistów czy aktywistów78. 

73 Do września 2013 r. konwencja została podpisana przez 161 państw. Zob. http://www.icbl.org/index.
php/icbl/Treaty/MBT/Treaty-Text-in-Many-Languages/English (18.09.2013). 

74 Zob. strona MTK, http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20
parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx (18.09.2013).

75 Taką opinię wygłosił przewodniczący Freedom House A. Karatnycky. Za B.E. Brown, op. cit., s. 17.
76 M. Pietraś, Przestrzeń transnarodowa jako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodo-

wych, w: E. Haliżak, M. Pietras (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1, Warszawa 
2013, s. 129–169.

77 M.M. Betsill, E. Corell (red.), NGO diplomacy…, s. 2.
78 J.R. Kelley, The New Diplomacy: Evolution of a Revolution, „Diplomacy and Statecraft” 2010, 

nr 2, s. 286–305. Na temat dyplomatów transnarodowych zob. także B. Surmacz, Kto jest dziś dyplomatą, 
w: B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013, s. 21–42.
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Organizacje pozarządowe, podejmując działania dyplomatyczne i występując 
w roli „dyplomatów” ponoszą również koszty tej aktywności. Przede wszystkim ozna-
cza to, że muszą adaptować swoje zachowania do formalnych reguł charakteryzują-
cych każdy proces dyplomatyczny, chociażby reguł poufności. Podstawą rokowań 
dyplomatycznych jest zawsze kompromis. Dla organizacji pozarządowych jest on czę-
sto trudny do przyjęcia, a akceptując wzajemne ustępstwa narażają się na utratę wła-
snej wiarygodności79. Ponadto, poprzez współpracę zostaje ograniczona ich niezależ-
ność od państw, która przecież stanowi podstawę ich obywatelskiej legitymacji. Wiele 
organizacji ma bowiem charakter antyestablishmentowy. W sytuacji podejmowania 
partnerstwa z podmiotami publicznymi lub gospodarczymi mogą pojawić się również 
zarzuty pośredniego fi nansowania NGOs przez podmioty publiczne80.

* * *

Niektórzy argumentują, że przytoczone w tekście przykłady stanowią prototyp 
„nowej dyplomacji”, który może przybrać formę nowych procesów politycznych zmie-
niających przywódczą rolę państw w negocjacjach i działaniach dyplomatycznych, 
a koalicje pomiędzy NGOs a państwami „podobnie myślącymi” mogą pozbawić Stany 
Zjednoczone i inne duże państwa tego przywództwa. Postulują więc potrzebę bardziej 
elastycznego wielowymiarowego podejścia do badania dyplomacji. Jak pisze Thomas 
Princen, „dyplomacja nie jest już wyłącznie tradycyjnym prowadzeniem spraw pomię-
dzy państwami, ale obszarem relacji pomiędzy państwami i aktorami niepaństwowymi 
w zakresie negocjacji i budowania instytucji”81.

Dla zwolenników podejścia państwowo-centrycznego aktywność dyplomatyczna 
organizacji pozarządowych jest podporządkowana działaniu państw i profesjonalnych 
dyplomatów. Rozwój organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej często 
jest wyjaśniany w powiązaniu z interesami najbardziej wpływowych państw, przede 
wszystkim Stanów Zjednoczonych. W związku z tym wskazuje się, że bywają „prze-
dłużonym ramieniem” państwa czy wręcz instrumentem realizacji jego interesów82. 
Państwa są chętne do współpracy na arenie międzynarodowej z organizacjami „tak 
samo myślącymi”, a więc z tymi, które popierają ich interesy. Utrudniają natomiast 
dostęp do instytucji międzynarodowych tym, które zagrażają ich interesom.

79 Zob. J. Rybczyńska, Dyplomacja praw człowieka jako obszar działań międzynarodowych organi-
zacji pozarządowych, w: B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), W kręgu nauki o państwie, 
prawie i polityce. Księga dedykowana profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, Lublin 2012, s. 797–806.

80 Ibidem, s. 805.
81 T. Princen, NGOs: Creating a Niche in Environmental Diplomacy, w: T. Princen, M. Finger (red.), 

Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global, London 1994, s. 42.
82 Jak zauważają S. Ahmed i D.M. Potter organizacje pozarządowe mogą zarówno pełnić funkcję 

watchdogs, jak i working dogs w stosunku do rządów państw. Zob. S. Ahmed, D.M. Potter, NGOs in 
International Politics, Bloomfi eld 2006, s. 57.
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Organizacje pozarządowe mogą wprawdzie wywierać wpływ czy doradzać pań-
stwom, ale istnieje wyraźna granica ich wpływu na międzynarodowe procesy decyzyjne. 
Ich udział w mechanizmach konsultacyjnych, czy nawet w ofi cjalnych delegacjach 
państwowych jest przywilejem, a nie prawidłowością i nie przekłada się na możliwo-
ści podejmowania decyzji. Innymi słowami świat dyplomacji państw i świat aktorów 
społecznych to dwa różne, odseparowane od siebie i nierównoprawne obszary dzia-
łań83. „Może być tak, że aktorzy niepaństwowi stają się znacznie ważniejsi niż państwa 
jako inicjatorzy zmiany systemu, ale zmiana systemu następuje poprzez państwa”84.

Najbardziej jednak zasadne wydają się argumenty, iż przykłady te nie oznaczają, 
że „nowa dyplomacja” może zastąpić dyplomację tradycyjną. Raczej wskazują na to, 
że nawet najpotężniejsze państwa muszą „nauczyć się żyć z organizacjami pozarządo-
wymi”85. Problem, przed którym stają rządy państw, organizacje międzyrządowe czy 
korporacje transnarodowe nie polega na tym, czy włączyć NGOs do systemu działań 
i podejmowania decyzji, ale kogo włączyć i w jaki sposób. Z jednej strony nie sposób 
włączyć wszystkich. Z drugiej strony nie ma klarownych kryteriów wartościowania 
przydatności poszczególnych NGOs do współdziałania w procesach decyzyjnych. Pań-
stwa w bardzo różny sposób próbują rozwiązać ten problem. Z jednej strony takie pań-
stwa, jak Kanada czy Norwegia, które uznają, iż organizacji pozarządowych nie można 
ograniczać jedynie do statusu grup rzecznictwa interesów, ale należałoby zapewnić im 
pełny udział w procesach decyzyjnych, z drugiej strony Chiny, które kompletnie nie 
widzą możliwości włączania ich w te procesy86. Podobnie różne jest podejście insty-
tucji międzynarodowych do partycypacji organizacji pozarządowych w ich pracach – 
od dosyć otwartych instytucji Rady Społeczno-Gospodarczej (takich np. jak Komisja 
Rozwoju Zrównoważonego) czy Banku Światowego do niechętnych instytucji ONZ 
– Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego czy MWF i WTO87.

W późnowestfalskim środowisku międzynarodowym, w którym rola państwa 
ulega różnego rodzaju ograniczeniom, granica pomiędzy ofi cjalnymi i nieofi cjalnymi 
formami dyplomacji ulega zacieraniu. Organizacje pozarządowe, angażując się bez-
pośrednio w procesy negocjacji międzynarodowych, które są najbardziej tradycyjną 
sferą aktywności dyplomatycznej, spełniają takie same funkcje, jak dyplomaci państw: 
reprezentują interesy określonych grup społeczeństwa obywatelskiego, negocjują, 
uczestniczą w zbieraniu i wymianie informacji oraz zapewniają doradztwo polityczne. 

83 A.F. Cooper, Tests of Global Governance…, s. 43
84 A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 18, za M. Zachara, 

op. cit., s. 75.
85 Zob. P.J. Simmons, Learning to Live With NGOs, „Foreign Policy” jesień 1998 r., s. 82–96.
86 R. Langhorne, Current Developments in Diplomacy: Who Are the Diplomats Now, „Diplomacy and 

Statecraft” 1997, nr 2, s. 12.
87 P.J. Simmons, op. cit., s. 92; zob. także D. Tussie, M.P. Riggirozzi, Pressing Ahead With New Proce-

dures for Old Machinery: Global Governance and Civil Society, w: V. Rittberger (red.), Global Governance 
and the United Nations System, Tokyo–New York–Paris 2001, s. 158–177.
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Wydaje się, że organizacje pozarządowe szukają nowych formuł reprezenta-
cji (choćby w ramach ONZ) i pewne reguły oparte na zwyczaju międzynarodowym 
zaczynają sobie torować drogę. Kształtowane są poprzez wspólne zarządzanie i roz-
wiązywanie kryzysów (humanitarnych, ekologicznych, społecznych, ekonomicznych) 
przez państwa i aktorów niepaństwowych – może to dać początek pewnym nowym 
formom reprezentacji. Sposób rozwijania własnych form dyplomacji, zarówno w rela-
cjach z państwami, jak i pomiędzy sobą przypomina wczesne stadium kształtowania 
się reprezentacji państwa88. Jednak reprezentanci organizacji pozarządowych, chociaż 
biorą udział w procesach dyplomatycznych, nie są powszechnie charakteryzowani jako 
dyplomaci89. Co więcej, biorąc pod uwagę różne procedury ich rekrutacji i socjaliza-
cji, „dyplomaci” organizacji pozarządowych i dyplomaci tradycyjni mają odmiennie 
ukształtowany zespół środków i metod działania. 

„Nowa dyplomacja” nie zastępuje dyplomacji tradycyjnej, prowadzonej przez 
państwa, ale często jest jej ważnym uzupełnieniem. Państwa i organizacje pozarzą-
dowe na wielu poziomach „zarządzania” sprawami międzynarodowymi pozostają 
w dwóch odseparowanych od siebie i nierównoprawnych formalnie światach, ale są 
płaszczyzny stosunków międzynarodowych (np. ekologiczna, humanitarna, prawa 
człowieka), na których coraz częściej dochodzi do partnerstwa tych dwóch światów. 
Taki rodzaj partnerstwa Brian Hocking określa jako „dyplomację katalityczną” (cata-
lytic diplomacy). W najbardziej rozwiniętej formie charakteryzuje się symbiozą dyplo-
macji państwowej i niepaństwowej, i odzwierciedla jednocześnie dążenie obydwu grup 
aktorów do zachowania własnej autonomii i korzystania z zasobów drugiej strony, aby 
skompensować defi cyt własnego potencjału90.

Non-Governmental Organizations’ Diplomacy
Summary

The increasing international activities of non-governmental actors contribute a novel trans-
national dimension to diplomacy and international relations. Non-governmental organizations 
(NGOs) participate primarily in multi-actor decision-making processes and can shape their con-
duct and outcome. NGOs are not sovereign diplomatic entities; thus, they must partner with 
states and international organisations. However, if representation is considered an important 
principle of diplomacy, then NGOs are contributing to an essential change in social representa-
tion on international arena regardless of the objectives and controversies surrounding NGOs’ 
own diplomatic legitimacy, responsibility and capacity for representation. 

88 R. Langhorne, History and the Evolution of Diplomacy, w: J. Kurbalija (red.), Modern Diplomacy, 
Valetta 1998, s. 158.

89 J. Kleiner, Diplomatic Practice. Between Tradition and Innovation, Singapore–London 2010, s. 25.
90 B. Hocking, Catalytic Diplomacy, w: Innovation in Diplomatic..., s. 37.
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DWIE WIZJE WALKI Z UBÓSTWEM:
SPÓŁDZIELCZOŚĆ I GRAMEEN PROJECT

 1. Geneza i założenia ruchu spółdzielczego w Europie 
w XIX wieku

Problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego skupiają uwagę wielu obserwatorów 
sceny międzynarodowej. Porównanie dwóch ruchów społecznych – europejskiej spół-
dzielczości w jej początkowej, XIX-wiecznej formie oraz projektu Grameen z Bangla-
deszu w kontekście zaproponowanych przez nie sposobów walki z tymi problemami, 
daje wyobrażenie o przydatności nagromadzonych doświadczeń i przenikania się
obu instytucji. 

Moment powstania pierwszej spółdzielni jest zbieżny z rozwojem kapitalizmu 
(gospodarki rynkowej). System ten, opanowawszy Europę, przyniósł epokową zmianę, 
jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb społecznych. Równocześnie w pierwszym stuleciu 
swojego funkcjonowania doprowadził do znacznej polaryzacji społeczeństw i gwał-
townie narastającego rozwarstwienia dochodowego. Lawinowo zaczęła rosnąć grupa 
ludzi wykluczonych, a ich ubóstwo było bezpośrednim wynikiem utraty (zawłaszcze-
nia przez przedsiębiorców) narzędzi pracy. 

Od zarania kapitalizmu można było dostrzec dwa przeciwstawne trendy: boga-
cenie się i wzrost dobrobytu nowych warstw średnich, mieszczan i przedsiębiorców, 
posiadających zdolności techniczne i dostęp do kapitału, potrafi ących włączyć się 
w postęp techniczny i czerpać z niego korzyści oraz stopniową degradację i eliminację 
z rynku dużych grup społecznych, pozbawionych środków produkcji, a wywodzących 
się z dwóch środowisk – wiejskiego i miejskiego1. 

Na wsiach rację bytu traciły gospodarstwa biedne, małorolne lub bezrolne, prze-
grywając w walce konkurencyjnej z gospodarstwami wielkoobszarowymi. Nie będąc 

1 E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, Warszawa 1977.
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przedmiotem zainteresowania banków nie miały dostępu do taniego kapitału. Te, które 
były zdolne do generowania skromnej nadwyżki miały utrudniony dostęp do rynku ze 
względu na fakt omijania ich przez pośredników w handlu produktami rolnymi. Poten-
cjalne nadwyżki były bowiem niepokaźne, skutkiem czego nie stanowiły przedmiotu 
zainteresowania handlu. Małorolni chłopi byli zbyt słabi ekonomicznie, by móc korzy-
stać z pierwszych maszyn rolniczych, zwiększających wydajność produkcji rolnej.

Drugą grupą skazaną na obumarcie, a przynajmniej marginalizację w konfrontacji 
z nowymi producentami, byli rzemieślnicy, prowadzący swoją działalność w miastach. 
Podobnie jak małorolni i bezrolni chłopi, tak i rzemieślnicy stracili swoją pozycję ryn-
kową, wypierani coraz bardziej przez produkcję masową, dostarczaną w ramach nowo 
tworzonych przedsiębiorstw, opartych na powszechnej pracy maszyn i zatrudnianiu 
nisko opłacanych robotników. Oni także przestawali być obiektem zainteresowania ze 
strony instytucji fi nansowych. Tracąc dostęp do taniego kredytu tracili zdolność utrzy-
mania się na rynku, czy rozwoju swoich fi rm. Tworzyło to kwadraturę koła, ci spośród 
rzemieślników, którzy dostrzegali przemiany zachodzące w sferze produkcji i otwarci 
na rozwój, z powodu bariery kapitałowej nie byli w stanie zmienić charakteru swo-
jej produkcji i podlegali coraz większej marginalizacji. Banki nie widząc przyszłości 
przed rzemiosłem odmawiały im kredytu, blokując jakiekolwiek ruchy.

Trzecią grupą w rynkowych społeczeństwach podlegającą procesom degradacji 
ekonomicznej była wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, choć to na niej i jej dostęp-
ności opierał się rozwój nowego systemu ekonomicznego. Na porządku dziennym 
był wyzysk, zarówno w postaci przymuszania do ciężkiej i niebezpiecznej pracy, jak 
i drastycznego niedopłacania robotników za wykonywaną przez nich pracę.

Można zatem – używając dzisiejszej terminologii z zakresu polityki społecznej 
– owe trzy grupy określić jako podstawowe grupy wykluczenia społecznego. Warto 
wspomnieć, że stanowiły one razem znaczącą część społeczeństw państw europej-
skich XIX wieku. Zarazem w tym samym czasie nie mogły one liczyć na jakąkol-
wiek pomoc ze strony państwa, nierozwinięte były jeszcze zasady polityki społecznej, 
modelu państwa opiekuńczego. Degradujące się grupy pozostawione były same sobie, 
bez dostępu do wiedzy (powszechny analfabetyzm), ludzkich warunków życia (mini-
malnego choćby standardu), bez dostępu do technologii (z powodu braku niezbędnych 
do jej wprowadzenia kapitałów). Wykluczenie społeczne w tych warunkach przybie-
rało niezwykle dramatyczne formy2.

W takich warunkach, w odpowiedzi na zachodzące procesy marginalizacji, zwią-
zane z zachodzącą zmianą struktury społecznej w ramach nowego systemu, pojawiły się 
ruchy społeczne, stawiające sobie za cel ochronę wspomnianych powyżej grup społecz-
nych, szybko degradujących się w ramach gospodarki rynkowej. W XIX wieku wśród 
wielu utopijnych rozwiązań pojawiła się idea spółdzielcza3, która zrewolucjonizowała

2 M. Pohl, S. Freitag, Handbook on the History of European Banks, Aldershot 1994.
3 Pierwsze idee spółdzielcze Roberta Owena czy Williama Kinga w Europie nie są przedmiotem 
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możliwości ekonomiczne grup upośledzonych, dając szanse na ich upodmiotowienie. 
Stała się jedną z form poprawy ich egzystencji. Szybko przerodziła się w ruch spo-
łeczno-gospodarczy, zorganizowany przez biednych (przykładem może być Anglia, 
uchodząca za kolebkę ruchu spółdzielczego), lub też z myślą o biednych (przykład 
spółdzielni w Niemczech). Podstawowym celem jej działania miała być próba zespole-
nia działań rozproszonych do tej pory jednostek, idea pracy wspólnej i podejmowania 
wysiłku na rzecz ratowania i poprawy bytu grup wykluczonych.

Pierwsze organizacje typu spółdzielczego w Europie pojawiły się na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Nie wyszły jednak poza fazę utopii, bardzo szybko upadały4. 
Pierwszą inicjatywą spółdzielczą, która odniosła sukces było stworzone w 1844 r. 
w Lancaster w Anglii Rochdale Equitable Pioneers’ Society5. Spółdzielnia miała na 
celu wyeliminowanie pośredników w obrocie towarowym, tym samym skutkując 
poprawą zaopatrzenia w żywność zrzeszonych w niej członków (spółdzielnię zało-
żyło 28 osób). Spółdzielnia z Rochdale stworzyła podwaliny zasad dla całego póź-
niejszego ruchu spółdzielczego na świecie. Zaproponowała: podejmowanie wszelkich 
decyzji w drodze głosowania na zasadzie 1 członek = 1 głos (niwelującej różnice 
w poziomach dochodów członków); otwarte członkostwo; równość między członkami; 
ograniczony dostęp do członkostwa; dystrybuowanie dochodu netto między członkami 
spółdzielni poprzez stosowanie zasady refundacji części ponoszonych kosztów; ogra-
niczenie dywidend; wymianę dóbr i usług po cenach rynkowych; obowiązek edukacji; 
transakcje gotówkowe; ograniczenie ryzyka; neutralność polityczną i religijną; rów-
ność członków: brak dyskryminacji płciowej6.

Oprócz spółdzielni spożywców, czy kooperatyw produkcyjnych z analogicznych 
pobudek tworzone były pierwsze spółdzielnie bankowe. Celem ich powstawania było 
udostępnienie ubogim warstwom społeczeństwa taniego kredytu, ograniczającego ich 
zależność od drogiej lichwy. W 1849 r. powstały pierwsze tego typu instytucje fi nan-
sowe w Europie – kasy ludowe, założone przez Hermana Schulze z Delitzsch. Adreso-
wały one swoje usługi do rzemieślników, kupców i robotników. Piętnaście lat później, 
w 1864 r. z myślą o niemieckiej wsi, powstały kasy Reiffeisena7.

Powstanie kas ludowych Schulzego (przemianowanych później na banki ludowe 
– Volksbanks) poprzedziło organizowanie przez Schulzego spółdzielni rzemieślni-
czych, będących swojego rodzaju pospolitym ruszeniem ubogich grup społecznych. 

analizy tego tekstu. Autorka prezentuje tylko w pełni ukształtowany model spółdzielczości. J. Birchall, The 
International Co-operative Movement, Manchester 1997.

4 Do pionierów spółdzielczości zalicza się Roberta Owena z Wielkiej Brytanii i Francuza –  Charles’a 
Fouriera, za: E. Furlough, C. Strikwerda, Consumer Against Capitalism? Consumer Cooperatives in Europe, 
Lenham1998. 

5 R.C. Williams, The Cooperative Movement. Globalization from Below, Aldershot 2012. 
6 Ibidem.
7 K. Boczar, Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, Warszawa 1986, s. 72; J.N. Ret-

talack, Saxony in German History. Culture and Politics 1830–1933, Michigan 2000.
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Spółdzielnie te szybko natrafi ły jednak na barierę rozwojową w postaci braku dostępu 
do kapitału. Niedobór kapitałowy uniemożliwiał wprowadzenie mechanizacji do warsz-
tatów, czy tworzenie zapasów surowców, niezbędnych do dalszej produkcji. W odpo-
wiedzi na te wyzwania stworzono banki ludowe. Ponieważ rzemieślnicy reprezento-
wali niskie morale, banki ludowe przyjęły zasady ograniczające ryzyko nieuczciwych 
transakcji. Wśród nich m.in.: stosunkowo duży zasięg terytorialny działania banków; 
wysokie udziały własne; oparcie działalności banków na zawodowym aparacie urzęd-
niczym; rynkowe metody działania (np. zabezpieczenie kredytu pod weksle i zastaw); 
przyjęcie zasady ograniczonej odpowiedzialności, najczęściej do sumy sześciokrotnie 
przekraczającej wartość zadeklarowanych udziałów8.

Spółdzielczość Schulzego przywiązywała zdecydowanie mniejszą wagę do reali-
zacji celów społeczno-wychowawczych tworzenia spółdzielni. Była bardziej próbą 
wykorzystania wzoru spółdzielni jako organizacji samopomocowej, dającej szanse 
przetrwania zagrożonej grupie w momencie transformacji ekonomicznej. Dlatego też 
duży nacisk kładziono na efektywność ekonomiczną i sprawność działania.

Inny typ spółdzielczości zaproponował Fridrich W. Reiffeisen. Jako mer niemiec-
kiego miasteczka Weyerbusch w początku lat 50. XIX wieku zorganizował spółdziel-
nię, której celem było łagodzenie skutków głodu z przełomu lat 1849/1850. Począt-
kowo za pozyskane od bogatych chłopów środki fi nansowe dokonywał zakupów pod-
stawowych produktów spożywczych, które następnie przekazywał biednym chłopom 
w swojej okolicy. Szybko jednak stwierdził, że dobroczynność nie przyczynia się do 
likwidacji ubóstwa i degradacji społecznej, a jedynie łagodzi drastyczne niedostatki. 
To spostrzeżenie doprowadziło go do wniosku, że żadna pomoc w postaci darów, 
opieki, a nawet organizowania spółdzielni produkcyjnych nie pozwoli na redukcję 
ubóstwa. Warunkiem skutecznej pomocy biednym jest dostęp do kapitału. Analizu-
jąc rynek kredytowy w swojej okolicy dostrzegł, że tradycyjne banki w większości 
odmawiały kredytów drobnym rolnikom, traktując takie pożyczki jako usługę o bar-
dzo wysokim wskaźniku ryzyka. Jeśli już do nich dochodziło, żądały w zamian wyso-
kiego oprocentowania, często na krawędzi lichwy. Reiffeisen uznał, że pogłębiające 
się ubóstwo rolników jest głównie wynikiem ich bezradności w starciu z rynkiem. 
Zdecydował się w związku z tym na stworzenie spółdzielni kredytowych, znanych pod 
nazwą kas reiffeisenowskich, których zadaniem miało być ułatwienie osobom bied-
nym podjęcia aktywności gospodarczej, umożliwiającej osiągnięcie samowystarczal-
ności fi nansowej. Kasy (przemianowane potem na Reiffeisenbank) zorganizowano do 
obsługi kredytowej wsi. Ich celem miało być wsparcie drobnych producentów rolnych 
i pomoc w przyspieszeniu przemian na wsi oraz przejścia do bardziej intensywnych 
form gospodarowania. Reiffeisen wykorzystał zasady spółdzielców z Rochdale, dosto-
sowując je i uzupełniając do potrzeb tworzonych spółdzielni kredytowych. Na stulecie 

8 K. Boczar, op. cit., s. 73–74; W. Fonteyne, Co-operative Banks in Europe – Policy Issues, „IMF 
Working Paper” z lipca 2007 r.
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wyznaczył kierunek dla ruchu spółdzielni kredytowych9. Kasy reiffeisenowskie cha-
rakteryzowało: stosowanie zasady 1 członek = 1 głos (co umożliwiało pełną demokra-
cję, zakładającą równość wszystkich członków niezależnie od statusu majątkowego); 
mały zasięg działania nieprzekraczający granic parafi i, co dawało gwarancję znajo-
mości klientów kas, ograniczało ryzyko, ułatwiało kontrolę; niskie udziały, wyma-
gane przy przystępowaniu do spółdzielni, co ułatwiało dostęp do spółdzielni biednym 
chłopom; nieograniczona i solidarna odpowiedzialność członków za zobowiązania 
spółdzielni, co podnosiło jej wiarygodność w oczach banków, z którymi współpraco-
wała; przyjęcie zasady poręczenia za dłużnika przez dwóch innych członków spół-
dzielni; oparcie się na wzajemnym zaufaniu i pomocy; udzielanie kredytów wyłącznie 
członkom spółdzielni; przyjęcie zasady pracy społecznej na rzecz spółdzielni (z wyjąt-
kiem stanowisk pochłaniających zbyt dużo czasu). Umożliwiało to redukcję kosz-
tów, a w konsekwencji obniżkę stóp procentowych udzielanych kredytów; zastąpienie 
terminu „zysk” terminem „nadwyżka”; przeznaczenie wypracowanych nadwyżek na 
fundusze niepodzielne, dalsze ich reinwestowanie w istniejącą spółdzielnię; realizacja 
funkcji społeczno-wychowawczych, takich jak samopomoc; obsługa określonych grup 
społecznych; spółdzielnia jako własność członków spółdzielni kontrolowana przez 
nich; spółdzielnia jako organizacja nie tylko kredytowa, ale podnosząca jakość zaso-
bów ludzkich członków spółdzielni – nadwyżka przeznaczana nie tylko na akcje kre-
dytowe, ale także na cele edukacyjne czy opiekuńcze; pionowa integracja spółdzielni 
umożliwiająca kontrolę oraz wsparcie fachowe i organizacyjne10.

Warto zwrócić uwagę na zasadę ograniczoności zasięgu terytorialnego w dzia-
łalności jednego banku. U podstaw jej przyjęcia było założenie, że optymalny obszar 
operacyjny banku ma gwarantować znajomość poszczególnych klientów, a tym samym 
dawać bezpieczeństwo funkcjonującym bankom. Było to istotne dla banków, które 
przyjmowały zasadę nieograniczonej odpowiedzialności wszystkich członków spół-
dzielni za zobowiązania banku spółdzielczego. Mały obszar dawał ponadto poczucie 
kameralności działania, umożliwiając wytworzenie poczucia udziału we wspólnocie, 
identyfi kacji ze spółdzielnią, nawiązania bliskiej relacji członek–bank, w którym obie 
strony znają swoje potrzeby i gotowe są się do nich dostosować. 

Zasady, które przyświecały kasom reiffeisenowskim w dużym stopniu opierały 
się na dorobku pionierów z Rochdale, równocześnie jednak niesłychanie koncepcję 
tę wzbogacając. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zawarcie w misji kas 
(podobnie jak ma to miejsce w spółdzielczości pozabankowej) wypełniania funk-
cji samopomocowych, przeznaczanie na ten cel znacznego fragmentu nadwyżki. Do 
tej działalności zaliczyć można organizowanie rozmaitych kursów, szkoleń, wykła-
dów, organizowanie edukacji dla dzieci członków spółdzielni, a nawet opieki nad 
dziećmi w postaci namiastki przedszkoli, poprawa higieny, opieka zdrowotna, poprawa 

9 F.R. Fajardo, Agricultural Economics, Manila 1999; E. Furlough, C. Strikwerda, op. cit. 
10 K. Boczar, op. cit., s. 74.
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bezpieczeństwa, organizowanie aktywności kulturalnej i integracyjnej członków spół-
dzielni itd.11 Celem spółdzielni kredytowej (podobnie do innych typów spółdzielni) 
była zatem nie tylko sfera produkcji, dostarczenie niezbędnych kapitałów, ale także 
tworzenie zrębów społeczeństwa obywatelskiego, budowa kapitału społecznego. 
Członkowie spółdzielni uczyli się współpracy, dostrzegali korzyści płynące z koope-
racji, podnosili swoje kompetencje i kwalifi kacje czy kulturę osobistą.

 2. Grameen Bank

W innej części świata 150 lat później pojawił się projekt pomocy grupom wykluczo-
nym – Grameen Project. Pomysłodawcą i autorem był profesor ekonomii University 
of Chittagong w Jobra w Bangladeszu – Muhammed Yunus. Powstaniu tego projektu 
przyświecały podobne, jak to miało miejsce w przypadku ruchu spółdzielczego, prze-
słanki – postrzeganie materialnej sytuacji otoczenia jako nieznośnej. Yunus szukał 
metod poprawy warunków życia ludzi ze swojego najbliższego sąsiedztwa – pobliskiej 
wsi. Ludność ta, podobnie jak chłopi europejscy w XIX wieku, nie znajdowała się 
w orbicie zainteresowań klasycznych instytucji fi nansowych. Nie posiadała bowiem 
zdolności kredytowej. Jedynym dostępnym dla niej kredytem była lichwa, oferowana 
im przez lokalnych posiadaczy ziemi, pod warunkiem odsprzedaży przyszłych płodów 
rolnych na warunkach dyktowanych przez lichwiarzy.

Kluczowym momentem dla idei Grammen stała się fala głodu, która miała miej-
sce w Bangladeszu na przełomie 1974/1975 r. Poruszony otaczającym go tragicz-
nym ubóstwem Yunus, na zasadzie eksperymentu rozpoczął projekt, którego zadaniem 
miała być odpowiedź na pytanie, czy da się wdrożyć sposoby kredytowania i ofero-
wania usług bankowych adresowanych do ludzi ubogich, czy można włączyć ludzi 
wykluczonych w krwioobieg gospodarki i w ten sposób przeciwdziałać degradacji jed-
nostek na obszarach wiejskich. Pierwotnie – w ramach eksperymentu – widząc brak 
podmiotowości biednych w relacjach z bankami, wystąpił jako jednoosobowy porę-
czyciel pożyczek (ale nie żyrant, gdyż de facto brał pożyczki na siebie, by natychmiast 
je udostępniać ubogim). Eksperyment ten – nazwany przez niego Grameen (nazwa 
wywodzi się od słowa „wieś”) okazał się sukcesem. Pożyczkobiorcy wywiązywali się 
z terminów zwrotu pożyczki. Opierając się na tym doświadczeniu Yunus zdecydował 
się na kolejny ruch – uruchomienie nowatorskiej działalności bankowej, ukierunko-
wanej w całości na ludzi wykluczonych społecznie12. W 1983 r. rząd Bangladeszu 
zarejestrował Grameen Bank jako niezależny podmiot rynku fi nansowego. 

11 W państwach wysoko rozwiniętych wszelkie tego typu funkcje przejęło na siebie państwo; realizacja 
celów społecznych przez spółdzielnie jak się wydaje utraciła swój istotny sens.

12 M. Yunus, Creating the World Without Poverty. Social Business and the Future of Capitalism, New 
York 2007.
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Pierwotne kapitały pochodziły od prywatnych i instytucjonalnych donatorów, któ-
rzy decydowali się na dokapitalizowanie banku na zasadach dobroczynności. To, co 
jednak różniło od początku Grameen Bank od organizacji dobroczynnej to fakt, że 
pozyskane pieniądze służyły do udzielania mikrokredytów, ukierunkowanych na roz-
poczęcie działalności gospodarczej przez osoby ubogie. Yunus w ten sposób posta-
nowił ubogim „dawać wędkę, a nie rybę” (jak to miało dotychczas miejsce i co leży 
u podstaw dobroczynności). Z tych także motywów Grameen Bank nie udzielał poży-
czek konsumpcyjnych.

Grameen Bank jest pierwszym podmiotem rynku fi nansowego w świecie, udzie-
lającym fi nansowania osobom, bez zdolności kredytowej. Przeciętny kredyt nie prze-
kracza 100 USD. Jego celem ma być stanowienie zaczynu dla uruchomienia wła-
snej aktywności ekonomicznej osób wykluczonych. W ten pośredni sposób mają one 
przyczyniać się do trwałej poprawy poziomu życia i przezwyciężenia ubóstwa. Yunus 
dostrzega pozytywne oddziaływanie kredytu na budowanie aktywnych postaw i ducha 
przedsiębiorczości. Co więcej, twierdzi, że przedsiębiorczość jednostki jest cechą uni-
wersalną, nie związaną z poziomem dochodu jednostki, a w związku z tym brak 
dostępu do kapitału jest swojego rodzaju marnotrawstwem społecznym13.

Pierwotnie kredyty udzielane były przez Grameen Bank wszystkim osobom speł-
niającym kryteria banku i prawidłowo o nie aplikujących. Analiza efektywności udzie-
lanych kredytów w zależności od płci kredytobiorcy wskazała na duży odsetek kre-
dytów straconych w grupie męskich kredytobiorców. Ponadto, pieniądze pożyczane 
kobietom w znacznie większym stopniu przekładały się na poprawę standardu życia 
rodzin, niż gdy trafi ały w ręce mężczyzn. Z tego powodu od kilkunastu lat Grameen 
Bank koncentruje się na pomocy kobietom. Kredyty adresowane do nich stanowią 
ponad 97% akcji kredytowej banku14. Całkowicie nowatorskie jest także podejście 
do zarządzania bankiem. Yunus de facto oddał zarządzanie bankiem kobietom, człon-
kom wspólnoty Grameen, czyli osobom wykluczonym społecznie. W radzie banku na 
12 (zmiennych) członków aż 9 stanowiły kobiety, bardzo często bez jakiegokolwiek 
wykształcenia, a nawet bezdomne15.

Ukierunkowanie swojej działalności na kobiety ma charakter symboliczny. Gra-
meen Bank funkcjonuje w muzułmańskim Bangladeszu, Pakistanie, także w diasporze 
muzułmańskiej w Indiach. W krajach tych bardzo często odmawia się podmiotowości 
kobietom, degradując je społecznie i ekonomicznie. Kobiety znacznie częściej cierpią też 
na niedostatek, równocześnie znajdując się w zamkniętym kręgu niemożności poprawy 
swojego bytu. Mikrokredyt adresowany do nich pozwala im na przełamanie kulturo-
wych blokad i ucieczkę od ubóstwa. Usamodzielnia je, pozwala im na rozpoczęcie

13 M. Kowalik, D. Martinez-Miera, Creditworthiness of the Poor: A Model of the Grameen Bank, 
„Research Working Papers”, Kansas City 2010.

14 A. Rahman, Women and Microcredit in Rural Bangladesh. An Antropological Study of Grameen 
Bank Lending, Colorado 2001.

15 A. Dowla, D. Arua, The Poor Always Pay Back: The Grameen II Story, Bluefi eld 2006.
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aktywności zawodowej. Wielu samotnym kobietom pozwala na zgromadzenie nie-
zbędnych kwot do zaspokojenia minimum potrzeb egzystencjalnych dla siebie i dzieci. 
Przywraca im ponadto poczucie wartości.

Pierwotna inicjatywa Grameen Banku – podobnie do idei spółdzielczej – nie 
jest jedynie projektem kredytowym. Yunus dostrzegł wielowymiarowość ubóstwa. 
W ramach swojego projektu dużo energii poświęcał wytworzeniu prawidłowych 
postaw społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych czy konsumpcyjnych ludzi upośle-
dzonych ekonomicznie. Dla tego celu sformułował listę priorytetowych aktywności 
i postaw, nazwanych listą 16 decyzji. Decyzje, sformułowane prostym, można powie-
dzieć – dziecinnym, często wręcz śmiesznym językiem dotykają najważniejszych, naj-
bardziej elementarnych problemów egzystencji ludzi wykluczonych, takich jak dbanie 
o warunki sanitarno-higieniczne miejsca zamieszkania, sposobu odżywiania, prokre-
acji, edukacji czy działań wspólnych16.

Poprzez promowanie powyższych postaw Grameen buduje postawy społeczne, 
przyczynia się do poprawy higieny czy edukacji, a przez to do podnoszenia jakości 
kapitału ludzkiego. Temu ostatniemu celowi służyć mają także tworzone specjalne 
centra i grupy, których zadaniem jest rozwijanie umiejętności przywództwa wśród 
osób wykluczonych.

W pierwszym okresie działania Grameen Banki zależne były od donatorów, 
zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Instytucje kontrolne państwa odma-
wiały bankowi prawa przyjmowania depozytów, twierdząc, że działalność na rynku 
mikrokredytów nie jest objęta regulacjami i kontrolą państwa. W końcu lat 90. XX 
wieku z powodu osiągnięcia przez Grameen Bank ponadprzeciętnej stopy zwrotów 
pożyczek (98%) udało się przekonać władze monetarne Bangladeszu do wydania 
zgody na świadczenie przez Grameen także usług depozytowych, umożliwiających 
bankowi pozyskiwanie kapitałów. Obecnie depozyty osób z zewnątrz stanowią kapitał 
podstawowy, zezwalający na akcję kredytową adresowaną do osób ubogich. Klienci 
banku zadowoleni są z oprocentowania, zaś pieniądze te przyczyniają się do budowy 
gospodarki na szczeblu lokalnym. 

Projekt Grameen Banku ewoluował w czasie. Grupa osób z otoczenia Yunusa, 
wraz z nabywanym doświadczeniem dostosowywała zasady funkcjonowania oraz 
poszerzała ofertę produktową banku tak, by w najlepszy sposób służyły one realizacji 
podstawowego celu, czyli walce z ubóstwem. Zmieniono zasady spłat rat kredytów, 
dostosowując je do wahań dochodowych kredytobiorców ze względu na sezonowość 
ich działań, zmniejszono oprocentowanie na kredyty budowlane, wprowadzono nie-
oprocentowane (w okresie kontynuacji nauki) kredyty studenckie dzieci członków 
Grameen Banku, wprowadzono program systematycznego oszczędzania na emeryturę, 
zaś w 2004 r. uruchomiono pionierskie w skali świata kredyty dla żebraków. Kre-
dyty te, w wysokości 15 USD są nieoprocentowane i nie są obarczone jakimikolwiek

16 M. Yunus, op. cit., s. 59.
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warunkami dotyczącymi terminu czy wysokości spłat. Co ciekawe, są one przezna-
czone nie na bieżące potrzeby kredytobiorców, lecz na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. Z ich oferty w okresie pierwszych trzech lat skorzystało ponad 100 tysięcy 
żebraków, z których 10% odeszło od żebractwa i rozwinęło pełnoetatową działalność 
handlową17.

W swoim wykładzie, wygłoszonym w 2006 r. w Oslo po otrzymaniu przez Gra-
meen Bank nagrody Nobla, Yunus tak podsumowywał osiągnięcia Grameen Banku: 
„Obecnie Grameen Bank udziela pożyczek 7 mln ubogich ludzi, z których 97% stano-
wią kobiety. Kredyty docierają do 73 tys. wsi w Bangladeszu. Bank udziela im kredy-
tów bez zabezpieczenia na działalność generującą dochody, budownictwo, studia oraz 
tworzenie mikroprzedsiębiorstw. […] Swoim członkom oferuje programy oszczędno-
ściowe, fundusze emerytalne i ubezpieczenia. Od momentu wprowadzenia w 1984 r. 
dzięki udzielonym pożyczkom zbudowano 640 tys. domów. Prawnymi właścicielami 
tychże domów są kobiety. […] Od rozpoczęcia działalności bank udzielił pożyczek na 
łączna kwotę 6 mld USD, przy czym stopa zwrotów wynosiła 99%. [...] Od 1995 r. 
Grameen Bank jest instytucją samofi nansującą się i nie korzysta z pieniędzy donato-
rów. […] 58% naszych klientów znalazło się powyżej progu ubóstwa. […] Śledzimy 
losy dzieci naszych klientów, by sprawdzić, jaki jest wpływ naszej pracy na ich życie. 
[…] Wprowadziliśmy stypendia dla utalentowanych studentów […] udzielamy ich 
30 tys. każdego roku […], (do tego) 7 tys. pożyczek studenckich każdego roku. 80% 
biednych rodzin otrzymało wsparcie w postaci mikrokredytów”18.

 3. Grameen Project

Jak twierdzi M. Yunus: „[Ubóstwo] dotyczy życia ludzi, jak również źródeł ich utrzy-
mania. Aby uwolnić ludzi od ubóstwa należy ukierunkować swe działania na wszyst-
kie aspekty życia takich ludzi, działając zarówno na poziomie lokalnym (osobistym), 
jak też globalnym, obejmując swymi działaniami kwestie ekonomiczne, polityczne, 
społeczne, technologiczne, czy w końcu psychologiczne”19. Wiedziony tą myślą 
w kolejnych latach Yunus rozwijał następne projekty adresowane do ubogich, obej-
mujące ochronę zdrowia, edukację, dostęp do technologii informacyjnej. W latach 
1983–2006 stworzył w sumie 25 takich fi rm, zgrupowanych w tak zwanej „rodzinie 
Grameen” (Grameen Family).

17 Ibidem, s. 67.
18 Yunus Nobel Prize Lecture, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-

lecture-en.html (30.10.2012).
19 M. Yunus, op. cit., s. 75.
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Tabela 1. Grameen Family

Nazwa przedsiębiorstwa Rok 
powstania Cel założenia

Grameen Bank 1983 Usługi fi nansowe dla ubogich

Grameen Trust 1989 Szkolenia, pomoc techniczna i wsparcie fi nansowe 
dla mikrokredytu

Grameen Krishi Foundation 1991 Program dla poprawy efektywności rolnictwa

Grameen Uddog 1994 Przedsiębiorstwo eksportowe dla produktów wytwa-
rzanych w strukturach Grameen

Grameen Fund 1994 Firma typu venture-capital dla wsparcia rozwoju 
fi rm (tzw. start-up)

Grameen Motsho 
O Pashusampad Foundation

1994 Fundacja rozwoju rybołówstwa i hodowli zwierząt

Grameen Telecom 1995 Usługi telekomunikacyjne dla biednych

Grameen Shamogree 1996 Handel wewnętrzny produktami fi rm Grameen

Grameen Cabernet 1996 Usługi internetowe dla biednych

Grameen Shakti 1996 Dostarczanie energii odnawialnej dla gospodarstw 
wiejskich w Bangladeszu

Grameen Phone 1996 Telefonia komórkowa dla biednych

Grameen Kalyan 1996 Usługi zdrowotne i pomoc społeczna dla członków 
Grameen Banku

Grameen Shikka 1997 Stypendia i pomoc dla studentów z biednych rodzin

Grameen Communications 1997 Dostawa usług internetowych i przetwarzania 
danych dla biednych

Grameen Knitwear 1997 Wytwarzanie dzianin na eksport

Grameen Capital Mgmt. 1998 Zarządzanie inwestycjami

Grameen Solutions 1999 Rozwój projektów IT dla biznesu

Grameen IT Park 2001 Przedsiębiorstwo zaawansowanych technologicznie 
urządzeń biurowych

Grameen Byabosa Bikash 2001 Udzielanie gwarancji kredytowych dla małych fi rm

Grameen Information 
Highway Ltd.

2001 Świadczenie usług internetowych

Grameen Star Education 2002 Szkolenia w technikach informatycznych

Grameen Bitek 2002 Fabryka urządzeń elektronicznych
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Grameen Healthcare Trust 2006 Operator GHCS

Grameen Health Care 
Services (GHCS)

2006 Usługi zdrowotne dla biednych

Grameen Danone 2006 Dostarczanie odżywek dla biednych

Źródło: T. Islam, Microcredit and Poverty Alleviation, Aldershot 2007.

 4. Przedsiębiorczość społeczna (social business) 

Całkowicie nowatorskim pomysłem Yunusa i jego wkładem w teorię i praktykę eko-
nomii jest koncepcja przedsiębiorczości społecznej (tzw. social business)20. Idea opiera 
się na głębokim przeświadczeniu o fałszywości (a przynajmniej niepełności) koncep-
cji homo oeconomicus, która za jedyny motyw aktywności ekonomicznej człowieka 
uznaje motyw zysku i chciwość. Yunus kwestionuje jednowymiarowość istoty ludz-
kiej, abstrahowanie od motywów wyższych, takich jak: empatia, radość z dzielenia 
się z innymi, chęć naprawy współczesnego świata, budowa sprawiedliwego świata, 
pomoc innym, dzielenie się swoim dobrobytem. W kręgu zainteresowań człowieka 
dostrzega także kwestie ekologiczne. Właśnie realizacji takich celów ma służyć przed-
siębiorczość społeczna. 

Jej istotą, a zarazem kamieniem węgielnym jest założenie, że tego typu przedsię-
biorstwo ma nie przynosić strat ani dochodu w rozumieniu klasycznej ekonomii (non-
-loss non-dividend business), a prawdziwym zyskiem (celem) ma być zmniejszanie 
przepaści między bogatymi i biednymi, czy poprawa stanu środowiska naturalnego. 
Firmy tego typu nie mają wypierać tradycyjnych przedsiębiorstw opartych na maksy-
malizacji zysku, a jedynie być ich dopełnieniem i w konsekwencji poszerzeniem oferty 
rynkowej. Jak dobrze defi niuje Yunus, przedsiębiorstwo społeczne: „jest to fi rma, która 
rozwiązuje problemy społeczne za pomocą metod biznesowych, włączając produkcję 
i sprzedaż dóbr i usług”21. 

W koncepcji Yunusa przedsiębiorstwa tego typu mają działać na rynku konkuren-
cyjnym, tak jak fi rmy oparte na zysku, zabiegać o tych samych klientów (choć innymi 
metodami), a warunkiem niezbędnym ich istnienia jest konieczność osiągnięcia przez 
nie progu rentowności. Firmy tego typu mają być nakierowane na cel społeczny, któ-
rego maksymalizacja następuje przy minimalnej marży zysku22. Firma działająca na 

20 R. Ridley-Duff, M. Bull, Understanding Social Enterprise. Theory and Practice, London 2011.
21 M. Yunus, Building Social Business. The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most 

Pressing Needs, New York 2010, s. 1.
22 W pierwszym okresie Grameen Bank nie był zaliczany do przedsiębiorczości społecznej, gdyż 

bazował na darczyńcach. W swoim działaniu bardziej przypominał organizacje non-profi t. Dopiero po 
1995 r., wraz z osiągnięciem samowystarczalności fi nansowej, możemy mówić o spełnieniu warunków 
pozwalających na zaliczenie go do przedsiębiorczości społecznej.
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zasadach społecznych jest przez cały czas własnością inwestora, który jednak rezy-
gnuje z dywidendy. Wszelkie wypracowane zyski powiększają kapitał takiego przed-
siębiorstwa. Inwestor jednak z czasem może wycofać swoje nakłady23.

Przedsiębiorstwo społeczne różni się od dobroczynności, fundacji, czy fi rm non-
-profi t tym, że wymaga jedynie jednorazowych nakładów, by w każdym kolejnym 
roku być całkowicie samowystarczalnym. Stanowi dla nich alternatywę. Yunus zwraca 
uwagę, że taka konstrukcja fi rmy (zakaz generowania strat) uwalnia tego typu fi rmę 
od zależności i permanentnego poszukiwania zasilania zewnętrznego. 

Yunus wyróżnia dwa typy przedsiębiorstw społecznych: fi rmy, które koncentrują 
się na celach społecznych, z minimalnym zyskiem, bez dywidendy oraz fi rmy nasta-
wione na zysk, w których zatrudnia się biednych, a zyski dzielone między udzia-
łowców gwarantują poprawę ich poziomu życia24. Koncepcja dopuszczała możliwość 
powoływania takich fi rm jako oddziałów wielkich korporacji. Firma prowadzi dwuto-
rową strategię rynkową, maksymalizującą obydwa cele, w której fi rma-matka maksy-
malizuje zyski, spółka-córka w całości realizuje cele społeczne, niejako „zdobywając 
się” na działalność przy zerowej lub minimalnej marży zysku. Wynagrodzeniem staje 
się satysfakcja, płynąca z walki z ubóstwem (to rożni przedsiębiorczość społeczną od 
społecznej odpowiedzialności biznesu, w przypadku której fi rma nigdy nie koncentruje 
się w 100% na celach społecznych i trudno jednoznacznie zinterpretować jej intencje). 

Koncepcja przedsiębiorczości społecznej – jakby się wydawało w dużym stop-
niu utopijna – znalazła swoje niespodziewane przełożenie na język praktyki, wraz 
z uruchomieniem w 2005 r. pierwszego przedsiębiorstwa społecznego – Grameen 
Danone. Stanowiło ono modelowy przykład i zmieniło w świecie postrzeganie idei 
social business. Firma ta ukierunkowała swoją aktywność na walkę z niedożywieniem 
dzieci w Bangladeszu, oferując dla dzieci z ubogich rodzin odżywki oraz zdrową 
żywność i napoje po kosztach produkcji, a przy okazji stworzenie miejsc pracy dla 
ludzi wykluczonych z lokalnej populacji. Umowa wzajemna zakładała zatrudnienie 
lokalnych dostawców i przeszkolenie ich w nowych technikach produkcji, zatrudnie-
nie przy produkcji osób ubogich, tworzenie lokalnej sieci dystrybucji zatrudniającej 
osoby wykluczone25.

Powołanie Grameen Danone odbiło się szerokim echem w świecie i doprowadziło 
do zawiązania kolejnych spółek. W latach 2007–2010 powstały: Grameen Veolia Water 
Company, spółka z francuskim dostawcą wody Veolia, której celem jest dostarczanie 
wody pitnej na bangladeskie wsie; BASF Grameen, spółka powołana do produkcji 
i sprzedaży specjalnych moskitier w cenach dostępnych dla ubogich. Ma to przyczynić 
się do zmniejszenia plagi malarii wśród ludzi wykluczonych; Grameen Intel, spółka 

23 R. Bari, Grameen Social Business Model. A Manifesto for Proletariat Revolution, Bloomington 
2011.

24 M. Yunus, Building….
25 Więcej na temat Grameen Danone, w: M. Yunus, Creating…, s. 129–147.
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z fi rmą Intel Corporation, której celem ma być dostarczanie internetowych usług zdro-
wotnych (wirtualny lekarz) na obszary wiejskie; Grameen Adidas, stworzona dla pro-
dukcji taniego obuwia. Przewodnim celem fi rmy jest to, aby nikt spośród ubogich nie 
chodził boso; Otto Grameen, z udziałem niemieckiej fi rmy odzieżowej Otto GmbH, 
której celem jest uruchomienie produkcji tekstylnej. Wszyscy zatrudnieni mają pocho-
dzić z najuboższych grup społeczeństwa (w tym samotne matki i osoby upośledzone). 
Wypracowane przez nich zyski mają służyć poprawie jakości życia zatrudnionych, 
ich dzieci i pozostałym ubogim w ich sąsiedztwie26; Yunus Monaco Fund, to social 
business założony przez Grameen, księcia Alberta z Monako oraz fi rmę MVCA, któ-
rego celem jest oferowanie mikrokredytu dla Afryki Subsaharyjskiej; Grameen Cre-
dit Agricole Micro Finance Fund – social business wzorowany na Grameen Danone. 
Poza udzielaniem mikrokredytów celem jest promowanie solidarności ekonomicznej 
w skali globalnej; IDB Grameen Social Business Initiative – social business stworzone 
wspólnie z Islamic Development Bank dla poprawy jakości życia najbiedniejszych27.

 5. Porównanie spółdzielczości i Grameen Banku

Gruntowna analiza obydwu typów przedsiębiorstw pozwala dostrzec cechy wspólne. 
Łączą je podobne warunki wyjściowe: poziom rozwoju państw, w których narodziła 
się myśl społeczna podjęcia działań w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu. W połowie XIX wieku w Europie panowało, podobnie do dzisiejszych państw 
słabo rozwiniętych, powszechne ubóstwo. Jego skala wywołała ferment i aktywność 
społeczną jednostek i doprowadziła do poszukiwań dróg wyjścia z zaistniałej sytu-
acji; brak polityki społecznej państwa, wyrażającej się pozostawieniem jednostek swo-
jemu losowi; myśl społeczna wywodząca się z religii (zarówno z chrześcijaństwa jak 
i islamu), zwracająca uwagę na ludzi biednych i konieczność wrażliwości społecznej; 
analogiczne problemy, związane nie tylko z niedostatkiem, ale także z niskim pozio-
mem higieny, powszechnym analfabetyzmem, brakiem dostępu do zdobyczy cywili-
zacji, oraz innymi czynnikami pogłębiającymi wykluczenie społeczne.

Porównując zasady funkcjonowania spółdzielczości w pierwszym stuleciu swo-
jego istnienia z projektem Grameen można dostrzec szereg podobieństw: obie insty-
tucje są narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Opierają się na zasa-
dzie odpowiedzialności społecznej jednostek za współobywateli, empatii i mądrej 
wrażliwości społecznej; realizacji szeroko pojmowanych celów społecznych, a nie 
na motywie zysku; posługiwanie się kategorią nadwyżki, a nie zysku; stuprocentowej 

26 M. Yunus, Building…, s. XX–XXII.
27 Grameen Social Business, http://www.grameensocialbusiness.org/index.php?option=com_content&

view=article&id=108&Itemid=73 (23.09.2013); T. Osburg, R. Schmidpeter (red.), Social Innovation Solu-
tions for a Sustainable Future, London 2013.
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akumulacji nadwyżki, jej przeznaczanie na reinwestycje w przedsięwzięciu, a nie na 
dywidendy; oparcie się na małej zbiorowości: zarówno pojedynczy bank spółdzielczy, 
jak Grameen obejmują swoim polem działania bardzo wąskie społeczności, zwiększa 
to zaufanie i bezpieczeństwo transakcji; wypełnianie przez obie organizacje funkcji 
ekonomicznych i społecznych; wpisanie w misję obu organizacji kompleksowego pod-
noszenia jakości życia ich członków, zarówno w dziedzinie ekonomicznej, społecznej, 
edukacyjnej, jak i zdrowotnej; realizacja celów wspólnotowych, budowa umiejętności 
kooperacji; demokratyczne zasady funkcjonowania; analogiczne konstrukcje organiza-
cji kredytowych: współwłasność udziałowców, udzielanie kredytów wyłącznie człon-
kom organizacji, weryfi kacja wiarygodności kredytobiorcy na podstawie poświadcze-
nia paru innych członków organizacji; stosowanie zachęt do oszczędzania przez ludzi 
biednych; przekształcanie drobnych środków ludzi wykluczonych w strumienie poży-
czek na cele produkcyjne osób wykluczonych; odgrywanie roli narzędzia rozwiązy-
wania problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego na wsi; apolityczny charakter 
obydwu organizacji.

Yunus, podobnie jak twórcy ruchu spółdzielczego uważa, że działalność chary-
tatywna nie jest lekarstwem na walkę z ubóstwem, gdyż utrwala niezaradność, prze-
dłuża poczucie braku podmiotowości, utrzymuje niską samoocenę i blokuje wyzwa-
lanie w ludziach wykluczonych kreatywności i przedsiębiorczości. Uznaje, że dostęp 
do kredytu należy do podstawowych praw człowieka; system, który wyklucza z rynku 
kredytowego osoby biedne przyczynia się do utrwalania nierówności i prowadzi do 
kosztów społecznych. Twierdzi, że aspiracje i przedsiębiorczość przynależne są każdej 
jednostce ludzkiej, niezależnie od statusu materialnego. 

Zarówno Grammen, jak i spółdzielnie pojawiły się w okresie przednowoczesnego 
państwa i stanowiły pierwsze instytucje, dostrzegające systemowy problem. Powstały 
z braku opieki państwa nad grupami dyskryminowanymi przez system ekonomiczny. 
Obie były inicjatywą oddolną. Obie zostały niejako „wymyślone” (a zatem mamy do 
czynienia bardziej z dedukcją i wnioskowaniem niż ze spontanicznym procesem ryn-
kowym) przez osoby wywodzące się z elity państwa, a zatem spoza grona osób, do 
których adresowały swoje działania. Ich powstanie jest wynikiem wrażliwości spo-
łecznej i empatii ze strony jednostek.

Ich aktywność kredytowa opierała się na udziale we własności pożyczkobiorców. 
I spółdzielnie kredytowe, i Grameen Bank są z założenia własnością osób, dla których 
świadczą usługi. Obie nakłaniały swoich udziałowców do rozwijania aktywności gospodar-
czej, z wykorzystaniem mikrokredytów, ale także do nawyku generowania oszczędności. 

Zarówno spółdzielczość, jak i Grameen zarządzanie oddały w ręce swoich klien-
tów – do zarządów wybierani byli w sposób demokratyczny przedstawiciele ludzi 
biednych. Inaczej niż w spółdzielczości, w której spółdzielcami byli wszyscy, nieza-
leżnie od płci, Yunus zaadresował swój główny projekt – Grameen Bank – do bied-
nych, niewykształconych i wykluczonych społecznie kobiet. Obie organizacje działały 
w obszarze nieefektywności państwa w zakresie wypełniania funkcji społecznych. 
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W tym miejscu jednak podobieństwa się kończą. Na przełomie XIX i XX wieku 
Europa przystąpiła do konstruowania polityk społecznych i wdrażania pierwszych pro-
gramów adresowanych do biednych, starych, chorych i wykluczonych. W latach 80. 
XIX wieku w Niemczech wprowadzono pierwsze w Europie regulacje w tym wzglę-
dzie – znane jako reformy Bismarcka – obejmujące reformy emerytalne, przymusowe 
ubezpieczenia chorobowe, czy ubezpieczenia na okoliczność wypadków przy pracy. 
W początkach XX wieku analogiczne reformy o charakterze społecznym miały miej-
sce w Anglii, tworząc zręby państwa opiekuńczego. Ich drogą w początku XX wieku 
podążyły pozostałe państwa europejskie, przejmując obowiązki opieki nad osobami 
wykluczonymi. 

Kiedy poszukiwaniem optymalnych narzędzi walki z ubóstwem zajęło się pań-
stwo, jego urzędnicy i politycy, doszło do zablokowania myśli spółdzielczej. Działacze 
społeczni i spółdzielczy nie podejmowali już wysiłków zmierzających do walki z ubó-
stwem. W kolejnych latach znaczenie spółdzielczości rosło już głównie w wyniku 
przyłączania się nowych członków, bądź tworzenia nowych jednostek. Spółdzielnie – 
tworzące wcześniej zręby społeczności lokalnej – trwały przez kolejne dekady, coraz 
bardziej się bogacąc (sprzyjała temu zasada mówiąca o stuprocentowej akumulacji 
zysków, powodująca de facto braku odpływów), stawały się modelem coraz bardziej 
przypominającym rynkowe podmioty gospodarcze. W chwili przejęcia obowiązków 
społecznych przez państwa narodowe spółdzielnie zostały zwolnione z tego – jednego 
z najważniejszych w XIX wieku – kierunku swojej aktywności. 

Walka z ubóstwem stała się przedmiotem zainteresowań i działań polityki (dla 
celów rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb społecznych 
rządy zaczęły prowadzić politykę społeczną), jest prowadzona od tej pory z pieniędzy 
budżetowych i koordynowana przez utworzone do tego celu przez państwa wyspe-
cjalizowane instytucje. W tym samym czasie spółdzielnie podlegały logice rynkowej, 
w końcu XX wieku stając się de facto fi rmami opartymi na zasadzie maksymalizacji 
zysku. Tym samym rynek „oczyścił” gospodarkę z podmiotów, opierających swoje 
działania na innej, niż rynkowa logice.

Tymczasem w dzisiejszym Bangladeszu państwo nie jest w stanie wypełniać pod-
stawowych obowiązków względem swojego społeczeństwa. Tworzy to podglebie dla 
działań organizacji typu Grameen. Skutkiem nieefektywności polityki społecznej jest 
ewolucja idei pomocowej, wyrażająca się w kolejnych, dojrzalszych fazach projektu 
Grameen, w tworzeniu nowych typów fi rm, czy w końcu propozycji budowania przed-
siębiorczości społecznej. Walka z ubóstwem w wydaniu Grameen odbywa się całko-
wicie poza strukturami państwa, stając się domeną sektora prywatnego. Uprawnionym 
zatem wydaje się stwierdzenie, że Grameen Project stał się bardziej zaawansowanym 
i dojrzalszym projektem niż idea spółdzielcza, rozwijającym się w sposób wieloto-
rowy i nowatorski. Paradoksalnie, jego rozwojowi, jak też kreatywności jego dzia-
łaczy sprzyja niesprawiedliwość i nieefektywność państwa w zakresie prowadzenia 
polityki społecznej.
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Na zakończenie można spróbować ocenić szanse projektu Grameen w nadcho-
dzących latach. Czy utrzyma się w dotychczasowym kształcie? Czy nie zostanie pod-
dany bezwzględnej logice rynku? Ostatnie doniesienia z Bangladeszu nie napawają 
optymizmem. W 2012 r. nastąpił zamach na niezależność i podmiotowość Grameen 
Banku ze strony samego państwa. Kiedy Projekt Grameen stał się jednym z więk-
szych i ważniejszych podmiotów w gospodarce Bangladeszu, przestał być postrze-
gany jako podmiot niszowy. Przyciągnął zainteresowanie nim polityków i biznesme-
nów, zmierzających do przejęcia kontroli nad tą inicjatywą. W efekcie, w sierpniu 
2012 r. premier Bangladeszu Sheikh Hasina Wazed odsunęła od funkcji dyrektora 
Grameen Banku Muhhamada Yunusa (argumentując swoją decyzję przekroczeniem 
przez Yunusa wieku emerytalnego) i powołała na to stanowisko – łamiąc przy tym nie-
zależność banku – 29-letniego prawnika, niemającego żadnych związków ze strukturą 
Grameen. Dzięki swojemu przedstawicielowi na najwyższym stanowisku w Grameen 
Banku rząd uzyskał częściową kontrolę nad strukturą Grameen. Ponieważ władza 
w Bangladeszu uchodzi za jedną z najbardziej skorumpowanych w świecie, decyzja 
ta wywołała wiele protestów i została potraktowana jako jednoznaczny zamach na 
projekt, będący nadzieją dla ubogich na całym świecie i dumą Bangladeszu, a jego 
przyszłość stanęła pod znakiem zapytania28. 

Two Visions of Overcoming Poverty: Cooperatives
and Grameen Project
Summary

The goal of this paper is to compare two social movements: European cooperatives in their ini-
tial 19th-century form and so called Grameen Project from contemporary Bangladesh.

This comparison will be made in relations to methods of overcoming poverty and social 
exclusion. Thanks to combining information concerning both projects in one paper, it will be 
easy to observe signifi cant similarities and inspirations that Grameen has taken from the 19th-
century cooperative concepts.

One of the thesis of the paper is that the background for both European cooperative move-
ments and the Grameen Project was a lack of social policies. The European cooperative move-
ment has lost its dynamics and initial character once welfare state has emerged. The Grameen 
Project remains lively thanks to the fact that Bangladesh, as a state, is still incapable to provide 
social policies. The threat for the Grameen Project, however, lies in attempts to take control 
over the project by corrupt authorities.

28 D. Bornstein, An Attack on Grameen Bank and the Cause of Women, „New York Times” z 22 sier-
pnia 2012 r., http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/08/22/an-attack-on-grameen-bank-and-the-cause-
of-women (20.09.2013).
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Dobrosława Wiktor-Mach

E WOLUCJA PODEJŚCIA MIĘDZYNARODOWEJ 
ORGANIZACJI PRACY DO PROBLEMU

ZATRUDNIENIA DZIECI

Praca dzieci jako problem międzynarodowy nabrała znaczenia w debatach politycznych, 
ekonomicznych i naukowych pod koniec lat 80. XX wieku. Wówczas opinia publiczna 
świata zachodniego uświadomiła sobie ogrom problemu, który kiedyś dotykał przemy-
słowe kraje Europy, a obecnie dominuje w krajach rozwijających się. Ten trend zaintere-
sowania warunkami pracujących dzieci dobrze ilustruje przyjęcie przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka (CRC), której do końca 2013 r. 
nie ratyfi kowały tylko dwa państwa (Somalia i Stany Zjednoczone)1. Konwencja ta 
jest wynikiem międzynarodowej debaty i zobowiązuje państwa, które ją ratyfi kują do 
zapewnienia dzieciom ochrony od niebezpiecznej pracy, zagwarantowania im edukacji 
i opieki zdrowotnej oraz do umożliwienia im rozwijania ich zdolności i potencjału.

Na tej fali globalnego zainteresowania pojawiło się wiele badań sytuacji dzieci 
na świecie. Raporty sygnalizujące problemy dzieci, które zamiast się uczyć, pracują 
na utrzymanie swoje lub swojej rodziny, zaczęły prowokować do zadawania pytań 
o przyczyny, jak i o możliwości działań na rzecz poprawy sytuacji2. Efektem dyskusji 
są próby ograniczania pracy dzieci poprzez tworzenie międzynarodowych standardów 
ochrony. Nie jest to jednak łatwy proces, gdyż propozycje jednakowych rozwiązań 
na całym świecie budzą sprzeciw wielu państw. Zasadniczy problem dotyczy różno-
rodnych kontekstów społeczno-gospodarczych i kulturowych, w których praca dzieci 
występuje. Nie ma zgody odnośnie do stopnia, w jakim regulacje międzynarodowe 
powinny mieć bardziej reprezentatywny charakter i uwzględniać odmienne uwarun-
kowania rozwojowe.

1 United Nations Treaty Collection, Convention on the Rights of the Child, New York, 20 listo pada 
1989 r., https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang 
=en#EndDec (28.02.2014). 

2 Zob. End Child Exploitation: Child Labour Today, UNICEF 2005, http://www.darvag.com/jamiat/
bultan/Child-Labour-today.pdf (30.09.2013); A. Fyfe, The Worldwide Movement Against Child Labour – 
Progress and Future Directions, International Labour Offi ce, Geneva 2007, s. 5–22. 
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W efekcie procesu globalizacji i dekolonizacji skład wielu organizacji międzyna-
rodowych znacznie się poszerzył. Włączanie do grona decydentów przedstawicieli kra-
jów z różnych kręgów kulturowych wymusiło debaty nad wizją rozwoju promowaną 
przez Stany Zjednoczone i Europę. Państwa Zachodu opowiadają się zasadniczo za 
tworzeniem uniwersalnych norm prawnych. Wiele innych państw stoi na stanowisku, iż 
międzynarodowe regulacje chroniące dzieci muszą być dostosowane do różnic gospo-
darczych, politycznych i społeczno-kulturowych. Dylemat ten jest ujmowany w pra-
wie międzynarodowym jako konfl ikt pomiędzy uniwersalnością a różnorodnością3.

Widać to wyraźnie w zmieniającym się podejściu do praw dzieci. O ile w pań-
stwach rozwiniętych popularny jest pogląd, że praca dzieci w wielu regionach świata 
jest równoznaczna z wyzyskiem, o tyle państwa rozwijające się nie są zgodne w tej 
ocenie. Na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) obserwuje się ewolucję 
podejścia do praw dzieci i stopniową akceptację stanowisk i interesów krajów roz-
wijających się, które w wielu przypadkach pracę dzieci defi niują i oceniają inaczej. 
Kontrowersje wzbudza też pytanie, na ile standardy pracy powinny być jednakowe, 
a na ile uwzględniać poziom rozwoju gospodarczego danego kraju. W efekcie, jak 
zauważa William E. Myers4, nawet normy odnoszące się do pracy dzieci uzgodnione 
na forum międzynarodowym nie są do końca ze sobą spójne.

W dwóch z trzech głównych międzynarodowych konwencji, które próbują regu-
lować pracę dzieci (Konwencje MOP nr 138 i nr 182, Konwencja ONZ o Prawach 
Dziecka z 1989 r.) dostrzec można uwzględnienie postulatów krajów spoza kręgu 
świata zachodniego. Widać też konkurujące i zmieniające się wizje dziecka, jego 
praw i roli pracy w okresie dzieciństwa. W wyniku ewolucji podejścia MOP udało 
się wypracować konsensus w kwestii konieczności likwidacji najgorszych i najbar-
dziej niebezpiecznych form pracy dzieci, takich jak: niewolnictwo dzieci, praca przy-
musowa czy prostytucja nieletnich. Walka z tymi zjawiskami stała się celem MOP 
i została przedstawiona szczegółowo w Globalnym Planie Działania z 2006 r. Dostrze-
galna jest wola polityczna, aby przyspieszyć działania, które umożliwiłyby osiągnię-
cie tego celu do 2016 r. Jednak, w wyniku skupienia uwagi na tej stosunkowo małej 
grupie pracujących dzieci, cel, jakim była do tej pory walka z pracą dzieci w ogóle 
oddala się i nie jest już traktowany priorytetowo. Stanowisko MOP stopniowo ewo-
luuje od popierania natychmiastowego zakazu wszelkiej pracy wykonywanej przez 
dzieci poniżej pewnego wieku (określonego w Konwencji nr 138 z 1973 r.) do bar-
dziej wyważonego stanowiska5. 

3 Zob. np. B. Simma, Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner, ,,The 
European Journal of International Law” 2009, t. 20, nr 2, s. 265–297. 

4 W. Myers, The Right Rights? Child Labor in a Globalizing World, ,,The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science” 2001, t. 575, nr 38, s. 39.

5 Por. M. D’Avolio, Child Labor and Cultural Relativism: From 19th Century America to 21st Century 
Nepal, ,,Pace International Law Review” 2004, t. 16, nr 1, s. 133–134.
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 1. Praca dzieci: charakterystyka problemu

Jednym z najważniejszych źródeł danych o pracy dzieci na świecie są informacje 
zbierane przez Międzynarodową Organizację Pracy, która tworzy międzynarodowe 
standardy dotyczące statystyk pracy. Od 1998 r. w ramach MOP działa Program Infor-
macji Statystycznej i Monitoringu Pracy Dzieci (SIMPOC), który zajmuje się prowa-
dzeniem badań oraz gromadzeniem informacji z sondaży gospodarstw domowych na 
poziomie poszczególnych krajów. Inne cenne źródła danych statystycznych to sondaże 
UNICEF (Multiple Indicator Cluster Surveys) oraz Banku Światowego (Living Stan-
dards Measurement Study).

Aby lepiej monitorować zjawisko pracy dzieci MOP, UNICEF oraz Bank Świa-
towy rozpoczęły pod koniec lat 90. XX wieku realizację wspólnego projektu „Zro-
zumieć pracę dzieci”6. Jedno z kluczowych zadań polega na działalności badawczej, 
mającej wspomóc jakość zbieranej informacji statystycznej na temat pracy dzieci w jej 
różnych wymiarach. Bada się zasięg zjawiska, jego wyróżniki, przyczyny i konse-
kwencje. Projekt ten stanowi też forum debaty nad modelami polityk i ich skuteczno-
ścią w zwalczaniu problemu. Ma on szerokie poparcie zarówno instytucjonalne, jak 
i fi nansowe, co pokazuje, że istnieje międzynarodowy konsensus w walce z zatrud-
nianiem i eksploatacją najmłodszych.

Według najnowszych dostępnych danych na całym świecie pracuje ponad 300 
mln dzieci (około 19% wszystkich dzieci) (tabela 1). MOP różnicuje pracę dzieci ze 
względu na jej szkodliwość i ryzyko na trzy podstawowe formy: „dzieci pracujące” 
(children in employment), „dzieci-robotnicy” (children in child labour) i „dzieci wyko-
nujące szczególnie niebezpieczną pracę” (children in hazardous work). Forma naj-
szersza – dziecko-pracownik – obejmuje wszelką aktywność produkcyjną, zarówno 
rynkową, jak i na własny (lub domowy) użytek. Poważnym problemem jest wysoka 
liczba „dzieci-robotników”, których na świecie jest 215 mln. Jednak szczególną uwagę 
przywiązuje się do „niebezpiecznej pracy dzieci”, która dotyka 115 mln dzieci (około 
7%), w tym blisko 53 mln najmłodszych pomiędzy 5 a 14 rokiem życia.

Jak wynika z sondaży MOP, najczęstszym sektorem pracy dzieci na świecie 
jest rolnictwo. Mimo to zadziwiająco mało jest danych charakteryzujących to zjawi-
sko. Nie ma też reprezentatywnych badań nad wpływem pracy na roli na osiągnię-
cia szkolne czy na stan zdrowia7. Przedstawiciel Senegalu przy MOP, przemawiając 
w 1999 r. podkreślił, że wojny, niestabilność i ubóstwo stworzyły duże zapotrzebowa-
nie na tanią siłę roboczą dzieci. Przyznał, że wiele afrykańskich dzieci pracuje w rol-
nictwie, hodowli zwierząt, jako służące w domach, albo wspierając swoją rodzinę 

6 Child Labour: Trends, Challenges and Policy Responses. Joining Forces Against Child Labour, 
,,Inter-agency Report for The Hague Global Child Labour Conference of 2010”, ILO 2010, s. 2.

7 Ibidem, s. 11.
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w sektorze nieformalnym. Pracują też jako praktykanci w rzemiośle, sklepach czy na 
budowach w niezdrowym i niebezpiecznym środowisku8.

Tabela 1. Globalne oszacowania pracy dzieci z 2008 r. (’000)

Wszystkie dzieci Dzieci pracujące Dzieci–robotnicy
Dzieci wyko-

nujące niebez-
pieczną pracę

Świat 1 586 288 305 669 215 269 115 314

Chłopcy 819 891 175 177 127 761 74 019

Dziewczęta 766 397 129 892 87 508 41 296

5–14 lat 1 216 854 176 452 152 850 52 895

15–17 lat 369 433 129 217 62 419 62 419

Źródło: Child Labour: Trends, Challenges and Policy Responses. Joining Forces Against Child Labour, ,,Inter-agency 
Report for the Hague Global Child Labour Conference of 2010”, ILO 2010, s. 2.

Analizując dane dotyczące pracy dzieci w aspekcie geografi cznym widać, że 
nominalnie najwięcej dzieci pracuje w krajach Azji i Pacyfi ku. Jednak regionem, który 
przyciąga największą uwagę, głównie ze względu na najwyższe procentowe wskaźniki 
pracy dzieci i najsłabszy postęp w zwalczaniu problemu jest Afryka Subsaharyjska. 
W niektórych krajach afrykańskich, jak np. w Beninie, Zambii czy Ghanie, pracuje 
ponad 40% tamtejszych dzieci9. W sumie w krajach Azji i Afryki pracuje zdecydowana 
większość wszystkich pracujących dzieci świata. W Ameryce Łacińskiej na poziomie 
ogólnym udział pracujących dzieci wśród wszystkich dzieci regionu jest stosunkowo 
niewielki, ale są kraje i obszary, w których ten wskaźnik jest wysoki. 

Problem ten, choć w zupełnie innej skali, nie omija też innych regionów. Jak 
przypomina UNICEF10, w krajach rozwiniętych dzieci też pracują i to nawet w sekto-
rach uznanych za szczególnie niebezpieczne. W Stanach Zjednoczonych organizacje 
walczące o prawa człowieka dokumentują pracę dzieci przede wszystkim w rolnictwie 
– jednym z najmniej chronionych sektorów w tym kraju. Dzieci te, w większości nale-
żące do mniejszości etnicznych, wystawione są na działanie szkodliwych pestycydów, 
pracując nierzadko po 12 godzin na dobę11.

8 Report of the Committee on Child Labour, ILO, 87th session, Geneva, Record of Proceedings, t. 1: 
Provisional Record, Index of Speakers, 1999, 19/9.

9 Child Labour: Trends, Challenges and Policy Responses..., s. 8. 
10 The State of the World’s Children, UNICEF 1997, http://www.unicef.org/sowc97/report

(03.12.2013). 
11 Zob. Abusive Child Labor Found in U.S. Agriculture: U.S. Law Discriminates Against Child 

Farmworkers, „Human Rights Watch” z 20 czerwca 2000 r., http://www.hrw.org/news/2000/06/19/abusive-
child-labor-found-us-agriculture (03.12.2013). 
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Tradycyjnie regionami, w których praca dzieci jest najczęstszym zjawiskiem 
społecznym są obszary wiejskie krajów słabiej rozwiniętych. Brakuje w nich często 
mechanizmów skutecznego wprowadzania w życie i monitorowania prawa dotyczą-
cego edukacji i minimalnego wieku przyjmowania do pracy. Warto też zwrócić uwagę 
na powiększający się wskaźnik pracy dzieci w miastach krajów rozwijających się. 
Intensywna migracja ze wsi powoduje, że bardzo wiele rodzin porzuca pracę na roli 
na rzecz szukania pracy w mieście. W 1950 r. w miastach żyło zaledwie 17% ludno-
ści krajów rozwijających się. W 2011 r. wskaźnik ten osiągnął 46%, a według sce-
nariuszy Narodów Zjednoczonych może dojść nawet do 64% w 2050 r.12 Wraz z tak 
intensywną urbanizacją następuje rozrost podmiejskich slumsów, a większość nowo 
przybyłych rolników staje się częścią tzw. podklasy, której dzieci często zasilają sze-
regi wyzyskiwanych pracowników.

 2. Zachodnia idea umiędzynarodowienia norm pracy 

Idea szukania i ustanawiania międzynarodowych standardów pracy dzieci pojawiła się 
w państwach europejskich, co miało wpływ na kształt wielu standardów pracy usta-
nowionych przez MOP13. Kontekstem dla podjęcia działań na rzecz ochrony dzieci 
była intensywna industrializacja w dziewiętnastowiecznej Europie. To właśnie wów-
czas w Anglii ukuty został termin „praca dzieci”, identyfi kując problem społeczno-
-ekonomiczny fi zycznej pracy nieletnich14. W obliczu ekstremalnych warunków pracy 
i życia nowo powstającej klasy robotniczej, w tym pracujących dzieci, środowiska 
opiniotwórcze zaczęły wysuwać postulaty praw socjalnych. Państwa narodowe, wal-
cząc o zachowanie przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych, nie miały 
interesu w tworzeniu prawa na poziomie lokalnym. Dlatego podjęto decyzję, że normy 
regulujące stosunki i warunki pracy powinny mieć charakter międzynarodowy15.

Inicjatorami międzynarodowego ustawodawstwa pracy byli Anglicy, przedsta-
wiciele środowiska pracodawców, Robert Owen i Charles Hindley. Ich celem było 
rozwiązanie problemów humanitarnych w najbardziej wówczas uprzemysłowionym 
kraju świata. Dopiero później ruch na rzecz ochrony robotników, w tym dzieci, znalazł 
propagatorów w Europie kontynentalnej. Daniel Legrand, przemysłowiec z Alzacji, 
 apelował o międzynarodowe prawo pracy, tak aby chronić pracowników i zapewnić 

12 World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, New York 2011.
13 R. Yamakowa, Labour Law in an Era of Globalization: A Japanese Report, za: J.-M. Servais, 

Universal Labor Standards and National Cultures, ,,Comparative Labor Law and Policy Journal” 2005, 
t. 26, nr 1, s. 36. 

14 Child Labour Today-End Child Exploitation, UNICEF UK 2005, s. 7, http://www.crin.org/resources/
infoDetail.asp?ID=5194\&fl ag=report (03.12.2013).

15 Zob. P. Czachorowski, Międzynarodowa Organizacja Pracy. Geneza – struktura – funkcjonowanie, 
Gdańsk 2002, s. 97.
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takie same warunki w handlu zagranicznym. W Niemczech ruch na rzecz międzyna-
rodowej ochrony pracowników zainicjowały środowiska akademickie przejęte spo-
łecznymi konsekwencjami industrializacji16.

Mimo że to Szwajcaria była liderem w działaniach państw na rzecz poprawy 
warunków pracy, pierwszy międzynarodowy kongres poświęcony tej sprawie odbył 
się w Berlinie, w 1890 r. W obradach wzięli udział przedstawiciele dwunastu rzą-
dów europejskich. Nie doszło wówczas do przełomu, ale udało się przyjąć zalecenia 
w sprawie pracy kobiet i dzieci17. 

Przy braku zaangażowania na szczeblu państwowym, walkę o międzynarodowe 
prawa pracy wzięły na siebie europejskie instytucje i środowiska pozarządowe. Liczba 
inicjatyw zaczęła lawinowo rosnąć na początku XX wieku, znajdując nowych aktywi-
stów w Stanach Zjednoczonych. Warto też zwrócić uwagę na Meksyk, gdzie rewolucja 
w latach 1910–1917 była przełomowym momentem w kształtowaniu się prawa pracy. 
Konstytucja uchwalona w 1917 r. była pierwszą na świecie, która uwzględniała prawa 
socjalne i ochronę pracowników. 

 W czasie I wojny światowej odbyła się konferencja organizacji zawodowych 
w Leeds, której postulaty legły u podstaw stworzenia MOP. Związkowcy domagali 
się m.in. określenia wieku minimalnego do podjęcia pracy na 14 lat, czyli zakazu 
pracy dzieci18.

W tworzenie międzynarodowych norm prawa pracy najsilniej włączyły się trzy 
państwa zachodnie – Anglia, Francja i Stany Zjednoczone19. Pierwsza konferencja 
MOP odbyła się w Waszyngtonie w 1919 r., przewodniczył jej pierwszy dyrektor tej 
organizacji, Francuz Albert Thomas. W pracach Komisji Międzynarodowego Prawa 
Pracy, która przygotowała konstytucję, brali udział reprezentanci Belgii, Czechosło-
wacji, Francji, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Kuby 
i Japonii. Państwa te mają status członków-założycieli MOP20.

Od samego początku priorytetem MOP była praca dzieci. Miała ona działać na 
rzecz zniesienia pracy dzieci oraz zapewnienia im edukacji i rozwoju fi zycznego21.

Od czasu powstania, MOP kierowała się zasadą uniwersalności. Interpretowana 
była ona jako możliwość przyłączenia się do niej każdego państwa na świecie pod 
warunkiem akceptacji zobowiązań zapisanych w Konstytucji MOP, które zostały 
stworzone w dużej mierze w kontekście problemów krajów europejskich i Stanów 
Zjednoczonych. W 1946 r. MOP zyskała status agendy wyspecjalizowanej ONZ, 
zachowując prawo do przyjmowania członków nienależących do systemu Narodów
Zjednoczonych.

16 Ibidem, s. 98–99.
17 Ibidem, s. 99–100.
18 Ibidem, s. 100–102.
19 F. Seweryński, Międzynarodowe Prawo Pracy, Warszawa 1988, s. 38, za: ibidem, s. 103.
20 Międzynarodowa Organizacja Pracy. 90 lat istnienia. Informator, Warszawa 2009, s. 8.
21 W. Myers, op. cit., s. 45.
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Podsumowując, historia tworzenia prawa międzynarodowego w zakresie praw 
pracowników, w tym dzieci, pokazuje, iż ma ono wyraźne korzenie zachodnie, chociaż 
dyskusja nad prawami pracowników toczyła się też w innych państwach, m.in. w Mek-
syku czy w Związku Radzieckim. To jednak w Europie, do której dołączyły Stany 
Zjednoczone, rozpoczęła się debata nad zakresem i kształtem międzynarodowych stan-
dardów w tym zakresie. Normy wówczas powstające odnosiły się do wyzwań kra-
jów Zachodu i konkretnych problemów epoki wczesnej industrializacji i kapitalizmu. 

 3. Konwencje MOP jako próby tworzenia
uniwersalnych standardów pracy dzieci
w globalnym świecie

Koniec „zimnej wojny” symbolicznie zapoczątkował nową erę w funkcjonowaniu 
MOP i w realizacji jej podstawowego zadania, jakim jest ustanawianie powszechnych 
standardów pracy. Przyznał to dyrektor generalny MOP w raporcie z 1997 r., pisząc 
o „końcu dwubiegunowego świata, który był świadkiem narodzin MOP”22. 

Dla prawa międzynarodowego globalizacja oznacza m.in. konieczność uwzględ-
nienia postulatów nowych aktorów, w tym zwłaszcza krajów rozwijających się. 
W debacie nad uniwersalizmem praw dziecka ta tendencja jest dobrze widoczna. 
W. Myers wskazuje na konfl ikt pomiędzy popularną ideologią wielokulturowości, 
która kładzie nacisk na dowartościowanie różnorodnych kulturowych i religijnych 
sposobów postrzegania dziecka i jego praw, a dominującym od blisko stu lat dys-
kursem, opartym na wizji dzieciństwa jako zjawiska zależnego wyłącznie od biologii 
z uniwersalnymi fazami rozwoju fi zycznego i mentalnego23. 

Zwolennicy uniwersalizmu argumentują, iż nie powinno się różnicować praw 
człowieka, w tym praw dziecka, zależnie od rejonu geografi cznego, tradycji kulturo-
wych, poziomu rozwoju. Dyskurs indywidualistyczny podkreśla, że ochrona należy się 
bezwarunkowo wszystkim jednostkom. Nie powinno być powodu do dyskryminacji 
ludzi z racji odmiennej religii, rasy, płci czy kraju pochodzenia. 

Inny argument za uniwersalizmem prawa pracy dotyczy ekonomii. Zwraca na 
to uwagę m.in. Jean-Michel Servais, były dyrektor MOP24. Twierdzi on, iż zapew-
nienie obowiązywania jednakowych reguł zatrudnienia na świecie ograniczy nie-
równe warunki konkurencji między państwami. Utrudnione będzie konkurowa-
nie oparte na oferowaniu najtańszych cen uzyskiwanych poprzez włączanie dzieci
do rynku pracy.

22 The ILO, Standard Setting and Globalization, Report of the Director-General, International Labour 
Conference, 85th Session, ILO, Geneva 1997, s. 1.

23 W. Myers, op. cit., s. 40.
24 J.-M. Servais, op. cit., s. 36.
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W praktyce argumenty za uniwersalizmem praw dzieci zderzają się z argumen-
tami na rzecz elastyczności i pragmatyzmu proponowanych rozwiązań. W efekcie tego 
dylematu, MOP tworzy rozwiązania, które mają ambicje uniwersalistyczne, ale równo-
cześnie uwzględniają różnorodność kontekstów społeczno-ekonomicznych. Po pierw-
sze, państwa członkowskie mają prawo przełożyć ratyfi kację konwencji na przyszłość, 
jeżeli uznają, że ich obecna sytuacja nie umożliwia im wypełnienia zobowiązań. Po 
drugie, wiele konwencji jest tak konstruowanych, aby dopuścić możliwości wyjątków. 
Wprowadzone jest też rozwiązanie zwane „klauzulą elastyczności” (fl exibility clau-
ses). Na przykład, w Konwencji nr 138 dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do 
zatrudnienia z 1973 r.25 klauzula elastyczności zawarta w artykule 4 pozwala władzom 
państw ratyfi kujących na wyłączenie pewnych kategorii zatrudnienia spod zakresu 
konwencji. To w praktyce pozwala wielu krajom na wyłączenie np. prac wykonywa-
nych w domu lub w obrębie przedsięwzięcia rodzinnego. Takie rodzaje prac nie będą 
wówczas monitorowane i nie pojawią się też w statystykach pracy dzieci. Inne moż-
liwości pozwalają stronom konwencji m.in. na „złagodzenie stwierdzeń” (softening 
the wording). Na przykład, można do przyjmowanych standardów dodać wyrażenia, 
takie jak: „jeżeli to konieczne”, „tak dalece, jak to możliwe”, „w zgodzie z prawem 
krajowym”, co umożliwia większą elastyczność działania26, ale nie służy eliminowa-
niu problemu pracy dzieci. 

Jean-Michel Servais zwraca uwagę na jeszcze jeden sposób łączenia uniwersali-
zmu z partykularyzmem. Pisze on, iż MOP uwzględnia zastrzeżenia kulturowe i eko-
nomiczne różnych państw poprzez specyfi czny język konwencji i rekomendacji27. Pro-
ces tworzenia prawa odbywa się wieloetapowo, uwzględniając konsultacje z przed-
stawicielami rządów, pracowników i pracodawców. Stosowana procedura ma pomóc 
w osiągnięciu jak najszerszego kompromisu. Co więcej, tworzone normy celowo 
zawierają tylko minimalne zasady, tak aby mogły być one wcielone w życie w każ-
dym systemie prawnym na świece.

Dążenie do uzgodnienia wspólnych, minimalnych, ale akceptowalnych globalnie 
zasad jest zauważalne w zmieniającym się podejściu MOP do pracy dzieci. Niektó-
rzy eksperci zwracają uwagę, iż – w efekcie tej zmiany – pogląd, zgodnie z którym 
wszelka praca dzieci ma być zakazana nie jest już dziś dominujący. Dwie z trzech 
priorytetowych międzynarodowych konwencji, które próbują regulować pracę dzieci 
biorą pod uwagę interesy krajów rozwijających się. Obserwujemy zatem stopniowe 
odchodzenie od zachodniego etnocentryzmu w stronę otwarcia na różne poglądy na 
temat istoty pracy dzieci oraz na różne propozycje ochrony dzieci i młodzieży28.

25 Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 138), MOP 1973, http://
www.mop.pl/doc/html/konwencje/k138.html (03.12.2013).

26 Ibidem, s. 38.
27 Ibidem, s. 37–38.
28 M. D’Avolio, op. cit., s. 133.
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3.1. Konwencja nr 138 MOP o najniższym wieku zatrudnienia

Jeszcze w czasie „zimnej wojny” powstała na forum MOP jedna z dwóch najważ-
niejszych konwencji o pracy dzieci: Konwencja nr 138 dotycząca najniższego wieku 
dopuszczenia do zatrudnienia z 1973 r. W czasie pracy nad nią dominacja krajów 
Zachodu była jeszcze wyraźnie zaznaczona. Jak twierdzi W. Myers, „to postanowienie 
doskonale obrazuje próbę zglobalizowania zachodnich idei i wartości”29. Mimo że już 
od pewnego czasu wraz z postępem dekolonizacji, kraje rozwijające przystępowały 
do organizacji, wciąż jeszcze MOP utrzymywała europocentryczne zasady i polityki. 
Konwencja ta bazuje na regulacjach i ideach rozwijanych od czasu powstania MOP 
w 1919 r., które pracę dzieci ujmowały w kontekście miejskim i przemysłowym, tylko 
częściowo podobnym do dzisiejszych problemów Trzeciego Świata. Kraje rozwinięte, 
których dotyczyły pierwsze regulacje, miały już ustanowione pakiety praw socjalnych, 
rozwiniętą inspekcję pracy i stosunkowo dobrze funkcjonujący system edukacji30.

Konwencja rozpoczyna się od Preambuły stwierdzającej ogólny cel: „Nadszedł 
czas, aby przyjąć ogólny dokument [...], który stopniowo zastąpiłby istniejące obecnie 
akty, mające zastosowanie do ograniczonych dziedzin ekonomicznych, w celu cał-
kowitego zniesienia pracy dzieci”. Cel jest jasno postawiony. Jak stanowi artykuł 1 
każde państwo-strona konwencji „zobowiązuje się prowadzić politykę zmierzającą 
do zapewnienia skutecznego zniesienia pracy dzieci i do stopniowego podnoszenia 
najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy do granicy wieku, która 
umożliwia młodzieży osiągnięcie jak najbardziej wszechstronnego rozwoju fi zycznego 
i umysłowego”31. Źródeł poglądu, według którego dziecko ma naturalne prawo nie 
pracować, lecz wszechstronnie się rozwijać niektórzy badacze doszukują się na przeło-
mie XVIII i początku XIX wieku w Anglii32. To wpływ tej idei jest widoczny w pierw-
szych konwencjach MOP ustalających międzynarodowe standardy pracy dzieci33. 

Dzieciństwo bez pracy zarobkowej ma być z korzyścią dla dziecka, ale też dla 
dorosłych, gwarantując im więcej miejsc na rynku pracy. Według Konwencji nr 138 
praca zarobkowa jest domeną wyłącznie dorosłych. Skupienie uwagi na rynku pracy 
zaznacza się m.in. w tym, że praca nieprzynosząca dochodów nie jest przedmiotem 
tej konwencji (artykuł 3, ustęp 3).

Ogólny moment dopuszczenia do wszelkiego rodzaju „zatrudnienia lub pracy” 
ustalony jest na wiek, w którym w danym państwie kończy się obowiązek szkolny, 
ale nie może on być niższy niż 15 lat (artykuł 2, ustęp 3). Kraje najbiedniejsze mają 
możliwość tymczasowego obniżenia tego limitu o rok. Niższy limit wieku dotyczy też 
„lekkich prac” dorywczych, które nie kolidują ze szkołą.

29 W. Myers, op. cit., s. 45.
30 Ibidem.
31 Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia...
32 Zob. H. Cunningham, Children and Childhood in Western Society Since 1500, London 1995.
33 W. Myers, op. cit., s. 46. 
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Jak pisze W. Myers, konwencja ta spotkała się ze sprzeciwem w wielu krajach 
Południa, w których dzieci włączane są do prac stosunkowo wcześnie, a praca jest czę-
ścią procesu socjalizacji, sposobem nabycia przydatnych w dorosłym życiu umiejęt-
ności34. Nie ma wyraźnego rozgraniczenia na okres nauki i okres pracy. W wielu afry-
kańskich społecznościach, np., panuje przeświadczenie, że dziecko, które nie miało 
okazji do pracy było zaniedbane przez rodziców. Normy Konwencji nr 138 ustalające 
dokładnie minimalny wiek dziecka niezbędny do podjęcia pracy uznane były przez 
wiele krajów rozwijających się za normy pasujące do realiów uprzemysłowionych 
krajów Zachodu. W świecie niezachodnim praca dzieci, w bardzo różnych formach, 
nie jest postrzegana jako patologia, lecz codzienny element ich życia. Wielu członków 
MOP wyraziło swój sprzeciw wobec dominacji zachodnich norm i tradycji35.

Postanowienia konwencji wywołały falę krytyki z zewnątrz, jak i wewnątrz orga-
nizacji oraz niską liczbę jej ratyfi kacji. Sytuacji nie poprawiło uwzględnienie wspo-
mnianych wcześniej klauzul elastyczności, będących ustępstwem na rzecz krajów 
słabiej rozwiniętych. Przez pierwsze dwie dekady po jej podpisaniu ratyfi kowało ją 
niecałe 50 państw, w tym bardzo niewiele spośród tych, w których praca dzieci jest 
poważnym problemem. Wciąż nie obowiązuje ona w części krajów Azji o dużej skali 
problemu, m.in. w Indiach czy Bangladeszu.

Fala ratyfi kacji, która nastąpiła nagle na przełomie XX i XXI wieku, wynikała, 
jak twierdzi W. Myers, z politycznego nacisku MOP na swoich członków i ustanowie-
nia tej konwencji jako jednej z priorytetowych36. Kluczowe było przyjęcie w 1998 r. 
„Deklaracji dotyczącej fundamentalnych zasad i praw w pracy”. Ustanowiła ona 
hierarchię międzynarodowych standardów pracy, wymieniając skuteczną likwidację 
pracy dzieci jako jeden z czterech priorytetów MOP. W efekcie przyjęcia tej deklara-
cji Konwencja nr 138 zyskała status konwencji fundamentalnej. Na każdego członka 
MOP został nałożony obowiązek przestrzegania zasad zawartych w tych konwencjach, 
nawet jeżeli formalnie ich nie ratyfi kował37. 

Jednak sama ratyfi kacja nie zakończyła problemu. W wielu państwach ratyfi ka-
cja nie pociągnęła za sobą rewolucyjnych zmian, a prawo często pozostawało „mar-
twe”. Świadczy o tym np. wciąż wysoki wskaźnik pracy dzieci. Przykładami krajów, 
które ratyfi kowały, lecz nie implementowały tej konwencji są Afganistan (ratyfi kował 
w 2010 r.), Chiny (1999 r.) czy Nepal (1997 r.).

34 Ibidem, s. 47.
35 B. White, Defi ning the Intolerable: Child Work, Global Standards and Cultural Relativism, 

„Childhood” 1999, t. 6, nr 1, s. 134; M. Borzaga, Limiting the Minimum Age: Convention 138 and the 
Origin of the ILO’s Action in the Field of Child Labour, w: G. Nesi, M. Luca Pertile (red.), Child Labour 
in a Globalized World, Ashgate 2008, s. 40.

36 W. Myers, op. cit.
37 Międzynarodowa Organizacja Pracy..., s. 20–21.
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3.2. Konwencja nr 182 MOP o najgorszych formach pracy dzieci 

Od końca lat 80. XX wieku, od kiedy praca dzieci stała się ważnym tematem między-
narodowym, wzrastała świadomość zachodniej opinii publicznej odnośnie do powią-
zań między przedsiębiorstwami w krajach rozwiniętych a wyzyskiem dzieci w świe-
cie rozwijającym się, gdzie lokowanych jest coraz więcej ośrodków produkcji. Pod 
wpływem fali zainteresowania problemem zmieniło się też podejście MOP, która na 
nowo postanowiła stać się liderem w ochronie dzieci. Równocześnie zdawano sobie 
sprawę, że zachodniocentryczne podejście widoczne w Konwencji nr 138 wywołuje 
wątpliwości i sprzeciw. Kraje rozwijające się zaczęły coraz wyraźniej domagać się 
brania ich głosów pod uwagę.

Znamiennym wydarzeniem była dyskusja nad zmianą Konstytucji MOP w 1986 r. 
Na sesji Rady Administracyjnej (RA), zaproponowano powiększenie Rady z 65 do 
112 członków oraz zniesienie zasady gwarantującej najwyżej rozwiniętym ekonomicz-
nie państwom określoną liczbę miejsc. Wokół zasad powoływania stałych członków od 
lat toczy się spór, gdyż obowiązujące rozwiązanie przyznaje Zachodowi więcej moż-
liwości oddziaływania na prawo międzynarodowe. Krytycy przedstawili alternatywną 
procedurę opartą na zasadzie równowagi geografi cznej. W 2008 r. ten temat powrócił 
na scenę debaty w związku z postulatami krajów Afryki o przyznanie państwom tego 
kontynentu stałego miejsca w RA38.

Do lat 90. XX wieku Konwencja nr 138 nie cieszyła się popularnością. Wiele 
osób, w tym część pracowników MOP, zaczęło przyznawać, że jest ona zbyt ideali-
styczna. Otwartą krytykę w latach 90. XX wieku wygłaszali m.in. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i Banku Światowego39. Wielu krytyków uważało, że istnie-
jące standardy nie tylko nie pomagają dzieciom, ale w niektórych przypadkach dzia-
łają na ich niekorzyść. Są zbyt odległe od rzeczywistości krajów rozwijających się, 
przez co nie inspirują do zmian. Pozycja MOP jako lidera działań w zakresie pracy 
dzieci stawała się zagrożona. Pojawiła się potrzeba bardziej pragmatycznego podej-
ścia, które miałoby szansę uzyskać pełne poparcie, podobnie jak Konwencja ONZ 
o Prawach Dziecka (CRC) z 1989 r.40 O nowym podejściu MOP świadczy przyjęta 
w 1998 r. „Deklaracja dotycząca fundamentalnych zasad i praw w pracy”. Organizacja 
zaczęła realizować konkretne zadania wynikające z przyjętych priorytetów, zamiast 
kierować się tylko ogólnymi i szeroko zakreślonymi celami 41. 

Próba wyjścia z kryzysu doprowadziła do wypracowania w 1999 r. Konwencji 
nr 182 MOP dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania 

38 P. Czachorowski, op. cit., s. 113.
39 Na przykład K. Basu, International Standards and Child Labor, ,,Challenge” 1999, t. 42, nr 5.
40 W. Myers, op. cit., s. 48, 53.
41 M. Pertile, Introduction: The Fight Against Child Labour in a Globalized World, w: G. Nesi (red.), 

Child Labour in a Globalized World: A Legal Analysis of ILO Action, Ashgate 2008, s. 2.
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najgorszych form pracy dzieci42, będącej ważnym krokiem w stronę międzynarodo-
wych standardów pracy. Miała ona przedstawić nową wizję i ustalić nowe priorytety. 
Zamiast skupić się na zwalczaniu wszelkiej pracy dzieci poniżej pewnego wieku, jako 
główny cel postawiono walkę z takimi rodzajami pracy, które są szczególnie groźne 
dla dzieci. Była to próba znalezienia „złotego środka” pomiędzy interesami i koncep-
cjami różnych członków MOP. W 1997 r. dyrektor generalny MOP przygotował raport, 
w którym twierdzi, że w celu osiągnięcia postępu potrzeba lepiej określić standardy. 
Należy szukać takich regulacji, które nie będą idealistyczne, ale pragmatyczne43.

W mowie otwierającej 87. sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy, na której 
uchwalono Konwencję nr 182, sekretarz generalny Juan Somavia przyznał, iż liczy na 
kompromis i pełną zgodę w kwestii wyeliminowania „najgorszych form pracy dzieci”44. 

Na początku konferencji Komitet ds. Pracy Dzieci przedstawił raport, który pod-
kreśla, że członkowie komitetu są zgodni co do celu, jaki przyświeca tym obradom 
– powszechnej ratyfi kacji proponowanej konwencji45. Priorytetem nie ma być objęcie 
jak największej liczby dzieci ochroną, ale zapewnienie, aby jak najwięcej państw było 
chętnych podpisać konwencję. Komitet zaznaczył, że jest poparcie dla proponowa-
nego tekstu nowej konwencji, ale musi ona być tak skonstruowana, aby jej ratyfi kacja 
była uniwersalna i aby dało się ją od razu wprowadzić w życie. Zapewnienie kom-
promisu międzynarodowego było kluczowe, gdyż – wierzono – tylko on gwarantuje 
postęp w walce z pracą dzieci. Przedstawiciel pracodawców współtworzących komi-
tet wyraził dodatkowo punkt widzenia swojej grupy: „Konwencja nie powinna być 
powtórką Konwencji nr 138, ale powinna być […] skoncentrowana i realistyczna”46. 
Stwierdzono też, że część członków-pracodawców nie w pełni popiera minimalny 
wiek przyjmowania do pracy, zwłaszcza w sytuacjach, gdy w wielu państwach mini-
malny wiek pozwalający na małżeństwo jest niższy. 

Przedstawiciele wszystkich państw w publicznych oświadczeniach poparli pracę 
MOP na rzecz eliminowania najbardziej jaskrawych form wyzyskiwania dzieci przez 
pracę. Jednocześnie niektóre państwa zaznaczyły problemy w walce z wszelkimi 
rodzajami pracy dzieci. Przedstawiciel Indii podkreślił, że trzeba mieć na uwadze 
kontekst społeczno-ekonomiczny i konkretne uwarunkowania pracy dzieci w poszcze-
gólnych krajach. Indie stoją na stanowisku, że pracę dzieci można wyeliminować 
tylko stopniowo i trzeba wziąć pod uwagę poziom rozwoju. Apelują też, aby nie two-
rzyć wyłącznie politycznych instrumentów. Do rozwiązania problemu pracy dzieci nie 

42 Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form 
pracy dzieci (nr 182), MOP, Geneva, 17 czerwca 1999 r., http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k182.
html (03.12.2013).

43 The ILO, Standard Setting and Globalization, Report of the Director- General, International Labour 
Conference, 85th Session...

44 Report of the Committee on Child Labour..., s. 4/11–12.
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 19/4.
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wystarczą nowe prawa, lecz potrzeba wielowymiarowych polityk nakierowanych na 
zwalczanie bezrobocia, analfabetyzmu, biedy. Przedstawiciel Indii postulował zatem, 
aby zakres konwencji koncentrował się wyłącznie na najgorszych formach pracy 
dzieci i nie ustalał limitu wieku, gdyż to może podważyć szanse ratyfi kacyjne47.

Przedstawiciel Chin zwrócił uwagę na kilka spraw, które jego zdaniem zapewnią 
sukces tej konwencji. Powinna być ona „jasna, zwięzła i elastyczna”48. Zwraca uwagę 
szczególnie ostatnia cecha – konwencja będzie miała szansę na powszechną akcepta-
cję, jeżeli nie będzie narzucała ścisłych i jednakowych rozwiązań wszystkim krajom, 
lecz dopuści pewien zakres swobody. Podobnie jak Indie, Chiny stoją na stanowisku, 
że sama ratyfi kacja konwencji nie rozwiąże problemu. Zaapelowały one do krajów 
rozwiniętych o pomoc w wychodzeniu z biedy, gdyż to ona jest przyczyną problemu.

Tę linię argumentacji powtarzało wiele państw, zwłaszcza spoza kręgu Zachodu. 
Etiopia – w imieniu członków Komitetu Afrykańskiego – wyraziła poparcie dla 
nowego instrumentu prawnego, ale domagała się wyraźniejszego języka odnoszącego 
się do potrzeby zwiększonej pomocy technicznej i fi nansowej, aby wspomóc narodowe 
wysiłki w walce z pracą dzieci49.

Niektóre państwa Zachodu polemizowały z tym stanowiskiem. Reprezentant Fran-
cji, np., uważał, że „praca dzieci to nie tylko problem ekonomiczny i społeczny, ale 
też moralny”. Niższy poziom rozwoju gospodarczego nie może być traktowany jako 
usprawiedliwienie dla wyzyskiwania najmłodszych. Co ciekawe, takie stanowisko nie 
jest jednak wyłącznie europejskie. Syria przedstawiła własne rozwiązania problemu 
pracy dzieci. Przypomniała, że jej rząd wprowadził prawo zapewniające obowiązkową 
edukacje i grożące sankcjami wobec rodziców nieposyłających dzieci do szkoły.

Celem konwencji było stworzenie instrumentów prawnych, które skutecznie 
mogłyby zwalczyć najbardziej szkodliwe i niebezpieczne rodzaje pracy dzieci, takie 
które stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. 
Przedstawiciele rządów, związków zawodowych i pracodawców uzgodnili cztery kate-
gorie pracy dzieci, których nie można tolerować: (a) niewolnictwo i praktyki podobne 
do niewolnictwa (tj. handel dziećmi, pańszczyzna, obowiązkowe rekrutowanie dzieci 
do udziału w konfl ikcie zbrojnym); (b) wykorzystywanie seksualne dzieci (prostytu-
cja, pornografi a); (c) działalność nielegalna (m.in. produkcja i handel narkotykami); 
(d) praca, która „może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci”. 
Konwencja stanowi, iż każda ze stron „podejmie natychmiastowe i skuteczne środki 
w celu pilnego zapewnienia zakazu i eliminowania najgorszych form pracy dzieci” 
(artykuł 1). Państwa zobowiązują się podjąć niezbędne środki w celu „określania 
i docierania do dzieci szczególnie zagrożonych”, jak również „uwzględnić specy-
fi czną sytuację dziewcząt” (artykuł 7).

47  Ibidem, s. 19/6–7.
48 Ibidem.
49 Ibidem, s. 19/10.
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Potępienie wyżej wymienionych form pracy było niekwestionowane. Konwencja 
nr 182 została zatem błyskawicznie ratyfi kowana i weszła w życie 19 listopada 2000 r. 
Była to pierwsza w historii MOP konwencja przyjęta jednomyślnie50. Do grudnia 
2013 r. ratyfi kowało ją 177 państw (na 185 państw członkowskich), co zapewnia jej 
solidną legitymizację polityczną.

Konwencja ta została bardzo sprawnie i uważnie wynegocjowana, ale skupia się 
wyraźnie tylko na jednym z aspektów pracy dzieci – na najgorszych jej formach. 
Język, jakim jest napisana, celowo zostawia miejsce na pewną swobodę interpretacji 
i kształtowania lokalnych strategii tak, aby dopasować „uniwersalne” standardy do 
różnych systemów społeczno-ekonomicznych – różnych wizji dzieciństwa, wycho-
wywania i roli pracy w tym zakresie51.

* * *

Aby standardy międzynarodowe rzeczywiście prowadziły do zmiany i postępu 
konieczna jest ich akceptacja przez rządy, pracodawców i społeczeństwo w różnorod-
nych regionach świata. Normy prawa międzynarodowego muszą zmierzyć się z wie-
loma uwarunkowaniami: gospodarczymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi. 
Ten problem jest jednym z głównych wyzwań dla stosunków międzynarodowych 
w erze wzrastających współzależności. 

Przykład walki o prawa dzieci pokazuje, że możliwe jest osiągnięcie konsen-
susu przez państwa nawet z odległych kręgów kulturowych, które znajdują się na 
różnych poziomach rozwoju. Na forum MOP udało się wynegocjować wspólne sta-
nowisko odnośnie do konieczności eliminacji najgorszych form pracy dzieci z powo-
dów humanitarnych. Nie powinno być na żadnym kontynencie dzieci zmuszanych do 
niewolniczej pracy w kopalniach, fabrykach, w rolnictwie. Nie ma też akceptacji dla 
dziecięcej prostytucji ani młodocianych żołnierzy. Konwencji MOP w tej sprawie nie 
ratyfi kowało jeszcze tylko kilka państw. Takiej zgody nie było w przypadku wcześniej-
szej o ćwierć wieku Konwencji nr 138, która wyrażała głównie zachodnie idee praw 
dziecka. Jej oderwanie od realiów krajów rozwijających się i nadmierna wiara w to, że 
rozwiązania proponowane przez Zachód będą akceptowane i wdrażane wszędzie spo-
wodowała powolną jej ratyfi kację i debaty wokół jej zasadności. Analiza tekstów obu 
konwencji oraz debat, jakie wokół nich się toczyły, ukazuje trudny proces szukania glo-
balnego i zarazem demokratycznego porozumienia, które zaakceptować mogą państwa 
o różnych warunkach ekonomicznych, religiach, tradycjach społeczno-kulturowych. 
Proces wypracowywania uniwersalnych standardów w przypadku pracy dzieci polega 
na przechodzeniu od idealistycznej wiary w możliwość całkowitego „wyzwolenia” 
dzieci od konieczności pracy poniżej pewnego wieku i zapewnienia im spokojnego

50 W. Myers, op. cit., s. 52.
51 Ibidem.
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dzieciństwa do pragmatycznej wizji zwalczania tych form pracy dzieci, które są cał-
kowicie nie do zaakceptowania przez praktycznie wszystkie państwa świata. Myślenie 
o każdej pracy dzieci jako o patologii nie jest normą na świecie.

Evolving Approach of the International Labour Organization Towards 
the Child Labour Problem
Summary

The end of the Cold War brought the child labour issues in the spotlight. The renewed interest 
in the problem resulted in numerous research and reports highlighting the scope of child labour 
around the world. There are over 300 million working children, but the focus of the international 
community is mostly on „children in child labour” and „children in hazardous work.” The arti-
cle presents one aspect of the debate – the question of the scope and limits of universalism of 
standards regulating child labour in the global world. The analysis is based upon the case of the 
International Labour Organization (ILO) and its changing approach to the problem, which can 
be characterized as evolving from West-centric towards more inclusive and nuanced stance. The 
ILO’s Minimum Age Convention no. 138 from 1973 refl ects the ideas of the Western states, who 
were the founders of the organization, and their willingness to set their rules as the global ones. 
The Convention is rooted in the urban context of the industrialized world, which only partially 
resembles the conditions of the developing world. Criticism that followed and the low level of 
ratifi cations led to another ILO’s document adapted in 1999 – Worst Forms of Child Labour 
Convention no. 182. To win the global support this convention has set new goals, acceptable 
for most of the countries, but at the cost of limiting the set of standards.





S t o s u n k i  M i ę d z y n a r o d o w e  –  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  •  n r  1  ( t . 4 9 )  2 0 1 4

Krzysztof M. Księżopolski, Urszula Stefanowicz, Tomasz Niewola

KONSEKWENCJE XIX KONFERENCJI W SPRAWIE 
USTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEGO REŻIMU 

OCHRONY KLIMATU (COP 19)

 1. Geneza międzynarodowego reżimu ochrony klimatu 

Początek budowy międzynarodowego reżimu ochrony klimatu wiąże się z powo-
łaniem w 1988 r. pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowi-
ska (The United Nations Environment Programme – UNEP) i Światowej Organiza-
cji Meteorologicznej (The World Meteorological Organization – WMO), Międzyrzą-
dowego Panelu Klimatycznego (The Intergovernmental Panel on Climate Change 
– IPCC). Celem ustanowienia tego panelu była budowa międzynarodowego konsen-
susu naukowców zajmujących się zmianami klimatu i ich konsekwencjami, diagnoza 
problemu oraz poszukiwanie strategii mającej to zagadnienie rozwiązać. 

Kluczową rolę w działaniu IPCC odgrywali naukowcy i przedstawiciele świata 
biznesu z państw Północy. Szczególnie liczni byli reprezentanci państw europejskich, 
co wskazywało na wagę, jaką te państwa przykładały do kwestii ochrony klimatu1. 
Pod pierwszym raportem IPCC podpisali się naukowcy z 29 państw: Australii, Austrii, 
Belgii, Brazylii, Kanady, Danii, Chin, Egiptu, Etiopii, RFN, Finlandii, Francji, NRD, 
Indii, Włoch, Kenii, Kanady, Holandii, Japonii, Nowej Zelandii, Nigerii, Arabii Sau-
dyjskiej, Senegalu, ZSRR, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii2. Efekty prac IPCC stały się podstawą rezolucji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, która zapoczątkowała negocjacje nad Ramową Konwencją Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention

1 W 1990 r. IPCC opublikował pierwsze efekty swojej działalności, na które składały się raporty trzech 
grup roboczych na temat: ocena informacji naukowych dotyczących zmian klimatu, ocena wpływu zmian 
klimatu na ekologię i obszar społeczno-ekonomiczny, formułowanie strategii, cały dokument nosił nazwę 
The IPCC First Assessment Report.

2 J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (red.), Climate Change. The IPCC Scientifi c Assessment, 
Cambridge 1990, s. 353–358.
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on Climate Change – UNFCCC). Negocjacje rozpoczęły się w grudniu 1990 r., 
a zakończyły się podpisaniem konwencji na drugiej globalnej konferencji w Rio de 
Janerio 5 czerwca 1992 r. Konwencja dotyczyła ustabilizowania koncentracji gazów 
cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej ingeren-
cji w system klimatyczny. Realizacja celu konwencji miała następować poprzez usta-
nowiony w niej mechanizm ram negocjacyjnych, jakim jest konferencja klimatyczna 
państw stron Konwencji w sprawie zmian klimatu (Conference of the Parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change – COP), zwoływana co 
roku. W ramach konwencji ustanowiono trzy mechanizmy: handel emisjami gazów 
cieplarnianych, instrument wspólnych wdrożeń (Joint Impelementation) oraz mecha-
nizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanizm – CDM), które miały stano-
wić narzędzia umożliwiające realizację celów. Stronami UNFCCC jest 196 państw, 
co oznacza, iż ma ona charakter globalny. Powszechne poparcie UNFCCC świadczy 
o postrzeganiu tego zagadnienia jako problemu globalnego, który nie może być roz-
wiązany przez pojedyncze państwa lub ich grupę, lecz wymaga globalnego działania. 
Podobny mechanizm współpracy jest widoczny w innych dziedzinach stosunków mię-
dzynarodowych, takich jak handel (Światowa Organizacja Handlu), czy fi nanse (Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy). Istotny wpływ na współdziałanie w zakresie ogra-
niczenia zmian klimatu ma również fakt, iż ten globalny problem stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa państw i stabilności stosunków międzynarodowych3.

Początek negocjacji nad protokołem do Ramowej Konwencji, zwanym jako Pro-
tokół z Kioto, miał miejsce w Berlinie w marcu 1995 r., co symbolicznie wskazuje na 
znaczenie Europy w tym procesie. Protokół z Kioto dotyczy redukcji sześciu gazów 
cieplarnianych, które są przeliczane na CO2

4. Protokół zawiera zobowiązania ilościowe 
do redukcji dwutlenku węgla. Państwa zamieszczone w załączniku I (czyli państwa 
Północy) zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w latach 2008–
–2012 o co najmniej 5% w stosunku do poziomu z 1990 r. (dla krajów rozwiniętych). 
Mimo podpisania protokołu Stany Zjednoczone nie ratyfi kowały go, co spowodowało 
wiele trudności w jego wprowadzeniu w życie z uwagi na podwójny wymóg ratyfi -
kacji (liczby państw i wielkości emisji)5. Przede wszystkim dzięki aktywności Unii 
Europejskiej udało się przekonać Rosję do ratyfi kacji tej umowy, co zaowocowało 
jego wejściem w życie 16 lutego 2005 r. Spóźnione wejście w życie Protokołu z Kioto 
spowodowało, iż już w 2005 r. w Montrealu rozpoczęto negocjacje zmierzające do usta-

3 Zob. szerzej: K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekologiczne, w: K. Wojtaszczyk, A. Materska-
-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009. 

4 Dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), tlenku azotu (N2O), fl uorowęglowodorów (HFCs), perfl u-
orowęglowodorów (PFCs), sześciofl uorku siarki (SF6).

5 W artykule 25 Protokołu z Kioto zapisano, iż „wejdzie on w życie dziewięćdziesiątego dnia od 
daty, w której nie mniej niż 55 stron konwencji (obejmujących strony wymienione w Załączniku I) emisje 
wynoszą co najmniej 55% całkowitych emisji dwutlenku węgla w 1990 r. […] Wielkość emisji, do której 
odnosił się protokół powodowała, iż Stany Zjednoczone posiadały 36,1% wielkości wszystkich emisji CO2, 
wraz z Rosją, mającą 17,4% wielkości emisji, umożliwiało to łącznie zastosowanie weta”.
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nowienia regulacji, które miały obowiązywać po 2012 r. (daty pierwotnego obowiązy-
wania tej regulacji)6. Uzgodnienia dotyczące nowego reżimu klimatycznego miały pier-
wotnie zakończyć się w 2009 r. na COP 15 (z odpowiednim wyprzedzeniem, by był czas 
na ratyfi kację przez strony do 2012 r.). Złożoność problemu i odmienność stanowisk 
spowodowały, iż dopiero podczas COP 17 w Durbanie udało się uzgodnić kolejny ter-
min ustanowienia nowych regulacji na 2015 r., a termin ich wejścia w życie na 2020 r. 

Następna, XIX Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu rodzi pytanie o znaczenie działań podejmowanych w 2013 r. 
dla ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu. Analiza kolejnych eta-
pów negocjacji z tak krótkiej perspektywy jest zadaniem trudnym, ponieważ nie 
wszystkie informacje i dane są dostępne publicznie, mimo to opierając się na analizie 
wypowiedzi, dokumentów, często sprzecznych można taką próbę podjąć.

 2. COP 19 – kolejny etap negocjacji

Tak jak w przypadku wielu konferencji międzynarodowych poświęconych zagadnie-
niom ochrony środowiska, przedstawiciele państw, komentując wyniki spotkania wyka-
zali duży poziom optymizmu, który nie zawsze koresponduje z osiągniętymi efektami. 
Na ofi cjalnej stronie agendy ONZ odpowiedzialnej za negocjacje – UNFCCC można 
przeczytać, że konferencja w Warszawie zakończyła się sukcesem. Entuzjastycznie 
opisuje spotkanie Christiana Figueres, sekretarz generalna UNFCCC, która na swoim 
blogu napisała, iż cele spotkania zostały zrealizowane, a rządy pozostają na drodze do 
nowego uniwersalnego porozumienia7. Prezydent COP, były polski minister środowi-
ska, Marcin Korolec, stwierdził, iż konferencja w Warszawie to „kluczowy krok do 
osiągnięcia ostatecznego porozumienia w Paryżu w 2015 r.”8 Jednak takie same uspo-
kajające informacje dotyczące negocjacji były przedstawiane po zakończeniu COP 18 
w Doha, gdzie strony „uzgodniły harmonogram pracy nad nowym porozumieniem do 
2015 r.”9 Już w 2011 r. deklarowano prowadzenie w trybie pilnym prac w ramach Plat-
formy z Durbanu w dwu aspektach – nowego porozumienia, które ma wejść w życie 
w 2020 r. oraz intensyfi kacji działań redukcyjnych przed 2020 r. Rozmawiano również 
o skali strat i szkód powodowanych przez długoterminowe skutki zmian klimatu oraz 
o programie pracy nad długoterminowymi fi nansami klimatycznymi10.

6 Na COP 17 przedłużono obowiązywanie protokołu z Kioto do 2020 r. 
7 Zob. http://fi gueres-unfccc.net/2013/12/11/why-cop-19-rocked (07.01.2014).
8 Zob. http://unfccc.int/fi les/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/131123_

pr_closing_cop19.pdf (07.01.2014).
9 Zob. http://unfccc.int/fi les/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20120812_cop18_close.

pdf (07.01.2014).
10 Zob. http://unfccc.int/fi les/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20111112cop17fi nal. 

pdf (07.01.2014); http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf; http://unfccc.int/resource/
docs/2011/cop17/eng/09a02.pdf (07.01.2014).
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Rzeczywisty postęp w tych obszarach nie odpowiada oczekiwaniom wielu państw, 
najbardziej narażonych na negatywne skutki zmian klimatu, oraz organizacji poza-
rządowych. Symbolem tego jest bezprecedensowa deklaracja delegata Filipin, Yeb 
Sano, który na rozpoczęciu COP 19 wystąpił z dramatycznym apelem, nawiązującym 
do tragicznych skutków tajfunu Haiyan i wzywającym do zatrzymania szaleństwa 
(w odniesieniu do ciągle rosnących emisji gazów cieplarnianych), a następnie pod-
jął trwającą przez cały „szczyt” głodówkę. Zadeklarował również, że będzie konty-
nuował post każdego trzynastego dnia miesiąca jako formę upamiętnienia wydarzeń 
COP 1911. Podjęcie tego typu działań przez przedstawiciela Filipin świadczy o bezsil-
ności i determinacji tej grupy państw, która nie znajduje zrozumienia wśród państw 
rozwiniętej Północy.

Japonia i Australia publicznie ogłosiły osłabienie swoich działań na rzecz klimatu. 
Nowy rząd Australii krótko przed „szczytem” stwierdził, że wycofuje się z realiza-
cji przyjętych wcześniej ustaw klimatycznych (które i tak nie należały do najbardziej 
ambitnych). Japonia już w trakcie negocjacji przedstawiła nowy, niższy cel reduk-
cyjny, który uzasadniła skutkami katastrofy w Fukushimie (argument skomentowany 
przez japońskie organizacje pozarządowe jako fałszywy). Decyzje tych państw wpisały 
się w trend rozpoczęty przez wycofanie się Kanady12 z realizacji Protokołu z Kioto.

Państwa Północy zrobiły jak dotąd bardzo mało, żeby wywiązać się ze swoich 
obietnic z Durbanu co do podniesienia obowiązujących ich celów redukcyjnych przed 
2020 r., a to m.in. te obietnice skłoniły państwa szybko rozwijające się do udzielenia 
wstępnej zgody na przyjęcie zobowiązań po 2020 r. w ramach przyszłego porozumie-
nia. W Warszawie państwa nie doszły do porozumienia nawet w sprawie ratyfi kacji 
drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto – uzgodnionego podczas COP 18 
w Doha, co było warunkiem zaangażowania G 77 i Chin w dyskusje w ramach Plat-
formy z Durbanu. Strony nadal spierają się o zasady obliczania uprawnień do emisji 
w nowym okresie rozliczeniowym. Rosja – po tym, jak jej protesty zostały zignoro-
wane w Doha – konsekwentnie blokuje dalsze dyskusje. 

Pod koniec spotkania pojawiło się ryzyko zerwania rozmów. Przykładem wyso-
kiej temperatury sporów może być zdarzenie z 21 listopada 2013 r., kiedy wcze-
snym rankiem przedstawiciele grupy G 77 i Chin wyszli w trakcie spotkania doty-
czącego mechanizmu strat i szkód, ponieważ Stany Zjednoczone, Australia, Kanada 
i inne państwa rozwinięte domagały się odsunięcia dyskusji na ten temat na czas po 
COP 21 w Paryżu13. Delegaci G 77 postrzegali to działanie (słusznie) jako chęć odrzu-
cenia historycznej odpowiedzialności fi nansowej państw rozwiniętych, z wysokimi 

11 „I will continue to do #FastingForTheClimate on the 13th day of each month, as a remembrance 
of the 13 days of #FastingForTheClimate”, https://twitter.com/YebSano/status/404359734045577216 
(07.01.2014); http://www.boell.de/en/2013/12/03/after-cop-19-warsaw-checkmate-international-climate-
politics (07.01.2014).

12 Canada Pulls Out of Kyoto Protocol, „CBC News” z 12 grudnia 2011 r. 
13 Zob. http://www.democracynow.org/2013/11/20/as_poor_countries_walk_out_of (09.01.2014).



107Konsekwencje XIX konferencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu (COP 19)

 emisjami, za straty i szkody występujące na skutek zmian klimatu w państwach, któ-
rych emisje są niskie. Główna negocjatorka Wenezueli, Claudia Salerno, która była 
w tej grupie, skomentowała to ostro, jako wyjątkową śmiałość ze strony państw roz-
winiętych, skoro mówią, że „nawet nie rozważają obniżania emisji, a jednocześnie 
nie rozważają też pokrywania kosztów, jakie inni ponoszą za ich brak działania”14.

Państwa Północy do prowadzonych negocjacji podchodzą pragmatycznie, chro-
niąc się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, co w ich sytuacji budżetowej po 
kryzysie 2008 r. jest uzasadnione. Uważają, iż koszty będą generowane nie tylko przez 
pomoc dla państw Południa, ale również same będą ponosić koszty negatywnych skut-
ków zmian klimatu. Już dzisiaj Stany Zjednoczone ponoszą skutki nie tylko huraganu 
Sandy, który przyniósł im 65 mld USD strat, ale także rosnącej liczby innych ekstre-
malnych zjawisk pogodowych15.

Po raz kolejny rozmowy trwały całe noce, a w najważniejszych obszarach koń-
cowe decyzje były podejmowane „po czasie”. Przedłużające się dyskusje sprowadzały 
niestety tworzone teksty decyzji na coraz niższy poziom – osłabiały je w kolejnych 
przybliżeniach do „wspólnego mianownika”. Ostateczna wersja najważniejszej decyzji 
konferencji „Dalsze postępy Platformy z Durbanu”16 była rezultatem ostrej walki o nie-
mal każde słowo i w trakcie tej walki z jej treści znikło wiele istotnych elementów.

 3. Główne obszary sporów i dyskusji podczas COP 19 

Kluczowym zapisem decyzji Dalsze postępy Platformy z Durbanu jest jej paragraf 
2(b), w którym zobowiązania omawiane wcześniej, zostały zastąpione przez „wkłady” 
– co jest określeniem słabszym – ale też kompromisem między stanowiskiem państw 
rozwiniętych, które opowiadały się za zobowiązaniami dla wszystkich, a stanowiskiem 
państw gospodarek wschodzących, przede wszystkim Chin i Indii, które domagały się 
zachowania podziału na zobowiązania dla krajów rozwiniętych i dobrowolne działania 
krajów rozwijających się17.

Zapis „wkładów, które państwa zamierzają wnieść, bez przesądzania prawnego 
charakteru tychże wkładów” ma podobny charakter do zapisu przyjętego dwa lata 
wcześniej – „rezultat z mocą prawną…” (outcome with legal force) – otwiera osobne 
pole do interpretacji, co dokładnie ma oznaczać słowo „wkłady” i jaki ma być prawny 

14 Ibidem.
15 Billion-Dollar Weather/Climate Disasters, http://www.ncdc.noaa.gov/billions (09.01.2014); 

National Climatic Data Center. National Oceanic and Atmospheric Administration. Retrieved June 13, 
2013 (09.01.2014).

16 Further Advancing the Durban Platform, http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/deci-
sions/application/pdf/cop19_adp.pdf (27.12.2012).

17 Further Advancing the Durban Platform, par. 2(b), http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_
nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_adp.pdf (09.01.2014).
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charakter tych „wkładów”. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że strony 
negocjacji będą się nad tym zastanawiać aż do COP 21 w Paryżu. Możliwe jest nawet, 
że rozważania nad prawną interpretacją tych zapisów będą się przeciągać do wejścia 
nowego porozumienia w życie, czyli aż do 2020 r. Państwa są zaproszone do okre-
ślenia i zakomunikowania swoich „wkładów”, jednak nie oznacza to, że są do tego 
zobowiązane. Dodatkową furtkę tworzy zapis w nawiasie „do pierwszego kwartału 
2015 r. przez strony do tego gotowe”, który oznacza, że te państwa, które nie będą 
się czuły gotowe, nie muszą przedstawiać swoich „wkładów” do końca pierwszego 
kwartału 2015 r., tylko „z odpowiednim wyprzedzeniem”, które to określenie rów-
nież można różnie interpretować. Przed COP 19 oczekiwano, że wszystkie państwa 
zaprezentują swoje „zobowiązania” jeszcze w 2014 r., a najlepiej przed Szczytem 
Klimatycznym Wysokiego Szczebla organizowanym przez Sekretarza Generalnego 
ONZ Ban Ki-Moona, który ma odbyć się 23 września 2014 r. Zapis wskazujący na 
2015 r. świadczy, że nikt nie przedstawi swoich „wkładów” wcześniej. Ogranicza 
też, w porównaniu z wcześniejszymi założeniami, czas na porównanie i podsumowa-
nie wszystkich deklaracji i określenie różnicy między sumą proponowanych działań, 
a tym, co udało się zgromadzić. 

U podstaw sporu wokół „zobowiązań” i powstałego w efekcie zapisu leży głęb-
sza debata na temat obowiązującego podziału na państwa rozwinięte i rozwijające się. 
Wszystkie strony są świadome, że nie jest to podział aktualny, jednak nie ma zgody co 
do tego, czy powinien być zastąpiony. Czy potrzebuje tylko korekty, czy całkowicie 
nowego podejścia i nowych wskaźników podziału? Czy ma zostać zastąpiony innym 
systemem, a jeśli tak, to według jakich kryteriów państwa miałyby być podzielone? 
Czy i w jaki sposób ma być uwzględniona kwestia historycznej odpowiedzialności 
oraz zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności i możliwości poszcze-
gólnych państw CBDR+RC (common but differentiated responsibilities and respec-
tive capabilities)? Gdzie jest miejsce dla zasady equity – równości i sprawiedliwości 
klimatycznej i jakie wskaźniki miałyby ją określać? Na te wszystkie pytania dotych-
czasowe dyskusje nie przyniosły odpowiedzi, a bez nich zbudowanie skutecznego 
porozumienia może okazać się niemożliwe.

Wykreślenie z tekstu decyzji odniesienia do zasady sprawiedliwości, mimo iż na 
spotkaniu w Bonn w czerwcu 2013 r. dyskutowano już nawet nad propozycją budowy 
Ram Odniesienia dla tej zasady18, trzeba uznać za niepokojące. Nietypowa i trudna do 
zinterpretowania była rola Indii w dyskusji na ten temat, ponieważ dotąd to one głośno 
domagały się tego typu zapisów, a tym razem doprowadziły do usunięcia odniesień do 
kwestii sprawiedliwości z kilku punktów tekstu. Uzasadniały to zachwianiem równowagi 
dyskusji – osłabianiem przez państwa rozwinięte znaczenia historycznej odpowiedzial-
ności, a wzmacnianiem znaczenia przyszłych wysiłków redukcyjnych – co interpretują 
jako kolejną próbę przeniesienia ciężaru ochrony klimatu na państwa rozwijające się.

18 Zob. http://unfccc.int/resource/docs/2013/adp2/eng/10infsum.pdf, s. 26 (09.01.2014).
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Jak dotąd wszystko wskazuje na to, że wiążących zobowiązań, które byłyby 
wystarczająco skuteczne w ograniczaniu zmian klimatu, nie uda się przyjąć. Dysku-
sja zmierza w kierunku zbioru dobrowolnych wkładów do przyszłego porozumienia, 
przyjętych na poziomie narodowym, bez odniesienia lub z bardzo słabym odniesie-
niem do wskazań naukowych, czy zasady „sprawiedliwości”. Są szanse, że da to 
w efekcie wspólne, ale bardzo słabe i niewiążące porozumienie, które może też być 
w jakimś stopniu „elastyczne” – co pozwoli na dostosowywanie intensywności działań 
do okoliczności zewnętrznych. Nie chodzi przy tym niestety jedynie o zapewnienie 
państwom możliwości podnoszenia celów.

Jeżeli, tak jak chce tego m.in. rząd Polski, nowe porozumienie ma być przede 
wszystkim łatwe do zaakceptowania i wdrożenia przez wszystkie strony negocjacji19, 
to dalsze prace nad nim będą służyły sprowadzeniu go do najniższego wspólnego 
mianownika. Ten trend, wyraźnie widoczny na spotkaniu w Warszawie, daje małe 
szanse na skuteczne zahamowanie zmian klimatu. Nieco nadziei pozwala zachować 
tylko zapis przeforsowany m.in. przez małe państwa wyspiarskie – czyli odniesienie 
w decyzji do artykułu 2 konwencji20.

Warto wspomnieć, że decyzja o Dalszych postępach Platformy z Durbanu zaczyna 
się od odniesienia do I części V raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Kli-
matu. Po raz kolejny podkreślona jest w niej waga zagrożenia oraz różnica między 
wysokością sumy obecnych zobowiązań stron a poziomem niezbędnym do zatrzy-
mania wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 2 lub 1,5°C. Wspomniana jest 
też konieczność wzmocnienia obecnie funkcjonującego systemu i pilnej realizacji już 
przyjętych zobowiązań. Jednak wszystkie te ważne zapisy z preambuły nie przekła-
dają się na konkrety.

Rządom udało się utworzyć Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat 
i Szkód21, który ma odpowiadać na potrzeby państw rozwijających się najbardziej 
narażonych na negatywne skutki zmian klimatu. Dla wielu państw najsłabiej rozwi-
niętych był on priorytetem COP 19. Treść decyzji powstawała wśród ostrych sporów, 
o których wspomniano już wcześniej (wyjście przedstawicieli G 77 + Chiny ze spo-
tkania w tej sprawie).

Właściwe miejsce tego mechanizmu w działaniach regulowanych przez UNFCC 
można określić w skrócie jako „ostatnią deskę ratunku dla najsłabszych”. We wcze-
śniejszych etapach negocjacji dotyczyły one przede wszystkim ograniczania emisji. Im 
bardziej oczywiste stawało się, że nie uda się ograniczyć ich w skali globalnej w stop-
niu wystarczającym dla uniknięcia wielorakich negatywnych skutków zmian klimatu, 

19 Minister Korolec at NYC Bar Association, s. 7, http://www.cop19.gov.pl/latest-news/items/minister-
korolec-at-nyc-bar-association (09.01.2014).

20 „Ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby 
niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny”.

21 Zob. http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_lossandda-
mage.pdf (09.01.2014).
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tym więcej uwagi zaczęto poświęcać kwestiom adaptacji, czyli dostosowywania się do 
zachodzących zmian. Intensywne działania adaptacyjne miały w założeniu pozwolić 
na ograniczenie lub zapobieżenie potencjalnym szkodom i stratom.

W ostatnich latach politycy uświadomili sobie, że skuteczność działań adapta-
cyjnych – przy przewidywanym lawinowym narastaniu i intensyfi kacji negatywnych 
skutków zmian klimatu – także będzie miała swoje granice. Chodzi przy tym nie 
tylko o poradzenie sobie ze wzrostem gwałtowności oraz liczby ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, ale także o wpływ zjawisk rozwijających się stopniowo, jak zakwasza-
nie oceanów czy wzrost temperatur. Skutkiem takich stopniowych zmian może być 
np. zmniejszanie się obszarów nadających się do produkcji rolnej i straty z tego tytułu.

Utworzony mechanizm ma pełnić różne funkcje, w tym: (a) poszerzanie wiedzy 
i zrozumienia odnośnie do sposobów zarządzania ryzykiem w związku ze stratami 
i szkodami związanymi z niekorzystnymi skutkami zmian klimatu, w tym efektami zja-
wisk rozwijających się stopniowo, co było postulatem G 77; (b) wzmacnianie wymiany 
informacji, koordynacji, spójności i synergii między zainteresowanymi stronami; 
(c) intensyfi kacja działań i wsparcia, w tym fi nansowego, technologicznego i wzmoc-
nienia instytucjonalnego, związanych ze stratami i szkodami powstałymi w efekcie 
niekorzystnych skutków zmian klimatu, tak by umożliwić krajom podjęcie działań22.

Za wdrażanie mechanizmu ma odpowiadać Komitet Wykonawczy, który będzie 
raportował postępy i odpowiadał przed Konferencją Stron Konwencji (COP). Pierw-
sze spotkanie komitetu przewidziano na marzec 2014 r. Państwa rozwinięte uzyskały 
przypisanie mechanizmu do Ram Instytucjonalnych Działań Adaptacyjnych z Cancun. 
Nie stanowi więc on samodzielnej, odrębnej jednostki – nie został uznany za „trzeci 
fi lar” fi nansowania klimatycznego, mimo iż domagały się tego państwa G 77. Takie 
rozwiązanie może oznaczać, iż Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód 
będzie wykorzystywany tylko do działań adaptacyjnych. Dla zachowania przejrzysto-
ści systemu i wyraźniejszego rozdzielenia obszarów działania korzystniejsze byłoby 
„usamodzielnienie” nowego mechanizmu, zgodnie z propozycją G 77. Za pozy-
tywne można uznać, iż zapis z samej decyzji potwierdza, że straty i szkody wykra-
czają poza zagadnienie adaptacji, a więc uznaje różnice między adaptacją a „stra-
tami i szkodami”. Szanse na wzmocnienie, a nawet wyodrębnienie daje też rewizja, 
której mechanizm ma zostać podany w 2016 r. na COP 22, co jest niewątpliwym 
zwycięstwem grupy G 77.

Delegacje państw rozwijających się przyjechały na spotkanie w Warszawie nasta-
wione na intensywną i efektywną dyskusję o fi nansach klimatycznych. Oczekiwały, 
że w Warszawie zapadną m.in. istotne decyzje na temat Zielonego Funduszu Klima-
tycznego i fi nansowania długoterminowego. W tym obszarze efekty COP 19 są nad-
zwyczaj skromne. W Warszawie padła jedna deklaracja przekazania środków na Zie-
lony Fundusz – Szwecja obiecała około 45 mln USD, Korea Południowa ponowiła 

22 Ibidem.
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też swoją wcześniejszą deklarację – 40 mln USD23, ale większość państw wstrzymała 
się z deklaracjami. Prawdopodobnie pojawią się one, kiedy Zielony Fundusz będzie 
już przyjmował środki (co ma nastąpić w połowie 2014 r.).

Nie powstał konkretny plan działania dla wypełnienia zobowiązania ze Szczytu 
w Kopenhadze, przewidującego przekazywanie państwom rozwijającym się wsparcia 
stopniowo rosnącego do poziomu 100 mld USD rocznie na cele klimatyczne w 2020 r. 
W ramach Warszawskiej decyzji w sprawie długoterminowego fi nansowania24 usta-
lono tylko, że państwa rozwinięte będą od 2014 r. co dwa lata informowały publicz-
nie o swoich wysiłkach w tym obszarze. Zaplanowano też kolejne warsztaty tech-
niczne, służące poszukiwaniu sposobów na zgromadzenie obiecanych środków. Co 
dwa lata mają się odbywać spotkania ministerialne wysokiego szczebla, które mają 
służyć wzmocnieniu woli politycznej dla tego działania.

W pierwotnych założeniach do tych 100 mld USD w 2020 r. państwa miały 
dochodzić stopniowo, zwiększając pulę środków, które do 2012 r. były przekazywane 
w ramach tzw. szybkiej pomocy. Jak na razie tej pomocy nadal nic nie zastąpiło, 
a państwa rozwinięte unikają nie tylko jakichkolwiek publicznych obietnic, ale nawet 
rozmowy na temat przyjęcia celów pośrednich zwiększających pomoc w nadchodzą-
cych latach. Stany Zjednoczone zablokowały w Warszawie wszystkie konkretne zapisy 
dotyczące tych kwestii. Państwa rozwijające się oczekiwały deklaracji przekazywa-
nia 60–70 mld USD rocznie od połowy okresu 2013–2020, jednak te oczekiwania nie 
zostały spełnione. Nie udało im się też wywalczyć zobowiązania do przeznaczania 
przynajmniej 50% publicznych środków „klimatycznych” na działania adaptacyjne, 
które pozostają poważnie niedofi nansowane na całym świecie. Państwa rozwinięte 
podkreślają konieczność tworzenia „innowacyjnych mechanizmów fi nansowych” oraz 
zapewnienia jak największego udziału środków prywatnych w fi nansach klimatycz-
nych. Przerzucają odpowiedzialność w obszarze fi nansowania na kraje rozwijające 
się, które mają zapewnić bezpieczne warunki i zachęty do inwestowania kapitału 
prywatnego. Udało im się przeforsować zapisy o tworzeniu przyjaznego środowiska 
( enabling environment) do fi nansowania z różnych źródeł. Państwa rozwinięte wydają 
się nie przyjmować do wiadomości, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać 
zachęcając sektor prywatny do inwestycji – szczególnie w sferze adaptacji, gdzie jest 
wiele zadań, których realizacja z założenia nie może przynieść bezpośrednich zysków. 

„Finansowy COP” zakończył się na symbolicznym ukłonie w kierunku państw 
najsłabiej rozwiniętych – zasileniu Funduszu Klimatycznego środkami w wysoko-
ści nieco przekraczającej 100 mln USD. Środki przekazane przez: Niemcy, Francję, 

23 Zob. http://www.huffingtonpost.com/2013/12/04/green-climate-fund-un_n_4381999.html 
(09.01.2014); http://www.boell.de/en/2013/12/03/after-cop-19-warsaw-checkmate-international-climate-
politics (09.01.2014); http://www.rtcc.org/2013/09/10/south-korea-pledges-40-million-to-green-climate-
fund (09.01.2014). 

24 Zob. http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_lt. pdf 
(09.01.2014).



112 Krzysztof M. Księżopolski, Urszula Stefanowicz, Tomasz Niewola

Szwajcarię, Finlandię i Norwegię umożliwią temu funduszowi dopięcie budżetu i tym-
czasowo uratują go od upadku, ale z pewnością nie są żadnym trwałym rozwiązaniem 
braku środków na adaptację. Z postaw negocjacyjnych państw rozwiniętych wynika, 
że nie zamierzają one w najbliższym czasie zwiększać strumienia środków płynących 
do krajów rozwijających się. Istnieje więc duże ryzyko, że jeśli jakiekolwiek środki 
zostaną tym celom przypisane, to odbędzie się ze stratą dla pomocy rozwojowej.

Brak postępów w kwestiach fi nansowych był kolejną – po braku ambicji dzia-
łań redukcyjnych – przyczyną zaostrzenia konfl iktu między państwami rozwiniętymi 
a rozwijającymi się podczas negocjowania Platformy z Durbanu na rzecz intensyfi ka-
cji działań (ADP). Państwa rozwijające się z Indiami i Chinami na czele nalegają, by 
państwa rozwinięte zrealizowały wcześniejsze zobowiązania, zarówno redukcyjne, jak 
i fi nansowe – odbudowując w ten sposób swoją wiarygodność – zanim będą doma-
gać się poważnej dyskusji o zobowiązaniach dla wszystkich stron w ramach nowego 
porozumienia.

Ich rozczarowanie przełożyło się na mało konstruktywny udział w rozmowach. 
Nie zaprezentowały też postępów we własnych działaniach ograniczających emisje, 
których rzekomy brak jest pretekstem dla państw rozwiniętych do powstrzymywa-
nia się od wzmacniania ich obecnych celów. W ten sposób słabość bieżących działań 
państw rozwiniętych w coraz większym stopniu przekłada się na osłabianie kształtu 
i potencjalnej skuteczności działań planowanych na okres po 2020 r.

W obszarze ochrony lasów COP 19 był niewątpliwie sukcesem. Przyjęto siedem 
decyzji dotyczących ograniczania emisji powodowanych przez wylesianie i degrada-
cję lasów – Warszawskie Ramy Mechanizmu REDD+ (Redukcji Emisji z Wylesiania 
i Degradacji Lasów)25. Decyzje te są kulminacją wielu lat trudnej pracy – ich przyjęcie 
jest długo wyczekiwanym przełomem w tej sferze działania na rzecz klimatu. Decyzje 
te mają duże znaczenie, ponieważ wylesianie w skali globalnej przekłada się na około 
20% światowych emisji. 

Pakiet zapewnia podstawy do spójnego i transparentnego działania, wskazuje 
właściwe sposoby zarządzania i koordynacji, które mają jednocześnie gwarantować 
zrównoważone korzystanie z zasobów leśnych i ich ochronę oraz zabezpieczać inte-
resy lokalnych społeczności żyjących w lasach lub ich okolicach (których funkcjono-
wanie jest uzależnione od korzyści pochodzących z lasów). Przyjęte decyzje objęły 
też ustanowienie nowego mechanizmu wsparcia fi nansowego. Państwa uzgodniły, 

25 Zob. http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_redd_
fi nance.pdf (09.01.2014); http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/
cop19_mitigationactions_forest.pdf (09.01.2014); http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/deci-
sions/application/pdf/cop19_fms.pdf (09.01.2014); http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/
decisions/application/pdf/cop19_safeguards_1cp16a1.pdf (09.01.2014); http://unfccc.int/fi les/meetings/
warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_frl.pdf (09.01.2014); http://unfccc.int/fi les/meetings/
warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_mrv.pdf (09.01.2014); http://unfccc.int/fi les/meetings/
warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_drivers_deforestation.pdf (09.01.2014).



113Konsekwencje XIX konferencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu (COP 19)

że przyznawanie środków będzie uzależnione od osiąganych rezultatów i w związku 
z tym kraje ubiegające się o wypłaty mają udostępniać informacje na temat realizacji 
działań ochronnych – udowadniać zgodność z wymogami26. Zarząd Zielonego Fun-
duszu Klimatycznego jeszcze przed COP 19 w Warszawie w październiku 2013 r. 
zdecydował, że realizacja REDD+ leży w zakresie jego zadań. Fundusz będzie więc 
odgrywał kluczową rolę w rozdzielaniu środków. Równolegle do tych decyzji w trak-
cie COP 19 Norwegia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ogłosiły, że do 2020 r. 
przekażą łącznie 280 mln USD na nowy fundusz Banku Światowego BioCarbon Fund 
Initiative for Sustainable Forest Landscapes (poza ramami UNFCCC)27.

 4. Rola NGO w procesie międzynarodowych negocjacji 
klimatycznych 

Przed opisaniem roli organizacji pozarządowych w procesie negocjacyjnym, konieczne 
jest pokazanie danych statystycznych. W COP 19 uczestniczyło 190 państw-stron 
reprezentowanych przez 4011 negocjatorów i dwa państwa obserwujące rozmowy 
(Stolica Apostolska i Palestyna), reprezentowane przez 11 negocjatorów. W COP 
w Warszawie wzięło ponadto udział 658 dziennikarzy z 339 różnych mediów, 156 
przedstawicieli 23 jednostek Sekretariatu Narodów Zjednoczonych28, 145 przedstawi-
cieli 19 wyspecjalizowanych agencji i organizacji powiązanych z ONZ29, 363 przed-
stawicieli 52 organizacji międzyrządowych30, a także 3031 przedstawicieli 587 orga-
nizacji pozarządowych z większości państw świata o bardzo różnym charakterze,
w tym organizacje:

– ekologiczne i środowiskowe, nie tylko zajmujące się klimatem, jak np.: Climate 
Action Network, Friends of the Earth, Third World Network, IndyACT-The League of 
Independent Activists, Greenpeace, WWF, ale też chroniące środowisko – Global Envi-
ronmental Institute, Polish Ecological Club lub przyrodę – The Nature Conservancy, 
National Wildlife Federation; bioróżnorodność – Nature and Biodiversity Conserva-

26 Zob. http://unfccc.int/fi les/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_redd_
fi nance.pdf (09.01.2014).

27 Zob. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/20/biocarbon-fund-initiative-promote-
sustainable-forest-landscapes (09.01.2014).

28 Między innymi: UN Development Programme, UN Environment Programme, Secretariat of UN 
Convention to Combat Desertifi cation, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, UN Global 
Compact, UN Childrens Fund, UN University, Economic Commission for Africa.

29 Między innymi: FAO, GEF, IPCC, WHO, WMO, WTO, sekretariat GCF, International Civil Avia-
tion Organisation, International Maritime Organisation, International Atomic Energy Agency, International 
Monetary Fund, World Bank.

30 Adaptation Fund Board, African Union Commission, African Development Bank Group, EBRD, 
EIB, Asian Development Bank, Center for International Forestry Research, European Forest Institute, Euro-
pean Space Agency, Global Water Partnership Organisation, International Energy Agency, IUCN, OPEC itd.



114 Krzysztof M. Księżopolski, Urszula Stefanowicz, Tomasz Niewola

tion Union; ptaki – np. BirdLife International; lasy – np. Forest Stewardship Coun-
cil, Global Forest Coalition; lodowce – International Cryosphere Climate Initiative; 
zajmujące się czystością powietrza – np. Center for Clean Air Policy; zrównoważonym 
rozwojem – International Institute for Sustainable Development, Institute for Global 
Environmental Strategies itd.;

–  młodzieżowe, np.: Australian Youth Climate Coalition, New Zealand Youth 
Delegation Incorporated, United Kingdom Youth Climate Coalition Limited, 
World Organization of the Scout Movement, P3 Foundation i studenckie – 
np.: International Federation of Medical Students’ Associations, International 
Forestry Students’ Association; 

–  uniwersyteckie, np.: Harvard University, London School of Economics and 
Political Science; badawcze – Climate Strategies, World Resources Institute, 
Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy;

–  rolnicze i żywieniowe, np.: World Farmers’ Organisation, Southern African Con-
federation of Agricultural Unions, International Food Policy Research Institute;

–  biznesowe, np.: International Chamber of Commerce, BUSINESSEUROPE; 
przemysłowe i wydobywcze – np.: World Coal Association, World Steel Asso-
ciation; reprezentujące i pracodawców, i pracowników – np.: International 
Trade Union Confederation, Blue Green Alliance; transportowe – International 
Air Transport Association, International Union of Railways; energetyczne – 
World Energy Council; chemiczne – International Council of Chemical Asso-
ciations; 

–  zajmujące się handlem emisjami, np.: International Emissions Trading Asso-
ciation, Carbon Disclosure Project, albo transferem technologii – np.: Inter-
national Center for Environmental Technology Transfer lub CCS – Carbon 
Capture and Storage Association;

–  prawne i prawno-środowiskowe, np.: Center for International Environmental 
Law, Global Legislators Organisation for a Balanced Environment;

–  kościelne, religijne i duchowe, np.: World Council of Churches, United Church 
of Canada, Ecumenical Advocacy Alliance, Brahma Kumaris World Spiritual 
University;

–  humanitarne, charytatywne i pomocowe, np.: OXFAM International, Interna-
tional Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Christian Aid;

–  samorządowe, np. ICLEI-Local Governments for Sustainability;
–  zdrowotne, np. Health and Environment Alliance, Health Care Without Harm;
–  reprezentujące ludność tubylczą, np. Fundación para la Promoción del Cono-

cimiento Indígena, Indigenous People of Africa Coordinating Committee;
–  kobiece, np. genderCC – women for climate justice e.V.
Większość organizacji pozarządowych nie ma charakteru jednostronnego, ale 

łączy różne funkcje i cele, ma charakter rozwojowo-środowiskowy, zdrowotno-śro-
dowiskowy, społeczno-środowiskowy itp. Caritas jest religijną organizacją pomocową, 
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Federation of Young European Greens jest polityczną organizacją młodzieżową, Hein-
rich Böll Foundation zajmuje się polityką klimatyczną, demokracją i prawami kobiet 
itp. Na liście akredytowanych było też sporo organizacji przemysłowo-badawczych, 
np. Industrial Technology Research Institute, a także biznesowych zajmujących się 
środowiskiem – dążących do zmniejszenia negatywnego wpływu biznesu i/lub prze-
mysłu na środowisko lub przedstawiających się jako środowiskowe, by skuteczniej 
promować swoje postulaty i chronić business as usual, np.: International Petroleum 
Industry Environmental Conservation Association, Green Cross International. Okre-
ślenie charakteru i celów danej organizacji nie zawsze jest łatwe. Podsumowując, 
z łącznej liczby 8375 osób biorących udział w COP 19 blisko połowę stanowili przed-
stawiciele organizacji pozarządowych. Statystyki wcześniejszych spotkań wyglądają 
podobnie31.

Wśród organizacji ekologicznych i środowiskowych kluczową jest Climate 
Action Network (CAN) – międzynarodowa sieć ponad 850 organizacji pozarządo-
wych z ponad 90 krajów, promująca i wspierająca działania w celu ograniczenia powo-
dowanych przez człowieka zmian klimatu. Członkowie wymieniają się informacjami 
w ramach sieci i koordynują rozwój strategii działania na różnych poziomach – od 
międzynarodowego, przez regionalny, po krajowy. Przedstawiciele organizacji należą-
cych do CAN uczestniczą we wszystkich sesjach UNFCCC i zaznaczają swoją obec-
ność na negocjacjach na różne sposoby, dlatego na przykładzie tej organizacji można 
pokazać niemal wszystkie typy działań realizowanych przez NGO, będące obserwa-
torami procesu UNFCCC, a mianowicie:

(1) obserwacja i ocena – wielu przedstawicieli CAN to eksperci z wieloletnim 
doświadczeniem, którzy uważnie śledzą przebieg rozmów i są w stanie ocenić zna-
czenie i potencjalny wpływ każdej wprowadzanej zmiany na środowisko i społeczeń-
stwo. Dążą oni do tego, by ich ocena, jako wypadkowa ocen dużej liczby organiza-
cji z całego świata, była możliwie najbardziej obiektywna i niezależna. W ostatnich 
latach przed każdą Konferencją Stron Konwencji opracowują bardzo szczegółowe 
oceny sytuacji i propozycje rozwiązań, które są wynikiem zbiorowej pracy wszystkich 
ekspertów CAN32. Podobne stanowiska – nieco różniące się podejściem do tematu 
i oceną sytuacji – przygotowują inne duże sieci i organizacje międzynarodowe, takie 
jak WWF, Greenpeace, czy Friends of the Earth (74 krajowe grupy członkowskie 
i blisko 500 lokalnych grup aktywistów – łącznie ponad 2 miliony członków). Także 
mniejsze grupy krajowe i lokalne przygotowują swoje stanowiska – często w więk-
szym stopniu skierowane do władz danego państwa i koncentrujące się na lokal-
nych problemach. Stanowisko polskiego porozumienia organizacji pozarządowych 

31 Status obserwatora jest przyznawany organizacjom przez COP co roku. Te organizacje, które raz 
go uzyskały, mogą uczestniczyć w każdej kolejnej sesji.

32 Zob. http://www.climatenetwork.org/sites/default/fi les/warsaw_fi nal_web_0.pdf (07.01.2014); http://
www.climatenetwork.org/sites/default/fi les/warsaw_summary_english.pdf (07.01.2014).



116 Krzysztof M. Księżopolski, Urszula Stefanowicz, Tomasz Niewola

zajmujących się klimatem – Koalicji Klimatycznej miało w tym roku specyfi czny cha-
rakter ze względu na postulaty skierowane do Polski jako gospodarza COP33;

(2) doradztwo – spotkania z przedstawicielami rządów swoich i innych krajów, by 
przekazać opinie i zwrócić uwagę na nierozwiązane problemy lub zmiany w zapisach, 
które mogą mieć negatywne konsekwencje dla ludzi i środowiska. Stosunki między 
obserwatorami a ofi cjalną delegacją danego kraju mogą układać się różnie w zależno-
ści od poziomu kultury politycznej w danym państwie, poziomu rozwoju i aktywności 
społeczeństwa obywatelskiego oraz szacunku władz do prezentowanych przez nich 
opinii. W niektórych przypadkach przedstawiciele delegacji często, nawet codzien-
nie, spotykają się z przedstawicielami NGO i poznają ich ocenę sytuacji, w tym także 
ocenę konkretnych zapisów, czy rozwiązań proponowanych w ramach negocjacji przez 
inne strony. Ważnym elementem pracy doradczej jest wspieranie przedstawicieli kra-
jów najsłabiej rozwiniętych, których delegacje ze względów organizacyjnych i fi nan-
sowych są najmniej liczne. W takich delegacjach zwykle jest zbyt mało ekspertów 
i w związku z tym nie są w stanie z odpowiednią uwagą śledzić obszary negocjacji 
i zmiany we wszystkich tekstach, ani w pełni zrozumieć konsekwencje przyjmowanych 
zapisów. Dlatego często korzystają one z pomocy organizacji pozarządowych (nie tylko 
CAN, ale też wielu innych) i opierają się w podejmowaniu decyzji na ich opiniach;

(3) interwencje – czyli zwięzłe wypowiedzi zwracające uwagę na konkretne pro-
blemy w danym obszarze i przedstawiające oczekiwania środowisk pozarządowych, 
np. interwencja w trakcie sesji plenarnej otwierającej spotkanie Platformy z Durbanu 
na rzecz intensyfi kacji działań (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action)34, interwencja w trakcie Ministerialnego Dialogu Wysokiego Szcze-
bla dotycząca Finansów Klimatycznych35, czy interwencja w trakcie sesji plenarnej 
zamykającej COP/CMP36 – interwencje są działaniem na pograniczu doradztwa oraz 
informowania i akcji opisanych poniżej;

(4) informowanie – poprzez m.in.:
– wydawanie Newslettera ECO każdego dnia negocjacji, zawierającego ocenę naj-

ważniejszych wydarzeń na COP; ECO jest czytane przez wszystkich delegatów, 
obserwatorów, media i wielu ludzi monitorujących przebieg negocjacji on-line;

– informowanie mediów – poprzez rzeczników prasowych, którzy utrzymują 
stałe kontakty z mediami, organizują konferencje prasowe i opracowują 
wspólnie z ekspertami informacje prasowe; eksperci udzielają wywiadów 
i tworzą własne materiały itd.;

33 Zob. http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/stanowiska_koalicji/id/7 (07.01.2014).
34 Zob. http://www.climatenetwork.org/publication/can-intervention-cop19-adp-opening-plenary-uthra-

radhakrishnan-11-november-2013 (07.01.2014).
35 Zob. http://www.climatenetwork.org/publication/can-intervention-high-level-ministerial-dialogue-

climate-fi nance-20-november (07.01.2014).
36 Zob. http://www.climatenetwork.org/publication/can-intervention-cop19-copcmp-closing-plenary-

23-november-2013 (07.01.2014).



117Konsekwencje XIX konferencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu (COP 19)

– organizowanie seminariów, konferencji, spotkań, na których przekazują 
uczestnikom szczytów klimatycznych wyniki prowadzonych przez ich orga-
nizacje członkowskie badań i analiz lub wyjaśniają swoje propozycje rozwią-
zań politycznych;

(5) organizowanie akcji angażujących społeczeństwa obywatelskie w proces nego-
cjacji. Akcje takie mogą być organizowane na terenie COP lub na ulicach miasta, 
w którym odbywa się COP albo w mediach społecznościowych. Najbardziej znanym 
działaniem tego typy na COP jest Fossil of the Day, czyli „Skamielina Dnia” – anty-
nagroda klimatyczna przyznawana przez sieć CAN International państwom, których 
przedstawiciele prezentują najgorsze – najbardziej szkodliwe z punktu widzenia orga-
nizacji pozarządowych – opinie i stanowiska. We wcześniejszych latach były to głów-
nie stanowiska i opinie prezentowane na negocjacjach, ostatnio brane są pod uwagę 
także stanowiska i wypowiedzi przedstawiane w trakcie konferencji klimatycznych 
w poszczególnych krajach. Z akcji o charakterze happeningów na COP znana jest 
m.in. organizacja Friends of the Earth, która w Warszawie była jednym z inicjatorów 
masowego wyjścia z negocjacji (walk out37), szeroko komentowanego przez międzyna-
rodowe media, czy powszechnie rozpoznawalne ze swoich akcji Greenpeace lub WWF 
– które także przyłączyły się do tego działania. W akcjach internetowych dotyczących 
polityki środowiskowej specjalizuje się m.in. Avaaz38 . Zdaniem przedstawiciela tej 
organizacji Iaina Keith’a, dzięki ich akcji sekretarz stanu USA John Kerry pod koniec 
COP 19 był bombardowany 5000 e-maili na godzinę, wysyłanymi przez ludzi z całego 
świata. Ta forma działalności jest prowadzona przez coraz większą grupę organiza-
cji. Coraz częściej też Internet jest wykorzystywany jako otwarty kanał komunikacji 
– w sieci pojawiają się kolejne blogi prowadzone przez obserwatorów, fi lmy z akcji 
przeprowadzanych na terenie COP itp.

Z działań informacyjnych – przekazywania obiektywnych informacji na temat 
międzynarodowej polityki środowiskowej najbardziej znane jest IISD (International 
Institute for Sustainable Development). IISD wydaje „Earth Negotiations Bulletin”39 
– w trakcie COP każdego dnia dostarczający najbardziej obiektywnych i kompletnych 
relacji dotyczących przebiegu rozmów. Dla tych, którzy interesują się oceną przebiegu 
negocjacji z punktu widzenia państw najsłabiej rozwiniętych ciekawe będą materiały 
Third World Network40, sieci organizacji i osób zajmujących się problemami powią-
zanymi z rozwojem, sprawiedliwą dystrybucją światowych zasobów oraz potrzebami 
i prawami ludzi mieszkających w krajach tzw. Globalnego Południa – najsłabiej roz-
winiętych i rozwijających się krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

37 Zob. http://www.foeeurope.org/polluters-talk-we-walk-211113 (07.01.2014); http://uk.reuters.com/
article/2013/11/21/climate-talks-ngo-idUKL5N0J62PD20131121 (07.01.2014).

38 Zob. http://www.avaaz.org/pl (07.01.2014).
39 Zob. http://www.iisd.ca/enbvol/enb-background.htm (07.01.2014); http://www.iisd.ca/climate/

cop19/enb (07.01.2014).
40 Zob. http://www.twnside.org.sg/title2/climate/climate_updates-briefi ngs.htm (07.01.2014).
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Organizacje pozarządowe uczestniczące w negocjacjach nie są jednolitą strukturą – 
reprezentują różne regiony świata i różne środowiska, prezentują różne stanowiska, mają 
różne priorytety – jedne walczą o sprawiedliwość klimatyczną, inne promują zrówno-
ważony rozwój, zajmują się fi nansami, rozwojem nowych technologii, albo zdrowiem. 
Mimo różnych priorytetów działania te wzajemnie się uzupełniają, np. wtedy, gdy two-
rzą wspólne platformy działania, takie jak Global Campaign to Demand Climate Justice41 
lub Global Call for Climate Action42, albo gdy wiele organizacji przyłącza się do jednej 
akcji. Podczas COP 19 przedstawiciele różnych organizacji przyłączyli się do postu 
delegata Filipin Yeb’a Sano, który trwał przez dwa tygodnie negocjacji. Wiele różnych 
organizacji uczestniczyło też w Marszu dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej43.

Ponad 800 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego – organizacji środowi-
skowych, młodzieżowych i rozwojowych, a także związków zawodowych – opuściło 
rozmowy w czwartek 21 listopada, w drugim tygodniu rozmów, uznając to za jedyny 
sposób, by dobitnie zademonstrować niezadowolenie z braku postępów w rozmowach 
oraz z rosnącego wpływu dużych korporacji na ich przebieg. Przedstawiciele tych 
organizacji podkreślali jednak, że nie chcą w ten sposób potępiać całego procesu nego-
cjacji i że wrócą na kolejne spotkanie negocjacyjne po wzmocnieniu działań i wpływu 
na politykę na poziomie narodowym. Jednocześnie obserwatorzy reprezentujący spo-
łeczeństwo obywatelskie, którzy pozostali na negocjacjach, do ostatniej chwili starali 
się wpływać na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów spotkania. 

Udział obserwatorów, w tym nawet sięganie po tak „ostateczne” narzędzia, jak 
masowe wyjścia z negocjacji, przypomina delegatom, że społeczeństwo interesuje się 
tym, jakie decyzje zostaną podjęte. Przypomina im też o podstawowych celach tych 
rozmów, które często są pomijane w instrukcjach wyjazdowych delegatów. Politycy 
kierują się zwykle krótkoterminowymi racjami politycznymi, wynikającymi z bieżącej 
sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w ich krajach oraz z chęci zapewnie-
nia sobie poparcia w kolejnych wyborach. Organizacje pozarządowe biorące udział 
w Szczytach Klimatycznych pokazują politykom, że ich wyborcy domagają się od 
nich czegoś więcej niż zaspokajanie bieżących potrzeb, czy też czegoś innego niż 
ciągły wzrost gospodarczy, że oczekują też decyzji, które zapewnią im bezpieczną 
przyszłość. Czasami politycy przejmują retorykę i formy przekazu od NGO’s, ponie-
waż widzą w tym sposób na wyjście z przekazem do społeczeństwa, na pokazanie 
innej strony całego systemu rozmów, a nie tylko setek stron bardzo złożonych i nie-
zrozumiałych tekstów dla przeciętnego czytelnika. Temu ma służyć np. przejażdżka 
Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona na bambusowym rowerze wykonanym 
przez kobiety z Ghany44, czy przedstawianie w ramach wydarzeń towarzyszących 

41 Zob. http://climatejusticecampaign.org/about (07.01.2014).
42 Zob. http://tcktcktck.org/about (07.01.2014).
43 Zob. http://marszdlaklimatu.blogspot.com (07.01.2014).
44 Zob. http://www.youtube.com/watch?v=FTTdDxQ8KFQ (27.12.2012).
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 negocjacjom przykładów dobrych praktyk i najbardziej inspirujących działań aktywi-
stów z całego świata na rzecz ochrony klimatu w ramach akcji Momentum for Change45.

W ocenie Sekretariatu UNFCCC (United Nations Framework Convention on 
 Climate Change) udział obserwatorów pozwala na włączenie do procesu kluczowego 
doświadczenia, wiedzy, informacji i perspektyw społeczeństwa obywatelskiego, co 
przyczynia się do generowania nowych sposobów zrozumienia i podejścia do negocja-
cji. Dostęp obserwatorów zapewnia też przejrzystość pracy nad coraz bardziej złożo-
nym i uniwersalnym problemem46. Aktywny udział przedstawicieli społeczeństwa ma 
także pomóc w legitymizacji wyników rozmów – jest niejako potwierdzeniem man-
datu społecznego do podejmowania decyzji na poziomie międzynarodowym w ramach 
negocjacji ONZ. To z kolei ma w założeniu ułatwiać realizację przyjętych decyzji 
przez poszczególne państwa, będące stronami negocjacji. Społeczeństwo obywatelskie 
odgrywa kluczową rolę nie tylko podczas kształtowania polityki, ale przede wszystkim 
na etapie jej skutecznego wdrażania.

 5. Rola biznesu na szczycie COP 19

Nie podejmując bezpośrednio decyzji na konferencjach klimatycznych, biznes jest 
i był jednym z kluczowych graczy w rozgrywkach dotyczących regulacji emisji gazów 
cieplarnianych. Międzynarodowe korporacje, szczególnie z sektora energetycznego, 
petrochemicznego i przemysłowego, należą do największych emitentów gazów cie-
plarnianych, a jednocześnie środowiska biznesowe dysponują kluczowymi zasobami 
niezbędnymi do redukcji emisji gazów cieplarnianych, czyli zapobieganiu zmianom 
klimatycznym. Historycznie, biznes nie był bezpośrednim uczestnikiem szczytu COP, 
więc jego wpływ był ograniczony do aktywności o charakterze lobbingowym, prze-
kazywania informacji, analiz i opinii, wykorzystywania nieformalnych kanałów infor-
macji i wpływu na członków poszczególnych delegacji. Jednocześnie formalny lub 
nieformalny dostęp organizacji biznesowych do informacji i członków poszczegól-
nych delegacji ułatwiał przekazywanie im informacji. Bezpośredni kontakt z człon-
kami organizacji biznesowych był z kolei istotny dla przedstawicieli państw, gdyż to 
biznes ostatecznie dysponuje szeregiem informacji dotyczących technologii, innowacji 
czy ekonomicznych konsekwencji regulacji. 

Wraz z naukowymi i środowiskowymi organizacjami pozarządowymi, biznesowe 
i przemysłowe organizacje pozarządowe (BINGO) należą do najbardziej aktywnych 
obserwatorów szczytów klimatycznych. Od wczesnych lat 90. XX wieku, kiedy roz-
poczynały się negocjacje dotyczące ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony 

45 Zob. http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php (27.12.2012).
46 Guidelines for the participation of representatives of NGOs at meetings of the bodies of the United 

Nations Framework Convention on Climate Change. 
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klimatu, do końca dekady, przedstawiciele międzynarodowego biznesu byli zdomino-
wani przez lobby paliw kopalnianych, zorganizowane głównie poprzez Global Climate 
Coalition, która sprzeciwiała się natychmiastowym działaniom na rzecz ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych. Obecnie środowisko biznesowe uczestniczące w procesie 
uległo poszerzeniu, obejmując szerokie grono organizacji międzynarodowych o zróż-
nicowanych zadaniach, celach i strategiach47. Cele tych organizacji nie są oczywiście 
spójne. Choć NGO w dalszym ciągu wskazują organizacje biznesowe jako czynnik 
spowolniający wprowadzenie obowiązkowych regulacji, z pewnością nie dotyczy to 
wszystkich organizacji biznesowych. W szczególności należy podkreślić, iż istnieje 
duża grupa organizacji wspierających wprowadzenie nowych regulacji, np. takie, które 
reprezentują branżę energii odnawialnej – Global Wind Energy Council, czy też te 
promujące rozwiązania oparte na instrumentach rynku kapitałowego, które mają chro-
nić klimat, np. Carbon Markets and Investors Association czy International Emissions 
Trading Association.

Jedną z kluczowych zmian w stosunku do wcześniejszych COP było bezpośred-
nie włączenie środowisk biznesowych w organizację szczytu klimatycznego. Przed-
stawiciele około 40 korporacji byli obecni już w trakcie szczytu przygotowawczego 
w październiku 2013 r., współorganizowanego przez Lewiatan i Business Europe. 
Organizacje te reprezentują swoich członków, składających się z przedstawicieli zróż-
nicowanych sektorów gospodarki. Z tego powodu wzywają one do większej przewi-
dywalności co do ram nowego porozumienia, szykowanego do podpisania w 2015 r. 
Postulują wykorzystanie już istniejących dobrowolnych mechanizmów i inicjatyw oraz 
rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, procesów, produktów i usług, które 
redukują emisję gazów cieplarnianych48.

Jednym z najbardziej aktywnych grup interesów w trakcie szczytu klimatycz-
nego było lobby przemysłu paliw kopalnianych. Lobby węglowe było w szczegól-
nie korzystnej sytuacji w trakcie COP 19, biorąc pod uwagę istotny udział w bilan-
sie energetycznym Polski węgla, a zatem ekonomicznej, jak i polityczno-społecznej 
roli tej gałęzi przemysłu w Polsce. Zostało to wykorzystane do zorganizowania przez 
Światową Organizację Węgla (International Coal Association) wspólnie z polskim 
Ministerstwem Gospodarki w trakcie szczytu klimatycznego równoległego spotka-
nia – Międzynarodowego Szczytu Węgla i Klimatu (International Coal and Climate 
Summit), które stało się forum dla lobby węglowego do promocji technologii spala-
nia węgla, określanych jako wysokoefektywne i niskoemisyjne, które są komercyjnie 
dostępne, a ich zastosowanie może ograniczyć emisję tego sektora o 20%49. 

47 I. Vormedal The Infl uence of Business and Industry NGOs in the Negotiation of Kioto Mechanisms: 
the Case of Carbon Capture and Storage in the CDM, „Global Environmental Politics” 2008, t. 8, nr 4. 

48 H. Bochniarz COP 19: biznes oczekuje odważnych decyzji, 22.11.2013, http://konfederacjalewiatan.
pl (27.12.2012).

49 The Warsaw Communique 2013, World Coal Association, November 2013, http://www.worldcoal.
org/extract/wp-content/uploads/2013/09/The-Warsaw-Communique-2013.pdf (27.12 2012). 
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Organizacja szczytu przemysłu węglowego równolegle ze szczytem klimatycz-
nym była przedmiotem krytyki ze strony NGO. W przeciwieństwie do bezpośredniego 
zaangażowania biznesu w udział w szczycie klimatycznym (potwierdzonego przez 
francuskich organizatorów szczytu w Paryżu w 2015 r.), organizacja równoległego 
spotkania przemysłu węglowego w trakcie COP nie stanie się raczej tradycją. Przed-
stawiciele Peru organizujący COP 20 zadeklarowali już, iż nie będą organizowali 
takiego spotkania. 

Kluczowe dla biznesu były także decyzje konferencji dotyczące kapitalizacji Fun-
duszu Zielonego Wzrostu (Green Growth Fund) – ta instytucja ma stać się w przy-
szłości liderem fi nansowania działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym 
i dostosowywania do nich, istotnie wspierając istniejące międzynarodowe instytucje 
fi nansowe obecne w trakcie szczytu, takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Odbu-
dowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, co może stanowić istotny bodziec 
rozwojowy dla przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę umiarkowany postęp w zakresie 
międzypaństwowych ustaleń dotyczących celów redukcji emisji w trakcie COP 19, 
istotne są także dobrowolne inicjatywy podejmowane przez biznes na rzecz ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych. Szczyt klimatyczny był m.in. okazją do zaprezen-
towania nowych wytycznych odpowiedzialnego zaangażowania korporacji, przygoto-
wanego m.in. przez UNEP (Program Środowiskowy ONZ) oraz promocji UN Global 
Compact – inicjatywy ONZ, skupiającej ponad 6000 przedsiębiorstw, podejmujących 
działania na rzecz ochrony klimatu, a także przedstawienia aktualnych raportów kli-
matycznych przez CDP – organizację, do której raportuje emisje gazów cieplarnianych 
ponad 4000 globalnych korporacji notowanych na giełdach.

Jedną z ważnych organizacji biznesowych aktywnych w trakcie COP była także 
Światowa Rada Biznesu nt. Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council on 
Sustainable Development – WBCSD), zrzeszająca ponad 200 największych globalnych 
korporacji i współorganizująca równoległe do COP forum biznesu „Rozwiązania Kli-
matyczne”) oraz promująca program Action 2020, mający na celu zintensyfi kowaną 
współpracę naukowców i biznesu w celu osiągnięcia do 2020 r. kluczowych dla spo-
łeczeństwa celów ograniczania emisji w drodze rozwoju nowych technologii, umożli-
wiających m.in. blisko zeroemisyjną elektryfi kację miast, niskoemisyjną elektryfi kację 
niskozaludnionych terenów czy rozwój technologii CCS.

 6. Perspektywy dalszego postępu w ustanowieniu 
międzynarodowego reżimu ochrony klimatu

Reasumując, Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu, połączona ze spotkaniami stron Protokołu z Kioto, a także z wie-
loma wydarzeniami towarzyszącymi, była wydarzeniem wielowątkowym. Decyzje, lub 
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ich brak, w każdym z obszarów negocjacji mają wpływ na jakość życia ludzi i stan 
gospodarki we wszystkich regionach świata. Wzbudziła ona przeciwstawne emocje, 
sądy i oceny. Dlatego też ocena przebiegu rozmów oraz interpretacja ich wyników 
może być diametralnie różna, w zależności od tego, kto ich dokonuje. Z punktu widze-
nia ochrony klimatu COP 19 nie przyniosła przełomu w negocjacjach, zresztą trudno 
było go oczekiwać, biorąc pod uwagę kalendarz negocjacyjny. Jednak nawet uwzględ-
niając dynamikę negocjacji można obserwować brak woli państw w osiągnięciu wiążą-
cych poziomów emisji CO2. Osie sporu między głównymi rozgrywającymi, czyli Sta-
nami Zjednoczonymi, Chinami i państwami Unii Europejskiej, pozostały niezmienne. 
Można jednak zaobserwować powolną dekompozycję woli współpracy zarówno wśród 
państw Północy – Australia, Kanada, Rosja, Polska, jak i Południa – Indie, Chiny. 
Zróżnicowanie takie jest również zauważalne w NGO i świecie biznesu.

W 2014 r. ważnym wydarzeniem będzie publikacja wyników drugiej i trzeciej 
części piątego raportu (Fifth Assessment Report – AR5) Międzyrządowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 
w marcu i kwietniu 2014 r. Dostarczą one syntetycznego obrazu skutków zmian 
klimatu i pokażą rzeczywiste zagrożenia dla interesów regionalnych i narodowych. 
W raportach tych znajdzie się również cały katalog działań adaptacyjnych i reduk-
cyjnych możliwych do podjęcia przez państwa. Raport syntetyczny podsumowujący 
wszystkie trzy części AR5 będzie opublikowany dopiero w październiku 2014 r. Jest 
wielce prawdopodobne, iż mogą one wywołać głębszą refl eksję i zmianę w polityce 
ochrony klimatu państw, uświadamiając, iż zmiany klimatu są zagrożeniami dla ich 
bezpieczeństwa i układu sił w stosunkach międzynarodowych. 

Consequences of COP 19 for Global Climate Protection Regime 
Summary

The climate change is one of the most important problem of human development. The climate 
change is caused by CO2 emissions, which is formed as a result of human activities. In the 
late 1980s the fi rst step to establishment of international regulations on climate was made. As 
a result, in 1992 the United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted, 
some years later the Kyoto Protocol. All these documents created International Regime of Cli-
mate Protection. Member states’ activities now focus on negotiations within the framework 
established by the UNFCCC to enter common international regulations in this area. COP 19 is 
one of the stages of those negotiations, which are supposed to complete the establishment of 
the international regime to 2020. Negotiations show changing dynamism which depends on the 
level of threats presented by the climate change effects. 
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KIERUNKI AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 
PALESTYŃCZYKÓW

Pisanie o aktywności międzynarodowej Palestyńczyków rodzi poważne problemy. Po 
pierwsze, Palestyna nie jest powszechnie uznawana za państwo. Władze palestyńskie 
nie władają całością terytorium, które składać się ma na obszar ich państwa. Jego 
częścią administrują Izraelczycy. Na mocy porozumień podpisanych z Izraelem wła-
dze palestyńskie nie mogą również realizować części podstawowych funkcji państwa 
(np. nie posiadają sił zbrojnych).

Po drugie, Palestyńczyków nie reprezentuje jeden ośrodek władzy (zresztą nie 
tylko na arenie międzynarodowej, ale również wewnątrz administrowanego przez 
Palestyńczyków terytorium). W zasadzie można wskazać współcześnie trzech kre-
atorów tej polityki: Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP), która jest uznawana 
przez opinię światową, administrację Palestyńskiej Władzy Narodowej (PWN), zwanej 
również Autonomią Palestyńską1, kontrolującą Zachodni Brzeg Jordanu, oraz Hamas, 
faktycznie rządzącym w Strefi e Gazy. 

Poza tym zewnętrzne działania podejmowały i podejmują także inne palestyń-
skie organizacje (Palestyński Islamski Dżihad czy Ludowy Front Wyzwolenia Pale-
styny). Jednak w przeciwieństwie do wymienionych wyżej nie administrują one jakimś 
konkretnym terytorium (jak PWN czy Hamas) oraz nie są uznane za reprezentantów 
narodu palestyńskiego (jak OWP). Oprócz tego ich znaczenie i skala działań są zde-
cydowanie mniejsze.

Po trzecie, polityka zagraniczna Palestyny, z tych właśnie powodów, nie jest pro-
wadzona w sposób typowy dla państwa. Współcześnie można wskazać cztery główne 
kierunki aktywności międzynarodowej. Z jednej strony koncentrują się one na dążeniu, 

1 Ofi cjalna nazwa podmiotu, który powstał w latach 90. XX wieku w wyniku izraelsko-palestyńskich 
rozmów pokojowych brzmi: Palestyńska Władza Narodowa. W artykułach prasowych i części opracowań 
naukowych najczęściej pojawia się mylna nazwa: Autonomia Palestyńska. W niniejszym artykule autor 
będzie się starał jej unikać.
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by Palestyna była uznana przez „społeczność międzynarodową” za państwo. Z dru-
giej, ich głównym punktem odniesienia jest staranie o zapewnienie sobie wystarcza-
jącego wsparcia ekonomicznego. Władze palestyńskie nie są dzisiaj w stanie funk-
cjonować bez pomocy międzynarodowej. Wstrzymanie lub ograniczenie fi nansowa-
nia jest doskonałą formą nacisku na rząd palestyński. Kolejnym działaniem są próby 
prowadzenia dialogu z Izraelem. Jest jeszcze jeden czynnik, na którym koncentruje 
się międzynarodowa aktywność Palestyńczyków, czyli próba nagłośnienia własnej 
sprawy – uczynienia z kwestii palestyńskiej problemu ogólnoświatowego. Palestyń-
czycy chcą pokazać światu, z jakimi kłopotami muszą się borykać i prowadzą specy-
fi czną medialną wojnę z Izraelem, mającą przekonać inne państwa do swoich racji.

Obecnie Palestyńczycy na mocy porozumień zawartych z Izraelem w latach 90. 
XX wieku administrują częścią terenów Zachodniego Brzegu Jordanu oraz Strefą 
Gazy. Obszary palestyńskie zostały podzielone na trzy sektory. Strefa A jest pod cał-
kowitą kontrolą palestyńską (sprawy cywilne i bezpieczeństwo), w strefi e B Pale-
styńczycy są jedynie odpowiedzialni za kwestie cywilne, a strefa C (około 60% ziem 
Zachodniego Brzegu) jest zarządzana przez Izraelczyków.

Obszary pod administracją palestyńską nie tworzą zwartego terytorium. Są poprzeci-
nane terenami pod kontrolą rządu w Tel Awiwie.  Władze palestyńskie administrują 
również obszarem Strefy Gazy, ale aktualnie całkowity nadzór nad nim sprawuje Hamas. 

Na Zachodnim Brzegu żyje prawie 2,8 mln Palestyńczyków (w tym ponad 330 
tys. we Wschodniej Jerozolimie), a w Strefi e Gazy około 1,8 mln)2. Palestyńczycy 
mieszkają również w Izraelu (ich liczbę szacowano w 2011 r. na ponad 1,3 mln), 
a także w krajach arabskich (około 5 mln) oraz w innych państwach (ponad 600 
tys.)3. Część Palestyńczyków mieszkających w Jordanii oraz zdecydowana większość 
w Libanie i Syrii ma status uchodźców palestyńskich.

Palestyńczycy charakteryzują się bardzo dużym przyrostem naturalnym. Jest on 
szacowany na 2,94% (na Zachodnim Brzegu – 2,62, a Strefi e Gazy – 3,44), a dzietność 
jest oceniana na 4,4 (na Zachodnim Brzegu – 4,0, w Strefi e Gazy – 5,2)4.

Na Zachodnim Brzegu jest ich ponad 300 tys., we wschodniej Jerozolimie blisko 
200 tys. 

Terytoria palestyńskie nie są obszarem bogatym. W 2012 r. produkt krajowy 
brutto per capita wynosił jedynie 1653 USD5. Dla porównania w Izraelu osiągnął on 
wartość 22 128 USD na osobę6. 

2 Palestinian Central Bureau of Statistics, http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/
gover_e.htm (04.02.2014).

3 Zob. http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=6966 (04.02.2014).
4 Dane z lat 2008–2009 za: Palestinian Central Bureau of Statistics, http://www.pcbs.gov.ps/site/881/

default.aspx#Population (04.02.2014).
5 Zob. http://www.tradingeconomics.com/palestine/gdp-per-capita (07.02.2014).
6 Zob. http://www.tradingeconomics.com/israel/gdp-per-capita (07.02.2014).
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 1. Dążenie do uznania międzynarodowego

Podstawowym celem ugrupowań palestyńskich było i jest doprowadzenie do powstania 
państwa. Palestyńczycy starają się zrealizować powyższy plan działając dwutorowo. 
Po pierwsze, usiłują wzmocnić swoją pozycję w ramach ONZ. Ostatnie lata pokazały, 
że ich podstawowym dążeniem było uzyskanie normalnego członkostwa w tej organi-
zacji. Drugim kierunkiem działania, skorelowanym zresztą z pierwszym, było dążenie 
do uznania państwowości palestyńskiej przez jak największą liczbę państw.

Wsparcie państw członkowskich ONZ doprowadziło do uznania podmiotowo-
ści OWP. W listopadzie 1974 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło dwie rezolucje: 3236 
i 3237. W pierwszej z nich pisano o niezbywalnych prawach narodu palestyńskiego 
do wolności i suwerenności7, w drugiej formalnie nadano OWP status obserwatora 
w ONZ oraz prawo udziału we wszystkich konferencjach międzynarodowych organi-
zowanych pod auspicjami ONZ8. 

Tuż po ogłoszeniu deklaracji niepodległości Palestyny (1988), Zgromadzenie 
Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr 43/177, dzięki której zdecydowano, że nazwa Pale-
styna zastąpi w systemie ONZ dotychczasowo używaną nazwę OWP9.

Palestyńczycy swoje prawa artykułowali przede wszystkim w Zgromadzeniu 
Ogólnym. Odpowiedzialna za utrzymanie pokoju Rada Bezpieczeństwa nie decydo-
wała się na zbyt intensywne działania. Jej aktywność w dwubiegunowym świecie 
była ograniczona konfl iktem pomiędzy ZSRR a USA. Nie mniej jednak i ona wydała 
dwie kluczowe rezolucje (nry 242 i 338), które wyznaczyły ramy rozwiązania akcep-
towanego przez większość państw. Rezolucje nakazywały Izraelowi wycofanie się 
z terenów zajętych podczas wojny sześciodniowej oraz poszanowanie praw wszyst-
kich państw regionu do bezpiecznego istnienia w swoich granicach. Do tych zapi-
sów odwoływano się w kolejnych aktach Rady Bezpieczeństwa. W rezolucji nr 1397 
(2002) członkowie Rady pisali, że akceptują „wizję regionu, w którym będą istniały, 
obok siebie, dwa państwa, Izrael i Palestyna, w bezpiecznych i uznanych granica-
ch”10. Później ten passus powtarzano jeszcze w rezolucjach nr 1515 (2003) oraz
nr 1850 (2008)11. Większość państw świata akceptuje takie rozwiązanie, przyjmu-

7 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 3236 z 22 listopada 1974 r., http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement (16.12.2013).

8 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 3237 z 22 listopada 1974 r., http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement (16.12.2013).

9 Rezolucja Zgromadzania Ogólnego nr 43/177 z 15 grudnia 1988 r., http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/NR0/531/56/IMG/NR053156.pdf?OpenElement (16.12.2013).

10 Affi rming a Vision of a Region Where Two States, Israel and Palestine, Live Side by Side Within 
Secure and Recognized Borders, Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1397 z 12 marca 2002 r., http://www.
un.org/News/Press/docs/2002/sc7326.doc.htm (19.01.2014).

11 Interesująca jest jedna zmiana, która się pojawia w dokumencie z 2008 r. Mowa była w nim o dwóch 
„demokratycznych” państwach, http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9539.doc.htm (19.01.2014).
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jąc, że państwo palestyńskie powinno powstać na obszarach zajętych przez Izrael 
w wyniku wojny sześciodniowej.

Ostatnie działania władz palestyńskich na forum ONZ zmierzały do uznania pale-
styńskiej państwowości. Akcja w ONZ zakończyła się częściowym sukcesem. Udało 
się przekonać większość państw, by poparły przyjęcie Palestyny do UNESCO (paź-
dziernik 2011 r.)12 Jednak na skutek wyraźnej opozycji USA, nie doprowadzono do 
pełnego członkostwa w ONZ. Ostatecznie w listopadzie 2012 r. Palestyna uzyskała 
podniesienie statusu do państwa nieczłonkowskiego (non-member observer state). 
Z całą pewnością należy to uznać za polityczny sukces13. Aż 138 państw świata (przy 
sprzeciwie 9 i wstrzymaniu się dalszych 41) zdecydowało się głosować za rezolucją. 
Polityczne znaczenie tego zdarzenia jest ogromne, natomiast niewiele się zmieniło 
w prawnym wymiarze i w realnej sytuacji Palestyńczyków.

W tym samym czasie władze palestyńskie podejmowały starania, by poszczególne 
państwa poparły postulaty palestyńskie. Inicjatywa dyplomatyczna Palestyńczyków 
w ONZ była wspierana przez działania, które miały intensyfi kować relacje dwustronne 
między władzami reprezentującymi Palestyńczyków a innymi państwami świata.

Kolejne rządy podejmowały decyzję o nawiązaniu relacji dyplomatycznych 
z Palestyną. W 2011 r. na ten krok zdecydowali się: Chorwacja14 oraz Zakon Kawa-
lerów Maltańskich15, w 2012 r. Tajlandia16 i Turkmenistan17, a w kolejnym roku Sal-
wador i Honduras18.

Także uznane demokracje europejskie wzmacniały relacje z władzami palestyń-
skimi. W 2011 r. Islandia zdecydowała się uznać państwowość palestyńską19, w marcu 
2013 r. szwedzki parlament postanowił o podwyższeniu przedstawicielstwa dyploma-
tycznego Palestyny do rangi ambasady20, a miesiąc później rząd Hiszpanii zdecydował 
o utworzeniu konsulatu w Gazie21. 

12 Za przyjęciem głosowało 107 państw, 14 było przeciw, a 52 państwa wstrzymały się od głosu, 
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/general_conference_admits_palestine_as_
unesco_member_state/#.UvilWqrPQ9c (10.02.2014).

13 Praktyczne jego znaczenie nie jest jednak aż tak duże. Zapowiadana dyplomatyczna akcja władz 
palestyńskich, które miały zgłaszać akces do kolejnych międzynarodowych instytucji, nie miała miejsca.

14 http://www.croatiantimes.com/?id=18318 (12.12.2013).
15 Zob. http://www.orderofmalta.int/news/57915/the-grand-master-of-the-order-of-malta-receives-the-

accredited-diplomatic-corps/?lang=en (12.12.2013).
16 Zob. http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/25049-Thailand-and-Palestine-will-establish-

diplomatic-r.html (12.12.2013).
17 Zob. http://www.turkmenistan.ru/en/articles/16102.html (16.01.2014).
18 Zob. http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=22340 (16.01.2014).
19 Iceland Becomes First Western European Country to Recognize Palestinian State, „Haaretz” z 29 

listopada 2011 r., http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/iceland-becomes-fi rst-western-euro-
pean-country-to-recognize-palestinian-state-1.398533 (15.01.2014).

20 Zob. http://www.imemc.org/article/65170 (16.01.2014).
21 Zob. http://www.middleeastmonitor.com/news/europe/5824-spain-to-open-a-consular-representa-

tive-offi ce-in-gaza (16.01.2014).
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Powodzenia akcji dyplomatycznej nie przekładały się na zmianę sytuacji Pale-
styńczyków na Zachodnim Brzegu i w Strefi e Gazy. Nie tylko władze PWN (a w prak-
tyce OWP) podejmowały starania o poszerzenie uznania międzynarodowego. Można 
uznać, że takie działania realizują również władze Hamasu, które od 2007 r. rządzą 
Strefą Gazy. Hamas przez dużą część państw jest uznawany za organizację terrory-
styczną22. Jednak w demokratycznych wyborach (styczeń 2006 r.), które były jednym 
z warunków tzw. mapy drogowej, właśnie to stronnictwo obdarzyła zaufaniem więk-
szość Palestyńczyków23.

Zwycięstwo tej radykalnej islamskiej frakcji skomplikowało realizację dalszych 
etapów planu pokojowego. Hamas odrzuca dotychczas zawarte porozumienia poko-
jowe i opowiada się za zniszczeniem Izraela. W 2007 r. doszło do wojny domowej, 
w wyniku której Zachodni Brzeg Jordanu znalazł się pod kontrolą Fatahu i prezydenta 
Mahmuda Abbasa, a Strefa Gazy – Hamasu.

Zdecydowana większość państw nie uznaje władzy Hamasu na tym obszarze. Nie 
oznacza to jednak, że nie stara się on prowadzić aktywności o charakterze międzyna-
rodowym. Niektóre państwa półofi cjalnie wspierają lub wspierały jego rządy. Takim 
państwem jest Iran. Po wyborach w 2006 r. Teheran jednoznacznie opowiedział się po 
stronie bezkompromisowego Hamasu i od tamtego czasu udziela mu pomocy fi nanso-
wej oraz prawdopodobnie dostarcza broń24. 

Do niedawna pomocy Hamasowi udzielała również Syria25. Po wybuchu powsta-
nia przeciwko reżimowi Asada wzajemne relacje znacznie się ochłodziły. W styczniu 
2012 r. Chaled Meszal (lider Hamasu) opuścił Damaszek, a w kolejnym miesiącu 
Ismail Hanija (premier rządu) poparł syryjskich powstańców26. 

22 Stany Zjednoczone wpisały Hamas na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych (Foreign Ter-
rorist Organizations) w 1997 r., http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195553.htm#hamas (17.01.2014). Unia 
Europejska za strukturę terrorystyczną uznaje skrzydło militarne Hamasu – Izz al-Din al-Qassem, http://europa.
eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fi ght_against_terrorism/l33208_en.htm (17.01.2014). 

23 Na Hamas głosowało około 45% wyborców. Nie mniej jednak obsadził on aż 74 miejsca w 132-oso-
bowym parlamencie (stało się tak na skutek specyfi cznej ordynacji wyborczej – połowa miejsc pochodziła 
z wyborów większościowych). Palestyńczycy poparli Hamas przede wszystkim dlatego, że prowadzi on 
bardzo rozbudowaną działalność społeczno-charytatywną. 

24 Pojawiały się informacje, że Iran szkoli palestyńskich bojowników i dostarcza broń (miała być 
ona użyta przeciwko izraelskim żołnierzom podczas ich inwazji na Strefę Gazy w 2009 r.). R. Branden-
burg, Iran and the Palestinians, w: United States Institute of Peace, http://iranprimer.usip.org/resource/
iran-and-palestinians (22.12.2013). Podczas izraelskiej operacji Filar Obrony irański reżim przyznał się do 
pomocy, http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Iran/SupportTerror/Pages/Iran-Hamas_arms_transfer_after_
Pillar_Defense_25-Dec-2012.aspx (15.01.2014). 

25 Zaraz po wyborach władze w Damaszku opowiedziały się po stronie Hamasu. Już wcześniej poma-
gały mu fi nansowo, umożliwiały przeprowadzanie szkoleń, dostarczały broń oraz gwarantowały schronienie 
bojownikom. Building a Successful Palestinian State, Santa Monica 2007, s. 88.

26 F. Akram, In Break, Hamas Supports Syrian Opposition, „The New York Times” z 24 lutego 2012 r., 
http://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/hamas-leader-supports-syrian-opposition.html?_r=0 
(22.12.2013).
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Hamas mógł liczyć do niedawna na wsparcie szyickiego Hezbollahu. Dla tego 
ugrupowania sprawa palestyńska jest kluczowa w budowaniu swojej linii ideologicz-
nej27. Hezbollah udzielał islamskim partiom palestyńskim (także Islamskiemu Pale-
styńskiemu Dżihadowi) pomocy, polegającej na wsparciu logistycznym, szkoleniu 
bojowników, przekazywaniu pieniędzy (często były to fundusze irańskie) czy broni. 
Hezbollah inspirował Hamas także w inny sposób. Wzorując się na swoim libańskim 
sojuszniku, Hamas uruchomił własną telewizję oraz zatrudnił specjalistów, których 
zadaniem było ocieplenie wizerunku ruchu28. 

O propalestyńskiej postawie Hezbollahu ciągle przypominają deklaracje jego lide-
rów. Podczas Dnia al-Kuds 17 sierpnia 2012 r. Hassan Nasrallah deklarował „setkom 
tysięcy syjonistów, którzy okupują Palestynę”, że ich życie zmieni „w prawdziwe pie-
kło”29. Pogorszenie relacji z syryjskim prezydentem wpłynie na stosunki z Hezbolla-
hem. Rząd w Gazie może utracić wsparcie szyickiej partii.

Po obaleniu Hosniego Mubaraka nastąpiła zdecydowana poprawa w relacjach 
z Egiptem. Czytelnym wyrazem odmiennego podejścia władz egipskich były próby 
doprowadzenia do powstania palestyńskiego rządu jedności narodowej oraz otwarcie 
przejścia granicznego w Rafah. Po odsunięciu od władzy ideowego sojusznika Hamasu, 
prezydenta Muhammada Mursiego, można się spodziewać powrotu do status quo ante. 

Inne państwa do rządu w Gazie podchodzą z dużym dystansem, co nie znaczy, że 
nie zdarzają się incydentalne kontakty. Najintensywniejsze relacje z Hamasem miała 
Rosja. Zaraz po wyborach w Palestynie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej 
Ławrow spotkał się z liderem Hamasu Chaledem Meszalem i starał się go przekonać 
do prowadzenia procesu pokojowego30. Później (w styczniu 2010 r.) rosyjski minister 
podkreślał, że najwłaściwszym rozwiązaniem dla Palestyńczyków byłoby zawarcie 
porozumienia między Fatahem a Hamasem31.

 Również politycy innych państw wyrażali pośrednio swoje wsparcie dla Hamasu. 
Po zwycięskich wyborach Saudyjczycy i Egipcjanie nie wycofali pomocy dla władz 
palestyńskich, mimo że rząd stworzyli liderzy Hamasu32. Podczas izraelskiej operacji 
Filar Obrony (listopad 2012 r.) ministrowie spraw zagranicznych kilku państw arab-

27 Więcej o znaczeniu Hezbollahu: R. Ożarowski, Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na 
Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011, s. 157.

28 Ibidem, s. 164.
29 Hezbollah: Our Rockets Can Kill 1000s of Israelis, „The Jerusalem Post” z 17 sierpnia 2012 r., 

http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=281645 (22.12.2013).
30 Moscow: Lavrov Meets Hamas Top Man Khaled Mashaal (22.11.2007), http://voiceofrussia.

com/2007/02/27/123649/ (16.01.2014).
31 Стенограмма выступления и ответов Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на 

вопросы СМИ на пресс-конференции, посвященной внешнеполитическим итогам 2009 года, Москва, 
22 января 2010 года, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, http://www.mid.ru/bdomp/
Brp_4.nsf/arh/0B514CB49F82A439C32576B40053C70E?OpenDocument (23.12.2013).

32 Saudis Join Egypt in Support for Hamas (23.02.2006), http://edition.cnn.com//2006/WORLD/
meast/02/22/rice.mideast/index.html?section=cnn_world (17.01.2014).
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skich zdecydowali się odwiedzić bombardowaną Strefę Gazy, by w ten sposób zade-
monstrować swoje niezadowolenie z akcji Tel Awiwu33. 

Jakiś rodzaj modus vivendi musiały wypracować również państwa demokratyczne. 
Nie chciały one uznać rządów Hamasu, ale nie mogły pozostawić ludności palestyń-
skiej bez pomocy. Wsparcie państw europejskich i Amerykanów dla Palestyńczyków 
mieszkających w Strefi e Gazy ma przede wszystkim charakter fi nansowy. Pieniądze 
nie są przekazywane rządzącym, lecz poprzez różnego rodzaju organizacje międzyna-
rodowe (np. UNWRA) trafi ąją bezpośrednio do najbardziej potrzebujących.

 2. Wsparcie ekonomiczne

Istotnym celem władz palestyńskich jest zapewnienie sobie potrzebnego wsparcia 
fi nansowego. Brak zewnętrznej pomocy nie tylko doprowadziłby do kompletnej nie-
wydolności władz palestyńskich, ale również byłby dramatyczny dla zwykłych Pale-
styńczyków. O rozmiarach potrzeb najlepiej świadczą wyliczenia, z których wynika, 
że egzystencja 80% mieszkańców Strefy Gazy zależy od międzynarodowej pomocy34.

Pomoc ta jest udzielana na kilka sposobów. Przede wszystkim PWN otrzymuje 
bezpośrednie wsparcie, które jest wynikiem międzynarodowych uzgodnień. Już 
w trakcie rozmów pokojowych w 1993 r. powstał Komitet Porozumiewawczy ad hoc, 
który miał ustalić zasady pomocy fi nansowej dla tworzącej się palestyńskiej autono-
mii. W wyniku tych porozumień palestyńskie władze uzyskały dotacje na różne cele 
(przede wszystkim na pomoc humanitarną i rozwojową). Składają się na nie państwa 
i instytucje międzynarodowe (np. Bank Światowy). Obecnie pomoc jest udzielana 
według zasad ustalonych podczas konferencji w Paryżu w 2007 r. Najważniejszymi 
donatorami są: Unia Europejska, Stany Zjednoczone i państwa arabskie. Szczególnie 
istotna jest pomoc unijna (około 50% całości), przekazywana w ramach PEGASE 
(Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-Economique). W ostat-
nich latach wynosiła ona 156 mln euro (2012) oraz 168 mln euro (2013)35.

Kolejne źródło pomocy to wsparcie dla Palestyńczyków, które jest udzielane 
w ramach UNRWA (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East). Organizacja ta działa od 1949 r. i otacza swoją opieką uchodźców palestyń-
skich36. Jej zadaniem jest fi nansowanie różnego rodzaju projektów: edukacyjnych, 
zdrowotnych, społecznych czy związanych z rozbudową infrastruktury. Agenda stara 

33 Podczas konfl iktu odwiedzali Strefę Gazy przedstawiciele Egiptu, Libanu, Algierii, Sudanu i Iraku 
czy nawet Kataru. 

34 Zob. http://ec.europa.eu/echo/aid/north_africa_mid_east/palestinian_en.htm (16.01.2014).
35 Zob. http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/palestine/palestine_

en.htm (17.01.2013).
36 Uchodźcą palestyńskim jest nie tylko osoba, która opuściła obszar mandatowej Palestyny, ale rów-

nież jej potomek, http://www.unrwa.org/who-we-are (17.01.2014).
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się również reagować w sytuacjach kryzysowych (konfl ikt zbrojny), niosąc pomoc 
o charakterze doraźnym. 

Do najpoważniejszych donatorów UNWRA w 2012 r. należały: Stany Zjedno-
czone (233 mln USD), Komisja Europejska (204 mln USD), Wielka Brytania, (69 mln 
USD), Szwecja (54 mln USD), Norwegia (32 mln USD)37. 

Finansowe wsparcie jest udzielane również na różnego rodzaju programy. Także 
w tym wypadku najważniejsze jest zaangażowanie Unii Europejskiej. W 2012 r. prze-
znaczyła ona na nie około 140 mln USD38. 

Trzeba zaznaczyć, że wsparcie trafi a do budżetu PWN lub jest zarządzane i roz-
dzielane przez samych donatorów (tak działa np. UNRWA). Z oczywistych wzglę-
dów nie mogą z niej korzystać władze Hamasu. Nie oznacza to oczywiście, że jest 
on pozbawiony międzynarodowego wsparcia. Istnieją państwa, które gotowe są mu je 
nieść także w wymiarze fi nansowym. Nie ma oczywiście żadnych ofi cjalnych danych 
o rozmiarach i kierunkach tej pomocy. Jeszcze do niedawna pochodziła ona z Iranu 
i Syrii. Po dojściu do władzy Hamasu, Iranowi udało się przekazać tworzącemu się 
rządowi 13–15 mln funtów. Po deklaracji poparcia dla syryjskich rebeliantów pojawiły 
się doniesienia o wstrzymaniu wsparcia irańskiego. Zastępca ministra spraw zagra-
nicznych Hamasu, Ghazi Hamad, w maju 2013 r. mówił, że relacje z rządem w Tehe-
ranie są złe, choć dodawał, że niewielka pomoc nadal istnieje39. Także przedstawi-
ciele innych państw arabskich deklarowali pomoc dla Hamasu. Podczas swojej wizyty 
w Strefi e Gazy w październiku 2012 r. ówczesny emir Kataru Hamad ibn Chalifa Al 
Sani obiecał 400 mln USD40.

Podsumowując, wsparcie dla Palestyny wyróżnia się kilkoma cechami. Po pierw-
sze, stale rośnie, ale nie powoduje to poprawy sytuacji ekonomicznej na obszarach 
palestyńskich. Część pieniędzy jest bowiem rozkradana i marnotrawiona41. Poza tym 
spory odsetek pomocy ma charakter doraźny (humanitarny), a nie rozwojowy42. 

37 Powyżej 20 mln USD na pomoc dla uchodźców 2012 r. przeznaczyły również Niemcy, Holandia 
i Japonia, http://www.unrwa.org/sites/default/fi les/All_governments_donors_overall.pdf (17.01.2014).

38 Pieniądze te są wykorzystywane na cele humanitarne, pomoc żywnościową, rozwój infrastruktury, 
wsparcie projektów promujących praworządność czy prawa człowieka. European Union Direct Finan-
cial Support to the Palestinian Authority, s. 13, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_14/
SR13_14_EN.pdf (18.01.2014). 

39 R. Tait, Iran Cuts Hamas Funding Over Syria (03.01.2013), http://www.telegraph.co.uk/news/world-
news/middleeast/palestinianauthority/10091629/Iran-cuts-Hamas-funding-over-Syria.html (18.01.2014).

40 Arab States Agree on $100 Million in Monthly Aid for Palestinian Authority, „Haaretz” z 9 grud-
nia 2012 r., www.haaretz.com/news/middle-east/arab-states-agree-on-100-million-in-monthly-aid-for-
palestinian-authority-1.483698 (12.02.2014).

41 Korupcja wśród władz palestyńskich była dość powszechna. Ostatni raport przygotowany przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy z 2013 r. wspomina o „znaczących brakach” w sposobach wydatko-
wania europejskiej pomocy. European Union Direct Financial Support to the Palestinian Authority, s. 30, 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_14/SR13_14_EN.pdf (18.01.2014).

42 Na przykład w okresie II Intifady większość dotacji przeznaczano na pomoc doraźną i pokrycie 
koniecznych wydatków. Jeśli jeszcze w 2000 r. relacje między pomocą rozwojową a humanitarną kształ-
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Po drugie, jest ona narzędziem nacisku na władze palestyńskie. Państwa w okre-
ślonych sytuacjach mogą tę pomoc wstrzymać. W przeszłości zdarzały się sytuacje, 
że była ona ograniczana. Po dojściu do władzy Hamasu większość donatorów zde-
cydowała się zawiesić przelewy43. Amerykanie zapowiadali podobny krok w trakcie 
akcji dyplomatycznej Palestyńczyków w ONZ. Jeszcze w 2011 r. Kongres postulował 
ograniczenie amerykańskiej pomocy o 50%, jeśli będą oni nadal kontynuowali swoją 
ofensywę dyplomatyczną44 (jednak rząd Stanów Zjednoczonych ostatecznie nie zde-
cydował się na ten krok45).

Po trzecie, fi nanse PWN zależne są w dużym stopniu od Izraela. To on na mocy 
zawartego w kwietniu 1994 r. Protokołu dotyczącego Spraw Ekonomicznych (Protocol 
on Economic Relations) pobiera w imieniu władz palestyńskich cła i podatki pośrednie, 
które ma obowiązek przekazywać w miesięcznych transzach46. Rząd w Tel Awiwie decy-
dował się wielokrotnie wstrzymywać wypłaty47. Takie działanie wpływa destabilizująco 
na gospodarkę Palestyny i na płynność fi nansową PWN, a dzięki temu jest doskonałą 
metodą nacisku na władze w Ramallah. Poza tym władze Izraela udzielają niewielkiej 
pomocy ludności palestyńskiej. Przede wszystkim polega ona na umożliwianiu leczenia 
w Izraelu, przekazywaniu sprzętu i urządzeń medycznych czy wydawaniu pozwoleń 
na pracę. Oprócz tego Izrael godzi się na transport pomocy humanitarnej przez swoje 
terytorium oraz zatwierdza różnego rodzaju międzynarodowe projekty rozwojowe48.

Po czwarte, ma się wrażenie, że rząd PWN nie przejawia szczególnej dyplo-
matycznej aktywności, której celem miałoby być uzyskanie pomocy ekonomicznej.

towały się w stosunku 1 do 7 na korzyść tej pierwszej, to 2002 r. proporcje wynosiły 4 do 1 na rzecz tej 
drugiej. A. Le More, Are Realities on the Ground Compatible With the International State-building and 
Development Agenda?, w: M. Keating, A. Le More, R. Lowe, Aid, Diplomacy and Facts on the Ground: 
the Case of Palestine, London 2005), s. 28, za J. Jarząbek, Palestyńczycy na drodze do niepodległości, 
Warszawa 2012, s. 240.

43 Państwa te zażądały, aby nowy rząd uznał Izrael, zaakceptował zawarte porozumienia i wyrzekł 
się przemocy, ponieważ nic takiego nie miało miejsca, wstrzymano pomoc. Raport Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, West Bank and Gaz: Fiscal Developments in 2006 (10.08.2006), za J. Jarząbek, 
op. cit., s. 248.

44 U.S. Congress Offi cially Confi rms Blocking Palestinian aid, Explains Reasoning (04.10.2013), 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/u-s-congress-offi cially-confi rms-blocking-palestinian-aid-
explains-reasoning-1.387989 (09.12.2013).

45 Amerykanie zdecydowali się kontynuować pomoc dla Palestyńczyków uznając, że ich wewnętrzne 
przepisy zabraniają wspierania władz PWN tylko w sytuacji, kiedy dążą one do pełnego członkostwa w ONZ 
lub w jej organizacjach wyspecjalizowanych. J. Zanotti, U.S. Foreign Aid to the Palestinians (30.09.2013), 
Congressional Research Service, s. 4, www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf (09.12.2013).

46 Zob. http://nad-plo.org/etemplate.php?id=129&more=1#2 (18.01.2014).
47 Ostatnio (po podwyższeniu statusu Palestyny w ONZ – grudzień 2012 r.) Izrael wstrzymał transfer 

100 mln USD z podatków i ceł. Suma ta stanowiła jedną trzecią miesięcznych przychodów budżetu rządu 
palestyńskiego. Abbas Orders Issue of ‘Palestine’ Passports, „Al Jazeera” z 7 stycznia 2013 r., http://www.
aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/20131714937630686.html (12.09.2013).

48 Israel’s Humanitarian Aid Efforts, http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Aid/Pages/Israel_humani-
tarian_aid.aspx (13.02.2014).
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To państwa-donatorzy decydują o jej formie i wielkości. Od rozpoczęcia rozmów 
pokojowych niektóre państwa świata obiecały wsparcie i palestyńskie władze uwa-
żają, że ta deklaracja pozostaje wciąż aktualna. Stąd o pomoc upominają się je dynie 
wtedy, kiedy jest ona z jakiś powodów wstrzymywana. Taka sytuacja miała miejsce 
w 2007 r. Podczas najważniejszego od 1996 r. spotkania darczyńców premier Salam 
Fajad prosił o pieniądze, by zniwelować ogromny defi cyt w fi nansach palestyńskich49. 
Podobnie było w 2012 r. Na skutek wstrzymania przez Izrael transferów dochodów 
z ceł i podatków, palestyńskie władze znalazły się w trudnej sytuacji. Problem obie-
cały rozwiązać państwa zrzeszone w Lidze Państw Arabskich, które zadeklarowały 
100 mln USD miesięcznej pomocy50. Niestety pieniądze nie wpłynęły na czas i Pale-
styńczycy stanęli przed wizją niewypłacalności51.

 3. Dialog z Izraelem

W latach 90. XX wieku, kiedy rozpoczęły się dwustronne rozmowy izraelsko-pale-
styńskie, które doprowadziły do powstania PWN, wydawało się, że ostateczne poro-
zumienie jest tylko kwestią czasu. Brak zaufania obu stron, samobójcze zamachy ter-
rorystyczne, rozwijające się osadnictwo żydowskie, fi asko rozmów w Camp David, 
wybuch II Intifady, budowa muru, wygrane wybory przez Hamas – wszystkie te wyda-
rzenia pogrzebały nadzieję na szybkie zawarcie pokoju.

Powołanie do życia autonomii nie zmieniło pozycji Palestyńczyków w negocja-
cjach. To Izrael w praktyce dyktuje warunki dialogu. Po analizie tekstów układów 
z lat 90. XX wieku ma się wrażenie, że Izrael osiągnął wszystkie cele negocjacyjne. 
Palestyńczycy poza otrzymaniem autonomii, musieli odłożyć realizację reszty żywot-
nych interesów na przyszłość. Wszystko zamknięte zostało w formule, że pozostałe 
nierozstrzygnięte kwestie zostaną zamknięte wraz z podpisaniem ostatecznego układu. 

Władze PWN nie odcinają się od prowadzenia dialogu z Izraelczykami. Żądają one 
jednak wstrzymania osadnictwa żydowskiego we wschodniej Jerozolimie oraz na Zachod-
nim Brzegu. Izrael za brak postępów w rozwiązaniu spornych kwestii wini samych Pale-
styńczyków. Zwraca on uwagę, że Hamas nie chce uznać podpisanych wcześniej poro-
zumień oraz że wciąż głosi tezę o konieczności zlikwidowania państwa żydowskiego. 

49 Suma o którą prosił to 5,6 mld USD na trzyletni okres. I. Black, Paris Donor Nations Pledge 
Billions for Palestinians, „The Guardian” http://www.theguardian.com/world/2007/dec/17/france.israel 
(18.01.2014).

50 Arab States Agree on $100 Million in Monthly Aid for Palestinian Authority, „Haaretz” z 9 grud-
nia 2012 r., http://www.haaretz.com/news/middle-east/arab-states-agree-on-100-million-in-monthly-aid-for-
palestinian-authority-1.483698 (12.02.2014).

51 Palestinian PM Urges Arab Countries to Pay Pledged Aid to PA, „Haaretz” z 13 stycznia 2013 r., 
http://www.haaretz.com/news/middle-east/palestinian-pm-urges-arab-countries-to-pay-pledged-aid-to-
pa-1.493763 (12.02.2014).
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Podjęta w 2007 r. w Annapolis próba wznowienia dialogu skończyła się fi askiem. 
Mimo przeszkód, w 2013 r. rozpoczęto kolejne rokowania. Izraelczycy deklarowali 
gotowość dwustronnych rozmów już podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
w 2012 r. Zdaniem izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu jedyna droga do pale-
styńskiej państwowości wiedzie poprzez dialog z Izraelem52. 

Sukces prowadzonych rozmów jest mało prawdopodobny. Izraelskie władze 
deklarują, że warunkiem porozumienia z Palestyńczykami będzie uznanie Izraela jako 
państwa dla narodu żydowskiego. Izraelski premier podkreślał również, że powstałe 
państwo palestyńskie musi zostać zdemilitaryzowane, a izraelskie wojsko ma mieć 
prawo do obecności w dolinie Jordanu53.

Palestyńskie władze również nie do końca wierzą, że ostateczne porozumienie 
będzie możliwe. Zauważają, że w programach wyborczych (styczeń 2013 r.) więk-
szych izraelskich partii nie pojawiała się w ogóle kwestia zakończenia okupacji. Dla 
Palestyńczyków izraelskie deklaracje o chęci kontynuowania rozmów „bez warunków 
wstępnych” są jedynie „zasłoną dymną” pozwalającą prowadzić dalszą „kolonizację” 
palestyńskich ziem. Żądają oni wstrzymania osadnictwa, a jako warunki zawarcia 
porozumienia odwołują się do prawa międzynarodowego, domagając się granicy na 
„zielonej linii”, usunięcia osadników i rozwiązania problemu uchodźców palestyń-
skich zgodnie z rezolucją nr 194 Zgromadzenia Ogólnego ONZ (prawo do powrotu)54.

Obie strony dzieli stosunek do osadnictwa żydowskiego (Izraelczycy chcieliby 
rozciągnąć swoje władztwo nad większością osad), sprawy wschodniej Jerozolimy 
(Palestyńczycy chcą uczynić z niej swoją stolicę) i uchodźców palestyńskich (władze 
palestyńskie żądają dla nich prawa powrotu do miejsc, z których uciekli ich przod-
kowie). Nawet kompromisowe rozwiązanie tych najpoważniejszych kwestii i zawar-
cie porozumienia nie oznaczałoby zakończenia konfl iktu. Zarówno w Izraelu, jak 
i w Palestynie są siły, które nie zgodzą się na żadne ugodowe uzgodnienia. Zwolen-
nicy Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu nie chcą uznania państwa żydow-
skiego, a wchodząca w skład rządu izraelska partia Żydowski Dom nigdy nie zaak-
ceptuje ewakuacji osadników.

Oczekiwania obu społeczeństw najlepiej obrazują wyniki badań opinii publicznej. 
70% zapytanych w marcu 2013 r. izraelskich Żydów popierało proces pokojowy, podob-
nie wypowiadało się 72% Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu i 62% ze Strefy Gazy55.

52 Premier Izraela zapowiadał uznanie zdemilitaryzowanego państwa palestyńskiego, po osiągnięciu 
„wzajemnego kompromisu”, http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2012/pages/pm-netanyahu-addresses-un-
-27-sep-2012.aspx (10.02.2014).

53 B. Ravid, R. Isakovich, Netanyahu: Israel Not Obligated to Accept Kerry’s Framework in Full, 
„Haaretz” z 28 stycznia 2014 r., http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.571062 (11.02.2014).

54 Six Questions for Resuming Negotiations, czerwiec 2013 r., http://www.nad-plo.org/userfi les/fi le/
fact%20sheet/Six%20Questions%20for%20Resuming%20Negotiations.pdf (11.02.2014).

55 Zdecydowanie przeciwko rozmowom jest 9% izraelskich Żydów, 15% Palestyńczyków mieszkają-
cych na Zachodnim Brzegu i aż 25% mieszkańców Strefy Gazy. L. Saab, E. Mendes, Israelis, Palestinians 
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Jednak przekonanie, że przyniesie on pozytywne rezultaty nie było już tak 
powszechne. Jedynie 28% izraelskich Żydów i tylko 22% Palestyńczyków z Zachod-
niego Brzegu i 18% ze Strefy Gazy wierzyło, że ostateczne porozumienie jest możliwe
do osiągnięcia56.

Poza tym obie społeczności nie ufały liderom reprezentującym drugą stronę. Jedy-
nie 2% Palestyńczyków uważało, że premier Izraela jest im życzliwy, w ten sam spo-
sób o prezydencie Abbasie wypowiadało się 2% Żydów-Izraelczyków57.

 4. Umiędzynarodowienie sprawy palestyńskiej
i nagłośnienie sytuacji Palestyńczyków

Ostatnią płaszczyzną wyraźnej aktywności Palestyńczyków są ustawiczne i nieprze-
rwane próby umiędzynarodowienia sprawy palestyńskiej. Gdy tylko pojawiły się 
pierwsze niepodległościowe organizacje palestyńskie, jednym z ich celów stało się 
zainteresowanie świata problemami Palestyńczyków. Można uznać, że jest to najbar-
dziej wyrazista aktywność tego narodu. Warto zauważyć, że zajmują się nią, obok 
instytucji ofi cjalnych, także zwykli Palestyńczycy. Władze, organizacje pozarządowe, 
mieszkańcy Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy starają się informować opinię świa-
tową o sytuacji w swojej ojczyźnie.

Zdecydowana większość doniesień to relacje o działaniach (zdaniem piszących 
– nielegalnych) władz i obywateli Izraela. Na stronach internetowych Departamentu 
Negocjacji OWP opisywane są: izraelskie osadnictwo, problem uchodźców, kwestia 
judaizacji Jerozolimy. Poruszone są tak kontrowersyjne tematy jak dystrybucja wody 
czy sprawa palestyńskich więźniów58.

Dzięki łatwości, z jaką współcześnie przekazywane są wiadomości, świat może 
natychmiast dowiedzieć się o tym, co dzieje się na drugim jego końcu, a Palestyń-
czykom udało się stworzyć niesłychanie wydolne kanały komunikacyjne. Przepływ 
informacji ułatwiają: liczna diaspora palestyńska oraz duża liczba organizacji poza-
rządowych i osób fi zycznych – zwolenników sprawy palestyńskiej.

Ma się wrażenie, że Palestyńczycy wygrywają „wojnę informacyjną”. Nagłaśnia-
nie izraelskich aktów przemocy powoduje wzrost sympatii dla nich. Stają się oni 
skromnym Dawidem, który walczy z potężnym Goliatem. 

Palestyńczycy odnieśli sukces na jeszcze jednej płaszczyźnie. Udało się im prze-
konać opinię światową, że ich kłopoty są problemami całego globu. Większość ludzi 

Pro Peace Process, but Not Hopeful (21.03.2013), http://www.gallup.com/poll/161456/israelis-palestinians-
pro-peace-process-not-hopeful.aspx (12.02.2013).

56 Ibidem.
57 Wśród ludności palestyńskiej identyczny wynik uzyskał Barack Obama. Ibidem.
58 Zob. http://nad-plo.org (18.01.2014).
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jest przekonana, że brak państwa palestyńskiego na mapach spowodowany jest zbio-
rową nieudolnością świata. 

Aktywność dyplomatyczna rządu PWN służy m.in. zwróceniu uwagi władz 
i społeczeństw państw na niespełnione żądania Palestyńczyków. Przy okazji pozy-
tywnie są odbierane deklaracje o gotowości współpracy i dialogu z Izraelem. Wize-
runek skłonnych do kompromisu władz palestyńskich jest ustawicznie nadszarpy-
wany przez postawę Hamasu, który konsekwentnie neguje prawo do istnienia Izraela. 
Nie mniej jednak próba podjęta przez rząd w Tel Awiwie, by przekonać demokra-
tyczną część świata, że budowa palestyńskiej państwowości jest możliwa jedynie 
poprzez dwustronny dialog z państwem żydowskim, zakończyła się fi askiem. Pale-
styńskie żądanie o przyjęcie w poczet państw nieczłonkowskich ONZ poparła zde-
cydowana większość państw, w tym duża część w pełni demokratycznych. Nie da 
się już obronić izraelskiego stanowiska, że większość demokracji popiera argumenty
państwa żydowskiego.

Problematyka palestyńska jest najczęściej poruszaną kwestią na różnego rodzaju 
międzynarodowych gremiach. Nie mniej jednak kluczem do rozwiązania konfl iktu 
pozostają dwustronne negocjacje. Dotychczasowa jego historia pokazuje, że władze 
w Tel Awiwie są wyjątkowo odporne na wszelkie międzynarodowe naciski. Aktualnie 
jedynie Stany Zjednoczone są w stanie wymóc na swoim bliskowschodnim sojuszniku 
konkretne działania, choć nie zawsze udaje im się to osiągnąć59. 

Mimo że międzynarodowa aktywność, polegająca na nagłaśnianiu sytuacji Pale-
styńczyków, przynosi pozorne sukcesy, to nie poprawia ona losu tego narodu. Inne 
państwa, poza pomocą fi nansową, nie są w stanie wiele zrobić. Przyszłość Palestyny 
zależy od Izraela, który w relacjach z Palestyńczykami jest stroną zdecydowanie
silniejszą.

* * *

Dla Palestyńczyków kluczową sprawą jest zakończenie konfl iktu z Izraelem. 
Drogą do tego celu są dwustronne negocjacje, choć szanse na ich pozytywny wynik 
są niewielkie. 

Poważnym wyzwaniem, już o wewnętrznym charakterze, jest konieczność powo-
łania jednego stabilnego ośrodka władzy. Jednakże nic nie wskazuje na to, że dojdzie 
do realizacji tego zamysłu60. Jednak to właśnie uporządkowanie spraw wewnętrznych, 
transparentne zarządzanie fi nansami, dbanie o stały wzrost gospodarczy, inwestycje 

59 W niektórych przypadkach nawet dyplomacja amerykańska nie jest w stanie zmusić Izraela do 
działań. Amerykanie wielokrotnie apelowali o wstrzymanie budowy nowych osad. Często ich opinia nie 
była uwzględniania.

60 Powołanie rządu jedności narodowej, w którego skład wchodziliby politycy Hamasu, mogłoby 
pogorszyć sytuację międzynarodową Palestyńczyków. Część państw nie zaakceptowałaby przedstawicieli 
Hamasu w składzie Rady Ministrów.
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w rozwój społeczny, dają szansę na wzmocnienie międzynarodowej pozycji Palestyny. 
Sytuacja Palestyńczyków w dużej części zależy od nich samych.

Main Directions of Palestinian Activity in International Forum
Summary

This article is an attempt to describe the Palestinian activity at the international forum. This 
issue is very diffi cult, because Palestine is not widely recognized as a state, so it does not lead 
a typical foreign policy. Besides, the Palestinians do not have a single centre of power and 
basically three entities that undertake international activity (Palestinian Liberation Organisa-
tion, Palestine National Council and the government created by Hamas) can be described. The 
author will try to describe the main areas of the Palestinian activities at the UN forum, proce-
dures aimed at obtaining economic support and attempts to internationalize the Palestinian issue. 
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Artur Malantowicz

BUFOROWOŚĆ JAKO WYZNACZNIK POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ JORDANII

Pomimo braku istotnych surowców naturalnych, problemu ograniczonych i niewy-
starczających zasobów wody, bardzo delikatnej sytuacji społecznej oraz niestabilnego 
sąsiedztwa, współczesna Jordania pozostaje jednym z najbardziej stabilnych państw 
regionu. W rzeczywistości jest to jedyny kraj Żyznego Półksiężyca, w którym ten sam 
reżim pozostaje u władzy od momentu utworzenia państwa1. Przetrwanie Jordańskiego 
Królestwa Haszymidzkiego było możliwe dzięki silnemu wsparciu środowisk militar-
nych dla monarchii, umiejętności dostosowywania się elit politycznych do zmienia-
jących się czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz dzięki geostrategicznemu 
znaczeniu państwa-bufora i związanej z tym pomocy zagranicznej (politycznej, ekono-
micznej i wojskowej). To właśnie buforowy charakter państwa można uznać za jedną 
z najważniejszych determinant polityki zagranicznej Jordanii, która nie tylko defi niuje 
żywotne interesy monarchii, ale też kształtuje jej postawę na arenie międzynarodowej 
oraz wpływa na politykę wewnętrzną2. 

Analiza polityki zagranicznej Jordanii wymaga spojrzenia nań jako na najcenniej-
szy atut monarchii oraz narzędzie legitymizacji władzy wewnętrznej. Co więcej, ze 
względu na specyfi kę jordańskiej sceny politycznej, gdzie kreowanie polityki zagra-
nicznej jest prerogatywą królewską, należy ją także rozumieć jako powiązanie ambicji 
dynastycznych Haszymidów z interesami państwowymi. W tej formie gwarantuje to 
z jednej strony bezpieczeństwo państwa, a z drugiej – przetrwanie obecnego reżimu 
politycznego.

1 A. Susser, Jordan: Preserving Domestic Order in a Setting of Regional Turmoil, „Middle East Brief” 
2008, nr 27, s. 1.

2 B. Salloukh, State Strength, Permeability, and Foreign Policy Behavior: Jordan in Theoretical Per-
spective, „Arab Studies Quarterly” 1998, t. 18, nr 2, s. 39, 40. Por. A. Garfi nkle, Jordanian Foreign Policy, 
„Current History” 1984, t. 83, nr 489, s. 21–24; B.E. Sasley, Changes and Continuities in Jordanian Foreign 
Policy, „Middle East Review of International Affairs” 2002, t. 6, nr 1, s. 36, 37.
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 1. Buforowy charakter państwa jordańskiego

Kraje buforowe są najczęściej defi niowane jako relatywnie małe, acz niezależne 
i zazwyczaj neutralne, położone między dwoma lub więcej rywalizującymi ze sobą 
państwami lub blokami politycznymi. Wielokrotnie przesłanką ich istnienia jest wła-
śnie uniemożliwienie bądź minimalizacja wybuchu konfl iktu między tymi stronami 
oraz zachowanie regionalnej równowagi sił3.

Literatura przedmiotu zwraca uwagę na szereg wyznaczników buforowości państw4. 
Najważniejszym z nich jest położenie geografi czne względem większych i silniejszych 
sąsiadów – obszar państwa buforowego ma w zamyśle rozdzielać ich terytoria bądź 
strefy wpływów. Terytorium państwa-bufora cechuje zazwyczaj położenie śródlądowe 
oraz trudne warunki geografi czne (np. występowanie barier orografi cznych, obszarów 
podmokłych, pustyń), ale jednocześnie przebiegają przezeń strategiczne szlaki trans-
portowo-komunikacyjne. Państwa buforowe to także obszary przenikania się kultur, 
wyznań, grup etnicznych i narodowych, których zróżnicowanie jest postrzegane przez 
państwa sąsiednie jako przyczyna słabości wewnętrznej buforów, uniemożliwiająca 
utworzenie silnej państwowości. De facto działa to w interesie sąsiadujących mocarstw 
poprzez utrwalanie status quo. Czynnikiem sprzyjającym buforowości państwa jest 
też negatywna dysproporcja potencjałów demografi cznego, gospodarczego czy mili-
tarnego względem otoczenia, co z kolei zmusza państwa buforowe do manewrowa-
nia między interesami sąsiadów oraz do polityki neutralności. Jak zauważa Stanisław 
Bieleń, najważniejszym celem państwa-bufora jest „zachowanie jego względnej samo-
dzielności i suwerenności w stosunku do zewnętrznych protektorów i antagonistów”5.

Od początku swojego istnienia Jordania, najpierw jako mandat Ligi Narodów pod 
zarządem brytyjskim, a następnie jako emirat Transjordanii oraz Jordańskie Królestwo 
Haszymidzkie, ma charakter państwa buforowego. Jej utworzenie w obrębie granic 
wynegocjowanych przez Brytyjczyków w latach 20. XX wieku miało zatrzymać fran-
cuskie interesy na północ od rzeki Jarmuk, powstrzymać Saudyjczyków od ingerencji 
w sprawy Palestyny i Egiptu oraz zapewnić Wielkiej Brytanii swobodny dostęp do 
Iraku6. Po 1948 r., gdy niepodległość ogłosił Izrael, Jordania stała się buforem mię-
dzy światem arabskim a państwem żydowskim; jej los natomiast był ściśle związany 
z przebiegiem konfl iktu izraelsko-arabskiego.

3 S. Bieleń, Państwa buforowe w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 1995, 
t. 17, s. 9; M. Partem, The Buffer System in International Relations, „Journal of Confl ict Resolution” 1983, 
t. 27, nr 1, s. 4; M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, Explanation of the Structural and Functional 
Characteristics of Geographical Buffer Spaces, „Geopolitics Quarterly” 2013, t. 8, nr 4, s. 4–6.

4 M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, op. cit., s. 6–10; S. Bieleń, op. cit., s. 12–14.
5 M.R. Hafeznia, S. Ahmadi, B. Hourcard, op. cit., s. 14.
6 Szerzej o okolicznościach powstania brytyjskiego mandatu Transjordanii zob. M.C. Wilson, King 

Abdullah, Britain and the Making of Jordan, Cambridge 1999, s. 39–59; K. Salibi, The Modern History of 
Jordan, London 2006, s. 92–119; P. Robins, A History of Jordan, Cambridge 2004, s. 16–34.
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Jordania jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie najmniej stabilnych państw 
regionu Bliskiego Wschodu: Izraela i Autonomii Palestyńskiej – sceny wielolet-
niego konfl iktu izraelsko-arabskiego, Syrii objętej wojną domową, Iraku zmagają-
cego się z trudną sytuacją wewnętrzną po obaleniu Saddama Husajna oraz konser-
watywnego królestwa Arabii Saudyjskiej. Dostrzegalna jest także relatywna słabość 
Jordanii vis-à-vis jej sąsiadów pod względem ekonomicznym, politycznym i militar-
nym (zob. tabela 1), co z kolei implikuje przemyślane i ostrożne podejście jordań-
skiej polityki zagranicznej względem nich7. Co prawda większość jordańskich gra-
nic jest sztuczna (z wyjątkiem linii granicznych rzek Jordan i Jarmuk) i nie znajduje 
odzwierciedlenia w barierach orografi cznych, to ponad 80% terytorium Jordanii sta-
nowią obszary pustynne, półpustynne i stepowe, gdzie panuje suchy klimat zwrotni-
kowy kontynentalny. Oddzielają one centra gospodarcze i demografi czne położone 
w północno-zachodniej części kraju od terytorium Iraku i Arabii Saudyjskiej. Jedynym 
„oknem na świat” Jordanii jest 26-kilometrowy pas wybrzeża nad Morzem Czerwo-
nym wraz z prężnie rozwijającym się portem w Akabie. Ponadto przez terytorium 
monarchii haszymidzkiej przebiegają lądowe szlaki handlowe łączące Półwysep Arab-
ski z wybrzeżem Morza Śródziemnego, Turcją i Kaukazem8.

Tabela 1. Porównanie potencjałów Jordanii i państw sąsiednich w 2011 r.

Jordania Izrael Syria Irak Arabia 
Saudyjska

Liczba ludności
(tys. osób) 6 253 7 536 21 393* 32 655 28 370

PKB (mln USD) 26 447 923 900 60 043* 180 607 669 507

Wydatki na cele woj-
skowe (mln USD) 1 340 14 163 2 495 5 905 48 531

Personel wojskowy 110 500 184 550 403 000* 802 400 249 000

* Dane za 2010 rok.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook Database 2013, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx (01.02.2014); SIPRI, Military Expenditure Project, 
http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/splash-expenditures (01.02.2014); Bank Światowy, World Bank Data, 
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1 (01.02.2014).

Zdecydowana większość mieszkańców Jordanii to Arabowie (98%), jedynie nie-
wielką część stanowią mniejszości Czerkiesów, Czeczeńców i Ormian. Blisko 92% 
Jordańczyków to sunnici, a 6% – chrześcijanie różnych obrządków wschodnich9. 

7 C.R. Ryan, „Jordan First”: Jordan’s Inter-Arab Relations and Foreign Policy under King Abdul-
lah II, „Arab Studies Quarterly” 2004, t. 26, nr 3, s. 45.

8 C.C. Held, J.Th. Cummings, Middle East Patterns. Places, Peoples and Politics, Boulder 2011, 
s. 330, 331.

9 Ibidem, s. 325, 326.
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To jednak nie zróżnicowanie etniczne i religijne, a podziały między Jordańczykami 
z Wschodniego Brzegu (Transjordańczykami) a Jordańczykami palestyńskiego pocho-
dzenia stanowią o dynamice systemu społeczno-politycznego monarchii haszymidz-
kiej. Obie grupy mają wspólne pochodzenie etniczne (Arabowie), posługują się tym 
samym językiem (arabskim) oraz wyznają tę samą religię (islam). Różnicuje ich nato-
miast fakt, że Palestyńczycy są uchodźcami, których kolejne wojny izraelsko-arab-
skie pozbawiły własności i ojczyzny oraz skomplikowały ich poczucie tożsamości. 
Poszczególne grupy uchodźców różnią się stopniem identyfi kacji z państwem jordań-
skim, przekonaniami politycznymi czy ideologią; zróżnicowany jest również ich status 
ekonomiczny10. Mimo iż niemal wszyscy posiadają obywatelstwo jordańskie11, a co za 
tym idzie mają, wedle litery prawa, status równy z Transjordańczykami, zauważalne 
są pewne przejawy ich dyskryminacji, przede wszystkim na rynku pracy. Jordańczycy 
ze Wschodniego Brzegu mają pierwszeństwo w zatrudnieniu w sektorze publicznym 
(biurokracja rządowa, armia), niejako naturalnie więc Palestyńczycy zdominowali sek-
tor prywatny, m.in. handel i bankowość12. Transjordańczycy stanowią fi lar monarchii 
haszymidzkiej, wśród Palestyńczyków natomiast pojawia się najwięcej głosów kon-
testujących obecny system polityczny.

Na początku 2013 r. w Jordanii mieszkało ponad 2 mln zarejestrowanych uchodź-
ców palestyńskich13. Oprócz nich królestwo zamieszkują osoby nieobjęte rejestracją 
oraz Palestyńczycy, którzy migrowali na Wschodni Brzeg z pobudek ekonomicznych. 
Ich liczba nie jest dokładnie ustalona, ale nieofi cjalne statystyki podają, że Jordań-
czycy pochodzenia palestyńskiego stanowią 55–70% ogółu społeczeństwa. Ta prze-
waga demografi czna wymusza z jednej strony aktywny udział władz w Ammanie 
w poszukiwaniu rozwiązania sprawy palestyńskiej, a z drugiej – promocję idei wspól-
nej tożsamości jordańskiej, łączącej elementy „transjordańskości” i „palestyńskości”14. 
Staje się to tym bardziej istotne, że w ostatnich latach Jordania udzieliła schronienia 
kolejnym grupom uchodźców – z Iraku (ponad 700 tys. osób) oraz Syrii (ponad 590 
tys. osób w styczniu 2014 r.15).

10 L. Brand, Palestinians and Jordanians: A Crisis of Identity, „Journal of Palestine Studies” 1995, 
t. 24, nr 4, s. 48–50; H. Frisch, Ethnicity, Territorial Integrity and Regional Order: Palestinian Identity in 
Jordan and Israel, „Journal of Peace Research” 1997, t. 34, nr 3, s. 264–266.

11 Jordańskie obywatelstwo zostało przyznane wszystkim Palestyńczykom zamieszkującym obszar 
królestwa w 1954 r.

12 Y. Reiter, The Palestinian-Transjordanian Rift: Economic Might and Political Power in Jordan, 
„The Middle East Journal” 2004, t. 58, nr 1, s. 72–92.

13 UNRWA, UNRWA in Figures, http://www.unrwa.org/sites/default/files/2013042435340.pdf 
(10.01.2014).

14 Szerzej o Palestyńczykach w Jordanii zob. A. Malantowicz, Jordańczycy czy Palestyńczycy? Czyli 
o tożsamości i statusie społeczno-prawnym uchodźców palestyńskich w Jordanii, w: M.W. Solarz (red.), 
Geografi a polityczna wobec wyzwań i problemów współczesnej Polski i świata, Toruń 2012, s. 99–129.

15 UNHCR, Syria Regional Refugee Response – Jordan, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
php?id=107 (01.02.2014).



141Buforowość jako wyznacznik polityki zagranicznej Jordanii

 2. Cele i interesy polityki zagranicznej Jordanii

Powyżej wskazane cechy sprawiają, że Jordania pełni funkcję państwa buforowego, 
nie tylko w ramach regionu Bliskiego Wschodu, ale też – ze względu na istotne zna-
czenie tej części świata dla mocarstw światowych – w skali globalnej. Buforowość 
jest jednocześnie jednym z kluczowych uwarunkowań polityki zagranicznej monarchii 
haszymidzkiej, co znajduje swój przejaw m.in. w defi niowaniu celów i interesów tej 
polityki oraz przyjmowaniu przez Jordanię określonych ról w „społeczności między-
narodowej”16. Buforowy charakter państwa nie pozostaje także bez wpływu na sposób 
prowadzenia polityki wewnętrznej przez kolejnych jordańskich monarchów17.

Mimo iż przetrwanie i zapewnienie bezpieczeństwa można uznać za podstawowy 
cel istnienia wszelkich wspólnot politycznych18, specyfi ka funkcjonowania państw 
buforowych podkreśla nadrzędność interesów i celów związanych z ich egzystencją. 
Tak też jest w przypadku Jordanii, gdzie bezpieczeństwu państwa został podporząd-
kowany całokształt polityki zagranicznej, w tym jej cele koegzystencjalne i funkcjo-
nalne19. Pomimo relatywnej słabości w porównaniu z sąsiadami oraz de facto uza-
leżnienia od pomocy zagranicznej i dostaw surowców z państw regionu (gazu natu-
ralnego z Egiptu oraz ropy naftowej z Iraku, Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu), Jordania 
poprzez politykę zagraniczną stara się podkreślać swoją niezależność polityczną. Dąży 
też do budowy regionalnego modus vivendi, jako że to właśnie niestabilność najbliż-
szego sąsiedztwa generuje największe zagrożenia dla monarchii – w jej interesie leży 
zatem zapobieganie im oraz ich eliminacja. Jordania podejmuje także działania mające 
na celu podniesienie jej pozycji oraz prestiżu na arenie międzynarodowej – ich pod-
stawową przesłanką jest relatywna stabilność, postępowość i racjonalność w zachowa-
niu monarchii na tle pozostałych państw regionu. Elementem tej strategii jest ponadto 
podkreślanie jordańskiego „przywiązania do pokoju” oraz roli rodu Haszymidów jako 
strażników świętych miejsc islamu20.

Przyjęte cele i interesy w polityce zagranicznej generują określone role, które 
Jordania odgrywa na arenie międzynarodowej – wszystkie one mają pozytywne kono-
tacje. Z jednej strony monarchia haszymidzka stara się wypełniać zasady aktywnej 

16 B. Salloukh, op. cit., s. 39, 40; A.E. Hillal Dessouki, K. Abul Kheir, Foreign Policy as a Strategic 
National Asset: The Case of Jordan, w: B. Korany, A.E. Hillal Dessouki (red.), The Foreign Policies of 
Arab States. The Challenge of Globalization, Cairo-New York 2010, s. 253, 254, 263–266.

17 Zob. np. R.E. Lucas, Institutions and the Politics of Survival of Jordan. Domestic Responses to 
External Challenges, 1988–2001, New York 2005.

18 I. Pawlikowska, Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa, w: R. Zięba (red.), Wstęp 
do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2007, s. 59, 60.

19 Szerzej o typologii celów polityki zagranicznej zob. R. Zięba, Cele polityki zagranicznej państwa, 
w: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii…, s. 37, 58.

20 A.E. Hillal Dessouki, K. Abul Kheir, op. cit., s. 264, 265; A. Henrikson, The Diplomacy of Small 
States: The Case of Jordan, „Jordan Journal of International Affairs” 2008, t. 1, nr 2, s. 5–10.
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niezależności, rozwijając dobre relacje z możliwie największą liczbą graczy między-
narodowych. Z drugiej strony natomiast w sytuacji konfrontacji interesów aktorów 
zewnętrznych Jordania odgrywa rolę wiernego sojusznika Zachodu na Bliskim Wscho-
dzie21. Ponadto Amman pełni niejednokrotnie funkcję regionalnego przywódcy, przede 
wszystkim w zakresie bliskowschodniego procesu pokojowego oraz dialogu międzyre-
ligijnego i międzykulturowego. Jako mediator-integrator Jordania podejmuje działania 
w celu wypracowania wspólnego stanowiska umiarkowanych państw regionu wobec 
wielu kontrowersyjnych kwestii, oferuje też dobre usługi w rozmowach izraelsko-pale-
styńskich22. Sama, będąc niejako pionierem procesu pokojowego, monarchia haszy-
midzka współcześnie odgrywa rolę jego promotora oraz stanowi naturalny pomost 
między Izraelem a światem arabskim23.

 3. Główne kierunki polityki zagranicznej Jordanii

Jordańscy monarchowie zgodnie postrzegali politykę zagraniczną jako narzędzie prze-
trwania oraz gwarant stabilności wewnętrznej kraju, który zmaga się z problemami 
ograniczonych zasobów i szybko rosnącej liczby ludności. Te właśnie problemy oraz 
związana z nimi zależność gospodarcza od innych państw skłaniały Jordanię do utrzy-
mywania co najmniej poprawnych stosunków zarówno z jej sąsiadami, jak i global-
nymi potęgami. Od zawsze monarchia miała bliskie kontakty z Zachodem, najpierw 
widząc głównego sojusznika w Wielkiej Brytanii, a następnie – w Stanach Zjedno-
czonych; zapewniało to jordańskim władcom tak bezpieczeństwo wewnętrzne, jak 
i ochronę od zagrożeń zewnętrznych24. Równocześnie zależność od ropy naftowej 
zmuszała Jordanię do budowy dobrych relacji z państwami Zatoki Perskiej, a fakt 
posiadania najdłuższej granicy z Izraelem oraz ponoszenia kosztów kolejnych odsłon 
wojny izraelsko-arabskiej – do występowania w naturalnej roli zwolennika regional-
nego bezpieczeństwa i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

21 Jedynym wyraźnym wyjątkiem od tej zasady była wojna iracko-kuwejcka (1990–1991). Mimo iż 
ofi cjalnie neutralna wobec konfl iktu, Jordania udzieliła wówczas nieformalnego poparcia dla Iraku wbrew 
oczekiwaniom Waszyngtonu. W efekcie król Husajn w krótkim czasie utracił większość regionalnych i glo-
balnych sojuszników oraz idącą za tym pomoc zagraniczną. Zob. np. S. Reed, Jordan and the Gulf Crisis, 
„Foreign Affairs” 1990, t. 69, nr 5, s. 21–35; A.M. Lesch, Contrasting Reactions to the Persian Gulf Crisis: 
Egypt, Syria, Jordan and the Palestinians, „The Middle East Journal” 1991, t. 45, nr 1, s. 30–50.

22 Działania te niezwykle trafnie opisuje w swojej książce były minister spraw zagranicznych Jordanii. 
Zob. M. Muasher, The Arab Center. The Promise of Moderation, New Haven–London 2008.

23 Poszczególne role wyróżniono w oparciu o typologię Kalevi Holstiego. Szerzej zob. M. Bielecka, 
Role międzynarodowe państwa, w: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii…, s. 177–192.

24 A.E. Hillal Dessouki, K. Abul Kheir, op. cit., s. 263.
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3.1. W poszukiwaniu regionalnego modus vivendi

Na tle pozostałych państw regionu Jordania wyróżnia się niezwykle aktywną i istotną 
rolą w budowaniu kompromisów między skonfl iktowanymi stronami. Główną sferą 
tej aktywności jest bliskowschodni proces pokojowy. Jest to spowodowane przede 
wszystkim geografi cznym sąsiedztwem Izraela oraz terytoriów palestyńskich, a także 
obecnością wielu Palestyńczyków na terenie Jordanii – brak rozwiązania konfl iktu 
izraelsko-arabskiego przekłada się na napięcia wewnątrz kraju. Żywotnym interesem 
monarchii haszymidzkiej jest zatem udział w działaniach pokojowych.

Wieloletnia tradycja nieofi cjalnych kontaktów Haszymidów z przedstawicielami 
ruchu syjonistycznego i władzami Izraela25, stan pokoju de facto po 1967 r.26 oraz brak 
trudnych tematów (np. militarnej obecności Izraela na terenie Jordanii) w relacjach 
dwustronnych, umożliwiły Jordańczykom swobodne przystąpienie do stołu negocja-
cyjnego po konferencji madryckiej z 1991 r. W jej trakcie Jordania po raz ostatni 
reprezentowała interesy palestyńskie na arenie międzynarodowej27. Po podpisaniu 
przez Palestyńczyków Deklaracji Zasad we wrześniu 1993 r. i przełamaniu panują-
cego w arabskiej świadomości tabu o niezawieraniu pokoju z Izraelem, król Husajn 
zdecydował o podpisaniu traktatu pokojowego z Tel Awiwem 26 października 1994 r.28 
Co ważne, w przeciwieństwie do Egiptu, królestwo haszymidzkie zaoferowało Izra-
elowi „ciepły” pokój, oparty na pełnej normalizacji stosunków, a nie tylko utrzymywa-
niu kontaktów dyplomatycznych, wyrazem czego były liczne inicjatywy współpracy 
gospodarczej i politycznej po 1994 r. Niemniej jednak taki stan rzeczy był często kon-
testowany przez mieszkańców Jordanii29.

Można by doszukiwać się wielu przyczyn, które pchnęły Jordanię w kierunku 
współpracy z Izraelem: wspólny interes w utrzymywaniu spokoju na granicy, chęć 
podziału zasobów wodnych rzek Jordan i Jarmuk, czy też korzyści gospodarcze. 
Szczególny wymiar miało jednak pięć aspektów, które wówczas zdeterminowały 
postawę monarchii haszymidzkiej: izraelskie gwarancje konieczności istnienia nie-
podległego państwa jordańskiego jako strategicznego interesu Izraela; utrzymanie

25 D. Robinson Divine, The Imperialist Ties that Bind: Transjordan and the Yishuv, „Israeli Affairs” 
2003, t. 9, nr 3, s. 18, 19.

26 Wyrazem takiego stanu rzeczy była tzw. polityka „otwartych mostów”, która zakładała współpracę 
polityczną, ekonomiczną i administracyjną Izraela oraz Jordanii w zarządzaniu Zachodnim Brzegiem. Dla 
Izraela było to rozwiązanie praktyczne, natomiast dla Jordanii – szansa na odzyskanie wpływów na tym 
obszarze. Zob. Y. Lukacs, Israel, Jordan, and the Peace Process, Syracuse–New York 1997, s. 23–61.

27 A.S.A. Majali, J.A. Anani, M.J. Haddadin, Peacemaking. The Inside Story of the 1994 Jordanian–
–Israeli Treaty, Reading 2006, s. 16–22.

28 Ibidem, s. 305.
29 Zob. F. Mitha, The Jordanian-Israeli Relationship: The Reality of „Cooperation”, „Middle East 

Policy” 2010, t. 17, nr 2, s. 105–126; D. Kornbluth, Jordan and the Anti-Normalization Campaign, 1994–
–2001, „Terrorism and Political Violence” 2002, t. 14, nr 3, s. 80–108; R.E. Lucas, Jordan: the Death of 
Normalization With Israel, „The Middle East Journal” 2004, t. 58, nr 1, s. 93–111.
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interesów gospodarczych Jordanii na Zachodnim Brzegu; korzyści polityczne i mate-
rialne płynące z Waszyngtonu, a związane z poprawnymi stosunkami z Izraelem; ogra-
niczenie roli Organizacji Wyzwolenia Palestyny; zapewnienie szczególnego statusu 
dynastii Haszymidów w ochronie i administrowaniu świętymi miejscami Jerozolimy30.

Formalna poprawa relacji dwustronnych z Izraelem sprawiła, że Jordania zwróciła 
większą uwagę na regionalny kompleks bezpieczeństwa. Od początku swojej władzy 
król Abd Allah II podejmował starania w celu integracji umiarkowanych krajów arab-
skich, takich jak Arabia Saudyjska, Egipt, Maroko czy Kuwejt, by ich wspólny głos 
miał większą siłę przebicia na forum Ligi Państw Arabskich. Wyrazem tego były m.in. 
Arabska Inicjatywa Pokojowa z 2002 r.31 oraz powołany w 2007 r. Arabski Kwartet32. 
W późniejszych latach Jordania oferowała przede wszystkim dobre usługi, pośredni-
cząc zarówno między Izraelem a Palestyńczykami, jak i między Tel Awiwem a pozo-
stałymi arabskimi stolicami. Miało to miejsce szczególnie po 2010 r., kiedy to na tery-
torium Jordanii wielokrotnie dochodziło do spotkań negocjatorów izraelskich i pale-
styńskich. Jednocześnie Amman nieustannie podkreślał konieczność zabezpieczenia 
własnych interesów w ewentualnym porozumieniu pokojowym, w tym m.in. prawo 
uchodźców palestyńskich do powrotu33.

Skuteczność w dążeniu do wypracowania regionalnego modus vivendi mogły 
zagwarantować Jordanii jedynie poprawne relacje ze wszystkimi jej sąsiadami, z któ-
rych najbardziej zainteresowana takim stanem rzeczy była Arabia Saudyjska. Począt-
kowo relacje saudyjsko-jordańskie były bardzo ograniczone z powodu rywalizacji 
rodzin rządzących – Haszymidów i Saudów34. Z czasem jednak wspólne interesy 
doprowadziły do zbliżenia między sąsiadami – oba państwa były konserwatywnymi 
monarchiami sprzeciwiającymi się ekspansji komunizmu w regionie. Saudom zależało 
na stabilnej i przyjaznej Jordanii w roli bufora w konfl ikcie izraelsko-arabskim, stąd 
Rijad wspierał monarchię haszymidzką fi nansowo, tak na potrzeby rozwoju gospo-
darczego, jak i wzmocnienia jej potencjału militarnego. Arabia Saudyjska stała się 
także celem migracji zarobkowej wielu jordańskich obywateli35. Wszystko zmie-
niło się jednak w obliczu jordańskiej neutralności w czasie wojny iracko-kuwejc-
kiej – przez wielu Arabów, w tym przez Saudyjczyków, było to uznane jako zdrada. 
W efekcie Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne, wstrzymała pomoc 

30 M. Zak, Thirty Years of Clandestine Meetings. The Jordan-Israel Peace Treaty, „Middle East Quar-
terly” 1995, t. 2, nr 1, s. 56, 57.

31 Zob. M. Muasher, op. cit., s. 107–132.
32 S. Awad, The Arab Quartet and the Arab Peace Initiative, „The Palestine-Israel Journal” 2007, 

t. 14, nr 4.
33 K. Neimat, Jordan’s Interests in Peace Process Will be Safeguarded – Judeh, „Jordan Times” 

z 2 lutego 2014 r.
34 Haszymidzi od X wieku byli władcami Mekki oraz opiekunami świętych miejsc islamu tam się 

znajdujących. Kres ich władztwa nastąpił wraz z podbiciem Hidżazu przez Ibn Sauda w 1924 r.
35 Szerzej o rozwoju stosunków saudyjsko-jordańskich do 1990 r. zob. L. Brand, Jordan’s Inter-Arab 

Relations. The Political Economy of Alliance Making, New York 1994, s. 87–122.
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zagraniczną dla Jordanii oraz zwolniła setki tysięcy jordańskich pracowników. Rela-
cje pozostawały napięte do końca panowania króla Husajna, a poprawiły się dopiero 
po sukcesji Abd Allaha II w Jordanii, którego jednym z głównych celów w poli-
tyce zagranicznej było odnowienie pozytywnych relacji ze światem arabskim36. Obu 
państwom zależało na integracji środowiska umiarkowanych państw arabskich oraz 
kontynuacji procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Monarchia haszymidzka 
w Arabii Saudyjskiej widziała też swojego ważnego partnera handlowego, zwłasz-
cza po załamaniu się jordańsko-irackiego handlu w 2003 r., źródło pomocy fi nanso-
wej oraz głównego sojusznika w jordańskich dążeniach do zbliżenia się z państwami
Rady Współpracy Zatoki37.

Dużo bardziej problematyczna była dla Ammanu kwestia stosunków z Irakiem 
i Syrią, przede wszystkim ze względu na burzliwą zmienność ich reżimów politycz-
nych, mającą negatywny wpływ na bezpieczeństwo regionu. Relacje między Jordanią 
a Irakiem były bardzo bliskie i serdeczne od momentu powstania obu państw aż do 
1958 r., kiedy to obalona została iracka monarchia. Po okresie wzajemnej nieufności 
w latach 60. i 70. XX wieku, kolejne zbliżenie nastąpiło po dojściu Saddama Husajna 
do władzy. Jordania udzieliła pełnego poparcia Irakowi w czasie wojny ośmioletniej, 
oferując swój port w Akabie jako punkt transferu zaopatrzenia dla irackich wojsk, 
w zamian otrzymując kontrakty na dostawę ropy naftowej za symboliczną cenę. Taki 
układ powiązań politycznych i gospodarczych stał się wyjątkowo niekorzystny dla Jor-
danii w obliczu irackiej inwazji na Kuwejt w 1990 r. – ofi cjalnie ogłoszona wówczas 
neutralność monarchii haszymidzkiej spotkała się z ostrą krytyką Stanów Zjednoczo-
nych i bogatych państw arabskich38. Niemniej jednak aż do 2003 r. Jordania zachowała 
poprawne relacje z Bagdadem. 

Gdy w 2003 r. zapadła decyzja o amerykańskiej interwencji w Iraku król Abd 
Allah II nie popełnił błędów swojego ojca. Władze w Ammanie publicznie się jej 
sprzeciwiły, przede wszystkim ze względu na zagrożenie rozlania konfl iktu na kraje 
sąsiednie, ale nieofi cjalnie jordańskie terytorium stało się bazą operacyjną dla brytyj-
skich i amerykańskich oddziałów, a przy granicy Jordanii rozlokowano system rakie-
towej ochrony powietrznej Patriot. Ponieważ w interesie królestwa leżało istnienie 
silnego, stabilnego i umiarkowanego państwa irackiego, a wojna doprowadziła do 
destabilizacji sytuacji w Iraku, jordański reżim aktywnie włączył się w budowanie 
zdolności irackich służb wojskowych i porządkowych oraz działania antyterrory-
styczne39. W publicznej retoryce władze w Ammanie wielokrotnie wyrażały swoje 

36 C.R. Ryan, op. cit., s. 46.
37 Middle East Policy Council, Amid Turmoil, GCC Extends Invitation to Jordan and Morocco, http://

www.mepc.org/amid-turmoil-gcc-extends-invitation-jordan-and-morocco?print (30.05.2012).
38 Szerzej zob. C.R. Ryan, Inter-Arab Alliances. Regime Security and Jordanian Foreign Policy, 

Gainesville 2009, s. 98–112, 127–144.
39 A. Terril, Jordanian National Security and the Future of Middle East Stability, 2007, s. 23, 24, 27, 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=838 (20.01.2014).
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obawy z powodu wzmożonej aktywności Iranu na irackiej scenie politycznej, widząc 
w tym zagrożenie dla własnych interesów w regionie40.

Najwięcej problemów dla polityki zagranicznej Jordanii od początku 2011 r. spra-
wiała kwestia syryjska. Pomimo wspólnej historii w ramach Imperium Otomańskiego, 
więzów plemiennych ludności obu państw oraz wspólnego udziału w wojnach izrael-
sko-arabskich, relacje Syrii i Jordanii nigdy nie miały charakteru partnerskiego. W cza-
sie „zimnej wojny” kraje te znajdowały się w konkurujących obozach politycznych: 
Jordania była konserwatywną i prozachodnią monarchią, natomiast Syria – radykalną 
i rewolucyjną republiką sprzymierzoną ze Związkiem Radzieckim. Podobny rozdź-
więk ujawnił się w wojnie iracko-irańskiej (1980–1988), gdy król Husajn poparł Bag-
dad, a prezydent Al-Asad – Teheran. Stosunków bilateralnych nie ułatwiała ponadto 
wzajemna niechęć obu władców – szczególnie krytycznie Hafi z al-Asad spoglądał na 
działania Husajna w bliskowschodnim procesie pokojowym41.

Po początkowej poprawie wzajemnych relacji w efekcie zmiany pokoleniowej na 
szczytach władzy obu państw, szybko doszło do kolejnych napięć w kontaktach poli-
tycznych. Kryzys w stosunkach jordańsko-syryjskich nastąpił w 2011 r., gdy reżim 
w Damaszku odpowiedział przemocą na protesty ludności cywilnej. Destabilizacja 
sytuacji w tym kraju doprowadziła do załamania dwustronnego handlu, zamknięcia 
wielu szlaków transportowych łączących Jordanię z Turcją i Kaukazem oraz drastycz-
nego spadku przychodów sektora turystycznego42. Nasilająca się wojna domowa oraz 
związane z nią bezpośrednie zagrożenie militarne i masowy napływ uchodźców syryj-
skich do Jordanii sprawiły, że monarchia haszymidzka z początkowo zdystansowanej 
pozycji przeszła do bardziej radykalnej retoryki – w połowie listopada 2011 r. król 
Abd Allah II, jako pierwszy arabski przywódca, wezwał Baszszara al-Asada do ustą-
pienia ze stanowiska43. W 2013 r. wojna w Syrii stanowiła jedno z najpoważniejszych 
wyzwań dla bezpieczeństwa Jordanii w ostatnich dziesięcioleciach, prowadzące do 
niewydolności systemu społeczno-gospodarczego monarchii. Stąd też w jej żywotnym 
interesie leżało jak najszybsze zakończenie konfl iktu. Ponieważ efekt fi nalny wojny 
domowej był trudny do przewidzenia, jordański reżim był skazany na dotychczasową 
ostrożną politykę balansowania między stronami konfl iktu przy jednoczesnym wzmac-
nianiu swojego bezpieczeństwa we współpracy z państwami zachodnimi44.

40 S. Lasensky, Jordan and Iraq. Between Cooperation and Crisis, United States Institute of Peace, 
„Special Report” 2006, nr 178, passim; B. Szajkowski, The Shia Crescent, „The Copernicus Journal of 
Political Studies” 2013, t. 3, nr 1, s. 22–24.

41 C.R. Ryan, Inter-Arab Alliances…, s. 84, 85.
42 R. al Khouri, The Syria Syndrome, „Jordan Business”, wrzesień 2011 r., s. 53, 54.
43 King Abdullah of Jordan Becomes First Arab Ruler to Call on Syria’s Bashar al-Assad to 

go, „The Telegraph” z 14 listopada 2011 r., http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
syria/8889653/King-Abdullah-of-Jordan-becomes-fi rst-Arab-ruler-to-call-on-Syrias-Bashar-al-Assad-to-go.
html (08.08.2013).

44 J. Barnes-Dacey, Syria: the View From Jordan, http://ecfr.eu/content/entry/commentary_syria_the_
view_from_jordan138 (12.07.2013). Szerzej o zagrożeniach dla bezpieczeństwa Jordanii w związku z wojną 
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3.2.  Wierny sojusznik Zachodu

Ze względu na położenie w geografi cznym sąsiedztwie Izraela, umiarkowanie oraz 
wiarygodność na arenie międzynarodowej Jordania jest niejako naturalnym sojusz-
nikiem dla państw zachodnich. Jordańskie władze wykorzystują ten fakt do budowy 
silniejszej pozycji międzynarodowej, aniżeli wynikałoby to z potencjału państwa – 
działania te przynoszą zamierzony efekt. Henry Kissinger podkreślał, że monarchia 
haszymidzka jest na Zachodzie postrzegana jako „jedno z najbardziej przyjaznych 
państw, na których opiera się stabilność regionu” oraz „niezawodny i wierny przyja-
ciel Stanów Zjednoczonych, naprawdę pomocny w arabsko-izraelskiej dyplomacji”45.

Obie strony zaczęły dostrzegać korzyści płynące z wzajemnej współpracy już 
w połowie XX wieku. W 1951 r. Amerykanie zaczęli przekazywać do Ammanu pomoc 
gospodarczą, a od 1957 r., po pogorszeniu się relacji brytyjsko-jordańskich, także 
pomoc militarną46. Kolejne trzydzieści lat przyniosło stopniową intensyfi kację współ-
pracy – amerykańska administracja przychylnie spoglądała na prozachodni kurs w jor-
dańskiej polityce zagranicznej, a jakość wzajemnych stosunków zależała od osobistych 
relacji między królem Husajnem a kolejnymi prezydentami USA. Strategiczne zna-
czenie Jordanii dla interesów amerykańskich ujawniło się jednak dopiero w 1994 r., 
gdy doszło do normalizacji stosunków izraelsko-jordańskich oraz podpisania traktatu 
pokojowego. Dotychczas traktowana jako małe i pozbawione zasobów państwo pro-
wadzące prozachodnią politykę, od 1994 r. Jordania stała się wartościowym sojusz-
nikiem, wręcz modelem pokojowej koegzystencji i stabilności. Wkrótce potem nastą-
piło całkowite umorzenie jordańskiego długu wobec Stanów Zjednoczonych (1995), 
nazwanie Jordanii głównym sojusznikiem USA spoza Paktu Północnoatlantyckiego 
(1996)47 oraz wznowienie pomocy fi nansowej dla monarchii haszymidzkiej, z prze-
znaczeniem zarówno na cele gospodarcze, jak i wojskowe48. Z czasem Jordania została 
jednym z największych biorców amerykańskiej pomocy na świecie, obok Izraela, 
Egiptu i Kolumbii.

Za rządów Abd Allaha II Jordania niemal bezwarunkowo popiera amerykańską 
politykę wobec regionu bliskowschodniego, co jest związane przede wszystkim z prze-
konaniem monarchy o prymacie rozwoju gospodarczego w zapewnieniu stabilności 
kraju, a ten jest możliwy jedynie przy wsparciu USA. Po zamachach z 11 września 

w Syrii zob. A. Malantowicz, Wojna w Syrii a bezpieczeństwo Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, 
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2013, t. 10, nr 3, s. 111–127.

45 H. Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy of 21st Century, New 
York 2002, s. 186.

46 W 1957 r. doszło w Jordanii do buntu nacjonalistycznej frakcji armii, który szybko został stłumiony. 
W konsekwencji jednak zawieszono konstytucję, ogłoszono stan wojenny oraz wezwano amerykańskie 
wsparcie militarne i pomoc fi nansową opartą na doktrynie Eisenhowera. Zob. B. Salloukh, op. cit., s. 45.

47 J.M. Sharp, Jordan: Background and U.S. Relations, Washington 2011, passim.
48 Ibidem, s. 25, 26; J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie poko-

jowym (1991–2000), Warszawa 2004, s. 122, 123, 150, 151.
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2001 r. król Abd Allah natychmiast zapewnił Waszyngton o swoim poparciu, a kilka 
miesięcy później podjął decyzję o wysłaniu jordańskich sił pokojowych do Afgani-
stanu. W 2003 r., pomimo publicznej retoryki neutralności, Abd Allah zezwolił na 
stacjonowanie amerykańskich wojsk na terytorium Jordanii. Monarchia haszymidzka 
konsekwentnie wspierała Waszyngton w kolejnych inicjatywach pokojowych, wojnie 
z terroryzmem, polityce wobec Iranu oraz Libii49.

Jordańska armia, mimo iż mało liczna, jest postrzegana w Stanach Zjednoczonych 
jako jedna z najbardziej profesjonalnych na Bliskim Wschodzie, a tym samym jako 
wartościowy partner. Co prawda, monarchia nie wyraziła nigdy zgody na założenie 
stałej bazy amerykańskich sił zbrojnych na jej terytorium, ale wielokrotnie odbywały 
się wspólne ćwiczenia wojskowe, tak na pustynnym obszarze Jordanii, jak i w pań-
stwach trzecich. Blisko współpracują także służby specjalne i wywiadowcze – jordań-
ska agencja (Muchabarat) jest powszechnie uznawana za drugiego najważniejszego 
partnera CIA (po MI6), przede wszystkim z racji na wysoki poziom profesjonaliza-
cji i infi ltracji bliskowschodnich ugrupowań terrorystycznych. W wyniku współpracy 
obu agencji w 2006 r. został odnaleziony i zabity przywódca Al-Kaidy w Iraku Abu 
Musab az-Zarkawi50.

Jordanię i Stany Zjednoczone łączą wspólne interesy geostrategiczne, które nie-
ustannie poszerzają swój zakres. Obok tradycyjnego dążenia do rozwiązania konfl iktu 
izraelsko-arabskiego, obecnie oba państwa są zainteresowane także stabilizacją sytu-
acji wewnętrznej Iraku oraz jak najszybszym zakończeniem wojny domowej w Syrii. 
Dla monarchii haszymidzkiej USA to przede wszystkim źródło pomocy zagranicznej, 
ważny partner handlowy i gwarant stabilności kraju, natomiast dla Stanów Zjedno-
czonych Jordania jest ważnym sojusznikiem w regionie Bliskiego Wschodu, przede 
wszystkim ze względu na współpracę militarną i wywiadowczą. Co więcej, bliskość 
Jordanii względem Izraela oraz utrzymywanie pokojowych relacji z tym państwem 
sprawia, że stabilność monarchii haszymidzkiej leży w interesie amerykańskiej poli-
tyki zagranicznej.

Stabilność i bezpieczeństwo Jordanii jest także nadrzędnym celem unijnej poli-
tyki wobec tego kraju, stawianym znacznie wyżej aniżeli np. reformy społeczno-poli-
tyczne51. Władze w Ammanie, będąc tego świadome, korzystają z szerokiego wachla-
rza pomocy oferowanej przez instytucje Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja kon-
taktów Jordanii ze Wspólnotami Europejskimi nastąpiła w 1977 r., kiedy to podpisano 
Porozumienie o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim. Dalszy rozwój wzajemnych relacji nastąpił w ramach 
zainicjowanego w 1995 r. Procesu Barcelońskiego (Partnerstwa Eurośródziemnomor-
skiego) oraz Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego z 2008 r., która pogłębiała 

49 J.M. Sharp, op. cit., s. 13–18, 24.
50 A. Terril, op. cit., s. 54–59.
51 Unijny dyplomata wysokiego szczebla, Amman, 4 marca 2013 r., wywiad autora.
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zakres współpracy, określając plan realizacji szeregu projektów multilateralnych52. Na 
płaszczyźnie dwustronnej w 1997 r. doszło do wynegocjowania i podpisania Umowy 
o Stowarzyszeniu Jordanii z UE53, która weszła w życie w 2002 r. W 2004 r. monar-
chia haszymidzka aktywnie zaangażowała się w nowo powstałą Europejską Politykę 
Sąsiedztwa, a w listopadzie 2008 r. jordańskie władze wystąpiły do Brukseli o przy-
znanie „zaawansowanego statusu” w relacjach z UE, który ostatecznie Jordania otrzy-
mała w październiku 2010 r. jako pierwsze z państw regionu śródziemnomorskiego. 
Dla Ammanu oznaczało to zacieśnienie współpracy z UE oraz dostęp do dotychczas 
nieosiągalnych instrumentów fi nansowych. Konsekwentnie, w 2012 r. zainicjowany 
został proces przygotowawczy do utworzenia strefy wolnego handlu UE–Jordania, 
a królestwo haszymidzkie zostało członkiem Europejskiego Banku Odbudowy i Roz-
woju, aby móc przyjmować inwestycje tej instytucji54.

Mimo iż powszechnie postrzegana jako sojusznik Zachodu, Jordania utrzymuje 
poprawne stosunki z większością głównych graczy międzynarodowych, w tym z Rosją, 
ChRL czy Iranem; jest też aktywnym uczestnikiem prac Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Między innymi właśnie ze względu na swój pozytywny wizerunek i umiar-
kowanie Jordania została niemal jednogłośnie wybrana nowym niestałym członkiem 
Rady Bezpieczeństwa ONZ po bezprecedensowej rezygnacji Arabii Saudyjskiej jesie-
nią 2013 r.55 W rezultacie monarchia haszymidzka może z jednej strony oczekiwać 
większego znaczenia na arenie międzynarodowej, łatwiejszego dostępu do pomocy 
zagranicznej czy inwestycji międzynarodowych. Z całą pewnością Jordańczycy wyko-
rzystają też członkostwo w Radzie do lobbowania na rzecz kompromisowego rozwią-
zania konfl iktu w Syrii. Jednakże z drugiej strony Jordania może zostać wciągnięta 
w podejmowanie decyzji w niewygodnych dla siebie i kontrowersyjnych sprawach, 
w których dotychczas starała się ostrożnie manewrować: konfl iktu izraelsko-pale-
styńskiego, Syrii, Iranu czy innych zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego.

* * *

Jordańską politykę zagraniczną należy postrzegać jako efekt manewrowania 
Haszymidów między ograniczeniami natury wewnętrznej, regionalnej i globalnej oraz, 

52 Szerzej zob. np. J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, 
Warszawa 2010, s. 97–103.

53 Treść porozumienia zob. Euro-Mediterranean Agreement Establishing an Association Between the 
European Communities and Their Member States, of the One Part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, 
of the Other Part, „Offi cial Journal of the European Communities” 2002, t. 45, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:129: SOM:EN:HTML (20.05.2012).

54 European Commission, The EU and Jordan: Long-standing Rrelationship, MEMO/12/124, 
21.02.2012, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/124&format= HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en (20.05.2012).

55 Jordan Wins UN Security Council Seat, „Jordan Times” z 6 grudnia 2013 r.
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jak w typowym przykładzie małego i ambitnego kraju, przyjmowania określonych ról 
w „społeczności międzynarodowej”. Jordania była i nadal pozostaje państwem fronto-
wym w konfl ikcie izraelsko-arabskim oraz ściśle z nim związanym bliskowschodnim 
procesie pokojowym. Co więcej, monarchia haszymidzka posiada niebezpieczne i stra-
tegiczne zarazem położenie geopolityczne, stając się tym samym ważnym partnerem 
dla mocarstw globalnych, a rodowód Haszymidów stawia ich w roli moralnych przy-
wódców w świecie muzułmańskim56. Całokształt uwarunkowań wskazuje na buforowy 
charakter państwa jordańskiego.

Wydarzenia Arabskiej Wiosny z jednej strony destabilizują otoczenie Jordanii, co 
samo w sobie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa tego kraju, ale z drugiej strony 
– wzmacniają pozycję monarchii na arenie międzynarodowej. Jest to efekt zarówno 
umiejętnego opanowania protestów społecznych i przemyślanej reakcji reżimu – w ten 
sposób w świat wysyłany jest przekaz o postępowym charakterze kraju, jak i zna-
czenia stabilnej Jordanii dla wielu aktorów międzynarodowych – Unii Europejskiej, 
Stanów Zjednoczonych czy państw Zatoki. W zbliżeniu z nimi oraz w ich pomocy 
fi nansowej tkwi gwarancja przetrwania jordańskiej monarchii – pomoc ta może złago-
dzić efekty reform społeczno-gospodarczych i politycznych, których przeprowadzenie 
jest niezbędne, aby Jordania spełniła tak oczekiwania międzynarodowych instytucji 
fi nansowych, jak i własnego społeczeństwa. O ile sam kierunek przemian wewnątrz 
Jordanii nie jest przesądzony, o tyle jedno jest pewne – rozważna polityka zagraniczna 
umożliwi Abd Allahowi II większe pole manewru w zmaganiach o przyszłe oblicze 
systemu politycznego kraju.

Buffer Status as a Determinant of Foreign Policy of Jordan
Summary

The article analyses the Jordanian foreign policy with a primary focus on Jordan’s status as 
a buffer state. This characteristic can be regarded as a key determinant of the foreign policy, 
which not only defi nes vital interests of the monarchy, but also shapes its behaviour in the inter-
national arena and impacts on its domestic scene. Consequently, main trends in the Jordanian 
foreign policy are explored: moderation, quest for regional modus vivendi and long-standing 
alliance with the West. The author also indicates that with a relative scarcity of natural resources 
and weak economy, foreign policy becomes a strategic national asset of Jordan, a tool of domes-
tic legitimacy for the political regime, and evidence of interlinked state interests and dynastic 
ambitions of the Hashemite family. The article concludes that despite regional turmoil in the 
wake of the Arab revolts, Jordan remains relatively stable and is skillfully playing its diplomatic 
card in order to gain leeway on the domestic front.

56 A. Henrikson, op. cit., s. 5–10.
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ANTYSEMITYZM JAKO INSTRUMENT POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ IZRAELA

Przejawy nienawiści i nietolerancji wobec obcych narodów, grup etnicznych, religij-
nych, językowych oraz innych mniejszości, w tym także nacechowana nimi polityczna 
retoryka1, ze względu na swoją oczywistą niesprawiedliwość, bez wątpienia mogą 
stanowić zarzewie niepokojów społecznych, a także krwawych wojen i konfl iktów. 
Historia dostarcza wielu takich przykładów. Wolność od nienawiści i dyskryminacji 
z powodu odmienności jest uznawana za podstawowe prawo należne każdemu czło-
wiekowi, gdyż korzeniami sięga głębokich pokładów naszego człowieczeństwa. 

Dyskryminacja, poza jej przejawami niepodlegającymi dyskusji, często jest jed-
nak odczuciem subiektywnym, związanym ze szczególną wrażliwością danej osoby, 
grupy czy narodu. Nie wszystkie akty oceniane przez zainteresowanych jako dyskry-
minujące właśnie taki mają charakter – często trudno jednoznacznie wyznaczyć ich 
granicę. Dlatego też, ze względu na zagrożenie ładu społecznego i pokoju, państwa 
w ustawodawstwie wewnętrznym2, a także na forum organizacji międzynarodowych, 
dostrzegają i piętnują wiele tego typu zachowań3. Najczęściej kierują się przy tym wła-
snym lub powszechnym doświadczeniem historycznym zgodnie z rzymską  sentencją 

1 Rozumiem przez to retorykę traktowaną jako działanie polityczne w znaczeniu używanym m.in. 
przez autorów tomu „Forum Artis Rhetoricae” 2012, nr 1. Por. też A. Kempka, Retoryka i działanie poli-
tyczne, http://www.retoryka.edu.pl/fi les/far2_2012_ed.pdf (05.11.2013).

2 Por. Contemporary Global Antisemitism. A Report Provided to United States Congress, http://www.
state.gov/documents/organization/102301.pdf (18.06.2012). Raport był następstwem przyjęcia w 2004 r. 
Global Anti-Semitism Act, w którym Departament Stanu USA otrzymał zadanie monitorowania global-
nego antysemityzmu. Na jego podstawie ustanowiono w tymże departamencie komórkę zajmującą się 
tym zagadnieniem na czele ze Specjalnym Wysłannikiem ds. Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu 
(został nim Gregg Rickman).

3 W preambule Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej czytamy, 
że jakiekolwiek „dyskryminowanie istot ludzkich [...] stanowi przeszkodę dla przyjaznych i pokojowych 
stosunków między narodami i może zakłócić pokój i bezpieczeństwo między ludami”. Międzynarodowa 
konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (Nowy Jork, 7 III 1966), w: B. Gro-
nowska, T. Jasudowicz, C. Mik (oprac.), Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 63.
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– historia magistra vitae. Jak można zauważyć, takie podejście do przeszłości jest 
szczególnie bliskie Izraelowi.

20 listopada 1963 r. ONZ przyjęła Deklarację w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji rasowej, a 7 marca 1966 r. poświęconą temu konwencję. Jej stro-
nami jest obecnie 175 państw, w tym Izrael i wiele państw arabskich4. Pod egidą 
ONZ odbywają się też międzynarodowe spotkania, których zadaniem jest opracowa-
nie strategii przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i innym formom 
nietolerancji we współczesnym świecie5. Problemem rasizmu i nietolerancji zajmują 
się także inne organizacje chroniące prawa człowieka, zwłaszcza europejskiej prowe-
niencji, takie jak Unia Europejska, Rada Europy i OBWE. 

Antysemityzm jest formą dyskryminacji, która zagraża światowemu pokojowi 
i bezpieczeństwu, przede wszystkim wymierzony jest jednak w Żydów, których inte-
resy w świecie pragnie reprezentować Izrael. Artykuł koncentruje się na retoryce i nie-
których izraelskich działaniach przeciw antysemityzmowi, postrzeganemu jako bezpo-
średnie zagrożenie dla istnienia tego państwa. Zwłaszcza od czasu konferencji ONZ 
w Durbanie w 2001 r. Izrael powołuje specjalne gremia do studiów nad tym proce-
derem oraz podejmuje aktywność na forum międzynarodowym, aby zmobilizować 
światową opinię publiczną do walki z antysemityzmem. Warto jednak zauważyć, iż 
pojęcie to, także dzięki wspomnianej aktywność Izraela, nabrało w ostatnich dekadach 
nowego znaczenie. Państwu izraelskiemu zależy, aby za akty antysemickie uważać nie 
tylko przejawy nienawiści i nietolerancji wobec Żydów w różnych miejscach świata, 
ale także wszelkie działania podważające ich prawo do państwa w Palestynie. Anty-
semityzm, łączony z jednym z największych ludobójstw w dziejach, staje się w ten 
sposób także dogodnym sposobem realizacji interesów Izraela, w formie zdefi niowanej 
przez izraelskich decydentów.

 1. Jaki antysemityzm stanowi „zagrożenie dla pokoju 
i bezpieczeństwa”?

Antysemityzm6 (wcześniej też antyjudaizm) – czyli, najprościej rzecz ujmując, wrogość 
wobec Żydów, wynikająca z tego, że są oni Żydami – zapisał się w historii wyjątkowo 

4 Por. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lan-
g=en (07.02.2013).

5 W okresie zimnowojennym odbyły się dwie takie konferencje: w 1978 i 1983 r. Były one przede 
wszystkim wymierzone w południowoafrykański system apartheidu. Po jego upadku trzecia konferencja 
ONZ przeciwko rasizmowi miała miejsce w Durbanie na przełomie sierpnia i września 2001 r. Kolejne 
spotkania odbyły się w Genewie w kwietniu 2009 r. oraz w Nowym Jorku w 10. rocznicę spotkania 
w Durbanie.

6 Termin został utworzony w 1879 r. przez Wilhelma Marra – politycznego agitatora. Antisemitism, 
w: Encyclopaedia Judaica, Second Edition, 2006, t. 2, s. 206.
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tragicznie, powodując w czasie II wojny światowej śmierć prawie 6 mln ludzi7. I choć 
to nie jedyna grupa, która w ciągu dziejów stała się przedmiotem ludobójstwa i prze-
śladowań, to jednak skala i sposób przeprowadzenia tego mordu w sercu tzw. świata 
cywilizowanego (czytaj: chrześcijańskiego, czyli przynajmniej teoretycznie z głę-
boko zakorzenionym przykazaniem „miłości bliźniego”) jest trudna do wyobrażenia. 

„Społeczność międzynarodowa” starała się wyciągnąć wnioski z tej tragedii m.in. 
przyjmując regulacje w dziedzinie ochrony praw człowieka. Jednak, jak zauważają 
badacze, w żadnym z ważniejszych dokumentów ONZ z tej dziedziny słowo „antyse-
mityzm” nie pada – można zaobserwować tendencję do jego eliminowania z wszelkich 
rezolucji i dokumentów końcowych8. Przepisów prawnych tego typu nie życzą sobie 
państwa niezwiązane z tradycją i historią europejską, zwłaszcza członkowie Orga-
nizacji Współpracy Islamskiej9, którzy też najczęściej potrafi ą przekonać do swoich 
racji większość państw tzw. Trzeciego Świata. Izrael brak odniesień do antysemityzmu 
uznaje za jeden z dowodów na swoją dyskryminację w ONZ (czytaj: antysemityzm), 
lecz problem, jak się wydaje tkwi głębiej – brakuje bowiem jednoznacznej, przyjętej 
powszechnie defi nicji aktów antysemickich10. O ile bowiem bezdyskusyjne wydaje się 
uznanie za zagrożenie dla pokoju tradycyjnego, zwłaszcza rasistowskiego antysemi-
tyzmu, o tyle nie ma zgody na łączenie tych aktów z tzw. nowym antysemityzmem, 
w zasadzie równoznacznym z antysyjonizmem.

Izrael utworzony w 1948 r. jako państwo, którego korzenie wyrastają właśnie 
z prób przełamania tradycyjnego antysemityzmu11, i które w jakimś stopniu stanowiło 
rekompensatę za zbrodnie nazistów ujawnione w Norymberdze12, w swojej obecnej 
aktywności międzynarodowej powołuje się na antysemityzm, tropiąc i piętnując różne 
jego przejawy. Wspierają go w tym organizacje żydowskiej diaspory, jak np. Świa-
towy Kongres Żydów czy Liga Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League – 
ADL). Przy udziale rządu pracę podejmują także międzynarodowe gremia mieszane 
o charakterze polityczno-eksperckim, których znaczenie polega przede wszystkim 

7 Por. R. Pfi sterer, Nieuleczalne zło?, w: L. Poliakov (red.), Historia antysemityzmu 1945–1993, Kra-
ków 2010, s. 67, 68.

8 Por. A. Bayefsky, The UN and the Jews, „Commentary” 2004, t. 117, nr 2, s. 42–46.
9 Por. Contemporary Global Antisemitism…, s. 47.
10 Izrael w swoich wysiłkach dyplomatycznych dąży do przyjęcia powszechnie uznanej defi nicji 

antysemityzmu. O ile jednak działania te zakończyły się powodzeniem na forum instytucji europejskich 
(przyjęto tzw. roboczą defi nicję antysemityzmu, cieszącą się akceptacją państw zachodnich, w tym m.in. 
USA i Kanady), o tyle trudno równie skuteczną akcję przeprowadzić w organizacjach powszechnych, takich 
jak ONZ. Tel Awiwowi zależy bowiem na tym, by za akty antysemickie uznać też działania przeciwne 
izraelskiej państwowości w Palestynie, co nie może się powieść w przypadku krajów kwestionujących 
legalność „państwa żydowskiego”. Por. Robocza defi nicja antysemityzmu, http://www.european-forum-on-
-antisemitism.org/working-defi nition-of-antisemitism/polski-polish (05.11.2013).

11 Por. T. Herzl, Państwo żydowskie. Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, Kraków 2006.
12 Z punktu widzenia Żydów Holokaust nie był przesłanką do utworzenia Izraela, a jedynie przyspie-

szył jego powstanie. Por. Was the Holocaust Responsible for the Establishment of Israel?, http://antisem-
itism.org.il/eng/FAQ:%20The%20campaign%20to%20defame%20Israel (03.11.2013).
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na mobilizacji różnych środowisk rządowych i pozarządowych na całym świecie do 
walki z antysemityzmem. Instytucją żydowską nadzorującą te działania jest zwłasz-
cza Forum Koordynacji Przeciwdziałania Antysemityzmowi (The Coordination Forum 
for Countering Antisemitism – CFCA)13. Taki charakter ma także związane z CFCA, 
a powstałe w 2000 r. dzięki wysiłkom Natana Sharansky’ego i rabbina Michaela Mel-
chiora, Globalne Forum ds. Zwalczania Antysemityzmu (Global Forum for Comba-
ting Antisemitism – GFCA)14. GFCA od początku związane z rządem izraelskim15, od 
czterech lat prowadzi szeroko zakrojoną ofensywę przeciwko antysemityzmowi, jako 
jednemu z najpoważniejszych zagrożeń dla pokoju w świecie16. 

Zdaniem obserwatorów, objęcie patronatem ministerialnym prac m.in. GFCA 
oznacza, iż Izrael uznaje walkę z antysemityzmem za priorytet w polityce zagra-
nicznej17. Tak bliskie związki izraelskich organów rządowych z instytucjami monito-
rującymi i zwalczającymi ten proceder skłaniają jednak do tego, aby antysemityzm 
i walkę z nim postrzegać również jako instrument w polityce izraelskiej, za pomocą 
którego możliwe staje się osiągnięcie pewnych zamierzonych celów wewnętrznych 
i międzynarodowych. Świadczy o tym m.in. sposób argumentacji. Przede wszystkim 
Tel Awiw usprawiedliwia antysemityzmem swoją politykę bezpieczeństwa, podkre-
ślając, iż naród żydowski wciąż czuje się zagrożony18. Zdaniem Izraela, współczesny 
antysemityzm przybiera różne formy, a w swoim „nowym” wydaniu sprowadza się do 
kontestacji samej żydowskiej państwowości w Palestynie19. 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że z jednej strony mamy rzeczywiste wybryki 
antysemickie na różną skalę, które „społeczność międzynarodowa” dostrzega, potępia

13 W pracach CFCA bierze udział m.in. izraelskie MSZ i Biuro Premiera/Centrum Informacji oraz 
Sekretariat Rządu. Por. www.antisemitism.org.il/eng/aboutus (13.10.2013).

14 Por. Global Forum for Combating Antisemitism – 4th International Conference in Jerusalem, http://
mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/AntiSemitism/Pages/GFCA_4th_International_Conference_May_2013.aspx 
(05.11.2013).

15 A dokładnie z MSZ oraz Ministerstwem ds. Jerozolimy i Diaspory, http://mfa.gov.il/MFA/AboutThe-
Ministry/Conferences-Seminars/Pages/GFCA_4th_International_Conference_May_2013.aspx (04.11.2013). 
Por. też: Need for the Global Forum to Combat Anti-Semitism, http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Con-
tributors/Need-for-the-Global-Forum-to-Combat-Anti-Semitism-315876 (04.11.2013).

16 Podczas otwarcia czwartej konferencji Forum w 2013 r. przedstawiciel izraelskiego MSZ, Zeev 
Elkiv, powiedział: „Antysemityzm to nie jest tylko izraelski problem czy tylko problem żydowski. To jest 
przede wszystkim problem każdego społeczeństwa, w którym panuje przyzwolenie na jego manifestowa-
nie. Historia uczy nas, że dla dominacji zła nad dobrem wystarczy, żeby znacząca grupa ludzi milczała 
i wydawała się zadowolona, podczas gdy niemoralna i pełna nienawiści garstka zdobywa władzę. Dlatego 
jest tak ważne, aby rządy, parlamenty, organizacje międzynarodowe i społeczeństwa obywatelskie na całym 
świecie przyjęły stanowisko «zero tolerancji» dla antysemityzmu”. The Action Plan for Combating Anti-
semitism 2013 and Beyond, http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Conferences-Seminars/Documents/
AntisemitismBooklet2013.pdf (05.11.2013), s. 3.

17 Ibidem.
18 FAQ: The Campaign to Defame Israel, http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/FAQ/Pages/FAQ_

Attack_Israeli_Values.aspx (10.11.2013).
19 Ibidem.
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i piętnuje, z drugiej – uzasadnioną krytykę działań Izraela wobec Arabów, co jest 
następstwem podboju Palestyny przez Żydów w latach 1948–1949 oraz po wojnie sze-
ściodniowej, a także m.in. działań ofensywnych w Libanie w latach 80. XX wieku. Nie-
wątpliwie tzw. polityka bezpieczeństwa Izraela napędza też jego krytykę, która nie ma 
u podłoża nienawiści rasowej, jednak często przez Żydów jest sprowadzana do antyse-
mityzmu. W retoryce izraelskich polityków nie jest to już jednak tradycyjny antysemi-
tyzm (rasistowski, szowinistyczny), ale wspomniana wcześniej, „nowa” jego odmiana20. 

Od 2001 r. w stosunkach międzynarodowych mamy do czynienia z nową odsłoną 
„sporu o antysemityzm”, który rozgrywa się zwłaszcza w sferze propagandowej na 
forum organizacji międzynarodowych, ale także w konkretnych działaniach w stosun-
kach dwustronnych Izraela. Stawka, o którą toczy się gra, jest dla państwa żydow-
skiego wysoka: z jednej strony wiąże się z jego szwankującym soft power21, z dru-
giej, bezpośrednio z bezpieczeństwem Żydów w różnych miejscach świata. W izra-
elskiej retoryce politycznej antysemityzm w każdej swojej formie uznawany jest za 
poważne zagrożenie dla pokoju światowego – interes Żydów jest przedstawiany jako 
interes ogółu. W swoich działaniach dyplomatycznych Tel Awiw podkreśla niespra-
wiedliwość, z jaką spotyka się broniąc swoich praw. Twierdzi, że stał się „pariasem 
społeczności międzynarodowej”, a wyolbrzymiona, wymierzona w niego krytyka jest 
przejawem właśnie antysemityzmu22. Zdaniem decydentów izraelskich, przeciwdzia-
łanie temu zjawisku jest obowiązkiem „społeczności międzynarodowej” i bynajmniej 
nie służy wyłącznie interesom Izraela. Antysemityzm stanowi poważne niebezpie-
czeństwo dla pokoju, demokracji i praw człowieka, w tym zwłaszcza praw różnego 
typu mniejszości – a więc jest zagrożeniem dla całego systemu międzynarodowego, 
misternie budowanego po II wojnie światowej23. Dlatego też Tel Awiw podkreśla, 
że walka z tym zjawiskiem jest zadaniem dla wszystkich – nie można dopuścić do 
nowego Holokaustu, którym tym razem byłaby likwidacja państwa Izrael – jedynego 
miejsca na ziemi, gdzie Żydzi mogą w pełni rozwijać swoją żydowskość i trwać jako 
naród24. Mają również prawo do tego, aby bronić swojego prawa do samostanowienia 
– tak jak czynią to inne narody25. Trudno jednak nie dostrzec, że władze izraelskie 
oczekują, iż wpisanie do agendy międzynarodowej walki z antysemityzmem (który 
starają się defi niować w stosowny do swoich potrzeb sposób) zabezpieczy narodowe 
interesy państwa żydowskiego. 

Sojuszników szukają w świecie zachodnim – zwłaszcza wśród państw europej-
skich i Stanów Zjednoczonych, bo w tym kręgu kulturowym słowo „antysemityzm” 

20 Ibidem.
21 Por. G.M. Steinberg, Soft Power Play Hardball: NGOs Wage War Against Israel, w: E. Inbar (red.), 

Israel’s Strategic Agenda, New York 2009, s. 135.
22 FAQ: The Campaign to Defame Israel...
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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budzi najgorsze skojarzenia i spotyka się z powszechnym potępieniem. Przeciwnikami 
są rządy muzułmańskie skupione w Organizacji Współpracy Islamskiej26 oraz inne 
państwa, zwłaszcza związane z Ruchem Państw Niezaangażowanych, sympatyzujące 
z wrogami Izraela, a także lewicujący zachodni intelektualiści, którzy dostrzegają 
ciężkie położenie Palestyńczyków i często otwarcie przyznają się do antysyjonizmu. 
Izrael jest przez nich poddawany krytyce, a nawet bojkotowany27. Jak się wydaje, 
poprawność polityczna nakazuje dziś popierać nie Żydów, lecz Palestyńczyków28, któ-
rzy jawią się jako słabsza strona konfl iktu. Izraelscy politycy dostrzegają zatem sojusz 
trzech grup kontestatorów: tradycyjnych antysemitów (skrajnie prawicowych szowi-
nistów, nazistów, „reakcyjnych kręgów kościelnych” i in.), lewackich ekstremistów 
(wpisujących się w tzw. nowy antysemityzm – negujący prawo Izraela do istnienia 
jako państwa narodu żydowskiego) oraz antysemityzmu muzułmańskiego (obecnego 
zwłaszcza wśród młodych muzułmańskich i arabskich imigrantów, wyalienowanych 
z otoczenia, którzy wyładowują swoją złość na Żydach, często pod wpływem arab-
skich kanałów satelitarnych)29. Rząd izraelski podkreśla, że szczególnie niebezpieczny 
jest związek między terrorystami muzułmańskimi i różnymi odmianami „krwiożer-
czego antysemityzmu”, czego przejawem są liczne ataki na Żydów w różnych miej-
scach świata30. Działania skierowane przeciwko Żydom i Izraelowi to jednak również 
wyraz antywesternizmu, który zagraża międzynarodowemu systemowi, zbudowanemu 
na ideałach europejskiego oświecenia31.

 2. „Nowy antysemityzm” – stanowisko Izraela

Niewątpliwie tradycyjny, rasistowski antysemityzm, który już nie tylko religię (anty-
judaizm), ale samo żydowskie pochodzenie uznawał za powód do przypisania Żydom 

26 Taką nazwą posługuje się od 2011 r. Organizacja Konferencji Islamskiej, skupiająca 57 państw 
świata, które odwołują się w swojej polityce do islamu. Por. A.M. Solarz, Allah akbar! – czyli o roli reli-
gii we współpracy między państwami muzułmańskimi na przykładzie Organizacji Konferencji Islamskiej, 
w: E. Haliżak i in. (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI w., Warszawa 2006, s. 822–842.

27 Por. US Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel, http://www.usacbi.org 
(12.02.2013); Palestinian Campaign for Academic & Cultural Boycott of Israel, http://www.pacbi.org 
(12.02.2013); http://www.israelnewsagency.com/britishboycottisraelunionsacademicjournalistsjewishpales-
tine4848062007.html (12.02.2013); On the Academic Boycott of Israel, http://electronicintifada.net/content/
academic-boycott-israel/6953 (12.02.2013).

28 Por. Op-Ed: The Tyranny of Political Correctness, http://www.israelnationalnews.com/Articles/
Article.aspx/13620#.Um7WmBAor1U (28.10.2013).

29 Report on the Activities of the Ministry of Foreign Affairs: „Combating Antisemitism”, http://
www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2004/2/Report+on+the+Activities+of+the+Ministry+of+Fo
reig.htm?DisplayMode=print (21.06.2012).

30 Ibidem.
31 Por. PM Netanyahu Addresses UN General Assembly, http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2012/

pages/pm-netanyahu-addresses-un-27-sep-2012.aspx (05.11.2013).
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kategorii „podludzi” i w konsekwencji przeznaczenia ich do „ostatecznego rozwiąza-
nia”, stał się ważnym czynnikiem przemawiającym za potrzebą poparcia wysiłków 
państwowotwórczych syjonistów. Paradoksalnie, z pomocą Żydom w powiększeniu 
i umocnieniu przyznanego im przez „społeczność międzynarodową” terytorium przy-
szedł świat arabski. Daleki od tradycyjnego, europejskiego antysemityzmu, podjął 
siłową próbę naprawienia krzywdy jakiej, jego zdaniem, doznali Arabowie w Pale-
stynie. Państwo stworzone przez Żydów okazało się jednak lepsze w konfrontacji 
z podzielonym światem arabskim. Umiało też wykorzystać zewnętrzną pomoc (wtedy 
głównie ze strony państw powiązanych z ZSRR) i moralne poparcie odczuwającego 
wyrzuty sumienia Zachodu. 

Arabów wspierał wyłaniający się tzw. Trzeci Świat, zwłaszcza niezwiązany z tra-
dycją chrześcijańską. Przeciwnikami podziału Palestyny byli Gandhi i Nehru, zgadza-
jący się w tym względzie z Pakistanem i resztą świata muzułmańskiego32. Sam Izrael 
w konfrontacji z Arabami kreował się na Dawida walczącego z Goliatem i nie zamie-
rzał realizować niewygodnych dla siebie rezolucji ONZ. W obliczu wrogości ze strony 
sąsiadów starał się budować swoje zdolności obronne, zwiększać potencjał ekono-
miczny i demografi czny, a w polityce zagranicznej – zgodnie z założeniem Ben Guriona 
obowiązującym do dziś – mieć przynajmniej jednego opiekuna wśród mocarstw świa-
towych (co od lat 60. XX wieku realizuje w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi)33. 

Jak się okazało, wbrew tradycyjnemu antyjudaizmowi, Izrael dość łatwo nawią-
zywał bliskie relacje z państwami, w których chrześcijaństwo pozostawiło swoje 
ślady (np. z państwami Europy Zachodniej czy Ameryki Łacińskiej). Można uznać, 
że zakorzenione w orientalizmie spojrzenie na Żydów jako na „naród wybrany”, który 
wraca do swojej ojczyzny, działało zdecydowanie na korzyść Izraela34. Dotyczy to 
także wyrzutów sumienia, jakie wobec tragedii Żydów odczuwał świat chrześcijań-
ski. Trzeba też podkreślić, iż szybki rozwój gospodarczy Izraela, a więc jego potęgi 
w regionie, mógł dokonać się dzięki odszkodowaniom dla ofi ar hitleryzmu, które od 
1952 r. wypłacały mu Niemcy Zachodnie. Przyjęcie tej pomocy – bardzo kontrower-
syjne dla samych Żydów, ale przeforsowane przez Dawida Ben Guriona – sprawiło, 

32 Izrael w 1955 r. nie został zaproszony do Bandungu, a nawet w trakcie tego spotkania przyjęto 
deklarację żądającą realizacji ONZ-owskich rezolucji, w tym m.in. tych, które mówiły o prawie uchodźców 
palestyńskich do powrotu. Por. B. Neuberger, Israel’s Relations With the Third World (1948–2008), www.
tau.ac.il/humanities/abraham/publications/israel.pdf (05.11.2013).

33 J. Bury, System bezpieczeństwa narodowego Izraela, „Stosunki Międzynarodowe–International 
Relations” 2010, nr 1–2, s. 175.

34 Dotyczy to także mitów związanych z wpływami żydowskimi w świecie. Na przykład w latach 
90. XX wieku, kiedy Stany Zjednoczone okazały się niekwestionowanym zwycięzcą „zimnej wojny”, 
różne państwa próbowały zbliżyć się do USA poprzez poprawę relacji z Izraelem. Można przytoczyć zdanie 
wypowiedziane przez przedstawiciela rządu Japonii do premiera Szamira: „You have unlimited access to 
every place and boundless infl uence. You have tremendous power. You’ve got the United States in your 
pocket”. M. Yegar, The Long Journey to Asia: a Chapter in the Diplomatic History of Israel, Haifa 2004, 
s. 306 (Hebrew), za: B. Neuberger, Israel’s Relations With the Third World…, s. 28.
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że nazistowski antysemityzm i Holocaust po raz kolejny stały się czynnikiem umoc-
nienia się Izraela wewnętrznie oraz na scenie międzynarodowej. 

Mniej więcej od połowy lat 70. XX wieku do słownika politycznego weszło poję-
cie „nowego antysemityzmu”, które wprowadzili politycy żydowscy i działacze orga-
nizacji Anti-Defamation League, utożsamiając je z tym, co w świecie funkcjonowało 
jako antysyjonizm. Terminem tym po raz pierwszy posłużył się w 1973 r. minister 
spraw zagranicznych Izraela Abba Eban w periodyku Światowej Organizacji Syjoni-
stycznej35. Szerszy wykład na ten temat znalazł się w pracy działaczy ADL Arnolda 
Forstera i Benjamina R. Epsteina pt. The New Anti-Semitism36. 

Bardzo charakterystyczny jest czas, w którym doszło do ukucia tego pojęcia. 
W 1967 r. Izrael dzięki perfekcyjnie przygotowanemu uderzeniu wyprzedzającemu 
zwyciężył w wojnie sześciodniowej, stając się tym samym regionalnym hegemonem. 
W jego ręku znalazły się terytoria palestyńskie (wcześniej zajmowane przez Jorda-
nię i Egipt) oraz inne obszary państw sąsiedzkich. Osiągnął tzw. bezpieczne granice 
i mógł negocjować z pozycji siły w konwencji „ziemia za pokój”. Oznaczało to jednak 
również, że z państwa, które wciąż obawiało się o swój byt, Izrael stopniowo prze-
obraża się w agresora i zaborcę. Rozpoczęła się wojna propagandowa wymierzona 
przeciwko syjonizmowi, wpisana w zimnowojenny podział świata, w której po stronie 
Arabów opowiedział się blok wschodni. 

W 1973 r. już w zupełnie innych okolicznościach Izraelowi udało się zatrzymać 
atak Egiptu i Syrii, zachować zdobycze z wojny sześciodniowej, a nawet przejść do 
kontrataku37. Wojna ta miała już szerszy wymiar związany ze wspomnianą konfronta-
cją zimnowojenną. Izrael otrzymał wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych i świata 
zachodniego. ZSRR i Arabowie zmobilizowali przeciw Izraelowi bliskie im reżimy na 
całym świecie, czego następstwem było zerwanie stosunków dyplomatycznych z pań-
stwem żydowskim, m.in. przez prawie wszystkie kraje afrykańskie, które do tej pory 
miały z nim relacje dobre i bardzo dobre38. Karta żydowska się odwróciła: Dawid stał się 
Goliatem, walczącym z palestyńskim Dawidem. Tak też Izrael zaczął być postrzegany 
w świecie, a stopniowo także (zwłaszcza po 1982 i 1987 r.) przez rosnącą liczbę Żydów. 
Doprowadziło to w konsekwencji do wewnętrznych dyskusji, przewartościowań, a póź-
niej do wzrostu poparcia społecznego dla negocjacji z OWP i dla porozumień z Oslo. 

35 G. Atzmon, The Politics of Anti-Semitism: Zionism, the Bund and Jewish Identity Politics, http://
dissidentvoice.org/2007/12/the-politics-of-anti-semitism-zionism-the-bund-and-jewish-identity-politics/ 
(21.06.2012).

36 Wydana w Nowym Jorku w 1974 r. Ważna w tym kontekście jest również praca Nathana i Ruth 
Ann Perlmutterów, The Real Anti-Semitism in America, New York 1982.

37 Por. M. Pogońska-Pol, Arabsko-izraelska wojna październikowa z 1973 roku w stosunkach mię-
dzynarodowych, Toruń 2010.

38 Od początku syjonizm wydawał się bardzo pokrewny z ideologią czarnych Afrykanów, która dopro-
wadziła ten kontynent do niepodległości. Ideowi syjoniści, tj. Ben Gurion czy Golda Meir, uważali, że 
muszą Afrykanów wspierać, określając to swoją „misją w Afryce”. Por. B. Neuberger, Israel’s Relations 
with the Third World…
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Warto bowiem podkreślić, że w kontekście wewnątrzżydowskim sukcesy mili-
tarne Izraela miały kolosalne znaczenie dla konsolidacji Żydów wokół idei pań-
stwa w Palestynie. Dla wielu z nich, zwłaszcza niesyjonistycznych, był to dowód, 
że Izrael jest zamysłem nie tylko ludzi, ale Boga – inaczej nie odniósłby tak wiel-
kiego zwycięstwa w 1967 r., nie zająłby biblijnych żydowskich ziem: Jerozolimy, 
Judei i Samarii. Jak zwraca uwagę Meir Waintrater – „od tej chwili niemal wszyst-
kie wspólnoty należące do diaspory utożsamiają się z syjonizmem. […] Syjonizm 
wśród Żydów z diaspory jest zjawiskiem, które w niczym nie odróżnia się od tego, co 
zwykło się rozumieć pod pojęciem żydowskiej tożsamości. Całkowity prawie zanik 
syjonizmu jako autonomicznej, zorganizowanej siły wewnątrz żydowskich wspólnot 
idzie w parze z powszechną akceptacją zasad syjonizmu. Z tego względu ataki na 
syjonizm nie dotyczą już wybranej części wspólnoty, lecz wspólnot postrzeganych 
jako całość, a poprzez nie wszystkich Żydów, którzy w takim czy innym stopniu 
przyznają się do syjonizmu”39. 

„Nowy antysemityzm” podąża więc za tymi zmianami. Oznacza on wrogość 
wobec Izraela i jego polityki: Izrael zostaje uznany za „Żyda społeczności międzyna-
rodowej”40. Arnold Forster i Benjamin R. Epstein tłumaczą to tymi słowami: „Jedyna 
sensowna odpowiedź jest taka, że Żydów można tolerować, akceptować w ich odmien-
ności, jedynie jako ofi ary, zaś kiedy ich sytuacja ulega zmianie, tak że nie są już dłu-
żej ofi arami, ani też na takie nie wyglądają, świat nieżydowski nie może się z tym 
pogodzić do tego stopnia, że zaczyna podejmować działania, aby sprowadzić Żydów 
z powrotem do roli ofi ar”41. Autorzy nie biorą pod uwagę tego, że krytyka poczy-
nań izraelskich może mieć związek z jego zaborczością czy bezkompromisowością 
w postępowaniu ze światem arabskim42. Uważają, że jest to wrogość dla samej wro-
gości – tak jak to miało miejsce w przypadku tradycyjnego antysemityzmu, a konte-
stacja „państwa żydowskiego” to jego najnowsza odmiana. 

Politycy izraelscy zdają sobie jednak sprawę, że nie każda krytyka Izraela jest 
antysemityzmem, a obstawanie przy przeciwnej tezie narażałoby ich na brak wiary-
godności w oczach świata. Wyzwaniem stało się zatem wyznaczenie granicy między 
„nowym antysemityzmem” a „uzasadnioną krytyką” – może być bowiem ona bardzo 
płynna. Izrael podjął wzmożone działania, aby wprowadzić problem antysemityzmu 
do porządku obrad międzynarodowych gremiów.

Za ofi cjalne stanowisko izraelskich elit rządowych w sprawie „nowego antyse-
mityzmu” można uznać artykuł ministra Natana Sharansky’ego – radzieckiego dysy-
denta i działacza na rzecz praw człowieka, który w 2003 r. powołał do życia Globalne 
Forum przeciw Antysemityzmowi (Global Forum against Anti-Semitism). Artykuł ten, 

39 M. Waintrater, Zły Żyd z Syjonu, w: L. Poliakov (red.), op. cit., s. 19, 20.
40 FAQ: The Campaign to Defame Israel...
41 Za: N.G. Finkelstein, Wielka hucpa. O pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii, Warszawa 

2006, s. 51.
42 Por. ibidem, s. 51.
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zatytułowany Test 3D na antysemityzm43 ukazał się w 2004 r. w „Jewish Political Stu-
dies Review”. Autor uważa, że zjawisko to można odróżnić, biorąc pod uwagę jeden 
z trzech symptomów: demonizowanie Izraela (ang. demonization; wtedy, gdy traci się 
wszelkie proporcje w porównywaniu polityki państwa żydowskiego np. do polityki 
nazistów, obozów dla uchodźców palestyńskich do Auschwitz itd.); stosowanie wobec 
niego podwójnych standardów (ang. double-standards, czyli niesprawiedliwe trakto-
wanie m.in. na forum organizacji międzynarodowych, np. silniejsze w stosunku do 
innych państw piętnowanie za naruszanie praw człowieka, brak zgody na używanie 
gwiazdy Dawida jako symbolu izraelskiej pomocy humanitarnej itd.) oraz delegity-
mizację państwa żydowskiego (delegitimization, czyli negowanie fundamentalnego 
prawa Żydów do samostanowienia)44. Autor podkreśla, że antysemityzm jest zagro-
żeniem dla pokoju w świecie, ponieważ szerzy nienawiść, często za pomocą mediów 
kontrolowanych przez wrogie Izraelowi rządy. Zwraca też uwagę na zacieranie się gra-
nic między antysemityzmem, antyamerykanizmem czy antywesternizmem, co uderza 
nie tylko w Żydów, ale w cały świat zachodni45. 

Szczególnym dowodem na demonizację Izraela, a więc na antysemityzm, któ-
remu ulegają instytucje międzynarodowe, była rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ nr 3379/1975 zrównująca syjonizm z rasizmem. Okazało się, że nawet trady-
cyjnie bliskie Izraelowi kraje Ameryki Łacińskiej rezolucję tę poparły46. Choć została 
ona uchylona w 1991 r.47, zaufanie Izraela do ONZ, zdominowanej przez państwa two-
rzące Ruch Państw Niezaangażowanych solidaryzujący się z krajami muzułmańskimi, 
zostało w istotny sposób ograniczone.

W obliczu wybuchu II Intifady (2000), a potem wojny lipcowej w Libanie (2006) 
i operacji „Płynny Ołów” w Strefi e Gazy (2008/9) nastąpił powrót retoryki z połowy 
lat 70. XX wieku, która zresztą mocno się w ONZ zakorzeniła. Pierwszym przejawem 
tego powrotu stała się durbańska konferencja przeciwko rasizmowi, która odbyła się 

43 N. Sharansky, 3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Doubles Standards, Delegitimization, http://
jcpa.org/phas/phas-sharansky-f04.htm (10.02.2013).

44 Ibidem. Na stronie izraelskiego MSZ można przeczytać, że delegitymizacja to „polityczna, ekono-
miczna i fi lozofi czna kampania zmierzająca do cofnięcia prawa Państwa Izrael do istnienia i do zaprzeczenia 
prawa narodu żydowskiego do samostanowienia na ich ziemi”. Jest to element kampanii, mającej na celu 
zniesławienie Izraela – a w konsekwencji doprowadzenie do jego likwidacji jako państwa żydowskiego. 
Delegitymizacja to także wsparcie dla rozwiązania jednopaństwowego i wynalezionego „prawa do powrotu” 
dla uchodźców palestyńskich – oba oznaczają w gruncie rzeczy koniec istnienia Izraela jako państwa 
żydowskiego. „Delegitymizacja nic nie wnosi do ustaleń pokojowych w obliczach konfl iktu. Czas by zde-
legitymizować delegitymizację. Tak jak w przeszłości z Żydów czyniono kozła ofi arnego w wielu sprawach, 
tak i teraz chce się z niego zrobić międzynarodowego pariasa”. FAQ: The Campaign to Defame Israel...

45 Ibidem.
46 The 1975 „Zionism is Racism” Resolution: The Rise, Fall and Resurgence of a Libel, http://jcpa.

org/article/the-1975-zionism-is-racism-resolution-the-rise-fall-and-resurgence-of-a-libel (10.02.2013).
47 Por. http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israels+Foreign+Relations+since+1947/1988-

-1992/260+General+Assembly+Resolution+46-86-+Revocation.htm (10.02.2013).
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późnym latem 2001 r., na krótko przed zamachami z 11 września. Jednym z szeroko 
omawianych problemów, który zachwiał w ogóle powodzeniem tego spotkania, była 
kwestia usunięcia z przygotowanego wcześniej dokumentu końcowego jakichkolwiek 
odniesień do antysemityzmu, poza jednym sformułowaniem, w którym uznawano 
Palestyńczyków za ofi ary izraelskiego rasizmu48. Izrael, tak jak i Stany Zjednoczone, 
na znak protestu wycofał się z obrad konferencji, co oznaczało, że jej sukces mógł być 
już tylko częściowy. Problem powracał podczas kolejnych tego typu spotkań49, a także 
obrad innych gremiów ONZ. Coraz więcej uwagi na tym forum zaczęto natomiast 
poświęcać islamofobii, co odzwierciedlało rosnące wpływy lobby muzułmańskiego. 
Sympatycy Izraela podkreślają, że organizacja sprzeniewierzyła się wartościom, na 
których została zbudowana potępiając syjonizm – wyraz prawa narodu żydowskiego 
do samostanowienia50. 

Po tych wydarzeniach Izraelczycy zaczęli dostrzegać słabość swojego państwa 
w sferze propagandowej, choć, zdaniem niektórych, wciąż w zbyt małym wymia-
rze51. Wiele wpływowych ośrodków światowej opinii publicznej akceptuje stwierdze-
nie dwóch wybitnych politologów amerykańskich, Johna Mearsheimera oraz Stephana 
Walta, zawarte w głośnej pracy poświęconej izraelskiemu lobby w USA, że „zbrodnie 
przeciwko Żydom usprawiedliwiają istnienie Izraela, ale zbrodnie przeciwko Pale-
styńczykom podkopują jego roszczenia do specjalnego traktowania”52. Tymczasem 
zdaniem władz izraelskich i wielu Żydów w obliczu „nowego antysemityzmu” także 
samo prawo do istnienia staje pod znakiem zapytania53. Prawdopodobnie to w kon-
sekwencji konferencji w Durbanie decydenci izraelscy uznali potrzebę koordynacji 
działań przeciwko antysemityzmowi przez rząd. 

* * *

Izrael postrzega antysemityzm jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla swo-
jego bezpieczeństwa. Nie lekceważy go, choć często dotyczy on sfery medialno-pro-
pagandowej, werbalnej i nie zagraża bezpośrednio istnieniu państwa, które jest dobrze 

48 Por. np. H.O. Schoenberg, Demonization in Durban: The World Conference Against Racism, http://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.paulbogdanor.com%2Fisrael%2Fdurban.pdf&ei=c0gVUY7eKIj69gTs0oGgAg&usg=AFQjCNFu
q38UO2GW1VMiJB-0VXLaM5wQlw&bvm=bv.42080656,d.eWU (10.20.2013).

49 Na przykład konferencję, która odbyła się w kwietniu 2009 r. w Genewie, zbojkotowało już dużo 
więcej państw (m.in. Polska). Wtedy też swoje słynne przemówienie przeciwko Izraelowi wygłosił prezy-
dent Iranu – jedyna głowa państwa, która pojawiła się na tym spotkaniu. Por. Iran Calls Israel Racist at 
Meeting in Geneva, http://www.nytimes.com/2009/04/21/world/21geneva.html?_r=0 (10.02.2013).

50 A. Bayefsky, The UN and the Jews...
51 Por. E. Gilboa, Public Diplomacy: The Missing Component in Israel’s Foreign Policy, w: E. Inbar 

(red.), Israel’s Strategic Agenda..., s. 102–134.
52 J.J. Mearsheimer, S.M. Walt, Lobby izraelskie w USA, Warszawa 2011, s. 113.
53 E. Gilboa, Public Diplomacy…, s. 107, 108.
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strzeżone dzięki m.in. bliskim relacjom z najpotężniejszym państwem świata, oraz 
budowaniu własnych zdolności obronnych. Jak pokazują ostatnie lata, najpoważniej-
szym zagrożeniem dla Izraela pozostają podmioty pozapaństwowe, takie jak Hezbol-
lah w Libanie czy ugrupowania palestyńskie działające w Okręgu Gazy. Jak uważają 
politycy z Tel Awiwu, są one odpowiedzialne za zamachy terrorystyczne wymierzone 
w Żydów w różnych częściach świata, w czym wspierają je wrogie Izraelowi rządy, 
zwłaszcza Iran. 

Częścią asymetrycznych zagrożeń wobec państwa żydowskiego jest kampania 
delegitymizacyjna. Na tym polu pozycja Izraela słabnie, z czego władze izraelskie 
i organizacje żydowskie na świecie, tworzące w obliczu tych zagrożeń wspólny front, 
coraz bardziej zdają sobie sprawę54. Elementem tych działań jest koordynacja aktyw-
ności skierowanej przeciwko antysemityzmowi przez rząd izraelski we współpracy 
z innymi podmiotami żydowskimi i nieżydowskimi55. W obliczu ataków „nowego 
antysemityzmu” po wybuchu II Intifady Izrael mobilizuje swoje siły, a także przy-
chylne mu rządy, kręgi opiniotwórcze oraz jednostki, czego dowodem jest udział 
w pracach CFCA i objęcie patronatem aktywności GFCA. Jego celem jest opraco-
wanie globalnej strategii walki z tym procederem. Izraelowi chodzi zatem o to, aby: 
(1) poruszyć opinię publiczną, używając do tego nowo powołanych instytucji na 
pograniczu ośrodków rządowych i pozarządowych, z udziałem wybitnych, znanych 
osobistości; (2) wpłynąć na rządy za pomocą bliskich mu organizacji międzynaro-
dowych (zwłaszcza instytucji europejskich i OBWE, m.in. przez przyjęcie roboczej 
defi nicji antysemityzmu), a w stosunkach dwustronnych nakłaniać rządy, aby przyj-
mowały i przestrzegały zobowiązania w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi56; 
(3) odpierać ataki „nowego antysemityzmu” w ONZ tak, by ukazywać go w perspek-
tywie zagrożenia dla pokoju, z Izraelem jako „pariasem narodów”. 

Aktywność Izraela skierowana jest przede wszystkim w stronę państw Północy, 
gdyż kraje tzw. Trzeciego Świata pozostają w dużym stopniu pod wpływem świata 
muzułmańskiego, zwłaszcza Organizacji Współpracy Islamskiej. Głosowania w ONZ, 
jak uważają politycy z Tel Awiwu, odbywają się pod dyktando najaktywniejszych 
państw tej organizacji. Dowodem na to jest np. wyjątkowo często poruszany problem 
działań izraelskich na terytoriach okupowanych, choć inne państwa, które mają na 

54 Por. Delegitimization: Attitudes Toward Israel and the Jewish People, http://jppi.org.il/news/67/58/
Attitudes-Toward-Israel-and-the-Jewish-People (13.02.2013).

55 W izraelskim ministerstwie spraw zagranicznych powstał nawet specjalny Departament ds. Zwal-
czania Antysemityzmu (Department for Combating Antisemitism). Informacje na ten temat por. np. http://
www.mfa.gov.il/MFA/Anti-Semitism+and+the+Holocaust/Anti-SemitismToday/GFCA_4th_International_
Conference_May_2013 (13.02.2013).

56 Report on the Activities of Israel’s Ministry of Foreign Affairs: „Combating Antisemitism”, http://
www.mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2004/Pages/Report%20on%20the%20Activities%20of%20the%20
Ministry%20of%20Foreig.aspx (05.11.2013) Por. też: http://nyjtimes.com/cover/02-23-04/Editorial1.htm 
(05.11.2013).
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sumienia poważniejsze naruszenia praw człowieka, spotykają się z mniejszą krytyką 
lub w ogóle są spod niej wyłączone57. Izraelowi chodzi zatem o przeciwdziałanie 
podwójnym standardom oraz o to, by wprowadzić do dokumentów poświęconych rasi-
zmowi problem antysemityzmu i jego potępienie, a przez to oddziaływać na światową 
opinię publiczną. Nie wydaje się jednak, aby ta okrężna droga poprzez organizacje 
i naciski na rządy z wykorzystaniem retoryki wojny i pokoju, okazała się skutecznym 
narzędziem wykorzenienia antysemityzmu. Niewątpliwie pozwala jednak Izraelowi 
realizować szereg doraźnych celów w polityce zagranicznej i prawdopodobnie dla-
tego jest stosowana.

Anti-Semitism as a Tool of Israeli Foreign Policy
Summary

Israel regards anti-Semitism as one of the most serious threats to its security. It does not under-
estimate it, though anti-Semitism often refers to the sphere of media and verbal propaganda, and 
does not directly threaten the existence of the state, which is well guarded by, among others, 
close relations with the most powerful country in the world and by building its own defence 
capabilities. What is particularly concerned for Israel is so-called „new anti-Semitism” which is, 
in Israeli opinion, as well as traditional one, a serious threat to peace. The Israeli government, 
especially since the Durban Conference in 2001, starts to coordinate anti-Semitism activities 
and has expanded this on the international arena.

57 Delegitimization: Attitudes Toward Israel and the Jewish People...
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RELACJE CHIŃSKO-JAPOŃSKIE
W OKRESIE RZĄDÓW SHINZO ABE

Wiek XXI coraz częściej nazywany jest w literaturze naukowej i publicystyce „wie-
kiem Azji”1. Europa czy wręcz cały zachodni świat traci bowiem stopniowo znacze-
nie na rzecz takich nowych potęg, jak Chiny czy Indie, a centrum światowego handlu 
i produkcji przemysłowej przemieszcza się w kierunku Pacyfi ku2. Proces ten znajduje 
także odzwierciedlenie w koncepcjach polityki zagranicznej światowych mocarstw. 
Przykładem tego jest amerykański „Pivot”’, czyli zapowiedziana przez administrację 
Baracka Obamy strategia zwiększenia aktywności wojskowej i gospodarczej USA 
w rejonie Oceanu Spokojnego. Stany Zjednoczone nie zwiększają jednak swojego 
zainteresowania Pacyfi kiem tylko ze względu na rosnące znaczenie gospodarcze Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale także dlatego, iż regiony te stanowią poten-
cjalne źródło międzynarodowych kryzysów i globalnej niestabilności3. Nierozwiązany 
konfl ikt na Półwyspie Koreańskim, status Tajwanu, spory terytorialne na Morzach 
Wschodniochińskim i Południowochińskim nabierają obecnie nowego wymiaru. 
Szybko zwiększające się gospodarcze znaczenie azjatyckich państw sprawia, iż jaki-
kolwiek konfl ikt między nimi mógłby oznaczać katastrofę dla światowej stabilno-
ści. Problem ten jest szczególnie widoczny w stosunkach między Chinami i Japonią, 
które są obecnie odpowiednio drugą i trzecią największą gospodarką świata. Stosunki 

1 O kontrowersjach związanych z tym założeniem: M. Kim, H.J. Hodges, Is the 21st Century an 
„Asian Century”? Raising More Reservations Than Hopes, „Pacifi c Focus. Inha Journal of International 
Studies” 2010, nr 2.

2 Dla przykładu, 21 państw i gospodarek Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfi ku (APEC), w skład 
której wchodzą: Australia, Brunei, Kanada, Chile, Chiny, Hongkong, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, 
Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Papua-Nowa Gwinea, Peru, Filipiny, Rosja, Singapur, Tajwan, Tajlandia, 
USA i Wietnam wytwarza 53% światowego PKB, a ich udział w handlu światowym sięga 44%, http://
www.apec.org (25.08.2013). 

3 H. Santis, The China Threat and the „Pivot” to Asia, „Current History” 2012, nr 746, s. 211; 
D.A. Beitelman, America’s Strategic Pivot, „International Journal” 2012, nr 4, s. 1086, 1087.
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te bowiem od początku drugiej dekady XXI wieku stają się coraz bardziej napięte. 
Kontrowersje wokół interpretacji kwestii historycznych, czy spory terytorialne między 
Chinami a Japonią mogą wywoływać obawy co do przyszłości relacji tych państw, 
a nawet wybuchu jakiegoś przypadkowego konfl iktu między nimi. Sporne kwestie 
w stosunkach japońsko-chińskich istniały jednak od dawna, a Pekin i Tokio, kieru-
jąc się pragmatyzmem starały się je łagodzić. Obecnie jednak obie strony przyjęły 
wyraźnie konfrontacyjne postawy. Powstaje więc pytanie o to, czym spowodowane 
jest to pogorszenie relacji Chin i Japonii. Pewnym wytłumaczeniem może być sytuacja 
wewnętrzna w obu państwach. Dla Chin dyplomatyczny konfl ikt z Japonią stanowi 
wygodny środek do odwrócenia uwagi opinii społecznej od problemów wewnętrz-
nych. Z kolei dla japońskich władz może być to pretekst do rozbudowy potencjału 
militarnego i zwiększenia politycznej swobody działania Tokio. Problemy w relacjach 
chińsko-japońskich mają jednak też podłoże bardziej złożone i wiążą się ze wzrostem 
politycznej asertywności i militarnej potęgi ChRL oraz ze zmianami w układzie sił 
w rejonie Azji Wschodniej.

 1. Historyczne czynniki wpływające
na relacje chińsko-japońskie

Relacje chińsko-japońskie są jednymi z najdłuższych i najbardziej skompliko wanych 
stosunków na świecie. Ich tradycja sięga dwóch tysięcy lat i charakteryzował je 
silny wpływ kulturowy Chin na Archipelag Japoński. Na współczesnych stosunkach 
obu państw najsilniejsze piętno wywarły jednak lata 1868–1945, czyli okres pomię-
dzy początkiem ery Meji, z którym związana była gwałtowna modernizacja Japo-
nii, a kapitulacją tego kraju w wyniku II wojny światowej. Wojna z lat 1894–1895, 
w wyniku której Japonia odebrała Chinom Tajwan, jej udział w procederze rozdziera-
nia Chin, agresja w Mandżurii w 1931 r., czy wreszcie brutalna okupacja wschodniej 
części tego kraju w czasie II wojny światowej, której czarnymi symbolami stały się 
masakra w Nankinie4, eksperymenty medyczne na ludziach5, czy zmuszanie chińskich 

4 Była to masakra, której dokonali japońscy żołnierze pod dowództwem Iwane Matsui na chińskich 
jeńcach i cywilnych mieszkańcach miasta Nankin na przełomie grudnia 1937 r. i stycznia 1938 r. W czasie 
sześciu tygodni jej trwania zginąć mogło według różnych szacunków od 200 do 400 tys. osób. Doszło też 
w jej trakcie do wielu aktów barbarzyństwa, wliczając okrutne gwałty i mordy na chińskich kobietach, 
obdzieranie ze skóry, zakopywanie żywcem czy ukrzyżowania. Dokładna liczba ofi ar masakry nankińskiej 
jest przedmiotem kontrowersji w stosunkach chińsko-japońskich. I. Chang, Rzeź Nankinu. Historia zapo-
mnianego ludobójstwa, Warszawa 2013, E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, Warszawa 2004, s. 142.

5 Symbolem tego stała się jednostka 731, czyli należący do japońskiej armii ośrodek badawczy, w któ-
rym testowano na chińskich więźniach broń biologiczną i prowadzono nieludzkie eksperymenty medyczne. 
J. Ryall, Human Bones Could Reveal Truth of Japan’s ‘Unit 731’ Experiments, „The Telegraph”, http://
www.telegraph.co.uk (25.08.2013).
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kobiet do świadczenia usług seksualnych japońskim żołnierzom6 odbijają się na chiń-
sko-japońskich relacjach po dzień dzisiejszy7. 

W okresie „zimnej wojny” stosunki między Pekinem a Tokio były z kolei zde-
terminowane przez uczestnictwo w przeciwnych obozach ideologicznych. Japonia 
z racji oparcia swojego bezpieczeństwa na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi uzna-
wała nacjonalistyczny rząd chiński na Tajwanie, utrzymując z Pekinem jedynie nie-
formalne kontakty8. Na skutek zabiegów administracji Nixona w 1972 r. doszło do 
znormalizowania stosunków między ChRL a USA, za czym poszło również uznanie 
przez Japonię komunistycznego rządu w Pekinie9. Stanowiło to asumpt do szybszego 
rozwoju stosunków handlowych, a Japonia w niedługim czasie stała się największym 
partnerem handlowym Chin10. Pewne napięcia na linii Pekin–Tokio, zwłaszcza na tle 
kwestii historycznych, jak japońskie podręczniki do historii zmniejszające skalę japoń-
skich zbrodni dokonanych przez cesarską armię w czasie II wojny światowej, poja-
wiały się systematycznie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, jednak obie strony wyka-
zywały wobec tych kwestii pragmatyzm i umiarkowanie, dbając, by nie zepsuły one 
szybko rozwijających się relacji. Japonia również zachowawczo odniosła się do wyda-
rzeń na placu Tiananmen, wskazując na konieczność uniknięcia międzynarodowego 
ostracyzmu wobec Chin w okresie ich przemian wewnętrznych. Taka postawa japoń-
skich władz została doceniona przez Pekin, co otworzyło drogę do wizyty w Japonii 
w 1992 r. sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin Jiang Zemina, następnie 
na jego zaproszenie pierwszej w historii wizyty cesarza Japonii w Chinach. 

6 Chodzi o tak zwane comfort women (jap. ianfu), czyli pochodzące głównie z Chin i Korei kobiety 
zmuszane do pracy w japońskich domach publicznych przeznaczonych dla japońskich żołnierzy. Ich 
dokładna liczba i struktura narodowa jest przedmiotem sporów Japonii z jej sąsiadami. Statement by the 
Chief Cabinet Secretary Yohei Konoon the Result of the Study on the Issue of „Comfort Women”, Ministry 
of Foreign Affairs of Japan, 4 sierpnia 1993 r.; S. Kuki, The Burden of History: the Issue of „Comfort 
Women” and What Japan Must Do To Move Foreward, „Journal of International Affairs” 2013, nr 1.

7 Zob. Q. Jin, The Politics of History and Historical Memory in China-Japan Relations, „Journal of 
Chinese Political Science” 2006, nr 1. 

8 Japonia mimo prowadzenia swojej polityki zagranicznej zgodnie z linią Waszyngtonu w latach 
50. i 60. XX wieku dążyła do poprawy relacji z Chinami. W Japonii działało silne lobby wzywające do 
normalizacji wzajemnych stosunków. W 1962 r. oba państwa zawarły natomiast pierwsze nieofi cjalne poro-
zumienie handlowe. Niemniej silnie proamerykański kurs administracji Eisaku Satō (1964–1972) utrudnił 
dalszą poprawę relacji. G.D. Hook i in., Japan’s International Relations. Politics, Economics and Security, 
New York 2005, s. 190–192. 

9 Amerykański zwrot w polityce wobec Chin, nazwany „Szokiem Nixona”, usunął obiekcję USA 
wobec poprawy relacji Japonii z Chinami, co zwiększyło aktywność prochińskiej frakcji w Japonii i umoż-
liwiło nawiązanie ofi cjalnych stosunków dyplomatycznych przez oba państwa już w 1972 r., podczas gdy 
USA nawiązały analogiczne stosunki z Chinami dopiero w 1979 r. Ibidem, s. 192.

10 Obecnie Japonia jest trzecim partnerem handlowym Chin po Unii Europejskiej i USA. Statistical 
Communiqué of the People’s Republic of China on the 2011 National Economic and Social Development, 
National Bureau of Statistics of China, 22 lutego 2012 r., http://www.stats.gov.cn/english (25.08.2013). Dla 
Japonii z kolei Chiny są największym partnerem w handlu zagranicznym. Japan External Trade Organiza-
tion, http://www.jetro.go.jp/en (25.08.2013).
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Ważnym gestem w stosunkach japońsko-chińskich stało się telewizyjne prze-
mówienie japońskiego premiera Tomiichi Murayama, który 15 sierpnia 1995 r. 
w 50. rocznicę kapitulacji Japonii przeprosił za zniszczenia i cierpienia, których dopu-
ścił się jego kraj11. Kilka miesięcy wcześniej udał się do Chin, gdzie odwiedził most 
Marco Polo – miejsce symbolizujące japońską agresję na Chiny w 1937 r. 

Stosunki chińsko-japońskie zaczęły się szybko pogarszać na początku XXI wieku. 
Przyczyną była polityka wywodzącego się z partii Liberalno-Demokratyczej (LDP) 
premiera Junichiro Koizumi. W czasie swojej kadencji w latach 2001–2005 systema-
tycznie odwiedzał on świątynię Yasukuni, postrzeganą przez sąsiadów Japonii jako 
symbol jej militarystycznej przeszłości12. Koizumi intensywnie wspierał też admini-
strację George’a W. Busha w wojnie z terroryzmem13, rozszerzając interpretację ogra-
niczeń nałożonych na jego kraj przez pacyfi styczną konstytucję, co było odbierane 
przez państwa sąsiedzkie jako krok w kierunku remilitaryzacji Japonii. Doszła do tego 
również kwestia japońskich podręczników do historii, a utrzymujące się w stosunkach 
między Pekinem a Tokio napięcie doprowadziło nawet do antyjapońskich rozruchów 
w Chinach w 2004 r.14 

Do poprawy stosunków nie przyczynił się również pierwszy gabinet premiera 
Shinzo Abe. Zapowiedział on bowiem chęć zmiany zapisów pacyfi stycznej konstytucji 
Japonii, co miałoby umożliwić temu państwu większą swobodę kształtowania polityki 
obronnej15. Kontrowersje wywołały też jego wypowiedzi na temat comfort women16. 

11 Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama „On the Occasion of the 50th Anniversary of the 
War’s End”, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 15 sierpnia 1995 r.

12 Utworzona w 1869 r. shintōistyczna świątynia Yasukuni jest poświęcona duchom (jap. kami) około 
2,5 mln japońskich żołnierzy poległych w służbie cesarza. W okresie II wojny światowej świątynia stała 
się symbolem japońskiego militaryzmu. Co więcej, jest ona miejscem uczczenia ponad tysiąca japońskich 
zbrodniarzy wojennych, a od 1978 r. także 14 zbrodniarzy klasy A, z których 6 zostało skazanych przez Try-
bunał Tokijski na śmierć przez powieszenie. Od tego czasu przestał ją odwiedzać cesarz Japonii. W 1985 r. 
prywatną wizytę w świątyni złożył Yasuhiro Nakasone, wywołując protesty ze strony Chin. Pod ich naci-
skiem Nakasone oraz jego następcy powstrzymywali się od wizyt w Yasukuni. W 1996 r. świątynię z przy-
czyn osobistych odwiedził premier Ryutaro Hashimoto. Z kolei Junichiro Koizumi w okresie swoich rządów 
regularnie odwiedzał Yasukuni, poważnie szkodząc relacjom z Chinami. Zob. szerzej: M. Cheung, Political 
Survival and the Yasukuni Controversy in Sino-Japanese Relations, „The Pacifi c Review” 2010, nr 4.

13 Administracja Busha zaostrzyła kurs wobec Chin, ofi cjalnie nazywając je „strategicznym rywalem” 
i zatwierdzając duży program sprzedaży broni dla Tajwanu, co również wpłynęło na relacje między Pekinem 
a Tokio. G.D. Hook i in., op. cit., s. 199.

14 Ibidem, s. 201, 202; Q. Jin, op. cit., s. 25, 26; Ch.P. Chung, China–Japan Relations in the Post-
-Koizumi Era: a Brightening Half-decade?, „Asia–Pacifi c Review” 2012, nr 1, s. 91, 92.

15 Zob. K. Żakowski, Problem rewizji konstytucji a japońska polityka bezpieczeństwa w XXI w., 
w: M. Pietrasik, D, Mierzejewski (red.), Chiny i Japonia. Dylematy Mocarstw w Azji Wschodniej, Łódź 2009.

16 Shinzo Abe w czasie swojej pierwszej kadencji wywołał kontrowersje stwierdzeniem, iż nie ma 
dowodów na to, że kobiety świadczące w czasie wojny usługi seksualne japońskim żołnierzom były do 
tego zmuszane siłą, co zostało odczytane jako chęć odejścia od treści ofi cjalnego państwowego stanowiska 
w tej sprawie wyrażonego w oświadczeniu z 1993 r., w którym Japonia przeprosiła za proceder zmuszania 
kobiet pochodzących z okupowanych terytoriów do prostytucji. S. Kuki, op. cit., s. 250.
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Do pewnego ocieplenia relacji doszło w okresie urzędowania Fukudy i Aso oraz po 
przejęciu władzy przez Partię Demokratyczną (DPJ) w 2009 r. Jednak pod koniec jej 
rządów stosunki chińsko-japońskie szybko zaczęły się pogarszać, osiągając fatalny 
stan po ponownym przejęciu władzy przez LDP. 

 2. Wzrost napięcia w relacjach chińsko-japońskich 
w okresie rządów LDP

Po okresie niezdecydowanych rządów Partii Demokratycznej w latach 2009–2012, 
w grudniu 2012 r., po spektakularnym zwycięstwie, powróciła do władzy konser-
watywna Partia Liberalno-Demokratyczna na czele z charyzmatycznym przywódcą 
Shinzo Abe. Premier Abe wydaje się być świadom błędów, jakie popełnił w czasie 
swojej pierwszej kadencji17. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej przed wyborami 
w 2012 r. zapowiedział skupienie się przede wszystkim na problematyce gospodarczej, 
której odsunięcie na drugi plan w poprzednim okresie rządów przyczyniło się do utraty 
poparcia społecznego dla jego gabinetu. Japonia od ponad 20 lat mierzy się z długo-
trwałą stagnacją, ogromnym długiem publicznym i silną walutą, ujemnie wpływającą 
na jej eksport, kwestie gospodarcze mają więc duże znaczenie w polityce wewnętrz-
nej tego kraju. Kluczem do rozwiązania problemów ekonomicznych ma być teraz tzw. 
Abeeconomic, czyli program pobudzenia japońskiej gospodarki przez ogromny pakiet 
stymulacyjny, deprecjację jena oraz pakiet reform strukturalnych18. 

Shinzo Abe nie porzucił wizji wzmocnienia politycznej i dyplomatycznej siły 
Japonii na arenie międzynarodowej. Pod koniec stycznia 2013 r. japoński rząd zatwier-
dził pierwsze od 11 lat zwiększenie budżetu obronnego19 oraz rozpoczął przegląd 

17 Abe, który sprawował krótko funkcję premiera w latach 2006–2007, w pierwszej kadencji zasłynął 
głównie z koncepcji rewizji japońskiej konstytucji i zwiększenia roli Japonii na arenie międzynarodowej, 
co spotkało się w tamtym czasie z negatywnymi reakcjami sąsiednich państw i opozycji wewnętrznej. We 
wrześniu 2007 r. Abe podał się do dymisji, tłumacząc ustąpienie kwestiami zdrowotnymi. Jednak prawdzi-
wymi przyczynami wydają się być negatywne reakcje na jego koncepcje polityczne i większe skupienie się 
na kwestiach tożsamości Japończyków niż na problemach gospodarczych kraju, a także fala krytyki, jaką 
wywołały jego wypowiedzi na temat kwestii historycznych. E. Nowicka, Piękny kraj Shinzo Abe – japoń-
ska wizja przyszłości?, w: K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Japonia na początku XXI wieku. Polityka, 
gospodarka i stosunki z Polską, Toruń 2008, s. 109–123.

18 J. Szulik-Tatar, Rząd Shinzo Abe – zmiany w polityce gospodarczej i zagranicznej Japonii, „Biuletyn 
PISM” 2013, nr 12.

19 Japoński budżet obronny po podniesieniu o około 40 mld jenów (około 420 mln USD) wyniósł 
4,68 bln jenów (około 50 mld USD), a zwiększone środki miały zostać przeznaczone przede wszystkim na 
sprzęt potrzebny do nadzorowania spornych wysp Diaoyu/Senkaku. Kolejne 180 mld jenów, będące częścią 
pakietu stymulacyjnego, przeznaczone zostało m.in. na nowe zestawy PAC-3 i modernizacje myśliwców 
F-15. Zwiększone środki otrzymała też japońska straż przybrzeżna, odpowiedzialna za ochronę spornych 
terytoriów. Defense Programs and Budget of Japan, Overview of FY2013 Budget, Japan Ministry of 
Defense, 2013. 
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dokumentów strategicznych przyjętych pod rządami Partii Demokratycznej. Prze-
gląd ten zakończył się w grudniu 2013 r. przyjęciem nowych założeń polityki obron-
nej, wyrażonych w dokumentach: The National Defense Program Guidelines for FY 
2014 and beyond, The Mid-Term Defense Program for JFY 2014–2018 oraz pierw-
szej od 1957 r. Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Japonia zapowiada w nich więk-
sze niż dotychczas zaangażowanie się w utrzymywanie międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa oraz rozwijanie efektywnych, lepiej zintegrowanych oraz bardziej 
elastycznych sił zbrojnych. Rząd w Tokio rozpoczął też wspólnie ze Stanami Zjed-
noczonymi pierwszy od 15 lat przegląd wytycznych w zakresie współpracy obron-
nej. W ramach rozmów mają być omawiane m.in. sprawy związane z ewentual-
nym uczestnictwem Japonii w zbiorowej samoobronie, czyli możliwości udziału sił 
japońskich w odparciu ataku na sojusznika, czego zakazuje temu państwu obecna
interpretacja konstytucji20. 

Przegląd The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation wpisuje się w szer-
szą koncepcję japońskiego rządu. Japoński premier zapowiada bowiem chęć wzmoc-
nienia sojuszu z USA. Pomiędzy 21 a 24 lutego 2013 r. Abe odbył swoją pierwszą 
ofi cjalną wizytę w Waszyngtonie, gdzie omówił wraz z prezydentem Obamą kierunki 
jego rozwoju. Jak wynika z oświadczenia japońskiego premiera, celem tego soju-
szu powinno być utrzymanie bezpieczeństwa w rejonie Azji Wschodniej, opartego na 
zasadzie wolności mórz i poszanowania prawa międzynarodowego21. Zapowiedź taka 
wydaje się być adresowana do Chin pozostających w sporach terytorialnych z szere-
giem państw regionu oraz Korei Północnej, która na początku 2013 r. przeprowadziła 
kolejną próbę nuklearną. Również nowa japońska strategia bezpieczeństwa podkreśla 
konieczność zwiększenia efektywności sojuszu z USA i rozszerzenia obszarów współ-
pracy w jego ramach. 

Japoński rząd wzmacnia jakościowo Siły Samoobrony. Na początku lipca 2013 r. 
japońska prasa doniosła o planowanym zakupie dwóch kolejnych niszczycieli wyposa-

20 Konstytucja Japonii faktycznie została napisana przez amerykańskie władze po zakończeniu II wojny 
światowej. Jej artykuł 9 istotnie ogranicza swobodę Japonii w kształtowaniu swojej polityki bezpieczeństwa, 
a interpretowany dosłownie zabrania wręcz temu państwu posiadania sił zbrojnych. Stanowi on bowiem, 
iż „Naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i porządku, 
wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub groźby użycia siły 
jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim 
ustępie nie będą nigdy utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani inne środki mogące 
służyć wojnie. Nie uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny”. Konstytucja Japonii z 3 listopada 
1946 r. Artykuł ten jest jednak przedmiotem rozszerzających interpretacji, a sama Japonia utrzymuje jedną 
z najsilniejszych i najnowocześniejszych armii świata. Japońską politykę bezpieczeństwa ograniczają jednak 
takie zasady, jak: utrzymywanie wydatków na obronę poniżej 1% PKB, nie sprzedawania broni państwom 
zaangażowanym w konfl ikty zbrojne oraz zakaz produkowania i posiadania broni nuklearnej.

21 Remarks by President Obama and Prime Minister Abe of Japan After Bilateral Meeting, White 
House, 22 lutego 2013 r., http://www.whitehouse.gov/the-press-offi ce/2013/02/22/remarks-president-
obama-and-prime-minister-abe-japan-after-bilateral-mee (25.08.2013).
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żonych w system Aegis, co wraz z czterema obecnymi i dwoma dostosowywanymi do 
systemu okrętami wzmocniłoby fl otę do ośmiu. Niedługo później został zwodowany 
nowy helikopterowic, będący największym japońskim okrętem wojennym zbudowa-
nym od zakończenia II wojny światowej. Choć w japońskiej klasyfi kacji funkcjonuje 
on jako niszczyciel helikopterowy, jak podkreślają chińscy eksperci wojskowi, okręt 
ten jest w rzeczywistości lotniskowcem i stosunkowo łatwo może być dostosowany 
do przyjmowania wielozadaniowych samolotów krótkiego startu F35B22. Pod koniec 
2013 r. przedstawiony został z kolei nowy budżet obronny, zwiększający wydatki woj-
skowe Japonii o 3% w stosunku do poprzedniego roku, co stanowi najwyższy tego 
typu wzrost od 22 lat23. 

Shinzo Abe nie zrezygnował ze swojej sztandarowej koncepcji zmian w japoń-
skiej konstytucji. Tym razem jego postawa jest jednak dużo bardziej ostrożna i prag-
matyczna. Abe stara się przeforsować na razie zmianę w artykule 96 konstytucji, który 
reguluje zasady wnoszenia poprawek do ustawy zasadniczej, co ma uprościć jej dalsze 
zmiany w przyszłości24. Choć japoński premier nie mówi na razie o modyfi kacji arty-
kułu 9, który rozstrzyga o pacyfi stycznym charakterze państwa, opozycja podkreśla, iż 
właśnie temu służyć mają zaproponowane przez Abe zmiany. Premier Abe zapowiada 
także chęć zmiany interpretacji ustawy zasadniczej tak, aby Japonia mogła uczestni-
czyć w zbiorowej samoobronie oraz zmianę nazwy japońskich Sił Samoobrony na 
kokubo gun, czyli „Siły Obronne”. Przy czym istotny jest fakt, że japońskie słowo 
gun oznacza również pełnoprawne wojsko.

Japońskie działania w polityce obronnej spotykają się z ostrymi reakcjami Pekinu. 
Chiny podkreślają, iż ze względu na militarystyczną przeszłość władze Japonii powinny 
ostrożnie podchodzić do rozszerzania powojennych ograniczeń w polityce bezpieczeń-
stwa. Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych od razu wyraziło więc „ogromne 
zaniepokojenie” podniesieniem japońskich wydatków zbrojeniowych oraz rewizją 
dokumentów strategicznych. Równie ostro na działania japońskich władz, a zwłasz-
cza debatę nad zmianami w konstytucji, reaguje chińska prasa, ostrzegając przed 

22 Wide-mouthed Frog, „The Economist” z 10 sierpnia 2013 r. Japońskie władze zdecydowały też 
o wyłączeniu komponentów samolotów F-35, których elementy produkowane są w Japonii, spod istnie-
jącego w prawie wewnętrznym tego kraju zakazu eksportu broni do krajów zaangażowanych w konfl ikty, 
co mogłoby dotyczyć np. Izraela. Choć Japonia robiła wcześniej takie wyjątki stanowi to pewien krok 
w kierunku zdjęcia powojennych uregulowań prawnych, ograniczających swobodę działania tego kraju 
w zakresie współpracy w dziedzinie technologii wojskowych.

23 Budżet obronny Japonii na 2014 r. ma wynieść 4,82 bln jenów, czyli ma zwiększyć się w stosunku 
do budżetu na 2013 r. o 130 mld jenów (1,2 mld USD). 

24 Do zmiany Konstytucji LDP potrzebuje poparcia dwóch trzecich członków w obu izbach parla-
mentu oraz większości społeczeństwa w referendum. LDP mimo sukcesu w wyborach zarówno do Izby 
Reprezentantów (niższa izba japońskiego parlamentu), jak i Izby Radców nie jest jednak w stanie sama 
uchwalić zmian i musi liczyć w tym względzie na poparcie opozycji. Problematyczna jest także postawa 
koalicjanta LDP – Nowe Komeito, pacyfi stycznej partii o korzeniach buddyjskich, która sprzeciwia się 
wszystkim modyfi kacjom konstytucji, mogącym prowadzić do zmiany jej artykułu 9.
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nawrotem japońskiego nacjonalizmu. Kontrolowany przez chiński rząd anglojęzyczny
„China Daily” jeszcze w marcu 2013 r. pisał, iż rewizja japońskiej konstytucji powinna 
być „powodem do niepokoju dla reszty świata”25.

Kolejną osią sporu na linii Pekin–Tokio są wyspy Diaoyu/Senkaku26. Spór o ten 
niewielki bezludny archipelag rozgorzał na nowo w 2012 r., kiedy to skrajnie prawi-
cowy burmistrz Tokio Shintaro Ishihara zapowiedział, iż zamierza wykupić to sporne 
terytorium z rąk prywatnych. Chcąc uniknąć napięcia, do którego doprowadziłoby 
wykupienie wysp przez Ishiharę, japońskie władze postanowiły go uprzedzić i nabyć 
to terytorium. Wywołało to jednak ostrą reakcję ze strony Pekinu, a przez Chiny prze-
toczyła się fala gwałtownych antyjapońskich protestów, połączonych z atakowaniem 
japońskich fi rm i fabryk w Chinach, niszczeniem japońskich samochodów, a nawet 
sklepów sprzedających japońskie produkty27. Co więcej, okolice wysp Diaoyu/Senkaku 
z większą intensywnością zaczęła patrolować chińska marynarka wojenna za każdym 
razem wywołując ostre reakcje Tokio, dla którego chińskie partole stanowią naruszenie 
wód terytorialnych Japonii. W rejonie spornych wysp doszło też do kilku groźnych 
incydentów, jak ten ze stycznia 2013 r., kiedy to na japoński okręt wojenny zostały 
naprowadzone systemy uzbrojenia chińskiej fregaty. Spotkało się to z bardzo ostrą 
reakcją japońskich władz, które stwierdziły że nieodpowiedzialne działania Pekinu 
mogą wręcz doprowadzić do wybuchu przypadkowego konfl iktu między państwami, 
gdyż mogło dojść do niezamierzonego odpalenia rakiet w kierunku japońskiego 
okrętu28. Stosunki chińsko-japońskie natomiast sięgnęły najniższego poziomu od wielu 
lat. Problem Diaoyu/Senkaku stał się ponownie przedmiotem międzynarodowego 
zainteresowania pod koniec listopada 2013 r., kiedy to chińskie władze jednostronnie 

25 Abe’s Amendments Should Raise Alarm, „China Daily” z 20 marca 2013 r., http://www.chinadaily.
com.cn (30.08.2013).

26 Grupa 5 bezludnych wysepek i 3 skał, leżących około 170 km od Tajwanu i Okinawy, oraz 400 
km od wybrzeża Chin o łącznej powierzchni około 5 km2, nazywany przez Japończyków Senkaku, nato-
miast przez Chińczyków Diaoyu jest przedmiotem sporu między Chinami a Japonią od lat 70. XX wieku. 
Wyspy zostały zaanektowane jako terra nullius przez Japonię w 1895 r. Po zakończeniu II wojny światowej 
znajdowały się wraz z Okinawą pod jurysdykcją amerykańską, a w 1972 r. wróciły pod kontrolę Japonii. 
Pekin, powołując się na prawa historyczne (odkrycie wysp na długo przed Japonią oraz ich zaliczanie 
w dokumentach z okresu dynastii Ming jako część Tajwanu, który został odebrany Chinom w wyniku 
wojny z Japonią w 1895 r., co zostało następnie anulowane przez traktat z San Francisco z 1951 r.), zaczął 
zgłaszać do nich pretensje odkąd okazało się, iż w ich okolicach znajdują się bogate złoża surowców natu-
ralnych. Osobne roszczenia do Diaoyu/Senkaku, powołując się na te same prawa co Chiny, zgłasza również 
Tajwan. R. Drifte, The Senkaku/Diaoyu Islands Territorial Dispute Between Japan and China: Between 
the Materialization of the „China Threat” and Japan „Revising the Outcome of World War II”?, „UNISCI 
Discussion Papers” 2013, nr 32; S. Wei Su, The Territorial Dispute Over the Tiaoyu/Senkaku Islands: An 
Update, „Ocean Development and International Law” 2005.

27 R. Drifte, op. cit., s. 35–37; J. Szczudlik-Tatar, Spór chińsko-japoński o wyspy Diaoyu/Senkaku, 
„Biuletyn PISM” 2012, nr 85.

28 Japan-China Islands Dispute: Abe Condemns Radar Lock, „BBC”, depesza z 6 lutego 2013 r., 
http://www.bbc.co.uk (31.08.2013).
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ustanowiły strefę identyfi kacji obrony powietrznej (ang. Air Defense Identifi cation
Zone – ADIZ)29, obejmującą przestrzeń powietrzną nad spornym archipelagiem oraz 
nachodzącą na analogiczne strefy należące do Japonii i Korei Południowej30. Japonia 
mocno skrytykowała posunięcie chińskich władz, odmówiła uznania chińskiej strefy 
i zabroniła swoim liniom lotniczym przekazywania planów lotów zgodnie z wymaga-
niami Pekinu. Wzajemne stosunki pogorszyły jeszcze wizyty członków japońskiego 
rządu w świątyni Yasukuni w rocznicę zakończenia II wojny światowej, a przede 
wszystkim wizyta samego Abe w świątyni w grudniu 2013 r., niedługo po ustanowie-
niu przez Chiny ADIZ. 

 3. Przyczyny pogarszania się chińsko-japońskich relacji 

To, że stosunki między Japonią a Chinami są obecnie złe, czego jasnym wyrazem 
było oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL, iż Abe poprzez wizytę 
w świątyni Yasukuni „zamknął drzwi do dialogu” z Chinami, a chińscy przywódcy nie 
będą już z nim rozmawiać31, nie budzi w zasadzie wątpliwości, pozostaje jednak pyta-
nie o przyczyny tego faktu. Spory o Diaoyu/Senkaku czy kwestie historyczne trwają 
bowiem od lat 70. XX wieku. Do tej pory jednak Pekin i Tokio starały się je łagodzić. 
Dla przykładu, podpisując w 1978 r. Traktat o pokoju i przyjaźni Japonia i Chiny zde-
cydowały się pominąć uregulowanie statusu Diaoyu/Senkaku, aby nie zagrozić dobrze 
rozwijającym się relacjom32.

Z kolei Yasuhiro Nakasone, premier Japonii w latach 80. XX wieku, pod wpływem 
protestów ze strony Chin, zaprzestał wizyt w Yasukuni i zrezygnował z budzących

29 Strefa identyfi kacji obrony powietrznej jest pasem przestrzeni powietrznej wzdłuż granic danego 
państwa, w którą wejście wymaga przestrzegania ustanowionych przez to państwo procedur. AIDZ są 
ustanawiane ze względów bezpieczeństwa, gdyż dają państwom więcej czasu na reakcję w przypadku 
pojawienia się jakiegoś nieznanego statku powietrznego w pobliżu ich terytoriów. Instytucja ta nie jest 
jednak uregulowana w prawie międzynarodowym. 

30 Informacja o utworzeniu ustanowionej strefy identyfi kacji obrony powietrznej Morza Wschodnio-
chińskiego została przekazana przez depeszę chińskiej agencji prasowej. Depesza zawierała mapę oraz 
koordynaty strefy, która pokrywa większą część obszaru morskiego pomiędzy wybrzeżami Chin, Japonii, 
Tajwanu i półwyspu koreańskiego wraz z wyspami Diaoyu/Senkaku. Depesza zawierała również instruk-
cje Ministerstwa Obrony Chin określające zasady identyfi kacji, zobowiązujące m.in. do wcześniejszego 
zgłaszania stronie chińskiej planów lotu przez obce statki powietrzne i przestrzegania zaleceń chińskich 
operatorów oraz ostrzegła, iż chińskie siły zbrojne podejmą „środki obronne” wobec samolotów, które nie 
będą tych zasad przestrzegać. Announcement of the Aircraft Identifi cation Rules for the East China Sea Air 
Defense Identifi cation Zone of the P.R.C., „Xinhua”, depesza z 23 listopada 2013 r., http://www.xinhuanet.
com/english (30.12.2013).

31 China Dismisses Abe’s Call for Talks, „Xinhua”, depesza z 21 stycznia 2014 r., http://www.xin-
huanet.com/english (29.01.2014); China Rejects Dialogue With Abe After Shrine Visit, ShanghaiDaily.com, 
http://www.shanghaidaily.com (29.01.2014).

32 R. Drifte, op. cit., s. 19–21.
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sprzeciw Pekinu zapisów w podręcznikach do historii. Obecne załamanie  relacji zdaje 
się więc mieć głębsze przyczyny i tkwić zarówno w przewartościowaniach w polityce 
wewnętrznej w obu państwach, jak i szerszych zmianach w układzie sił w rejonie Azji 
Wschodniej. 

Konfrontacyjne podejście Chin do problemów w stosunkach z Japonią może być 
interpretowane jako sposób na odwrócenie uwagi opinii publicznej od problemów 
wewnętrznych. Część dziennikarzy i komentatorów podkreśla, iż Chiny stosunkowo 
łagodnie przeszły przez rozpoczęty w 2008 r. kryzys gospodarczy. Należy jednak 
zauważyć, że mimo zastosowania ogromnego pakietu stymulacyjnego na sumę około 
4 bln juanów (około 570 mld USD) Chiny nie uniknęły problemów. W kraju znacz-
nie wzrosło bezrobocie (w 2009 r. osiągnęło najwyższy wskaźnik od 1980 r.), nato-
miast środki z pakietu stymulacyjnego wywołały dodatkowo gwałtowny wzrost infl a-
cji. Ogólnie w okresie 2009–2010 zwiększyła się ona dziesięciokrotnie i pomniejszyła 
realne dochody przeciętnego Chińczyka o 20–30%. Spowodowało to wybuch nieza-
dowolenia społecznego i największą od czasów „Wielkiego Skoku” Mao Zedonga 
falę protestów w całych Chinach. W tej sytuacji kwestia Diaoyu/Senkaku stała się 
dla Pekinu bardzo użyteczna. Pozwoliła bowiem przekierować niezadowolenie spo-
łeczne na Japonię33. Na problemy wewnętrzne nałożyła się jeszcze kwestia zmiany 
władz w Pekinie. Na przełomie 2012 i 2013 r. zmieniło się bowiem całe kierownictwo 
Komunistycznej Partii Chin. Nowi ludzie zajęli też najważniejsze stanowiska w pań-
stwie. Zarówno więc odchodzący politycy, jak i ich następcy mogli chcieć pokazać 
siłę i nieugiętość w obronie interesów kraju34. 

Zaostrzenie kursu wobec Japonii przez Chiny wydaje się jednak mieć też bardziej 
złożone przyczyny i wiązać z ich rosnącą siłą i asertywnością w polityce zagranicz-
nej. Chińska Republika Ludowa jest jednym z najbardziej spektakularnych przykła-
dów sukcesu gospodarczego ostatnich dziesięcioleci. Chiny bowiem w ciągu 30 lat od 
dojścia do władzy Deng Xiaopinga, który zapoczątkował proces urynkowienia chiń-
skiej gospodarki, przekształciły się z zapóźnionego ekonomicznie półfeudalnego kraju 
w drugą gospodarkę świata, mogącą pochwalić się stałym wzrostem gospodarczym 
oscylującym w granicach 10% PKB rocznie. W latach 1978–2011 chińska gospodarka 
powiększyła się szesnastokrotnie. Chiński udział w światowej gospodarce wynosi bli-
sko 14%, wnosząc największy wkład w jej wzrost. Chiny są też największym dys-
ponentem rezerw dewizowych (o wartości ponad 3 bln USD) oraz największym eks-
porterem świata, z 10-procentowym udziałem w globalnym eksporcie35. Co więcej, 
według szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisa-
tion for Economic Cooperation and Development – OECD), chińska gospodarka pod 

33 R.S. Ross, The Problem With the Pivot, „Foreign Affairs” 2012, nr 6.
34 J. Szczudlik-Tatar, op. cit.
35 Ambasada RP w Pekinie, http://pekin.msz.gov.pl/pl (28.09.2013); The CIA World Factbook, https://

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (28.09.2013); The World Bank, http://www.world-
bank.org ( 28.09.2013).
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względem PKB mierzonego parytetem siły nabywczej prześcignie amerykańską już 
w 2016 r., stając się największą na świecie36. 

Chiny umacniają swoją siłę także w wymiarze militarnym. Według Szwedzkiego 
Instytutu Badań nad Pokojem (ang. Stockholm International Peace Research Institute 
– SIPRI) chińskie wydatki zbrojeniowe w 2011 r. sięgnęły blisko 166 mld USD, będąc 
drugimi po amerykańskich najwyższymi na świecie. Od 2003 r. chińskie wydatki na 
obronę zwiększyły się niemal trzykrotnie, podczas gdy dla przykładu amerykańskie, 
uwzględniając ich duży wzrost spowodowany kosztami wojen w Iraku i Afganista-
nie, zwiększyły się o niewiele ponad jedną trzecią37. Z kolei wydatki obronne Japonii 
w tym samym okresie systematycznie się zmniejszały. Jednak niepokój sąsiadów Chin 
może budzić przede wszystkim kierunek rozwoju chińskich sił zbrojnych. Według 
raportu Departamentu Obrony dla Kongresu USA Chiny intensywnie reformują swoją 
armię tak, aby wzmocnić jej zdolności do prowadzenia krótkotrwałego konfl iktu 
o wysokiej intensywności38. Chińczycy rozwijają zatem pociski balistyczne krótkiego 
i średniego zasięgu wyposażone w głowice konwencjonalne, pociski przeciwsatelitarne 
i przeciwokrętowe zdolne do rażenia dużych okrętów (ang. anti-access/area denial A2/
AD capablities39), które mogłyby utrudnić Stanom Zjednoczonym przyjście z pomocą 
któremuś z azjatyckich sojuszników w przypadku konfl iktu z Chinami oraz pracują 
nad niewidzialnym dla radarów samolotem wielozadaniowym Chengdu J-20. Chiny 
wzmacniają także swój potencjał nuklearny w kierunku zapewnienia jego „przeżywal-
ności” (ang. survivability40), oraz wprowadziły do służby swój pierwszy lotniskowiec 
– Liaoning, zapowiadając jednocześnie budowę następnego41. 

Wraz ze wzrostem siły Chin zmienia się też stosunek chińskich elit oraz całego 
społeczeństwa do roli ich państwa w świecie i stosunków z sąsiadami42. Pozimno-

36 OECD Economic Surveys China, OECD, marzec 2013 r., s. 2. 
37 SIPRI Yearbook 2013, Oxford 2013, s. 183, 184. 
38 Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic 

of China 2013, Department of Defense of the United States, Washington 2013, s. 54–59.
39 W amerykańskiej terminologii wojskowej Anti-Access to działania, mające na celu uniemożliwienie 

siłom danego państwa operowania w danym rejonie lub zmuszenia ich do działania z rejonu bardziej odda-
lonego niż wynikałoby to z potrzeb wojskowych. Area Denial oznacza z kolei wysiłki danego państwa na 
obszarze prowadzenia działań, z którego chce wyprzeć przeciwnika. Jako środki, które mogą być stosowane 
w tego typu działaniach wymienia się przede wszystkim pociski przeciwlotnicze i przeciwokrętowe, miny 
morskie czy systemy zakłócające komunikację. Air-Sea Battle. Service Collaboration to Address Anti-
-Access & Area Denial Challenges, Air-Sea Battle Offfi ce, Washington 2013, s. 2.

40 Chodzi o stworzenie takiej struktury sił nuklearnych, aby były w stanie przetrwać pierwszy atak 
przeciwnika i zachować zdolności do uderzenia odwetowego (second strike capability). Chiny wprowadzają 
w tym celu mobilne wyrzutnie międzykontynentalnych pocisków na paliwo stałe DF-31 i DF-31A oraz 
okręty podwodne klasy Jin z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi JL-2.

41 Annual Report to Congress..., s. 5–11. 
42 Podstawowym celem strategicznym Chin w polityce zagranicznej od 1949 r. jest „odrodzenie chiń-

skiej nacji i potęgi państwa” (chiń. Zhongguo minzu wieda de fuxing), czyli przywrócenie Chinom „należ-
nego im miejsca na arenie międzynarodowej”. Chiny aspirują więc by stać się potęgą nie tylko w wymiarze 
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wojenna polityka zagraniczna ChRL została w dużej mierze określona przez Deng 
Xiaopinga, który wskazując, iż priorytetem Chin powinno być umacnianie własnego 
potencjału, zalecał unikanie sytuacji konfl iktowych43. Chińscy przywódcy podkre-
ślają więc, iż celem chińskiej polityki zagranicznej jest przede wszystkim utrzymanie 
pokojowego i bezpiecznego otoczenia międzynarodowego, które będzie sprzyjać sta-
bilnemu rozwojowi kraju. Ostrożny ton chińskich władz różni się jednak od opinii, 
jakie można spotkać w dyskursie akademickim, czy środkach masowego przekazu. 
Część środowiska naukowego Chin zgodziła się z koncepcją „pokojowego wzrastania 
Chin”44, jednak pojawiły się również głosy mówiące, że idea ta jest iluzją, a Chiny 
powinny odważnie sięgnąć po regionalne, a w przyszłości nawet globalne przywódz-
two oraz w sposób bardziej zdecydowany działać na arenie międzynarodowej45. Jesz-
cze bardziej radykalnie wypowiada się w tej kwestii chińska prasa i przedstawiciele 
armii46. Opinie takie znajdują też sympatię wśród chińskiego społeczeństwa47, które 
agresywnie reaguje na wszelkie próby „poniżenia Chin”.

Chińskie władze świadome rosnącej potęgi kraju i głosów opinii publicznej decy-
dują się na coraz bardziej zdecydowane działania w polityce zagranicznej. Dotyczy to 
także Japonii, z którą Chiny mają wciąż wiele nierozwiązanych sporów. Problemem 
jest też polityka Pekinu wobec innych, słabszych niż Japonia, sąsiadów, z którymi 
Pekin toczy spory terytorialne, jak Filipiny czy Wietnam48, i wobec których chińskie 

regionalnym, ale też globalnym, z ambicjami do bycia najpotężniejszym państwem na świecie. Chiński 
establishment różni się jednak co do tego, jakimi środkami należy ten cel osiągnąć oraz jaka miałaby być 
rola Chin w przyszłym systemie międzynarodowym. J. Rowiński, Ewolucja polityki zagranicznej Chińskiej 
Republiki Ludowej (1949–2011), w: K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Wielkie przemiany w Chinach. 
Próba bilansu reform Deng Xiaopinga, Warszawa 2012.

43 Rekomendacje takie można znaleźć w zaleceniach Deng Xiaopinga dotyczących polityki zagranicz-
nej z 1992 r., znanych jako „28 znaków Denga” oraz „konstytucja 28 znaków”. D. Miedrzejewski, Spory 
o miejsce i rolę Chin w stosunkach międzynarodowych, w: W. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), 
Chiny w XXI w. Perspektywy Rozwoju, Warszawa 2012. s. 55.

44 Ta lansowana od 2003 r. przez władze chińskie koncepcja po raz pierwszy została zaprezento-
wana przez Zheng Bijana. Stanowi ona, że głównym celem Chin jest rozwój gospodarczy i współpraca 
z państwami regionu. Szybki wzrost nie przekształci też Chin w państwo rewizjonistyczne ze względu 
na socjalistyczny ustrój państwa (który ma być gwarantem pokojowości) i tradycyjne chińskie wartości. 
Ibidem, s. 61, 62.

45 Taki pogląd wyraził m.in. Pan Wei z Uniwersytetu w Pekinie. Do większej asertywności w polityce 
zagranicznej wzywają też np. Zhang Wenmu i Yan Xuetong. Ibidem, s. 72–75.

46 Generał Jin Yinan z chińskiego Uniwersytetu Obrony Narodowej (ang. National Defense Univer-
sity) podczas wywiadu w państwowym radiu stwierdził, że nie tylko wyspy Diaoyu/Senkaku powinny 
zostań zwrócone Chinom, ale też Okinawa i cały archipelag Riukiu. K. Hille, M. Dickie, Japan’s Claim to 
Okinawa Disputed by Infl uential Chinese Commentators, „The Washington Post” z 23 lipca 2012 r., http://
www.washingtonpost.com (15.03.2014).

47 Według sondażu rządowego tabloidu „Global Times” z 19 lipca 2012 r. 90,8% Chińczyków zgodzi-
łoby się na użycie siły, aby zagwarantować chińską suwerenność nad wyspami Diaoyu/Senkaku. Z kolei 
52,1% respondentów uznała konfl ikt militarny z Japonią za prawdopodobny. R. Drifte, op. cit., s. 39.

48 Chiny toczą spory terytorialne m.in. z Wietnamem, Tajwanem, Filipinami, Malezją i Brunei 
o Wyspy Spratly oraz z Wietnamem i Tajwanem o Wyspy Paracelskie, a także z Filipinami i Tajwanem 
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władze nie boją się podejmować bardziej zdecydowanych kroków. Japonia może oba-
wiać się, iż kwestia Diaoyu/Senkaku jest tylko preludium do dużo dalej idących chiń-
skich roszczeń, odnoszących się do Okinawy i całego archipelagu Riukiu49, a Pekin 
wraz ze wzrostem swojej potęgi będzie sięgał w stosunkach z Tokio po bardziej zde-
cydowane środki.

Taką interpretację wydają się potwierdzać ofi cjalne dokumenty oraz wypowie-
dzi japońskich polityków. Opublikowana w 2013 r. japońska Biała Księga, dotycząca 
obrony stwierdza, iż „otaczające Japonię środowisko bezpieczeństwa staje się coraz 
bardziej niebezpieczne, ze względu na […] chińską ekspansję i intensyfi kację działań 
na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczającej Japonię, włączając w to naruszanie 
japońskich wód terytorialnych i przestrzeni powietrznej” oraz podkreśla, że te naru-
szenia wraz z „brakiem transparentności w chińskiej polityce obronnej i bezpieczeń-
stwa są przedmiotem niepokoju ze strony Japonii”50. W podobnym tonie brzmi raport 
japońskiego Ministerstwa Obrony z lipca 2013 r., który uzasadnia potrzebę zmian 
w polityce bezpieczeństwa Japonii poprzez „chiński brak transparentności w szero-
kim i szybkim programie modernizacji armii oraz gwałtowną ekspansję i intensyfi -
kację morskiej aktywności [Chin]”51. Podobne stwierdzenia można znaleźć w nowej 
japońskiej strategii bezpieczeństwa52 oraz usłyszeć z ust członków japońskiego rządu.

Jednak przyczyny pogorszenia relacji chińsko-japońskich nie leżą tylko po stronie 
Chin. Problemem na linii Pekin–Tokio są też wciąż utrzymujące się w Japonii ten-
dencje nacjonalistyczne. Kwestia Diaoyu/Senkaku pojawiła się niedługo przed wybo-
rami w Japonii. Konserwatywni politycy japońscy prześcigali się więc w prezento-
waniu twardego stanowiska wobec Pekinu. Również Shinzo Abe po swojej pierwszej 
kadencji postrzegany był jako zwolennik twardego kursu w polityce zagranicznej53, 
a wybory wygrał prezentując program przewidujący rewizję artykułu 9 konstytucji.

o Scarborough Shoal. Zob. J. Symonides, Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim. Czy powrót 
„dyplomacji kanonierek?”, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2012, nr 2. T.H. Lê, 
A. Kościański (red.), Spory terytorialne na zachodnim wybrzeżu Pacyfi ku, Warszawa, 2013.

49 Dodatkowe napięcie wywołał artykuł, który ukazał się w maju 2013 r. w chińskiej gazecie pań-
stwowej, podważający prawa Japonii do całego archipelagu Riukiu wraz z Okinawą, przy czym istotny 
jest fakt, że chińskie władze nie zajęły jasnego stanowiska w kwestii tego, czy istnieją pretensje Chin do 
tych terytoriów. Atsushi Okudera, Chinese Academics Question Japan’s Rights to Okinawa, „The Asahi 
Sinbum” z 9 maja 2013 r., http://ajw.asahi.com (29.01.2014). 

50 Defense of Japan 2013, Japan Ministry of Defense, 2013.
51 Defense Posture Review Interim Report, Japan Ministry of Defense, 2013. 
52 Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Japonii stwierdza, iż „Chiny podjęły działania, które mogą 

być traktowane jako próba zmiany status quo przez przymus […]. W szczególności Chiny gwałtownie 
zwiększyły i nasiliły aktywność na obszarze morskim i w przestrzeni powietrznej wokół Japonii, wliczając 
naruszenie wód terytorialnych i przestrzeni powietrznej Japonii wokół Wysp Senkaku”. National Security 
Strategy, „The Government of Japan” z 17 grudnia 2013 r., s. 12, 13.

53 Abe wywodzi się z najbardziej prawicowej frakcji w ramach LDP – Seiwa Seisaku Kenkyūkai, która 
jest postrzegana jako przychylna relatywizowaniu japońskich zbrodni wojennych i odejściu od pacyfi stycz-
nych ograniczeń w konstytucji. 
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Do tego dochodzą nowe tendencje na japońskiej scenie politycznej, jak pojawienie się 
Partii Odnowy Japonii, która osiągnęła trzeci wynik w wyborach do Izby Reprezentan-
tów – niższej izby japońskiego parlamentu. Ta skrajnie prawicowa partia została zało-
żona w 2012 r. przez ekstremistycznego burmistrza Osaki Tōru Hashimoto i równie 
radykalnego w poglądach byłego burmistrza Tokio Shintaro Ishihare, którzy wzywają, 
m.in., do ograniczenia demokracji, budowy bomby atomowej, rozwiązania konfl ik-
tów terytorialnych przez użycie siły oraz negują japońskie zbrodnie wojenne. Należy 
jednak zauważyć, że są to wciąż poglądy marginalne. Wydaje się, iż sukces skrajnej 
prawicy w 2013 r. miał charakter koniunkturalny i związany był z rosnącymi obawami 
Japończyków w kwestii Diaoyu/Senkaku. Świadczyć mogą o tym wybory do Izby 
Radców z lipca 2013 r., w którym POJ odniosła słaby wynik, a także fala krytyki, 
jaka spadła na Hashimoto po jego wypowiedzi na temat comfort women54. Umocnie-
nie się nacjonalistów wydaje się więc bardziej produktem konfl iktu z Chinami niż 
jego przyczyną. Również sam premier Abe w swojej drugiej kadencji przyjął łagod-
niejszy kurs. Dużo ostrożniej wypowiada się na temat zmiany konstytucji czy kwe-
stii historycznych. Natomiast jego decyzję o wizycie w świątyni w grudniu 2013 r. 
wiązać należy z ogłoszeniem przez Chiny AIDZ nad Morzem Wschodniochińskim. 
Wydaje się, iż japoński premier po decyzji chińskich władz uznał, że w najbliższym 
czasie nie będzie możliwa poprawa stosunków z Chinami, więc nie jest celowe dal-
sze powstrzymywanie się od tej wizyty, ryzykując utratę poparcia konserwatywnej 
frakcji w LDP. Wreszcie, należy pamiętać, iż wysokie poparcie społeczne zapewniają 
rządowi Abe nie jego działania w polityce zagranicznej, ale w gospodarce, czyli osła-
wiona Abeeconomic. 

Wydaje się więc, iż Japonia poprzez twardą postawę wobec Chin chce przede 
wszystkim zademonstrować swoją nieugiętość w kwestiach terytorialnych i dlatego też 
zdejmuje kolejne ograniczenia w polityce bezpieczeństwa oraz wzmacnia siły mogące 
bronić wysuniętych obszarów55. Spotyka się to z negatywnymi reakcjami Chin, które 
ze względów historycznych wrażliwe są na wszelkie przewartościowania w japoń-
skiej polityce bezpieczeństwa, a w efekcie pogłębia wzajemną nieufność. Pogorsze-
nie relacji chińsko-japońskich jest zatem przede wszystkim rezultatem nowej sytuacji 
geopolitycznej na wschodnim brzegu Pacyfi ku. Japonia przez dziesięciolecia przy-
zwyczajona była do tego, że to ona w relacjach z Chinami jest partnerem silniejszym. 
Tymczasem szybki rozwój Chin odwrócił sytuację i postawił Japonię w nowej roli, do 

54 Tōru Hashimoto stwierdził publicznie, iż utrzymywanie instytucji comfort women w czasie wojny 
było konieczne, gdyż pozwalało utrzymać dyscyplinę wśród japońskich żołnierzy. „Comfort Women” Take 
on Hashimoto, „Japan Times” z 8 lipca 2013 r., http://www.japantimes.co.jp (30.01.2014). 

55 Według założeń The National Defense Program Guidelines for FY 2014 and Beyond, Japonia 
zamierza ograniczyć liczbę ciężkich jednostek obrony terytorialnej na rzecz bardziej mobilnych brygad 
amfi bijnych i powietrznodesantowych. Japoński budżet przewiduje z kolei zakup nowych śmigłowców 
i samolotów V-22 Osprey. The National Defense Program Guidelines for FY 2014 and Beyond, „The 
Government of Japan” z grudnia 2013 r.
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której musi ona dostosować swoją politykę. Poprawa wzajemnych relacji między Chi-
nami a Japonią nie będzie więc zadaniem łatwym. Będzie wymagała przede wszyst-
kim powolnego procesu budowy zaufania na linii Pekin–Tokio. Obaj partnerzy muszą 
się wykazać w tej kwestii dużą wrażliwością na obawy drugiej strony. Chiny muszą 
jasno określić, czego właściwie żądają od swoich sąsiadów oraz wprowadzić większą 
transparentność w swojej polityce bezpieczeństwa, aby nie budziła ona obaw. Japonia 
z kolei musi uznać, iż istnieje spór terytorialny z Chinami i rozpocząć negocjacje na 
temat jego rozwiązania, raz na zawsze rozliczyć się z wojenną przeszłością, a także 
unikać niepotrzebnego zadrażniania relacji z Chinami poprzez symboliczne gesty, jak 
wizyty polityków w Yasukuni. Jeśli obie strony nie wykażą się dużą determinacją 
i powściągliwością region Azji Wschodniej zamiast być źródłem światowego wzrostu 
może stać się źródłem konfl iktów i niestabilności. 

China-Japan Relations in Shinzo Abe’s Term
Summary

The article discusses the state and causes of deterioration of the China-Japan relations during 
the LDP government. The main purpose of the article was to explain why two Asian powers, 
despite excellent economic cooperation, keep tense political relations and what both sides can 
do to improve them. In the author’s opinion the main cause of tension is a shift in the balance 
of power in favour of China. China, because of its rapid economic growth, which also refl ects 
in the rise of Chinese military capabilities, presents its political agenda towards neighbours in 
more assertive way. It meets Japan’s concerns and makes Tokyo take more decisive actions in its 
defence policy, which, because of historical conditions, deepens distrust. Japan fears that along 
with the Chinese rise Beijing will use more harsh measure against its neighbours and broaden 
its climes, so Japanese authorities want to show its steadfastness in territorial issues, as in case 
of Diaoyu/Senkaku row. The author claimed that improvement of the China-Japan relations will 
not be easy. It demands a long process of trust-building and moderation of both sides.
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Andrzej Szeptycki

THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE:
POSTCOLONIAL APPROACH*

 1. EU – Ukraine relations

Ukraine is with no doubt an important partner of the European Union for several 
reasons. It is the second most populous country in the post-Soviet area and the third 
most important state in the region in terms of economic potential1. It is a direct neigh-
bour of the European Union, as it borders four new member states – Poland2, Slova-
kia, Hungary and Romania. Cooperation with Ukraine contributes to the stability in 
this country and in the whole region of Eastern Europe. It facilitates the economic 
exchange – import of the Russian gas through Ukraine to the EU and export of the 
European good and services to the latter country. Last but not least, Ukraine is an 
important emigration country, which contributes to the supplies to the European labour 
market. At the same time, the internal situation in Ukraine remains a challenge for 
the European Union, both because of its political instability, authoritarian tendencies 
and economic weakness3. 

* Draft version of this text was presented at the 8th Pan-European Conference on International Rela-
tions „One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises”, which took place in War-
saw, in September 2013, that is before the political crisis in Ukraine known as the „Euromaidan” and the 
annexation of Crimea by Russia.

1 The population of the Russian Federation makes 140.9 million, while that of Ukraine 45.7 million. 
The GDP of Russia is estimated at 1231.9 billion USD, while that of Kazakhstan at 115.3 billion USD and 
that of Ukraine at 113.5 billion USD (Pocket World in Figures. Edition 2012, London 2011, pp. 252–253). 

2 On the policy of Poland see for example A.Z. Nowak (et al.) (eds.), Eastern Policy of the European 
Union: Role of Poland, Case of Ukraine, Warsaw–Lvov 2008.

3 In 2011 the GDP per capita in Ukraine was estimated at 2600 EUR, while in EU-27 at 29900 EUR. 
ENP Countries: GDP and Main Aggregates, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?ta
b=table&plugin=1&pcode=tsdec100&language=en (28.08.2013); Real GDP per capita, Growth Rate and 
Totals, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec100&
language=en (20.08.2013)).
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On a more general level two issues should be taken into account. First, Ukraine 
is together with Turkey one of major tests for the EU diplomacy. The internal trans-
formation of the Russian Federation remains out of reach of the European Union. 
The Maghreb countries, despite the Arab Spring, will remain a non-European periph-
ery. In case of Ukraine and Turkey the situation is different, as – notwithstanding 
internal problems – at least a part of their elites and populations aspire to the EU. 
However, the European Union seems to lack a coherent strategy how to deal with 
that challenge, especially in case of Ukraine. Second, Ukraine remains the principal 
battlefi eld for infl uence between the EU (or more largely the West) and Russia4, the 
former promoting a free market democracy model and the latter favourising a semi-
authoritarian oligarchic regime.

After the collapse of the Soviet Union, the European Communities/the European 
Union had little interest in relations with the independent Ukraine. What they wanted 
was the denuclearization of that country and the closure of the Chernobyl nuclear 
power station, damaged by a massive accident in 1986. In 1994 Ukraine accepted to 
give away its post-Soviet nuclear arms to Russia; in 2000 the Chernobyl power plant 
was fi nally closed. In the same 1994 EC signed the Partnership and Cooperation 
Agreement with Ukraine5. The PCA institutionalised the bilateral relations, but had 
little practical meaning. The role of Ukraine in the EU policy grew in the second half 
of the 1990s which was due both to constructive foreign policy of President Leonid 
Kuchma and to deterioration of relations with Russia. In 1999 the European Council 
adopted a common strategy towards Ukraine6. Since 2000 Kuchma adopted a more 
authoritarian and pro-Russian policy, which had a negative impact on the bilateral rela-
tions. Nevertheless, Ukraine was included in the European Neighbourhood Policy. This 
decision was taken directly with the Eastern enlargement of 2004, which made it nec-
essary for the EU to develop a new set of instruments towards its new neighbours. In 
the same year important internal changes took place in Ukraine – in November Ukrain-
ian people walked out to protest against the rigged presidential elections falsifi ed by 
Kuchma and his designated successor Victor Yanukovych. This so called Orange Rev-
olution and the round table negotiations between the main Ukrainian political players 
co-sponsored by the EU led to the rerun of the voting. In January 2005 the leader of 
the Ukrainian opposition Victor Yushchenko became the new president of Ukraine. 
These events were largely perceived as a prelude to the rapprochement between 

4 See S. Velychenko (ed.), Ukraine, The EU and Russia: History, Culture and International Relations, 
Basingstoke–New York 2007; V. Samokhvalov, Relations in the Russia – Ukraine – EU Triangle: ‘Zero-sum 
Game’ or Not?, Paris, September 2007, no. 68.

5 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and Their Member 
States, and Ukraine, Luxemburg, 14.06.1994, http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullT
ext=yes&treatyTransId=659 (20.08.2013).

6 European Council Common Strategy on Ukraine, 11.12.1999, “Offi cial Journal of the European 
Communities”, 23.12.1999, no. L 331, pp. 1–9.
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the European Union and Ukraine7. This scenario however proved to be unrealistic.
On the one hand Yushchenko was unable to implement effi cient political and economic 
reforms and the country descended into political chaos8, on the other, the EU was 
reluctant to engage into deeper cooperation with Ukraine. In 2005 both sides adopted 
the Action Plan within the ENP which had been negotiated under Kuchma9. Two 
years later both partners started the negotiations on the new agreement which was to 
replace the PCA. In 2008 it was decided that it would have the character of an associa-
tion agreement. In 2009 Ukraine offi cially joined the new EU initiative addressed to 
six Eastern European and South Caucasus countries – the Eastern Partnership. These 
decisions had little meaning for the Ukrainian voters who were disenchanted by the 
Yushchenko policies and the economic crisis (2008 – ). In 2010 the outgoing president 
event did not enter the second round of the presidential election and was replaced by 
his “archenemy” from 2004 – Yanukovych. The latter adopted an equivoque policy – 
on the one hand he seemed to push for rapprochement with the EU, on the other under 
his rule Ukraine became, as before 2004, a semi-authoritarian state10. In this context 
the relations with the European Union became frozen – both partners initialled the 
association agreement (2011), until 2013 it has not been signed.

 2. Postcolonialism

The postcolonial approach, postcolonial “theory” or simply postcolonialism is a semi-
academic approach of the political, economic, cultural and international relations phe-
nomena related to such notions as “dependence” and “domination”. At its beginnings 
the postcolonial analysis focused mainly on the policies of European colonial metropo-
lises towards their dependencies over the sea both during and after the period of colo-
nization and on their consequences on the latter. The latter concepts developed for the 
purpose of analysing the colonialism and postcolonialism were applied to other forms 
of international domination such as the Roman Empire, the Nippon expansion at the 
end of the 19th – beginning of the 20th century or the tsarist Russia/Soviet Union. Con-
temporarily it has been widely accepted that the postcolonial approach encompasses 
all the forms of subordination both on internal and international level. This term was 
consecrated by a group of researchers from India who in 1982 launched an academic 

7 On the Orange Revolution see A. Wilson, Ukraine’s Orange Revolution, New Haven–London 2005; 
on the bilateral relations after 2004 G. Flikke, S. Kisselyov (eds.), Beyond Recognition? Ukraine and 
Europe After the Orange Revolution, Oslo–Kyiv 2006.

8 V. Samokhvalov, Ukraine and the Orange Revolution: Democracy or a ‘Velvet Restoration’?, 
“Southeast European and Black Sea Studies” 2006, vol. 6, no. 2, pp. 257–273; G. Gromadzki et al., Beyond 
Colours: Assets and Liabilities of ‘Post-Orange’ Ukraine, Warsaw–Kyiv 2010.

9 EU/Ukraine Action Plan, Brussels, 21.02.2005, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/
ukraine_enp_ap_fi nal_en.pdf (20.08.2013).

10 M. Riabchuk, Gleichschaltung. Authoritarian Consolidation in Ukraine, 2010–2012, Kyiv 2012.
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journal “Subaltern Studies”. The postcolonial analysis may therefore refer to the post-
colonial countries in a common meaning of that term, Latin-America immigrants in the 
US, Belarusians stuck between their post-Soviet past and a potential nation state, Pal-
estinians oppressed by Israel, lower casts in India, women in search of gender equality.

It should be stressed that postcolonialism is not a classical theory of international 
relations, both because it does not fulfi l the criteria of an academic theory and it does 
not focus on the IR. According to its critics, it is too ahistorical trying to explain the 
past by the present, its thesis are hard to verify; moreover, it is too much politically 
engaged, which makes it rather a sort of ideology than an academic theory. Postcolo-
nialism is closely related to the globalism paradigm of international relations, espe-
cially the dependency school and Immanuel Wallerstein’s “world-system” concept, 
but it goes beyond. It refers also to Marxism, deconstruction (form of semiotic analy-
sis invented by Jacques Derrida), and “Annales” school of history. It analyses some 
important international relations phenomena, such as the American imperialism, the 
Eurocentrism of contemporary world, the underdevelopment of the South and its rela-
tions with the global capitalism, the cultural and linguistic domination or the post-
colonial aspects of the environmental issues. But it also largely takes into account the 
issues which are rarely within the interests of the IR, such as the internal situation in 
the postcolonial states, the position of “subaltern” groups, the literature of the domi-
nating and the dominated and so on11.

Generally, the postcolonial school considers the relations between the former 
metropolis (the dominant state) and its former colonies (the dominated countries). The 
examples are abundant: the United Kingdom, France, Belgium, the Netherlands, the 
United States, the USSR. These interstate relations can be analysed on fi ve main levels.

1. The dominating state has a strong infl uence on the political system of the 
dominated country/countries. Its own political system serves often as a model 
for the former colonies, but its implementation in the latter is rarely satisfy-
ing. Moreover, the dominant power plays an important role in the political life 
of the weaker state, by supporting the political forces which are considered 
by the metropolis as “friendly” and by fi ghting the others. Ruling elites often 
depend on the support of the dominant state.

2. The economy of the dominated country heavily depends on the dominating 
power. It is usually undeveloped and quasi-monocultural (selected agricultural 
products, mineral and energy resources), and the market of the former colo-
nizer is an important consumer of the former colony export. The dominated
country also depends on the investments and aid of the dominating partner.
They are perceived as a way towards the modernisation, but in fact they 

11 On postcolonialism see for example L. Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction, New 
York 1998; A. Loomba, Colonialism/Postcolonialism. New Critical Idiom, New York 2005; B. Ashcroft, 
G. Griffi ths, H. Tiffi n, Post-Colonial Studies. The Key Concepts, London–New York 2007.
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strengthen the existing dependence, as the dominating investor/donor imposes 
on the weaker partner its political and economic conditions.

3. The dominated country is usually weak in the fi eld of security and defence. 
Therefore, it needs the military help of the dominating power (arms supplies, 
military counsellors, direct military intervention against internal or external 
threats). The latter may use this imbalance to support its political protégés, but 
also to force them to accept certain solutions or to remove them from power.

4. Another important element of the analysis are relations in the fi eld of society 
and culture. The dominated country (both its elites and population) perceives 
the dominating power as stronger, more prosperous and its culture as higher, 
which explains its will of cooperation with the latter. The metropolis aims at 
maintaining its soft-power through such instruments as education, religion or 
media. In consequence the culture of the dominated country becomes “hybrid-
ized”, as it is based on both local and metropolis traditions.

5. The dominating country tends fi nally to infl uence the foreign policy of the 
dominated one. The dominions usually follow the behaviour of the metropolis 
in the international relations (for example in the United Nations). They avoid 
gestures which would be considered as contrary to the dominating power 
interests. The latter often creates special international structures grouping its 
dominions. Such organisms facilitate the “management” of the dominated and 
in fact institutionalize the zone of infl uence of the metropolis.

The postcolonial analysis has been applied more seldom to international organi-
zations or other forms of multilateral cooperation; nevertheless, in this case there are 
also some interesting directions to explore.

International organisations can be perceived as instruments of dominant power or 
powers. In that case they may serve as tools of postcolonial policy of the latter. The 
Warsaw Pact dominated by the Soviet Union intervened in Czechoslovakia in 1968, 
crashing the pro-democratic transformation in that country known as the Prague Spring. 
The intervention of the United States and their allies in Grenada in 1983 was “legiti-
mized” by the Organisation of Eastern Caribbean States; at the time most of its mem-
bers were small, pro-American Caribbean islands or British dependencies in the region.

Since the decolonization the relations between the “global North” and the “global 
South” have remained highly asymmetrical. International organizations, both global, 
those belonging to the UN system, and regional, representing the developed coun-
tries, are important actors in this process. They are important aid-donors, while the 
countries from the South, in particular the countries from Africa, are the principal 
receivers. The effectiveness of that help is relatively limited – the donors claim this is 
due to the inability of the receivers, while the latter esteem that the shape of the aid 
fi ts better the interests of the donors that of the receivers. Besides, in the nineties the 
countries of the “global North” developed the concept of “humanitarian intervention” 
which has been later replaced by the notion of “responsibility to protect”. For the last 
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twenty years the developed countries, especially the United States and their allies, 
have intervened abroad against “rogue” or “failed” states more than once, both with 
or without the approval of the Security Council of the United Nations. Once again the 
victims (or the benefi ciaries) of these military actions have been mostly the postcolo-
nial countries of the “global South”.

The postcolonial character of the EU policies may be analysed on two dimen-
sions: fi rst the enlargement, second the policy towards the former colonies of great EU 
powers. The accession of new members, especially those from the South and from the 
East, strongly remind the process of an empire building – the only difference is that 
it is constructed with legal and economic and not military instruments: the EU offers 
pourer partners substantial fi nancial assistance and in exchange they have to accept 
its legal standards12. The policy of the EC/EU towards the African and Middle East 
countries has also followed the traditional post-colonial patterns. It has not aimed at 
their modernization and industrialization, but through the Yaoundé – Lomé – Cotonou 
conventions it has tried to bind them closer with the former European metropolises13.

 3. European Neighbourhood Policy
and the Eastern Partnership

The communication from the Commission Wider Europe – Neighbourhood: A New 
Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, fi rst document 
on the ENP adopted in 2003, stated: “Enlargement gives new impetus to […] the 
countries who will fi nd themselves on the external land and sea border. […] Over the 
coming decade and beyond, the Union’s capacity to provide security, stability and 
sustainable development to its citizens will no longer be distinguishable from its inter-
est in close cooperation with the neighbours. The EU has a duty, not only towards its 
citizens and those of the new member states, but also towards its present and future 
neighbours to ensure continuing social cohesion and economic dynamism. The EU 
must act to promote the regional and subregional cooperation and integration that are 
preconditions for political stability, economic development and the reduction of pov-
erty and social divisions in our shared environment”14. The strategy on the ENP from 
the 2004 reaffi rmed “The objective of the ENP is to share the benefi ts of the EU’s 

12 J. Zielonka, The Return to Europe: the Final Stage, in: J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz (eds.), East-
Central Europe in European History. Themes & Debates, Lublin 2009, pp. 473–484. See also idem, Europe 
as Empire: The Nature of the Enlarged European Union, Oxford 2007.

13 M. Kahler, Europe and its “Privileged Partners” in Africa and the Middle East, “Journal of Com-
mon Market Studies” 1982, vol. 21, Issue 1/2, pp. 199–226.

14 Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations With our Eastern and Southern 
Neighbours, Brussels, 11.03.2003, COM(2003) 104 fi nal, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_
en.pdf (22.08.2013).
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2004 enlargement with neighbouring countries in strengthening stability, security and 
well-being for all concerned. […] The privileged relationship with neighbours will 
build on mutual commitment to common values principally within the fi elds of the 
rule of law, good governance, the respect for human rights, including minority rights, 
the promotion of good neighbourly relations, and the principles of market economy 
and sustainable development. Commitments will also be sought to certain essential 
aspects of the EU’s external action, including, in particular, the fi ght against terrorism 
and the proliferation of weapons of mass destruction, as well as abidance by interna-
tional law and efforts to achieve confl ict resolution.”15

The founding documents of the Eastern Partnership are not very different. The 
communication of the Commission from 2008 states: “The European Union has a vital 
interest in seeing stability, better governance and economic development at its Eastern 
borders. At the same time, our partners in Eastern Europe and the Southern Caucasus 
all seek to intensify their relations with the EU. […] The EU will give strong support 
to these partners in their efforts to come closer to the EU”16. The participants of the 
Prague Summit in 2009, which launched the EaP agreed that “The participants of the 
Prague Summit agree that the Eastern Partnership will be based on commitments to 
the principles of international law and to fundamental values, including democracy, 
the rule of law and the respect for human rights and fundamental freedoms, as well as 
to, market economy, sustainable development and good governance. […] The Eastern 
Partnership carries a clear political message about the need to maintain and bolster 
the course towards reforms. The Eastern Partnership will provide additional impetus 
to the economic and social and regional development of the partner countries. It will 
facilitate good governance, including in the fi nancial sector, promote regional develop-
ment and social cohesion and help to reduce partner countries’ socioeconomic dispari-
ties. In this way, the Eastern Partnership will be complementary to macro-economic 
assistance provided through relevant international instruments.”17

This discourse closely reminds some ideas promoted by the (post)colonial pow-
ers in relation with their policies towards current and potential dependencies. The 
European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership are basically motivated 
by the own interests of the Union, which is quite understandable, because “national” 
(or in that case “European”) interests are an important factor of any foreign policy18.

But the EU goes beyond. It is convinced that it has the obligation and the capa-
bility to help the six countries covered by ENP/EaP, in particular Ukraine, to achieve 

15 European Neighbourhood Policy Strategy Paper, COM (2004) 373 fi nal, 12.05.2004, http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf (22.08.2013).

16 Eastern Partnership, Brussels, COM (2008) 823 fi nal, 03.12.2008, http://eeas.europa.eu/eastern/
docs/com08_823_en.pdf (22.08.2013).

17 Joint Declaration of the Prague Eastern Summit, Prague, 07.05.2009, http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf (22.08.2013).

18 J. Frankel National Interest, London 1970, p. 18.



188 Andrzej Szeptycki

stability and prosperity. For that reason it is determined to act towards that aim. 
The British writer Rudyard Kipling used in this context the notion of the “burden 
of the white man”, while the governor-general of Nigeria Frederick Lugard spoke of 
the “double mandate” of the British colonizers. The French preferred the term mis-
sion civilisatrice19. In every case the policy of the European powers towards their 
colonies was presented through the benefi ts it brought to the latter. The same idea 
drives the contemporary American foreign policy20, in particular its military interven-
tions, like this in Iraq in 2003, which was supposed to bring to Iraqi people freedom
and prosperity21.

The cooperation between the EU and its Eastern partners is to be based on “uni-
versal”, but in fact European values. Most of the Eastern neighbours are neither demo-
cratic, nor fully free market countries. The European Union tends therefore to impose 
its model to the six post-Soviet states, as it believes that what is European is “normal”, 
“better”, “universal”22. Such situation stems largely from the former colonial domina-
tion of European powers in the world23.

On the bilateral level the current EaP package focuses on four main elements: 
perspective of an association agreement (AA), perspective of establishment of a deep 
and comprehensive free trade area (DCFTA), visa liberalisation, energy cooperation24.

Association means “an organisation […] with a common purpose and having a for-
mal structure […] friendship”25. In international relations, however, it has also a differ-
ent meaning. According the United Nations’ defi nition, association is one of three ways 
of attaining “full self-government” by a “non self-governing territory”, in most of the 
cases a former colony (the other two being creation of an independent state or inte-
gration with another independent state)26. This solution has been chosen only by some 
small insular state from the Pacifi c or the Caribbean region, like the Cook Islands27.

The EU law and political practice sheds some more light on that issue. Accord-
ing to the treaty on the functioning of the EU, “the Union may conclude with one 

19 R. von Albertini, Decolonization: the Administration and Future of the Colonies, 1919–1960, Gar-
den City (N. Y.) 1971, p. 80; R.J.C. Young, Postcolonialism. A Historical Introduction, Malden (Ma)–
Oxford 2001, p. 30.

20 S. Fath, Dieu bénisse l’Amérique, la religion de la Maison Blanche, Paris 2004.
21 M. C. Hudson, The United States in the Middle East, in: L. Fawcett (ed.), International Relations 

of the Middle East, Oxford 2005, pp. 298–305.
22 B. Ashcroft, G. Griffi ths, H. Tiffi n, op. cit., p. 84.
23 D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princ-

eton–Oxford 2000, pp. 3–4.
24 Eastern Partnership, op. cit.
25 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York 1996, p. 90.
26 Resolution 1541 (XV) adopted by the General Assembly of the United Nations on the principles 

which should guide members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information 
called for under Article 73e of the Charter, 15.12.1960, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0/153/15/IMG/NR015315.pdf (26.08.2013).

27 M. Igarashi, Associated Statehood in International Law, The Hague 2002.
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or more third countries or international organizations agreements establishing an 
association involving reciprocal rights and obligations, common action and special 
procedure”28. An AA creates “specia l, privileged links with a non-member country 
which must, at least to a certain extent, take part in the community system”29. The 
association agreements had been signed with both former Central European and cur-
rent Balkan candidates to the European Union, as well as some former colonies of EU 
members in Latin America and the Mediterranean30.

It can be concluded that the AAs are typical for :
– Association agreements are signed by the EU with weaker partners (there is 

no such agreement with the United States or any of BRICS countries);
– it involves a partial incorporation of the acquis communautaire into the partner 

country legal system in exchange of an easier access of the latter exporters to 
the European market;

– it does not prejudge the future of mutual relations, although it is (or at least it 
can be presented) a step towards the integration with the EU.

In case of Ukraine, the motives why EU and Ukrainian leaders want to sign the 
AA differ. The European Union wants to attract Ukraine within its zone of infl uence, 
in particular visa-à-vis Russia; it hopes that in particular the signature of the asso-
ciation agreement will lead to the adoption of the European political and economic 
standards by the Ukrainian neighbour. The Ukrainian political elite needs the AA as 
for internal political reasons, in particular to prove that it acts for the integration of 
Ukraine with the EU.

The concept of the DCFTA stems reminds the traditional, “simple” free trade area, 
but goes beyond. The deep and comprehensive free trade area includes three main ele-
ments: the abolition of taxes and other tariff barriers to trade; partial elimination of 
barriers to the movement of services, capital and – that is more problematic – labour 
force; partial adaptation of the acquis communautaire, especially within the fi eld of 
business-related policies.

The trade relations between Ukraine and the European Union are highly asymmet-
rical. In 2012 the trade with Ukraine accounted for 1.1% of the total exchange of the 
European Union with the third countries. The EU was the fi rst trade partner of Ukraine 
(31% of the total foreign trade), with a strong defi cit on the Ukrainian side (export: 
24.8 billion euro, import: 12.9 billion euro). The EU exported to Ukraine mainly 
machinery and transport equipment, chemicals and related products, different manu-
factured goods. It imported manufactured goods, crude materials (except fuels) and 

28 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Rome, 25.03.1957, 
art. 217, “Offi cial Journal of the European Union”, no. C 115, 09.05.2008, p. 144.

29 Meryem Demirel v. Stadt Schwäbisch Gmünd. Judgment of the Court, Case 12/86, 30.09.1987, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61986J0012:EN:HTML (26.08.2013).

30 S. Ananicz, Association Agreements as the Goal of the Eastern Partnership, “Infos”, Biuro Analiz 
Sejmowych, Warszawa, no. 9 (101), 14.04.2011 (26.08.2013).
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food and live animals. This data corresponds roughly to the traditional trade structure 
between the developed metropolis and undeveloped periphery31.

The negotiations on EU – Ukraine DCFTA started in 200832. It is to be an impor-
tant element of the association agreement initialled in 2011. On the geopolitical level 
the creation of the deep and comprehensive free trade area will make impossible the 
accession of Ukraine to the Russian-sponsored Customs Union, which includes the 
Russia Federation, Belarus and Kazakhstan. On the economic level, it is supposed to 
facilitate the access of the Ukrainian exporters to the EU market, but also – what is 
important for the European Union – to improve the business conditions in Ukraine for 
the European entrepreneurs through the adoption of the EU standards in this sector. 

The consequences of the DCFTA will be with no doubt further reaching for 
Ukraine than for the European Union, binding the former economy closer with the 
single market. According to the study realized by the Polish experts in 2011, after the 
creation of the deep and comprehensive free trade area, the GDP of Ukraine would 
raise by 5.58%, while those of the EU by 0.13%; the Ukrainian export – increase by 
13.73%, the export of the European Union by 0.08%; the wages of Ukrainian work-
ers would raise by 5–6%33.

However, this optimistic scenario has three problem. The fi rst question is who will 
profi t from the creation of the DCFTA – the Ukrainian population or the semi-authori-
tarian regime and the affi liated oligarchic, economic elites (the compradors, using the 
postcolonial term). The second issue concerns the economic and especially social costs 
of the implementation of the DCFTA in Ukraine. The adaptation of the acquis com-
munautaire is a long and diffi cult process and it will need important sacrifi ces (invest-
ments, closure of unprofi table enterprises) from Ukraine before the potential benefi ts 
are reached. Last but not least, it legitimates to ask if the scenario presented above is 
viable. In some cases, the EU was able to successfully support the transformation in 
the neighbourhood countries – this concerns especially the future new member states, 
which joined in 2004, but in the other, despite many years of cooperation, it proved 
unable to do so – this is in particular the case of the Maghreb and Mashrek countries. 
Most of them remain poor and unstable, while some of them retain close ties with their 
former colonial metropolises. In a broader sense, the DCFTA reminds of the “Wash-
ington consensus” in the 1990s, which was supposed to bring the economic growth, 
but in fact contributed to the impoverishment of the global South34.

31 Ukraine. EU Bilateral Trade and Trade With the World, 05.07.2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2006/september/tradoc_113459.pdf (26.08.2013).

32 See M. Emerson (ed.), The Prospect of Deep Free Trade Between the European Union and Ukraine, 
Brussels, 2006; O. Shumylo (ed.), Free Trade Between Ukraine and the EU: An Impact Assessment, Kyiv 2007.

33 M. Maliszewska, I. Orlova, S. Taran, Deep Integration With the EU: Impact on Selected ENP 
Countries and Russia, in: M. Dabrowski, M. Maliszewska (eds.), EU Eastern Neighborhood: Economic 
Potential and Future Development, Berlin–Heidelberg 2011, pp. 56–57.

34 B. Ashcroft, G. Griffi ths, H. Tiffi n, op. cit., pp. 218–220.
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As it was mentioned, the EU is an important labour market for Ukraine both for 
economic reasons and long-time traditions of the Ukrainian emigration. The statistics 
differ as there is no precise data. According to the Eurostat, in 2012 there were some 
700 thousand non-nationals of the Ukrainian origin in the EU, which made the Ukrain-
ians the fi fth biggest group of immigrants in the European Union35. Other researchers 
estimate this number at 1 million36, the biggest groups of Ukrainian immigrants living 
in Poland, Czech Republic, Hungary, Italy, Spain and Portugal37.

In some aspects the situation of the Ukrainian immigrants closely reminds that 
of the workers from the Southern countries, although there are also some differences. 
Most of the Ukrainians take the basic, poorly paid jobs, which they are often over-
qualifi ed for. Some of them work illegally. Because of the geographic proximity, many 
Ukrainian workers come regularly to the EU to work and then go back to their home 
country. According to the Ukrainian data, we can assume that in 2012 the Ukrain-
ians living in the EU sent some 750 million USD to their relatives in Ukraine38. If 
the immigration to the EU brings economic profi ts to Ukraine, it also causes social 
problems, like the separation of families. Until now there have been no major prob-
lems with the Ukrainian living in the EU, such as “hybrid identity”39 or racism against 
the immigrants from Ukraine, which are typical for the immigrant workers from the 
Southern countries living in the EU. Such situation is due both to the fact that the 
Ukrainian integrate relatively well and that the last wave of Ukrainian emigration 
started only after the collapse of the USSR. 

The European Union has not developed a coherent immigration policy, so in fact 
the situation in each member state is slightly different. On the other hand it has an inte-
grated visa policy related to the existence of the Schengen zone and this policy can be 
considered as a barometer of the EU policy within the fi eld of people-to-people con-
tacts. Since 1991, Ukrainian have always needed visas to enter the EC/EU, although in 
2005, after the Orange Revolution, Ukraine has unilaterally abolished the visa regime 
for the EU citizens. In 2007 both partners signed an agreement, however it brought 
only limited change40: the price of the visa was fi xed at the level of 35 EUR (some 
social and professional groups were to benefi t from a preferential free tariff). Besides, 
in the same 2007 most of the new member states, directly neighbouring Ukraine, 

35 Migration and Migrant Population Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/
index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (28.08.2013).

36 MPC Migration Profi le. Ukraine, Migration Policy Centre, June 2013, http://www.migrationpoli-
cycentre.eu/docs/migration_profi les/Ukraine.pdf (28.08.2013).

37 Migration in Ukraine. Facts and Figures, September 2011, http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/
shared/mainsite/activities/countries/docs/Ukraine/Migration-in-Ukraine-Facts-and-Figures.pdf (28.08.2013).

38 Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну, http://www.bank.gov.ua/doccatalog/
document?id=73840 (28.08.2013).

39 J. McLeod, Beginning Postcolonialism, Manchester–New York 2000, p. 205.
40 Agreement Between the European Community and Ukraine On the Facilitation of the Issuance of 

Visas, Luxembourg, 18.07.2007, “Offi cial Journal of the European Union”, no. L 332, pp. 68–76.
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joined the Schengen zone and had therefore to adopt a more restrictive visa policy 
towards the Ukrainian citizens41. Despite a further liberalisation of the visa regime 
and eventually its elimination were to be one of the aims of the Eastern Partnership, 
there has been relatively little progress in this area. In 2010 both partners agreed on 
an Action Plan on Visa Liberalisation, but it poses several conditions to Ukraine and 
it does not guarantee the introduction of the visa free regime42. It should be therefore 
concluded that if the EU is interested in the export of its values, standards and prod-
ucts to Ukraine, it is more reluctant to accept Ukrainian workers within its borders. 
Such position is understandable, especially today, when there is a growing discontent 
towards the immigrants in Europe, nevertheless it proves that the European Union is 
more interested in the promotion of its own interests, than in the development of a 
real cooperation with Ukraine.

The last element of bilateral cooperation, particularly important in case of Ukraine, 
is the energy sector. Unlike some postcolonial countries, Ukraine does not supply the 
centre with energy resources. It is however an important transit country for the Rus-
sian gas and oil exported to the European Union and it depends itself on the Russian 
export. Russian – EU cooperation in the energy fi eld is an important element of rela-
tions between these two partners: the European Union is a major receiver of the Rus-
sian hydrocarbons; its import from the Russian Federation constitutes some 25% of 
its foreign-bought gas.

The EU closely follows the situation of the energy sector in Ukraine, espe-
cially the highly unstable energy relations between the latter and the Russian Federa-
tion43. Two major gas crisis between the Russian Federation and Ukraine, in Janu-
ary 2006 and January 2009, touched the European Union, because they led to inter-
ruption of the gas supplies to some member states. The EU aims at reforming the 
Ukrainian energy sector and subordinate it to the EU standards. Such policy can be 
explained by two reasons. First, the European Union wants to make the Ukrainian 
energy more energy-effi cient, and therefore less dependent on Russia44. Second, it 
hopes to guarantee an interrupted transit of the Russian supplies to the EU. Hence, 
in both cases its position stems from the EU geopolitical and economic interests. 

41 What To do With Visas For the Eastern Europeans? Recommendations From the Perspective of 
Visegrad Countries, June 2009, p. 7, http://www.batory.org.pl/doc/Recommendations_v4.pdf (28.08.2013).

42 See M. Jaroszewicz, The EU-Ukraine Action Plan on Visa Liberalisation: An Assessment of 
Ukraine’s Readiness, “OSW Commentary”, 17.01.2011, http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-com-
mentary/2011-01-17/eu-ukraine-action-plan-visa-liberalisation-assessment-ukraine-s (28.08.2013).

43 See M. M. Balmaceda, Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: 
Russia’s Power, Oligarchs’ Profi ts and Ukraine’s Missing Energy Policy, 1995–2006, New York–London 
2007; A. Szeptycki, Relations Between Russia and Ukraine in the Gas Sector, in: E. Wyciszkiewicz (ed.), 
Geopolitics of Pipelines. Energy Interdependence and Inter-State Relations In the Post-Soviet Area, Warsaw 
2009, pp. 85–116.

44 See G. Gromadzki, W. Konończuk Energy Game. Ukraine, Moldova and Belarus Between the EU 
and Russia, Warsaw, August 2007.
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Ukrainian leaders are highly interested in cooperation with the European Union mainly 
for the fi rst reason.

In 2005 Ukraine and the EU adopted a memorandum of understanding on co-
operation in the fi eld of energy which defi ned the priorities of the two partners45. In 
2009, after the second gas crisis between Russia and Ukraine the European Union and 
the international fi nancial institutions organized a conference on the modernization of 
the Ukrainian pipeline system. Ukraine agreed to reform its energy sector in conform-
ity with the EU standards; the participants created also a unit which was to take care 
of the technical and fi nancial aspects of the project with the participation of potential 
donors46. The memorandum did not have a follow-up, one of reasons being possibly 
a negative reaction of Russia to this idea. In 2011 Ukraine became a full member of 
the Energy Community – a EU instrument launched in 2005 and primarily designed 
for the South East European countries. Its members have committed themselves to 
implementing the EU acquis communautaire in the energy fi eld and liberalising their 
energy sectors. Ukraine however seems unable or unwilling to respect its commit-
ments in this area47.

 4. The question of the membership perspective

The Treaty of the European Union states in the Article 49 that “Any European State 
which respects the values referred to in Article 2 and is committed to promoting them 
may apply to become a member of the Union.”, these values being “respect for human 
dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, 
including the rights of persons belonging to minorities”48.

Ukrainian leaders declared more than once that Ukraine aimed at joining the Euro-
pean Union. In 1998 Ukraine adopted a Strategy of Integration with the EU49. During 
Kuchma’s presidency these affi rmations did not seem very viable. The situation changed 
however after the Orange Revolution. Ukraine became a fully democratic country50,

45 Memorandum of Understanding On Co-operation in the Field of Energy Between the European 
Union and Ukraine, Kyiv, 01.12.2005, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/bilateral/
ukraine/doc/mou_en_fi nal_en.pdf (29.08.2013).

46 Joint Declaration. Joint EU-Ukraine International Investment Conference on the Modernisa-
tion of Ukraine’s Gas Transit System, Brussels, March 23, 2009, http://eeas.europa.eu/energy/events/eu_
ukraine_2009/joint_declaration_en.pdf (29.08.2013).

47 I. Lyubashenko, Ukraine’s First Year in the Energy Community: Restart Needed, “PISM Policy 
Paper”, April 2012, no. 28, http://www.pism.pl/fi les/?id_plik=10131 (29.08.2013).

48 Consolidated Version of the Treaty On the European Union, Maastricht, 07.02.1992, “Offi cial Jour-
nal of the European Union”, March 30, 2010, pp. 17, 43.

49 Указ Президента України про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського 
Союзу, Київ, 11.06.1998, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98 (30.08.2013).

50 See Ukraine, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/ukraine (30.08.2013).
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while the new president Yushchenko declared: “Our place is in the European Union. 
My goal is – Ukraine in the United Europe.”51 Ukraine did fulfi l the criteria defi ned 
by the founding treaties to apply for the EU membership.

Nevertheless, the EU has never offi cially recognized it as a candidate or potential 
candidate to the Union52. Only the European Parliament mentioned the membership 
perspective of Ukraine in some of its resolutions related to that country. In the nego-
tiation mandate adopted by the Council before the opening of the talks on the future 
AA, it was said that the EU had acknowledged Ukraine’s “European aspirations”, 
while the AA would aim at gradual economic integration and deepening of political 
cooperation between the two partners53.

This approach largely fi ts the postcolonial scheme. The colonizer wants the colo-
nized to imitate him, to adopt his standards, but at the same time is convinced of his 
inferiority. Such situation largely suits the dominant power, because it can profi t from 
the asymmetric relations with the dominated country54. The EU wants Ukraine to adopt 
the acquis communautaire, but to remain within the ENP “ring of friends”55, without 
getting access to the benefi ts related to membership in the EU.

The question remains open whether the perspective of membership would have 
a strong infl uence on Ukraine. There are arguments both in favour and against this 
thesis. First, the membership perspective might unite the political elite and the society 
around the common goal – accession to the EU, taking it out of political discussion. 
Such move would considerably facilitate the implementation of the reforms needed 
to integrate with the Union, especially on the legislative level. Poland had enjoyed 
such political consensus, at least until 2001, which helped it on its road to the EU56. 
Second, the status of a candidate (and in a lesser way potential candidate) to the 
European Union gives access to pro-accession funds, which are signifi cantly more 
important than those received by Ukraine within the ENP/EaP. Before 2003 Poland 

51 Inaugural Address of the President of Ukraine Victor Yushchenko to the Ukrainian People on Inde-
pendence Square, 24.01.2005, htttp://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=11100895&cat_
id=2297108 (30.08.2013).

52 Currently Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Montenegro, Serbia and Turkey are 
candidates, while Albania, Bosnia and Herzegovina and Kosovo are considered as “potential candidates” – 
see EU Enlargement – Check Current Status, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/
index_en.htm (30.08.2013).

53 Council Conclusions Concerning the Negotiation of a New Enhanced Agreement Between the EU 
and Ukraine, 2776th External Relations Council meeting Brussels, 22.01.2007, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-Ukraine-22.01.07.pdf (30.08.2013).

54 See F. Fanon, Black Skin, White Masks, London 1986; H. Bhabha, The Location of Culture, New 
York 1994.

55 R. Prodi, A Wider Europe – A Proximity Policy As the Key to Stability, speech during the Sixth 
ECSA-World Conference “Peace, Security And Stability International Dialogue and the Role of the EU”, 
Brussels, 05-06.12.2002, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_en.htm (30.08.2013).

56 J.J.Wiatr, Poland’s Road to the European Union: The State of the Enlargement Process After the 
2001 September Elections, “Croatian Political Science Review” 2001, no. 5, pp. 116–117.
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had received some 5.1 billion euro from the pre-accession funds57. Ukraine has ben-
efi ted from the ENPI (964 million euro within its country allocation for 2007–2013 
plus some funds from the cross-border, regional and intra-regional programmes), EaP 
funds (total budget 600 million euro), as well as thematic instruments, like the Instru-
ment for Nuclear Safety Cooperation (total budget for 2007–2013: 524 million euro)58. 
That is considerably less than in case of Poland and, what is more important, much 
less than Ukraine needs. Experts assess that a successful transformation of the Ukrain-
ian economy would require some 100 billion euro for the period 2006–201559. Third, 
the perspective of membership strengthens country’s position on economic and politi-
cal level – vis-à-vis foreign investors (as said above Ukraine badly needs fi nancial 
resources) and foreign powers (Russia, in the Ukrainian case).

On the other hand, some examples seem to prove that the membership perspec-
tive (or even the accession to the EU) does not guarantee a successful political and 
economic transformation. Romania and Bulgaria seem unable to swiftly deal with 
the political and social challenges emerging after accession, as well as to adequately 
respond to the process of Europeanization60. Some potential candidates to the EU, like 
the Bosnia and Herzegovina or Kosovo are closer to international protectorates than 
to modern, functioning states.

In this context the question remains: why the European Union decided to include 
the latter into the enlargement process and exclude Ukraine, if not because the EU 
wants it to remain on the peripheries of the EU.

 5. Between Yushchenko, Yanukovych and Tymoshenko

It is legitimate to ask what would have happen if Yushchenko had not failed. What 
if his pro-democratic and pro-European policy had proven to be successful? With no 
doubt, the European Union would have to face a major challenge. With the exception 
of some member states like Poland, the EU was reluctant to recognize the importance 
of the democratic breakthrough in Ukraine in 2004–2005. It did not present an ambi-
tious offer to the new Ukrainian power, but opted for the ENP Action Plan negotiated 

57 Jak kształtowały się wskaźniki wykorzystania pomocy unijnej dla krajów kandydujących? Który 
z krajów kandydujących najwięcej skorzystał z programów przedakcesyjnych?, 18.11.2003, http://www.
cie.gov.pl/WWW/quest.nsf/%28$PrintView%29/2C01DEC124969755C1256E860027F3E7 (02.09.2013).

58 EU Financial Assistance to the EaP States, http://www.easternpartnership.org/programmes/eu-
fi nancial-assistance (02.09.2013).

59 A. Mayhew, Ukraine and the European Union: Financing Accelerating Integration. Ukraina a Unia 
Europejska: Finansowanie przyspieszenia integracji. Україна та Європейський Союз: фінансування 
прискорення інтеграцій, Warszawa 2008, p. 42.

60 S.A. Andreev, The Unbearable Lightness of Membership: Bulgaria and Romania After the 2007 
EU Aaccession, “Communist and Post-Communist Studies”, September 2009, vol. 42, no. 3, pp. 375–393.
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under Kuchma, assorted by largely non-binding and framework proposals of the Coun-
cil concerning the development of mutual cooperation61. It did not recognize the mem-
bership perspective of Ukraine. If the latter had become a stable, democratic country, 
such position would become more and more diffi cult to defend – both on political and 
legal level. One day, the EU would have to include Ukraine into the group of can-
didates and potential candidates to the Union. This would have meant new fi nancial 
obligations and new challenges on the eastern borderland. It is probable that the failure 
of Yuschenko was greeted in some EU capitals with relief.

The postcolonial school sheds some light on this issue. Some European depend-
encies tried to sustain themselves from the domination of the European powers. This 
was in particular the case of Egypt under the rule of Muhammad Ali Pasha, the vice-
roy of this formally Ottoman province in 1805–1849. Muhammad Ali understood that 
in order to become independent both from Turkey and from the European powers, 
Egypt must become a modern state and therefore decided to imitate the political and 
socio-economic processes in Europe. He reformed the economy, modernised the army, 
invited European specialists to help him in his endeavour. However, his policy was 
critically received in European capitals. He was perceived as a Oriental despot and 
his reformist ideas were largely ignored or mocked up. The European intervention in 
Egypt in 1840 contributed to the failure of the Ali Pasha project. The same fate fell to 
his grandson Ismail Pasha, khedive of Egypt and Sudan in 1863–1879. As he aimed 
at reforming his country and make it a “European country”, France and Great Britain 
removed him from power and he was forced to fl ee Egypt62.

After he came to power in 2010, Yanukovych seemed a more comfortable partner 
for the EU member states. In his electoral programme he claimed that Ukraine should 
have an out-of-block status, which meant that it would not aim at joining NATO. He 
also declared that it would have friendly relations with Russia and other CIS states, 
while maintaining “strategic partnership” with the United States, the European Union 
and G20 countries63. There was no mention about the accession to the EU. 

On the internal arena, the new president adopted a more tough line towards the 
opposition and the civil society, but from the point of view of the EU this might have 
been the price for bringing some stability to the country64. Indeed, Yanukovych ended 
the political turmoil typical for the post-Orange Revolution period; his Party of Regions 

61 Press Release. 2641st Council Meeting, General Affairs and External Relations (External Rela-
tions), Brussels, 21.02.2005, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-05-34_en.htm (03.09.2013).

62 A. Maalouf, In the Name of Identity: Violence and the Need to Belong, New York 2003, pp. 76–80.
63 Передвиборна програма кандидата на пост Президента України, Януковича В. Ф. «Україна – 

для людей!», Київ 2009, pp. 7–8, http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP009?PT021F01=11&PT001F01=700 
(04.09.2013).

64 N. Lange, The First 100 Days After Change of Power in Ukraine: Authoritarian Tendencies and 
Rapprochement With Russia. Country Report, Konrad Adenauer Stiftung, 27.05.2010, p. 5, http://www.kas.
de/wf/doc/kas_19723-1522-2-30.pdf?100531152811 (04.09.2013).
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created a stable parliamentary coalition, which could back the president and his govern-
ment policies. On the external level, although he favoured the rapprochement with Rus-
sia, he also continued the cooperation with the EU, in particular the talks on the asso-
ciation agreement. If the undemocratic policy of Yanukovych was critically received 
by the European Union, he was still perceived as a “man we can do business with”. 
The proof is that it was only in autumn 2010 that the EU granted Ukraine the Action 
Plan on Visa Liberalisation – the pro-European Yuschenko never got such a chance.

The European Communities/European Union and their member states befriended 
for years several non-democratic leaders of the former European colonies, in particu-
lar in Africa and in the Middle East. That situation has only partially changed after 
the Arab Spring in 2011. The European powers wanted to keep their traditional zones 
of infl uence both for strategic reasons and prestige. During the Cold War the “loss” 
of a vassal would often mean that it could join the Soviet camp; this was one of the 
reasons of the Western intervention in formerly Belgian Congo in the 1960. In case of 
Muslim countries, the Islamist threat would push the European to support the secular, 
often military authoritarian regimes, like that in Algeria in the early 1990s. Another 
important factor has been economy. The postcolonial states have often remained sig-
nifi cant providers of the energy resources, which made them interesting partners for 
the European states (Jacques Chirac, as the prime minister of France in the 1970s, 
promoted the cooperation with Iraq of Saddam Hussein). The Mediterranean coun-
tries have been also important tourist destinations for the European countries. That is 
why the latter needed such people as Hosni Mubarak of Egypt or Ben Ali of Tunisia 
to guarantee to the European tourists safety of and relatively low prices.

Yanukovych made one mistake, or rather miscalculation. In 2011 he put in prison 
Yulia Tymoshenko. The latter had been one of the leaders of the Orange Revolution. 
After 2004 she had headed twice the Ukrainian government and in 2010, as the main 
candidate of the “Orange camp” she lost the presidential elections to Yanukovych. In 
2011 she was convicted of having signed during her offi ce, without necessary authori-
sation, an unfavourable gas contract with Russia and sentenced on these very dubious 
grounds for seven years of prison.

Because of her unique position in the men-dominated Ukrainian political life, cha-
risma and sex appeal, Tymoshenko has become a major symbol of Ukraine outside its 
borders. An average European has a little knowledge about Ukraine65, but he has prob-
ably heard of this Ukrainian “Iron Princess”, aka “Gas Princess”, aka “Princess from 
the Independence Square”66. The EU could not ignore the persecution of such fi gure 
on political ground by the Ukrainian authorities. That is how the “Tymoshenko case” 

65 See А. Шептицкий, Позиция Украины в европейском информационном пространстве: коли-
чественное исследованне, „Европа” 2007, vol. 7, no. 4 (25), pp. 69–100.

66 The Independence Square in Kyiv, Ukrainian capital, was the main place of the protests during the 
Orange Revolution in 2004.
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has become the main contentious issue in the EU – Ukraine relations, and partially 
frozen the bilateral relations, in particular the signature of the association agreement67.

Yanukovych, at least for a time, has lost the chance to remain a semi-authoritarian 
leader within the ENP “ring of friends”. He dared to cross the red line drawn by the 
EU (“Do not put Tymoshenko in prison”), that is why he could no more enjoy the 
status similar to this of Mubarak or Ben Ali. His situation has become closer to that 
of Muammar Kaddafi  of Libya in the 1990s, perceived as an enemy of the West and 
sponsor of terrorism. Because of the “Tymoshenko case”, the Ukrainian president has 
turned into persona non grata in the European Union. Ukraine has been several times 
criticized for not respecting democratic standards, lack of independent justice system 
etc. None of the EU leaders, with the exception of the Polish President Bronisław 
Komorowski, attended the Euro 2012 fi nal match in Kyiv; some other international 
events in Ukraine had to be cancelled. However, the EU has been unwilling to fully 
break the ties with the Ukrainian power (like it did in case of Belarus ruled in a dicta-
torial way by Alaxander Lukashenko), both because Ukraine is too important for the 
EU and because the latter fears it may “lose” Ukraine to Russia.

Nevertheless, the current situation is signifi cant for the EU policy. The European 
countries would hardly criticize their major partners, like the BRICS states, for not 
respecting European values. On the other hand, they tend to demonstrate their attach-
ment to the democratic standards in the relations with weaker partners. This situation 
was described more than fi ve hundred years ago in a favourite play of the postcolonial 
authors The Tempest by William Shakespeare. Prospero, a European, occupies a wild 
island and forces an autochthon Prospero into servitude. He then addresses his slave 
in a following way:

A bhorred slave,
 Which any print of goodness wilt not take,
 Being capable of all ill! I pitied thee,
 Took pains to make thee speak […]  But thy vile race,
 Though thou didst learn, had that in’t which  good natures
 Could not abide to be with; therefore wast thou
 Deservedly confi ned into this rock,
 Who hadst deserved more than a prison.

At which Caliban replies:

Y ou taught me language; and my profi t on’t
 Is, I know how to curse. The red plague rid you
 For learning me your language!68

67 T. Iwański et al., The Crisis in EU/Ukraine Relations Surrounding Tymoshenko, “Eastweek”, 
09.05.2012, no 17 (293), http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2012-05-09/crisis-eu/ukraine-
relations-surrounding-tymoshenko (05.09.2013).

68 W. Shakespeare, Tempest, London 1864, pp. 17–18. See also O. Mannoni, Prospero and Caliban: 
the Psychology of Colonization, Michigan 1990.
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 6. The Russian factor

Despite the fact that the Soviet Union collapsed more than twenty years ago, Ukraine 
still heavily depends on Russia. Such situation is due both to historical and cultural 
ties between these two nations and to asymmetrical shape of their current political 
and economic relations. This element must be taken into account in the postcolonial 
analysis of the EU policy towards Ukraine.

Russia has remained a metropolis for most of the post-Soviet states, including 
Ukraine. The Russian Federation considers this region as its zone of infl uence. It 
disposes of several instruments to maintain the close asymmetric ties with the for-
mer republics of the USSR, just to name the energy dependence, the “frozen con-
fl icts”, or the role of the Russian language in the post-Soviet space. Its policy towards 
neighbouring nations has been analysed through the postcolonial approach by several 
authors – both before and after the collapse of the Soviet Union69.

Russia aims at keeping the West, including the European Union, out of the post-
Soviet area. This concerns in particular Ukraine. Two major instruments it has used 
since the early 1990s are the internal destabilization of Ukraine and the “black PR” 
directed against that country. Russia has supported the undemocratic and separatist ten-
dencies in Ukraine to handicap its rapprochement with the West. It has also promoted 
a negative image of Ukraine in the Western capitals, presenting it as an authoritarian 
Saisonstaat, unable to reformate. The most recent example may be the Tymoshenko 
case. It is highly probable that the imprisonment of the former Ukrainian prime minis-
ter was prompted to President Yanukovych by the oligarchs close to power, who make 
business with Russia and are therefore keen to defend its interests. 

In this context the EU is unable to develop a coherent policy towards Ukraine and 
Russia. On the one hand, it has seemed to respect the concept of the Russian zone of 
infl uence in Eastern Europe. In autumn 2004, during the Orange Revolution, German 
Chancellor Gerhard Schröder declared that democracy in Ukraine is important, but 
Russia is a strategic partner of both Germany and Ukraine70. Such approach explains, 

69 W. Kolarz, Russia and Her Colonies, Hamden (Ct) 1967; E.M. Thompson, Imperial Knowledge: 
Russian Literature and Colonialism, Greenwood Press, Westport (Ct)–London 2000; See W.W. Kulski, 
Soviet Colonialism and Anti-Colonialism, “Russian Review” 1959, vol. 18, no. 2, pp. 113–125; A. Ben-
nigsen, Colonization and Decolonization in the Soviet Union, “Journal of Contemporary History” 1969, 
vol. 4, no. 1, pp. 141–151; R. Strayer, Decolonization, Democratization and Communist Reform: The 
Soviet Collapse in Comparative Perspective, “Journal of World History” 2001, vol. 12, no. 2, pp. 375–406; 
D. Moore, Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique, 
“PMLA” 2001, vol. 116, no. 1, pp. 111–128; H. Carey, R. Raciborski, Postcolonialism: A Valid Paradigm 
for the Former Sovietized States and Yugoslavia, “East European Politics and Societies” 2004, vol. 18, 
no. 2, pp. 191–235; T. Kuzio, History, Memory and Nation Building in the Post-Soviet Colonial Space, 
“Nationalities Papers” 2002, vol. 30, no. 2, pp. 241–264.

70 Zusatztagesordnungspunkt 1: Die Demokratie in der Ukraine festigen, “Deutscher Bundestag Ste-
nografi scher Bericht”, 144. Sitzung, 01.12.2004, no. 15/144, pp. 13395–13396, http://dipbt.bundestag.de/
dip21/btp/15/15144.pdf (06.09.2013).
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at least partially, why the EU has never recognized Ukraine as a potential candidate 
to the Union. On the other hand, the European Union aims at promoting its political 
and economic standards in the Eastern neighbourhood, which goes, in fact, against 
Russia’s interest71. Both the DCFTA and the energy cooperation are good examples 
in this case.

In consequence, Ukraine remains a “double periphery” stuck between two pow-
ers, which both respect themselves and want to subjugate the common neighbourhood.

 7. Conclusion: about the utility of the postcolonial 
approach

As it was already mentioned, postcolonialism is not a purely academic approach. 
It does have several weaknesses which discard it as a theory of international relations. 
It is often accused of being ahistorical, diffi cult to verify, anti-Western and much closer 
to an ideology than to an academic concept72. Moreover, the European Union seems to 
be different from the great colonial powers in the second half of the 19th – fi rst half 
of the 20th century, while Ukraine certainly does not remind the Belgian Congo – its 
internal problems are mainly due to its history, in particular long-time belonging to 
Russian/Soviet Empire, weakness of the contemporary political elite, fi nally the cur-
rent Russian policy. Therefore, it is legitimate to ask why to apply the postcolonial 
approach to the EU policy towards Ukraine.

The main reason to do so is that postcolonialism allows to see the EU from a dif-
ferent than the dominant point of view. The majority of both European researchers and 
European political elites tend to have an a priori positive approach to the EU. It is an 
element of a larger issue – a kind of belief in the uniqueness, superiority of Europe. 
“For centuries, Europe has been an idea, holding out hope of peace and understand-
ing (…). European unifi cation has made peace and prosperity possible. It has brought 
about a sense of community and overcome differences. (…) European integration 
shows that we have learnt the painful lessons of a history marked by bloody confl ict. 
Today we live together as was never possible before.”73 This approach is also often 
applied to the EU relations with the third partners – the United States, BRICS, but 
especially to ENP and the ACP countries.

The EU policy towards this countries is perceived and analysed through the mod-
ernisation “paradigm”, which is based on the assumption that the European Union has 

71 See N. Popescu, A. Wilson, The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the 
Troubled Neighbourhood, London, June 2009, http://ecfr.eu/page/-/ECFR14_The_Limits_of_Enlargement-
Lite._European_and_Russian_Power_in_the_Troubled_Neighbourhood .pdf (06.09.2013).

72 See for example J.L. Amselle, L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, Paris 2008.
73 Declaration on the Occasion of the 50th Anniversary of the Signature of the Treaties of Rome, 

Berlin, 25.03.2007, http://europa.eu/50/docs/berlin_declaration_en.pdf (09.09.2013).
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achieved a success and that its experience may be repeated elsewhere. In fact, it is very 
diffi cult, if not impossible74. The postcolonial approach is based on a contrary assump-
tion – the “paradigm” of domination. Both of them should be taken into account to 
have a full picture of the EU policy in the world. The domination often leads to mod-
ernisation, as Karl Marx remarked75, but the modernisation discourse may be also a 
cover for the domination76.

Unia Europejska i Ukraina: podejście postkolonialne
Streszczenie

Ukraina jest znaczącym partnerem UE w Europie Wschodniej, jednak 20 lat po rozpadzie ZSRR 
nie wypracowano efektywnych mechanizmów współpracy – w 2011 r. parafowano umowę sto-
warzyszeniową, niemniej nie została ona podpisana. Ciekawie ewolucję wzajemnych relacji 
pozwala zinterpretować postkolonializm, podejście badawcze zajmujące się m.in. podporząd-
kowaniem i zależnością w stosunkach międzynarodowych.

Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie odzwierciedlają przekonanie UE 
o jej obowiązku „misji cywilizacyjnej” w krajach wschodniego sąsiedztwa, w szczególności na 
Ukrainie. Umowa stowarzyszeniowa Ukraina–UE ma związać ten kraj z Unią, m.in. poprzez 
przyjęcie acquis communautaire; utworzenie Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Han-
dlu ma ułatwić fi rmom z UE prowadzenie biznesu na Ukrainie. UE nie jest natomiast zainte-
resowana szybkim wprowadzeniem reżimu bezwizowego, bo obawia się napływu taniej siły 
roboczej z Ukrainy.

Kluczowym elementem postkolonialnej polityki UE wobec Ukrainy jest brak perspektywy 
członkostwa. UE chce, by Ukraina upodobniła się do Unii, przyjmując jej standardy, ale odma-
wia jej pełnoprawnego uczestnictwa w strukturach UE. Brak perspektywy członkostwa poten-
cjalnie utrudnia proces reform na Ukrainie i zbliżenie z UE.

Prezydent Wiktor Juszczenko (2005–2010) deklarował chęć przystąpienia do UE, co było 
dla tej ostatniej wyzwaniem; nie udało mu się jednak zreformować kraju. Pragmatyczny Wiktor 
Janukowycz (2010–) mógł być potencjalnie dogodnym partnerem dla UE, tak jak w przeszło-
ści przywódcy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu; wtrącając do więzienia byłą premier 
Julię Tymoszenko, utracił jednak tę szansę, zyskując wizerunek typowego postkolonialnego 
autokraty.

74 D. Chakrabarty, op. cit., pp. 249–250; S. Amin, The World We Wish to See. Revolutionary Objectives 
in the Twenty-First Century, New York 2008, pp. 87–88.

75 See for example K. Marx, F, Engles, On Colonialism, Honolulu (Ha.) 2001.
76 R.J.C. Young, op. cit., p. 342
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SOCIAL LEARNING THEORY
AND EU POLICY LEARNING: CONDITIONS,

CONCEPTS, AND LIMITS

 Introduction

Educational-theory methods have experienced a major change from a “conditioning” 
to a “social learning” paradigm. Traditional operant conditioning could shape behav-
iours according to a particular culture. External incentives are instrumental stimuli and 
treated as tools in bolstering learner compliance. The triad stimulus-reinforcement-new 
behaviour conditioning theory has occupied the traditional core of education theory, 
whereas social learning theory takes an opposite stand. Peer modeling and outside 
learning are characterized as self-regulated learning strategies. Various learning pro-
cesses (i.e., organizational learning, cooperative learning, and moral education) are 
the ramifi cations of social learning theories1. Education theory further promotes its 
growth by establishing a specifi c analytical procedure for developing a sound learning 
theory, which provides greater access to understanding the values and norms infl uenc-
ing actor behaviours2.

This article explores using social learning within the context of the EU policy-
making and maps “social learning” as applying one mechanism by specifi c actors to 
a range of activities to converge on common policies and affect learners. However, the 
task is challenging. Do actors of international relations, such as nation states, interna-
tional organizations, transnational corporations, or non-governmental organizations, 
share the same characteristics as people? Are international organizations capable of 
cognition, response, or refl ection as are human beings? Previous studies on this topic 
have drawn on parsimony and used anthropomorphism as a way out. We defi ne theo-
retical and methodological frameworks in which we discuss which power or identity 

1 M. Huysman, Organizational Learning or Learning Organizations, “European Journal of Work and 
Organizational Psychology” 2000, vol. 9, no. 2, pp. 133–145.

2 A. Bandura, Aggression: A Social Learning Analysis, New Jersey 1973, pp. 1–2.
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behaviours are entailed in the international interaction context. Materialism, envis-
aged as a counterpart of subjective idealism, also encounters the anthropomorphist 
dilemma. We take the position that a sociological explanatory approach requires more 
constraints than a materialist approach, although the sociological approach may sug-
gest more details. The distinguished territorial, cultural, racial, or gendered domains 
co-constitute the them-us dimensions in differentiated policy formation and require 
greater consideration. Embodying more background conditions means that we may 
have greater contributions.

 1. Background Conditions of Social Learning Theory

Although learning has gained prominence in the literature, a common understanding 
of this concept is scant. The various defi nitions scholars use depend on their way of 
thinking or research design: learning is occasionally regarded as a passive reaction in 
response to external pressures; sometimes it is a spontaneous adaptation process by 
intermediate variables. We use passive reaction as the logic of consequences, and instru-
ment learning as one of many aliases3. Spontaneous adaptation is treated as the logic of 
appropriateness; social learning, policy learning, and organizational learning are sug-
gested alternative names. These names are directed at the importance of subjectivity and 
learning content. What is worth learning is defi ned as a priori in the policies of mem-
ber states that seek to infl uence or to be infl uenced4. Although both of these defi nitions 
share common ground as “demand-driven” effects, the notions vary in different studies.

Whether actors adopt an instrument-learning or social-learning strategy in the face 
of environmental changes is still pending. Certain data focus on survival and interests 
and assert that without these basic needs no actor has a chance to survive. The emer-
gence of a security dilemma is therefore more of a “necessary evil” than an intrinsic 
desire. In line with most realists, states must make a temporary truce and cooperate to 
survive various tribulations5. In contrast, social learning theorists believe that actors 
in international society participate in changing environments by cooperation, competi-
tion, coordination, or even quarrel interactions within the group. Hence, interests may 
be sketched in important chapters of IR studies; adjusting national preferences is also 
becoming a reality6.

3 W. Riker, Political Science and Rational Choice, in: J. Alt and K. Shepsle (eds.), Perspectives on 
Positive Political Economy, Cambridge 1990, pp. 9–11.

4 M. Cowles, J. Caporaso, T. Risse, Transforming Europe-Europeanization and Domestic Change, 
London 2001, p. 2.

5 S. Herbert, From Substantive to Procedural Rationality, in: A. McGrew, M.J. Wilson (eds.), Decision 
Making: Approaches and Analysis, Manchester 1982, pp. 87–96.

6 P. Hall, Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic Policy Making in 
Britain, “Comparative Politics” 1993, vol. 25, no. 3, p. 49.
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Various studies have indicated that most regional integrations are based on 
responses to internal demands and external pressure7. European integration shows 
that policymaking within one state is transformed into a multiplayer community; this 
is especially striking when a supranational actor appears in political territory. The 
notion of social learning is “a deliberate attempt to adjust the goals or techniques 
of policy in response to past experience and new information. Learning is indicated 
when policy changes as the result of such a process”8. These relevant notions of policy 
learning, such as policy transfer, policy diffusion, policy compliance, policy bandwag-
oning, policy convergence, and policy borrowing are all similar concepts9. In the EU 
studies, conditionality, Europeanization, lesson-drawing, and external incentives are 
the relative range of jargons that designate a social-learning process10. These ideas 
co-construct diffused social learning theories, and this process can be elaborated on 
single-policy learning (environmental policy and telecommunication policy), political 
entity transformation and learning (democratization and institutional reform), or norm 
diffusion and learning11.

However, social learning is not a panacea for all political activities. Without the 
existence of shared culture, identity bases, or adaptable institutions, actors are diffi cult 
to persuade, argue, or comply with, because states are oriented to their own survival 
interests. Actor conditions in a fully immersed social-learning environment are multi-
ple. First, the core value of one region is the basis of the learning process. When one 
region departs from the other and introduces more values into a shared community, 
this process is called regionalization. In this view, policies and institutions become 
deeply integrated politically, and thus have the capacity to interchange beliefs among 
group members. European cultural values such as tolerance, freedom, or integrity 
are latent consensuses and are able to resist different values. Free trade and market 
economy, civil society and humanity concerns, and rule of law and respect for human 

7 J. Leman, S. Janssens, Human Smuggling and Traffi cking from/via Eastern Europe: The Former 
‘Intelligence’ and the Intermediary Structures, “Journal on Moving Communities” 2006, vol. 6, no.1, 
pp. 119–140; R. Zaiotti, Of Friends and Fences: Europe’s Neighbourhood Policy and the ‘Gated Com-
munity Syndrome’, “Journal of European Integration” 2007, vol. 29, no. 2, pp. 143–162.

8 P. Hall, Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic Policy-making in 
Britain, op. cit., p. 278.

9 J. Checkel, Why Comply? Social Learning and European Identity Change, “International Organisa-
tion” 2001, vol. 55, no. 3, pp. 553–588; J. Ikenberry, The International Spread of Privatization Policies: 
Inducements, Learning and Policy Bandwagoning, in: E. Suleiman, J. Waterbury (eds.), The Political 
Economy of Public Sector Reform and Privatization, Boulder 1990; T. Börzel, T. Risse, When Europeaniza-
tion Meets Diffusion: Exploring New Territory, “West European Politics” 2012, vol. 35, no. 1, pp. 192–207.

10 U. Sedelmeier, Is Europeanization Through Conditionality Sustainable? Lock-in of Institutional 
Change After EU Accession, “West European Politics” 2012, vol. 35, no. 1, pp. 20–38; F. Schimmelfennig, 
U. Sedelmeier (eds.), The Europeanization of Central and Eastern Europe, New York 2005.

11 A. Magen, Israel and the Many Pathways of Diffusion, “West European Politics” 2012, vol. 35, 
no. 1, pp. 98–116.
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rights have a direct infl uence on the group and adjunct members. European cultural 
norms and values have a fundamental effect on a sound social learning environment.

Second, organisation acts as a catalyst in shaping a learning mechanism. According 
to liberal institutional assumptions, an institution refl ects the ideas of collective choices 
among members and explains international relations. Social constructivist theories 
advance this argument to a higher level of institutional autonomy: organisations may 
develop their own particular rules and culture, decision-making process, and bureau-
cratic management12. This catalyst role also rests on a creative design. A well-func-
tioning organisation is designed to provide information and shape cluster composition, 
which helps enhance cluster participation and develop coordination among members13.

Third, the demand side acts as an impetus in the learning process. Actors attempt 
to learn from a success story and from their own failures. The authority looks to 
address challenges from within when the opposition or status quo is no longer an 
option. A major principle of cost/benefi t calculation is that an increase in the costs of 
an alternative reduces the likelihood of choosing that action, whereas a decrease in the 
costs of an alternative increases the likelihood of choosing that action. Another refer-
ence point for cost/benefi t calculation is what is worth spending through a process of 
delicate contemplation, which pertains to the rationality consideration. One defi nition 
of rationality is that cost/benefi t calculation can be structured into substantial ration-
ality; the other defi nition can be construed as procedural rationality in which forms, 
operational environment, or a set of preferences have effects on the decision-making 
process. In line with substantial rationality, the inescapable limitation of knowledge 
and computational ability of the actor fall into the so-called bounded rationality con-
cept. Procedural rationality recognizes the importance of previous experiences, accu-
mulating information, and approaches to addressing problems as suggested collective 
choices within aggregating institutions. Neighbouring countries with similar cultural 
or belief systems are worth learning because more variables in the learning process 
are more effective. This process can also diminish possible cognitive differences and 
smooth policy decision-making14. 

Finally, actors with a more stable environment have more decision-making char-
acteristics. Actors modeling statehood characteristics in a regional or a particular polit-
ical system over time or in a cultural environment may cause variation in statehood 
characteristics within a given international system15. Actor/environment relations are 

12 P. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York 
1996, pp. 33–-75.

13 Å. Gornitzka, U. Sverdrup, Access of Experts: Information and EU Decision-Making, “West Euro-
pean Politics” 2011, vol. 34, no. 1, p. 49.

14 F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier (eds.), The Europeanization of Central and Eastern Europe, 
op. cit., pp. 23–25.

15 P. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, op. cit., 
p. 36.
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based on the degree of cultural and institutional density of environments. Europe was 
abundant in community culture during and after the end of the Cold War, and consid-
erable material accumulated for academic studies. This explains the perfect fi t between 
the social learning theory and the EU integration studies.

 2. Social Learning and EU Policy Learning

We argue that policy changes in particular social networks are derived from actor 
motives, and these behaviours designate the importance of living up to group expec-
tations. This learning process is composed of norms, institutions, rhetorical actions, 
compliances, and learning outputs. We fi rst suggest that the existence of norms is the 
bedrock of learning activities; actors in this community develop a meaningful cogni-
tion process and disposition whereby their interests and identities are shaped through 
interaction. Second, an institution develops mutual trust and collective identity if it 
is neutral and non-partisan; mutual trust or collective identity is context-rich as the 
institution gains legitimacy. Third, persuasion, entrapment, and argument all contrib-
ute to norm diffusion; the premise of these skills is that rhetorical actions involve an 
exchange of ideas of them-us and confi rm the distance between community and self-
norms. Finally, the pull-push interaction between external environment and self-moti-
vation leads to the formation of actor compliance and policy outcome.

2.1. Norms

The concept of “norm” is used interchangeably for value/principle and is central to 
the notion of liberal institutionalism; these concepts are also associated with the dis-
cussion of international organizations and international regimes16. Certain studies have 
shown the importance of institutions as intervening variables in interests and policy 
fabrication. Adhering to the studies of liberal institutions is the community approach, 
which is tied to a sense of identity; this is hallmarked by European integration, which 
was legitimized by the ideology of a pan-European community of liberal-democratic 
states17. The fi rm belief in institutions and rule of law enables adapting actor behav-
iours and pushing Europe as the international-level leader. 

Legitimating principles tends to gravitate toward collective identity and only has 
social signifi cance with reference to the identity of others. This organic community 
seeks to minimize autonomy infringement through socialization and generates social 

16 S.D. Krasner, International Regimes, Cornell 1983, pp. 2–5; J. Ruggie, International Regimes, 
Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order, “International Organiza-
tion” 1982, vol. 36, no. 2, pp. 379, 380.

17 E. Adler, M. Barnett (eds.), Security Communities, Cambridge 1998, pp. 119–160.



208 Sanyi Yang

interaction with members of the group. The cast of the new norm type that meets the 
needs of society becomes the dominant idea of this group. European integration exem-
plifi es a distinctly modern form of state sovereignty, as described by Shuman: “The 
pooling of coal and steel production… common foundations for economic develop-
ment as a fi rst step in the federation of Europe” or the most frequently asked ques-
tion18, “Will Europe speak in one voice in the world platform?” The new norm type 
challenges traditional nation-state sovereignty and explains major turning points in 
European integration history (i.e., the Treaty of Rome, the consolidation of the Com-
mon Market, the founding of the European Monetary System, and the European Union 
Treaty)19. The Treaty of Lisbon also strengthens the commission’s role as an independ-
ent “referee” in economic governance, and creates the post of high-representative/
vice president of the commission; the treaty also sets a new service (European exter-
nal action service), common principles and objectives for the union’s external action. 
These revised articles are an opportunity to address the old modes of the EU external 
governance that embody limited versions of raison d’état. Norms play a community 
role actors can share, provide a social identity for actors, and engage in various inter-
actions in myriad spheres that refl ect long-term interests, diffuse reciprocity, trust, 
and strike fear and incredulity in their hearts. This is in line with the Treaty of Lis-
bon and Ireland. The Irish voted against the Lisbon Treaty in June 2008, but backed 
it again 16 months after their fi rst vote. This process designates that norm diffusion 
can be delayed in different countries and in different issues, which is addressed in 
a later section. 

2.2. Non-partisan institution and leadership

A fi rm normative belief among group members is derived from the design of a non-
partisan institution. The European Commission is the only organization that has mul-
tiple characters: the commission has the power to initiate, implement, and supervise 
union policies; the commission acts as an external union representative and negotiator; 
the commission also plays the role of a mediator and broker between the central and 
local level20. Based on these considerations, the commission functions are so profound 
that it is the heart of the union. The widening fi eld of applying a qualifi ed majority 
voting procedure makes the union subject to majority voting (similar to domestic 
politics). Hence, a well-functioning and legitimized organization is instrumental in 
promoting community norms.

18 Robert Shuman Declaration, 9 May 1950.
19 A. Moravcsik, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, 

London 1998, pp. 3–26.
20 N. Nugent, At the Heart of the Union: Studies of the European Commission, 2nd edition. London 

2000, pp. 10–15.



209Social Learning Theory and EU Policy Learning: Conditions, Concepts, and Limits

Accordingly, directorate-generals, the secretariat general, and service fonction-
naires are crucial to a well-functioning commission because they build on direct ser-
vices. Expert ad hoc groups point to critical issues and attempt to reach a consensus. 
Pertinent to the commission’s role is policy engineer leadership in the policymaking 
cycle: the traditional concept of agenda setting has transformed into policy conver-
gence through political leadership. This leadership may enhance the EU’s vision and 
provide a viewpoint that member states do not have. This is the case when the EU 
negotiates free trade agreements with South Korea. Most member states aim to secure 
national interests or economic profi ts such as for the car industry, agricultural products, 
or foreign investments, but occasionally European interests are left behind. Equal treat-
ment in employment and occupation, cooperation with the International Labour Organ-
isation, or the effects of bilateral free trade agreements on global climate changes and 
the emission of carbon dioxide are neglected. By embodying the Sustainability Impact 
Assessment, the EU has the ability to distil common ground from members of this 
group and embed a strong principle in bilateral (e.g., the EU-South Korea) contexts21. 

Enshrining the fi rst-policy engineer leadership, the commission has second-policy 
style leadership as an alarm raiser. Expert groups or member states produce reports 
for the commission on their situation in relation to recent challenges. These reports 
enable the commission to identify new trends that feed into the development of fur-
ther initiatives in future policies. The Greek sovereign debt crisis from 2009 onward 
has already become a European crisis. Several initiatives have been proposed to solve 
these challenges: the reform of Stability and Growth Pact, the signing of The Treaty 
on Stability, Coordination, and Governance in the Economic and Monetary Union, 
and the call for tighter fi scal control22. Another case is that the commission, supported 
by Germany, has asked that Greece’s budget cuts for 2010‒2012 be released before 
providing fi nancial assistance.

2.3. Norm diffusion: persuasion, entrapment, and argumentation

Actors must construct themselves as suitable subjects through which to exercise infl u-
ence. The persuasion exercise among different members is the fi rst step in norm dif-
fusion when actors recognize norm disparities. The inextricable building of a transna-
tional epistemic community creates a good persuader/persuadee atmosphere because 
this process can be conducted by constructing community norms in various actors. To 
ensure that persuasion functions, persuaders must (a) consider several factors including

21 European Commission, Trade Sustainability Impact Assessment of the EU-Korea FTA: Final 
Report (Phase 3), Framework Contract Commission 2007 Lot n°5 – project N°2007/139648: 1-261 (2008), 
pp. 62–99.

22 European Commission, Public fi nances in EMU-2011. 3/2011(2011), pp. 63–101; A. Zito, Learning 
and Governance in the EU Policy Making Process, London 2010, pp. 102–121.
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a novel environment for the persuadee, (b) the persuadee has few prior beliefs incon-
sistent with the persuader, (c) the persuader is an authoritative member of the in-group, 
(d) the persuader does not lecture or demand, (e) the persuader-persuadee interaction 
occurs in a less-politicized environment, (f) the issue is highly technical, requiring 
a high degree of agent expertise, and (g) the actor is exposed to counter-attitudinal 
information repeatedly over time23. These assumptions hold that persuasion is effective 
if this process is maintained. When the persuasion is discussed in public, pressures 
from the external environment follow, and soft mechanisms become attractive. This 
is not to say that a public issue cannot achieve its end; if the public supports exist-
ing norms, the spread to a wider audience is possible to enrich the debate around the 
policy and steer public opinion.

Persuasion is highly relative to community legitimacy, even in the absence of 
exogenous incentives. When the European Community members discussed the neces-
sity of a single European market in the 1980s, many countries were wary of economic 
integration and possible hegemonic dominance in this region. The socialist party in 
France was also cautious of market liberalisation and France’s participation in the 
European Monetary System (EMS). President François Mitterrand and Commission 
President Jacques Delors collaborated on revising the EMS into a common agricultural 
policy to promote a single market. Mitterrand became the primary spokesman for re-
launching Europe because he decided to expand France’s infl uence by integrating Euro-
pean countries, or “his road to Damascus”24. The norms generated through Mitterrand’s 
adoption of European idealism spilled over. After establishing the “money back” under 
the Common Agricultural Policy, the British government found itself politically iso-
lated in the face of the Franco-German alliance. Britain therefore faced a dilemma: she 
must choose between the “two-track Europe” and the “dreams of Europe.” This formi-
dable challenge signifi ed the subjugation of norm diffusion at the Fontainebleau sum-
mit meeting in 1984 when the British government accepted internal market liberalisa-
tion. However, the British government also secured signifi cant exemptions and escape 
clauses as a reservoir, and assessing states’ bargaining power sheds some light on this 
matter. Britain’s exemptions, escape clauses, or opt-out options can be explained as 
a passive resistance to norm diffusion, a behaviour that evokes the notion of limiting 
the social-learning process. We address this issue in the fi nal section of this article.

Persuasion is the positive side of norm diffusion in community interaction; another 
dispersion of ideas from the negative side also helps explain the possibility of adaptive 
policy change. The EU encompasses a generally agreed on coherence, solidarity, or 
consistency as basic founding norms. However, the agreed values can entrap harnessing

23 J. Checkel, Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe, op. cit., pp. 83–114; 
A.I. Johnston, Treating International Institutions as Social Environments, “International Studies Quarterly” 
2011, vol. 45, no. 4, pp. 498, 499.

24 A. Moravcsik, Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft 
in the European Community, “International Organization” 1991, vol. 45, no. 1, pp. 37–41.
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actors’ policy options: actors fi nd themselves torn in a “words and deeds” dilemma if 
they do not live up to basic rules of this community. The qualms on normative belief 
are asocial and devoid of group interaction25. The cost of challenging existing norms 
is higher than compliance when actors are not in an identity vacuum. 

Entrapment can be identifi ed in the EU’s eastern enlargement. According to power 
politics, when neighbouring countries have relatively low bargaining power, the admis-
sion to the union is in the hands of old member states. Traditionally, Central and 
Eastern European countries have lacked the necessary buttress of admission negotia-
tion. Theoretically, this structurally lopsided dependence between the EU member 
states and the individual candidate country involves an asymmetrical negotiation sta-
tus because realists assume that substantial gains are distributed according to power 
disparities26. Inevitability is possible if one state terminates the veto, suspending the 
admission. However, although France, Spain, Portugal, and Italy opposed the admis-
sion of eastern candidates, none of the old members vetoed the enlargement. The 
admission of the 10+2 “big bang” strategy designated fi nancial costs of €40.8 billion 
for old-member states, including agricultural subsidies, infrastructure and regional aid, 
and funds to help improve nuclear safety, public administration, and border protec-
tion27. In addition to gross EU payments, the amount of increasing loss of individual 
state national interests also posed threats to the admission; competing for agricultural 
subsidies and cohesion funds among the EU members requires a brief consideration. 
Eastern candidates are more likely to obtain a large share of various subsidies, whereas 
the income of France, Spain, or Greece may begin to shrink. The link between reluc-
tance to approve the admission and compliance behaviour is perhaps most obvious in 
the social-learning process of old members28.

Rhetorical action in the social-learning process also occurs in the form of argu-
mentation. An argument presents the opportunity to voice one’s opinion and promote 
policy framing, and actors in this group compete for popularity among the plurality 
of opinions expressed29. Proper “naming” or “shaming” tactics occasionally shape the 
context for grievous infringements of norms; this is the case when the EU establishes 
a list of air carriers subject to an operating ban within the EU air space. The regulation
is designed to allow for swift decisions and to guarantee that air carriers that have 

25 F. Schimmelfennig, The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern 
Enlargement of the European Union, op, cit., pp. 49–3.

26 K. Engelbrekt, Multiple Asymmetries: The European Union’s Neo-Byzantine Approach to Eastern 
Enlargement, “International Politics” 2002, vol. 39, no. 1, pp. 37–52.

27 W. Kok, Enlarging the European Union: Achievement s and Challenges, Report of Wim Kok to the 
European Commission, 26 March 2003.

28 F. Schimmelfennig, The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern 
Enlargement of the European Union, op, cit., p. 74.

29 Idem, Strategic Action in a Community Environment: The Decision to Enlarge the European Union 
to the East, op, cit., pp. 171 172.
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remedied safety defi ciencies are taken off the list as soon as possible30. Closely related 
to persuasion and entrapment, argumentation is based on the logic of communication 
and uses political dialogue as a method to promote norms and policies. Argumenta-
tion mechanisms are particularly important when the EU interacts with actors of dif-
ferent vested interests. 

2.4. Learning outputs: copying, emulation, combination, and inspiration

Although norm diffusion has gained prominence, actor compliance has become 
a reality. Actors might desire to comply with or engage in a similar learning-policy 
approach. The compliance followed by actor acquiescence evinces a tendency toward 
a fi t tied in with socially acceptable behaviours. Social-learning outputs are fourfold: 
copying, emulation, combination, and inspiration. The copying process involves scan-
ning other policies in detail, a process that accurately transfers the original idea. The 
assumption is that “policies that have been successful in one country will be success-
ful in another”31. This transferring can also be explained as a legal transplant: most 
Pillar 1 policies (European Community) are compulsory, and the EU members are 
obliged to adopt them (competition policy or common commercial policy). Another 
policy copying that can be observed is the copying of Euro crisis resolutions. Ger-
many’s approaches to the Euro crisis: the German Schuldenbremse, or the so-called 
“debt brake,” embraces austerity as main instruments combating sovereign debt crisis. 
Euro members domestic reform (public sector employment reform, pension reform, 
public procurement reform, fi scal policy reform, or anti-corruption reform, etc.) are 
necessary conditions for bailout. It is worth of mentioning that despite fi ghting the 
debt, crisis is rational: international loans out of domestic reforms. This cost-cutting 
structural reform in Greece has fundamental impacts not only aiming at international 
loans, but also a paradigm shift in the Greek developmental model:

“Greece is a medium size country within our Union, totaling less than 2.5% of European GDP. 
Yet, the Greek crisis had very dangerous contagion effects over a much larger range. Now we 
are reversing that: A Greek success story, from now on, will have much broader positive effects. 
It will become a European success story… We in Greece are trying to grow out of our debt 
problem by drastic structural changes both to our economic model and our political system.32”

However, despite policy copying is a strong learning process, not all members 
impose these policies into the preexisting domestic system. We argue that actors fail 

30 EC Regulation 2111/2005.
31 D. Dolowitz, D. Marsh, Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary 

Policy-Making, “Governance” 2000, vol. 13, no. 1, p. 13
32 Address by the Prime Minister of Greece, Antonis Samaras to the PPE-Europarliament Group 

Meeting in Malta.
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to learn lessons from the community because certain factors act as hedges against the 
compliance process. We explain how these factors work in a later section.

Emulation refers to the transformation of external policy into the domestic arena 
with minor adjustments; this is due to the design of a more effective adaptation to 
the local environment. Twinning Best Practice is the typical case of this behaviour. 
Under the commission auspices, the EU candidates may ask for administrative and 
technical expertise from existing member states (so-called pre-accession advisors). 
Environmental protection policies fall into this category. Countries from Central and 
Eastern Europe were able to learn from the experiences of their Western European 
counterparts, and the commission was required to approve this arrangement under the 
EU fund (i.e., PHARE)33. This cognitive learning behaviour is based on the premise 
that emulation is helpful in addressing common challenges, and actors seek to substi-
tute new policies they perceive to be better. New policies with minor adjustments are 
more effective because other countries adopt similar measures. 

By rewriting a successful policy, the combination targets obtain reconciliation 
among internal veto players, making the policy decision process feasible. The events 
of 9/11 have motivated the EU member states to adopt useful policies. The London 
bombing on July 7, 2005 deepened the necessity of anti-terrorism and implemented 
several measures as a matter of urgency (i.e., European evidence warrant, strengthen-
ing Schengen and visa information systems, biometric details on passports, and com-
bating terrorist fi nancing)34. These measures are embedded in the British Terrorism Act 
of 2006, including several others, such as encouraging terrorism and disseminating 
terrorist publications35. A similar emulation is Germany’s institutional design of “the 
Federal Offi ce for the Protection of the Constitution,” which focuses on intelligence 
gathering on threats concerning terrorist actions, but does not follow suit on Britain’s 
counterterrorism measures. These policies generated through a mixed combination of 
different countries are not new, and they occasionally involve a mix of various tactics.

Finally, inspiration refers to a burst of creativity or alludes to a deep insight into 
the policymaking context in which ideas resonate with voices. This “enlightenment” is 
not highly logical and is diffi cult to observe through the lens of scientifi c approaches. 
Policies that are not in the categories of copying, emulation, or combination may 
belong to inspiration, which captures policy formation as heuristic among the member 
states while seeking to avoid real engagement with “real learning”36.

33 M. Gorton, P. Lowe, A. Zellei, Pre-accession Europeanization: The Strategic Realignment of the 
Environmental Policy Systems of Lithuania, Poland and Slovakia Towards Agricultural Pollution in Prepa-
ration for EU Membership, “European Society for Rural Sociology” 2005, vol. 45, no. 3, pp. 217, 218.

34 Anti-terrorism Policy, Euractiv, 16 March 2005.
35 The Stationery Offi ce of United Kingdom, Terrorism Act, 2006, Part 1 Offences
36 D. Dolowitz, D. Marsh, Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary 

Policy-Making, “Governance” 2000, vol. 13, no. 1, pp. 5–24.



214 Sanyi Yang

 3. Learning Theory Limitations

Although policy learning is powerful in explaining various policymaking processes 
by having other member states adopt their own public policies, certain limits of learn-
ing theory still exist. These limits are derived from differentiated actor positions (hys-
teresis), veto-player formation (hindrance), and actor resistance (backdoor strategy). 

3.1. Hysteresis: inconsistent actor position

Hysteresis is designated as a lagging effect and refers to a situation that persists, 
even if it should not. This time lag in a series of several associated events shows 
suspended causal relations. Because of the institutional design and the lack of a con-
sensus, member reluctance to submit to the learning process may have a widespread 
effect of public-policy stagnation. The split over the EU telecom policy, a neu-
tral regulator, and levels of market competition show the divide between commis-
sioners. Commissioners (Reding & Verheugen) disagree with “ownership unbun-
dling,” which involves either the sale of network assets or a split in the sharehold-
ing structure. Another issue is establishing a new European agency, which would 
involve either a professional division or create confusion. The debate on the free 
market principle and protecting domestic industries leads to a contemplation period. 
Therefore, a telecom policy cannot be achieved unless a consensus can be reached37. 
These time-lag compromises (the Body of European Regulators of Electronic Com-
munications and a guarantee of corporate spin-offs if markets are heading for 
monopolistic competition or oligopoly) show that policy formation is occasionally
limited to incrementalism.

This is similar to the signing of the EU-South Korea Free Trade Agreement, 
which was contentious. The focal points of the negotiations included the removal of 
customs duties (with special regard to auto imports), rules of origin (related to ver-
tical integration of production), technical barriers to trade (domestic protectionism), 
intellectual property rights protection, and so on. One of the most contentious issues 
blocking a quick deal was cost/benefi t calculation: France and Italy were wary of 
South Korea circumventing rules of origin and reducing auto production costs; auto-
mobile industries in Europe were also apprehensive of the avalanche of imports38. 
Another fi erce debate was biofuels: the DG for the Environment and the DG for 
Agriculture and Rural Development disagreed with greater consumption of biological 
carbon fi xation. This debate centered on the use of biofuels in favour of agricultural 

37 Commission split over telecoms ‘unbundling’, Euractiv, 26 September 2007.
38 European Union, EU-Republic of Korea Summit, Joint Press Statement Brussels, 14547/10 PRESSE 

[266] (2010), 6 October 2010. Brussels, 6 October 2010.
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production, whereas biofuel use also has great effect on carbon dioxide emission on 
climate change39. 

3.2. Hindrance: veto players and alliance

Hysteresis variation is not the only means of infl uencing a lagging learning process. 
Veto players in domestic politics in certain policy fi elds can be much larger and pose 
an obstacle in the learning process if players have higher integrity and a differenti-
ated distance from authority. A misfi t of norm competition between the EU member 
states leads to learning-process stagnation because policy fusions emerge from com-
munity activities. Social mobility joins the privileged group through policy emulation 
or by hard work; however, when the privileged group has impermeable boundaries, 
members of the inferior group may mobilize to improve their relative position through 
social competition40.

The number of veto players, the ideological distance from the government, and 
the extent of internal cohesion of veto players are important elements of veto-player 
theories41. During the advent of drastic social change (election or economic devel-
opment), veto players and their alliance formation have a say in public policy. With 
the help of potential and real veto players, a large coalition often has a larger poten-
tial to threaten, veto, or bargain a more desirable policy outcome. This is the case 
of gender equality legislation when new member states apply for the EU admission: 
by signing the accession treaties, the new member states should make a legal com-
mitment to adjust their national legislation and harmonize their policy according to 
the EU standards. However, post-accession conditionality in certain EU policy areas 
does not account for members’ policy transformation; other mechanisms may account 
for policy anomalies. Studies show that before accession, the commission monitored 
the candidate progress in policy areas (e.g., equal pay, equal treatment for men and 
women, social security, pregnancy and motherhood, and parental leave) and offered 
a detailed guidance on what was required prior to accession. However, certain inter-
vening variables, such as the extent of trade with the EU, bureaucratic capacity, or 
countries’ performance in policy alignment may be related to transformation failure in 
these countries42. The Polish political party Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość) 
in 2005 agitated for the ban on abortion, despite the EU’s strong protest; Polish Presi-

39 European Commission, 2008. Trade Sustainability Impact Assessment of the EU-Korea FTA: Final 
Report (Phase 3). Framework Contract Commission 2007 Lot n°5 – project N°2007/139648: 1–261.

40 T. Anno, Collective Identity as an ‘Emotional Investment Portfolio’: An Economic Analogy to 
a Psychological Process, in: R. Sil, E. Doherty (eds.), Beyond Boundaries? Disciplines, Paradigms, and 
Theoretical Integration in International Studies, Albany 2000, pp. 117–141.

41 G. Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton 2002.
42 C. Chiva, The Limits of Europeanisation: EU Accession and Gender Equality in Bulgaria and 

Romania, “Perspectives on European Politics and Society” 2009, vol. 10, no. 2, pp. 195–209.
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dent Lech Kaczyński in 2008 threatened to veto the Lisbon Treaty if Poland could not 
receive the abortion autonomy. The fi nal compromise between the European Union 
and Poland is the design of a clause that allows the country to opt out of the European 
Union Charter of Fundamental Rights; this learning defi cit (the outcome of political 
bargains) also exempts the departing from the social-learning process because of the 
infl uence of domestic politics and veto players43. 

3.3. Pessimism: backdoor strategy 

The third learning-theory variation is the actor’s pessimistic reaction in managing 
policy implementation. Constrained by the community method decision-making proce-
dure, EU members are required to take action that is consistent with the group policy. 
However, the actor’s limited capacity prevents full harmonization of policy criteria; 
the actor’s behaviours are not simply to live up to community requirements, but for 
circumventing the rules. These tactics include raising objections, stalling and delaying 
policy implementation, or intentional neglect. 

This was the case when the council directive “Working Time” was enforced in 
1993. According to the directive, every worker is entitled to a minimum rest of 24 h 
(plus 11 h daily rest). The average work time is not to exceed 48 h (for each 7-day 
period), and the length of night work is not to exceed an average of 8 h in any 
24-h period44. The former British Prime Minister John Major considered the direc-
tive a great disadvantage to Britain’s economic development and took non-coopera-
tive tactics: an appeal before the European Court of Justice against the directive and 
a refusal to transpose it into domestic law. Not until the conservative party lost most 
of its seats, did the directive become effective. In contrast to big power’s intentional 
neglect, smaller states’ stalling strategies are blunt and sympathetic. Because of its 
small size and population, Luxembourg (population not exceeding half a million) has 
a limited public-service sector capacity. When the council directive of “Young Peo-
ple at Work” (the prohibition of child labour, maximum working hours per week, 
the health and working conditions of young people) came into effect in 1994, Lux-
embourg attempted to delay the directive by using the excuse for insuffi cient human 
resources45. In the end, Luxembourg completed the transposition after a 5-year 
stalling period46.

43 C. O’Dwyer, From Conditionality to Persuasion? Europeanization and the Rights of Sexual Minori-
ties in Post-Accession Poland, “European Integration” 2012, vol. 32, no. 3, pp. 229–247.

44 Council Directive 93/104/EC, November 23, 1993 Concerning Certain Aspects of the Organisation 
of Working Time, European Union 1993.

45 Council Directive 94/33/EC of June 22, 1994 on the Protection of Young People at Work, European 
Union, 1994.

46 G. Falkner, M. Hartlapp, S. Leiber, O. Treib, Non-Compliance With EU Directives in the Member 
States: Opposition through the Backdoor?, “West European Politics” 2004, vol. 27, no. 3, p. 460.
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Another important case of pessimism strategy is the Euro crisis. When joining 
European Monetary Union, members need to strengthen mutual monetary cooperation. 
The Stability and Growth Pact (SGP), which is designed to ensure budgetary disci-
pline by requiring each member aiming for staying within the limits on government 
defi cit less than 3% of GDP, debt under 60% of GDP, and in case of having a debt 
level above 60%  it should decline each year with a satisfactory pace towards a level 
below. However, Greek government debt to GDP reached an all time high of 133.6% 
in 2009. German government debt to GDP averaged over 60% from 2003 afterward; 
French government debt to GDP averaged over 60% from 2004 afterward47. This 
delaying policy implementation and EU’s intended neglect lead to most of its members 
infringing SGP. What is more, when free riding occurs massively, members tried to 
get another state (regional hegemony usually) to deter the possible punishment. This 
calculation prevents from the spread of policy learning process.

 Conclusion

This study complements the existing literature on social learning theories and sheds 
light on how the European Union creates policies or fails to promote a policy consen-
sus. We consider whether social learning theories can be constructed as a medium-
range approach in explaining most policy formation that moves beyond the traditional 
method. We also explore possible constraints of social learning theories in which these 
specifi c factors affect the European Union’s common understandings of learning strate-
gies. Learning theories are instrumental in explaining the EU policy process as follows:

First, we show that a distinguished value based on regional development raises 
policymaker community networks, which transcend the limits of nation-state sover-
eignty. Deepening and widening European integration identifi es more issues as a learn-
ing process that can be classifi ed/centered around the various policy-learning content. 
This regionalism, whether from micro- or macro-analysis, provides abundant material 
for future studies.

Second, with the help of learning theory, policy formation can be redirected at the 
emancipation of actors, institutions, or power competition. Traditional realism depicts 
the importance of power recycling (i.e., the infl uence of political parties, the competi-
tion between executive and legislative organs, or the mobilization of interest groups). 
In contrast, social learning theory and numerous constructivism variants capture that 
the EU members participate in policymaking process activities mostly because of 
national interests, peer pressure, and other social norms. 

Third, in line with the EU policy learning, their external behaviours can also be 
construed as another model. Recent studies have treated the advent of the European 

47 OECD Country Statistical Profi les, 2003–2012.
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Neighbourhood Policy and other bilateral strategy papers as major steps in promot-
ing mutual cooperation. This is the case when recipient countries are close to the EU 
territory. This policy learning (push/pull interaction between the European Union and 
adjacent states) can be observed through individual policy cooperation or democracy 
promotion in the context of norm diffusion48. We indicate the importance of conduct-
ing further empirical research into the operation of various policy learning styles. 

Teorie społecznego uczenia się i kształcenia w zakresie polityki 
Unii Europejskiej: Uwarunkowania, koncepcje i ograniczenia
Streszczenie

Teorie społecznego uczenia się i ich rozwój mają długą historię w dziedzinie nauk politycznych 
i stosunków międzynarodowych. Badano wzajemny wpływ czynników społecznych i produk-
tów polityki w sferze kształtowania się polityki Unii Europejskiej. Starano się zrozumieć, jaki 
wpływ na aktorów mają interakcje społeczne, uważano, że instytucje i dyskursy społeczne 
wspólnie tworzą dyfuzję norm. Teoria społecznego uczenia się i inne społeczne poglądy kon-
struktywistyczne pokrywają się z pewnymi koncepcjami uczenia się polityki istniejącymi w lite-
raturze; stosuje się te terminy wymiennie. 

Artykuł ten oparty jest na dyskursie analitycznym, podejmuje też tematykę źródła, struk-
tury i barier teorii społecznego uczenia się.

Czerpano z perspektyw porównawczych zróżnicowanego procesu tworzenia polityki UE 
w różnych obszarach polityki.

Poprzez skoncentrowanie się na spójnej i jednolitej triadzie koncepcja‒teoria‒refl eksja 
starano się systematycznie porównywać zachowania podczas nauki w różnych fazach procesu 
uczenia się i zbadać, w jakim stopniu te zachowania dotyczą większości obszarów polityki UE.

48 R. Dannreuther, Developing the Alternative to Enlargement: the European Neighbourhood Policy, 
“European Foreign Affairs Review” 2006, no. 11, pp. 183–201.
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INTERNATIONAL POWER DIMENSIONS
OF HIGHER EDUCATION IN THE AGE

OF KNOWLEDGE1

1

Higher education has important transnational dimensions that exist within the scope 
of the discipline of international relations. Globalization has been intensifying those 
dimensions – fi rstly from the point of view of the changes economies are experienc-
ing, and secondly from the point of view of cultural encounters. Higher education 
has become especially important during the current transition from an industry-based 
to a knowledge-based economy. Indeed, knowledge and key competencies – such as 
problem solving, the capacity for critical, analytical, and creative thinking, along with 
teamwork – are becoming the very conditions for innovations. The capacity to inno-
vate is crucial in global competition, as it decides who will be in the new center, the 
peripheries, and the semi-peripheries2. The increasing focus on knowledge generates 
new and intensifi es already existing transnational interactions, thereby bringing into 
relief various power dimensions. Power is one of the focal points of research in inter-
national relations (IR) studies. Yet, none of the leading authorities has shown system-
atically either how higher education can be an element of transnational interactions, 
or what power dimensions those processes reveal. This paper, referring to both the 
relational, process-oriented concept of power and the static one, based on resources, 
addresses that blind spot3. 

Higher Education Institutions (HEI) are tightly connected with nodal centers of 
knowledge in the era of global networks4. The populations of global cities exhibit 

1 Research presented in this paper is a part of a study “Education as a New Source of Power in IR” 
fi nanced by the Polish National Science Centre, SONATA UMO-2011/01/D/HS5/02206. I am grateful to 
Professor Jacek Czaputowicz as well as the anonymous reviewer for their precious feedback on this text.

2 O.K. Pedersen, Institutional Competitiveness: How Nations Came to Compete, in: G. Morgan, 
J.L. Campbell, C. Crouch, O.K. Pedersen, R. Whitley, The Oxford Handbook of Comparative Institutional 
Analysis, Oxford 2010, pp. 625–658.

3 A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010, p. 10.
4 M. Castells, The Rise of Network Society, 2nd Edition, Vol. 1 of The Information Age: Economy, 
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a high level of tertiary-level education, and there is also a strong, positive correlation 
between higher education and competitiveness, both at the level of states and regions. 
States on the peripheries of the global, networked economic system are characterized 
by a low percentage of the population holding degrees on a higher level5. The devel-
opment of communication technologies exerts a major impact on the increased mobil-
ity of information and knowledge, which for that matter had always been higher than 
the mobility of human beings, goods and services. Quite simply, knowledge is more 
globalized than the economy is6. As Pierre Bourdieu has shown, in the era of late-
capitalism, institutions of higher learning are places that produce national and interna-
tional elites for the spheres of politics and business. The cultural capital generated by 
the fi elds of education and science plays its role in “positioning” states, HEI, research 
institutes, and individuals7. The analysis presented here will concentrate more on the 
political and economic than on the cultural distinction that education and knowledge 
introduce into social life.

This paper adheres closely to the realist perspective on international relations, 
although it relaxes some of the typical assumptions of this approach. Firstly, it treats 
states as the main actors, nonetheless acknowledging that non-state actors are also 
very important players in the fi eld of higher education. Non-state actors are involved 
in most of the transnational interactions in this area, however the assumption is that 
states play strategically in order to encourage or discourage those interactions, and 
therefore the behavior of non-state actors that can be observed refl ects to a large extent 
the policies of nation states. Other interactions do exist outside the scope of nation-
state policies, but they have less importance and therefore are not covered in this study. 
Secondly, we assume that states are maximizing their utility understood as power. In 
the era of the knowledge-economy, higher education becomes more important fi rstly 
as something power can draw upon (power as resource), and secondly as a tool of 
foreign policy (power as infl uence). 

Education has traditionally been considered a part of the international power of 
states, yet analytically it was understood as a component of the economic capacities 
of states and in that area was deemed to be a factor of secondary importance. Assum-
ing that the transition from an industry-based to a knowledge-based economy indeed 
makes higher education more important for states, the questions arise as to how states 
are adapting to that global change. How are states using their higher education as 

Society and Culture, Oxford 2000; M. Castells The Internet Galaxy: Refl ections on the Internet, Business 
and Society, Oxford 2001; G. Jones, P. McCarney, M. Skolnik (eds.) Creating Knowledge: Strengthening 
Nations: The Changing Role of Higher Education, Toronto 2005. 

5 D. Bloom, Raising the Pressure: Globalization and the Need for Higher Education Reform, in: 
G. Jones, P. McCarney, M. Skolnik (eds.), Creating Knowledge....

6 M. Castells, The Rise…; M. Castells, The Internet Galaxy...
7 P. Bourdieu, La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris 1970; 

P. Bourdieu, La noblesse d’état: grandes écoles et esprit de corps, Paris 1989.
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a tool of foreign policy (relational concept of power)? How are states building and 
using their systems of higher education as a resource of power?

To answer those questions a comparative case study was conducted of countries 
which demonstrated interest in building their power resources in higher education and 
in using higher education as a tool of their foreign policy. Those states’ international 
policies in higher education will be the focus of this study. The comparative case study 
method leads to constructing a typology of states’ strategies in building their higher 
education power as a resource, and of using their higher education as a tool of foreign 
policy. The study was conducted on the purposive sample of states which were active 
in their international policies regarding higher education, and included: Australia, 
China, Denmark, Finland, India, Malaysia, Poland, Singapore, the UAE, the UK, and 
the US. The research techniques of data collection included above all desk research 
of primary sources (offi cial documents of governments, reports of governments to 
international organisations, policy reviews published by international organisations, 
i.a., OECD and UNESCO, as those organisations are the most active in the fi eld of 
transnational governance in education) and of secondary sources (academic papers, 
newspapers, analytical reports). A number of interviews conducted during study trips 
with government offi cials, offi cers representing agencies managing internationalization 
in HE, and with HEI employees in charge of international relations were also made 
use of. The interviews allowed insight into the rationale and motives behind declared 
choices. They also allowed reconstruction of the longer-term objectives pursued by 
states, objectives which usually are not explicitly declared by governments. The data 
analysis and interviews sought to fi nd typical patterns of state behavior in the area of 
higher education, and subsequently to build a typology of state strategies. These are 
not all the strategies implemented by states in the area of higher education, but rather 
only those which clearly treat higher education either as a resource of power (and aim 
at building it or making profi ts out of this asset if it is already well developed) or as 
a tool of foreign policy, in which case they treat it as a mechanism of infl uence (rela-
tional concept of power). 

 1. Cooperation oriented toward mutual benefi ts

The fi rst type of strategies implemented by states uses higher education exchange pro-
grammes as a tool of foreign policy, as they are assumed to bring positive outcomes 
for both sides of the transaction. The country using that tool is supposed to gain pres-
tige abroad, especially among the present or future elites of the country which foreign 
students come from. In some cases, for example when the foreign policy is to promote 
democracy abroad, it may also serve as a mechanism for empowering oppositional 
forces in a given country. It is also supposed to build mutual understanding between 
countries and especially a better understanding of the country inviting the elites of the 
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other state. This strategy is implemented through fostering the international mobility 
of students and faculty in the framework of developmental aid or aid to civil society. 
What foremost distinguishes this strategy is the fact that it is not commercial, there-
fore it does not bring profi ts to the inviting country/institution. Furthermore, it is often 
subsidized by the inviting country/institution. Secondly, it does not allow the partici-
pants in the programme to stay in the inviting country longer than the programme 
envisages. On the contrary, the participants often have to sign documents with the 
sponsor, committing themselves to return to their countries of origin in order to limit 
the risk of brain drain. 

The very mechanism of this type of intervention is based on the fact that the for-
eigners will act as transmission belts of the ideas and norms they learned abroad and 
that in their homeland they will be informal ambassadors of the country they studied 
in. To achieve these objectives it is of crucial importance to invite the right group of 
people. Hence, these types of programmes typically target current leaders of civil soci-
ety or persons who are likely to become them. They focus on elites, inviting the most 
skillful, top-achievers and sometimes also members of the existing establishment. The 
latter group, if convinced, can become a very important asset for the inviting country. 
Enrollment for those programmes refl ects state aims: usually it is not based on an open 
call, but rather narrowly targets selected groups or individuals. 

These types of programmes can be operated either by the relevant ministries 
(usually in charge of foreign affairs, education, higher education, science, or develop-
ment), by government agencies, private foundations, or directly by HEI that receive 
public funding for these activities. Participants of the programmes are granted visas, 
the right to stay and study, together with stipends: they do not pay for their education. 

This strategy has a long history going back at least to colonial times, when elites 
from the peripheries were educated in imperial capitals. In the 19th and early 20th 
century those policies were not, however, designed as precise policy tools with rel-
evant levels of institutionalization and bureaucratic control over the process8. During 
the Cold War the Fulbright programme became an important tool of foreign policy 
conducted by the United States towards communist countries. Numerous members of 
the elites who later implemented the transformations in their home states were par-
ticipants of the Fulbright programme during their university years. Much broader in 
its scope and less elitist are the objectives of the EU’s Erasmus-Socrates programme 
aimed i.a., at building a sense of European citizenship among young Europeans and 
at enhancing mutual understanding between the nations of Europe. 

Some countries use the export of knowledge as a mechanism for developmental 
aid. According to the UNESCO analysis, Canada, Finland, and Norway are the coun-
tries which attribute relatively the highest priority to education in their developmental 

8 R.F. Butts, A Cultural History of Western Education. Its Social and Intellectual Foundations, New 
York 1955.



223International Power Dimensions of Higher Education in the Age of Knowledge

aid9. In absolute terms France, Japan, and Germany were the largest contributors to 
education in the developmental aid framework. The use of education as a develop-
mental aid tool is usually focused on primary or secondary education, and the scale of 
using higher education as a mechanism of developmental aid remains limited. There-
fore, this issue will not be further examined here.

 2. Competition for people, competition of systems

The second type of strategies views higher education as a resource of power and aims 
at building it. Therefore, it is predominantly a competitive type of strategy: when one 
country is gaining, the other is losing precious resources in relative terms. 

At the international level the non-cooperative type of behaviour in higher educa-
tion policies connected with absolute gains and losses is often described as brain drain. 
The country implementing this kind of policy is not concerned about the country of 
origin of the individuals invited, but only about the talent and intellectual capacities 
of those persons. These types of programmes, similarly to the mutually benefi cial ones 
described above, are also narrowly targeted – yet the group is different here. The brain-
drainers usually try to obtain people in the very moment their real capacities can be 
assessed in order to minimize the risk of investing in the wrong individuals. Usually 
people who already have at least a BA degree in their country are the target of those 
programmes. Talented PhD candidates and junior scholars with signifi cant achieve-
ments in their fi elds are considered the optimal target group in this type of strategy. 
The top scholars in given fi elds are also welcomed by inviting countries, yet the scale 
here is much more limited, because the number of such individuals is smaller, and 
given their age and position, changing their place of residence usually becomes more 
diffi cult and costly. The other way to build human resources in this fi eld is to encour-
age one’s own citizens who have studied abroad to come and start working in their 
home country. The precise policy tools aimed at fostering the immigration of talented 
people become especially important for countries facing demographic crisis and there-
fore having a shrinking pool of talent.

The states implementing such policies often facilitate immigration procedures for 
students, PhD candidates, and junior faculty. They offer foreigners education within 
their programmes on the same conditions as for their own citizens. In some cases, 
like in the Nordic countries, the broad offer of social benefi ts is also used to attract 
foreign talent. Sometimes these policies have an implicit character and the favourable 
attitude towards the immigration of talent can be deduced mainly by analysing various 
diffuse legal regulations facilitating inward mobility and settlement for those people. 
Other countries have explicit programmes aimed at getting the right individuals and 

9 EFA Global Monitoring Report, UNESCO, Paris 2005, p. 192.
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encouraging them to immigrate. In countries like Germany (DAAD), France (Cam-
pusFrance), the Netherlands (Nuffi c), and the UK (British Council) there are special 
agencies in charge of organising student and faculty stays in the inviting countries. 
Many countries are themselves active or support the activity of their higher educa-
tion and research institutions during job market sessions; some fund the advertising 
campaigns of their higher education and science institutions abroad. However, it is 
research grants and post-doctoral positions for foreigners in the inviting country which 
will probably remain the most popular tool of this policy. 

Non-English-speaking countries face greater diffi culties in implementing these 
types of policies. They have to undertake additional policies in order to be able to 
attract the best and brightest. In trying to encourage the immigration of talent they 
open academic and PhD programmes in English, and promote the broad use of Eng-
lish in research. The internationalization of their academia in terms of language is an 
important condition for adapting to the global competition for talent. All major players 
use a variety of tools to attract talent at different stages of their careers with explicit 
strategies implemented by i.a., Germany, France, the UK, the US (for PhD candidates 
mainly), and recently also Japan and the Republic of Korea.

The growing competition in higher education and science is also driven by the 
dynamically developing tools for international quality comparisons of HEI and sci-
ence10. On the one hand, states and institutions gain additional incentives to compete 
for the best and brightest and, on the other, they gain much clearer, although still 
contested, benchmarks showing where to look for the most talented and productive 
candidates. Cross–country comparisons of these systems and policies also have the 
important effect of producing the sets of “good practices” in public policies, which 
are then disseminated and often adopted by other countries that want to modernize 
their systems and build their own capacities. This feature leads to the convergence 
of norms and policies and can be clearly observed in the reforms of higher education 
and science all over the world. 

The best practices coming from other systems and opportunities connected with 
the mobility of students and faculty are also important for those countries that want to 
catch up and modernize their systems in order to be able to compete globally under con-
ditions of the knowledge-economy. The general features of their strategies are similar

10 K. Martens, Boomerangs and Trojan Horses: The Unintended Consequences of Internationalising 
Education Policy Through the EU and OECD, European University Institute, Firenze 2006–2007 Euro-
pean Forum Series; T.M. Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, 
Princeton 1995; O. Löwenheim, Examining the State: A Foucauldian Perspective on International ‘Gov-
ernance Indicators’, “Third World Quarterly” 2005, no. 2, pp. 255–274; H. Krause Hansen, The Power 
of Performance Indices in the Global Politics of Anty-Corruption, “Journal of International Relations and 
Development” 2012, vol. 15, pp. 506–531; H. Krause Hansen, A. Mühlen-Schulte, The Power of Numbers 
in Global Governance, “Journal of International Relations and Development” 2012, vol. 15, pp. 455–465; 
T. Fougner, Neoliberal Governance of States: The Role of Competitiveness Indexing and Benchmarking, 
“Millennium: Journal of International Studies” 2008, no. 2, pp. 303–326.
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to the ones adopted by top-achievers: get the best people and reform the system. 
However, the fact that at least several fundamental capacities are usually missing in 
those systems, makes their struggle different. Those countries are often lacking the 
resources which could quantitatively meet the growing demand for higher education in 
their domestic system, and they therefore struggle to quantitatively address the grow-
ing demand of higher education and neglect efforts to design quality-oriented reforms. 
Hence, their uniqueness often includes the import of knowledge.

The import of knowledge has qualitative and quantitative dimensions and can 
concern both people and institutions. As far as individuals are concerned, latecomers 
have diffi culty in attracting foreign talent, hence they focus mainly on encouraging 
their own citizens to study abroad at quality HEI and return afterwards. In 2007 the 
countries having the largest numbers of students learning abroad were: China 457,366; 
India 162,221; and the Republic of Korea 107,141 (OECD). If they do manage to 
invite foreign experts and eminent scholars, this typically happens in a purely commer-
cial way: paying for their services rather than making them a part of their own system. 
As far as institutions are concerned, states building their capacities in higher education 
and science foremost endeavor to encourage partnerships or twinnings between their 
own and foreign institutions; and secondly, they strive to attract foreign institutions to 
establish in their country programmes, affi liates, and campuses in their country. This 
is the other way to import knowledge, recently very popular especially in East Asia 
and in the Middle East, with spectacular cases being Malaysia, China, the UAE, Qatar, 
Dubai, Hong Kong, Singapore, and Vietnam11. In the EU Portugal is implementing 
policies that share some of those characteristics. Portugal has a joint programme of 
several Portuguese HEI with the Massachusetts Institute of Technology covering i.a., 
bioengineering, systems engineering, energy, and transportation. Similar cooperation 
was established with Carnegie Mellon University and the University of Texas – Austin.

This strategy is followed by relevant regulations in domestic law, ones conducive 
to the opening of affi liates and off-shore campuses by foreign institutions and subse-
quently to recognizing the diplomas and degrees granted by them. The policy regarding 
migration is on the one hand favourable towards inviting and employing foreign schol-
ars, and on the other hand it implements measures to limit brain drain from the country. 

 3. Higher education as a part of international trade

The third set of strategies of states and institutions in this era of the growing impor-
tance of knowledge is to use one’s own resources for the generation of economic prof-
its. In this case export of knowledge becomes a part of international trade and higher 

11 S. Vincent-Lacrin, What is Changing in Academic Research? Trends and Prospects, “Higher Educa-
tion 2030”, Vol. 2: Globalisation, OECD Publishing, Paris 2009.
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education as a resource produces wealth. In many cases it is the reverse of the strategy 
for building capacities being employed by developing countries. The host country is 
not in any way subsidizing foreign students; on the contrary, they are expected to fully 
cover tuition fees and the costs of living. In the cases of states which want to develop 
their own capacities, the sending government often covers tuition fees and provides 
stipends. The inviting country makes permanent immigration and employment diffi cult 
in this case. Visas are granted exclusively for the period of attending the education 
programme. This strategy, apart from receiving foreign students in the country, also 
includes establishing programmes and affi liates abroad. This type of activity is a part 
of international trade and as such is regulated by bilateral and multilateral trading 
agreements, as well as GATS (General Agreement of Trade in Services). The leaders 
in the commercial export of knowledge are i.a., the UK (Education UK), Australia, 
Canada, New Zealand, Denmark, the Netherlands, and Ireland (OECD 2008). In 2007 
the US hosted 595,874; the UK 351,470; and Germany 258,513 foreign students. 
Australia’s hosting of 211,526 foreign students, this being 22.5% of the total number 
of students in the system (and the second largest share in the world), is a spectacular 
case of such policy. In 2007 educational services became the third, as far as value is 
concerned, Australian good or service exported, generating 13.7 billion AUD.

* * *

The analysis of strategies implemented by states while adapting to the transforma-
tion from an industry-based to a knowledge-based economy reveals the simultaneous 
growth of both competition and cooperation. There is a long tradition of using higher 
education as a tool of political infl uence on the elites of other countries (power as 
infl uence), yet it is only recently that states have been intensifying strategies aimed at 
deliberate development of resources and capacities in higher education and research, 
understanding them as resources of state power. The transnational mobility of students, 
which is an important indicator of the scale of the internationalization of higher edu-
cation, has risen spectacularly in recent decades. According to OECD and UNECSO 
data, in 1975 there were around 750,000 foreign students worldwide, in 2006 already 
more than 3 million, and the projections are that in 2030 there may be from 4 to almost 
8 million foreign students12. This creates opportunities for other actors to treat educa-
tion exchange as a revenue-generating mechanism. That is how education becomes an 
increasing part of international trade, with such spectacular phenomena as, on the one 
hand, the dramatic expansion of student migrations, and, on the other, the new trend 
of universities from the global centers of knowledge opening commercial affi liates and 
programmes abroad, usually in countries interested in developing their own capacities.

12 “Higher Education to 2030”, Vol. 2: Globalization, Paris, Center for Educational Research and 
Innovation OECD 2009, p. 81.
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On the side of the importers of knowledge, spectacular developments include i.a., 
deliberate creation of hubs of knowledge in places which traditionally were not the 
crucial nodes in the networks of knowledge, like Singapore, the UAE, or Qatar.

This analysis has shown three main types of strategies in higher education that 
exhibit a power dimension, as implemented by states in the era of the growing impor-
tance of knowledge. Firstly, mechanisms for using higher education as a foreign pol-
icy tool, especially aimed at infl uencing foreign elites (power as infl uence), are still 
being applied. Secondly, sets of strategies aimed at developing one’s own capacities 
are being pursued, as states face increasing global competition in this area (power as 
resource). And thirdly, often as a reverse of the second type of strategies, higher edu-
cation can be an object of international trade, therefore becoming a means for gener-
ating economic gains (power as resource). The strategies for using higher education 
as a foreign policy tool are used predominantly by the great powers, having broad 
political and economic interests in other countries and therefore an ambitious for-
eign policy agenda. The strategies aimed at building power resources in higher edu-
cation are mainly implemented by the rising powers and rich middle-size and small 
states which want to shift their economies from strong dependency on natural resource 
exports towards a knowledge-based economy. The strategies for commercial export of 
higher education are implemented by the rich, developed, and predominantly English-
speaking states, which are perceived as the ones providing the main-stream models 
for higher education. 

Furthermore, the new phenomenon of cross-country and cross-institution com-
parisons has started to produce sets of benchmarks and good practices which are now 
discussed and adapted by other systems via the governance by numbers mechanism. 
These processes are fostering the convergence of norms between domestic systems. 
Competition between systems and institutions is driving such convergence and is one 
of the main rationales behind increased spending on such aims. 

To go back to the initial questions posed at the beginning of this paper, I have 
shown that education is increasingly becoming a part of transnational interactions. 
Firstly, its role as a tool of foreign policy is rising; secondly, via growing competition 
between people and systems, education is moving from the predominantly domestic 
policy realm to the transnational level; and last but not least, transnationalization is 
driven by higher education becoming a service subject to international trade. States 
are using education as a tool of their foreign policy in order to gain prestige abroad 
or to empower oppositional forces in a given country (supporting democracy and civil 
society). It can also be used to build mutual understanding between countries and espe-
cially a better understanding of the country inviting the elites of another state. States 
are building and using their systems of higher education as a resource of power mainly 
via the import and export of knowledge mechanisms. 
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Szkolnictwo wyższe jako element międzynarodowej potęgi państwa
w epoce wiedzy
Streszczenie

Artykuł zawiera analizę współczesnych, transnarodowych aspektów szkolnictwa wyższego. 
Odpowiada na pytanie, w jaki sposób państwa przystosowują się do globalnych zmian zwią-
zanych z transformacją od gospodarki industrialnej do gospodarki opartej na wiedzy. W jaki 
sposób państwa posługują się swoim szkolnictwem wyższym jako narzędziem polityki zagra-
nicznej? W jaki sposób państwa budują i wykorzystują swoje systemy szkolnictwa wyższego 
jako zasób potęgi w stosunkach międzynarodowych? Zidentyfi kowano trzy główne strategie 
państw w tych obszarach: po pierwsze, współpraca mająca na celu obopólne korzyści; po dru-
gie, konkurencja o talenty oraz konkurencja między systemami; po trzecie, szkolnictwo wyższe 
jako element handlu międzynarodowego.
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Instytutu Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Stosunków Międzynarodowych w 2013 r. zorganizował 33 konferencje i semi-
naria międzynarodowe we współpracy z uczelniami europejskimi i azjatyckimi. Wśród 
nich należy zwrócić uwagę na konferencje z partnerami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Czech, Rosji oraz Tajwanu.

20 listopada 2013 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się między-
narodowa konferencja naukowa nt. International Relations and Development Dynamics 
in South Asian Region, zorganizowana przez Centrum Badań nad Współczesnymi 
Indiami ISM UW oraz Contemporary South Asian Studies Programme, School of 
Interdisciplinary Area Studies, Oxford University. 

 Konferencja była podzielona na dwie sesje tematyczne dotyczące: ekonomii roz-
woju oraz bezpieczeństwa w regionie Azji Południowej. Uroczystego otwarcia konfe-
rencji dokonał prof. Edward Haliżak, dyrektor Instytut Stosunków Międzynarodowych 
UW, oraz prof. Matthew McCartney, dyrektor Contemporary South Asian Studies Pro-
gramme, School of Interdisciplinary Area Studies, Oxford University. 

Pierwszej sesji, która była poświęcona zagadnieniom gospodarczym, przewodni-
czyła dr Kate Sullivan (Oxford University). Referaty wygłosili: dr Karina Jędrzejowska 
(ISM UW) pt. Financial sector development in India and South Asia; prof. Matthew 
McCartney (Oxford University) pt. From boom to bust and back again: A comparative 
study of India and Pakistan, 2003–2013 oraz dr Agnieszka Aleksy-Szucsich (ISM 
UW) pt. Ethnolinguistic diversity and economic performance: The case of India and 
Pakistan. Dyskutantem była dr Aleksandra Jarczewska (ISM UW).

Dr Karina Jędrzejowska przedstawiła rozwój sektora fi nansowego w Indiach 
i Azji Południowej. Prof. Matthew McCartney dokonał analizy porównawczej modelu 
rozwoju gospodarczego Indii i Pakistanu w latach 2003–2013. Dr Agnieszka Aleksy-
-Szucsich skupiła się na wpływie etnolingwistycznej różnorodności na tempo rozwoju 
gospodarczego Indii i Pakistanu. Podczas dyskusji rozważano zależność między demo-
kracją a rozwojem Azji Południowej, poruszano problematykę współpracy gospodarczej



230 Aleksandra Jaskólska, Karina Jędrzejowska, Marcin Kaczmarski, Maciej Raś

państw w Azji Południowej. Badacze zwrócili uwagę na niski poziom integracji w tym 
regionie. Państwa, w tym Indie, nadal prowadzą politykę protekcjonistyczną. Dotyczy 
to również sektora bankowego.

Moderatorem drugiego panelu, który dotyczył analizy regionalnego kompleksu 
bezpieczeństwa w regionie Azji Południowej, był prof. Mathew McCartney. Referaty 
przedstawili: dr Kate Sullivan (Oxford University) pt. Is India a responsible nuclear 
power?, Patryk Kugiel (Polski Instytutów Studiów Międzynarodowych) pt. India’s soft 
power and regional cooperation in South Asia oraz dr Jakub Zajączkowski (ISM UW) 
pt. Great powers game in the region of South Asia – Security dilemma perspectives. 
Dyskutantem był dr Marcin Kaczmarski (ISM UW).

W pierwszym wystąpieniu dr Kate Sullivan skupiła się na odpowiedzi na pyta-
nie, czy Indie są odpowiedzialnym mocarstwem atomowym. W kolejnym wystąpie-
niu Patryk Kugiel omówił kwestie związane ze współpracą państw w Azji Południo-
wej w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli Indii. Referat 
kończący konferencję wygłosił dr Jakub Zajączkowski, który przedstawił zagadnienia 
związane z problematyką dylematu bezpieczeństwa Indii oraz Chin i USA w regionie 
Azji Południowej. 

Konferencję podsumował dr Bogusław Zaleski (ISM UW), który zwrócił uwagę 
na dynamikę zmian zachodzących w regionie Azji Południowej nie tylko w sferze 
gospodarki, lecz także w kwestiach związanych z budową mechanizmów bezpieczeń-
stwa regionalnego. Podkreślił istotną rolę Indii w kształtowaniu się nowej rzeczywi-
stości w omawianym regionie. Dr Zaleski zaznaczył także, że zmiany zachodzące 
w ostatnich dwóch dekadach w Azji Południowej będą miały coraz większy wpływ 
na układ sił nie tylko w omawianym regionie, lecz także w całej Azji. 

Problematyka bezpieczeństwa w sąsiadującym z Azją Południową regionem 
była tematem konferencji Kaukaz i Azja Centralna: Wyzwania wewnętrzne i czynniki 
zewnętrzne (Caucasus and Central Asia: Domestic Challenges and Foreign Impacts), 
która odbyła się 21 listopada 2013 r. W roli współorganizatorów wystąpili Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet w Ostrawie. Tematyka 
konferencji ogniskowała się wokół dynamiki regionalnej w regionach Kaukazu oraz 
Azji Centralnej. Główne pytania badawcze, na jakie próbowali odpowiedzieć prele-
genci, skupiały się na kwestiach dynamiki sytuacji wewnętrznej w poszczególnych 
państwach, dynamice relacji wewnątrz regionów Azji Centralnej i Kaukazu oraz na 
roli aktorów zewnętrznych – Chin, Rosji oraz Unii Europejskiej.

Pierwsza sesja była poświęcona zagadnieniom relacji między polityką wewnętrzną 
i zagraniczną w obu regionach oraz roli aktorów zewnętrznych. 

Otwierając konferencję dr Marcin Kaczmarski (ISM UW) przedstawił referat ana-
lizujący wpływ Rosji i Chin na politykę wewnętrzną oraz kształt reżimów w pań-
stwach Azji Centralnej. Dr Andrzej Szeptycki (ISM UW) scharakteryzował politykę 
Unii Europejskiej wobec krajów Kaukazu Południowego po ustanowieniu formuły 
współpracy Partnerstwa Wschodniego. Mateusz Bajek (doktorant UW) w swoim 
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wystąpieniu omówił zagadnienie polityki Rosji wobec regionu Kaukazu, ze szcze-
gólnym naciskiem na relacje Rosji z Gruzją. Najwięcej kontrowersji w dyskusjach 
wywołał stopień samodzielności poszczególnych krajów i zdolności do oparcia się 
presji zewnętrznej. Dyskutanci podkreślali zarówno zróżnicowanie krajów Kaukazu 
i Azji Centralnej, jak i bardzo różny stopień zaangażowania aktorów zewnętrznych 
w sprawy obu regionów.

Druga sesja seminarium była skupiona na zagadnieniach relacji wewnętrznych 
w poszczególnych państwach Kaukazu i Azji Centralnej.

Dr Vincenc Kopeček (Uniwersytet w Ostrawie) przedstawił zagadnienie zmiany 
reżimu wewnętrznego w Gruzji (w 2003 i 2013 r.), a także wiążące się z tym prze-
sunięcia w elitach politycznych i gospodarczych. Mgr Tomáš Hoch (Uniwersy-
tet w Ostrawie) omówił przypadek formowania się elit politycznych w Abchazji. 
Prof. Emil Souleimanov (Uniwersytet Karola w Pradze) prezentował dynamikę ewo-
lucji elit Kaukazu Północnego w okresie rządów Władimira Putina. Dr Slavomír Horák 
(Uniwersytet Karola w Pradze) omówił polityczną transformację, jaka dokonała się 
w Turkmenistanie po 2007 r. i objęciu stanowiska prezydenta przez Gurganbuły Ber-
dymuhammedowa. Dyskusje toczące się po tych wystąpieniach były zogniskowane 
na kwestiach teoretycznych – metodach badania ewolucji elit poszczególnych akto-
rów politycznych. Kontrowersje pomiędzy uczestnikami wywołało znaczenie kultury 
politycznej, ukształtowanej w krajach Kaukazu i Azji Centralnej z jednej strony przez 
okres sowiecki, z drugiej tradycje lokalne.

Dr Szymon Kardaś (ISM UW) w wystąpieniu zamykającym seminarium połączył 
kwestie relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Tematem jego wystąpienia był wpływ 
aktorów spoza regionu na relacje pomiędzy poszczególnymi państwami w dziedzi-
nie bezpieczeństwa, energetyki oraz wykorzystania rzek transgraniczych. Problema-
tyka wodno-energetyczna łączyła zarówno zagadnienia omawiane w pierwszej sesji
– rolę aktorów zewnętrznych, spoza regionu oraz kwestie polityki stricte wewnętrznej, 
w tym skład i ewolucję elit polityczno-gospodarczych oraz wagę kultury politycznej.

Na konferencjach ISM podejmowano także problematykę dotyczącą strategii UE 
wobec Rosji oraz Azji Wschodniej, w tym implikacji dla Polski oraz omawiano kwe-
stie dotyczące transformacji gospodarczej w Europie Środkowej i problematykę kry-
zysu gospodarczego w Unii Europejskiej.

Międzynarodowa konferencja naukowa Rosja – Polska – Unia Europejska. 
Polityka, gospodarka, edukacja, która odbyła się 13 grudnia 2013 r. w Warszawie, 
w budynku dawnej biblioteki uniwersyteckiej (tzw. stary BUW), została zorganizo-
wana przez ISM UW wspólnie z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humani-
stycznym (RGGU) w Moskwie. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele 
uczelni kaliningradzkich, w tym fi lii RGGU w Kaliningradzie oraz Bałtyckiego Uni-
wersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta. Językami roboczymi konferencji były 
polski i rosyjski. Słowo wstępne na otwarcie konferencji wygłosiła prorektor UW 
prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior.
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Głównym celem konferencji stało się zaprezentowanie polskiego i rosyjskiego 
spojrzenia na kwestię budowania jedności Starego Kontynentu w różnych jej wymia-
rach. W poszczególnych panelach badacze skupiali się na analizie zjawisk i procesów 
spajających bądź różniących państwa europejskie w sferze polityki, relacji społecz-
nych, gospodarki, jak również edukacji i wychowania. Zaletą przedstawionych refe-
ratów okazała się także ich interdyscyplinarność – naukowcy wywodzili się bowiem 
zarówno ze środowisk politologów i badaczy stosunków międzynarodowych, jak 
i socjologów oraz pedagogów.

W większości wystąpień oraz w trakcie następującej po nich ożywionej dysku-
sji prezentowano stanowisko, iż – mimo wielu dzielących ich różnic – zachodnia 
i wschodnia część Europy są „skazane na współpracę” oraz, w dalszej kolejności, stop-
niową (czasem: selektywną) integrację. Za jeden z najważniejszych i najbardziej przy-
szłościowych kierunków owej kooperacji uznano budowę wspólnej europejskiej prze-
strzeni naukowo-edukacyjnej. Zgodnie stwierdzono, że powodzenie w tym zakresie 
wpłynie korzystnie na inne obszary relacji Unia Europejska – Rosja (szerzej: Europa 
Wschodnia), przyspieszając zbliżenie tych podmiotów, szczególnie poprzez znoszenie 
(ograniczanie) potencjału nieufności we wzajemnych stosunkach. Sprzyjać będzie też 
lepszej identyfi kacji potrzeb i dążeń partnera oraz wzmacnianiu poczucia wspólnoto-
wości, w tym w zakresie podzielanych wartości.

Dostrzeżono przy tym znaczenie Polski, także w kontekście wspomnianej współ-
pracy naukowej. Co warte podkreślenia, rola polskich uczelni we współpracy unijno-
-rosyjskiej była uwypuklana zwłaszcza przez uczonych rosyjskich. Wskazywali oni 
nie tylko na kompetencje merytoryczne polskiego środowiska naukowego w badaniach 
rosjoznawczych, ale – przede wszystkim – na bliskość środowisk naukowych Polski 
i Rosji, warunkowaną podobieństwem doświadczeń oraz dobrą znajomością kultury 
i mentalności partnera. Goście z Rosji podkreślali również chęć skorzystania z pol-
skich doświadczeń związanych z reformą systemu edukacji na różnych poziomach 
kształcenia oraz doskonalenia badań naukowych.

Ze strony ISM UW konferencję organizowali i prezentowali referaty młodzi bada-
cze. Swoje wystąpienia wygłosili: dr Marcin Kaczmarski (Wzajemne postrzeganie 
Polski i Rosji), dr Maciej Raś (Regiony w relacjach UE – Rosja), dr Anna Wróbel 
(Wpływ akcesji Polski do UE i Rosji do WTO na dwustronną wymianę handlową), 
mgr Aleksandra Jaskólska (Znaczenie programów Erasmus/Mundus w rozwoju wspól-
nej przestrzeni naukowo-badawczej i edukacyjnej w Europie). Panel na temat Edukacja 
i wychowanie w budowaniu jedności Starego Kontynentu prowadził dr Jakub Zającz-
kowski, zastępca dyrektora ISM do spraw badań naukowych i współpracy zagranicznej.

Wydarzenie przyciągnęło liczne grono uczestników – wzięło w nim udział ponad 
pięćdziesięciu pracowników naukowych i studentów. Na uwagę zasługiwał przy tym 
fakt, iż do dyskusji chętnie włączali się przedstawiciele środowiska studenckiego, 
zwłaszcza studenci z Koła Naukowego „Wschodniego”, działającego w ramach 
ISM UW.
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Dyskusję na temat UE podjęto podczas wizyty studyjnej ISM w dniach 17–23 stycz -
nia 2014 r. na Tajwanie. Delegacja ISM w w składzie: prof. dr hab. Edward Haliżak 
(dyrektor ISM), dr Karina Jędrzejowska (kierownik anglojęzycznych studiów licen-
cjackich i magisterskich) oraz dr Maciej Raś (kierownik anglojęzycznych studiów 
doktoranckich) na zaproszenie Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej odwiedziła 
szereg tajwańskich instytucji naukowych w celu m.in. rozszerzenia istniejących umów 
o współpracy oraz zawarcia nowych porozumień dotyczących wymiany studentów 
i wykładowców. Większości spotkań z władzami tajwańskich uniwersytetów towa-
rzyszyły spotkania i debaty ze studentami oraz pracownikami wydziałów stosunków 
międzynarodowych. W czasie seminarium na Tamkang University zorganizowanym 
przez Department of Global Political Economy dyskutowano na temat bieżących pro-
blemów Unii Europejskiej i Azji Wschodniej. Poruszono m.in. kwestię analogii mię-
dzy sytuacją na Ukrainie oraz pozycją Tajwanu. Zwrócono uwagę, że w obu przypad-
kach występuje walka o wpływy między dwoma mocarstwami, jakimi są odpowiednio 
Rosja i Unia Europejska oraz Chiny i Stany Zjednoczone. Podobna analogia została 
wysunięta podczas seminarium na National Chengchi University, gdzie studenci i pra-
cownicy Center for CIS Studies byli szczególnie zainteresowani postrzeganiem Rosji 
przez Polskę oraz relacjami między Unią Europejską a Rosją. Tematem spotkania na 
National Chung Hsing University z władzami i pracownikami Graduate Institute of 
International Politics były doświadczenia transformacji gospodarczej w Polsce i na 
Tajwanie. Badaczy z Tajwanu interesował w szczególności wpływ członkostwa w Unii 
Europejskiej na rozwój gospodarczy Polski, w tym sposób fi nansowania przez UE 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwości przeniesienia tych mechanizmów 
na rynek tajwański. Z kolei na seminarium na National Sun Yat-sen University dysku-
towano na temat relacji gospodarczych między Tajwanem a Chinami. Znaczną część 
debaty poświęcono konsekwencjom, jakie dla suwerenności monetarnej Tajwanu nie-
sie stopniowe umiędzynarodowianie chińskiego juana. Temat ten powrócił w czasie 
spotkania z dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Academia Sinica, prof. Yu-Shan 
Wu. W czasie spotkania w Akademii Nauk dyskutowano ponadto o kierunkach pol-
skiej polityki zagranicznej oraz doświadczeniach transformacji ustrojowej. 
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Beate Jahn

A Guide to Publishing
in International Relations Journals

Successfully publishing in international relations (IR) journals is an important aspect 
of our intellectual as well as professional life. Publications make our research available 
to a wider audience who may draw political or intellectual inspiration from it; it also 
opens up the possibility of constructive feedback for our work and of making connec-
tions to scholars working on similar issues; and it is important for our career devel-
opment. On the basis of my experience as a current editor-in-chief of the European 
Journal of International Relations (EJIR), I have compiled some guidelines designed 
to help especially young scholars to publish their work successfully. 

Context

In order to understand the dynamics of the publishing process, it is helpful to be aware 
of the context in which professional journals operate. Professional journals are a prod-
uct that is bought and sold on the market. The production of journals costs money and 
publishers need to balance those costs against the income they receive from selling 
the journals. This balance is expressed in an annual ‘allowance’ of page numbers for 
any given journal which in turn puts the most important limitation on the work of the 
editors: they cannot accept more articles for publication than they have page numbers 
at their disposal.

This context has important implications not just for journal editors, but also for 
authors: even perfectly publishable articles will not necessarily be published because 
they are competing for space with others. Authors can, however, enhance their chances 
of publication at three core points of the process: by submitting to the right journal, 
by enhancing the quality of their manuscript, and through their response at the revi-
sion stage. 
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1. Identify the right journal

There are considerable differences between journals and the most important fi rst step 
for any author is to identify a journal that best matches their research. The two most 
important criteria to bear in mind here are the substantive mission or intellectual iden-
tity of the journal on the one hand, and its ranking amongst competitor journals on 
the other. 

Generally, the higher a journal is ranked, the more submissions it will get and 
hence the lower the percentage of manuscripts it can accept for publication. Submit-
ting an article to a highly ranked journal thus means competing with lots of other high 
quality articles.

Yet, the chances of acceptance are also dependent on the intellectual and/or politi-
cal mission of the journal. Some journals aim to represent a wide range of issue areas, 
theoretical approaches, methodological approaches in the fi eld (EJIR, Review of Inter-
national Studies), others specialize in or support particular approaches (International 
Organization, International Political Sociology), some are devoted to certain issue 
areas (Security Dialogue, Journal of Peace Research), and while some journals target 
a readership of policy-makers (The Washington Quarterly), others target a largely aca-
demic audience (International Theory). The journals are in general interested in a wide 
audience and good citations. Hence, the better the fi t between a particular manuscript 
and a journal’s mission, the better the chances of publication.

Authors therefore should
 identify the subject area, the theoretical and methodological approach of their 

work, and the audience for whom this work will be of interest – and then fi nd 
a journal that matches these criteria most closely (read the editorials, take 
a look at the kind of work that a journal publishes, identify the journals that 
you cite most frequently in your own work);

 assess the quality of their own work in order to decide, confronted with a range 
of options, whether to aim for a higher or lower ranking journal (compare your 
work with that published in potential target journals).

2. Enhance the quality of the manuscript

Confronted with more good quality manuscripts than they can publish, journal edi-
tors apply a range of criteria to help them make decisions. Assuming that the topic, 
approach and intended audience fi t those of the journal, editors are interested in pub-
lishing the ‘best’ manuscripts. Albeit with some variation, three criteria stand out in 
this process: originality, signifi cance, rigor/quality.
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2.1. Originality

The manuscript should present new material or a new argument or a new approach 
(individually or in combination). 

Authors can enhance the quality of their manuscript, therefore, if they
 identify clearly what is original about their contribution,
 identify the nature of this originality (is it new material, is it a new argument, 

is it a new approach to an old problem?),
 identify clearly what difference this material/argument/approach makes to the 

existing knowledge/theories/debates in the fi eld (what problem does this mate-
rial/argument/approach allow us to solve? And does the paper either provide 
that solution or at least chart a clear path towards it?),

 and formulate this claim clearly in the abstract and the introduction.

2.2. Signifi cance

Having established that an article has something original to offer, it is crucial to iden-
tify the signifi cance of this contribution. Is the problem to which the article makes 
a contribution an important problem that lies at the core of the discipline and/or inter-
national politics? How many readers of the journal will be interested in this problem? 
Does the argument have implications beyond the particular context in which it is 
developed? Can the new approach be applied to a wide range of cases? 

Authors therefore should 
 identify the broader context to which the particular study makes a contribu-

tion,
 thoroughly engage with and analyse the relevant literature (what are the 

strengths and weaknesses of this literature and how does this study advance it? 
Does it undermine existing assumptions, does it confi rm existing assumptions, 
does it provide an argument that makes sense of existing contradictions?),

 frame the entire study in such a way as to foreground the originality and, even 
more importantly, the signifi cance of its contribution to the wider fi eld.

Most studies in international relations are clearly limited in their signifi cance. 
A study may simply confi rm existing theories or widely held assumptions; the appli-
cation of existing approaches to new geographical or issue areas may not produce 
radically unexpected results or insights; a study may provide an in-depth analysis of 
a particular theoretical or practical issue that is not generalizable across cases. 
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Authors should therefore identify the potential signifi cance of their study and
 target specialist journals for research of limited signifi cance,
 target journals with a wider remit for studies with extensive signifi cance,
 or (if a thorough theoretical engagement and the particular case together take 

up too much space) consider submitting two articles – one foregrounding the 
case study to a specialist journal and one setting out the theoretical signifi -
cance to a more general journal.

2.3. Quality

Once the originality and signifi cance of the study has been established, its chance of 
being published depends largely on its quality. A lack of engagement with relevant 
literature, a lack of evidence for assertions in the text, a lack of careful and precise for-
mulations undermines the intellectual claims of the manuscript and provides reviewers 
with the opportunity to dismiss an otherwise good idea. Moreover, each submission 
competes with other manuscripts for scarce space in the journal. If the potential of an 
article is not yet fully realized (in terms of living up to the requirements of scholarly 
writing), it will lose out against competitors – even if the ideas expressed in the former 
are potentially more exciting and signifi cant than those of the latter. 

Authors can enhance the quality of their manuscript by
 always submitting a fi nal version of the highest possible standard (let peers 

read your paper and revise it in light of their comments and criticisms – both 
in terms of substance as well as in terms of presentation) and never a ‘draft’,

 making sure that the text engages with all the relevant literature in substantive 
terms (do not just refer the reader to other literature, but explicitly state which 
elements of that literature are relevant for the current argument),

 treating the work of other authors carefully and with respect (acknowledge its 
achievements as well as its limitations), 

 using precise formulations throughout,
 writing in an accessible, but not too idiomatic style,
 backing up all claims and assertions with evidence,
 formatting the manuscript in the house style of the target journal and submit-

ting a clean copy (no typos, no mixing of different formats, no unfi nished 
sentences, sections, bibliographies, no awkward formulations),

 remembering that successfully communicating the fi ndings of research is as 
important and diffi cult as doing the research itself (pick the readers up from 
their position and lead them on a clearly signposted path through the refl ec-
tions to the fi ndings of the study).
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3. Response to editorial decisions

Once the manuscript has been submitted, it will most likely be sent out for review. 
On the basis of the reviewers’ reports, the editors will make a decision – that may 
range from rejection through some form of major or minor revisions to conditional 
or unconditional acceptance. It is exceedingly rare for an article to be accepted in the 
fi rst round (if that happens, celebrate!). In the case of a rejection or an offer to revise 
and resubmit,

it is crucial that authors
 read the reviews carefully (often one has to do this repeatedly because it will 

take time to get over one’s disappointment and to be able to see one’s own 
work from the point of view of an outsider) in order to identify the problem 
– this is a precondition not only for revisions that are being resubmitted, but 
also for rejected papers if they are to be reworked and submitted elsewhere,

 interpret the demands of the reviewers and editors as generally pointing 
towards a genuine intellectual problem that the article needs to thoroughly 
address (do not simply add a footnote and thus demonstrate either an inability 
or an unwillingness to recognize and address such a problem),

 widen and deepen their argument in answer to the comments of the review-
ers and editors or thoroughly revise the presentation in response to reviewers’ 
misunderstandings,

 make sure that the changes in one part of the manuscript are properly worked 
through the entire text so as to avoid the creation of internal contradictions or 
multiple and confusing formulations,

 on resubmission, write a cover letter to the editors that explains exactly where 
and how changes have been made in response to the reviewers’ and editors’ 
comments and on what grounds some of these comments were not taken up 
(demonstrate that all the requirements have been considered carefully and, 
where appropriate, thoroughly answered).

Following these guidelines is not a guarantee for publication, but it will improve 
the quality of manuscripts and enhance their chances of publication. Good luck!
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R E C E N Z J E

Ryszard Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefi e euroatlantyckiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 311.

Jedną z najważniejszych cech systemu międzynarodowego na przełomie pierwszej i drugiej 
dekady XXI wieku jest jego burzliwa transformacja, niezwykle duża dynamika zmian, wymu-
szające poważną ewolucję bądź nawet zmiany w dotychczasowej polityce państw. Dotyczy to 
oczywiście również polityki zagranicznej Polski. Mając na uwadze zarówno bliższe, jak i dalsze 
środowisko międzynarodowe naszego kraju, za szczególnie istotne dla polskiej polityki zagra-
nicznej należy uznać:

– zmniejszenie roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych w porów-
naniu do tej zajmowanej w latach 90. XX wieku. Osłabienie hegemonii USA jest następstwem 
m.in. prowadzenia przez to supermocarstwo w pierwszej dekadzie XXI wieku dwóch wojen 
(w Afganistanie i Iraku) oraz wywołanego przez Stany Zjednoczone w 2008 r. kryzysu fi nan-
sowo-gospodarczego, który znacznie zmniejszył wiarygodność modelu społeczno-gospodar-
czego USA jako wzorca rozwojowego dla reszty świata. Występujący w tym samym czasie 
wzrost roli międzynarodowej ChRL oraz innych państw zaliczanych do grupy BRICS wpływa 
na przyspieszoną ewolucję globalnego systemu międzynarodowego – przerastania układu jed-
nobiegunowego, z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych, w system wielobiegunowy. Jedną 
z najważniejszych dla Polski zmian w polityce Stanów Zjednoczonych jest priorytetowe trak-
towanie przez administrację prezydenta Baracka Obamy regionu Azji Południowo-Wschodniej 
i zmniejszenie roli Europy, w tym subregionu środkowoeuropejskiego, w strategii amerykańskiej;

– postępujący kryzys NATO, m.in. w wyniku prowadzonej operacji ISAF w Afganistanie 
oraz kolejnych rozszerzeń tego Sojuszu, które doprowadziły do utraty przez niego spoistości 
oraz w znacznym stopniu także wiarygodności;

– kryzys strefy euro i zauważalny „uwiąd” idei integracyjnej w Europie oraz związany 
z tym wzrost postaw eurosceptycznych wśród państw członkowskich Unii Europejskich, choć 
póki co, nie dotyczy to społeczeństwa polskiego;

– wzmocnienie tendencji do renacjonalizacji polityki zagranicznej państw członkowskich 
Unii Europejskiej;

– wzrost międzynarodowej roli Niemiec i Rosji; obaj nasi najwięksi sąsiedzi znacznie 
wzmocnili w ostatnich latach swoją pozycję międzynarodową (role międzynarodowe), stając 
się „głównymi rozgrywającymi” – Niemcy w UE, a Rosja na obszarze WNP.

W kontekście wymienionych procesów pojawia się uzasadnione pytanie: Jakie są i mogą 
być ich implikacje dla Polski i polskiej polityki zagranicznej? (np. dla polskiej polityki bezpie-
czeństwa realizowanej w relacjach transatlantyckich, dla polityki integracyjnej naszego kraju 
oraz dla stosunków dwustronnych Polski z USA, RFN i Rosją). Jest to również pytanie o to, 
jaki jest i jaki powinien być związany z wyżej wymienionymi tendencjami środowiska mię-
dzynarodowego naszego kraju zakres modyfi kacji bądź zmiany celów realizowanych w polskiej 
polityce zagranicznej na jej głównych kierunkach, zarówno w wymiarze wielostronnym, jak 
i w stosunkach bilateralnych? Na te jak i inne pytania oraz podstawowe dylematy dotyczące 
polskiej polityki zagranicznej okresu pozimnowojennego, ze szczególnym wyeksponowaniem 
kluczowych kwestii dla polskiej polityki zagranicznej w ostatnich latach, łatwiej znaleźć odpo-
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wiedź po  lekturze pracy autorstwa Ryszarda Zięby pt. Polityka zagraniczna Polski w strefi e 
euroatlantyckiej.

Autor recenzowanej pracy od wielu lat należy do najwybitniejszych polskich badaczy 
polityki zagranicznej Polski, stosunków międzynarodowych, w tym teorii polityki zagranicznej 
i teorii stosunków międzynarodowych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodo-
wym i międzynarodowym, w tym polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Z tego zakresu 
opublikował wiele monografi i oraz kilkadziesiąt artykułów zamieszczonych w pracach zbioro-
wych i czasopismach naukowych, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i uzna-
niem zarówno wśród badaczy wyżej wymienionych zagadnień, jak i innych osób chcących 
poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Monografi a autorstwa Ryszarda Zięby Polityka zagraniczna Polski w strefi e euroatlan-
tyckiej jest dziełem bardzo wartościowym i potrzebnym. Jej lektura pozwala na zapoznanie 
się z głównymi uwarunkowaniami oraz etapami i ich cechami charakterystycznymi dla poli-
tyki zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym na jej głównych kierunkach aktywności. 
Głównym celem badawczym recenzowanej pracy jest polityka zagraniczna demokratycznej 
Polski, prowadzona w strefi e euroatlantyckiej. Jak słusznie zaznacza autor, „jest to zasadni-
cza część całej polskiej polityki zagranicznej, gdyż na tym rozległym obszarze są ulokowane 
najważniejsze nasze interesy narodowe, a aktywność polskiej dyplomacji w innych regionach 
świata jest niewielka” (s. 11). Zaangażowanie Polski w strefi e euroatlantyckiej – pisze Ryszard 
Zięba – stanowi zasadniczą część jej polityki zagranicznej. Tutaj umiejscowione są bowiem 
polskie interesy narodowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, rozwoju 
cywilizacyjnego i budowaniem pozycji i prestiżu międzynarodowego państwa i narodu pol-
skiego (s. 9). W pełni podzielam stanowisko autora zaprezentowane we Wprowadzeniu oma-
wianej monografi i, że najważniejszym problemem dla polskiej polityki zagranicznej w drugiej 
dekadzie XXI wieku jest polityka wschodnia, zwłaszcza wobec Rosji, gdyż stwarza szanse na 
zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa, szybszego rozwoju oraz wysokiej pozycji międzyna-
rodowej i prestiżu Polski i Polaków wśród innych państw i narodów świata (s. 10–11). Sadzę, że 
ze względu na tytuł monografi i, warto by było we Wprowadzeniu nieco szerzej odnieść się do 
zakresu treściowego określenia „strefa euroatlantycka”. Należy też doprecyzować, że Niemcy 
stały się najważniejszym partnerem gospodarczym Polski od początku lat 90. XX wieku (s. 12).

Struktura pracy ma charakter problemowo-chronologiczny, co pozwoliło na przedstawienie 
i analizę wydarzeń, zjawisk i problemów występujących od 1989 r. na głównych kierunkach 
polityki zagranicznej Polski, zarówno w wymiarze wielostronnym jak i bilateralnym. Podstawę 
źródłową monografi i stanowią ofi cjalne dokumenty rządu polskiego, prezydenta RP, exposé 
premierów i ministrów spraw zagranicznych, zawarte umowy międzynarodowe i podpisywane 
wspólne oświadczenia. W pracy została wykorzystana również rozległa literatura przedmiotu, 
zarówno polskojęzyczna jak i obcojęzyczna, w tym liczne monografi e, prace zbiorowe oraz 
artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach specjalistycznych.

Wprowadzenie do głównych wątków rozważań stanowi rozdział pierwszy Uwarunkowania 
polityki zagranicznej Polski w strefi e euroatlantyckiej. Całość uwarunkowań jest oparta na ich 
modelu, wprowadzonym do polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych przez Ryszarda 
Ziębę ponad dwie dekady temu. Są one pomieszczone w czterech grupach, jako uwarunko-
wania wewnętrzne obiektywne i subiektywne oraz zewnętrzne (międzynarodowe) obiektywne 
i subiektywne. Autor w sposób syntetyczny ukazał najważniejsze obiektywne uwarunkowania 
wewnętrzne polityki zagranicznej Polski, składające się na szeroko rozumianą siłę fi zyczną 
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naszego kraju (środowisko geografi czne i położenie geopolityczne, potencjał ludnościowy, 
gospodarczy, naukowo-techniczny i militarny oraz system społeczno-polityczny) oraz uwa-
runkowania wewnętrzne o charakterze subiektywnym (percepcja środowiska międzynarodo-
wego oraz postawy społeczne wobec innych państw i narodów, koncepcje polityki zagranicz-
nej, jakość i aktywność polskiej służby zagranicznej i dyplomacji). Szczególnie interesujące 
w tej części omawianej pracy są rozważania dotyczące koncepcji polityki zagranicznej Polski. 
Autor akcentuje, że faktycznie – choć tego publicznie nie sformułowano – już na początku lat 
90. XX wieku zarówno polskie elity solidarnościowe, jak i postkomunistyczne uznały Rosję 
za głównego przeciwnika Polski, co znalazło swój koncepcyjny wyraz w odwoływaniu się do 
idei jagiellońskiej oraz do znanej z okresu międzywojennego koncepcji federacyjnej i idei pro-
meteizmu (s. 29). Równie interesujące są watki dotyczące załamania się konsensusu wszyst-
kich liczących się sił politycznych w naszym kraju co do koncepcji i celów polskiej polityki 
zagranicznej po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. W Polsce 
– pisze Ryszard Zięba – zaczęły konkurować ze sobą – oparte na różnych inspiracjach ideowych 
– koncepcje polskiej polityki zagranicznej. „Rozpoczął się wtedy spór o generalia, czyli o pod-
stawowe cele i kierunki polityki zagranicznej. Spór ten toczy się do dziś w trzech kwestiach: 
stosunku do USA, roli Polski w Unii Europejskiej oraz stosunku do Rosji” (s. 30). Znacznie 
skromniej zostały potraktowane uwarunkowania zewnętrzne (międzynarodowe) polityki zagra-
nicznej Polski, zarówno obiektywne (trendy ewolucji sytuacji międzynarodowej wokół Polski, 
pozycja międzynarodowa Polski, struktura i zasięg umownych powiązań międzynarodowych 
państwa oraz obowiązujące prawo międzynarodowe) oraz uwarunkowania zewnętrzne (między-
narodowe) o charakterze subiektywnym (np. postrzeganie Polski i Polaków przez otoczenie mię-
dzynarodowe, koncepcje polityki zagranicznej innych państw). Rozumiem, że takie rozłożenie 
akcentów zostało wymuszone przez ograniczone ramy objętościowe monografi i.

Mając na uwadze wyżej wymienione uwarunkowania autor formułuje generalną ocenę 
zawierającą się w stwierdzeniu, że Polska polityka zagraniczna od czasu rozpoczęcia w 1989 r. 
pomyślnej transformacji ustrojowej niezmiennie znajduje się w korzystnych uwarunkowaniach 
zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Przeważają mocne strony nad słabymi oraz 
szanse nad zagrożeniami (s. 37).

W rozdziale drugim NATO w polskiej polityce zagranicznej szeroko zostały omówione 
najważniejsze etapy i problemy związane z dążeniem Polski do członkostwa w tym Soju-
szu, w tym motywy rzeczywiste i deklarowane kolejnych grup rządzących w naszym kraju 
dążących do realizacji tego celu. Za szczególnie interesującą uważam drugą część tego roz-
działu poświęconą pozycji i roli Polski w NATO, w której zostały wyeksponowane m.in. kwe-
stie związane z: poparciem przez nasz kraj polityki „otwartych drzwi” Sojuszu, poparciem 
kontrowersyjnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego wojny NATO z FR Jugosła-
wii (tzw. wojny o Kosowo), rozpoczętej 24 marca 1999 r.; udziałem Polski w pracach nad 
przyjętą 19 listopada 2010 r. w Lizbonie nową koncepcją strategiczną NATO. Sadzę, że ze 
względu na daleko idące implikacje, jakie ma przegrywana przez NATO wojna w Afganista-
nie dla dalszego funkcjonowania Sojuszu, w tym jego funkcji i spoistości, nazbyt syntetycznie 
zostały potraktowane zagadnienia dotyczące zakończenia operacji ISAF. Warto byłoby bardziej 
wyeksponować chociażby to, jak zmieniały się główne cele, które USA i pozostałe państwa 
członkowskie NATO chciały zrealizować poprzez swoje militarne zaangażowanie w Afgani-
stanie i od których realizacji uzależniały w kolejnych latach uznanie tej „misji” za końcowy
sukces USA i Sojuszu.



244 Recenzje

Najważniejszym wątkiem rozważań zamieszczonych w rozdziale trzecim Unia Europej-
ska w polskiej polityce zagranicznej jest ukazanie pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej po 
sfi nalizowaniu przez nasz kraj rozmów akcesyjnych i uzyskaniu z dniem 1 maja 2004 r. człon-
kostwa w tej strukturze integracyjnej. Lektura tej części omawianej pracy pozwala na uchwy-
cenie istoty zarówno koncepcji, jak i praktyki polityki integracyjnej Polski, w tym stanowiska 
zajmowanego przez kolejne rządy naszego kraju w sprawie modelu integracji w ramach UE 
i związanych z tym kolejnych reform instytucjonalnych UE oraz sporów, jakie w tym zakresie 
wystąpiły między naszym krajem a niektórymi państwami członkowskimi UE. Szeroko i w spo-
sób niezwykle kompetentny zostały omówione najważniejsze aspekty związane z udziałem 
Polski w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Przy czym akcent został postawiony na 
ukazanie udziału Polski w polityce obronnej UE (reakcja Polski na proklamowanie i rozwój 
EPBiO, udział w budowaniu zasobów i zdolności EPBiO/WPBiO, udział w operacjach reago-
wania kryzysowego). Autor wskazuje na istotną zmianę, jaka nastąpiła w polityce integracyjnej 
rządu PO/PSL, powstałego jesienią 2007 r., która dotyczyła przede wszystkim stanowiska Pol-
ski wobec polityki obronnej UE. Polska bowiem przestała być hamulcowym integracji w tym 
obszarze i zaczęła podejmować działania zmierzające do wzmocnienia WPBiO.

W całym okresie pozimnowojennym w polityce zagranicznej Polski w płaszczyźnie bezpie-
czeństwa kolejne grupy rządzące naszego kraju wiodącą rolę wyznaczały relacjom ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki. Dlatego też zasadne jest, że pierwszy rozdział monografi i autorstwa 
Ryszarda Zięby dotyczący relacji bilateralnych Polski na jej głównych kierunkach aktywności 
międzynarodowej, a czwarty, w kolejności zamieszczony w pracy, jest poświęcony relacjom 
dwustronnym Polski ze Stanami Zjednoczonymi. W rozdziale czwartym omawianej monografi i 
zatytułowanym Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki autor wyodrębnił trzy główne etapy 
w stosunkach polsko-amerykańskich w omawianym okresie: etap budowania więzi sojuszni-
czych w ramach NATO (1989–1999); etap bandwagoning Polski względem USA, a momen-
tami nawet samowasalizacji, a następnie klientelizmu wobec Waszyngtonu (1999–2007); etap 
racjonalizacji stosunków (od 2007 r.). W każdym z tych etapów szeroko zostały omówione ich 
cechy najbardziej charakterystyczne. Przykładowo, dla każdego czytelnika wielce interesujące 
będą zapewne wątki związane z relacjami polsko-amerykańskimi w latach 1999–2007, w któ-
rych autor wskazuje na główne argumenty świadczące o trafności tezy o Polsce jako „koniu 
trojańskim USA w Europie” (s. 118 i nast.). Warto w tym miejscu przynajmniej odnotować, że 
podjęta przez rząd PO/PSL próba zrównoważenia stosunków politycznych z USA, w praktyce 
zaowocowała znacznym zacieśnieniem dwustronnej współpracy polsko-amerykańskiej w dzie-
dzinie bezpieczeństwa militarnego. Wraz z rosnącą obecnością sił zbrojnych USA w Polsce, 
wzrasta także w naszym kraju tendencja do postrzegania wzrostu bezpieczeństwa naszego kraju 
nie tyle w gwarancjach sojuszniczych NATO, ile przede wszystkim w umacnianiu bilateralnej 
współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz we wzmacnianiu własnego 
potencjału obronnego.

We wnioskach końcowych rozdziału czwartego autor trafnie zauważa, że pomimo rewi-
dowanej przez USA swojej polityki wobec Europy, w Polsce nadal utrzymuje się generalnie 
proamerykańskie nastawienie większości elit politycznych. A więc trudno jest zracjonalizować 
polską politykę wobec tego mocarstwa. „Sądzić można, że dopóki elity te nie znajdą recepty 
na dokonanie pojednania w stosunkach z Rosją, nie będzie to możliwe. Dopóki bowiem Rosja 
będzie postrzegana jako wróg Polski, dopóty polskie rządy będą szukać oparcia w sojuszu 
z USA, który przecież nie może być sojuszem równoprawnym” (s. 132). 
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Kolejnym, bardzo dobrze opracowanym rozdziałem recenzowanej monografi i jest rozdział 
piąty zatytułowany Stosunki polsko-niemieckie. Autor wskazuje na istotę przełomu w relacjach 
Polski z RFN, który został zapoczątkowany w latach 1989–1990, w tym zasadniczą zmianę 
w stanowisku pierwszego rządu „solidarnościowego” premiera Tadeusza Mazowieckiego, w sto-
sunku do stanowiska zajmowanego w tej kwestii przez kolejne rządy PRL, wobec zjednoczenia 
państwowego Niemiec. Trafnie zostały ukazane cechy charakterystyczne relacji polsko-niemiec-
kich w latach 1990–1991, określane jako etap budowy podstaw traktatowych w stosunkach 
wzajemnych. Najbardziej znaczącymi w tym procesie było podpisanie polsko-niemieckiego 
Traktatu o potwierdzeniu istniejącej granicy polsko-niemieckiej z 14 listopada 1990 r. oraz 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Następnie autor 
omawia cechy charakterystyczne kolejnego etapu stosunków polsko-niemieckich w wymiarze 
dwu- i wielostronnym, przypadającego na lata 1991–1998. Etap ten, ze względu na występującą 
wówczas dużą zbieżność interesów Polski i Niemiec, szczególnie w wymiarze wielostronnym 
(np. poparcie Niemiec dla dążeń Polski do członkostwa w NATO i UE), określa się niekiedy 
jako etap realizacji koncepcji „polsko-niemieckiej wspólnoty interesów”. 

W roku 1998 rozpoczyna się kolejny etap w stosunkach polsko-niemieckich okresu pozim-
nowojennego. Jego cechą najbardziej charakterystyczną był wzrost kontrowersji zarówno 
w relacjach dwustronnych, głównie na tle zaszłości historycznych (np. spory polsko-niemieckie 
wokół kolejnych projektów budowy w Niemczech Centrum przeciwko Wypędzeniom, napię-
cia na tle żądań restytucyjno-odszkodowawczych Powiernictwa Pruskiego), jak i w kwestiach 
międzynarodowych, m.in. związanych z negocjacjami akcesyjnymi Polski z UE (np. spór pol-
sko-niemiecki na tle okresów przejściowych dla zatrudnienia obywateli polskich w RFN czy 
zakupem przez obcokrajowców ziemi w Polsce) czy zróżnicowanym stanowiskiem Polski i Nie-
miec wobec Rosji. Sądzę, że nazbyt syntetycznie w tym rozdziale pracy zostały potraktowane 
zagadnienia związane z charakterem relacji polsko-niemieckich po 2007 r., w tym np. brak jest 
szerszego omówienia zbieżności i rozbieżności stanowisk Polski i Niemiec w kwestii przezwy-
ciężenia kryzysu w strefi e euro oraz stanowiska Polski wobec znacznego w ostatnich latach 
wzrostu roli Niemiec w UE i powrocie dyskusji w Europie o nowym wydaniu problemu nie-
mieckiego. Jeden z dylematów polityki niemieckiej Polski zawiera się w pytaniu: wspierać czy 
działać na rzecz osłabienia „dobrotliwej hegemonii” Niemiec w UE?

Bardzo interesujące są rozważania autora zamieszczone w rozdziale szóstym Stosunki 
z Federacją Rosyjską. Profesor Ryszard Zięba od wielu lat należy do grona tych nielicznych 
polskich badaczy spraw międzynarodowych, którzy wbrew dominującemu w polskich elitach 
politycznych i opiniotwórczych stanowisku opowiadają się konsekwentnie za poprawą rela-
cji polsko-rosyjskich, odchodzeniem w polskiej polityce od postrzegania Rosji w kategoriach 
odwiecznego wroga i stałego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski oraz dostrzegają potrzebę 
budowy podstaw pojednania polsko-rosyjskiego. Autor wyodrębnił cztery etapy w stosunkach 
politycznych między Polską a Federacją Rosyjską. Pierwszy etap – w latach 1990–1993 – obej-
mował starania Polski o zlikwidowanie więzów imperialnej zależności i ustanowienie nowych 
podstaw traktatowych demokratycznej Polski i głównego sukcesora byłego ZSRR, którym 
została Federacja Rosyjska. Drugi etap – w latach 1993–1999 – charakteryzował się systema-
tycznym pogarszaniem stosunków, co wiązało się głównie ze staraniami Polski o przystąpienie 
do NATO i uznaniem przez grupy rządzące FR rozszerzenia NATO za niekorzystne z ich punktu 
widzenia dla bezpieczeństwa Rosji. Trzeci etap – w latach 1999–2007 – od oczekiwanego przez 
niektórych przełomu i poprawy stosunków, co miało nastąpić po przystąpieniu Polski do NATO, 
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do kryzysu w relacjach wzajemnych. Czwarty etap – otwiera zapoczątkowana przez rząd koali-
cyjny PO/PSL polityka pragmatycznego układania stosunków polsko-rosyjskich. W każdym 
z tych etapów jest ukazany stopień zbieżności i rozbieżności interesów Polski i Rosji, a ściślej 
postrzeganie tej zbieżności i rozbieżności przez decydentów polityki zagranicznej obu państw 
w poszczególnych sferach relacji dwu- i wielostronnych (np. w kwestii zaszłości historycz-
nych, modelu bezpieczeństwa europejskiego, bezpieczeństwa energetycznego, demokratyzacji 
Rosji i innych państw powstałych na obszarze byłego ZSRR, rywalizacji o wpływy na obsza-
rze WNP). Na tym tle stosunkowo szeroko zostały ukazane nowe akcenty w polskiej polityce 
wobec Rosji po 2007 r. Mimo podjętych przez rząd premiera Donalda Tuska prób pragma-
tycznego układania stosunków z Rosją, kierownictwo państwa polskiego – pisze autor – nie 
potrafi ło jednak dokonać radykalnego zwrotu po to, aby rozpocząć szeroką współpracę z Rosją 
jako z normalnym państwem europejskim, jak czynią to w większym stopniu nasi sojusznicy 
i partnerzy z NATO i UE (s. 199). 

Ściśle powiązane z treścią rozdziału szóstego są rozważania zamieszczone w rozdziale 
siódmym Stosunki z Ukrainą. Jednymi z najważniejszych bowiem dylematów strategicznych 
polityki wschodniej Polski są te zawierające się w pytaniach: Jaka koncepcja polityki wschod-
niej? Jaka rola Rosji w polityce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski? 
Angażować (europeizować) czy izolować Rosję? Rosja czy Ukraina głównym partnerem Polski 
na obszarze WNP? W zależności od charakteru odpowiedzi na te pytania będzie kształtowana 
polityka wschodnia Polski nie tylko wobec Rosji, Ukrainy czy Białorusi, ale także wobec wielu 
innych państw obszaru WNP. W rozdziale siódmym omawianej monografi i zostały wyekspo-
nowane przede wszystkim kwestie dotyczące stosunku Polski do ogłoszonej w sierpniu 1991 r. 
niepodległości Ukrainy, budowy polsko-ukraińskich podstaw traktatowych oraz budowy i reali-
zacji koncepcji partnerstwa strategicznego. Szerzej niż w pozostałych rozdziałach omawiają-
cych relacje dwustronne Polski, autor dokonał charakterystyki stosunków polsko-ukraińskich 
w dziedzinach humanitarnych, w tym odmiennej pamięci wielu Polaków i Ukraińców związanej 
np. ze zbrodnią ludobójstwa, dokonaną przez oddziały UPA na ludności polskiej na Wołyniu 
w 1943 r., przy wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej czy stanowiska zajmowanego wobec 
akcji „Wisła”. 

Dokonując oceny polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego Ryszard Zięba zaznacza, 
że realizacja tej koncepcji najlepiej dokonuje się na poziomie międzyrządowym, a przejawia się 
w bardzo intensywnych i bliskich dwustronnych stosunkach politycznych oraz współdziałaniu 
Polski i Ukrainy na forum międzynarodowym. To odgórnie realizowane, głównie przez przy-
wódców obu państw, współdziałanie stwarza impulsy do przenoszenia i rozwijania współpracy 
na poziomie społecznym. Jednak na tym poziomie ujawniają się poważne problemy i wyzwania 
do ich podjęcia i rozwiązania. Współpraca gospodarcza z pewnością nie ma charakteru stra-
tegicznego, a stosunki polsko-ukraińskie w dziedzinach humanitarnych, dotykające rozliczeń 
historycznych, spraw mniejszości narodowych, rewindykacji dóbr kultury, wymiany kulturalnej, 
oświaty, wymiany informacji i współpracy naukowej należą do najtrudniejszych (s. 233). Dalej 
autor monografi i pisze, że Polska, po latach mało owocnych starań w celu wciągnięcia Ukrainy 
do struktur europejskich, zdaje się racjonalizować swoją politykę wobec tego państwa. Jednakże 
Warszawa nadal traktuje Ukrainę jako partnera strategicznego i poczuwa się do roli adwokata 
Kijowa, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Robi to jednak bardziej racjonalnie, starając się równo-
cześnie rozwijać szeroką współpracę z Rosją (poza sprawami bezpieczeństwa). Dzięki temu ta 
polityka staje się bardziej wiarygodna, zarówno na Wschodzie, jak i w samej Unii Europejskiej.
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Nie mniej ciągle potwierdza się stara prawda o tym, że Ukraińcy muszą dokonać sami jedno-
znacznego wyboru swojej orientacji geopolitycznej (s. 235–236). 

Istotnym uwarunkowaniem stosunków między współczesną Polską a niepodległą Biało-
rusią jest to, że nie mają one obciążeń konfl iktami w epokach minionych, takich jak relacje 
między Polakami a Rosjanami czy Ukraińcami. W stosunkach polsko-białoruskich omawianych 
w rozdziale ósmym zatytułowanym Stosunki z Białorusią, autor wyodrębnił cztery zasadnicze 
etapy. Pierwszy etap, w latach 1990–1994, obejmuje budowanie podstaw traktatowych i rozwój 
dobrosąsiedzkiej współpracy; drugi etap, w latach 1994–2008, charakteryzuje się systematycz-
nym pogarszaniem stosunków i ostrymi polemikami, wraz ze wzrostem tendencji autorytarnych 
w systemie społeczno-politycznym Białorusi w kolejnych latach prezydentury Aleksandra Łuka-
szenki; trzeci etap, od jesieni 2008 r. do końca 2010 r., stanowi próbę normalizacji stosunków 
i rozwijania sąsiedzkiej współpracy, w tym w ramach proklamowanego przez UE Partnerstwa 
Wschodniego; czwarty etap, od końca 2010 r., obejmuje ponowny regres w stosunkach dwu-
stronnych. We wnioskach końcowych autor stwierdza, że złagodzenie przez UE i Polskę polityki 
wobec Białorusi w 2008 r. nie przyniosło oczekiwanych zmian prodemokratycznych w tym pań-
stwie. Okazuje się, że ani silna presja, ani próba wciągnięcia reżimu Łukaszenki do współpracy 
międzynarodowej nie są skuteczne. Autor monografi i akcentuje, że na drodze do zacieśniania 
współpracy Białorusi z Polską i UE, trzeba się wykazać wytrwałością i cierpliwością – co jest 
psychologicznie trudne dla polskich polityków – uznania reżimu Łukaszenki za partnera, ponie-
waż innej władzy na Białorusi nie ma, oraz oddziaływaniem w kierunku prodemokratycznych, 
ewolucyjnych zmian na Białorusi za pomocą środków ekonomicznych (wsparcie ekonomiczne 
dla Białorusi ze strony UE) oraz zniesieniem wiz dla obywateli Białorusi (s. 254).

W rozdziale dziewiątym Polska w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 
autor wskazał na: doświadczenie aktywności PRL w procesie KBWE w latach 1973–1989, główne 
motywy zaangażowania Polski w procesie KBWE po 1989 r., jako jednym z ważnych elemen-
tów kooperatywnego bezpieczeństwa w pozimnowojennej Europie, a szerzej od Vancouveru do 
Władywostoku, stanowisko Polski w sprawie instytucjonalizacji strukturalnej KBWE/OBWE, 
udział naszego kraju w funkcjonowaniu mechanizmów OBWE, a na końcu ukazał motywy 
malejącego znaczenia OBWE dla bezpieczeństwa Polski od czasu przystąpienia do NATO.

Podsumowaniem przeprowadzonych analiz na strategicznych kierunkach polityki zagra-
nicznej Polski w strefi e euroatlantyckiej jest rozdział dziesiąty Role międzynarodowe Polski 
w strefi e euroatlantyckiej. Posługując się teorią ról międzynarodowych, autor przedstawił w nim 
trzy ich kategorie w odniesieniu do Polski: role oczekiwane od Polski przez system euroatlan-
tycki (rola państwa pomyślnej transformacji demokratycznej, rola stabilizatora sytuacji w regio-
nie, rola „przedpokoju salonu europejskiego”, rola aktywnego uczestnika integracji europejskiej, 
rola pomocnika USA), role deklarowane przez Polskę (rola inicjatora i lidera przemian demo-
kratycznych, rola przywódcy regionalnego, rola eksportera demokracji na Wschód, rola wier-
nego sojusznika USA, rola silnego państwa europejskiego) oraz role odgrywane przez Polskę 
(rola wzorca pomyślnej transformacji ustrojowej, rola „osłabiacza” imperialnych ambicji Rosji, 
rola satelity USA, rola hamulcowego integracji europejskiej w okresie przystępowania do UE 
i bezpośrednio po uzyskaniu członkostwa, a po 2007 r. rola pragmatycznego i zaangażowanego 
uczestnika integracji europejskiej). 

Recenzowana monografi a jest bardzo udanym kompendium wiedzy na temat najważ-
niejszych uwarunkowań, celów i głównych kierunków aktywności polityki zagranicznej Pol-
ski w okresie pozimnowojennym w wymiarze dwu- i wielostronnym oraz stosowanych przez 
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decydentów polskiej polityki zagranicznej środków i metod działania. Trafnie zostały ukazane 
w sposób analityczny główne motywy (deklarowane i rzeczywiste) i cele, którymi kierowały się 
kolejne grupy rządzące naszego kraju w niemal ostatnim ćwierćwieczu w realizacji głównych 
kierunków aktywności Polski w strefi e euroatlantyckiej. Praca pozwala na prześledzenie w tych 
obszarach polityki zagranicznej Polski zarówno elementów ciągłości, jak i zmiany, a także ewo-
lucji ról międzynarodowych naszego kraju w omawianym okresie. Wyraziście zostały ukazane 
najważniejsze etapy polskiej polityki zagranicznej na głównych kierunkach jej aktywności. 
Szeroko zostały zaprezentowane ich cechy charakterystyczne, w tym główne problemy i dyle-
maty związane z ich rozwiązywaniem stojące przed kolejnymi decydentami polskiej polityki 
zagranicznej. 

Omawianą monografi ę należy zaliczyć do jednego z najlepszych opracowań w polskiej 
literaturze politologicznej dotyczących polityki zagranicznej Polski na jej głównych kierunkach 
aktywności. Umiejętność badania rozległego przedziału czasowego, w którym autor omawia 
z dużym znawstwem poszczególne etapy i aspekty polityki zagranicznej Polski na tle ewolucji 
systemu międzynarodowego w strefi e euroatlantyckiej, uchwycenie najważniejszych zjawisk 
i procesów w badanym obszarze oraz formułowane przez autora wnioski w zakończeniu każ-
dego rozdziału są efektem Jego olbrzymiej wiedzy na podjęty temat. Za szczególnie interesujące 
uważam rozważania autora zawarte w rozdziale szóstym, siódmym i ósmym, w których oma-
wia stosunki Polski z trzema wschodnimi sąsiadami – Rosją, Ukrainą i Białorusią. Podzielam 
bowiem stanowisko autora, że państwa te stwarzają największe wyzwanie dla polskiej polityki 
zagranicznej (s. 13). Formułowane w tym zakresie opinie, wnioski i rekomendacje są tym istot-
niejsze, że ich autorem jest jeden z najbardziej uznanych badaczy polskiej polityki zagranicz-
nej omawianego okresu. Powinny więc one inspirować zarówno analityków, jak i praktyków 
polityki wschodniej Polski do wielu przemyśleń związanych z proponowanymi przez profesora 
Ryszarda Ziębę jej modyfi kacjami czy wręcz zmianami. 

Monografi a autorstwa Ryszarda Zięby Polityka zagraniczna Polski w strefi e euroatlan-
tyckiej powinna stać się obowiązkową lekturą każdego badacza polskiej polityki zagranicznej 
oraz studentów stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego i euro-
peistyki. Powinna też wzbudzić zainteresowanie dziennikarzy i polityków komentujących czy 
angażujących się w kształtowanie polskiej polityki zagranicznej.

Mieczysław STOLARCZYK
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Stanisław Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Ofi cyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 417.

Wzrost dynamiki i złożoności stosunków międzynarodowych oraz postępujący za nim rozwój 
prawa międzynarodowego, skutkują m.in. ilościowym przyrostem prac, których autorzy pró-
bują wyjaśniać istotę zachodzących procesów i zjawisk, w pierwszej kolejności skupiając się na 
bezpośrednich relacjach między głównymi uczestnikami tych stosunków – państwami. Jednym 
z najstarszych mechanizmów interakcji między państwami są (obok wojny) negocjacje między-
narodowe (międzypaństwowe) traktowane jako środek osiągania celów w sytuacji występowa-
nia różnicy interesów. O ile sposoby prowadzenia wojen ewoluowały na przestrzeni dziejów 
(m.in. na skutek rozwoju techniki, wymuszającego zmiany w strategiach i taktyce pola walki), 
o tyle sposoby negocjowania (rozumianego jako wspólne wypracowywanie porozumienia przez 
zainteresowane strony) zmieniły się nieznacznie. Nowe narzędzia (środki transportu i komuni-
kacji) i rodzaje forów (dyplomacja konferencyjna) pozwalają wprawdzie ułatwić i przyspieszyć 
niektóre czynności, ale co do istoty wypracowywanie kompromisu odbywa się w sposób nie-
mal niezmieniony od wieków. Pozornie mogłoby się więc wydawać, że zagadnienie to zostało 
już dobrze rozpoznane i opisane nie tylko na potrzeby praktyki, ale też na gruncie naukowym. 
W rzeczywistości jest zupełnie inaczej – na Zachodzie pierwsze prace traktujące tematykę 
negocjacji międzynarodowych jako autonomiczny obszar badań zaczęły powstawać dopiero 
w latach 60. XX wieku. Z kolei dostępna w języku polskim literatura dotycząca negocjacji mię-
dzynarodowych nadal jest dość uboga, a bliższa analiza jej zawartości ujawnia, że są to głównie 
(z nielicznymi wyjątkami) wydawnictwa o charakterze poradnikowym (zestawy praktycznych 
zaleceń dla negocjatorów), najczęściej tłumaczone z języka angielskiego, lub prace dotyczące 
negocjacji w biznesie. Negocjacje pojmowane wąsko, jako sposób pokojowego rozwiązywania 
sporów (rokowania bezpośrednie), znalazły się w orbicie zainteresowań prawników internacjo-
nalistów, którzy jednak skupiali się głównie na mechanizmach zawierania umów międzynaro-
dowych i ich skutkach prawnych; z kolei negocjacje traktowane szerzej, jako rodzaj aktywno-
ści dyplomatycznej państw, przyciągały uwagę m.in. historyków, którzy np. z kronikarskiego 
obowiązku odnotowywali fakt ich prowadzenia oraz ich wyniki, bez wnikania jednak w rzą-
dzące nimi mechanizmy, lub ich uwarunkowania kulturowe, ideologiczne itd. Pewien postęp 
dał się odnotować wraz z zapoczątkowaniem starań Polski o akcesję do Unii Europejskiej, które 
zaowocowały publikacjami poświęconymi tej materii. Jednak z uwagi na specyfi czny, i nie do 
końca jednoznaczny, status UE (pomiędzy organizacją międzynarodową a federacją/konfede-
racją państw) negocjacje akcesyjne prowadzone przez Unię z państwami kandydującymi pod 
wieloma względami nie są typowe i stanowią raczej wyjątek od reguły (np. ich podstawą jest 
nie tylko prawo międzynarodowe, lecz także prawo unijne). Dlatego trudno na ich podstawie 
generalizować o negocjacjach międzynarodowych jako takich. 

Mimo że negocjacje międzynarodowe mają charakter uniwersalny i jako proces są oparte 
na stałych i powszechnie akceptowanych zasadach (np. pacta sunt servanda, potrzeba kom-
promisu i obustronnych ustępstw itd.), każde z nich przebiegają inaczej i nie ma dwóch iden-
tycznych. Ze względu na złożoność i ogromną różnorodność form przejawiania się tego spe-
cyfi cznego rodzaju aktywności, jakim są negocjacje międzynarodowe, nie istnieje też jeden, 
„najlepszy” sposób, w jaki można by je badać lub choćby opisywać, o czym świadczą stara-
nia podejmowane przez różnych autorów na przestrzeni ostatnich lat. Uwzględniając ten fakt, 
za ważne należy uznać wszelkie starania podejmowane z zamiarem przybliżenia i lepszego 
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zrozumienia tego zjawiska. Własną próbę skonfrontowania się z tą materią podjął też Stanisław 
Bieleń w swojej najnowszej książce zatytułowanej Negocjacje w stosunkach międzynarodowych. 
Uznany badacz i autor wielu znaczących prac z dziedziny stosunków międzynarodowych tym 
razem postanowił wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie negocjacji 
(wieloletnie doświadczenia dydaktyczne i organizacyjne), aby przedstawić, jak sam skromnie 
pisze, „w miarę spójny obraz negocjacji w stosunkach międzynarodowych” (s. 18). 

Publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów. Kryterium przesądzającym o ich kolejno-
ści było przechodzenie od zagadnień terminologicznych do opisu kwestii praktycznych. Istotę 
pierwszego rozdziału, zatytułowanego Charakterystyka negocjacji międzynarodowych, stano-
wią próby uporządkowania siatki pojęć i ukazania związków pomiędzy negocjacjami i dyplo-
macją. W dziedzinie negocjacji międzynarodowych, oraz w poświęconych im publikacjach, 
można znaleźć wiele pojęć, które są nie tylko w różny sposób, ale i niekonsekwentnie, a nawet 
wręcz niefrasobliwie stosowane, co zniekształca obraz negocjacji i utrudnia ich zrozumienie 
(np. zamienne używanie pojęć „strona” negocjacji i „uczestnik” negocjacji, formalnie odnoszą-
cych się przecież do innych kategorii podmiotów). Takie pozorne „bogactwo” występujących 
pojęć, z jednej strony, skutkuje potocznym (jakże błędnym) przekonaniem, że każde negocja-
cje (także międzynarodowe) są tożsame ze zwykłym „targowaniem się”, a zatem wszystko już 
o nich wiadomo i nie ma potrzeby dalszego pisania na ten temat, a z drugiej, skutkuje wie-
lością wycinkowych prób podejmowanych przez różnych badaczy, którzy starają się opano-
wać i uporządkować ten chaos z wykorzystaniem różnych metodologii i kryteriów. Biorąc pod 
uwagę, że negocjacje międzynarodowe dość późno zostały wyodrębnione jako autonomiczny 
obszar badań, przy równocześnie przebiegającym dynamicznie rozwoju praktyk negocjacyj-
nych, występujące bogactwo terminologiczne czyni zasadnym rozpoczęcie wywodów zawar-
tych w recenzowanej książce od takiego właśnie zabiegu porządkującego. Rozdział pierwszy 
zamykają uwagi dotyczące perspektyw poznawczych, przez pryzmat których można postrzegać 
negocjacje międzynarodowe, co pozwala na osadzenie ich na twardym podłożu naukowym teorii 
stosunków międzynarodowych. Rozdział drugi wprowadza czytelnika w zagadnienia komuni-
kacji perswazyjnej z uwzględnieniem różnych jej aspektów i przejawów znajdujących zastoso-
wanie w negocjacjach. Końcową jego część poświęcono etyce w negocjacjach, m.in. znaczeniu 
lojalności negocjatorów, roli zaufania w stosunkach między nimi oraz wykorzystaniu kłamstwa. 
Rozdział ten jest kluczowy dla trzech następnych, które koncentrują się wokół uwarunkowań 
negocjacji międzynarodowych mogących m.in. zakłócać płynny przebieg tego komunikowania 
– kulturowych (rozdział trzeci), psychologicznych i osobowościowych (rozdział czwarty) oraz 
ideologicznych (rozdział piąty). Kolejny, szósty, rozdział książki przedstawia te aspekty prawa 
międzynarodowego i jego zasad, na których opierają się negocjacje międzynarodowe, i które 
znajdują w nich zastosowanie. Rozdział siódmy zawiera syntetyczne ujęcie zagadnienia intere-
sów zaangażowanych w negocjacjach i trudności związanych z ich prawidłową identyfi kacją, 
natomiast rozdział ósmy dotyczy strategii i stylów negocjacyjnych. Negocjacje w stosunkach 
międzynarodowych są o tyle skomplikowane, że angażują, oprócz interesów państw (w tym 
żywotnych, ocierających się o rację stanu), także „ego” samych negocjatorów, w dużej mierze 
zależne tak od ich predyspozycji personalnych, jak i od uwarunkowań opisywanych w kolejnych 
rozdziałach książki – kulturowych, psychologicznych i osobowościowych oraz ideologicznych, 
które nierzadko zaciemniają obraz i utrudniają prawidłową identyfi kację rzeczywistych inte-
resów stron uczestniczących w negocjacjach. Dlatego tak ważne jest ich rozpoznanie i wzię-
cie pod uwagę już na początkowych etapach przygotowań do negocjacji. Bez uwzględnienia 
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złożoności subtelnej i wyrafi nowanej (ale bywa, że i brutalnej) wielopoziomowej gry interesów, 
uwarunkowanej wieloma nienamacalnymi czynnikami, nie sposób zrozumieć zjawiska, jakim są 
negocjacje międzynarodowe. Można żałować, że relatywnie mało uwagi autor poświęcił wpły-
wowi siły na dobór strategii negocjacyjnych zważywszy, że negocjacje są jedynym procesem, 
w trakcie którego państwa o stosunkowo niewielkich potencjałach mogą w relacjach ze znacz-
nie potężniejszymi przeciwnikami uzyskać to, co byłoby całkowicie poza ich zasięgiem, gdyby 
kryterium rozstrzygającym o wyniku końcowym były jedynie zasoby materialne. W końcowej 
części pracy (rozdział IX) dokonano rozbudowanego przeglądu wybranych stylów negocja-
cyjnych (chińskiego, radzieckiego/rosyjskiego, niemieckiego i północnoamerykańskiego) jako 
przejawów różnic w zachowaniach negocjacyjnych. Całość zamyka rozdział dziesiąty poświę-
cony organizacyjnym wymogom negocjacji międzynarodowych. 

Za szczególny walor książki Stanisława Bielenia należy uznać poświęcenie dużej uwagi 
różnym aspektom komunikowania i jego uwarunkowaniom w negocjacjach międzynarodowych. 
W sposobach komunikowania ujawniają się zarówno różnice dzielące strony, jak i to, co je 
łączy. Nie należy też zapominać, że bez względu na ewentualne trudności komunikacyjne mię-
dzy stronami (obojętnie czym uwarunkowane), negocjacje międzynarodowe pozostają procesem 
na tyle uniwersalnym, że chcąc czerpać z nich korzyści należy przyjąć i kierować się katalo-
giem powszechnie akceptowanych (legitymizowanych) zasad, dzięki czemu skutki różnic w sty-
lach i sposobach komunikowania udaje się przezwyciężać nawet wrogo do siebie nastawionym 
państwom. Często zapomina się, że „negocjator” to profesja (zawód), który tak jak każdy inny 
(jeśli ma być dobrze wykonywany) wymaga, oprócz merytorycznego (w tym teoretycznego) 
przygotowania, także praktyki („trening czyni mistrza”). Jak zauważa autor, nikt nie rodzi się 
z tymi umiejętnościami, trzeba je nabywać i doskonalić, aczkolwiek jak dotąd nierozstrzy-
gnięty pozostaje dylemat, czy ludzie wyposażeni w kompetencje skutecznego negocjowania 
powinni być jednocześnie specjalistami w dziedzinie, której dotyczy przedmiot negocjacji (np. 
rozbrojenia), czy raczej odwrotnie – znawcy przedmiotu powinni być szkoleni w umiejętności 
prowadzenia efektywnych negocjacji. W rezultacie rozrastają się sztaby ekspertów merytorycz-
nych wspomagających negocjatorów na każdym etapie procesu negocjacji, od przygotowania 
stanowisk po implementację wynegocjowanych porozumień. Bez względu jednak na przyjęte 
w tym zakresie rozwiązania (państwa różnią się pod tym względem), ostatecznie negocjacje, 
zawsze i bez wyjątku, sprowadzają się właśnie do komunikowania, które w rzeczywistości roz-
poczyna się na długo przed otwarciem pierwszej sesji. Praktycznie trwa ono już od momentu 
zdiagnozowania sytuacji jako wymagającej uregulowania (pojawienie się sporu lub problemu 
w relacjach między państwami) aż do rytualizacji zawartego porozumienia i jego implementa-
cji w fazie postnegocjacyjnej.

Odpowiedź na pytanie, czy autorowi udało się zrealizować cel, jaki postawił sobie przy-
stępując do pracy nad książką („zaprezentowanie w miarę spójnego obrazu negocjacji w sto-
sunkach międzynarodowych”) jest jednoznacznie pozytywna. Przemyślana konstrukcja pracy 
oraz erudycja autora, wykraczająca daleko poza opisywane zagadnienia, znajdująca swój wyraz 
m.in. w ogromnej ilości informacji składających się na kontekst i/lub rozwinięcie opisywanych 
zagadnień, czynią z tej książki znakomitą, a przede wszystkim przydatną, lekturę dla szerokiego 
kręgu odbiorców. Notabene mając na uwadze potencjalnych czytelników, osobiście za bardziej 
zasadne uważałabym zamieszczenie na końcu książki indeksu rzeczowego, zamiast indeksu 
osób. Pozwoliłoby to na szybkie wyszukiwanie potrzebnych treści i łatwiejsze korzystanie 
z książki, np. studentom. Stanisław Bieleń dokonał wnikliwej analizy pokazując, jak złożonym, 
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i niedającym się łatwo i jednoznacznie ująć, zagadnieniem, są negocjacje w stosunkach między-
narodowych – do tej pory nie udało się nawet sformułować jednej powszechnie akceptowanej 
ich defi nicji. Dzięki zwieńczonym powodzeniem wysiłkom autora, który w przystępny sposób 
potrafi  dzielić się swoją wiedzą, otrzymaliśmy pierwszą na polskim rynku, i godną zarekomen-
dowania, książkę poświęconą tej tematyce, łączącą w sobie zarówno wysokie walory publikacji 
naukowej, jak i znakomitej lektury dla wszystkich szukających źródła skondensowanej wiedzy 
o negocjacjach w stosunkach międzynarodowych. 

Jolanta BRYŁA
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Mirosław Sułek, Potęga państw – modele i zastosowania, Rambler, Warszawa 2013, 
s. 380.

Z uwagą i zainteresowaniem zapoznałem się z nową książką naukową profesora Mirosława 
Sułka. Jest on uznanym ekspertem w kraju z zakresu wiedzy znajdującej się między politolo-
gią, naukami ekonomicznymi i o obronności. Autor od około 20 lat z powodzeniem zajmuje 
się tą problematyką. Przejawia się to w postaci pisania: artykułów, podręczników i ekspertyz, 
a także, co jest istotne, prowadzi proces dydaktyczny w uczelni. Oprócz tego przedstawia swoje 
wyniki badań na konferencjach czy seminariach naukowych. Krzewi z powodzeniem ten obszar 
wiedzy w pracy towarzystw naukowych.

Znanych mi jest kilkanaście dotychczasowych i opublikowanych prac autorstwa Mirosława 
Sułka, które ogniskują się na analizie i ocenie współczesnych stosunków międzynarodowych, 
widzianych przez pryzmat wykorzystania metod ilościowych. W sumie jest to dość nowy obszar 
wiedzy uprawiany w krajowym środowisku naukowym. Natomiast w świecie dynamicznie się 
rozwijającym, mającym także utylitarne przełożenie i instytucjonalne zapotrzebowanie. Tym 
samym książka wypełnia istniejącą lukę w naszym środowisku, jak również wskazuje na wła-
sne osiągnięcia w tym zakresie wiedzy.

Z całym przekonaniem twierdzę, że podjęty w pracy problem – potęgi państw (jednostki 
politycznej) – zasługuje na uwagę, pewne usystematyzowanie, próbę teoretycznego uogólnie-
nia oraz wskazania projekcji zastosowania liczonych szacunków. Autorowi udało się w sposób 
klarowny przedstawić ważniejsze i istniejące już w nauce modele pomiaru potęgi państw oraz 
wskazać na praktyczne znaczenie tych miar w stosunkach międzynarodowych. Chociaż praca 
dotyczy współczesności, mamy w niej również odniesienia do badanych potęg państw w ujęciu 
historycznym, a także – jak przystało na dobrą monografi ę problemu – ukazanie przyszłości. 
Jest to czynione na bazie szerokiej (w wielu przypadkach obcojęzycznej) literatury przedmiotu, 
własnych ocen oraz spostrzeżeń. Recenzowany materiał to oryginalne ujęcie, a także użyteczne 
narzędzie badawcze, które się rozwija. Autor nie stroni od potrzeby analiz tego zjawiska, wyko-
rzystując metody opisowe, ale właściwie twierdzi, że metody jakościowe wyraźnie wzbogacają 
i uszczegóławiają opisywaną materię.

Struktura pracy jest przejrzysta i w pełni odpowiada tytułowi. Poszczególne rozdziały 
(dziewięć) dobrze się komponują i tworzą zwartą całość. 

Autor słusznie zaczyna od prakseologicznego ujęcia stosunków międzynarodowych (roz-
dział pierwszy). W jego treści znajdujemy dociekania związane z prakseologią i ekonomią, 
sztuką wojenną i odpowiednio nauką o stosunkach międzynarodowych. Wyeksponowano takie 
kategorie, jak: stosunek sił, interesy, współpraca, walka i rywalizacja. W sumie pozwala to na 
dobre naukowe osadzenie prowadzonych badań.

Kolejny rozdział zatytułowano O pojęciu potęgi państwa. Przedstawiono w nim charakte-
rystykę jednostki politycznej i jej „wieczne cele”. Dalej autor skupia się na elementach opisu-
jących potęgę państwa, jej wyznacznikach, formach i obliczach. Podoba mi się ujęcie ewolucji 
historycznej tej kategorii, gdzie oblicza tej potęgi przechodzą „od akcentowania czynników 
twardych do podkreślania czynników miękkich” (s. 78).

Treścią trzeciego rozdziału jest modelowanie i pomiar potęgi państw. W dwóch obszer-
nych punktach mowa jest o roli modelowania i pomiaru w stosunkach międzynarodowych oraz 
jako formy badań ilościowych. Autor proponuje nazwę szczegółowej dyscypliny naukowej dla 
tego typu analiz jako: „potęgometria, zapowiadana dużo wcześniej pod takimi nazwami, jak:
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„arytmetyka polityczna”, „politykometria”, czy też „politometria” (s. 79). Prezentowane docie-
kania wzbogacają podjętą teorię problemu.

Materiał mający charakter pragmatyczny jest przedstawiony w kolejnym rozdziale, gdzie 
mamy do czynienia z rozwojem samych metod modelowania i pomiaru potęgi państw. Autor 
czyni to ujmując zarówno modele ideowe, jak również operacyjne. Prezentacja jest dokony-
wana w układzie chronologicznym. Warto wskazać, że ujęto w niej kilkanaście tego typu metod, 
np.: Model Fucksa, Model Cline’a, podejście i model japońsko-chiński, podejście indyjskie, 
podejście rosyjskie czy podejście tureckie. Dobrze, że dodano stosowny komentarz, eksponując 
pewne wady i zalety tego typu badań.

Rozdział piąty to prezentacja własnej metodyki autora, związanej z modelowaniem 
i pomiarem potęgi państw. Mirosław Sułek nie kwestionuje metod czy też podejść innych bada-
czy, ale próbuje w sposób twórczy zaproponować własne rozwiązanie. Twierdzi, że najlepiej 
opisywane zjawisko ująć za pomocą czterech zmiennych: produktu krajowego brutto, liczby 
ludności, powierzchni kraju i stopy wydatków wojskowych. Dodatkowo opatrzył je stosow-
nymi wykładnikami potęgowymi, które są następstwem czynionych własnych badań i porównań 
(s. 178–179). Wywód wzbogacają symulacje dla głównych państw świata, bazujące na dostęp-
nych informacjach statystycznych. Przykładowo Polska jest postrzegana aktualnie na 19. miej-
scu w świecie między Koreą Południową a Argentyną (s. 184), zaś wśród Unii Europejskiej na 
6. miejscu – między Hiszpanią a Holandią (s. 189).

Istotę dociekań kolejnego rozdziału stanowi „prezentacja wyników badań sondażowych 
(cudzych i własnych), które miały za zadanie zidentyfi kować postrzeganie potęgi państw 
i postrzeganie zagrożeń przez wybrane grupy społeczne, pochodzące z różnych krajów, uznane 
przez autora za eksperckie” (s. 195). Mirosław Sułek bada m.in. mocarstwowość (cechy), zagro-
żenia (wpływy), jak również czynniki tej potęgi (polityczno-militarne, gospodarcze, demogra-
fi czno-przestrzenne). Przykładowo, Polska w ogólnym syntetycznym wskaźniku w świecie była 
postrzegana w 2011 r. według badań studentów stosunków międzynarodowych na 23. miejscu 
między Iranem a Meksykiem (s. 212). 

Dobrą próbą przedstawienia modelowania międzynarodowego układu sił z wykorzysta-
niem syntetycznych miar potęgi jest treść rozdziału siódmego. Autor czyni to w układzie sta-
tycznym i dynamicznym. Na bazie teoretycznej, uwzględniającej układ sił, modele polary-
zacji/koncentracji, modele grawitacji, modele stratyfi kacji możemy prześledzić m.in. dyna-
mikę zmian tej struktury w świecie. Istotne z praktycznego punktu widzenia jest zwrócenie 
uwagi na przydatność tego typu analiz w procesie podejmowania decyzji na szczeblu makro. 
Wychodząc więc od odpowiedzi na pytanie: „jak jest?”, dążymy do odpowiedzi na pytanie: 
„co może być?” Ma to kapitalne znaczenie w syntetycznym opisie i wyjaśnianiu stosunków
międzynarodowych (s. 270). 

Właściwie rozdział ten koresponduje z treścią kolejnego rozdziału, który dotyczy projek-
towania strategii bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem syntetycznych miar potęgi. 
Główny wysiłek ogniskuje się na kształtowaniu strategii politycznych i jej ocenie. Znajdujemy 
tu odniesienia do badania stosunku sił, możliwości obrony czy ataku. Baczną uwagę autor 
zwraca na „zbudowanie systemu informacyjnego polityki i strategii bezpieczeństwa, w którym 
modele potęgi państw byłyby wykorzystywane w procesach symulacyjnych, wspomagając w ten 
sposób podejmowane decyzje” (s. 311). Przywołany z literatury przedmiotu Syntetyczny Indeks 
Bezpieczeństwa Narodowego (2010 r.) kształtował się dla Polski na tle innych państw świata na 
pozycji 39., która plasowała się obok – z jednej strony Tajlandii, a z drugiej Portugalii (s. 309).
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Ostatni rozdział trafnie nawiązuje do początkowej części pracy, ponieważ dotyczy oceny 
sprawności państwa z wykorzystaniem syntetycznych miar potęgi. W tym rozdziale pracy czy-
telnik dowie się o „sprawności działania w odniesieniu do trzech rodzajów działania, tzn. współ-
pracy, walki i rywalizacji. Syntetyczne miary potęgi państw mogą służyć jako specyfi czne formy 
nakładów i efektów” (s. 313). Autor podaje m.in. informacje związane ze zmianą potęgi, liczoną 
dla naszego państwa w świecie w pierwszej dekadzie XXI wieku według własnej metody. 
W 2010 r. – w zależności od przyjętego kursu walutowego – było to 22. lub 24. miejsce (s. 321). 
Natomiast przy ocenie eksperckiej 21,3 pozycja (s. 323). W sumie dają one zbliżone rezultaty, 
tym samym proponowany model liczenia potęgi państwa jest przydatny do sporządzenia dia-
gnoz i prognoz (s. 325).

W sumie praca jest mocno osadzona na metodach zaczerpniętych z nauk o polityce, zarzą-
dzania, ekonomii, statystyki oraz bezpieczeństwa narodowego. Przywołana literatura przedmiotu 
(monografi e i opracowania, artykuły w czasopismach i publikacjach nieperiodycznych oraz roz-
działy w pracach zbiorowych) obejmuje 17 stron tekstu. Ujęcie metodologiczne bez zastrzeżeń 
(teoria, odniesienia do empirii, twórcza dyskusja, diagnoza i ocena oraz częściowa prognoza). 
Autor zgrabnie przedstawił problematykę związaną z modelowaniem i pomiarem stosowanym 
w badaniach stosunków międzynarodowych. Jeśli można przyjąć, że dla wąskiego grona specja-
listów część prezentowanych modeli, czy też podejść szacowania potęgi państwa jest znana, to 
z pewnością kilka z nich jest nowych (zob. rozdział czwarty), co czyni pracę oryginalną i twór-
czą. Dobrze wyeksponowano w tych badaniach ewolucję potęgi Polski. Autor słusznie wskazuje 
zarówno na słabe, jak i mocne strony lansowanej polityki państwa. Wyzwala to chęć dyskusji, 
a tym samym uczy postrzegania stosunków międzynarodowych przez pryzmat liczb. Dobrze się 
stało, że autor po każdym rozdziale zamieścił krótkie podsumowanie prowadzonych dociekań 
naukowych. W zakończeniu pracy dokonał reasumpcji podjętego problemu oraz nakreślił potrzebę 
i kierunek dalszych badań. Szeroka i dobrze wykonana jest ilustracyjna strona pracy (tabele, 
tablice, wykresy). Dobrze wpisuje się w treść pracy załącznik Pozycja wybranych jednostek 
politycznych w latach 2003–2011 według wskazań polskich grup eksperckich. Podany na końcu 
dzieła indeks nazwisk (6 stron) jest bardzo przydatny w studiowaniu przedstawionego materiału. 

Konkludując, zaletą pracy jest:
– kompleksowe i zwarte ujęcie ewolucji metod modelowania pomiaru potęgi państw;
– zaprezentowanie własnej metody, uwypuklając jej założenia teoretyczne, jak również 

przedstawienie głównych wyników liczbowych na grupie wybranych państw;
– ilościowe dokonanie szacunków potęgi państw za pomocą wybranych modeli i podda-

nie ich ocenie;
– wskazanie na zastosowanie badanych modeli w procesach decyzyjnych na najwyższym 

szczeblu państw;
– dokonanie projekcji zjawiska w przyszłość dla wybranych państw i opatrzenia ich sto-

sownym komentarzem.
Z kilkoma przedstawionymi tezami można dyskutować, np.:

– „wydaje się, że duża siła militarna i słaba baza ekonomiczna podtrzymują agresywne 
zamiary i dlatego jest ona bardzo niebezpieczna” (s. 68);

– „bieżący międzynarodowy układ sił w większej mierze kształtowany jest przez czynniki 
ekonomiczno-militarne niż przez czynniki czysto ekonomiczne” (s. 217);

– „potencjał zagrożenia przewyższa potencjał obronny wtedy, gdy potencjał agresywny 
przekroczy dwukrotną przewagę nad potencjałem obronnym” (s. 294).
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Uważam, że odbiorcą tej pracy powinni być nie tylko studenci stosunków międzynarodo-
wych, lecz także ekonomiści, stratedzy i politycy naszego państwa. Wnosi ona oryginalną wie-
dzę dla pracowników zatrudnionych w instytucjach państwa, odpowiedzialnych za stanowienie 
ładu społeczno-gospodarczego i kształtowanie strategii bezpieczeństwa. 

Twierdzę tym samym, że teoria stosunków międzynarodowych wzbogaciła się o nową 
jakość, tj. wykorzystanie dla jej potrzeb miar ilościowych. Pozwoli to na lepszą diagnozę 
i wpływanie na poprawę tych zależności.

Z całym przekonaniem rekomenduję do zapoznania się z tą interesującą publikacją 
naukową. Jestem przekonany, że przyniesie ona satysfakcję autorowi i często będzie cytowana 
w literaturze przedmiotu. Myślę, że książką zainteresują się z czasem wydawnictwa zagra-
niczne. Warta jest tego, aby podkreślić swój narodowy wkład w popularyzowanie podejścia 
ilościowego w badaniach współczesnych stosunków międzynarodowych. Zachęcam do lektury 
i własnych sądów.

Janusz PŁACZEK 
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Leonard Łukaszuk, Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej. Prawo–poli-
tyka–gospodarka, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2012, s. 530.

Recenzowana praca jest unikalną na polskim rynku wydawniczym monografi ą poświęconą 
współpracy i rywalizacji w przestrzeni kosmicznej. Naświetla w sposób spójny i interdyscy-
plinarny wszystkie wymiary relacji międzynarodowych, jakie powstają i rozwijają się wokół 
nowej kształtującej się przestrzeni stosunków międzynarodowych – przestrzeni kosmicznej, 
która wraz z rozwojem technologicznym nabiera coraz większego znaczenia do realizacji inte-
resów państw, ich grup, organizacji międzynarodowych oraz podmiotów prywatnych, a nawet 
jednostek. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin współpracy i rywa-
lizacji, obecna w relacjach dwustronnych, regionalnych i globalnych. Ma ona wymiar prawny, 
polityczny i gospodarczy, co trafnie zostało zasygnalizowane w podtytule pracy. 

Monografi a składa się z pięciu części. W pierwszej zamieszczono: Słowo wstępne, Wykaz 
skrótów oraz Wprowadzenie, w trzech kolejnych częściach są omawiane główne kwestie badaw-
cze – prawo kosmiczne, polityki państw i organizacji międzynarodowych oraz gospodarka 
i zarządzanie przestrzenią kosmiczną, w ostatniej – podsumowanie, bibliografi a i aneks.

W części wstępnej autor zwraca uwagę na specyfi kę kosmosu jako przestrzeni, w którą 
wkracza człowiek, gdzie kształtują się nowe typy relacji, w stosunku do których nie mają 
bezpośredniego zastosowania dotychczasowe normy prawne, i które wymagają odrębnych 
regulacji. Jeden z podstawowych problemów to międzynarodowa kontrola nad przestrzenią 
kosmiczną oraz rozgraniczenie obszarów atmosferycznych i pozaatmosferycznych Ziemi, głów-
nie w związku z ich „przyleganiem” do powierzchni obszarów lądowych i morskich, podle-
gających jurysdykcji państw. Jest on konsekwencją zwiększającej się aktywności człowieka 
w kosmosie, poczynając od wystrzeliwania rakiet naukowych i wojskowych, poprzez satelity 
rozmieszczane na orbicie Ziemi od 1959 r., sondy badawcze, telekomunikacyjne czy meteorolo-
giczne, aż po załogowe loty statków kosmicznych oraz statki bezzałogowe. Autor dostrzega jej 
wymiary gospodarcze, polityczne i prawne, w tym kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, 
a zwłaszcza pokojowego wykorzystania kosmosu do celów obserwacji meteorologicznej, tele-
komunikacji, telewizji satelitarnej czy badań naukowych z zastosowaniem technik rakietowych, 
wynoszących satelity i inne obiekty w przestrzeń kosmiczną.

Profesor Łukaszuk zwraca uwagę, że „w działalności kosmicznej czołowych jej podmio-
tów, »aktorów«, dominują niewątpliwie motywy polityczne i ekonomiczne, wspomagane nowo-
czesną techniką, a w mniejszym stopniu prawem”. Słusznie też podkreśla, że na rozwój prawa 
kosmicznego wpływały zawsze zarówno potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, jak i rozwój 
technik rakietowych oraz ekspansja systemów satelitarnych, a ostatnio również potrzeby komer-
cyjnej wymiany handlowej i współpracy naukowo-technicznej.

W części pierwszej zatytułowanej Prawo kosmiczne przedstawiono proces kształtowa-
nia się prawa kosmicznego i jego doktryny. Odwołując się do antecedencji (Kodeks Justy-
niana, Hugo Grocjusz), autor wiąże początki prawa kosmicznego z pojawieniem się i rozwo-
jem prawa lotniczego, którego normy, od czasu umieszczenia pierwszego sztucznego satelity 
na orbicie okołoziemskiej (4 października 1957 r.), przestały być wystarczające do regulowania 
statusu całej przestrzeni okołoziemskiej. Autor zauważa, że nauka prawa „znacznie wyprze-
dziła późniejsze stosowne regulacje w zakresie prawa kosmicznego”, które wzorowało się na 
prawie morza i konwencjach z zakresu prawa arktycznego (s. 67). Leonard Łukaszuk wyróż-
nia trzy etapy jego rozwoju: pierwszy etap – do 1960 r., to kształtowanie przez ONZ pod-
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stawowych zasad korzystania z przestrzeni kosmicznej i współpracy międzynarodowej, drugi 
etap – lata 1960–2000, to rozwój instytucjonalizacji współpracy w dziedzinie kosmosu, trzeci 
– po 2000 r., to etap rozwoju procesów prywatyzacji i komercjalizacji działalności w prze-
strzeni kosmicznej (s. 30). W ujęciu przedmiotowym wyróżnia autor następujące obszary 
prawa kosmicznego: traktaty ustalające ogólne zasady współpracy w przestrzeni kosmicznej, 
ratownictwa kosmicznego, odpowiedzialności państw za szkody wyrządzone przez obiekty 
kosmiczne, statuty organizacji międzynarodowych działających w tym obszarze (Europejska 
Agencja Kosmiczna, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny); międzyrządowe porozu-
mienie o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z 1988 r., regulacje dotyczące odpadów, wyko-
rzystania satelitów do celów telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, zdalnego badania Ziemi, 
przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną i przesyłania jej na Ziemię, wykorzy-
stania energii nuklearnej przez satelity; europejski projekt „GALILEO” i jego zastosowanie do 
celów nawigacji, ratownictwa, transportu i gospodarki; zastosowania prawa własności przemy-
słowej i intelektualnej w działalności kosmicznej; problem ubezpieczeń w związku z działal-
nością kosmiczną oraz orzecznictwo wspólnotowe w zakresie sporów dotyczących działalności
w przestrzeni kosmicznej (s. 67–68). 

Autor uwypukla rolę ONZ w instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w dziedzi-
nie kosmosu, w tym rozwoju prawa międzynarodowego, głównie w latach 60. i 70. ubiegłego 
wieku. To właśnie na forum tej organizacji przyjęto pierwszy w historii tzw. Traktat Kosmiczny 
w 1967 r., który kodyfi kował zasady wykorzystywania kosmosu, w tym dwie podstawowe, 
tj. niedopuszczalności zawłaszczania kosmosu oraz wolności przestrzeni pozaatmosferycznej 
i ciał niebieskich, a także wprowadzał zakaz umieszczania w przestrzeni kosmicznej, na ciałach 
niebieskich oraz na orbicie okołoziemskiej broni jądrowej i broni masowego zniszczenia oraz 
zasadę, że Księżyc i inne ciała niebieskie będą wykorzystywane tylko w celach pokojowych. 
Duże znaczenie miały również podejmowane przez ONZ działania na rzecz zapobieżenia milita-
ryzacji kosmosu oraz pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej. Było temu poświę-
conych wiele rezolucji. Na mocy jednej z nich Zgromadzenie Ogólne na XIII sesji w 1958 r. 
podjęło decyzję o powołaniu Specjalnego Komitetu do spraw Pokojowego Wykorzystania Prze-
strzeni Kosmicznej (ang. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPOUS) ad hoc, 
który uzyskał wkrótce status organu stałego (1959 r.). Przyczynił się on do rozwoju prawa 
kosmicznego. Wynikiem jego prac było pięć istotnych traktatów z tego zakresu, obejmujących 
szerokie spektrum zagadnień. Traktaty te i rezolucje zostały przez autora kompetentnie, w spo-
sób przystępny omówione, zwracając uwagę na wyzwania związane z ich realizacją, koniecz-
ność szerokiej współpracy z udziałem innych podmiotów prowadzących działalność naukową, 
komercyjną, cywilną oraz wojskową, bezpośrednio lub pośrednio związanych z kosmosem. 
Wskazuje też na problemy, które wymagają regulacji, takie jak: komercjalizacja, militaryzacja 
przestrzeni kosmicznej, także z użyciem broni konwencjonalnej, ochrona własności intelektu-
alnej w nowych dziedzinach, ochrona przed skażeniami, turystyka kosmiczna.

W pracy zwraca się też uwagę na rozwój różnych form współpracy wielostronnej i dwu-
stronnej w tej dziedzinie, realizowanej poprzez inne organizacje międzyrządowe, takie jak: 
IAEA, INTELSAT, INMARSAT, ARABSAT, EUMETSAT, INTERSPUTNIK, Europejska 
Agencja Kosmiczna (ESA), programy międzynarodowe (np. COSPAS-SARSAT), międzyna-
rodowe stacje kosmiczne, korporacja międzynarodowa „Sea Launch” oraz międzynarodowe 
organizacje pozarządowe, takie jak: Międzynarodowy Komitet Badań Przestrzeni Kosmicznej 
(COSPAR – 1958 r.), Międzynarodowy Instytut Prawa Kosmicznego (IISL – 1960 r.), Między-
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narodowa Federacja Astronautyczna (1950 r.) oraz Komitet Prawa Kosmicznego, funkcjonujący 
w ramach Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), utworzonego w 1873 r.

Osobny podrozdział jest poświęcony ewolucji europejskiego prawa kosmicznego, któ-
rego duża część wskutek integracji europejskiej jest włączona w obręb prawa Wspólnot Euro-
pejskich/Unii Europejskiej oraz rozwija się w dużym stopniu w ramach tych instytucji. Jego 
źródłami są: 12 porozumień przyjętych w ramach systemu NZ i implementowanych w sys-
tem prawa unijnego, 31 aktów wydanych przez organy WE/UE oraz 237 umów zawartych 
przez państwa członkowskie UE z organizacjami międzynarodowymi, 28 umów dotyczących 
udziału państw UE w specjalnych programach współpracy kosmicznej, takich jak ARIANE 
czy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Według autora można w jego ramach wyróżnić trzy 
sfery: instytucjonalną (kształtowanie polityki, koordynacja działań oraz działalność operacyjna 
poprzez około 10 organizacji i agencji, w tym Europejską Agencję Kosmiczną (European Space 
Agency – ESA) i organy Unii, takie jak Rada ds. Przestrzeni Kosmicznej i Centrum Satelitarne 
UE, sferę z dawnego I fi laru, obejmującą zagadnienia naukowe, techniczne, gospodarcze, spo-
łeczne, przemysł kosmiczny, systemy nawigacji GALILEO, GMES, system telekomunikacji 
satelitarnej, zagadnienia z II fi laru, dotyczące działań na rzecz Wspólnej Polityki Bezpieczeń-
stwa i Obrony UE oraz kontaktów zagranicznych z krajami spoza UE, takimi jak USA, Kanada, 
Indie, Rosja i Ukraina.

Autor zwraca uwagę, że dla rozwoju współpracy kosmicznej w ramach UE istotne znacze-
nie miały ustalenia przyjęte w Traktacie z Lizbony, które za jedną z dziedzin kompetencji Unii 
uznały przestrzeń kosmiczną. Jest ona obok badań i rozwoju technologicznego takim obsza-
rem, w którym Unia ma kompetencję do prowadzenia działań, w szczególności do określania 
i realizacji programów, jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do 
uniemożliwienia państwom członkowskim wykonywania ich kompetencji (Tytuł I, art. 4 ust. 3). 
Regulacje dotyczące współpracy kosmicznej zawarto w Tytule XIX „Badania i rozwój techno-
logiczny oraz przestrzeń kosmiczna”. Na jego mocy Unia ma opracować europejską politykę 
kosmiczną i realizować europejski program kosmiczny, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawo-
dawczą, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych 
państw członkowskich. Ponadto ma ustanowić odpowiednie stosunki z ESA. Autor omawia 
relacje między UE a ESA oraz charakteryzuje segment kosmiczny UE, wskazując na problemy 
wymagające regulacji, w tym m.in. rozwój transportu kosmicznego, turystyka kosmiczna, ubez-
pieczenia związane z działalnością komercyjną w przestrzeni kosmicznej czy odpowiedzialność 
za usługi kosmiczne (s. 177).

Część druga monografi i nosi tytuł Polityka państw i organizacji międzynarodowych. 
Można uznać to sformułowanie za pewien skrót myślowy, bowiem trudno byłoby udowodnić, 
że wszystkie podmioty, mające związek z kosmosem, w tym organizacje międzynarodowe, 
mają i prowadzą polityki kosmiczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Sam autor wydaje się 
podzielać ten pogląd, ponieważ w pierwszym podrozdziale używa cudzysłowu w tytule, pisząc 
o współczesnej „polityce kosmicznej”. Uważa on, że polityka państw i działania organizacji 
międzynarodowych w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej charakteryzują się pewnymi swo-
istymi cechami. Skupiają się w niej interesy naukowe, komercyjne, polityczne i wojskowe. 
Ponadto jest to obszar wymagający wysokich nakładów fi nansowych i jest zarządzany przez 
organy państwowe. Warto przytoczyć bardzo celną uwagę autora, który pisze, że „jedną z cech 
polityki i działalności w przestrzeni kosmicznej jest również istnienie pewnego »konfl iktu« 
w przedmiocie regulacji i wykonywania zadań – między wysoce restrykcyjnym środowiskiem 
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związanym z narodową polityką bezpieczeństwa państw a bardziej otwartym na współpracę 
obszarem cywilnym – środowiskiem komercji i nauki” (s. 137).

Następnie wyróżnia państwa mające najbardziej zaawansowane programy kosmiczne i ana-
lizuje ich polityki w tym obszarze. Zalicza do nich: USA, Rosję, Zjednoczone Królestwo, 
Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Chiny, Japonię, Indie oraz Izrael. Za typowe przyczyny 
rozwijania tego typu programów uznaje: podniesienie prestiżu i pozycji w stosunkach między-
narodowych, zwiększenie rozwoju gospodarczego (handel, przemysł), rozwijanie nauki i wie-
dzy o kosmosie, względy poznawcze, zwiększenie stanu bezpieczeństwa w różnych wymia-
rach, zwłaszcza w wymiarze wojskowym (np. Izrael). Czynniki te występują z różnym natę-
żeniem i w różnych konfi guracjach w odniesieniu do poszczególnych państw. Do państw tej 
grupy zbliżają się inne, zwłaszcza Brazylia i Korea Południowa, ponadto istnieje niezwykle 
zróżnicowana grupa państw „umiarkowanie uczestniczących” w badaniach i eksploracji prze-
strzeni kosmicznej. Autor zauważa, że państwa te są mniej zorientowane na problemy bezpie-
czeństwa niż państwa wysoko rozwinięte, skupiające się na aspektach związanych z obronno-
ścią (s. 141). Warto też zwrócić uwagę na stwierdzenie autora, że w działalności kosmicznej 
coraz większą rolę odgrywa czynnik komercyjny, co wiąże się przede wszystkim z „wyko-
rzystaniem: satelitów komunikacyjnych umieszczonych na orbicie geostacjonarnej; transportu 
kosmicznego, satelitów zdalnie badających powierzchnię Ziemi w celu zdobywania komercyj-
nie użytecznych informacji oraz tzw. satelitarnego pozycjonowania m.in. dla celów nowocze-
snej nawigacji lądowej, morskiej i lotniczej (typu GPS) [...] Czynnik komercyjny przemysłu 
kosmicznego nie jest jednak na tyle silny, by mógł rozwijać się na odpowiednim poziomie 
bez wsparcia ze strony rządu” (s. 141). Rola i znaczenie państw w tej dziedzinie dominują, 
chociaż polityka kosmiczna „wyraźnie zmierza do złagodzenia restrykcji z okresu wczesnego 
zimnowojennego porządku i reżimu prawnego, obejmującego zwłaszcza działalność w prze-
strzeni kosmicznej”. Polityka kosmiczna ma nadal charakter „państwowocentryczny”, choć 
występują dość szybkie zmiany, czego przejawem jest angażowanie się w jej uzgadnianie
i realizację podmiotów „niekosmicznych” (s. 144). 

Oprócz państw działania w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej podejmowały organi-
zacje międzyrządowe, w tym ONZ i niektóre organizacje wyspecjalizowane oraz organizacje 
regionalne, w tym Europejska Agencja Kosmiczna, tworząca system współpracy z Unią Euro-
pejską, oraz Organizacja Współpracy Kosmicznej Azji i Pacyfi ku (Asia-Pacifi c Space Coope-
ration Organization – APSCO), a także organizacje pozarządowe, które biorą udział głównie 
w procesach kształtowania polityk kosmicznych.

W ujęciu historycznym zostały wyróżnione cztery główne etapy polityki kosmicznej 
i związanej z nią współpracy międzynarodowej: lata 1957–1974 – badanie kosmosu i ustalanie 
ogólnych zasad w systemie NZ; lata 1975–1991 – koncentracja uwagi na problemach bezpie-
czeństwa i postęp instytucjonalizacji, głównie w Europie i USA; lata 1991–2000 – preferowanie 
aspektów komercyjnych działalności kosmicznej; od 2000 r. – współistnienie dwóch kierunków 
działalności, bezpieczeństwa i komercji (s. 145).

Analizując polityki kosmiczne państw, najwięcej miejsca poświęcono USA. Było to uza-
sadnione dominacją tego państwa w obszarze badań i eksploracji kosmosu. Są w nim cywilne 
i wojskowe programy kosmiczne administrowane przez NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), utworzoną w 1958 r., oraz USAF (US Air Force). 

Autor wysuwa tezę, że na kształt polityki kosmicznej USA mają wpływ liderzy krajowi 
oraz wspierające ich koalicje, w skład których wchodzą agencje administracyjne, przedstawiciele
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prywatnego biznesu, różne struktury o charakterze rządowo-prywatnym, naukowcy, przemysł 
obronny i kosmiczny oraz inny powiązany z działalnością w kosmosie.

NASA realizuje narodowy program lotów kosmicznych oraz długofalowy program, 
cywilny i wojskowy – badań i eksploracji kosmosu. Autor analizuje kolejne programy poli-
tyki kosmicznej przyjmowane w okresie prezydentury Billa Clintona (1996 r.), George’a W. 
Busha (2006 r.) oraz Baracka Obamy (2010 r.). W najnowszym programie za cel USA uznaje 
się wzmocnienie amerykańskiej dominacji w kosmosie oraz wspieranie działań korzystnych 
dla wszystkich mieszkańców Ziemi, do których zaliczono „budowę bardziej zaawansowanych 
niż obecnie systemów śledzenia zmian klimatycznych na Ziemi oraz zmian na Słońcu wpływa-
jących na »kosmiczną pogodę«, a także poprawę bezpieczeństwa statków kosmicznych i sate-
litów na orbicie, zagrożonej »kosmicznymi śmieciami«” (s. 171). Dalsza część wywodu jest 
poświęcona analizie realizacji polityki kosmicznej, ze zwróceniem uwagi na prace nad budową 
nowych statków kosmicznych, satelitarnego systemu informacyjnego (GBS), przeznaczonego 
do celów wojskowych i komercyjnych oraz wykorzystaniu techniki satelitarnej do celów woj-
skowych (np. system GPS, satelity wywiadowcze).

Pisząc o polityce kosmicznej Rosji, jako jednym z państw o najbardziej rozwiniętym pro-
gramie badań i użytkowaniu przestrzeni kosmicznej, autor zwraca uwagę na jej etapowość, 
powiązaną ze zmieniającymi się ambicjami (motywami) rządzących ekip. W pierwszym eta-
pie – okresie „zimnej wojny”, jedynymi realizowanymi celami były cele polityczno-wojskowe, 
tj. rywalizacja z USA, w tym rozwijanie technik rakietowych i satelitarnych oraz broni antysate-
litarnej. Drugi etap, od 1991 r., to otwieranie się Rosji na współpracę z Zachodem i próby wyko-
rzystania istniejącego potencjału do celów komercyjnych. Głównym przejawem tego było utwo-
rzenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z udziałem NASA. Trzeci etap rozpoczyna się na 
przełomie XX i XXI wieku i charakteryzuje się zwiększeniem nakładów na realizację polityki 
kosmicznej oraz rozwojem zakresu usług o charakterze komercyjnym z użyciem rosyjskiego 
sprzętu (np. wynoszenie przez rakietę rosyjską satelitów innych państw). W sferze cywilnej za 
sprawy kosmiczne oraz współpracę z zagranicą odpowiada utworzona w 1992 r. Rosyjska Fede-
racyjna Agencja Kosmiczna (ROSCOSMOS), a w sferze wojskowej – Ministerstwo Obrony.

W odniesieniu do Chin, autor stawia tezę, że dążą one do osiągnięcia statusu mocarstwa 
kosmicznego. Realizują program lotów załogowych oraz badania Księżyca, a także budowy 
satelitów, które służą tworzeniu systemów obserwacji, nawigacji i telekomunikacji do celów 
wojskowych i cywilnych. Chiny korzystają w szerokim zakresie ze współpracy międzynarodo-
wej, dwustronnej i wielostronnej w realizacji polityki kosmicznej. Autor wskazuje, że począt-
kowo Chiny korzystały z pomocy ZSRR. W Chinach działa siedem instytucji, korporacji 
i towarzystw zajmujących się kosmosem, którymi kieruje Chińska Narodowa Administracja 
Kosmiczna. Autor przedstawia też osiągnięcia Chin w badaniach i wykorzystywaniu kosmosu.

Kolejne części publikacji poświęcone są analizie polityk kosmicznych: Indii, Japonii, Korei 
Południowej, Brazylii, Kanady, Argentyny oraz Australii. Opisują ich genezę, główne założenia, 
organy odpowiedzialne oraz realizację, osiągnięcia i ograniczenia. Wskazują też na specyfi kę 
tych programów, np. w Australii wykorzystanie technologii kosmicznych w celach medycznych 
(„telemedycyna”). 

Polityka kosmiczna organizacji międzynarodowych to podrozdział poświęcony wielostron-
nej współpracy realizowanej w dziedzinie kosmosu przez międzynarodowe organizacje mię-
dzyrządowe i pozarządowe, jak również o charakterze mieszanym. Autor zwraca uwagę, że 
współpraca tego typu jest konieczna w dużym zakresie, ponieważ jest to dziedzina niezwykle
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kapitałochłonna, a współdziałanie redukuje koszty. Prezentuje programy i działania licznej 
grupy instytucji powiązanych z kosmosem. Są wśród nich organizacje skupiające się głów-
nie na rozwijaniu prawa kosmicznego i jego implementacji (np. ONZ, w tym COPUOS, ITU, 
ICAO, WIPO, UNESCO, IMO, WMO, Komitet Prawny ESA). Bardzo liczna grupa organiza-
cji zajmuje się zarządzaniem działalnością w przestrzeni kosmicznej, w tym kwestią własności, 
w ramach której wyodrębniono dziewięć obszarów (funkcji) realizowanych w ramach i przez 
organizacje międzynarodowe. Świadczą one o skali współpracy międzynarodowej w tej dzie-
dzinie, która obejmuje: badania i rozwój, studia specjalistyczne (np. ONZ, ITU, WMO, IMO, 
ICAO), zarządzanie systemami operacyjnymi (np. INTERSPOTNIK, WMO, WWW, UNEP/
GEMS, Intelsat, Inmarsat), wynajem i podnajem (INTERSPUTNIK, Intelsat, Inmarsat), bez-
pieczeństwo lotów kosmicznych, monitorowanie i zarządzanie nimi (ICAO, IMO, ITO). Wśród 
kilkudziesięciu organizacji, podmiotów związanych z kosmosem (s. 222–224), najwięcej miej-
sca poświęcono organizacji INTERSPUTNIK, która zarządza systemem łączności satelitarnej, 
obsługującym 40 państw.

W książce omówiono też politykę kosmiczną Unii Europejskiej, która jest realizowana we 
współpracy z ESA, w tym wspólne programy, do których należą systemy nawigacji satelitarnej 
(GALILEO) oraz obserwacji Ziemi (GMES). Autor zwraca uwagę na wzrost znaczenia kosmosu 
w działaniach Unii, o czym świadczy rosnący budżet przeznaczany na tę dziedzinę działania.

Bardzo interesująca jest trzecia część pracy poświęcona gospodarce kosmicznej oraz zarzą-
dzaniu działalnością w przestrzeni kosmicznej. Sektor kosmiczny obejmuje wszystkie urządze-
nia umieszczone w przestrzeni kosmicznej oraz infrastrukturę naziemną, w zakres czego wcho-
dzą według ustaleń OECD wszystkie podmioty publiczne i prywatne, zaangażowane w roz-
wijanie i dostarczanie, dzięki możliwościom kosmicznym, produktów i usług. Autor zwraca 
uwagę na rozwój tej gałęzi gospodarki, która generuje coraz większe dochody (s. 271–272). 
Rozwija się ona od lat 70. minionego wieku, dzięki rozwojowi komunikacji satelitarnej, zwłasz-
cza pojawieniu się tańszych satelitów komunikacyjnych nowej generacji. W sensie funkcjonal-
nym w „ekonomice kosmicznej” wyróżnia się: producentów, operatorów, „zaopatrzeniowców” 
i dystrybutorów (s. 286). Rynek przestrzeni kosmicznej charakteryzuje się trzema głównymi 
cechami: komercjalizacją, częściową prywatyzacją oraz deregulacją, polegającą na wycofy-
waniu się państwa z kontroli, głównie w zakresie cen i operacji. Uczestniczą w nim różne 
podmioty, ale państwo pozostaje najważniejszym odbiorcą produktów na nim oferowanych, 
zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. Wśród państw najwięcej środków na działal-
ność kosmiczną wydatkują Stany Zjednoczone.

Autor charakteryzuje główne rodzaje usług i podaje ich wartość rynkową, przybliżając 
czytelnikowi niektóre z nich (np. operator satelitów telekomunikacyjnych – SAS, grupa prze-
mysłu aeronautycznego i obronnego – EADS, w tym grupa Astrium, Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna). Odrębny podrozdział pracy jest poświęcony procesowi komercjalizacji i prywaty-
zacji przemysłu kosmicznego, który rozwija się od początku lat 80. ubiegłego wieku, a został 
zapoczątkowany w USA już w latach 60. XX wieku. Autor opisuje jego przebieg, koncentrując 
się na USA, gdzie jednym z motywów była chęć pozyskiwania kapitału prywatnego na reali-
zację projektów kosmicznych, zarówno w sferze produkcji urządzeń i maszyn, jak i świadcze-
nia usług. Spośród rynku usług kosmicznych, w pracy dokonano prezentacji rynku satelitarnej 
obserwacji Ziemi, który szybko rozwija się przede wszystkim dzięki zapotrzebowaniu ze strony 
sektora publicznego. Zwraca się uwagę na duże znaczenie informacji satelitarnych dla zarządza-
nia przemysłem, gospodarką wodną, lądową i morską, środowiskiem i zasobami naturalnymi
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oraz budownictwem. Podkreśla, że służy ona także poprawie bezpieczeństwa na różnych obsza-
rach, w tym na morzach, gdzie funkcjonuje od lat 70. minionego stulecia międzynarodowy sys-
tem łączności morskiej w ramach organizacji INMARSAT. 

W kolejnym podrozdziale podjęto problem zarządzania lotami kosmicznymi i naziemnymi 
stacjami kosmicznymi. Przedmiotem rozważań są podstawy prawne oraz problemy współpracy 
międzynarodowej w ramach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która została zapoczątkowana 
w 1998 r. Natomiast kwestie dotyczące mechanizmów zarządzania stacjami naziemnymi przed-
stawiono na przykładzie Naziemnej Stacji Optycznej (OGS), utworzonej w 1997 r. na wyspie 
Teneryfi e, należącej do Instytutu Astrofi zyki Wysp Kanaryjskich (IAC).

W ostatnim podrozdziale są rozważane kwestie ochrony praw własności intelektualnej 
w związku z działalnością w przestrzeni kosmicznej. Zwraca się uwagę na rozbieżność poglą-
dów w doktrynie w sprawie możliwości zastosowania tradycyjnego międzynarodowego systemu 
ochrony dóbr intelektualnych do sfery kosmicznej. W praktyce zagadnienia te są regulowane 
w umowach ustanawiających różne formy współpracy lub w ramach instytucji realizujących pro-
jekty kosmiczne, uwzględniając ich specyfi kę, np. porozumienie w sprawie MSK odwołuje się 
do regulacji przyjętych przez Światową Organizację do spraw Własności Intelektualnej (WIPO).

Zagadnienia dotyczące udziału Polski we współpracy kosmicznej są omawiane w rozdziale 
dotyczącym Europy (s. 260–273). Autor opisuje wzrost zaangażowania Polski we współpracę, 
zwracając uwagę, że początkowo prace badawcze były powiązane z programem  INTERCOSMOS, 
realizowanym we współpracy z ZSRR. Następnie proces integracji umożliwił nawiązanie 
w 1994 r. współpracy z ESA, która została wzmocniona w 2007 r. uzyskaniem przez Polskę sta-
tusu europejskiego państwa współpracującego. Ponadto w publikacji przedstawiono osiągnięcia 
i odkrycia Polaków, świadczące o istotnym wkładzie Polski i polskiej nauki w badania kosmosu.

Warto dodać, ale to już poza ramami czasowymi objętymi pracą, że Polska została człon-
kiem ESA w 2012 r. W listopadzie 2013 r. zostały podpisane umowy między ESA a Polską, 
na mocy których wybrane polskie podmioty będą realizować projekty z sektora kosmicznego 
w ramach procedury Polish Industry Incentive Scheme. Dofi nansowanie z ESA wyniesie 1,4 mln 
euro (45% składki Polski do budżetu ESA). Ponadto 21 listopada 2013 r. został wystrzelony 
pierwszy polski satelita „Lem”, następny, „Heweliusz”, znalazł się na orbicie miesiąc później. 
Są to tzw. nonosatelity (obiekty o małych rozmiarach). „Lem” został wystrzelony na rosyjskiej 
rakiecie Dniepr z bazy wojskowej Jasny na południowym Uralu. Został umieszczony na orbicie 
na wysokości 800 km nad Ziemią. Umożliwi to pomiary naukowe 286 najjaśniejszych gwiazd. 
Projekty te fi nansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Publikacja zawiera bogatą bibliografi ę oraz aneks z podstawowymi dokumentami, w tym 
umowami, których stroną jest Polska oraz porozumieniem między USA a innymi państwami 
z 1998 r. w sprawie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jej wartość i użyteczność podnoszą 
również przetłumaczone na język angielski: spis treści i streszczenie, umieszczone na końcu 
części merytorycznej.

Monografi a ma dużą wartość poznawczą i edukacyjną. Jest to jedyna tego typu monografi a 
w Polsce. Przekazuje bowiem olbrzymi zakres wiedzy na temat aktywności człowieka, związa-
nej z kosmosem, we wszystkich jego wymiarach przedmiotowych i podmiotowych. W sposób 
wszechstronny, szczegółowo omawia kolejne zagadnienia z dziedziny, dla której zrozumienia 
jest potrzebna fachowa wiedza, przekazywana w sposób przystępny. 

Nie trzeba udowodniać, że współpraca w kosmosie w coraz szerszym zakresie wpływa na 
nasze życie i bezpieczeństwo. Jest ona jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin
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współpracy i rywalizacji międzynarodowej. Jej znaczenie będzie nadal wzrastać. Dlatego tego 
typu publikacje są niezwykle potrzebne. 

Publikacja będzie przydatna nie tylko dla studentów stosunków międzynarodowych, nauk 
politycznych, prawa, zarządzania, bezpieczeństwa i obronności, ale też dla naukowców i prak-
tyków z różnych dziedzin, których badania i praca są powiązane bezpośrednio lub pośrednio 
z badaniami i wykorzystywaniem kosmosu. Na pochwałę zasługuje też szata grafi czna książki, 
w tym piękna okładka, przyciągająca wzrok i zachęcająca do jej przeczytania.

Irena POPIUK-RYSIŃSKA
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Andrzej Bober, Korea zjednoczona – szansa czy utopia?, Wydawnictwo Kwiaty 
Orientu, Skarżysko-Kamienna 2013, s. 495.

Normalizacja stosunków międzykoreańskich i potencjalne zjednoczenie Korei stanowią 
jedną z największych szans, ale i wyzwań dla bezpieczeństwa i stabilności całego regionu Azji 
Wschodniej. Dynamika wydarzeń na Półwyspie Koreańskim sprawia, że problematyka stosun-
ków na linii Seul–Pjongjang jest niezmiernie trudna do analizy, a posunięcia obu państw kore-
ańskich wywołują permanentnie problemy interpretacyjne. Z tym większym zainteresowaniem 
należy spojrzeć w kierunku książki Andrzeja Bobera, która, jak dotąd, jest zapewne najbardziej 
kompleksowym i dojrzałym opracowaniem na ten temat w Polsce.

Mając na uwadze złożony i wieloznaczny charakter relacji międzykoreańskich, autor we 
wstępie zaznacza, że celem książki nie jest przedstawienie całokształtu stosunków obu Korei, 
lecz rozpatrzenie ich w kontekście możliwości realizacji idei zjednoczeniowych. Co ważne, 
Andrzej Bober nie usiłuje przesądzać o sile czy ewentualnej formie unifi kacji, a zamiast tego 
stara się wskazać stadium, w którym znajduje się proces deklarowanego przez obie strony zbli-
żenia (s. 13).

Książka składa się z pięciu rozdziałów i kilkustronicowego podsumowania. Struktura pracy 
nie budzi zastrzeżeń i w przemyślany sposób grupuje zagadnienia. Poszczególne części recenzo-
wanej książki tworzą spójną całość, a kolejne rozdziały wzajemnie się uzupełniają. Już lektura 
obszernego (7 stron) spisu treści wskazuje, że mamy do czynienia z poważnym i wieloaspek-
towym podejściem do tematu.

W rozdziale pierwszym autor w zwięzły sposób opisuje genezę, konsekwencje i wybrane 
symbole podziału Korei. Ciekawym zabiegiem jest ukazanie podziału Korei po 1945 r. jako 
efektu zimnowojennej rywalizacji USA i ZSRR przez skonfrontowanie różnych poglądów z opi-
nią profesora Kang Leong-Koo z Południa, który główną winą za istniejący podział obarcza 
Amerykanów. Dalsza część rozdziału to kompleksowe zestawienie kolejnych propozycji zjed-
noczeniowych obu Korei po 1953 r., w którym autor celnie punktuje najpoważniejsze problemy 
w dialogu międzykoreańskim na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Największe zastrzeżenia w całej pracy budzi rozdział drugi dotyczący stanowisk głównych 
mocarstw wobec kwestii zjednoczenia. Z racji głównego tematu książki uproszczone podejście 
do relacji poszczególnych mocarstw z państwami koreańskimi wydaje się uzasadnione, co nie 
zmienia faktu, że autor nie ustrzegł się pewnych potknięć. We fragmencie poświęconym relacjom 
amerykańsko-koreańskim badacz dokonuje chyba zbytnich uproszczeń przy prezentacji polityki 
USA wobec Korei Północnej w ostatnich latach, skupiając się w znacznym stopniu na admini-
stracji George’a W. Busha. W tym kontekście byłoby wskazane przywołanie kilku propozycji 
z czasów administracji Billa Clintona (np. inicjatywa Williama Perry’ego) oraz nawiązanie do 
zauważalnego od co najmniej kilku lat zwrotu USA w kierunku Azji i Pacyfi ku, które nie pozo-
staje bez wpływu na nowe niuanse amerykańskiego zaangażowania na Półwyspie Koreańskim.

Pewne uwagi należy również poczynić do części dotyczącej stosunków chińsko-kore-
ańskich. Choć autor sygnalizuje problemy, jakie Państwo Środka ma zwłaszcza w relacjach 
z Koreą Północną, to jednak skłania się ku opinii o sukcesach dyplomatycznych Chin na rzecz 
rozwiązania problemu północnokoreańskiego (s. 93–94). Taki pogląd byłby uzasadniony jeszcze 
kilka lat temu, ale ze względu na trwający od 2008 r. impas w rozmowach sześciostronnych 
można byłoby oczekiwać bardziej krytycznego spojrzenia. Ponadto w rozważaniach zabrakło 
odpowiedniego zaakcentowania kluczowej roli gospodarczej Chin dla obu państw koreańskich, 
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a szczególnie Północy, jako dodatkowego atutu Pekinu wobec całego Półwyspu Koreańskiego. 
Wartościowym uzupełnieniem byłoby na pewno również zasygnalizowanie istotnej debaty, jaka 
od wielu lat toczy się w Chinach wokół szeroko pojętego problemu koreańskiego.

Za najsłabszą część rozdziału należy w moim przekonaniu uznać fragment dotyczący Unii 
Europejskiej, co jednak w przeważającej mierze wynika ze znikomego (w porównaniu z pań-
stwami regionu) wpływu UE na sytuację na Półwyspie Koreańskim. Co prawda, autor poświęca 
kwestii zjednoczenia oddzielny fragment (s. 134–135), ale w przeważającej części wątki unijno-
-koreańskie sprowadza do problemów związanych z Koreą Północną, a nie z procesem zjed-
noczeniowym. Podobne zarzuty można mieć do opisu relacji polsko-koreańskich, które same 
jako takie są dla polskiego czytelnika cenne. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że taki zarys 
niedostatecznie zrozumiale komponuje się z problemowym ujęciem obecnym w analizie relacji 
mocarstw Azji Północno-Wschodniej z obiema Koreami.

Najmocniejszą stroną książki są dwa kolejne rozdziały. W rozdziale trzecim autor w rze-
telny sposób przedstawia zapoczątkowane od czasów tzw. słonecznej polityki Kim Dae-junga 
przejawy współpracy międzykoreańskiej. W kwestiach politycznych polski badacz podkreśla 
odpowiedzialność obu stron za wszelkie niepowodzenia dialogu, nie obarczając nią wyłącz-
nie Korei Północnej, co tak często zdarza się w podobnych opracowaniach. Andrzej Bober nie 
ukrywa, że elementem współpracy, który w największym stopniu będzie warunkował przyszłą 
konsolidację narodu, jest płaszczyzna gospodarcza (s. 152). Na tle bardzo precyzyjnie i staran-
nie opracowanej części gospodarczej wyróżnia się fragment poświęcony wspólnemu komplek-
sowi w Kaesongu, który jest najdobitniejszym dowodem na to, że współpraca między Kore-
ami jest możliwa. Sygnalizując możliwości pogłębienia współpracy gospodarczej, autor rów-
nocześnie dostrzega opory Północy przed dalszym otwieraniem się na współpracę z Południem 
(s. 172). Przywoływane przykłady współpracy na polu społeczno-kulturowym są zróżnicowane, 
a na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo rzeczowe opracowanie problematycznej kwestii 
spotkań rozdzielonych rodzin koreańskiej oraz pomocy humanitarnej.

Odrębny podrozdział jest poświęcony okresowi prezydentury Lee Myung-baka. Autor nie 
ukrywa krytycznego stosunku do południowokoreańskiego polityka, ale przy opisie jego kon-
cepcji politycznych zachowuje obiektywizm i rzetelność. W tym fragmencie wyraźnie widać, 
że książka została oddana do druku w niefortunnym momencie zmiany na stanowisku prezy-
denta Korei Południowej. Autor co prawda podaje informacje o zwycięstwie Park Geun-hye 
w wyborach prezydenckich, ale ogranicza się do przedstawienia jej jako kontynuatorki polityki 
Lee. Tymczasem byłoby wskazane przynajmniej zasygnalizowanie pewnych informacji na temat 
podejścia nowej prezydent do dialogu zjednoczeniowego i strategii wobec Korei Północnej, 
zwłaszcza że Park omawiała te wątki nie tylko w trakcie kampanii wyborczej, lecz także we 
wcześniejszych latach.

W rozdziale czwartym przedstawiono najpoważniejsze wyzwania i bariery na drodze do 
normalizacji stosunków i konsolidacji narodu koreańskiego, wyraźnie zaznaczając najistotniej-
sze znaczenie problemów gospodarczych i społeczno-kulturowych. Poza przywołaniem licz-
nych danych ukazujących przepaść gospodarczą dzielącą obie Koree autor w ciekawy sposób 
opisuje sytuację gospodarczą Północy, bazując m.in. na swoich spostrzeżeniach podczas pobytu 
naukowo-badawczego w Pjongjangu (s. 235–236). Rozsądnym i sprowadzającym na ziemię 
posunięciem była decyzja o nieskupianiu się na potencjalnych kosztach gospodarczych zjedno-
czenia i odesłaniu czytelnika w przypisach do obszernej literatury na ten temat (s. 237). Wśród 
problemów w dialogu Północy z Południem Andrzej Bober wymienia także konfrontacyjną 
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politykę Pjongjangu, w tym rozwój programów jądrowych i rakietowych oraz liczne prowo-
kacje, jakie Korea Północna przeprowadziła w kilkudziesięciu latach. Co ważne, autor celnie 
podsumowuje, że północnokoreański reżim cechuje zimna kalkulacja i racjonalność, a nie bez-
warunkowe przywiązanie do agresywnych posunięć (s. 244).

Na szczególną pochwałę zasługuje staranne i rzetelne przyjrzenie się barierom społeczno-
-kulturowym, które często są niedostatecznie obecne w dyskusji na temat relacji międzykore-
ańskich. Największym atutem tej części pracy jest kompleksowy opis problemów dostosowaw-
czych północnokoreańskich uciekinierów, którym udało się przedostać na Południe (s. 260–262).
W celu jak najlepszego ukazania elementarnych różnic między dwoma społeczeństwami kore-
ańskimi autor zwraca uwagę m.in. na odmienne wychowanie i edukację po obu stronach 38 
równoleżnika. Uznanie budzi również kompetentne opracowanie prawnomiędzynarodowych 
konsekwencji zjednoczenia Korei i perspektyw podpisania układu pokojowego. Interesującym 
zwieńczeniem rozważań w tej części książki jest przyjrzenie się trudnej dyskusji na Południu 
na temat idei zjednoczeniowej, w tym zauważalnym oznakom sprzeciwu społeczeństwa połu-
dniowokoreańskiego wobec pogłębiania współpracy z Koreą Północną.

Ostatni rozdział dotyczy problemu ewentualnych scenariuszy unifi kacyjnych i argumentów 
za zjednoczeniem Korei. Choć autor wyraźnie dystansuje się od prognozowania, to wskazuje 
na trzy najczęściej analizowane scenariusze rozwojowe dla Półwyspu Koreańskiego: poko-
jowe zjednoczenie w wyniku ewolucji systemu i integracji, zjednoczenie na skutek wojny lub 
upadku KRLD oraz dalsze współistnienie obu państw koreańskich z zachowaniem „łagodnie-
jącej” dyktatury na Północy. Co prawda, badacz uważa niemiecki przykład zjednoczenia za 
najlepszy model rozwojowy dla procesu unifi kacyjnego obu Korei, ale równocześnie dostrzega 
kilka zasadniczych różnic, które uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań niemieckich na gruncie 
koreańskim (s. 302). Godna uwagi, chociaż hipotetyczna, jest konstatacja autora, że utrzyma-
nie status quo na Półwyspie jest mało prawdopodobne, choć możliwe pod warunkiem podjęcia 
reform wewnętrznych w Korei Północnej (s. 306–307). Tym samym badacz powątpiewa, aby 
północnokoreański reżim przetrwał w obecnym kształcie w dłuższej perspektywie. Ten tok rozu-
mowania jest zasadny, otwartym pozostaje „okres przetrwania”. Czy jednak w obliczu pogar-
szającej się sytuacji wewnętrznej władze w Pjongjangu zdecydują się na rezygnację z broni 
nuklearnej, która obecnie jest jedną z silniejszych gwarancji utrzymania status quo?

Zwieńczenie rozdziału stanowi prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez połu-
dniowokoreańskich specjalistów z Korea Institute for National Unifi cation w kwestii oceny sta-
dium, w jakim znajdują się relacje międzykoreańskie. Wnioski badaczy autor zestawia z ana-
logicznymi badaniami, jakie przeprowadził wśród swoich respondentów z Korei Południowej, 
Austrii, Niemiec, Japonii i Polski.

Mimo sygnalizowanych we wcześniejszych częściach książki szans na porozumienie 
i współpracę, w podsumowaniu autor wskazuje na zauważalny po obu stronach granicy brak 
zaufania i woli realizacji głoszonych życzeń pokojowego zjednoczenia (s. 343). Ponadto Andrzej 
Bober podkreśla, że kilkudziesięcioletnie funkcjonowanie w skrajnie różnych systemach spo-
łeczno-politycznych podkopało znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego i doprowadziło 
do nawarstwienia ogromu różnic, których z każdym rokiem przybywa. Uzasadniona jest też 
konstatacja, że poważną przeszkodą w procesie zjednoczeniowym będzie stanowisko głów-
nych mocarstw, które – wbrew ofi cjalnym deklaracjom – są zainteresowane przede wszystkim 
utrzymaniem obecnego podziału Korei (s. 344). Mimo zasiania wątpliwości co do szans powo-
dzenia projektu zjednoczeniowego, autor mocno podkreśla słuszność i celowość wysiłków na 
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rzecz normalizacji stosunków międzykoreańskich, dostrzegając jednak, że dla dalszych postę-
pów konieczna będzie zmiana podejścia obu stron (a więc nie tylko Północy).

Wartościowym dodatkiem jest końcowe uzupełnienie, w którym autor przedstawia aktu-
alną sytuację Korei Północnej pod rządami Kim Dzong Una. Brakuje, o czym wspominałem, 
przynajmniej krótkiego nawiązania do sytuacji na Południu, a więc objęcia władzy przez Park 
Geun-hye i zarysu jej pomysłów w kwestii polityki wobec Północy. Można wyrazić żal, że 
książka została oddana do druku w marcu 2013 r., a więc niemal w przededniu największego 
kryzysu na Półwyspie Koreańskim ostatnich lat, którego opis stanowiłby niewątpliwie warto-
ściowe uzupełnienie książki.

O tym, że praca Andrzeja Bobera jest wynikiem wieloletnich badań, najdobitniej świadczy 
bogata i zróżnicowana bibliografi a. Świadectwem skrupulatności, dociekliwości i prawdziwej 
pasji badawczej autora jest wzbogacenie pracy 90 (!) stronami przypisów, których w całej pracy 
znalazło się ponad 1100. Liczne tabele, wykresy, mapy, a także zdjęcia, które autor wykonał 
podczas swoich podróży do obu Korei, zwiększają atrakcyjność poznawczą pracy.

Książka Andrzeja Bobera jest niezwykle ciekawym i ważnym opracowaniem problematyki 
relacji międzykoreańskich i dialogu zjednoczeniowego. Polski badacz porusza się w tej tematyce 
bardzo swobodnie, o czym świadczy klarowność przekazu. Dobry język pracy, będący także 
efektem publicystycznego zacięcia autora, dociekliwość, skrupulatność i głęboka znajomość 
problematyki sprawiają, że recenzowana książka jest wartościową i „obowiązkową lekturą” dla 
osób zainteresowanych tematyką koreańską.

Mimo pozytywnej oceny książki, nie jest ona pozbawiona pewnych niedociągnięć. Choć 
praca jest aktualna jeśli chodzi o przedmiot badań, to w wielu fragmentach można zasadnie 
sformułować zarzuty co do aktualności źródeł. Miejscami wręcz widać, że książka powstawała 
etapami w sporych odstępach czasowych i niekiedy zabrakło ujednolicenia.

Powyższe uwagi nie zmieniają wysokiej oceny. Książka Andrzeja Bobera jest zdecydo-
wanie najlepszą monografi ą na ten temat na polskim rynku wydawniczym. Jak dotąd żadnemu 
autorowi nie udało się w tak kompleksowy sposób podejść do problemu relacji międzykore-
ańskich. Praca zarówno rzetelnie porządkuje wiedzę na temat stosunków między Koreami, jak 
i zawiera wiele trafnych spostrzeżeń, które świadczą o znakomitym rozeznaniu autora w przed-
miocie badań. Lektura tej książki jest przede wszystkim inspirująca – Andrzej Bober stawia 
wiele pytań, równocześnie unikając jednoznacznych odpowiedzi. Powściągliwość i ostrożność 
przy wyciąganiu wniosków jest najlepszym dowodem na to, że autor w pełni świadomie i odpo-
wiedzialnie podjął się badania tak delikatniej i skomplikowanej materii, jaką jest sytuacja na 
Półwyspie Koreańskim.

Oskar PIETREWICZ
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Karolina Klecha-Tylec, Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 335.

Pierwsze porozumienia o charakterze współpracy regionalnej pojawiły się w Azji Wschodniej już 
w latach 40. XX wieku, w wyjątkowej sytuacji II wojny światowej i japońskiej agresji w tej czę-
ści kontynentu. Kolejne porozumienia regionalne zawierano w latach późniejszych, były jednak 
ograniczone realiami „zimnej wojny”. Faktem pozostaje, że obszar ten relatywnie późno włączył 
się w trend tworzenia ogólnoregionalnych preferencyjnych porozumień handlowych (wyraźne są 
jednak różnice w odniesieniu do państw Azji Północno-Wschodniej i Południowo-Wschodniej), 
jednak obecnie jest względnie aktywny w tej dziedzinie. Pozwoliło to Jayantowi Menonowi na 
ocenę, że w ciągu ostatnich dekad państwa tego obszaru starają się nadrobić stracony czas1: od 
połowy lat 90. XX wieku – za cezurę przyjmuje się azjatycki kryzys fi nansowy z lat 1997–1998 
– zaobserwować można na tym obszarze nie tylko bezprecedensową proliferację stref wolnego 
handlu i innych porozumień o charakterze ekonomicznym, lecz także nasiloną instytucjonali-
zację innych obszarów współpracy. Stopniowy wzrost współzależności między poszczególnymi 
państwami i gospodarkami oraz odgórna polityka współpracy sprawiły, że regionalizm w odnie-
sieniu do państw Azji Wschodniej z kwestii marginalnej stał się zagadnieniem kluczowym.

Ważną próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi tego zjawiska jest praca Karoliny Kle-
chy-Tylec Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej. Dotychczasowa działal-
ność naukowa autorki, pracującej w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, koncentruje się wokół zagadnień regionalizmu, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Azji Wschodniej. Analizując monografi ę K. Kle-
chy-Tylec warto zwrócić uwagę, że jest to publikacja o charakterze raczej ekonomicznym niż 
politologicznym. Świadczą o tym nie tylko zastosowane przez autorkę metody badawcze, lecz 
przede wszystkim skoncentrowanie zasadniczej części analizy na problematyce regionalizmu 
ekonomicznego, a zwłaszcza handlowego. Sprawia to, że lektura jest dla czytelnika-politologa 
większym wyzwaniem, ale jednocześnie wzbogaca jego wiedzę o rzadko poruszane w poli-
tologicznych publikacjach zagadnienia dotyczące empirycznej analizy zjawisk regionalnych.

Wyniki badań empirycznych są poprzedzone prezentacją dotychczasowego dorobku teo-
retycznego w zakresie badań nad regionalizmem. Autorka, porównując ze sobą poszczególne 
defi nicje i ujęcia, trafnie zwraca uwagę na często pomijane rozróżnienie między regionalizacją 
a regionalizmem. W uproszczeniu można uznać pierwsze z tych zjawisk za działanie oddolne, nie-
skoordynowane i przeprowadzane w mikroskali, podczas gdy drugie zjawisko jest bardziej sfor-
malizowanym procesem przeprowadzanym na poziomie międzyrządowym. Regionalizm można 
zdefi niować jako różnego rodzaju działania świadomie zmierzające do przekształcenia danej jed-
nostki terytorialnej w region, podczas gdy regionalizacja oznacza wyniki działań, które de facto 
przyczyniają się do powstania regionu, nie są jednak prowadzone według określonego planu2.

1 J. Mekon, How to Multilateralise Asian Regionalism, East Asia Forum 2013, http://www.easta-
siaforum.org/2013/01/06/how-to-multilateralise-asian-regionalism (17.02.2014). Zob. także: M. Kawai, 
G. Wignaraja, Regionalism as an Engine of Multilateralism: A Case for a Single East Asian FTA, Asian 
Development Bank 2008, s. 4.

2 Szerzej zob. np. C.M. Dent, East Asian Regionalism, Abington–New York 2008, s. 7; D. Bach, The 
Global Politics of Regionalism: Africa, w: M. Farrel, B. Hettne, L Van Langenhove (red.), Global Politics 
of Regionalism: Theory and practice, London 2005, s. 173.
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Autorka wykorzystuje tę podbudowę teoretyczną podczas omawiania międzynarodowych
łańcuchów produkcji (IPNs), łączących gospodarki Azji Wschodniej jako przykładów regiona-
lizacji oraz przykładów formalnej współpracy regionalnej na różnych szczeblach. Syntetyczna 
analiza IPNs i podkreślenie sieciowości powiązań między poszczególnymi gospodarkami azja-
tyckimi, wynikające z silnego zróżnicowania potencjałów pozwalają na jasne określenie prze-
słanek do dalszego rozwoju współpracy regionalnej. 

Mocną stroną publikacji jest zwrócenie uwagi na zjawiska regionalizmu i regionaliza-
cji zachodzące na wszystkich poziomach – od mikro- do makroregionalnego. Co ciekawe, 
K. Klecha-Tylec w swoich badaniach uwzględnia również działania na poziomie subnarodowym 
(w publikacji omówione są cztery obszary na terenie ChRL, mające pełnić rolę tzw. biegunów 
wzrostu), dostrzegając w nich przesłankę do zwiększenia konwergencji oraz atrakcyjności dla 
potencjalnych regionalnych inwestorów lub partnerów. Sporo miejsca jest poświęcone również 
współpracy regionalnej w mikroskali. Autorka wprowadza rozróżnienie na współpracę o cha-
rakterze transnarodowym (tzw. wielokąty wzrostu, polygons of growth) oraz hybrydowym (gdy 
przynajmniej jedną ze stron „wielokąta wzrostu” jest państwo); podział ten jednak nie znaj-
duje potwierdzenia w literaturze, a brak syntetycznego komentarza dotyczącego różnic między 
oboma typami może budzić pewne zastrzeżenia wobec jego użyteczności. Warto zauważyć, 
że przytaczane przez autorkę przykłady współpracy o charakterze hybrydowym: Południowy 
Trójkąt Wzrostu (dawniej określany jako trójkąt SIJORI, Singapur-Johor-Riau Growth Trian-
gle), Wschodni Obszar Wzrostu ASEAN (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN 
Growth Area – BIMP-EAGA) oraz Subregion Większego Mekongu (Greater Mekong Subregion 
– GMS) są w literaturze wymieniane jako przykłady współpracy subregionalnej3, bez dodatko-
wych uszczegółowień. Zwrócenie przez autorkę uwagi na różnicę, jaką jest obecność państwa 
jako partnera dla regionów, może stanowić podstawę do dalszych dyskusji i badań nad ewen-
tualnymi różnicami w sposobach działania i skuteczności tych struktur.

Niektóre elementy monografi i pozostawiają jednak niedosyt, a część omówionych zagad-
nień wydaje się być potraktowana zbyt pobieżnie. Z jednej strony, w podsumowaniu pracy 
autorka wskazuje na czynniki historyczno-polityczne jako podstawowe determinanty przeobra-
żeń regionalizmu wschodnioazjatyckiego; z drugiej jednak geneza tego zjawiska wydaje się 
być omówiona dość powierzchownie. O ile kolejne etapy wschodnioazjatyckiego regionalizmu 
i jego rozwój instytucjonalny na wszystkich szczeblach (od mikro- do makroregionalnego) są 
przedstawione szczegółowo w kolejnych rozdziałach pracy, o tyle czynniki historyczne, dawne 
zaszłości i obecne spory wpływające na kształt regionu nie zostały wystarczająco scharakte-
ryzowane. Przedstawiając subregion Azji Północno-Wschodniej, autorka wspomina o zaszło-
ściach historycznych, przez które rozumie ekspansjonistyczną politykę Japonii na przełomie 
XIX i XX wieku wobec Chin i Korei; brak jest jednak głębszej analizy zjawisk historycz-
nych, które zdaniem wielu badaczy nadal mają istotny wpływ na zachowanie państw regionu4. 
Karolina Klecha-Tylec trafnie zwraca uwagę na zjawisko uzasadnionej doświadczeniem 

3 Szerzej zob. np. C.M. Dent, P. Richter, Sub-Regional Cooperation and Developmental Regional-
ism: The Case of BIMP-EAGA, „Contemporary Southeast Asia” 2011, t. 33, nr 1, s. 29 i nast.; J. Dosch, 
O. Hensengerth, Sub-Regional Cooperation in Southeast Asia: The Mekong Basin, „European Journal of 
East Asian Studies” 2005, t. 2, nr 2, s. 263 i nast.

4 Szerzej zob. np. I. Cheong, Evaluation of Recent Progress of FTAs in East Asia – A Korean Perspec-
tive, w: C.Y. Ahn, R.E. Baldwin, I. Cheong (red.), East Asian Economic Regionalism: Feasibilities and 
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historycznym nieufności mniejszych państw wobec reprezentujących największy potencjał 
gospodarczy i polityczny Chin i Japonii, a także fakt zaostrzającej się rywalizacji między tymi 
graczami o pozycję państwa-lidera procesu regionalizacji. Nawet jeśli założyć, chociaż jest to 
ryzykowne, że nie wiąże się tego obecnie z trwającą w państwach Azji Wschodniej pamięcią 
chińskich i japońskich prób zjednoczenia regionu pod swoją dominacją – odpowiednio tian 
xia5 oraz dai-tōa kyōeiken6), to jednym z kluczowych wyznaczników polityki państw ASEAN 
wobec obu tych państw jest zagwarantowanie sobie swobody manewru i odpowiedniego do 
nich dystansu, wzmacniając współpracę z mocarstwami spoza regionu, np.: z USA, Indiami 
czy Australią, a także z Rosją. Pominięto również rolę konfl iktów terytorialnych, które istotnie 
obniżają poziom zaufania między poszczególnymi państwami regionu, a tym samym utrudniają 
pogłębianie współpracy na wszystkich płaszczyznach7.

Z tego powodu pewne wątpliwości budzi uznanie regionalizmu wschodnioazjatyckiego za 
już istniejące zjawisko. Wydaje się, że obecna sytuacja polityczna w Azji Wschodniej – przede 
wszystkim brak trwałej, stabilnej płaszczyzny współpracy między Chinami, Japonią i Koreą 
Południową i trwające między nimi zadrażnienia i konfl ikty, w tym także tak emocjonalnie 
nośne jak morskie spory terytorialne i przebieg linii granicznych – nie pozwala mówić o regio-
nalizmie obejmującym całość Azji Wschodniej, lecz nadal jedynie o jego projekcie. Bez wąt-
pienia należy zgodzić się z autorką, że osią współpracy regionalnej jest ASEAN oraz że podjęte 
do tej pory działania najprawdopodobniej będą kontynuowane. Jednak konieczne jest podkre-
ślenie, iż mamy do czynienia z początkowymi etapami procesu tworzenia się regionu. Mimo 
dynamicznego rozwoju współpracy ekonomicznej, a zwłaszcza handlowej, między wszystkimi 
państwami Azji Wschodniej, idea regionalizmu wydaje się wymagać większego zaangażowa-
nia i ściślejszej współpracy, nie tylko w kwestiach gospodarczych – przede wszystkim w sfe-
rze politycznej i w dziedzinie bezpieczeństwa. Niezbędne więc będą gwarancje integralności 
terytorialnej uczestniczących państw.

Challenges, Dordrecht 2005, s. 53–54; K. Calder, Ye Min, Regionalism and Critical Junctures: Explaining 
the ‘Organization Gap’ in Northeast Asia, „Journal of East Asian Studies” 2004, s. 191 i nast.

5 Tian xia, wyrażenie oznaczające „pod kopułą Niebios”, jest symboliczną reprezentacją chińskiej 
wizji stosunków międzynarodowych, wywodzącą się jeszcze z czasów cesarstwa chińskiego. Zgodnie z tą 
myślą Chiny znajdowały się w centrum świata, natomiast ościenne państwa były im podległe hierarchicznie 
w ramach systemu trybutarnego. Jak podkreślają Jan Rowiński i Józef Pawłowski, system ten dotyczył 
przede wszystkim pozostałych państw Azji Północno-Wschodniej oraz Wietnamu, a w mniejszym stopniu 
państw Azji Południowo-Wschodniej. Szerzej: J. Rowiński, J. Pawłowski, Specyfi ka i tradycje państwa 
w Azji Wschodniej na przykładzie Chin, w: M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce 
stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 287, 318–322. 

6 Dai-tōa kyōeiken, czyli Strefa Wspólnego Dobrobytu Wielkiej Azji Wschodniej, była rozwijaną 
w okresie II wojny światowej japońską koncepcją utworzenia w Azji Południowo-Wschodniej ugrupowania 
regionalnego podporządkowanego Cesarstwu Japońskiemu. W sferze ideologicznej koncepcja ta była oparta 
na odrzuceniu zależności kolonialnych wobec państw europejskich oraz na panazjanizmie, jednak w rzeczy-
wistości zmierzała ona do nowej formy kolonializmu i eksploatacji państw Azji Południowo-Wschodniej. 
Szerzej np.: S.J. Maswood, Japanese Foreign Policy and Regionalism, w: S.J. Maswood (red.), Japan and 
East Asian Regionalism, Abingdon–New York 2012.

7 Szerzej na temat sposobów, w jaki współczesne konfl ikty i napięcia polityczne mogą ograniczać 
rozwój współpracy regionalnej zob.: I.T.Y. Chen, A.H. Yang, A Harmonized Southeast Asia? Explanatory 
Typologies of ASEAN Countries’ Strategies to the Rise of China, „The Pacifi c Review” 2013, t. 26, nr 3, 
s. 265–288.
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Jednak to problemy ekonomiczne stanowią trzon opracowania. Szczególnie wartościowa 
jest przeprowadzona przez autorkę w ostatniej części pracy analiza handlowego wymiaru regio-
nalizmu wschodnioazjatyckiego. Przy użyciu modelu grawitacji i potencjału oraz narzędzi eko-
nometrycznych bada ona wpływ szeregu czynników na wolumen obrotów handlowych między 
poszczególnymi państwami Azji Wschodniej. Pozwoliło to na sformułowanie kilkunastu wnio-
sków cząstkowych, które autorka syntetyzuje, przedstawiając wynikające z nich prawidłowo-
ści dotyczące wschodnioazjatyckiego regionalizmu. Badania Karoliny Klechy-Tylec potwier-
dzają ważną rolę gospodarek w zwiększaniu wolumenów obrotów handlowych oraz znaczenie 
diaspory chińskiej w państwach Azji Południowo-Wschodniej dla rozwoju handlu w regionie. 

Jak zauważa Roger Y. Chao, obecny kształt wschodnioazjatyckiego regionalizmu jest wyni-
kiem szeregu ewolucji koncepcyjnych, zapoczątkowanych już w latach 40. XX wieku, i przej-
ścia od „starego” do „nowego” regionalizmu. Jednak mimo włączenia do obszarów współpracy 
wielu nowych kwestii – bezpieczeństwa, współpracy politycznej, wspólnoty kulturowej, proble-
mów społecznych, by nazwać tylko kilka z nich – regionalizm wschodnioazjatycki w dalszym 
ciągu opiera się na kwestiach ekonomicznych, a przede wszystkim handlowych. Zdaniem bada-
cza, jest to poważne ograniczenie do jego dalszego rozwoju: wyzwaniem jest przede wszystkim 
brak jasnych defi nicji samego regionu oraz pozostawienie kwestii politycznych i społeczno-kul-
turowych na uboczu debaty8. 

Monografi a Karoliny Klechy-Tylec dobrze ilustruje tę tendencję. Normatywna charaktery-
styka działalności instytucji regionalnych w sferach innych niż ekonomiczna stanowi wyraźny 
kontrast wobec rozbudowanych analiz ekonomicznych. Choć brak pogłębionej analizy sytu-
acji politycznej czy społeczno-kulturowej jest zauważalny, to właściwie dobrze odzwierciedla 
on „skrzywienie” regionalizmu wschodnioazjatyckiego w kierunku kwestii ekonomicznych. 
Zauważa to również sama autorka, w swoich konkluzjach podkreślając konieczność określenia 
granic wschodnioazjatyckiego regionalizmu i jego składu podmiotowego. Wskazuje również, że 
do najważniejszych ograniczeń dalszego rozwoju regionalizmu należą kwestie geopolityczne. 
Jednak nie można nie docenić postępów, jakie zostały osiągnięte na polu współpracy ekono-
micznej – sukces ten, bardzo dobrze zilustrowany przez autorkę, będzie stanowił podstawę 
dalszego rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej. Przyznając rację autorce należy również 
stwierdzić, że – mimo swoich ograniczeń – współpraca regionalna pozwala państwom Azji 
Wschodniej, w większości należącym do grupy rozwijających się, na większą niezależność 
wobec gospodarek zachodnich, a w dłuższej perspektywie stać się dla nich równorzędnymi 
partnerami.

Joanna DOBKOWSKA

8 R.Y. Chao, East Asian Regionalism: Perspectives, Realities, and the Future, w: D. Mierzejewski 
(red.), Dimensions of Develompent: East Asia in the Process of Changes, Łódź 2013, s. 21–22.
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