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Drodzy Czytelnicy!
W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszam do zapoznania się z numerem II czasopisma „Defensywa”.
Po eksperymentalnym, pierwszym numerze postanowiliśmy kontynuować prace
związane z regularnym wydawaniem czasopisma. Zauważyliśmy drzemiący w nim potencjał, pozwalający zaangażować zarówno studentów-autorów tekstów, jak i samych
czytelników, których rady dotyczące numeru II okazały się niezwykle cenne.
Tym razem numer został wzbogacony o dwa nowe działy. Po pierwsze, znalazł się
w nim ten poświęcony wyłącznie Wojsku Polskiemu. Specyfika kierunku studiów (Bezpieczeństwo Narodowe) skłania nas, by podążać w tę stronę i przybliżyć czytelnikom
jak „od kuchni” funkcjonują polscy żołnierze w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych. Ponadto, w numerze II zamieściliśmy swoiste analizy najważniejszych wydarzeń
minionego roku akademickiego – liczymy na to, że dział „Komentarze” okaże się sukcesem, który pozwoli zaangażować się w prace nad czasopismem nie tylko studentom,
którzy lubią i chcą pisać obszerne artykuły, lecz również tym skupiającym się na bardzo treściwym i zwięzłym przekazywaniu informacji. Oczywiście nie zabrakło również
dwóch wiodących tematów: „Siły zbrojne we współczesnym świecie” oraz „Bezpieczeństwo regionalne – Europa”.
W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim autorom zawartych w numerze II artykułów, recenzentom, a także osobom,
które w nawet najmniejszy sposób przyczyniły się do wydania numeru II. Szczególne
słowa uznania kieruję do dr hab. Adriana Tyszkiewicza, opiekuna naszego Koła, którego cenne rady istotnie wpłynęły na zawartą w numerze treść. Osobiście dziękuję także
wszystkim członkom Zespołu Redakcyjnego, bez których II numer „Defensywy” nie
zdołałby się ukazać.
W imieniu własnym i całego KNBN UJ życzę przyjemnej lektury!

Od Redakcji
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Jak zostać operatorem polskich
Wojsk Specjalnych?

Wojsko Polskie

Defensywa

Czyli o selekcji słów kilka
Wojska specjalne na całym świecie charakteryzują się profesjonalizmem, posiadaniem
najlepszego sprzętu i bardzo wysokimi umiejętnościami. Stanowią elitarną część każdej
armii, a co za tym idzie są wzorem do naśladowania dla wielu żołnierzy zawodowych
oraz cywili, którzy interesują się tą tematyką. Działalność szkoleniowa jednostek specjalnych, wykorzystywanie przez nich najnowocześniejszych technologii i podejmowanie się najtrudniejszych operacji nie byłoby możliwe, gdyby nie czynnik ludzki, a więc
sami operatorzy wojsk specjalnych. Jak zatem dobierani są kandydaci do służby w polskich Wojskach Specjalnych? Co czeka przyszłych operatorów, zanim zasilą szeregi
grup szturmowych, bądź zabezpieczenia? Celem niniejszego artykułu jest więc odpowiedzenie na powyższe pytania.
Pisząc o selekcji w polskich Wojskach Specjalnych, należy cofnąć się do roku 1991,
kiedy to gen. Sławomir Petelicki1 wraz z dwunastoma oficerami udał się na szkolenie do
Stanów Zjednoczonych, które odbywało się pod okiem tamtejszych instruktorów wojsk
specjalnych. Grupa trzynastu polskich oficerów zdobyła tam istotną wiedzę na temat szkolenia operatorów sił specjalnych. Żołnierze poznali sztukę zjazdów ze śmigłowca za pomocą metody tzw. szybkiej liny, doskonalili się w strzelaniu, odbyli wielogodzinne, wyczerpujące marsze po górach, widzieli jak wygląda dobór kandydatów. Szkolenie to odbywało się
w różnych warunkach klimatycznych – od gorących tropików, po mroźne i nieprzewidywalne góry. Cała ta wiedza pozwoliła stworzyć roboczy plan szkolenia operatorów wojsk
specjalnych w Polsce, który oczywiście ulegał modyfikacjom wraz z rozwojem nowych
technik i metod szkoleniowych. Wśród tych zmian jest m.in. ta odnosząca się do rekrutowania kandydatów nie tylko spośród żołnierzy zawodowych, ale także spośród cywili2.

Wymagania formalne i pierwsze etapy
Obecnie, aby przystąpić do służby w Jednostce Wojskowej ( JW) GROM (Grupa Rozpoznania Operacyjno‑Manewrowego), JW FORMOZA, JW Komandosów ( JWK),
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JW AGAT, czy JW NIL należy odbyć nieco dłuższą drogę, niż miało to miejsce w latach 90. XX w.
Kandydaci do JW muszą być żołnierzami będącymi w służbie czynnej, przeniesieni
do rezerwy lub żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych. Ponadto, o służbę w polskich Wojskach Specjalnych ubiegać się mogą funkcjonariusze służb mundurowych
(np. Straż Graniczna). Wyjątkiem jest tutaj JW GROM oraz JW FORMOZA, które
na swoich stronach internetowych informują, iż do selekcji zapraszają również cywili3.
Warto przy tym zaznaczyć, że drzwi do polskich Wojsk Specjalnych dla ludzi bez przeszkolenia wojskowego zostały otwarte przez JWK w Lublińcu, gdzie został uruchomiony ośrodek szkolenia zajmujący się rekrutacją cywili.
Kolejnymi, minimalnymi wymaganiami stawianymi przed kandydatami są: posiadanie obywatelstwa polskiego, kopii zaświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku
jego posiadania), aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata o niekaralności oraz o nieprowadzonym obecnie postępowaniu karnym i dyscyplinarnym wobec niego; a także realna znajomość języka
angielskiego4.
Pierwszym etapem rekrutacji dla kandydatów na operatorów Wojsk Specjalnych
jest wypełnienie ankiety personalnej. Dokumenty te są zamieszczone na oficjalnych
stronach internetowych poszczególnych JW. Jest to pierwszy sprawdzian, jaki stoi
przed pretendentami do służby. Ankieta ma dostarczyć dowodzącym konkretną JW
jak najwięcej informacji o zainteresowanych służbą, wskazywać na ich wykształcenie,
zdobyte umiejętności, motywację, a w efekcie zainteresować instruktorów daną osobą5.
Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentu, rekrut zostaje zaproszony na sprawdzian
fizyczny. Warto zaznaczyć, iż Wojska Specjalne wymagają, aby kandydat posiadał przy
sobie zaświadczenie od lekarza mówiące o braku przeciwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego. Zestaw ćwiczeń, jaki obowiązuje na tym etapie rekrutacji, jest zasadniczo zbliżony do siebie w niemalże każdej Jednostce Specjalnej w Polsce. Wszystkich
kandydatów obowiązują biegi (na 3000 m, na 100 m, okazjonalnie jest to również bieg
wahadłowy bądź tzw. koperta), podciąganie na drążku, uginanie rąk na poręczach,
pływanie, skłony tułowia oraz test wysokościowy6. JW GROM oraz JW FORMOZA rozszerzają powyższy zestaw ćwiczeń o walkę wręcz. Ponadto, w JW FORMOZA
wymagane jest wejście po lince Speleo, skok z wysokości do wody oraz utrzymanie się
na wodzie w trudnych warunkach (instruktorzy unieruchamiają ręce oraz nogi danej
osoby, przywiązując je do siebie). Etap ten odbywa się przez cały dzień, często bez dostępu do wody oraz pożywienia7. Wszystkie ćwiczenia muszą zostać wykonane w odpowiedniej liczbie powtórzeń, odpowiednim czasie oraz z zachowaniem ostrożności
i uwzględnieniem uwag instruktorów8. Niesubordynacja w tym wypadku grozi natychmiastową dyskwalifikacją.
Po pozytywnym ukończeniu sprawdzianu fizycznego, kandydaci zobowiązani są
do wypełnienia testów psychologicznych, a następnie rozmowy z psychologiem. Warto zaznaczyć, iż ten etap jest kluczowym, ponieważ decyduje o tym, czy zainteresowany będzie dopuszczony do ostatniego z nich, a zatem gry terenowej w trudnych warunkach. Należy dodać, że JW AGAT kieruje pretendenta także na komisję do Wojsk
Powietrzno‑Desantowych, zanim ten zostanie zaproszony na ostatni „sprawdzian”9.

Jak zostać operatorem polskich…

Gra terenowa – ostatni etap selekcji
Ostatni etap – gra terenowa – odbywa się w Bieszczadach, bądź w przypadku JWK
również w Kotlinie Kłodzkiej. Miejsca te nie są przypadkowo wybrane, ponieważ warunki atmosferyczne zmieniają się tam bardzo szybko w porównaniu z innymi regionami w Polsce. Ponadto, terminy ustalane są w taki sposób, aby pogoda nie sprzyjała
uczestnikom. Bez wątpienia pod względem fizycznym, jak również psychicznym, jest
to najtrudniejszy etap rekrutacji. Zaczyna się on od nadania numeru każdemu z uczestników. Następnie zobowiązani są oni do stworzenia swojej „legendy”, czyli zmyślonej
biografii na swój temat, którą należy przedstawiać przez cały okres trwania selekcji, nie
pozwalając sobie przy tym na błąd10. Każdy z kandydatów musi posiadać odpowiedni
sprzęt, zgodny z normami, jakie obowiązują w danej JW11. Ekwipunek ten jest bardzo
dokładnie sprawdzany przez instruktorów, a brak któregokolwiek z elementów oznacza
zakończenie udziału w selekcji przez danego uczestnika.
Podczas pobytu w górach kandydaci poddawani są różnym zadaniom sprawdzającym ich zachowania w warunkach skrajnego wyczerpania fizycznego oraz psychicznego. Poza długimi marszami, marszobiegami czy sprintami, rekruci wykonują prace
z mapą (m.in. marsz na azymut12, czyli poruszanie się do danego punktu przy pomocy
kompasu). Sprawdzane jest wtedy ich logiczne myślenie oraz umiejętność nawigacji.
Badana jest również praca indywidualna, a także zdolność do działania w grupie. W zależności od JW, na tym etapie weryfikuje się znajomość języka angielskiego.
Słynnym już zadaniem jest rozpakowanie i ponowne zapakowanie plecaka w określonym czasie. Zazwyczaj kandydaci odbywają także przeprawę przez rzekę, po której
rozpalenie ogniska w celu ewentualnego ogrzania bądź wysuszenia ubrań leży w gestii
instruktorów. Każdego dnia kandydaci pokonują do kilkudziesięciu kilometrów, a przeprowadzający selekcję operatorzy potęgują napięcie, dokładając kolejne ćwiczenia oraz
wskazując następne współrzędne na mapie, do których należy dotrzeć w określonym
czasie. Na punktach kontrolnych rekruci często wprowadzani są w błąd, otrzymując
informację, że to już ostatnia część danego etapu. Wszystkie te narzędzia i techniki mają
na celu jak najlepsze sprawdzenie kandydata13.
Bardzo ważnym jest, aby zdać sobie sprawę z tego, iż cały etap górski odbywa się
przy bardzo ograniczonych racjach żywnościowych oraz małej ilości snu. Nierzadko
uczestnicy budzeni są chwilę po zaśnięciu, aby sprawdzić ich reakcje i sposób działania
nocą, przy wyczerpaniu fizycznym oraz psychicznym. Ostatnim zadaniem jest z reguły
maraton, podczas którego liczy się głównie siła charakteru i motywacja. Na przykładzie
selekcji do JW AGAT można określić, iż uczestnicy w przeciągu ostatnich 24 godzin
trwania selekcji pokonali ponad 100 km. Należy pamiętać, że przez cały okres gry terenowej kandydaci mają ze sobą wyposażenie, którego waga sięga ponad 20 kg oraz są
obserwowani przez instruktorów i psychologa14.
Gra terenowa trwa zazwyczaj od pięciu do siedmiu dni. Nowatorską metodę wprowadziła JWK, która podczas ostatniej edycji po kilku dniach przetransportowała
uczestników do miejsca, gdzie bardzo wnikliwie sprawdzano umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej. Wojska Specjalne to przede wszystkim operowanie w grupie,
umiejętność przejęcia inicjatywy, dlatego też na tym etapie badane są również zdolności
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przywódcze poszczególnych kandydatów. Etap górski kończy zazwyczaj nie więcej niż
40% początkowej liczby uczestników, aczkolwiek ostatnie selekcje prowadzone przez
JW AGAT oraz JWK pokazały, że tendencja ta jest wzrostowa15.

Przygotowanie do selekcji
Przygotowując się do selekcji, warto zwrócić uwagę na kwestię dyskwalifikacji. Najpowszechniejsze powody to: negatywna opinia psychologa, nieodpowiednio dobrany sprzęt,
brak umiejętności posługiwania się mapą, kontuzje oraz rezygnacja uczestnika. W przypadku dyskwalifikacji, każda JW zobowiązuje się do dostarczenia kandydata do najbliższego przystanku autobusowego. W zależności od JW, do selekcji można podchodzić
maksymalnie trzy razy. Znamienne tutaj będą słowa gen. Petelickiego, który stwierdził:
Mieliśmy pasjonata, który został przyjęty do GROM‑u dopiero po trzecim podejściu16.
Obecnie Wojska Specjalne zwiększają stawiane przed kandydatami wymagania. Zapewne powodem takiego działania jest coraz powszechniejszy dostęp do baz treningowych i informacji, ale przede wszystkim wiedzy przekazywanej przez byłych operatorów Wojsk Specjalnych. Pojawiają się pierwsze publikacje oraz książki wydawane przez
byłych komandosów, ale i same JW chcą jak najlepiej pomóc przygotować się kandydatom. Przykładem może być aplikacja na telefon komórkowy JWK Fit App, stworzona
przez JWK, służąca fizycznemu doskonaleniu kandydata17. Ponadto, byli operatorzy
tworzą stowarzyszenia, przez które organizują szkolenia przygotowujące kandydatów
do podjęcia próby przystąpienia do selekcji. Kursy te składają się z różnych etapów,
a kierowane są do pasjonatów, jak i osób, które chciałyby doświadczyć ekstremalnych
i ciekawych doznań.
Dzięki powyższym inicjatywom, kandydaci do Wojsk Specjalnych są w stanie dowiedzieć się w jaki sposób wypełnić ankietę personalną, jak dobrać sprzęt, jak przygotowywać się fizycznie, jak poinformować bliskich o swojej decyzji itd. Podsumowując,
na takim szkoleniu można uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące selekcji,
czy służby w danej JW, oczywiście jeżeli nie dotyczy to informacji zastrzeżonych. Ponadto, poza jednodniowymi szkoleniami, stowarzyszenia organizują kilkudniowe wyjazdy w Bieszczady, gdzie kandydaci mogą przekonać się, czym jest wyżej opisana gra
terenowa18. Najważniejsze aktywności, mające pomóc w przygotowaniu się do selekcji,
to przede wszystkim treningi w warunkach górskich, nauka nawigacji (praca z mapą
UTM), dobór odpowiedniego sprzętu i przetestowanie go w górach, sprawdzenie siebie w funkcjonowaniu nocą, treningi w pakowaniu i rozpakowywaniu plecaka oraz
ograniczone spożywanie posiłków, ubogich w witaminy i minerały. Kluczowym jest
jednak, aby każdy kandydat poznał swoje słabe strony fizyczne, jak i psychiczne19.

Selekcja nigdy się nie kończy
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Konkludując, selekcja do Wojsk Specjalnych nie należy do łatwych. Jest to długi, bardzo wymagający proces, do którego trzeba się jak najlepiej przygotować, zdobyć się tym

Jak zostać operatorem polskich…

samym na ogrom poświęceń i wyrzeczeń. Ważnym jest, aby zdawać sobie sprawę z tego,
że na każdej selekcji instruktorzy starają się czymś zaskoczyć swoich kandydatów, a etap
ten ma przygotować do najtrudniejszego zadania, czyli służby w jednostkach specjalnych. Parafrazując słowa Navala, byłego operatora JW GROM: selekcja dla specjalsów
trwa ciągle i nigdy się nie kończy20.
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Zimbabwe po Mugabe – ku nowemu
W listopadzie 2017 r. doszło do przełomowych wydarzeń w Zimbabwe. Robert Mugabe, prezydent tego państwa, został odsunięty od władzy i zmuszony do rezygnacji
po 30 latach piastowania tego stanowiska. Nową głową państwa został Emmerson
Mnangagwa.
14 listopada 2017 r. na ulicach Harare, stolicy Zimbabwe, pojawiły się czołgi
i opancerzone transportery należące do narodowych sił zbrojnych tego kraju. Wieczorem żołnierze przejęli główny budynek państwowych mediów, czyli Zimbabwe
Broadcasting Corporation (ZBC). Następnego ranka, gen. Sibusiso Moyo wygłosił
specjalne oświadczenie, w którym ujawnił powody takiego postępowania ze strony
armii. W deklaracji zaznaczono, że działania wojska nie są wymierzone w przejęcie
władzy i nie można tego uznać za zamach stanu. Jedynym celem prowadzonej przez
wojsko operacji byli kryminaliści znajdujący się w otoczeniu prezydenta. W ich opinii, byli oni odpowiedzialni za socjalne i ekonomiczne cierpienia, jakich doznawał naród. Jednocześnie armia zapewniła, że Mugabe wraz z rodziną jest w pełni spokojny
i bezpieczny.
Pomimo zapewnień o bezpieczeństwie i spokoju, w północnych rejonach miasta
były słyszane strzały i wybuchy, głównie w okolicy rezydencji prezydenta Mugabe. Jednakże poza samą stolicą kraju, w pozostałych regionach i większych miastach, obywatele mieli minimalną styczność z armią. Wątpliwości dotyczące deklaracji gen. Moyo
rozwiał prezydent RPA Jacob Zuma. Zadzwonił on bezpośrednio do Mugabe i oficjalnie potwierdził, że prezydent wraz ze swoją rodziną jest zdrowy i nie grozi mu żadne
niebezpieczeństwo. Jedynym dyskomfortem jakiego doznał ze strony wojska był areszt
domowy. Prezydent Zimbabwe nie chciał ustąpić ze stanowiska, lecz oficjalnie rząd
nie wydał żadnego komentarza dotyczącego wydarzeń w kraju. 18 listopada tysiące
obywateli wyszło na ulicę, aby namówić swojego przywódcę do odejścia. Następnego
dnia, pod wpływem nacisku ze strony opinii publicznej, Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe – Front Patriotyczny (ZANU‑PF), odwołał Mugabe z funkcji lidera partii, powołując jednocześnie wice prezydenta Mnangagwę na tą funkcję. Tego
samego dnia ZANU‑PF wyznaczyła na północ 20 listopada ostateczny termin zrzeczenia się władzy przez Mugabe. W innym wypadku zostałby on poddany procedurze impeachmentu. 21 listopada, gdy proces odwołania prezydenta został oficjalnie
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rozpoczęty, Mugabe wystosował oficjalne pismo odczytane na posiedzeniu parlamentu, w którym zrzekł się władzy. 24 listopada 2017 roku nastąpiło oficjalne zaprzysiężenie Mnangagwy jako prezydenta Zimbabwe. Tym samym zakończył on 30‑letnie
rządy swego poprzednika.

Kontekst wydarzeń w Zimbabwe
Zamach stanu nie przyszedł niespodziewanie. Od lat toczyła się debata wewnątrz
władz partii ZANU‑PF o to, kto przejmie schedę po Mugabe. W ostatnim czasie
wykształciły się dwa główne obozy: jeden z Mnangagwą na czele i drugi z Grace Mugabe, obecną żoną Mugabe, młodszą od niego o 41 lat. Grace była związana z G40,
nowym pokoleniem polityków w partii rządzącej. Mnangagwa natomiast to weteran
walki o niepodległość. Został on wyrzucony z partii i zwolniony przez Mugabe ze
swych stanowisk na tydzień przed zamachem, właśnie z powodu oskarżeń o planowane przejęcie władzy. To był czynnik, który przeważył o zdecydowanych działaniach
armii. Mimo, iż wbrew opinii armii, był to zamach stanu, to odbył się bez ofiar śmiertelnych, dzięki czemu najprawdopodobniej został przyjęty z takim entuzjazmem za
granicami kraju.

Kim jest nowy prezydent?
Mnangagwa to wieloletni bliski współpracownik Mugabe i jeden z jego najbardziej
zaufanych ludzi. Walczył w wojnie o niepodległość Zimbabwe, następnie był członkiem rządu i ministrem m.in. finansów i sprawiedliwości. W ostatnich latach wiceprezydent kraju, który z powodu swojego konfliktu z Grace Mugabe i frakcją G40
został wydalony z partii. Uciekł do RPA, gdzie przygotował listopadowy zamach.
Jakie będą rządy nowego prezydenta? Jak dotąd Mnangagwa zdaje się spełniać swoje
obietnice. Zapowiadał demokratyzację oraz liberalizację kraju i pomimo krótkiego czasu, jaki upłynął od listopada, widać już zmiany. Opozycja ma swobodę w prowadzeniu
kampanii, z wielu gazet zniknęła cenzura. Nawet sam tymczasowy prezydent pozwolił
sobie na otwartą krytykę pewnych działań swej partii. Z drugiej strony, prezydent zalegalizował medyczną marihuanę, co sprawia, że zdaniem niektórych Mnangagwa idzie
za daleko w liberalizacji i stawia na populizm. Ekonomicznie Zimbabwe może tylko
zyskać, gdyż przestając łamać prawa człowieka doprowadzi do uchylenia sankcji, lecz
jest to rozwiązanie tymczasowe. Prawdziwym pytaniem jest, co zrobi Mnangagwa jeśli
wygra lipcowe wybory. Obecne działania mogą być wymierzone jedynie w zdobycie
przychylności obywateli potrzebnej do zdobycia władzy na stałe. Niepokojącym sygnałem z pewnością jest rozwiązanie gabinetu i powołanie zaledwie dwóch ministrów.
Wielu spośród afrykańskich dyktatorów początkowo przeprowadzało korzystne reformy, aby później stopniowo przechodzić na radykalną stronę.
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Zimbabwe po Mugabe – ku nowemu

Reakcja międzynarodowa
Działalność wojsk Zimbabwe i odsunięcie od władzy Mugabe spotkało się z aprobatą państw i organizacji. Pomimo początkowych niepokojów i obaw (Wielka Brytania
i USA nawoływały swoich obywateli do pozostania w domach z zachowaniem pełnej
ostrożności), gdy Mugabe został zmuszony do odejścia, ze świata napływały gratulacje dla obywateli Zimbabwe. Połączone zostały one z nadzieją na nowy etap w historii
państwa – pozbawiony represji. Niektórzy spośród afrykańskich liderów doceniali historyczną działalność i zasługi Mugabe, lecz nikt nie wyraził sprzeciwu, czy niezadowolenia z faktu zmiany. Co więcej, Unia Afrykańska nie uznała odejścia Mugabe za
zamach stanu, lecz za wyraz woli obywateli. W samym Zimbabwe wybuchła wielka radość z tego powodu i zarówno politycy, jak i zwykli obywatele, świętują. Chiny, będące
głównym partnerem handlowym afrykańskiego kraju, pozostały oficjalnie neutralne.
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Jaka przyszłość czeka Roberta Mugabe?
Dla samego Roberta Mugabe to już jest koniec. Wygłosił on oświadczenie, w którym
nie zgadza się ze zmianą rządu i nawołuje do anulowania tej zdrady, lecz nie wywarł
żadnego realnego wpływu na naród. Poza nikłym poparciem politycznym, zaawansowany wiek nie pozwoli mu na energiczną i wyczerpującą kampanię w nadchodzących
wyborach. Ograniczenia związane z wiekiem i wątłym zdrowiem nie oznaczają jednak,
że porzucił swe plany powrotu do władzy. W tej kwestii silnie wspiera go i publicznie
agituje były minister edukacji Jonathan Moyo. Nawołuje on Mugabe do zjednoczenia
opozycji w walce z Mnangagwą. Jednakże jego ataki wymierzone w obecnego prezydenta momentami wyglądają groteskowo. Natomiast Grace po utracie wpływów, jakie
miała będąc żoną prezydenta, nie powzięła żadnej politycznej walki o władzę. Oboje
otrzymali immunitet, a także zabezpieczenie finansowe. Małżonka byłego prezydenta
próbowała współdziałać z opozycją i partią NPF (Narodowy Front Patriotyczny), ale
liderzy tego ugrupowania porzucili współpracę z Mugabe. Żaden spośród pozostałych
popleczników Mugabe nie rozpoczął walki z Mnangagwą, zatem najprawdopodobniej
nadszedł kres politycznych wpływów frakcji zbliżonej do byłego prezydenta Zimbabwe.
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Zbyt wielki by upaść – amerykański
F‑35 Lightning II
Samolot wielozadaniowy Lockheed Martin F‑35 Lightning II, został stworzony w ramach wielonarodowego programu Joint Strike Fighter ( JSF). Docelowo miał on zastąpić szereg wcześniejszych konstrukcji amerykańskich i europejskich: F‑16, A‑10,
F/A‑18 A‑D, Harrier II i Panavia Tornado. Nowy samolot wielozadaniowy w wielu
wariantach (A, B i C) miał również znacznie obniżyć koszty produkcji, eksploatacji
i dalszego rozwoju maszyny. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że F‑35, w odróżnieniu od F‑22, od początku przeznaczony był na eksport, a jednocześnie miał być pełnowymiarowym samolotem wielozadaniowym 5. generacji o dużych zdolnościach stealth
(obniżonej wykrywalności na radarach).
Początkowy entuzjazm słabł jednak z kolejnymi doniesieniami. Krytykowano m.in.
niższe niż zakładano parametry maszyny, wady stealth, osiągi gorsze od samolotów,
które F‑35 miał zastąpić, a przede wszystkim rosnące koszty całego projektu, jak
i cenę wyprodukowania jednego egzemplarza. Pomimo tych trudności, do czerwca
2010 r., wszystkie wersje samolotu – konwencjonalna F‑35A, krótkiego startu i lądowania F‑35B i dostosowana do działania z lotniskowców F‑35C odbyły swoje dziewicze
loty. Natomiast w sierpniu 2016 r. kilka tych maszyn trafiło do jednostek wojskowych
w USA. W tym samym roku pierwsze sztuki z pięćdziesięciu zamówionych samolotów
znalazły się również w Siłach Powietrznych Izraela.

Najdroższe uzbrojenie Stanów Zjednoczonych?
Zanim jeszcze wszystkie z zamówionych przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych samoloty trafiły do jednostek, do programu JSF oraz samego F‑35 przylgnęła łatka najdroższego systemu uzbrojenia w historii USA. Przygotowane przez Pentagon i ośrodki
analityczne liczne raporty, powstałe w oparciu o analizę modeli testowych F‑35, nie spowodowały jednak decyzji o anulowaniu programu. Wywołało to spekulacje, że w samolot
zainwestowano już zbyt dużo pieniędzy, by można było sobie na to pozwolić. Nadmienić
należy, że krytyczne analizy wymusiły na Lockheed Martin wprowadzenie dużej ilości
poprawek do konstrukcji maszyny oraz rozsądniejszego gospodarowania funduszami.
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Działania te nie zmieniły niekorzystnej opinii o F‑35, a podane w raporcie Pentagonu dla Kongresu szacunki zdają się ją potwierdzać. Wyprodukowanie 2456 F‑35 ma
kosztować 406,5 mld USD, a ich eksploatacja do roku 2070 – do 1,1 bln USD. W praktyce jednak liczby te, choć imponujące, nie oddają stanu rzeczywistego – wydatki na
eksploatację rozłożone będą bowiem na ponad 50 lat, a szacunki Pentagonu pomijają
kilka ważnych czynników, które zmniejszą koszty. Prognozy oparte zostały na kosztach
obsługi pierwszych partii samolotów, znacznie droższych od tych, które zostaną dostarczone w dalszych etapach. Nie wzięto pod uwagę również faktu, że droższy w obsłudze
F‑35 jest w służbie od niedawna, a ich ilość jest stosunkowo niewielka w porównaniu
z F‑16 lub F/A‑18, służącymi już kilka dekad. Dopracowanie systemu zaopatrzenia
w części zamienne, jak również wprowadzenie modyfikacji, które ułatwiły eksploatację F‑16, a w przypadku F‑35 jeszcze nie zostały wdrożone, znacznie zmniejszy koszty
utrzymania nowych samolotów w pełnej zdolności bojowej. Ponadto, wraz z upływem
czasu i zwiększaniem się ilości maszyn w służbie, zarówno Siły Powietrzne, Marynarka
Wojenna i Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych będą w stanie zmniejszyć
koszty obsługi F‑35. Stanie się tak poprzez zwiększenie doświadczenia mechaników,
dopracowanie systemów logistycznych i dostosowanie się do potrzeb i wymagań nowych maszyn, różniących się od poprzedniej generacji. Wraz z postępem we wszystkich
tych dziedzinach koszty będą adekwatnie maleć.

Business as usual
W kwietniu 2018 r. Pentagon zdecydował się na wstrzymanie odbioru kolejnych dostaw F‑35 od Lockheed Martin w związku z usterką wykrytą jeszcze w minionym roku.
Inspekcji i niezbędnym naprawom korodujących połączeń elementów płatowca poddano nie tylko maszyny znajdujące się jeszcze u producenta, ale również ponad 200
samolotów będących w służbie.
Spór między Pentagonem a Lockheed Martin wyniknął jednak nie z samego faktu
zaistnienia usterki ani terminu w jakim została usunięta, a z braku porozumienia co do
tego, która ze stron pokryje koszty wdrożenia planu naprawczego. Do czasu rozwiązania sporu, Departament Obrony nie będzie przyjmował dalszych dostaw samolotów,
co stawia pod znakiem zapytania dotrzymanie przez producenta ustalonej na bieżący
rok liczby dostarczonych maszyn. Obie strony dążą jednak do pomyślnego i szybkiego
rozwiązania tej sytuacji. Lockheed Martin nie wstrzymał produkcji, a Pentagon zaprzecza by za sporem kryło się cokolwiek oprócz kwestii finansowych. Wszystko wskazuje
zatem na to, że wszystkie 91 samolotów F‑35 zaplanowane na ten rok trafi do Sił Zbrojnych USA.

Domniemane sukcesy i potencjalne kontrakty
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Za dowód na skuteczność działania F‑35 w warunkach bojowych oraz potwierdzenie zdolności stealth tej maszyny można uznać wtargnięcie dwóch samolotów Sił

Zbyt wielki by upaść – amerykański F‑35…

Powietrznych Izraela w przestrzeń powietrzną Iranu oraz dokonanie przez nie misji zwiadowczej nad irańskimi ośrodkami nuklearnymi. Niewykrycie izraelskich F‑35
przez irańskie oraz rozlokowane w Syrii rosyjskie radary zdaje się potwierdzać przepaść
technologiczną między amerykańskimi konstrukcjami a sprzętem poradzieckim i produkcji rosyjskiej. Doniesienia o izraelskim sukcesie zostały już poddane w wątpliwość,
niemniej jednak działania Izraela są logiczną konsekwencją wcześniejszego zestrzelania
izraelskiego myśliwca F16 nad Syrią i zaostrzającego się sporu na linii Izrael‑Iran.
W zdolności bojowe F‑35 wierzy również Japonia. Japońskie ministerstwo obrony już w 2012 r. zdecydowało się na zakup 42 F‑35A, a obecnie badana jest możliwość operowania F‑35B z pokładów niszczycieli śmigłowcowych typu Izumo. Koncern
Mitsubishi Heavy Industries prowadzi również rozmowy z Lockheed Martin na temat
potencjalnej współpracy nad dostosowanym do japońskich potrzeb myśliwcem przewagi powietrznej. Japońskie wnioski o zakup myśliwców F‑22 Raptor zostały bowiem
odrzucone przez Kongres, a F‑35 w ocenie Japończyków nie spełnia tej roli wystarczająco dobrze. Stworzenie hybrydowej konstrukcji pozostaje na razie w fazie planowania.
Jednak samo podjęcie rozmów przez producenta wskazuje, że F‑35 może posłużyć za
platformę do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i tworzenia maszyn dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
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Najbliższa przyszłość F‑35
Długi i żmudny proces produkcji F‑35 oraz ogromne kwoty wydane na program JSF
przynoszą owoce w postaci najbardziej zaawansowanego współcześnie samolotu wielozadaniowego. Maszyna ta powoli zostawia za sobą okres chorób wieku dziecięcego i wraz
z realizowaniem przez producenta kolejnych dostaw będzie coraz częstszym widokiem
w siłach powietrznych na całym świecie. Coraz niższa cena będzie tylko dodatkowym
atutem w starciach przetargowych z innymi konstrukcjami, choć już i tak F35 w swojej kategorii pozostaje praktycznie bez konkurenta. Warto jednak pamiętać, że przy
wszystkich jego zaletach, F‑35 Lightning II pozostaje samolotem wielozadaniowym
i zawsze wymagać będzie wsparcia myśliwców przewagi powietrznej. W przypadku Stanów Zjednoczonych rolę tę spełnia F‑22 Raptor – siły powietrzne pozostałych państw
będą musiały sięgnąć po inne konstrukcje, by uzyskać maksimum możliwości F‑35.
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Telegram vs. FSB – próba ograniczenia
wolności w Rosji?
Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zażądała we wrześniu 2017 r. od twórcy i właściciela popularnego w Rosji komunikatora Telegram, Pawła Durowa, dostępu do kodu
źródłowego aplikacji. Durow odmówił twierdząc, że przeczy to polityce bezpieczeństwa firmy oraz ochronie danych i tajemnicy korespondencji użytkowników. FSB swoje
żądania podpiera popularnością komunikatora wśród terrorystów działających na terenie Rosji, państw obszaru postradzieckiego oraz na Bliskim Wschodzie. Komunikator
daje możliwość tworzenia tajnych czatów grupowych, które są szyfrowane, dając użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa.
Sprawa ostatecznie została skierowana do sądu. 16 października 2017 r. doszło
w Moskwie do rozprawy, podczas której nałożono na Telegram karę w wysokości
800 tys. RUB (ok. 45 tys. PLN) za niedostosowanie się do wymagań FSB. Przedstawiciele aplikacji nie byli obecni na rozprawie. Zgodnie z prawem rosyjskim, jeśli po nałożeniu grzywny Telegram znowu nie zastosuje się do oczekiwań FSB, to w ciągu 15 dni
Roskomnadzor (Federalna służba nadzoru w sferze łączności, technologii informacyjnych i masowej komunikacji) może rozpocząć procedurę blokady aplikacji.
Z nieznanych przyczyn zwlekano ze wszczęciem działań prawie pięć miesięcy. Wobec braku reakcji ze strony zarządców komunikatora, 16 kwietnia 2018 r. Roskomnadzor rozpoczął blokadę Telegramu. Spowodowało to ograniczenie dostępu adresów IP
wszystkich serwerów, z których aplikacja korzysta. Roskomnadzor monitoruje z jakimi
serwerami łączy się Telegram i blokuje wszystkie adresy IP próbujące się z nimi połączyć. Doprowadziło to do trudności z dostępem do komunikatora dla wielu milionów
użytkowników. Problemem stało się również, że wśród zablokowanych adresów IP znalazły się i te, które wykorzystują inne firmy. Blokada dotknęła także komunikator Viber,
internetowe szkoły językowe, czy firmy kurierskie. Dyrektor generalny firmy kurierskiej
Ptaszek Władimir Kobzew powiedział, że z powodu działań Roskomnadzoru działalność jego przedsiębiorstwa została wstrzymana na sześć godzin. Swoich praw związanych ze stratami finansowymi zamierza dochodzić w sądzie.
W następnych dniach od blokady komunikatora zanotowano utrudnienia z dostępem do usług świadczonych przez sklepy Google, Amazon i Apple. Przez krótki czas
nie działała usługa Google Maps. Utrudnienia dotknęły także inne przedsiębiorstwa,
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których działalność jest w jakikolwiek sposób powiązana z Telegramem, takich jak Yandex.ru, VKontakte, Odnoklassniki, a nawet Facebook, Twitter, Yahoo i LiveInternet.
Skala działań Roskomnadzoru świadczy o nieco chaotycznym podejściu do sprawy,
polegającym na ilościowym blokowaniu adresów IP. Internauci i użytkownicy Telegramu szybko znaleźli sposób obejścia blokady, używając przekierowania VPN, polegającego na łączeniu się z serwerem za pośrednictwem innego urządzenia. Mimo to, sygnały o utrudnionym dostępie do aplikacji nadal występują. Dziennikarze z niezależnej
„Nowej Gazety” ostrzegają, że konflikt na linii Roskomnadzor – Telegram może doprowadzić do strat finansowych do 2 mld USD. Na reakcję społeczeństwa nie trzeba było
długo czekać – od momentu rozpoczęcia działań przez rosyjskie władz doszło do kilku
manifestacji w większych rosyjskich miastach wyrażających sprzeciw wobec działań wymierzonych w swobody obywatelskie. Do największej doszło 30 kwietnia na Prospekcie
Sacharowa w Moskwie. Organizatorem była Partia Libertariańska. Według organizatorów, udział w pochodzie wzięło 12 tys. osób, a według stołecznej policji – 7,5 tys.	
Jak wynika z relacji najbliższych współpracowników Pawła Durowa, miał on od
początku prognozować konflikt z instytucjami państwowymi i ich ingerencję w prowadzoną przez niego działalność. Moment, w którym Roskomnadzor rozpoczął blokadę także nie jest przypadkowy. Głównymi użytkownikami aplikacji jest pokolenie
młodzieży oraz 20 i 30 latków. Grupa ta na przestrzeni ostatniego roku mocno się
uaktywniła, kilkukrotnie organizując protesty wymierzone przeciwko władzy. Decyzja rozpoczęciu blokady aplikacji świadomie została odłożona do czasu po wyborach
prezydenckich, aby nie dopuścić do pogorszenia nastrojów społecznych. Użytkownicy
Telegrama są grupą liczącą ok 15 mln ludzi, czyli 10% obywateli Federacji Rosyjskiej.
Ponadto, komunikator rozwija się najszybciej spośród jemu podobnych używanych
w Rosji, wyprzedzając Messenger, Whats Up, czy Viber.

Argumentacja FSB – przykłady
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Komunikator różni się od pozostałych przede wszystkim możliwością tworzenia kanałów tematycznych, do których może dołączyć dowolny użytkownik aplikacji. Kanały
są tajne lub publiczne. Moderator grupy zamieszcza na nim różne treści, w tym pliki
tekstowe, zdjęcia, nagrania video i audio. Na części kanałów członkowie mogą również
publikować swoje dane. Głównym argumentem ze strony FSB jest działalność organizacji terrorystycznych i radykalnych na Telegramie. Jest to poważny argument, na
który Durow odpowiedział, że z jego komunikatora regularnie są usuwane treści ekstremistyczne. Czy zarzuty FSB mają odniesienie do rzeczywistości, czy są kolejną próbą
ograniczenia swobód obywatelskich w Rosji ?
Zamachowiec z petersburskiego metro w 2017 r. był 22‑letnim Rosjaninem narodowości kirgiskiej, który zradykalizował się po odwiedzeniu swojego rodzinnego miasta
w Kirgistanie – Oszu. Kontakt z osobami, które namówiły go do przeprowadzenia tego
zamachu miał on według śledczych utrzymywać za pośrednictwem Telegramu. Z kolei
mieszkaniec Republiki Dagestan przed Wielkanocą 2018 r. dokonał zamachu na wiernych Kościoła Prawosławnego w Kizlarze. W tym przypadku schemat był podobny:

Telegram vs. FSB – próba ograniczenia…

22‑latek zradykalizował się pod wpływem grup i kanałów działających na Telegramie.
Tam poznał osoby, które namówiły go do przeprowadzenia zamachu.
Opisane zamachy nie są jedynymi, w których komunikator Telegram stanowił platformę komunikacyjną dla terrorystów. Ich wspólnym mianownikiem jest także fakt,
że wszystkie były przeprowadzone przez islamskich fundamentalistów, a zamachowcami byli młodzi ludzie narodowości innej niż rosyjska. Znajdowali się oni w grupie
o podwyższonym ryzyku, ze względu na problemy z akceptacją w społeczeństwie, czy
zagrożeniem biedą i wykluczeniem związanym z pochodzeniem. Telegram zdobył także popularność za granicą. W maju 2018 r. zatrzymano na granicy syryjsko‑irackiej grupę terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego (PI), których udało się namówić do wyjazdu do Iraku, za pośrednictwem telefonu przejętego od jednego z żołnierzy PI. W tym
kontekście argumentacja FSB wydaje się być zrozumiała: terroryści znaleźli platformę
służącą do komunikacji, która ma wysoki poziom zabezpieczeń przed naruszaniem
prywatności.
Nie jest jednak problemem znalezienie kanałów czy użytkowników zamieszczających treści związane z działalnością PI na terenie Syrii i Iraku, a nawet Rosji, w szczególności Kaukazu Północnego. Na Telegramie obecne są kanały (mimo działań Roskomnadzoru) prowadzone przez rosyjskojęzycznych użytkowników, najprawdopodobniej
pochodzenia północnokaukaskiego, którzy zajmują się propagowaniem salafizmu –
fundamentalnego odłamu Islamu, który zyskuje popularność wśród młodego pokolenia mieszkańców Kaukazu Północnego. Istnieją także kanały, na których publikowane
są nagrania terrorystów PI, przebywających na terenach opanowanych przez tą organizację. Promowane w nich treści dotyczą wstępowania w szeregi organizacji oraz przeprowadzania zamachów samobójczych skierowanych przeciwko kafirom (niewiernym).
Co więcej, istnieją także materiały, na których terroryści twierdzą, że jest to ich ostatnie
nagranie przed dokonaniem samobójczego ataku na siły przeciwnika, w wyniku czego
trafią do raju za walkę z niewiernymi.
Treści publikowane przez członków niektórych kanałów, którzy najprawdopodobniej przebywają w Rosji, nawołują do tworzenia ruchów oporu wobec władzy, skierowanych na stworzenie Kalifatu Kaukaskiego. Ponadto, na części kanałów prowadzone
są zbiórki pieniędzy, rekrutacje do szkół koranicznych w Arabii Saudyjskiej, a nawet
wezwania do uchodźców z Czeczenii mieszkających w Zachodniej Europie do tworzenia stref szariatu i poradniki jak to robić. Kilkukrotnie udostępniono informacje
o meczetach w Belgii, w których prowadzona jest działalność salaficka nakierowana na
uchodźców z Kaukazu. Wszystkie te treści są dostępne na otwartych kanałach, jednak
istnieją jeszcze tajne (lub zamknięte) kanały, do których można się dostać przez zaproszenie. Wszystkie powyższe treści publikowane są po rosyjsku, ewentualnie po arabsku.
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Próba ograniczenia wolności słowa
Działania FSB i Roskomnadzoru, mimo powyższych przykładów, należy jednak postrzegać jako kolejną próbę podporządkowania sobie niezależnej platformy komunikacyjnej. Wszystkie powyższe informacje są dostępne publicznie, wymagają tylko
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czasu poświęconego na znalezienie tego typu kanałów, a następnie namierzenie osób
je prowadzących. Mimo działań Roskomnadzoru nie należy spodziewać się odpływu
użytkowników Telegramu – wręcz przeciwnie, zyskuje on popularność. Można jednak
oczekiwać przeniesienia działalności Durowa do USA lub na Zachód, ze względu na
potencjalne represje wobec jego osoby lub innych działań mających na celu utrudnienie
jego działalności.
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Kryzys dyplomatyczny na Bliskim Wschodzie
W czerwcu 2017 r. rząd Kataru został poinformowany o zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez grupę państw składającą się pierwotnie z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Egiptu. Kolejne dni przyniosły informacje
o następnych krajach, które dołączyły do bloku państw sprzeciwiających się Katarowi:
Malediwach, Jemenie, Mauretani, Senegalu, Dżibuti, Komorów, Czadzie Libii, Somalilandzie, Nigrze i Gabonie (stan na 30 kwietnia 2018 r.). Seria tych wydarzeń zapoczątkowała największy kryzys dyplomatyczny obecnej dekady w rejonie Zatoki Perskiej.
Pomimo międzynarodowej mediacji, nie udało się wypracować konsensusu, a droga do
porozumienia wciąż jest odległa.

Kontekst sporu
Opisany konflikt rozpoczął się od ataku cybernetycznego w maju 2017 r. na agencje
prasową Kataru, gdzie została zamieszczona fałszywa informacja zawierająca depeszę,
w której emir Kataru wypowiada się krytycznie na temat Arabii Saudyjskiej i podkreśla
znaczenie szyickiego Iranu w świecie muzułmańskim. Za oficjalną przyczynę podjętych
działań podano rzekome wspieranie organizacji terrorystycznych destabilizujących sytuacje w regionie i powodujących wzrost radykalizmu islamskiego.
Zerwanie przez grupę państw stosunków dyplomatycznych z Katarem nie było jednak ich ostatnich działaniem. Kolejnymi krokami było zerwanie stosunków handlowych, wydalenie rezydentów i turystów, którym dano dwa tygodnie na opuszczenie
terytoriów tychże krajów oraz zamknięcie granic lądowych. Egipt dodatkowo zdecydował się na zamknięcie przestrzeni powietrznej dla katarskich statków powietrznych.
Natomiast 22 czerwca została przedstawiona oficjalna lista składająca się z 13 punktów, przygotowana przez koalicję państw, w której zawarto żądania wobec katarskiego
rządu i których spełnienie miałoby otworzyć drogę do normalizacji stosunków między
stronami konfliktu. Minister spraw zagranicznych Kataru określił te działania jako atak
na suwerenność jego państwa.
Blokada handlowa i graniczna zastosowana przez koalicję państw (zwłaszcza dotkliwe okazało się zamknięcie granic z Arabią Saudyjską, z którą Katar ma jedyną granicę
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lądową) zagroziła Katarowi problemami z zaopatrzeniem w podstawowe produkty.
Swoją pomoc zadeklarowały głownie Turcja i Iran, które dostarczają zaopatrzenie drogą morską i powietrzną

Oskarżenia o wobec Kataru
Przy analizie wydarzeń roku ubiegłego dla zewnętrznego obserwatora nasuwa się seria pytań związanych z przyczyną tak daleko idącą eskalacją konfliktu dyplomatycznego Arabii Saudyjskiej i stojącej za nią koalicją państw a Katarem. Arabia Saudyjska,
uzasadniając swoje działania wymierzone w Katar, oparła swoją retorykę na związkach
swojego sąsiada z terroryzmem. Są to oskarżenia, które nie można nazwać bezpodstawnymi, jednak należy zauważyć, że nie zostały przedstawione jednoznaczne dowody
przeciw rządowi w Doha. W wypowiedziach przedstawicieli Arabii Saudyjskiej znalazła się również kwestia praw człowieka, co wydaje się kompletną niedorzecznością,
zwracając uwagę chociażby na uzyskane dopiero w 2012 r. prawa kobiet do samodzielnego prowadzenia samochodu w Arabii Saudyjskiej oraz ogólną politykę władz tego
kraju wobec obywateli.
Dla zrozumienia intencji Arabii Saudyjskiej należy zwrócić uwagę na telewizję
al‑Jazeera, której likwidacji zażądano we wcześniej wspomnianej trzynastopunktowej
liście. To popularne w świecie arabskim medium znajdujące się w rękach katarskiego właściciela niejednokrotnie w pozytywnym świetle wypowiadała się o działaniach
Hezbollahu i Hamasu, które w Arabii Saudyjskiej są uważane za organizacje terrorystyczne. Oficjalnie jest to telewizja niezależna, jednak jest finansowana przez emira
Kataru, co może budzić pewne wątpliwości co do deklarowanej neutralności. Pewien
dysonans poznawczy może również budzić fakt, że na podstawie dokumentów opublikowanych przez portal WikiLeaks Arabia Saudyjska jest jednym z głównych sponsorów sunnickiego terroryzmu. Można przez to uważać, że prawdziwa przyczyna zaistniałego kryzysu jest odmienna od oficjalnego stanowiska prezentowanego przez Arabię
Saudyjską.

Rola Arabii Saudyjskiej
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Uwierzytelnienia oskarżeń Arabii Saudyjskiej może również dodać wypowiedź byłego
szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence Agency) Leona Panetta.
Stwierdził on, że istnieją dowody na związki między Katarem a organizacjami terrorystycznymi, takimi jak np. Bractwo Muzułmańskie. Jednak w świetle braku jednoznacznych dowodów, wypowiedź Panetty nie może świadczyć o jednoznacznej winie
lub jej braku ze strony Kataru. USA niewątpliwie posiadają ważne z geopolitycznego
i gospodarczego punktu widzenia interesy w tym rejonie świata. Odpowiedzą na nie
jest utrzymywanie ciepłych stosunków z Arabią Saudyjską. Kraj ten jest strategicznym
partnerem USA z wielu względów. Arabia Saudyjska, będąc najważniejszym graczem
kartelu naftowego OPEC, ma realny wpływ na eksport ropy do USA oraz ceny tego

Kryzys dyplomatyczny na Bliskim Wschodzie

surowca. Nie bez znaczenia są również kontrakty amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego dla Arabii Saudyjskiej, która znajduje się w światowej czołówce państw pod
względem wydatków na zbrojenia. Jednak najważniejszą kwestią wydaje się stanowienie
przeciwwagi dla Iranu, który z powodu prowadzenia własnego programu atomowego
został objętymi sankcjami USA i popadł w konflikt ze społecznością międzynarodową
na łamach ONZ. W tym kontekście zapewnienia USA o życzliwej neutralności zdają
się być tylko dyplomatycznym zabiegiem.
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Konflikt zastępczy?
W tym miejscu warto wspomnieć o stosunkach saudyjsko‑irańskich i ich znaczeniu
w kryzysie, jaki wybuchł w kontaktach z Katarem. W opinii autora, jest to swoisty konflikt zastępczy, mający rozstrzygnąć kwestię dominacji w rejonie Bliskiego Wschodu
oraz ograniczyć potencjał Kataru – państwa małego terytorialnie, które zdołało rozwinąć się gospodarczo i stało się znaczącym graczem chociażby w sektorze finansowym, co
zagraża pozycji Arabii Saudyjskiej.
Wnioski te można wysuwać bazując na stanowczej reakcji Turcji i Iranu. Państwa te
jaki jedyne zaoferowały pomoc w zaopatrzeniu Kataru, który przez pewien moment stanął w obliczu kryzysu zaopatrzenia w żywność i inne podstawowe produkty. Saudyjsko
‑irańskie stosunki od dawna należą do napiętych, co wynika z ambicji tychże państw
do zbudowania dominującej pozycji w regionie. Katar znalazł się na styku wpływów
dwóch regionalnych potentatów, co uczyniło z niego marionetkę w grze geopolitycznej.
O determinacji Arabii Saudyjskiej w kierunku marginalizacji Kataru może świadczyć
również pomysł saudyjskich decydentów o budowie kanału wzdłuż granicy z sąsiadem,
w celu uczynienia z państwa leżącego obecnie na półwyspie – wyspę.
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Ekspansja zmniejszająca
bezpieczeństwo kolektywne?
Rozszerzenie NATO a teoria neorealistyczna
Jak wynika z komunikatu po spotkaniu szefów państw i rządów państw członkowskich
Sojuszu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization, NATO) z lipca 2016 r., Sojusz wciąż będzie zapraszał kolejne państwa do członkostwa w organizacji. Niemniej, lista potencjalnych kandydatów jest dłuższa od tej, która znajduje się
w komunikacie – oprócz Gruzji, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii1 można także
rozważyć członkostwo Finlandii, Szwecji, Ukrainy czy Serbii, będącej najbardziej sceptycznym państwem wobec NATO z całej siódemki. W związku z tak dużym gronem
możliwych nowych państw członkowskich, kluczowym wydaje się zadanie pytania: czy
dalsze rozszerzenie Sojuszu wzmocni bezpieczeństwo jego członków, czy też je osłabi?
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy w świetle założeń teorii neorealistycznej NATO powinno dalej ulegać rozszerzeniu. W pierwszej części artykułu autor scharakteryzował stan obecny wszystkich siedmiu państw w ich drodze do uzyskania statusu pełnoprawnego członka NATO. W dalszej kolejności, by usystematyzować proces
analityczny, określone zostały podstawowe cechy teorii neorealistycznej. Następnie,
teoria ta została zastosowana do odpowiedzi na pytanie, czy Sojusz powinien nadal
przyjmować nowych członków.
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Obecna sytuacja międzynarodowa i potencjalni
nowi członkowie NATO
Zakończenie zimnej wojny było punktem zwrotnym dla Sojuszu. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), państwa będącego podstawowym i fundamentalnym zagrożeniem dla istnienia NATO, wzniecił dyskusję na temat racjonalności dalszego trwania Sojuszu. Pomimo powstałych trudności, organizacja zdołała je
zwalczyć, wypracowując na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza trzy Koncepcje Strategiczne: z 1991 r., z 1999 r. oraz z 2010 r., która jest obecnie obowiązującą Koncepcją
NATO. Dokumenty te, będące wykładnią celów Sojuszu, sprecyzowały nowe obszary
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działalności organizacji i określiły jej misję: obronę państw członkowskich przed agresją z zewnątrz (czyli podstawowe zadanie NATO podczas zimnej wojny) oraz zarządzanie kryzysowe, w tym także poza obszarem mandatowym Sojuszu – cel niebrany
wcześniej pod uwagę przez państwa członkowskie NATO. W związku z tym, Sojusz
zdołał odpowiedzieć (twierdząco) na pytanie, czy jego egzystencja po zimnej wojnie ma
racjonalne przesłanki – jedną z ważniejszych stała się potrzeba zarządzania kryzysami,
potencjalnie na całym globie2. Z drugiej strony, oprócz konieczności zarządzania kryzysami, NATO aktywnie włączyło się również w zwalczanie terroryzmu, uruchamiając
po atakach z 11 września 2001 r. art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (TW)3. Pytaniem
otwartym pozostaje wciąż, czy owe potrzeby zostały wykreowane w celu odpowiedzi
na realne zagrożenia, czy raczej wynikły w związku z koniecznością znalezienia nowej
raison d’être Sojuszu.
Znalezienie nowych celów działania spowodowało, że NATO nie tylko przetrwało,
ale wciąż powiększa się o nowych członków. Obecnie, Sojusz liczy 29 państw członkowskich, w porównaniu z 16, które liczył pod koniec zimnej wojny. Ze wszystkich
siedmiu rund rozszerzenia Sojuszu, zaledwie trzy miały miejsce w okresie od 1945 r.
do 1989 r.: pierwsza dotycząca Grecji i Turcji w 1952 r.; druga włączająca Republikę Federalną Niemiec w 1955 r. i trzecia, poszerzająca Sojusz o Hiszpanię w 1982 r.
Po tym okresie, pierwsze dwa kolejne rozszerzenia dotyczyły większej ilości państw:
w 1999 r. trzy państwa zostały przyjęte w struktury organizacji: Polska, Węgry i Czechy; w 2004 r., wciąż największym jednorazowym rozszerzeniu Sojuszu od momentu jego powstania, NATO poszerzyło się o Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację, Słowenię,
Bułgarię i Rumunię. Kolejna dwa rozszerzenia nastąpiły w 2009 r. (przyjęto Chorwację
i Albanię) oraz w 2017 r. (akcesja Czarnogóry)4.
Krytycy twierdzą jednak, że NATO, permanentnie dążąc do ekspansji, postępuje
irracjonalnie. Głównym przeciwnikiem dalszego rozszerzenia jest Federacja Rosyjska, która postrzega każdą rundę jako przykład agresywnej retoryki (aggressive rhetoric) Sojuszu, na co zwróciła uwagę rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa w 2016 r.5. Relacje pomiędzy Federacją Rosyjską a Sojuszem uległy dalszemu zaostrzeniu po aneksji przez Rosję Krymu w 2014 r.
i rozpoczęciu wojny na wschodzie Ukrainy. Niemniej, kwestia rozszerzenia Sojuszu
odgrywa istotną rolę w pogarszaniu się wzajemnych relacji w zasadzie od końca zimnej wojny.
Pomimo krytyki, NATO wciąż utrzymuje politykę otwartych drzwi, dając możliwość przystąpienia kolejnym państwom. W związku z tym, wciąż co najmniej siedem
państw może w przyszłości zasilić Sojusz:
• Bośnia i Hercegowina – od 2006 r. aktywnie dąży ona do członkostwa w NATO.
Do 2009 r. państwo to podążało drogą równoległą do tej, którą obrała Czarnogóra w staraniach o członkostwo w Sojuszu. Proces został jednak zamrożony, czego
głównym powodem okazał się nieuregulowany status prawny obiektów wojskowych znajdujących się na terenie państwa. Niektóre z nich wciąż podlegają jurysdykcji nieistniejącej już Jugosławii; inne należą do Bośni i Hercegowiny w całości; część natomiast podlega władzy Federacji Bośni i Hercegowiny lub Republiki
Serbskiej, czyli elementów składowych państwa. Sojusz nakazał władzom państwa
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rozwiązanie tej kwestii przed przystąpieniem do NATO6. Problem wciąż nie został
jednak rozwikłany, gdyż władze Federacji Bośni i Hercegowiny dążą do znacjonalizowania placówek wojskowych znajdujących się na terenie Republiki Serbskiej, czemu aktywnie sprzeciwiają się władze Republiki, niechętne integracji z NATO7.
• Macedonia (lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – Former Yugoslav
Republic of Macedonia, FYROM) – władze w Skopje już w momencie uzyskania niepodległości w 1991 r. wyraziły chęć przystąpienia do struktur Sojuszu. Niemniej jednak, pomimo przyznania Macedonii w 1999 r. Planu Działań na Rzecz
Członkostwa (Membership Action Plan, MAP), będącego swoistą mapą drogową,
którą państwo ma podążać, by przystąpić do Sojuszu, Macedonia wciąż nie uzyskała statusu zaproszonego8. Przyczyną tego stanu rzeczy jest nierozwiązany od
1991 r. problem nazewnictwa państwa, co do którego obiekcje zgłasza Grecja, będąca członkiem NATO. Władze w Atenach twierdzą, że termin Macedonia odnosi
się tylko do prowincji w północnej Grecji, a nie do państwa sąsiadującego z Grecją,
czyli Macedonii ze stolicą w Skopje. Według Greków, wyrażenie przez nich zgody
na posługiwanie się nazwą Republika Macedonii przez sąsiednie państwo może dać
podstawy do ewentualnej aneksji prowincji Macedonia. Spór trwa od momentu
ogłoszenia przez Macedonię niepodległości i uniemożliwia Macedończykom dołączenie do NATO9. Zgodnie z art. 10. TW, Strony mogą, za jednomyślną zgodą, zaprosić do przystąpienia do niniejszego traktatu każde inne państwo europejskie, które
jest w stanie realizować zasady niniejszego traktatu i wnosić wkład do bezpieczeństwa
obszaru północnoatlantyckiego10. W myśl tego artykułu, brak zgody Grecji na przystąpienie Macedonii do Sojuszu oznacza brak jednomyślności wśród członków
NATO.
• Serbia – uznawana za jedno z najbardziej prorosyjskich państw w regionie, współpracuje jednak z Sojuszem. Jej aktywność w tej sferze pozostaje bardzo ograniczona.
Od 2006 r. państwo to uczestniczy w programie Partnerstwo dla Pokoju (Partnership
for Peace) oraz okazjonalnie przeprowadza wspólne ćwiczenia wojskowe z siłami
zbrojnymi państw Sojuszu. Niemniej jednak, władze Serbii nie dążą do członkostwa
i formalizacji swego statusu w NATO, starając się zacieśnić swoje relacje z Federacją
Rosyjską11. W grudniu 2017 r. potwierdził to Aleksandar Vučić, prezydent Serbii,
w rozmowie z agencją prasową TASS, gdy powiedział: Dziewięć dni temu byłem
w Brukseli, w siedzibie NATO, i przed wszystkimi 29 liderami państw członkowskich
NATO zadeklarowałem, że Serbia nie aspiruje do członkostwa w Sojuszu12.
• Finlandia – tradycyjna polityka niezaangażowania i neutralności Finlandii wywodzi się jeszcze z czasów zimnej wojny i faktu bliskiego położenia geograficznego
względem Federacji Rosyjskiej. Oficjalnie, władze w Helsinkach nie dążą do członkostwa w NATO. Jednakże, aktywność Rosjan w Europie (m.in. wywołanie wojny
z Gruzją w 2008 r. i udział w konflikcie na Ukrainie od 2014 r.) skłoniła fińskich
polityków do przemyślenia idei zacieśnienia relacji z Sojuszem. W związku z tym,
pomimo pozostawania formalnie poza strukturami Sojuszu, Finlandia podpisała
Host Nation Support Memorandum of Understanding – umowę pozwalającą sojuszniczym wojskom na wykorzystanie fińskiego terytorium w przypadku wybuchu
konfliktu zbrojnego13. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że fińskie społeczeństwo
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i politycy tego państwa (w tym obecny prezydent Sauli Niinistö) nadal chcą utrzymać poprawne relacje zarówno z NATO, jak i z Federacją Rosyjską, nie dążąc do
antagonizmów z żadną ze stron, jeżeli nie będzie to konieczne14.
• Szwecja – jest to drugie państwo nordyckie niebędące członkiem NATO. Podobnie
jak w Finlandii, polityka zagraniczna Szwecji opiera się na bezaliansowości, będącej modyfikacją zimnowojennej polityki neutralności. Jednakże, w przeciwieństwie
do Finlandii, władze w Sztokholmie realnie zaczynają postrzegać NATO jako organizację, której w przyszłości będą częścią. Podobnie jak Finowie, Szwedzi również
podpisali Host Nation Support Memorandum of Understanding tuż po wybuchu
wojny na Ukrainie15. Co również istotne, Szwedzkie Siły Zbrojne przeprowadziły
we wrześniu 2017 r. manewry wojskowe pk. Aurora‑17. W ćwiczeniach tych udział
wzięło 19 000 żołnierzy ze Szwecji oraz łącznie 1 500 żołnierzy z kilku innych
państw, głównie NATO: Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Francji, Norwegii i Stanów
Zjednoczonych16. Relacje między Sojuszem a Szwecją w dalszym ciągu ulegają zacieśnieniu, co jednak wciąż nie zaowocowało formalnym wyrażeniem chęci przystąpienia do organizacji przez władze w Sztokholmie.
• Gruzja – już po rozpadzie ZSRR, piastujący od 1995 r. urząd prezydenta Gruzji Eduard Szewardnadze podkreślał, że Gruzja zamierza stać się częścią NATO.
Oficjalnie decyzja w tej sprawie została ogłoszona na szczycie NATO w Pradze
w 2002 r., a dalsze wydarzenia (rewolucja róż) jeszcze bardziej uwydatniły prozachodnie ambicje Gruzinów17. Punktem zwrotnym okazał się sierpień 2008 r.,
gdy wybuchła kilkudniowa wojna pomiędzy Gruzją a Federacją Rosyjską. Konflikt
ten przesądził o decyzji odmownej członków NATO ws. przyznania Gruzji MAP,
by nie eskalować napięcia w relacjach z Federacją Rosyjską. Każdy kolejny szczyt
NATO od roku 2008 włącznie skutkował odroczeniem decyzji w sprawie przyjęcia Gruzji w struktury Sojuszu18. Zmianie uległy także nastroje w samym gruzińskim społeczeństwie, w którym chęć dołączenia do NATO znacząco osłabła. Zbliżone tendencje można także zaobserwować wśród gruzińskich polityków, w tym
u obecnego prezydenta Gruzji Giorgi Margwelaszwiliego. Obecnie więc Gruzja
nie aspiruje do członkostwa w NATO tak bardzo, jak miało to miejsce w latach
2003‑200819.
• Ukraina – władze Ukrainy rozpoczęły integrację ze strukturami NATO w 1994 r.,
kiedy zapadła decyzja o przystąpieniu do programu Partnerstwo dla Pokoju. W 2002 r.
ówczesny prezydent Leonid Kuczma ogłosił, że Ukraina aspiruje do pełnego członkostwa w Sojuszu20. Decyzja ta uległa przeobrażeniu po licznych wewnętrznych
zmianach politycznych (m.in. w wyniku Pomarańczowej Rewolucji, a następnie
rozłamu w koalicji rządzącej). Doprowadziło to do złożenia w 2011 r. kolejnej deklaracji, w której ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz ogłosił rezygnację państwa ukraińskiego z dążenia do członkostwa w NATO21. Następna zmiana nastąpiła
w 2014 r., gdy wybuchła wojna na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rządowe prowadzą
walkę z prorosyjskimi separatystami, wspieranymi przez Federację Rosyjską. Przewlekły i odgrzewany przez Rosję konflikt prowadzi do zapaści społecznej, politycznej i gospodarczej kraju, przez co status Ukrainy jako kandydata do członkostwa
w Sojuszu staje się bardzo skomplikowany22.
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Podejście powyższych państw ws. członkostwa w Sojuszu istotnie się różni. Państwa nordyckie (Szwecja i Finlandia) wciąż pozostają niechętne wobec pełnoprawnego
członkostwa w NATO, pomimo zacieśniania współpracy z państwami Sojuszu w odpowiedzi na działania Federacji Rosyjskiej w regionie. Podobnie Serbia, najbardziej sceptycznie nastawiona do Sojuszu, co wynika także z zaszłości historycznych: konfliktu
z Sojuszem w latach 1995 i 1999. Niemniej jednak, NATO wciąż dąży do ekspansji,
starając się wspomagać potencjalnych przyszłych członków w ich reformach wewnętrznych i w zmianie nastawienia opinii publicznej. W związku z tym, koniecznym jest
zadanie pytania, czy Sojusz rzeczywiście powinien wykorzystać tę możliwość i starać się
o pozyskanie jak największej ilości nowych członków.

Kluczowe założenia teorii neorealistycznej
Celem przedstawienia wad i zalet dalszej ekspansji Sojuszu w perspektywie neorealistycznej, konieczne jest omówienie kluczowych założeń wspomnianej teorii.
Państwa odgrywają w neorealizmie zasadniczą rolę. Są one podstawowymi i racjonalnymi aktorami w relacjach międzynarodowych, posiadając jednocześnie prawie
wszystkie dostępne zasoby. Głównym celem każdego państwa jest przetrwanie i ekspansja, rozumiana jako zwiększanie własnej potęgi poprzez akumulację jak największej
ilości zasobów. W konsekwencji, państwa są zorientowane na maksymalizację swego
oddziaływania na inne podmioty na arenie międzynarodowej, co zwiększa ich możliwości przetrwania i ekspansji. Podkreślić należy, że potęga nie jest wartością bezwzględną, a oznacza jedynie możliwość danego państwa do wywierania wpływu na innych aktorów wszystkimi dostępnymi instrumentami (militarnymi, ekonomicznymi,
politycznymi, społecznymi, kulturowymi23).
System w teorii neorealistycznej jest anarchiczny, co obrazuje brak wiążących
i prawdziwie użytecznych zasad w stosunkach między państwami. Pomimo występowania pewnych form kooperacji (m.in. w ramach organizacji międzynarodowych jak
ONZ, UE lub właśnie NATO), każde z państw stara się wykorzystać swoje wpływy do
osiągnięcia własnych celów. W związku z powyższym, również organizacje międzynarodowe, w teorii neorealistycznej, traktowane są jako narzędzia wpływów poszczególnych państw. W efekcie, w systemie dominują państwa o największej potędze, mogące
zdominować innych aktorów24.
Wiodący przedstawiciel neorealizmu, Kenneth Waltz, stwierdził, że struktura systemu opiera się na trzech zasadach. Dwie z nich: zasada porządkująca (anarchia w stosunkach międzypaństwowych i hierarchia w wewnątrzpaństwowych) oraz charakter relacji
między państwami (państwa naśladują swoje zachowania lub zachowują się odmiennie, gdy np. mogą poprzez sprzymierzenie się z aktorem silniejszym przezwyciężyć słabszych, nawet jeżeli oznaczałoby to zerwanie dotychczasowych aliansów) są niezmienne.
Modyfikacjom podlega jednak trzecia z nich, czyli rozkład sił – w neorealizmie potęga
państw ulega ciągłym zmianom25.
W świetle powyższych założeń, słabsze państwa mają dwie opcje, które mogą
wybrać, by przetrwać i starać się zmaksymalizować swoją potęgę. Pierwsza z nich to

Bezpieczeństwo regionalne – Europa

Defensywa nr 2 (2018)

31

Bezpieczeństwo regionalne – Europa
32

Dawid Niewdana

Defensywa nr 2 (2018)

zawarcie sojuszu z już potężnym aktorem na arenie międzynarodowej. Druga natomiast zakłada przeciwstawienie się potęgom i samoistne przejęcie ich roli w przyszłości. W neorealizmie możliwa kooperacja między państwami nie opiera się na wierze
we wspólne wartości, ale na założeniu, że poprzez przymierze z państwem silniejszym
państwo słabsze także zwiększy swoją relatywną potęgę, stając się bezpieczniejszym26.
Co więcej, również państwo silniejsze ma konkretne przesłanki ku zawarciu sojuszu ze
słabszym aktorem – w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, silniejszy podmiot będzie mógł sprawować kontrolę nad działaniami innych aktorów sojuszu, prowadząc do
zwiększenia własnej potęgi. Ponadto, jego potęga wzrośnie także w porównaniu z innym silnym podmiotem na arenie międzynarodowej, prowadząc do zmiany w równowadze sił27.

Czy NATO powinno się rozszerzać? Neorealizm w praktyce
Państwo lub sojusz militarny (jakim jest NATO), dążąc do maksymalizacji swej potęgi,
powinien starać się współpracować i wchodzić w alianse z jak największą liczbą aktorów
(głównie państw). Sojusz może zwiększyć swe oddziaływanie, ulegając dalszym przeobrażeniom, przyjmując nowych członków w swe struktury, by móc skutecznie zwalczać teraźniejsze i przyszłe zagrożenia. Teoria neorealistyczna poddaje jednak w wątpliwość taki tok rozumowania zakładając, że nowi członkowie NATO niekoniecznie
muszą przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa kolektywnego dotychczasowych
członków organizacji.
Po pierwsze, każde rozszerzenie NATO prowadzi do zwiększenia poczucia niepewności Federacji Rosyjskiej. Jak wynika z możliwych dróg rozszerzenia (północny
‑wschód, wschód lub południowy wschód), każdy nowy członek Sojuszu przybliży
geograficznie organizację do granic Federacji Rosyjskiej (lub zlikwiduje bałkański
przyczółek), zagrażając rosyjskim strefom wpływów. Takie działania mogą w przyszłości doprowadzić do konfliktu z udziałem supermocarstwa (Stanów Zjednoczonych)
i jego sojuszników (w ramach NATO) z Federacją Rosyjską, jeżeli poczucie otoczenia przez Sojusz będzie wzrastało w percepcji Rosjan. W 2014 r. John J. Mearsheimer
stwierdził, że coraz częściej widać takie ogniska zapalne. Trwająca od 2014 r. wojna na
Ukrainie (w jego opinii) dowodzi, że winić za taki stan rzeczy należy Zachód (Stany
Zjednoczone i ich europejskich sojuszników). Federacja Rosyjska nie musiałaby interweniować na Ukrainie, gdyby ta nie była tak aktywnie kuszona przez Sojusz propozycją
wstąpienia do organizacji28.
Co istotne, Federacja Rosyjska twierdzi, że zwiększona obecność militarna Sojuszu na jego wschodniej flance (m.in. w Polsce, państwach bałtyckich, Rumunii) jest
głównym źródłem napięć we wzajemnych relacjach. Zostało to podkreślone w Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej z 31 grudnia 2015 r. Zawarto w niej
następujące zdanie: Wzmacnianie potencjału siłowego Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i przekazanie jej funkcji globalnych sprawowanych z naruszeniem norm
prawa międzynarodowego, aktywizacja działalności militarnej krajów bloku, dalsze rozszerzanie aliansu oraz przybliżanie jego infrastruktury militarnej do rosyjskich granic
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stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego29. W rezultacie działań Sojuszu,
środowisko bezpieczeństwa w Europie uległo znacznym przeobrażeniom (efekt wojny na Ukrainie), osłabiając potencjał i bezpieczeństwo członków organizacji. Obecnie,
bezpośredni konflikt pomiędzy Sojuszem a Federacją Rosyjską jest najbardziej prawdopodobny od momentu zakończenia zimnej wojny.
Przyjmowanie nowych członków w struktury organizacji nie zawsze oznacza zwiększenie potęgi całego aliansu. Biorąc pod uwagę przypadek Ukrainy lub Gruzji, przyjęcie tych państw do Sojuszu mogłoby osłabić gwarancje bezpieczeństwa NATO, wynikające z art. 5 TW.
Spróbujmy posłużyć się przykładem. Gruzja dołącza do NATO w ciągu kilku najbliższych lat. Federacja Rosyjska (działając zgodnie z zasadami teorii neorealistycznej),
celem zapewnienia własnego przetrwania i utrzymania potęgi, decyduje się rozpocząć
operację wojskową w sąsiednim państwie. Tłumacząc atak na Gruzję, Federacja Rosyjska stwierdza, że to Sojusz sprowokował taką sytuację przyjęciem tego państwa we
własne struktury. Skoro Gruzja należy do Sojuszu, obejmują ją także gwarancje zawarte
w art. 5. TW. W związku z tym, Sojusz jest zobowiązany, by udzielić pomocy zaatakowanemu członkowi. Uwzględniając dystans geograficzny Gruzji od pozostałych najbliższych członków NATO (oprócz Turcji najbliżej Gruzji znajduje się Rumunia), byłoby prawie niemożliwym dla pozostałych członków Sojuszu, by efektywnie wesprzeć
lądowymi środkami militarnymi zaatakowanego członka na dalekiej wschodniej flance30. Oznaczałoby to, że założenia art. 5 i możliwości państw członkowskich są mocno rozbieżne, gdyż efektywna pomoc militarna okazałaby się praktycznie niemożliwa.
Oczywiście, jednym ze sposobów odpowiedzi na taki scenariusz mogłoby być wykorzystanie tureckich baz lotniczych (lub bezpośrednie dotarcie do Gruzji z Europy), celem przeprowadzenia efektywnych nalotów sił powietrznych na wrogie jednostki na
terytorium państwa gruzińskiego. Niemniej jednak, takie działanie mogłoby się okazać
skuteczne jedynie w perspektywie krótkoterminowej, a także nie gwarantowałoby skutecznego odstraszenia wroga.
Analizując kwestię członkostwa Ukrainy w Sojuszu, wyłaniają się podobnie pesymistyczne, z perspektywy NATO, wnioski. Pomimo geograficznej bliskości Polski (jak
również Słowacji, Węgier, Rumunii i Turcji), państwo to od wschodu dzieli granicę
lądową z Federacją Rosyjską. Umożliwia to stosunkowo swobodny dostęp rosyjskim
siłom zbrojnym do wschodnich obwodów Ukrainy, co jest wykorzystywane podczas
obecnego konfliktu. Dodatkowo, aneksja Krymu przez Federację Rosyjską spowodowała, że państwo to uzyskuje dostęp do terytorium Ukrainy także ze strony południowej, jednocześnie mogąc rozlokować znaczne siły Marynarki Wojennej na Morzu
Czarnym31. Ukraina nie jest państwem tak oddalonym od innych członków NATO
jak omawiana wcześniej Gruzja – niemniej jednak, jej przyjęcie w struktury Sojuszu
również mogłoby osłabić bezpieczeństwo wszystkich jego członków, narażając ich na
potencjalny konflikt z Federacją Rosyjską.
Po trzecie, nowi członkowie Sojuszu mogą również osłabić wewnętrzną spójność
organizacji. Już pierwsza runda rozszerzenia NATO po zimnej wojnie nie była akceptowana bezkrytycznie przez wszystkie państwa już należące do Sojuszu. Stanowiska niektórych państw członkowskich NATO zakładały, że jakiekolwiek rozszerzenie
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w kierunku wschodnim, obejmujące państwa byłego bloku wschodniego, stanowi groźbę dla stabilności i wiarygodności Sojuszu.
Wśród państw niechętnych rozszerzeniu NATO znajdowała się m.in. Francja, będąca już w swoistym centrum Sojuszu pod względem geograficznym, granicząca niemalże wyłącznie z członkami NATO (wyłączając Szwajcarię i Andorę) 32. Z drugiej
strony, Niemcy dążyły do zabezpieczenia swej wschodniej granicy poprzez przyjęcie
Polski w struktury Sojuszu – rozszerzenie poskutkowało zmianą statusu państwa niemieckiego, które od 1999 r. nie jest państwem granicznym NATO. W związku z tym,
aktywnie wspierały one ideę rozszerzenia33. Obecnie to kwestia członkostwa Ukrainy
wzbudza kontrowersje wśród państw NATO. Za przyjęciem Ukrainy do Sojuszu są
państwa graniczne organizacji na jego wschodniej flance, w tym Polska. Tym razem
jednak to Niemcy są przeciwne dalszej ekspansji, niekiedy nawet otwarcie krytykując możliwość przyłączenia nowego państwa (w 2016 r. ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec Frank Walter‑Steinmeier stwierdził, w kontekście możliwego
członkostwa Ukrainy, że tym, co nie powinniśmy robić obecnie to zaogniać sytuację przez
głośne machanie szablą i wydawanie okrzyków wojennych34). Dyskusje tego typu udowadniają, że to interesy narodowe poszczególnych państw zdominowały decyzje Sojuszu i mogą doprowadzić do wewnętrznego rozłamu, gdy spójność między członkami
zostanie osłabiona35.
Spójność NATO może zostać nadszarpnięta również przez wewnętrzne problemy
nowych członków. Polska, Czechy czy państwa bałtyckie są republikami demokratycznymi ze stabilnymi systemami politycznymi. Tego samego nie można jednak powiedzieć o Ukrainie czy niektórych państwach bałkańskich. Przykładem jest Czarnogóra,
która dołączyła do Sojuszu w czerwcu 2017 r. Stało się tak nawet mimo próby przeprowadzenia puczu, mającego na celu usunięcie ze stanowiska ówczesnego premiera Milo
Đukanovića w 2016 r.36. Takie wydarzenia są sprzeczne z założeniem, że członkiem
Sojuszu może stać się jedynie państwo, które ma ustabilizowaną sytuację wewnętrzną.
Za przykład posłużyć może również Bośnia i Hercegowina, której społeczeństwo jest
głęboko podzielone w sprawie ewentualnego członkostwa w Sojuszu37. Podobne spory
toczą się także w Macedonii czy Gruzji.
Czy jednak ewentualne rozszerzenie NATO może przynieść korzyści? Według
teorii neorealistycznej, NATO, jak każda organizacja międzynarodowa, jest narzędziem w rękach państw członkowskich. W związku z tym, Stany Zjednoczone, państwo wiodące Sojuszu38, dążąc do przyjęcia nowych członków do NATO, rozszerzają swoją strefę wpływów, konkurując z Federacją Rosyjską. Skoro organizacje służą
narodowym, a nie ponadnarodowym interesom, Stany Zjednoczone z każdą rundą
rozszerzenia zyskują nowe obszary w Europie, gdzie mogą skutecznie budować swe
wpływy39. Sytuacja ta ulega nasileniu nie tylko ze względu na pozycję Stanów Zjednoczonych względem innych państw NATO, ale również z powodu postrzegania
Amerykanów przez nowe państwa członkowskie Sojuszu. Traktują one Stany Zjednoczone jako głównego gwaranta własnego bezpieczeństwa w momencie przystąpienia
do NATO40. Dochodzi nawet do sytuacji, w której niektórzy potencjalni członkowie
Sojuszu (Finlandia i Szwecja) utrzymują bardzo ścisłe relacje wojskowe ze Stanami
Zjednoczonymi, traktując je jako substytut członkostwa w NATO. W związku z tym,
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interesy Stanów Zjednoczonych w Europie zostają zabezpieczone tym lepiej, im więcej jest państw NATO przyjętych po zimnej wojnie do Sojuszu lub ściśle współpracujących z Amerykanami, widząc w nich wiodącego gracza organizacji. Służąc za swoistą
przeciwwagę dla tzw. „starych” członków NATO (m.in. Niemiec, Francji), pozwalają
jednocześnie tworzyć nowe instalacje wojskowe tuż przy granicy z Federacją Rosyjską – w Rumunii czy w Polsce.

Wnioski
Polityka otwartych drzwi NATO nadal będzie prowadzona, co jest potwierdzane na
każdym szczycie Sojuszu z udziałem szefów państw lub rządów. Niewątpliwie jednak,
proces ten został zahamowany przez Federację Rosyjską poprzez rozpoczęcie wojny na
wschodzie Ukrainy.
Z perspektywy całej organizacji, każde dalsze rozszerzenie będzie irracjonalne. Po
pierwsze, spowoduje dalszą eskalację napięć w relacjach z Federacją Rosyjską. Po drugie, nowi członkowie i potencjalni kandydaci do członkostwa są na tyle niestabilni
(z wyjątkiem Finlandii i Szwecji), że ewentualne ich przyjęcie spowodować może wewnętrzny rozłam w organizacji. Po trzecie, każda runda rozszerzenia to nowe obszary
objęte gwarancjami art. 5, zwiększające odpowiedzialność NATO za obronę terytorium państw członkowskich. Po czwarte, w przypadku państw bałkańskich, jak Bośnia i Hercegowina, wewnętrzne i lokalne spory z sąsiadami, niebędącymi w NATO
(Serbia), mogą doprowadzić do zaangażowania Sojuszu w konflikt wywołany przez
nowego członka.
Z drugiej jednak strony, przyjmując założenie neorealistów, że organizacje międzynarodowe są jedynie narzędziem w rękach najsilniejszych jej podmiotów, NATO staje
się idealnym sojuszem, który pozwala zwiększać posiadane przez Stany Zjednoczone
strefy wpływów. Każda nowa runda rozszerzenia NATO oznacza nowe państwa, z którymi Stany Zjednoczone mogą nawiązać bliższe relacje wojskowe – co więcej, jeszcze
przed przystąpieniem danego państwa, stosunkowo często daje się zauważyć wzmożoną aktywność Amerykanów na jego terytorium, którzy działają w celu zreformowania
systemu państwowego i dostosowania go do standardów NATO. Fakt ten powoduje,
że rozszerzenie NATO przestaje być irracjonalne, a staje się logiczne i podyktowane
pragmatycznymi przesłankami – proces ten umożliwia lepszą projekcję siły Stanów
Zjednoczonych i stanowi przeciwwagę dla poczynań Federacji Rosyjskiej na Starym
Kontynencie, skutecznie ograniczając jej strefę wpływów.
Jak się więc okazuje, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi dot. zasadności dalszej ekspansji NATO. Z perspektywy całej organizacji, sytuacja ta wydaje się
być szkodliwa dla jej dalszego przetrwania, powodując m.in. konieczność ochrony
i obrony coraz odleglejszych obszarów. Stany Zjednoczone jednak, jako wiodący aktor
Sojuszu, korzystają na każdym jego rozszerzeniu – zwiększenie obszaru mandatowego
organizacji powoduje zwiększenie terytorium, na jakim Amerykanie mają swobodniejszą możliwość egzekwowania własnych interesów narodowych.
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Między Katalonią a Czeczenią:
różne oblicza separatyzmu
i ich wpływ na sytuację w regionie
Analizując obecną sytuację społeczeństw, zarówno europejskich, jak i tych, które nie
leżą na Starym Kontynencie można zaobserwować charakterystyczną sytuację. Z jednej strony mamy do czynienia z globalizacją, coraz większą otwartością granic, ale
też tolerancją i wieloetnicznością społeczeństw. Z drugiej, społeczeństwa muszą się
mierzyć z problemem jakim są dążenia niepodległościowe w wielu regionach. Procesy decentralizacji są zatem jednym z głównych zagrożeń współczesnej państwowości. Z tego względu jednym z najciekawszych zagadnień, rozpatrywanych z punktu
widzenia funkcjonowania światowych demokracji, jest kwestia separatyzmu. Pojęcie to jest wielowymiarowe, bowiem może oznaczać polityczne dążenie do oderwania określonego terytorium jakiegoś państwa, jak i utworzenia odrębnej struktury
państwowej1. Tego typu tendencje występują na terenach przygranicznych lub tam,
gdzie polityczne, religijne lub narodowościowe mniejszości żyją na wyodrębnionym
terytorium. Na gruncie nauk społecznych, celem separatyzmu jest zapewnienie przetrwania odrębnej tożsamości etnicznej, a także realizacja własnych interesów politycznych, gospodarczych i ekonomicznych2.
Szerokie spektrum owej problematyki powoduje, że przedmiotem niniejszej
pracy jest zestawienie dwóch znacznie odmiennych przypadków separatyzmów na
świecie. Opisany zostanie proces dążeń niepodległościowych dwóch regionów autonomicznych: Czeczenii i Katalonii. Przedstawiona będzie geneza, tło historyczne i najważniejsze wydarzenia, które ukierunkowały późniejsze działania podjęte
w celu uzyskania niepodległości drogą polityczną lub militarną. Praca ma na celu
ukazanie aktualnej sytuacji obu regionów, w oparciu o reakcję państw i mediów
światowych na zaistniałe tam wydarzenia wraz z możliwymi scenariuszami. Celem
pracy jest nie tylko omówienie separatyzmu czeczeńskiego i katalońskiego, ale również zwrócenie uwagi czytelnika na to, jak długofalowe i dynamiczne są opisywane
niżej problemy.
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Czeczenia – ewolucja koncepcji niepodległości
Czeczenia jest rosyjską republiką umiejscowioną w południowozachodniej części państwa na obszarze północnego Kaukazu. Zajmująca powierzchnię 17,3 tys. km² jest zamieszkana przez ok. 870 tys. osób. Od strony wschodniej graniczy z Republiką Dagestanu, Gruzją na południu i Republiką Inguszetii od strony zachodniej. Czeczenia
zamieszkiwana jest głównie przez rodzimą grupę etniczną – Czeczenów, którzy wraz
z mniejszością Inguszów wyznają islam sunnicki szkoły hanafickiej. Autonomiczny region Czeczenii został proklamowany przez bolszewików w październiku 1920 r. Połączono go następnie z regionem Inguszetii i funkcjonował tak do momentu wybuchu II wojny światowej, gdy został rozwiązany przez Józefa Stalina wskutek oskarżenia
Czeczenów o kolaborację z państwami Osi. Ponowne proklamowanie republiki miało
miejsce w 1957 r. w okresie rządów Nikity Chruszczowa3.
Historia czeczeńskiego separatyzmu sięga czasów carskich, jednakże jej obecna sytuacja wiąże się z upadkiem ZSRR. Powszechnie panująca ówcześnie tendencja odradzania się państw, wchodzących wcześniej w skład ZSRR panowała zarówno w części
zachodniej państwa, jak i na jego pozostałych krańcach. W 1990 r. czeczeński generał
Dżochar Dudajew służący w ZSRR, powołał kongres niepodległościowy, co w zestawieniu z dotychczasowym, sztywnym prokomunistycznym profilem politycznym było
fenomenem i prowokacją do podjęcia tematów niepodległościowych4. Wynikiem kongresu była proklamacja Republiki Czeczenii jako odrębnej i suwerennej jednostki państwowej, nie będącej zależną zarówno od ZSRR, jak i formującej się Federacji Rosyjskiej5. Prezydentem został Dudajew, dodatkowo umacniając swoja pozycję obietnicami
o budowie na terenie Czeczenii imperium naftowego porównywalnego do Kuwejtu ze
względu na wysoką jakość tamtejszej ropy naftowej6. Ponadto w regionie Groznego –
stolicy Czeczenii – przygotowana była już infrastruktura wydobywcza, m.in. przez
fakt, iż region ten należał do jednego z najstarszych miejsc czerpania tego surowca przez
ZSRR7.
Niepodległość Republiki Czeczenii nie trwała długo, bowiem Rosja stale podważała
prawomocność wyborów z 1991 r. Podkreślana była również konieczność zachowania
integralności państwowej, gdyż secesja jednej republiki mogła doprowadzić do dążeń
niepodległościowych w innych republikach autonomicznych. W perspektywie formującego się dopiero postradzieckiego państwa stanowiło to ryzyko wybuchu poważnego
kryzysu terytorialnego8. Ingerencja w niepodległość Czeczenii była z początku ograniczona do próby wewnętrznej destabilizacji poprzez wsparcie przeciwników prezydenta,
negocjacje i sankcje ekonomiczne. W 1994 r., na chwilę przed atakiem Rosji, szturm na
Grozny przeprowadził przywódca opozycji Biesłan Gantamirow. Jego oddziały, wspierane częściowo przez Rosjan, zostały jednak pokonane i operacja zakończyła się klęską9.
Brak rezultatu wysiłków Moskwy doprowadził do interwencji zbrojnej w formie ataku
rosyjskich wojsk pancernych na stolicę Czeczenii.
Do ofensywy doszło w nocy z 31 grudnia 1994 r. na 1 stycznia 1995 r. Założenie szybkiego zwycięstwa okazało się być jednak zgubne, bowiem Czeczeni, mieszkający również poza stolicą, zostali szybko zmobilizowani do formacji przypominającej
pospolite ruszenie, zaś partyzancki charakter obrony miasta skutecznie paraliżował
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nieubezpieczone piechotą wojska pancerne Rosji10. Oczywistym było, że tego typu taktyka nie jest w stanie doprowadzić do sukcesu operacji, przez co strona rosyjska zaangażowała piechotę oraz wsparcie ze strony lotnictwa oraz artylerii. W konsekwencji, 5 lutego opanowane zostało Grozny, zaś do lata 1995 r. prawie całe terytorium Czeczeni.
Wg rosyjskich danych, śmierć poniosło 1000 żołnierzy. Czeczeni mieli odnotować
straty w ilości 7000 zabitych, w tym ok. 2500 cywili11. Liczby te są jednak wyłącznie
szacunkowe, gdyż w kwestii poległej ludności cywilnej można trafić na dane mówiące
o nawet czterokrotnie większych stratach. I wojna czeczeńska przyniosła ze sobą szereg
zbrodni wojennych i okrucieństw stosowanych głównie przez wojska rosyjskie. Charakterystyczne były tzw. „obozy filtracyjne”, gdzie personel bił, torturował lub zabijał
czeczeńskich więźniów. Do historii wpisały się również częste bombardowania cywilnych wiosek i miast, egzekucje oraz gwałty12. Taki stan rzeczy doprowadził do stopniowej radykalizacji społeczeństwa czeczeńskiego, postawy nienawiści wobec Rosjan
i poszukiwania swojej odrębności narodowej w religii. Coraz częstszym problemem dla
Rosji zaczęły być przypadki porwań ze strony czeczeńskich rebeliantów, jak również
pojawiające się w różnych regionach krwawe zamachy terrorystyczne. Jednym z przykładów tego typu działania ze strony czeczeńskiej był atak przeprowadzony przez Szamila Basajewa wraz z jego oddziałem na szpital w Buddionowsku13.Armia rosyjska, cechująca się wspomnianym wcześniej ogromnym okrucieństwem, również dopuszczała
się wielu zbrodni. Jedną z nich była egzekucja ludności w wiosce Samaszki, gdzie śmierć
mogło ponieść ok. 200 cywili14.
Przez pryzmat tak wielu problemów wokół konfliktu, zdecydowano się na ustanowienie pokoju między walczącymi stronami 31 sierpnia 1996 r. w Chasaw‑Jurcie.
Umowa zakładała ustalenie stosunków między Rosją a Czeczenią oraz stawiała młodą
republikę w świetle prawa międzynarodowego jako uznany przez Federację Rosyjską
podmiot państwowy15. Taki finał konfliktu dawał Czeczenii dodatkową, istotną możliwość do roszczenia sobie praw uzyskania niepodległości. Rozpoczął się krótki okres
próby stabilizacji, który miał potrwać do roku 1999. Administracja prezydenta Asłana
Maschadowa starała się uformować podstawy czeczeńskiej państwowości i zabiegała
o uznanie republiki na arenie międzynarodowej. Działania te jednak okazały się mało
skuteczne, bowiem cały region stawał się coraz bardziej dysfunkcyjny16.
Kolejnym, ważnym czynnikiem, który miał przynieść drugą interwencję zbrojną był
proces ewolucji czeczeńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w wojnę religijną radykalnych islamistów. Między kwietniem a wrześniem 1999 r. doszło do kilku krwawych
zamachów na terenie Rosji, zrealizowanych przez czeczeńskich terrorystów, zaś oddziały separatystów dowodzone przez Basajewa wkroczyły do Dagestanu pod pretekstem
chęci utworzenia tam islamskiego kalifatu w regionie całego Kaukazu. W odpowiedzi
na te wydarzenia, ówczesny premier Putin zdecydował się na rozpoczęcie kolejnej interwencji w celu zachowania integralności Federacji Rosyjskiej, rozpoczynając II wojnę
czeczeńską17.
Okres lat 1999‑2004 sprowadził się do regularnych działań wojennych. Z czasem
jednak intensyfikacja konfliktu zaczęła przypominać standardy wojny partyzanckiej. Wielu bojowników sięgało, tak jak i w okresie chwilowego pokoju, do metod
terrorystycznych. Setki ofiar pochłonęły zamachy w moskiewskiej Dubrowce oraz
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północnoosetyjskim Biesłanie. W latach 2004‑2009 regularne działania zbrojne zostały prawie zupełnie zamienione w sporadyczne walki partyzanckie, będące efektem m.in. zmęczenia ludności czeczeńskiej nieustanną wojną, śmiercią wielu separatystów, wprowadzenia do walki prorosyjskich oddziałów czeczeńskich i uszczelnienia
granic z pozostałymi regionami18. 15 kwietnia 2009 r. operacja rosyjska została zakończona. Wynikiem była stabilizacja prorosyjskiego rządu w Czeczeni oraz jej bezwarunkowa integralność z terytorium Federacji Rosyjskiej. Po wycofaniu się wojska, obszar
ten został objęty próbami odbudowy zniszczeń po wieloletniej wojnie19. Brutalny i długofalowy konflikt przyniósł za sobą szereg przypadków łamania praw człowieka, co
kwestię Czeczenii może plasować do kategorii jednej z najtragiczniejszych historii walk
narodowowyzwoleńczych współczesnego świata. Wydarzenia te doprowadziły jednak
do zmiany celów wśród rdzennej społeczności regionu.
Koncepcje niepodległej Republiki Czeczenii zostały zmienione za sprawą wpływu
lokalnych autorytetów religijnych w walkę o utworzenie islamskiego kalifatu, co znalazło już swoje odzwierciedlenie w wydarzeniach II wojny czeczeńskiej. Liczne ataki
terrorystyczne, będące próbą zwrócenia międzynarodowej uwagi, były odpowiedzią na
brutalność armii rosyjskiej podczas obydwu wojen. Nie przyniosły one jednak wymiernych skutków, gdyż pomimo tych wydarzeń Moskwa nie podjęła prób pokojowego zażegnania konfliktu. Społeczność czeczeńska została również odebrana w opinii międzynarodowej negatywnie, bowiem z bojowników o niepodległość swojego regionu zaczęli
być kojarzeni z brutalnym terroryzmem.
Fundamentem czeczeńskiego separatyzmu już podczas II wojny czeczeńskiej stał
się islam. Idea walki o wolność została z czasem zastąpiona pojęciem wojny z „niewiernymi”, co wprowadziło duży kontrast między pierwotnymi ideami z czasów Dudajewa. Świadectwem tak istotnej zmiany ukierunkowania narodowego była zmiana konstytucji czeczeńskiej w 2002 r. Zapisano tam, iż Czeczenia jest państwem
islamskim, zaś źródłem wszystkich praw obowiązujących na jej terytorium są koran
i sunna20. W 2005 r. władzę w Czeczenii objął Abdul‑Chalim Sułdajew. Była to osoba już nie tyle polityka, co przywódcy islamskiego. Wiązało się to z odgórnym ukierunkowaniem idei czeczeńskiej państwowości w kierunku silnie religijnym. Zwiększył
on poziom współpracy z wieloma ruchami muzułmańskimi działającymi w obrębie
masywu górskiego, zdestabilizował cały region Kaukazu w kontekście powstania islamskiego, wykluczył jakiekolwiek powiązanie ludności czeczeńskiej z Zachodem
jako środowiska zupełnie odrębnego i demoralizującego Czeczenów. Natomiast ideę
walki narodowowyzwoleńczej zastąpił pojęciami moralności zgodnej wyłącznie z prawem szariatu. Paradoksalnie, walka z Moskwą została wyparta na drugi plan wobec
konieczności eliminowania miejscowych przeciwników, wiernych pierwotnym ideom
niepodległościowym21.
By omówić kwestię teraźniejszej Czeczenii należy podjąć próbę zrozumienia całokształtu zmiany jej kursu niepodległościowego na przestrzeni historii, rozpoczynającej
się od momentu zakończenia II wojny światowej i kontroli omawianego obszaru przez
ZSRR. Podczas gdy jeszcze w 1994 r. Dudajew proklamował republikę w koncepcji
niepodległego państwa, już dekadę później możemy mówić o projekcie islamskiego
kalifatu. Tak radykalna zmiana znajduje swoje powiązanie w przeżyciach miejscowej
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ludności podczas obydwu wojen. Za znaczny błąd można również uznać politykę Federacji Rosyjskiej oraz jej wojskowych, którzy to prowadzili w Czeczenii strategię ofensywy i okupacji, wyniszczającej ludność cywilną. Dążenia niepodległościowe pierwszego konfliktu zostały silnie zweryfikowane wobec nieustannych okrucieństw wojny
i przypadków łamania praw człowieka. Swoistą tragedią tego regionu był również brak
zainteresowania ze strony międzynarodowej opinii publicznej, argumentowany niechęcią do ingerowania w wewnętrzne sprawy Rosji. Sama Federacja Rosyjska również
zaciekle broniła posiadania wyłączności w czeczeńskiej operacji wojskowej. W sytuacji
walk partyzanckich nie dających żadnych szans na powodzenie, Czeczeni zaczęli ulegać
wpływom autorytetów świata islamu, co z czasem przerodziło się w próby „negocjacji”
za pomocą aktów terroryzmu.
Postać Basajewa jest przykładem regionalnego bojownika o ideę – już nie tyle autonomiczności, co propagowania przyjętej religii w regionie za pomocą powszechnie krytykowanych zasad. To początek zamachów u kresu I wojny czeczeńskiej doprowadził
do zakończenia konfliktu i próby stabilizacji za sprawą rządu prezydenta Maschadowa.
Rozbieżny pogląd w budowaniu autonomiczności doprowadził jednak do przypadków
dysfunkcyjności i braku kontroli nad młodą republiką. Można założyć, iż pierwotny
plan prezydenta Dudajewa mógłby się w takim pokojowym scenariuszu sprawdzić. Był
to jednak moment wspomnianej wcześniej koncepcji stworzenia islamskiego kalifatu
na terenie całego Kaukazu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w m.in. ofensywie oddziałów Basajewa na sąsiedni Dagestan.
Kolejne zamachy terrorystyczne dały możliwość zaprezentowania swojej siły młodemu jeszcze premierowi Rosji Putinowi, który zasłynął właśnie dzięki swojej zdecydowanej i twardej polityce wobec Czeczenii w trakcie drugiej wojny w regionie. W tym
momencie międzynarodowa opinia publiczna zapomniała o autonomicznych dążeniach republiki wskutek problemu brutalnego terroryzmu, jaki zaczął się szerzyć wśród
jej bojowników. Winić za to można zgubny wpływ islamskich radykałów na zmęczoną wojną ludność cywilną, jednakże sam powód do radykalizacji stworzyła tu bezprecedensowo Rosja. W owym przebiegu historii zauważyć można znaczną zmianę całej
koncepcji autonomii tego regionu, który pomimo zakończenia operacji wojskowej
w 2009 r. i ustanowienia pełnej integralności z Rosją, stale istnieje i posiada swoich
licznych zwolenników.
Na obecną sytuację wewnętrzną Czeczenii generalny wpływ miała również zmiana
polityki Rosji w sytuacji braku perspektyw zażegnania kryzysu drogą siłową. Mówi się
tu o publicystycznie określonym pojęciu „czeczenizacji”. Rosyjski rząd w opanowanej
przez wojsko republice nie przynosił żadnych pozytywnych zmian, wspomniana zaś
polityka miała na celu podjęcie próby stabilizacji regionu za pomocą formowania legalnej władzy złożonej z etnicznych Czeczenów, sprzyjających Kremlowi. Mieli oni przejąć władzę nad republiką, zadbać o zachowanie stabilizacji w regionie oraz zlikwidować problem zamachów terrorystycznych na terenie Rosji22. Z uwzględnieniem szeregu
praw i korzyści finansowych, prawomocną władzę objął Achmat Kadyrow.
Czeczenizacja miała na celu również przekształcenie konfliktu rosyjsko‑czeczeń
skiego na rzecz wewnątrzczeczeńskiego. Autorytarny, prorosyjski reżim wzbudził
liczne kontrowersje wśród pewnej części ludności żyjącej nadal ideą dążenia do pełnej
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niepodległości. Kolidował on również z drugą koncepcją dla regionu Północnego Kaukazu szerzoną przez islamskich radykałów. Władze w Groznym uzyskały dostęp do budżetu republiki i środków dotowanych z Moskwy, zezwolono również na utworzenie
etnicznie czeczeńskich oddziałów wojskowych. Tego typu polityka podzieliła jednak
stronę rosyjską, bowiem istniała część polityków i wojskowych dążących do siłowego
przejęcia władzy w regionie. Apogeum destabilizacji miało miejsce w 2004 r., gdy to
prezydent Kadyrow został zamordowany. Prawdopodobnie był to zabieg przeprowadzony ze strony rosyjskich zwolenników interwencji zbrojnej, mający na celu ograniczenie polityki czeczenizacji. Władzę objął jednak natychmiast syn Achmata, Ramzan,
który dzięki wsparciu Kremla został faktycznym, autorytarnym przywódcą Czeczenii23.
Podział społeczności czeczeńskiej na dwa obozy można uznać za strategiczne posunięcie Rosji, gdyż dążenia separatystyczne zostały stłumione na rzecz wzajemnego
zwalczania się zwolenników Kadyrowa z pierwotnymi opozycjonistami, lojalnymi
wcześniejszym ideom izolacji od Moskwy. Notowano przypadki porwań i morderstw
działaczy, jak i ich rodzin. Ugodziło to w więzi społeczne, podzieliło klany i doprowadziło do znacznego regresu moralnego wśród całej społeczności. Problem Czeczenii
dotyka również kwestii ekonomicznych, bowiem wykształciły się grupy bogatych klanów, odnoszących wymierne zyski z podtrzymywania stabilizacji. Złudny spokój jednakże pomaga im w realizowaniu aktów przestępstw o charakterze handlowym, nielegalnym dysponowaniu środkami przeznaczanymi na pomoc lokalnej ludności, a nawet
tranzycie żywego towaru.
Czeczenia stała się oficjalnie częścią składową Federacji Rosyjskiej z zachowaniem
szeregu korzyści i ulg, jakie Kreml zaoferował w zamian za podtrzymywanie stabilizacji
przez prorosyjski rząd. Choć obecnie ataki bojówek niepodległościowych stały się rzadkością, znaczącym problemem jest sama struktura rządu Kadyrowa. Dzięki poparciu
Putina, wytworzył on swoisty kult jednostki, a sama forma kierowania republiką przyjęła wzór dyktatury. Władzę Kadyrowa legitymuje wojsko złożone z etnicznych Czeczenów, które to Kreml pozwolił mu uformować. Odnotować można bezwzględność
tychże bojówek na równi z rosyjskimi żołnierzami z czasów obydwu wojen. Skutecznie
blokuje to wszelkie ruchy opozycji w obawie przed zastraszaniem, torturami, a nawet
morderstwami. Bojówki Kadyrowa wspierają również nielegalne gałęzie gospodarki
czeczeńskiej, które poza przypadkami prowadzenia nielegalnych biznesów notują kwestie korupcji urzędników państwowych czy prywatnych przedsiębiorców.
Stosunek samych Czeczenów do ich przywódcy nie jest jednak jednoznaczny, bowiem zmęczone wojną społeczeństwo było w stanie poprzeć każdą władzę gotową zapewnić bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji. Kadyrow zmienia również oblicze rosyjskiej opinii publicznej na temat czeczeńskiej ludności, gdyż będąc przyjmowany
i szanowany przez prezydenta Putina zwalcza utarty ostatnimi dekadami stereotyp
Czeczena‑terrorysty24. O ile prorosyjskość Czeczenów nie może być uznana za fakt dobrowolnego wyboru, jest to jedyna droga do zachowania wymiernej autonomiczności
tego regionu bez ryzykowania prowokacji kolejnego konfliktu zbrojnego. Sam przywódca zaś, silnie związany z osobą Władimira Putina sukcesywnie osiąga kolejne ulgi
i korzyści ze strony Kremla, niejednokrotnie podkreślając przy tym swoją lojalność wobec rosyjskiego prezydenta.
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Teoretyczna stabilizacja Czeczenii odpowiada również Rosji, bowiem stanowi to
element ograniczający opinię publiczną w dążeniu do pozyskiwania informacji na temat warunków bytowych zamieszkującej ją lokalnej ludności. Uważa się, że sam Kadyrow może również wywierać wpływ na politykę Kremla, bowiem w aktualnym momencie utworzenia bojówek, jak i regularnego, czeczeńskiego wojska lojalnego przywódcy,
zbyt duży nacisk Rosji mógłby spowodować prowokację kolejnego konfliktu zbrojnego,
do którego to sami Czeczenii byliby o wiele bardziej przygotowani. Kadyrow jest jednak uzależniony od moskiewskich pieniędzy, co oznacza iż stosunki Grozny‑Moskwa są
dobrze zaplanowane i wymierne dla obydwu stron. Dopóki będzie trwał sojusz między
obydwoma przywódcami, dopóty polityczna stabilność opisywanej autonomii może
być uznana za gwarantowaną25.
Codzienność życia społeczności czeczeńskiej, poza jej wymiarem politycznym, generuje znaczne trudności również na łamach problemu łamania praw człowieka oraz
licznych przypadkach homofobii. Dochodzi do aktów aresztowania międzynarodowych działaczy na rzecz ochrony praw człowieka. Wojsko Kadyrowa prowadzi zaś
bezwzględną politykę walki z opozycją, co ma swój przejaw w poczuciu lokalnej społeczności o bycie sterroryzowaną. Reporterzy donoszą również, iż na terenie republiki
dochodzi do przypadków zmuszania miejscowej ludności do pracy przy produkcji narkotyków i innych nielegalnych zajęciach, będących pod nieoficjalnym nadzorem skorumpowanego rządu. Przywódca Czeczenii, w zgodzie z Putinem, jest również radykalnym przeciwnikiem osób o odmiennych preferencjach seksualnych, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w licznych represjach stosowanych na tych osobach. Niejednokrotnie
odnotowywano przypadki odkrycia masowych mogił, co jedynie potwierdza tragedię
licznych aktów zbrodni wojennych popełnianych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad26. Ostatnie lata notowały przypadki domniemanych morderstw na tle odmiennych
preferencji seksualnych, zwalczanych przez radykalny rząd czeczeński27.
Czeczenia, będąca częścią składową Federacji Rosyjskiej o silnych prawach autonomicznych przypomina wojskową dyktaturę, gdzie jeden przywódca dzięki pomocy
regionalnej potęgi ma nieograniczony wpływ na politykę i życie lokalnej ludności w obrębie republiki28. Wspomniany zaś wcześniej kult jednostki jedynie pomaga w budowaniu wśród społeczności przeświadczenia o konieczności podporządkowania się istniejącej władzy, która to na przestrzeni ostatnich lat w znaczący sposób ustabilizowała się za
sprawą jej bezwzględnych praktyk wobec opozycji, jak i lokalnych mieszkańców. Przez
fakt bycia prawną częścią składową Federacji Rosyjskiej, Czeczenia jest trudno dostępna dla międzynarodowych reporterów i organizacji powołanych na rzecz ochrony praw
człowieka, dlatego też można przypuszczać, iż wiele zbrodni nieoficjalnie nadzorowanych przez istniejący tam rząd nie ujrzało światła dziennego.
Przypadek Czeczenii jest szczególnym rodzajem separatyzmu, który w przeciągu
ostatnich trzech dekad doprowadził do wieloletniego konfliktu zbrojnego kosztującego
życie tysięcy ofiar, znacznej destabilizacji regionu i rozwinięcia się grup terrorystycznych wśród omawianej nacji. Sama koncepcja niepodległości również ewoluowała trzykrotnie, od pierwotnego zamysłu klasycznej autonomii z czasów Dudajewa, przez późniejsze plany utworzenia islamskiego kalifatu na obszarze całego Kaukazu Północnego,
aż do trwającego obecnie prorosyjskiego rządu Kadyrowa. Analiza sytuacji w republice
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pozwala potwierdzić jednak, iż dążenia „systemowych” separatystów zostały osiągnięte,
bowiem nacisk na Kreml i uświadomienie Putina co do bezcelowości prowadzenia walki zbrojnej przyniosła szereg ustępstw wobec republiki, będącej de iure częścią składową Federacji Rosyjskiej. Poza utrzymaniem własnej armii, Czeczenia uzyskała również
możliwość prowadzenia polityki przez ludzi rdzennych etnicznie, zaś sama stabilizacja
regionu oparta jest na ogromnych funduszach otrzymywanych z programów wsparcia
rosyjskiego.
Czeczeńskie władze stale domagają się coraz to szerszych praw i ustępstw, gdzie
główną kartą przetargową wobec Kremla jest możliwość destabilizacji regionu, na którą Rosjanie nie mogliby po raz kolejny sobie pozwolić. Polityka Kadyrowa znajduje
zrozumienie wśród społeczeństwa czeczeńskiego, bowiem kwestia prowadzenia wojny
z Rosją przez tak mały region została powszechnie uznane za samobójczą. Dla ludności czeczeńskiej najważniejsze jest przetrwanie i stałe dążenie do wyjścia z wieloletniego kryzysu, dbanie o zachowanie tożsamości narodowej oraz rozwój języka i kultury29.
Perspektywa wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego jest aktualnie niska, jednakże na
przestrzeni kilku lub nawet kilkunastu lat rozważać można możliwość reaktywowania
koncepcji niepodległościowych przez aktualny rząd prorosyjski, który już teraz rozbudowuje swoje możliwości ekonomiczne oraz militarne. Jest to jednak nadal spekulacja,
bowiem Federacja Rosyjska prowadzi stałą kontrolę nad tym newralgicznym regionem
i wątpliwe jest, aby po raz kolejny dopuszczono do eskalacji konfliktu zbrojnego, choćby zbliżonego do ostatnich dwóch sprzed trzydziestu lat.
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Katalonia, leżąca nad Morzem Śródziemnym w północno‑wschodniej części Półwyspu
Iberyjskiego, graniczy z Francją i Andorą oraz regionami autonomicznymi: Aragonią
i Walencją30. Jest to obszar, który urzeka turystów niezwykle urozmaiconym krajobrazem: od terenów wyżynno‑górskich, rozciągających się głównie w głębi kraju, przez
długie, piaszczyste plaże słynnej Costa Brava, aż do nizin i mokradeł leżących w dolinach rzek Ebro i Llobregar. Łączną powierzchnię Katalonii, wynoszącą 32,107 km2,
tworzą cztery prowincje państwa hiszpańskiego: Barcelona, Gerona, Lérida i Tarragona, których granice zostały wprowadzone w 1822 r. i funkcjonują tylko jako jednostki
terytorialne Hiszpanii31.
Katalonia, jako jedna z 17 Wspólnot Autonomicznych Królestwa, posiada liczne
swobody i uprawnienia w kwestiach stanowienia i wykonywania prawa, które obowiązują na podstawie art. 148 konstytucji państwa hiszpańskiego. Należą do nich m.in.
kwestie związane z ochroną zdrowia, organizacją władz lokalnych czy opieką społeczną32. Ustanowiony w 2006 r. Statut Autonomii stał się głównym źródłem prawa, który
reguluje porządek instytucjonalny Katalonii. Już z preambuły można dowiedzieć się,
że dokument ten jest wyrazem katalońskiej tożsamości, kultury i tradycji, definiuje stosunki regionu z Hiszpanią, a także określa instytucje, które stały się ucieleśnieniem katalońskiej odrębności33. Statut usankcjonował termin „naród” Katalonii, przyznał również językowi katalońskiemu uprzywilejowaną pozycję względem języka hiszpańskiego,
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a także zakładał istnienie odrębnego, innego niż w całej Hiszpanii, kodeksu cywilnego34. Wprowadzone normy zostały jednak podważone wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z 10 czerwca 2010 r., co zostało odebrane przez Katalończyków jako jawny
atak Madrytu na ich poczucie odrębności35.
Obecny separatyzm tego regionu jest w pewnym sensie dziedzictwem historycznym. Na przestrzeni lat, wraz ze zmieniającymi się rządami, autonomia Katalonii była
rozszerzana lub ograniczana. Jedni władcy nadawali Katalończykom prawa odrębne od
innych regionów, a następni te prawa odbierali. Pierwsze próby zjednoczenia ziem katalońskich podjęto pod koniec IX w., kiedy to katalońskie hrabstwa zapewniły sobie
prawo do dziedziczenia funkcji hrabiowskich. Wtedy też ukształtował się zalążek, powstałej cztery wieki później, Katalonii36. Ważnym wydarzeniem w procesie tworzenia
państwa było zawarcie unii personalnej w 1137 r. ze wzrastającą w siłę Aragonią – miała
ona bowiem na celu zapobiegać ewentualnemu wcieleniu tego królestwa do Kastylii37.
Rozpoczął się wtedy złoty wiek dla Katalonii, która rozwijała się bardzo dynamicznie,
a etap jej formowania zakończył się w okresie panowania Jaime I38 czyli pod koniec
XIII w. Wtedy też w Katalonii powstało określenie Generalis Cathaloniae, które odnosiło się do oddzielnych obrad i podejmowanych decyzji przez trzy stany, z czasem
otrzymujących coraz to nowe przywileje od królów Korony Aragońskiej39. Rozwój tych
organizacji, ich niezależność oraz istnienie organów przedstawicielskich jest wykorzystywane obecnie przez katalońskich nacjonalistów, którzy próbują za pomocą tradycji
historycznej udowodnić niezależność polityczną Katalonii.
Na przełomie wieków XV i XVI Katalonia była państwem małym i słabym pod
względem ekonomicznym i demograficznym, zwłaszcza w porównaniu z dobrze rozwijającymi się mocarstwami Europy40. Zawarta w XV w. unia kastylijsko‑aragońska zagwarantowała bezpieczeństwo Aragonii, ale jednocześnie spowodowała dalsze osłabienie ekonomiczne Katalonii i przyczyniła się do upadku Barcelony jako portu41. Sami
Katalończycy, przez swoją krótkowzroczność i żądanie coraz liczniejszych przywilejów,
doprowadzili do ekonomicznego i politycznego upadku ich państwa w XVIII w. oraz
późniejszego połączenia z Hiszpanią. Rządy Filipa V Burbona w latach 1700‑1724
i prowadzona przez niego polityka centralizacji państwa hiszpańskiego spowodowała zniesienie wszystkich katalońskich instytucji politycznych, praw i przywilejów oraz
zabraniała tworzenia organizacji militarnych42. Mimo, że w tym okresie zlikwidowano
lokalne prawo, a język kataloński przestał obowiązywać, był to czas ogromnego wzrostu gospodarczego i ekonomicznego tego regionu.
W XIX wieku w Hiszpanii siły nabrała tendencja mająca na celu zachowanie przywilejów dla niektórych regionów historycznych, w tym Katalonii i luźniejszej formy
państwa. Dodatkowo, nastąpił ogromny rozwój tego regionu w obrębie państwa hiszpańskiego, który stopniowo doprowadził do powstania nurtów ideologicznych, kontynuujących tradycje romantyzmu politycznego. Wśród Katalończyków coraz intensywniej zaczęły narastać tendencje autonomiczne. Szansą na realizacje tych postulatów
była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Hiszpanii, gdyż kraj w porównaniu do reszty Europy Zachodniej rozwijał się słabo i nierówno, dodatkowo państwo zmagało się
z głębokim kryzysem monarchii43. Nastroje republikańskie na dobre ożyły w Katalonii
na początku lat trzydziestych XX w. po dymisji dyktatora, gen. José Antonio Primo
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de Rivery, w styczniu 1930 r44. Przeprowadzone 12 kwietnia 1931 r. wybory municypalne przyniosły zwycięstwo republikanom i ostatecznie przesądziły o wprowadzeniu
nowych form rządów w Hiszpanii45. Dzięki temu, 14 kwietnia 1931 r. Francisco Macià
ogłosił powstanie el Estado Catalàn – Państwa Katalońskiego, które stało się częścią
Hiszpańskiej Republiki Federalnej46. Problemem okazał się fakt, że w momencie ogłoszenia powstania państwa katalońskiego jako składowej części federacji, w Madrycie
mówiło się raczej o Hiszpanii unitarnej. Ostatecznie 17 kwietnia został wypracowany kompromis – Katalonia stała się autonomicznym regionem Hiszpanii. 15 września
1932 roku Kortezy uchwaliły statut autonomii Katalonii, nadający temu regionowi
specjalne prawa, którymi nie cieszył się w II Republice żaden inny obszar historyczny47.
W 1936 r. wybuchła w Hiszpanii wojna domowa między rządem Republiki Hiszpańskiej (wspieranej między innymi przez komunistów) a prawicową opozycją nazywaną frankistami48. W wewnętrznym konflikcie Barcelona stanęła po stronie republiki,
lecz problemem był fakt, że w tym momencie nie istniał już ani rząd, ani żaden aparat
państwowy. Dla gen. Franco upadek Katalonii był równoznaczny z wygraniem wojny, nie powinna więc zastanawiać liczba wojsk wysłanych do autonomicznego regionu
Hiszpanii – armia frankistów liczyła ponad 330 tys. żołnierzy wspieranych siłami powietrznymi49. Republikanie, wyczerpani walkami pod Ebro, nie byli wstanie się bronić
– Barcelona upadła 26 stycznia 1939 r., a wraz z nią katalońska autonomia na prawie
40 lat50. Rząd Katalonii otrzymał azyl polityczny we Francji, a razem z nim do Paryża
udali się republikańscy żołnierze. Według dyktatora Franco Hiszpania miała być przede
wszystkim zjednoczona, wielka i wolna51, dlatego jeszcze przed ostatecznym zwycięstwem frankistów, 5 kwietnia 1938 r., wydano dekret znoszący autonomię Katalonii52.
Epoka frankizmu stała się dla Katalończyków synonimem dotkliwych prześladowań i represji, których celem było zatarcie wszelkiej odrębności kulturowej i gospodarczej tego regionu. Z czasem zaczęto również wprowadzać uregulowania zakazujące
używania języka katalońskiego i symboli narodowych, a wszystkie próby ich łamania
kończyły się interwencjami wojska i policji. W stworzonych w Barcelonie więzieniach
przetrzymywano osoby za przejawianie sympatii separatystycznych. Katalonia musiała
czekać na śmierć gen. Franco i uchwalenie nowej konstytucji, by odzyskać prawo do autonomii. Według art. 143 Konstytucji Królestwa Hiszpanii, z dnia 27 grudnia 1978 r.,
prawo do utworzenia wspólnot autonomicznych otrzymały regiony o wspólnych cechach historycznych, kulturowych i gospodarczych53.
Język kataloński w ogromnej mierze oddziałuje na poczucie odrębności narodowej. Traktowanie swoich dialektów jako odrębnego języka, a później jego wykształcenie i upowszechnienie do dzisiaj wskazywane jest jako jeden z głównych czynników
dzielących Katalończyków od reszty mieszkańców Hiszpanii. Dodatkowo nie należy
zapominać, że polityka prowadzona przez gen. Franco – zakaz używania tego języka
w transakcjach handlowych i szkołach – stała się jednym z powodów poczucia katalońskiej krzywdy i źródłem ruchów separatystycznych. Przyjmuje się, że kataloński wykształcił się w pierwszej połowie XIII wieku i uformował się na bazie języka oc54 i łaciny55. W piśmie wydaje się być skrzyżowaniem francuskiego i hiszpańskiego, ale jego
wymowa jest bardziej szorstka. Współcześnie powszechne jest zjawisko wypierania języka hiszpańskiego właśnie przez kataloński, które to zjawisko znane jest jako venganza,
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czyli zemsta56. Istotnym jest aby nie nazywać català57 dialektem. Obecnie, oprócz Katalończyków, językiem katalońskim mówią mieszkańcy części Aragonii, przeważającego
obszaru Walencji, na Balearach, w księstwie Andory, a także w niektórych rejonach
francuskich Pirenejów58.
Obecnie jednak zdecydowanie najważniejszym aspektem katalońskiego regionalizmu jest sytuacja gospodarcza i struktura społeczno‑gospodarcza tego regionu. Aktualne nieporozumienia na linii Madryt‑Barcelona są przede wszystkim wywołane sytuacją
gospodarczą, a nie kwestiami historycznymi, dlatego w tym miejscu warto podkreślić,
że Katalonia jest jednym z najbogatszych regionów Hiszpanii. Region ten przeżywał
spektakularny rozwój gospodarczy do momentu wybuchu międzynarodowego kryzysu
w 2008 r., kiedy to przerodził się w głęboką recesję, Katalonia zaczęła z niej wychodzić
w 2015 r., znów stając się hiszpańską potęgą59. Obecna struktura gospodarcza Katalonii
ma charakter zrównoważony. Jej przemysł cechuje się wysokim stopniem różnorodności. Produkcja i rynek usług stanowią ponad połowę zatrudnienia w regionie (66,8%)60.
W ostatnim czasie można odnotować znaczny wzrost zaangażowania katalońskiej
gospodarki w branżę komputerową i informatyczną, co umacnia pozycję tego regionu
na rynku technologii cyfrowej61. Kataloński PKB w 2014 r.. stanowił prawie 20% całego PKB Hiszpanii. Dla porównania, Szkocja wytwarza nie więcej niż 1/10 całego PKB
Wielkiej Brytanii62.
Aktualnie największym problemem Barcelony jest głęboki deficyt lokalnego kapitału, a to tłumaczone jest koniecznością płacenia bardzo wysokich podatków do
madryckiego budżetu. Szacuje się, że Katalonia wpłaca rocznie do stolicy Hiszpanii
ok. 16‑17 mln EUR więcej, niż dostaje od rządu63. Ten fakt jeszcze bardziej pogłębia
i tak już mocno napięte stosunki między autonomicznym regionem a macierzą. Skomplikowała się również sytuacja z europejskimi dotacjami. Środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla Katalonii zostały zredukowane o około 40% w stosunku do lat wcześniejszych (przed rokiem
2013)64.
Do uzyskania niepodległości Katalończyków z pewnością zachęcają statystyki.
Według Eurostatu, z PKB wynoszącym 28 tys. EUR na mieszkańca, Katalonia byłaby jednym z najbogatszych krajów Europy65. Wypadłaby znacznie lepiej niż Hiszpania (PKB 23,5 tys. EUR na mieszkańca), a nawet Niemcy (27 tys. EUR), Wielka
Brytania (26 tys. EUR), czy Francja (25,5 tys. EUR)66. W przypadku niepodległości
Katalonii, Hiszpania straciłaby gęsto zaludniony region z dynamicznie rozwijającą
się gospodarką. Można zatem stwierdzić, że Hiszpanie czekałby wtedy kolejny kryzys
gospodarczy.
Barcelona nigdy nie była bierna w dążeniu do autonomii, a nawet niepodległości.
Regionalizm kataloński szybko stał się ruchem, w którym uczestniczy liczne grono ludzi i instytucji, także ze świata polityki. Jedną z najważniejszych, katalońskich partii politycznych jest Esquerra Rpublicana de Catalunya – Katalońska Lewica Republikańska
(ERC)67. Powstała ona w 1931 r. i szybko stała się ważnym aktorem politycznym okresu II Republiki68. Obecnie partia zdecydowanie stoi na stanowisku prawa narodu do
samoistnienia, a w konsekwencji wspiera także niepodległość Katalonii. W wizji prezentowanej przez ERC, Katalończycy mieliby uzyskać niepodległość w ramach UE, co
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równoznaczne jest z członkostwem niepodległej Katalonii w strukturach organizacji69.
Partia zakłada odzyskanie niepodległości tylko i wyłącznie środkami demokratycznymi.
W tym miejscu warto również wspomnieć o partii, która do 2015 r. (kiedy została rozwiązana) stanowiła najważniejsze i najbardziej znaczące ugrupowanie nacjonalistyczne w Katalonii. Formacja Convergéncia i Unió, czyli Konwergencja i Związek
(CiU) powstała w roku 197870. Najbardziej znaczącą kwestią, wyznaczającą nurt polityczny CiU, była katalońska tożsamość. Partia starała się eksponować przede wszystkim
kulturę jako wyznacznik tej tożsamości. Składały się na nią m.in. język, historia czy dziedzictwo71. W 2010 r. bardzo trudna sytuacja ekonomiczna, która dotknęła Katalonię,
spowodowała, że CiU również przyjęła niepodległościową retorykę, mimo iż wcześniej
zdawała sobie sprawę z irracjonalności działań mających na celu całkowite oderwanie
od Hiszpanii72. Bardzo łatwo na przykładzie wyborów do parlamentu katalońskiego
wskazać, jak szybko wśród mieszkańców tego regionu wzrastała chęć do uzyskania niepodległości. W 2010 r. największym poparciem cieszyła się CiU, otrzymując 38,13%
głosów i jednocześnie 62 mandaty. Natomiast skrajnie nacjonalistyczne ugrupowanie
ERC zajęło dopiero czwarte miejsce z 10 mandatami73. Sytuacja zupełnie zmieniła się
w 2015 r. W wyborach absolutną większość zdobyły partie pro‑niepodległościowe –
Ruch Razem dla Tak oraz Kandydatura Jedności Ludowej (CUP) – otrzymując łącznie
43,33% głosów74.
W 2014 r. Katalończycy manifestowali swoje poparcie dla przeprowadzenia referendum niepodległościowego, na które nie zgodził się Madryt. Mimo to głosowanie,
które miało charakter czysto symboliczny, odbyło się, ale i ta alternatywna forma konsultacji została zakwestionowana przez stolicę Hiszpanii75. Plebiscyt stał się symbolem
wsparcia dla katalońskiego separatyzmu, wzięły w nim udział dwa mln spośród pięciu
mln uprawnionych do głosowania Katalończyków. 80,72% z nich opowiedziało się za
niepodległością tego regionu76. Zdaniem Artura Masa, ówczesnego prezydenta regionu, głosowanie było kolejnym krokiem do ustalenia oficjalnego referendum, a może
i przyszłej niepodległości77.
Kolejnym istotnym wydarzeniem była wydana w listopadzie 2015 r., zaraz po wyborach parlamentarnych, deklaracja niepodległości Katalonii, która zapowiadała demokratyczne, systematyczne i pokojowe odłączanie się od Hiszpanii. W deklaracji wypowiedziano również posłuszeństwo wszystkim instytucjom państwa hiszpańskiego,
przede wszystkim trybunałowi konstytucyjnemu. W grudniu 2015 r. orzekł on, że katalońska deklaracja niepodległości jest nieważna i nielegalna. Trybunał Konstytucyjny
przypomniał Katalończykom, że konstytucja nie jest nienaruszalna, a kolejne próby jej
łamania przez kataloński rząd czy parlament mogą skończyć się sankcjami prawnymi
dla polityków i premiera78.
Wystarczy jednak przeanalizować ostatnie wydarzenia, żeby zdać sobie sprawę, że
ostrzeżenia trybunału na niewiele się zdały. 1 października 2017 r. w Katalonii odbyło
się kolejne referendum niepodległościowe, znów uznane za nielegalne przez madrycki rząd. Największą kontrowersję wzbudził wtedy fakt, w jaki sposób hiszpańska policja blokowała głosowanie – jej brutalna reakcja spotkała się z potępieniem nie tylko
ze strony Katalończyków, ale też reszty społeczeństwa. Następnie wobec niejasnej deklaracji niepodległościowej wydanej przez Carlesa Puigdemonta – premiera regionu
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– 10 października 2017 r. Madryt debatował nad zastosowaniem wobec Katalonii nadzwyczajnych środków w ramach art. 155 Konstytucji Królestwa Hiszpanii79. Nie było
mowy o zniesieniu autonomii regionu, a o możliwości przeprowadzenia wcześniejszych
wyborów i rozwiązaniu regionalnego rządu80. Barcelona, nie zważając na poczynania
stolicy i głosowanie izby wyższej parlamentu, w dniu 27 października przyjęła rezolucję
o utworzeniu Republiki Katalonii81.
Dziś sytuacja Katalonii jest znacznie trudniejsza, gdyż jej czołowi, proniepodległościowi liderzy zostali aresztowani lub wyjechali z Hiszpanii, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Polityczna scena autonomicznego regionu nie może wypracować jednego,
konkretnego sposobu działania, który doprowadziłby do niepodległości. Katalonia od
grudnia 2017 r. nie ma rządu, tym samym najprawdopodobniej czekają ją kolejne wybory w lipcu 2018 r. Warto też dodać, że „opiekę” nad regionem sprawuje obecnie madrycki rząd, a to dzięki już wcześniej wspomnianemu art. 155 konstytucji82. W samej
Hiszpanii też znajdują się głosy sprzeciwu. Popierający Katalończyków Baskowie uzależniają oddanie swojego głosu na projekt rządowego budżetu od tego, czy w Katalonii
zostanie zniesiony stan wyjątkowy. Jeżeli nie – Hiszpanię czekają wcześniejsze wybory.
Obecnie mamy więc do czynienia z jednym z największych rozłamów między Madrytem a stolicą autonomicznego regionu.
Do najważniejszych, możliwych skutków powstania nowego, niepodległego państwa Katalonii należą te związane z gospodarką. Hiszpania utraciłaby region, który
dostarcza jej 1/5 PKB całego kraju. Dla Madrytu oznaczałoby to ogromne straty finansowe. Regionalny minister finansów przekonuje, że Katalonia dostarcza do centralnego budżetu 20 mln EUR rocznie. Dodatkowo, bez 7,5 mln mieszkańców Katalonii,
Hiszpania pod względem liczby ludności byłaby nieco większa od Polski. Co więcej
państwo hiszpańskie straciłoby 1/4 swojego potencjału ekonomicznego, a jej gospodarka spadłaby z 13. na 15. miejsce na świecie83. Z pewnością mógłby być to kolejny kryzys
gospodarczy dla tego państwa. Można też przypuszczać, że nie byłby to koniec rozpadu
Hiszpanii, ponieważ za przykładem Katalonii mogłyby podążyć Walencja84 czy Kraj
Basków.
Jeśli natomiast chodzi o skutki dla autonomicznego regionu – scenariuszy jest kilka.
Z jednej strony, można założyć, że w Europie powstałoby jedno z bogatszych państw85,
którego gospodarka opierałaby się w dużej mierze na turystyce. Z drugiej, bezrobocie wzrosłoby do 34%, deficyt budżetowy przekroczyłby 10% PKB, a zadłużenie państwa wyniosłoby 118%86. Problemem byłoby też wspomniane wcześniej członkostwo
w strukturach UE. Stanowisko Brukseli jest zgodne z linią Madrytu. Oznacza to, że
w przypadku niepodległości Katalonia musiałaby od początku prowadzić negocjacje
akcesyjne. Przez ten okres nie będzie objęta umowami handlowymi między UE a państwami trzecimi. Straci także wsparcie Brukseli w ewentualnych sporach handlowych,
dodatkowo utraci możliwość korzystania z pożyczek Europejskiego Banku Centralnego. Należy też pamiętać, że proces przyjmowania nowych członków do UE nie jest ani
łatwy, ani krótki. Ważny w tej całej politycznej grze jest również aspekt sportowy. Otóż
w razie niepodległości regionu Duma Katalonii, bo tak przez miejscowych kibiców nazywany jest klub piłkarski FC Barcelona, najprawdopodobniej musiałaby opuścić Primera División, czyli hiszpańską ligę piłki nożnej.
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Przykład Katalonii ukazuje trudność procesu niepodległościowego oraz dążenia
do uzyskania pełnej niezależności. Mimo wszelkich warunków pozwalających na taki
krok, wydolnej gospodarki regionu, długiej tradycji niezależności oraz wykształconej
kultury, odmiennej od macierzy z Madrytu, Katalończycy dalej nie są w stanie osiągnąć
niepodległości, akceptowanej przez madryckie przywództwo i społeczność międzynarodową . Zbyt duże uzależnienie Madrytu od Barcelony oraz brak porozumienia rządu
Hiszpanii i Katalonii nie pozwalają na pełną suwerenność tego obszaru. Pokazuje to nie
tylko w pewnym sensie siłę oddziaływania Katalonii jako katalizatora hiszpańskiej dominacji w regionie, ale również nie napawa optymizmem innych krajów autonomicznych, dążących do niepodległości, takich jak Flandria, Szkocja czy Kraj Basków. Jest to
też obraz słabości dzisiejszej demokracji, gdyż głos społeczeństwa jest pomijany w wypadku kluczowej dla regionu kwestii, jaką jest przytoczona tu sprawa niepodległości
Katalonii. Biorąc pod uwagę te czynniki oraz opisany już problem kataloński, można
stwierdzić, że nadchodzące procesy, mające doprowadzić do niezależności autonomicznego obszaru Hiszpanii są skazane na porażkę, nawet mimo argumentów, które niepodważalnie świadczą o racji kwestii niepodległościowych. Jordi Pujol i Soley, były prezydent katalońskiego rządu, powiedział niegdyś, że niepodległa Katalonia, zniszczona
wszystkimi rozkazami wydanymi w 1939 r., musi być zrekonstruowana dla przyszłych
pokoleń87. W obecnej sytuacji słowa te brzmią jak surrealistyczna utopia, bo prawdopodobnie jesteśmy świadkami zmierzchu niezależnej Katalonii.
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Współczesny separatyzm można rozumieć zarówno jako proces, jak i zjawisko. Po
pierwsze, jest dążeniem pewnej jednolitej wspólnoty do oddzielenia bądź wyodrębnienia się z istniejącego już, jednego bytu państwowego. Po drugie, może być uważany
za społeczną potrzebę przynależności do grupy, połączonej odrębną kulturą, językiem,
zwyczajami, historią, a nawet religią, funkcjonującą na swoim terytorium, jednakże
w obrębie uznanego międzynarodowo, istniejącego już państwa. Poczucie występujących odmienności i dążenie do zachowania prawa do samostanowienia są powodem
aktywnej integracji w ramach tych grup.
Na podstawie omawianych przypadków Czeczenii i Katalonii można przyjąć, że
separatyzm jest przejawem specjalnego poczucia nacjonalizmu, który przejawia się na
wiele sposobów i zależny jest od wielu czynników zewnętrznych. Istotne jest bowiem,
jak przypadek dążenia do niepodległości potraktuje państwo macierzyste. Omawiane
przykłady ukazują jak różne mogą być oblicza separatyzmu.
Czeczenia obrazuje omawiany problem w sposób brutalny i realizowany na drodze wieloletnich konfliktów zbrojnych. Jest to też przykład „twardych” relacji między
Moskwą a Groznym, opartych na czerpaniu wymiernych korzyści z utrzymania pozornej stabilności. Kreml, w zamian za utrzymanie prorosyjskiego rządu w Czeczenii,
przyzwala na istnienie tam swoistej dyktatury Kadyrowa. Sytuacja ta najbardziej godzi
w społeczność lokalną, gdyż wobec trudnych relacji osób na szczeblu władzy, to zwykli
obywatele są odbiorcami najbardziej negatywnych skutków destabilizacji regionu.
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Natomiast kataloński separatyzm jest ukształtowany historycznie i dąży do uznania
odrębności narodowej i językowej Katalończyków, na co nie chce zgodzić się Madryt,
w obawie o utratę stabilnego źródła wzrostu gospodarczego, jakim jest ten autonomiczny region. Niepokój mogą budzić próby tłumienia, z udziałem policji, proniepodległościowych demonstracji. Aresztowania działaczy oraz wprowadzenie stanu wyjątkowego stawiają pod znakiem zapytania nadaną konstytucyjnie szeroką autonomię regionu
Katalonii.
Choć separatyzmów nie można oceniać jednoznacznie, godzą one w integralność
terytorialną państw na terenie których występują, są one jednak społecznym ucieleśnieniem prawa narodów do samostanowienia. Rodzi się w tym miejscu pytanie, co stanowi
wyższą wartość ‑ interesy kraju macierzystego czy prawo do swobodnego określania
statusu politycznego i gospodarczego poszczególnych autonomii?
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Katalonia chce niepodległości, 28 grudnia 2017 r., [online] https://www.tvn24.pl/raporty/katalonia
‑chce‑niepodle‑glosci,1222, 18 IV 2018.
Tamże.
Constitución Espanola …
J. Bereźnicki, Katalonia niepodległym…
Współczesny separatyzm Walencji jest ukształtowany przede wszystkim gospodarczo i historycznie,
nastawiony jest na obronę własnego obszaru przed odrębnymi tendencjami innych regionów, a nie
samego państwa macierzystego jako całości. Tym samym ten rodzaj separatyzmu stoi w zupełnej opozycji do dążeń katalońskich. Mimo to, to właśnie intensyfikacja regionalizmu Katalonii spowodowała,
że Walencja skorzystała z zapisu konstytucji dotyczącego m.in posiadania dwóch języków oficjalnych.
Zob. fragment o przyczynach gospodarczych dążeń niepodległościowych niniejszej pracy.
J. Bereźnicki, Katalonia niepodległym…
J. Marcet, Convergència Democràtica de Catalunya. El partit i el moviment polític, Ediciones Tarifiec,
Barcelona 1984, s. 232.
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Modernizacja Francuskich Sił Zbrojnych
a wyzwania trzeciej dekady XXI w.
Francuskie Siły Zbrojne są obecnie najsilniejsze w Europie, biorąc pod uwagę fakt, że
w ich strukturach służy ponad 200 tys. żołnierzy. W 2018 r. personel wojskowy liczył
ponad 312 tys. osób, w tym niemal 203 tys. żołnierzy, których średnia wieku wynosiła
33,4 lata1. Francja stale modernizuje Wojska Lądowe, starając dostosować je do wyjątkowo szybko zmieniającego się sposobu prowadzenia działań wojskowych w dzisiejszym świecie. Obecnie jednak proces modernizacji ma zostać przyśpieszony, na co
zwracał uwagę jeszcze w czasie swojej kampanii wyborczej obecny prezydent Francji
Emmanuel Macron, zapowiadając podniesienie wydatków na obronność do kwoty odpowiadającej 2% PKB państwa. W związku z powyższym, istotnym jest przeanalizowanie zarówno obecnych zmian we Francuskich Siłach Zbrojnych, jak i przyszłych, mających dostosować francuskich żołnierzy do wyzwań przyszłości, co jest celem autora
niniejszego artykułu.

Bezpieczeństwo regionalne – Europa

Defensywa

Francuskie dostosowanie do nowych wyzwań
Rozpoczynając analizę procesu dostosowywania Francuskich Sił Zbrojnych do wyzwań
przyszłości, należy przedstawić zmiany w samej architekturze bezpieczeństwa.
Głownym zadaniem Sił Zbrojnych Francji jest ochrona terytorium państwa oraz
obywateli Francji i zagwarantowanie trwania niezbędnych funkcji państwa. Podstawowym zagrożeniem dla tych aspektów jest terroryzm – został on wyszczególniony jako
główny priorytet Białej Księgi Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego z 2013 r. Największy nacisk położono na ten rodzaj terroryzmu, w którym zamachowcy jako środek
ataku wykorzystają broń nuklearną, biologiczną lub chemiczną2. Zagrożenie to szybko
jednak przybrało charakter materialny i miało znaczący wpływ na aktualną politykę
bezpieczeństwa Francji. Dopiero 1 listopada 2017 r. zakończył się trwający we Francji blisko dwa lata stan wyjątkowy. W jego miejsce francuskie Zgromadzenie Narodowe wprowadziło w październiku zeszłego roku nową ustawę antyterrorystyczną, która
znacząco zwiększa uprawnienia służb m.in. poprzez: uproszczenie procedur dot. zamykania meczetów i innych budynków religijnych; przyspieszenie procedury uzyskania
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zgody na przeszukanie prywatnej posesji; umożliwienie śledzenia osób podejrzanych
o zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego; czy wprowadzenie nowych zasad organizowania zgromadzeń publicznych3. Jak się okazało, zamachy terrorystyczne na terenie
Francji istotne przyczyniły się do sekurytyzacji problemu w oczach francuskich obywateli i polityków.
Najbardziej brzemienną w skutki zmianą w polityce bezpieczeństwa może być jednak przywrócenie obowiązkowego poboru do Francuskich Sił Zbrojnych. W wystąpieniu noworocznym prezydent Macron zapowiedział na rok 2019 przywrócenie okresowej (trwającej od trzech do sześciu miesięcy) służby wojskowej dla kobiet i mężczyzn.
Warto zwrócić uwagę na pewien rozłam we francuskim rządzie w kwestii wznowienia poboru. Na konferencji prasowej minister ds. sił zbrojnych Francji (odpowiednik polskiego ministra obrony narodowej) Florence Parly zapewniała, że służba będzie
miała charakter nieobowiązkowy. Inne zdanie wyraził jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Macrona, minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb, który
potwierdził, że prezydent jasno deklaruje potrzebę, by służba miała charakter obowiązkowy. Sam pobór do armii według prezydenta Macrona ożywiłby zbiorowy sens republikańskiego obowiązku4. Przyczyn tego zjawiska można doszukiwać w wielokulturowości Francji: skoszarowanie młodych mężczyzn i kobiet różnych wyznań i ras może
uchronić ich przed radykalizacją oraz zaszczepić patriotyczne wartości, które sukcesywnie przyczynią się do wzrostu poziomu obronności kraju. Ma to istotne znaczenie
biorąc pod uwagę niechęć Francuzów do obrony własnego państwa w przypadku ataku.
Jak podaje raport Instytutu Gallupa z 2015 r., w przypadku ataku innego państwa na
Francję tylko 29% badanych obywateli wykazuje chęć do obrony kraju5.
Kolejną zmianą, która ma zwiększyć potencjał Francuskich Sił Zbrojnych jest wspominane podniesienie budżetu wojskowego na poziom odpowiadający wartości 2%
PKB. Rosnąca siła Francji może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego. Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur UE, to właśnie Francja
będzie wiodła prym w sile wojskowej w całej organizacji. Fundusze wojskowe mają wzrastać systematycznie każdego roku z tegorocznych 1,82% PKB do 2% PKB w 2025 r. Na
chwilę obecną plany tegorocznego budżetu przewidują alokację 34,4 mld EUR, co stanowi o 1,7 mld EUR więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej wydatków pochłonie nowe
wyposażenie dla armii, co ma skutkować zwiększeniem jej skuteczności operacyjnej6.

Arsenał nuklearny Republiki Francji
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Na zwrócenie uwagi wymaga także plan modernizacji francuskiej broni jądrowej. Francuski arsenał jądrowy na swoim wyposażeniu ma około 300 głowic jądrowych, a za
wykorzystanie 80% z nich odpowiada Francuska Marynarka Wojenna. Prym wiodą tu
cztery atomowe okręty podwodne typu Le Triomphant, które łącznie przenoszą 48 pocisków. Za resztę środków jądrowych odpowiadają dwie eskadry około 20 samolotów
Dassault typu Mirage 2000N oraz Rafale F37.
Z całego funduszu zakładanej modernizacji do roku 2025 zwiększenie potencjału
nuklearnego ma pochłonąć 10% dostępnych środków8. Najwięcej środków zostanie
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przeznaczonych na komponent morski, gdyż Francja ogłosiła rozpoczęcie prac nad kolejną generacją atomowych okrętów podwodnych, wyposażonych w nowe rakiety balistyczne woda‑ziemia (Submarine‑launched Ballistic Missile, SLBM). Plany zakładają, że
najnowsza wersja SLBM zostanie ukończona w 2025 r., a pierwszy z nowych okrętów
podwodnych wejdzie do służby około 2030 r. W procesie modernizacji nie pomija się
także powietrznych środków przenoszenia głowic jądrowych., W ciągu siedmiu lat, począwszy od 2018r., ma nastąpić modernizacja samolotów Mirage 2000N oraz ich stopniowa wymiana na Rafale F3. Zapowiedziane zostało także przeprowadzenie prac nad
myśliwcem nowej generacji, który również będzie przenosił głowice jądrowe9.
Interesującym wydaje się być także postępująca modernizacja środków przenoszenia broni jądrowej wbrew powszechnym trendom. Doktryna strategiczna Francji przewiduje użycie broni jądrowej tylko w razie ostateczności, a nie na szczeblu taktycznym,
jak zakładają np. Stany Zjednoczone czy Federacja Rosyjska. Francja, w przeciwieństwie do USA, prowadzi prace nad nowymi systemami przenoszenia swojego potencjału nuklearnego, czyniąc go wysoce nowoczesnym. Przykładowo, środki przenoszenia
broni atomowej Stanów Zjednoczonych, chociaż stale modernizowane, ciągle pochodzą z końca XX w. (Minuteman III, Trident II)10. Niewątpliwie arsenał jądrowy Francji
ma kluczowe znaczenie w polityce bezpieczeństwa NATO, a przede wszystkim Europy.
Oprócz niej jedynie Wielka Brytania jest kolejnym państwem europejskim posiadającym broń jądrową. Reszta tego typu uzbrojenia w Europie należy do USA w ramach
programu NATO Nuclear Sharing.	
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Francuskie Wojska Lądowe (fr. Armée de terre)
Uwzględniając modernizację konwencjonalnych elementów Francuskich Sił Zbrojnych, należy rozpocząć analizę od Wojsk Lądowych, będących najliczniejszym komponentem struktur wojskowych.
Najbardziej zaawansowanym programem jest program Skorpion, który został uruchomiony już w 2014 r. (za prezydentury François Hollande’a). Przewiduje on dostarczenie do 2025 r. łącznie ponad 2 300 nowych kołowych transporterów opancerzonych
i wozów rozpoznawczych dla Wojsk Lądowych11. Program zakłada również opracowanie dokładnego systemu wykorzystania pojazdów, jak i ich przyszłej modernizacji
i szkolenia personelu obsługi.
Oprócz pojazdów zmechanizowanych, do Skorpiona mogą zostać wprowadzone
także roboty. Na początku tego roku francuska Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia, odpowiadająca za zamówienia dla Sił Zbrojnych, podpisała kontrakt z Safran Electronics
& Defense i jego partnerem Effidence na opracowanie studium pod nazwą Wściekły
(fr. Furieux). Przewiduje ono, że w roku 2019 rozpoczną się testy poligonowe pierwszych robotów z drużynami piechoty Wojsk Lądowych. Przewidywane jest zaprojektowanie trzech rodzajów robotów: (1) zwiadowcze/rozpoznawcze, (2) działające w terenie zurbanizowanym oraz (3) transportowe, zdolne przenosić wyposażenie żołnierzy12.
Innym programem modernizacyjnym, niezależnym jednak od Skorpiona, jest modernizacja podstawowych czołgów francuskich typu Leclerc. Spośród 338 czołgów
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tego typu i 20 wozów zabezpieczenia technicznego będących na wyposażeniu Francuskich Sił Zbrojnych, zapowiedziano modernizację 200 czołgów oraz 18 wozów na
lata 2020‑2028. Celem takiego działania ma być osiągnięcie najwyższych standardów
operacyjnych, wyznaczanych przez inne państwa modernizujące własne czołgi podstawowe. Za przykład może tu posłużyć Federacja Rosyjska i jej czołg T‑14 Armata13.
Poszczególne programy modernizacji trwają już od kilku lat, a ostatnim interesującym ich przykładem jest wymiana przestarzałego uzbrojenia podstawowego żołnierzy
armii francuskiej: karabinu szturmowego FAMAS (dosł. Fusil d’Assaut de la Manufacture d’Armes de St‑Etienne, czyli karabin szturmowy wyprodukowany w Manufacture
d’Armes). Jest on sukcesywnie zastępowany od 2017 r. na rzecz nowoczesnego karabinku automatycznego Heckler & Koch HK 416, będącego na wyposażeniu wielu sił
specjalnych na całym świecie, także polskich14.

Francuska Marynarka Wojenna (fr. Marine nationale)
Ambitne plany modernizacji Francuskich Sił Zbrojnych nie pomijają także Marynarki
Wojennej.
Francja posiada obecnie jeden lotniskowiec atomowy FS Charles de Gaulle (na początku br. rozpoczął się jego kilkumiesięczny remont). Władze w Paryżu założyły, że
okręt ten zostanie wycofany w roku 2040, dlatego należy jak najszybciej zacząć prace
projektowe nad nowym lotniskowcem. Mimo faktu, że przyszły lotniskowiec będzie
tworzony we Francji, zadeklarowano, iż zostanie on wyposażony w katapulty elektromagnetyczne amerykańskiego producenta, będące odpowiednikiem tych zastosowanych w najnowszym amerykańskim lotniskowcu USS Gerald R. Ford. Oprócz prac nad
nowym lotniskowcem, Francuska Marynarka Wojenna otrzyma: cztery nowe tankowce (dwa z nich mają być gotowe do 2025 r.), lekki okręt specjalizujący się w zbieraniu
informacji wywiadowczych, a także 19 okrętów patrolowych, istotnych w zadaniach
patrolowania wyłącznych stref ekonomicznych Francji15.
Przewidziano także zwiększenie i odmłodzenie personelu Marynarki Wojennej. Cel,
jaki postawił sobie ten rodzaj wojsk, to pozyskanie 3 500 nowych rekrutów w 2018 r.
Zabieg ten ma na celu odnowić 10% jej siły roboczej, a aby to osiągnąć rząd rozpoczął kampanie promocyjne, przez co chce zachęcić młodych ludzi do służby na morzu. Przyszłym marynarzom oferuje się dostęp do Internetu, prywatne kajuty i wysokie
wynagrodzenie początkowe. Warto też zwrócić uwagę, iż w tym roku po raz pierwszy
wszystkie stanowiska (w tym oficerskie) są dostępne dla kobiet, które stanowią 14%
marynarzy16.

Francuskie Siły Powietrzne (fr. Armée de l’air)
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Z kolei plany modernizacyjne Sił Powietrznych zakładają na najbliższe lata modernizację podstawowych samolotów typu Rafale. Samolot ten jest na wyposażeniu Francuskich Sił Powietrznych od 2006 r., a Francuskiej Marynarki Wojennej – od 2004 r. Jest
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on również ważnym towarem eksportowym, gdyż samoloty Rafale zostały zamówione
przez Egipt, Indie i Katar17.
Plany modernizacji przewidują dostosowanie samolotów Rafale do wersji F4, która
będzie się charakteryzowała wydajniejszym silnikiem i większym tonażem uzbrojenia.
Potrzeby te wynikają z doświadczeń wyniesionych przez Francuskie Siły Powietrzne
podczas misji w Afryce i na Bliskim Wschodzie18. Plan francuskiego rządu zakłada, że
do 2025 r. Siły Powietrzne zwiększą ilość posiadanych maszyn z obecnych 16219 do
225 samolotów wielozadaniowych: 185 z nich będzie przeznaczone dla Wojsk Lądowych, a 40 dla Sił Powietrznych20.
Rafale mają zostać utrzymane w służbie co najmniej do 2040 r., kiedy to zastąpią
je samoloty nowej generacji. Nowy samolot myśliwski 5. generacji ma zostać wypracowany we współpracy Francji z Niemcami. Prace badawczo‑rozwojowe mają ruszyć
w drugiej połowie 2018 r., a ich celem będzie zastąpienie w przyszłości samolotów
typu Rafale we Francji i samolotów Eurofigter Typhoon używanych przez niemiecką
Luftwaffe nową, wspólną maszyną21. Nie jest możliwe na chwilę obecną określenie w jakim kierunku pójdą prace ani kiedy ostatecznie zostaną zakończone. Samo wprowadzenie do służby samolotów Eurofighter Typhoon trwało przeszło 30 lat. Na opóźnienie
może wpłynąć wiele nowatorskich rozwiązań, takich jak choćby fakt, że planowane jest
opcjonalne wyposażenie samolotu w broń laserową oraz „sztuczną inteligencję” roju,
czyli umieszczenie bezzałogowych efektorów, które będą prowadzić zadania wyznaczone przez pilota, bądź niezależnie od niego. Przykładowym zastosowaniem takich dronów może być sztuczne zwiększanie obecności na wrogich radarach lub utrudnianie
namierzania dla nieprzyjacielskich pocisków.
Problemem Francuskich Sił Powietrznych są natomiast śmigłowce. Z danych z końca 2017 r. wynika, że jedynie 44% samolotów i śmigłowców jest zdolnych do lotu.
Mówi się o wzroście kosztów obsługi śmigłowców H225M Caracal, który w ciągu
pięciu lat wzrósł o 25%. Warto jednak mieć na uwadze, że za tak gwałtowny wzrost
kosztów odpowiada użycie samych śmigłowców na terenie pustynnym. W ciągu tego
pięcioletniego okresu znacząco wzrosła francuska obecność wojskowa w innych rejonach świata, choćby w Mali. Duży koszt eksploatacji w pustynnym klimacie odbija się
na śmigłowcach w kraju. Gdy w rejonie Syrii, czy na misji w Sahelu gotowość bojowa
oscyluje w granicach 80%, to jednocześnie w samej Francji mniej niż co trzecia maszyna
jest zdolna do lotu.
Przyczyn powyższego zjawiska należy doszukiwać się w rozproszonych kontraktach, które zakładają serwisowanie sprzętu. Między innymi dlatego w marcu tego roku
ma zostać powołana odrębna agencja pod nadzorem ministerstwa, której celem będzie
uporządkowanie wspominanych kontraktów, przez co zmniejszy się rzeczywisty koszt
eksploatacyjny śmigłowców typu Caracal. Jednak mało racjonalne wydaje się utrzymywanie w tak niskiej sprawności dużej części floty powietrznej państwa z najsilniejszą
armią w Europie. Mimo to trudno przełożyć problem śmigłowców na sprawę polską,
gdzie zrezygnowano z śmigłowców Caracal. Polska nie prowadzi misji zagranicznych
w pustynnym klimacie oraz wszystkie kontrakty byłyby koordynowane przez jednego głównego dostawcę22. Sama modernizacja skrzydła śmigłowców dla Francji jest
planowana dość późno i brakuje w niej konkretów, dopiero w roku 2023 ma dojść do
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wymiany 12 śmigłowców SA‑330 Puma, których następcy jeszcze nie wybrano. Francja
przesuwa też w czasie zakup najnowszych śmigłowców Airbusa H‑160M, które trafią
do sił zbrojnych dopiero 2028 roku23.

Bezzałogowce we Francuskich Siłach Zbrojnych
W ostatnim czasie można zauważyć, że Francja także stara się podążać za światowymi
trendami w zakresie wykorzystania maszyn bezzałogowych w siłach powietrznych.
We wrześniu 2017 r. zapowiedziano, że wszystkie francuskie bezzałogowce MQ‑9
Reaper, produkcji amerykańskiej, zostaną uzbrojone. Do tej pory maszyny te pełniły jedynie funkcje zwiadowcze, jednak w obliczu francuskich działań wojskowych w rejonie
Sahelu taka zmiana wydaje się koniecznością. Rolę maszyn zwiadowczych w przyszłości najprawdopodobniej przejmą bezzałogowce rodzimej produkcji typu Harfang, które to właśnie Francja wykorzystała na szeroką skalę podczas kryzysu w Mali w 2013 r24.
Należy także spodziewać się zwiększenia wykorzystania bojowych maszyn bezzałogowych w działaniach Francji zagranicą. Dotychczasowe misje wykazały konieczność
posiadania na wyposażeniu bezzałogowców mogących dokonywać szybkich ataków na
siły nieprzyjaciela położonych w trudno dostępnych terenach. Ich częstsze wykorzystanie ograniczy także straty w zasobach ludzkich, które mogą zostać negatywnie odebrane przez francuską opinię publiczną25. Odpowiedzą na takie zapotrzebowanie, oprócz
posiadania maszyn MQ‑9 Reaper, może być również brytyjsko‑francuska uderzeniowa
maszyna bezzałogowa. Opracowywana jest ona w ramach programu UCAS (Unmanned Combat Air System) i zakłada stworzenie dwóch pełnoskalowych i operacyjnych
modeli maszyn do 2025 r. Pełną zdolność bojową miałyby one osiągnąć w roku 2030.
Do zadań maszyny z programu UCAS będzie należało m.in. przeprowadzanie akcji
wywiadowczych, wskazywanie celów i przeprowadzanie operacji bojowych26.
Program UCAS nie jest jedynym, którego celem jest dostarczenie Francji nowych
maszyn bezzałogowych. W 2016 r. ruszyły prace nad stworzeniem europejskiego bezzałogowca pod kryptonimem RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). W projekt ten
zaangażowały się Francja, Włochy, Niemcy oraz Hiszpania i to właśnie do tych państw
miałby trafić przyszły produkt finalny. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ten sprzęt będzie w stanie prowadzić działania w sferach gęsto zaludnionych z dużym natężeniem
wykorzystania sił powietrznych. Stanie się to możliwe dzięki integracji maszyny z systemami C4ISR (Command, Control, Communication, Computer and Intelligence) oraz
współdziałania z ruchem lotniczym. Termin oblotu pierwszego prototypu zaplanowano na rok 202327.

Cyberbezpieczeństwo
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W lutym 2018 r. Francja przedstawiła swoje nowe podejście do kwestii cyberbezpieczeństwa. Stało się tak za sprawą opublikowania obszernego dokumentu pn. Przegląd Strategiczny Cyberbezpieczeństwa. Pierwsza część tego raportu przedstawia charakterystykę
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zagrożeń cybernetycznych, z którymi mogą się spotkać francuskie instytucje rządowe,
przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Druga natomiast zawiera szczegóły dotyczące środków, które rząd podjął lub musi podjąć, aby zapewnić ochronę interesów narodowych.
Dokument zawiera szczegóły dotyczące francuskiego modelu cyberobrony oraz znaczenie ochrony wrażliwych działań28. Co ciekawe, scharakteryzowano tam sześć ogólnych
zasad cyberobrony: (1) zapobieganie (prewencję), (2) przewidywanie, (3) ochronę,
(4) wykrywanie, (5) atrybucję i (6) reakcję29. Wreszcie, raport przedstawia znaczenie
cyberbezpieczeństwa dla prywatnych podmiotów i instytucji, a także odpowiedzialność państwa i ogółu społeczeństwa. Obejmuje ona kwestie świadomości społecznej,
znaczenie gospodarki cyberbezpieczeństwa i kwestie suwerenności cyfrowej30.
Wspominany raport wyznaczył francuskie podejście do bezpieczeństwa na najbliższe
lata. Przyczyn zintensyfikowania wysiłków w tej dziedzinie należy się przede wszystkim
doszukiwać w dwóch cyberatakach, których Francja doświadczyła w ubiegłych latach.
Były to: cyberatak na telewizję TV5Monde w 2015 r. oraz cyberatak w 2017 r. podczas
wyborów prezydenckich we Francji, gdzie celem był sztab jednego z kandydatów (obecnego prezydenta Macrona). Warto zauważyć, że te ataki są przedstawione w dokumencie z lutego 2018 r. Ostatnią rzeczą wartą wspomnienia jest przedstawienie możliwości
odpowiedzi na cyberataki. Może ona nastąpić metodami zarówno cyber, jak i nie‑cyber.
Cyberatak dużej skali mógłby być bowiem interpretowany jak zbrojna agresja. W tym
kontekście przywoływany jest artykuł 51. Karty Narodów Zjednoczonych31.
Francja zaczyna poważnie podchodzić do kwestii cyberbezpieczeństwa, starając się
nie zostać w tyle za innymi mocarstwami światowymi. Powyższy dokument wydaje się
pokazywać, iż w następnych latach możemy spodziewać się bardzo dynamicznego rozwoju tego sektora.
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Modernizacja Francuskich Sił Zbrojnych a rzeczywistość
Ambitne plany modernizacyjne Francji mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo
regionalne w Europie. Przede wszystkim Francja, jako państwo z najsliniejszą armią
po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, może wyłonić się na swoistego lidera regionalnego. Ponadto, będzie to też jedyne państwo w UE posiadające głos w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ. Modernizacja jest też swoistą odpowiedzią na zagrożenia, jakie
uderzają w bezpieczeństwo Francji – nowoczesna armia pozwoli skutecznie walczyć ze
zjawiskiem terroryzmu, płynącego głównie z rejonu Afryki oraz Bliskiego Wschodu.
Jednak problemy ambitnych planów modernizacyjnych związane są z kosztami ich
wdrożenia. Systematyczne wzrastanie wydatków na armię do 2% PKB możliwe jest tylko przy dobrej koniunkturze gospodarczej Francji, a koszty nowych programów gwałtownie rosną. Dlatego stosownym ich rozwiązaniem może być wspominana współpraca techniczna między państwami. Pozwoli to na rozdzielenie wydatków i pogłębienie
integracji w czołowych firmach zbrojeniowych Europy.
Co więcej, wraz ze zwiększaniem się wydatków na armię w ostatnich latach wzrasta francuska obecność wojskowa poza jej ojczystym terytorium, która pochłania sporą część budżetu. Stosownym przykładem będą tutaj operacje: Chammal, która jest
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prowadzona w Iraku i Syrii oraz Barkhan w Mali. Koszty takich działań poza własnym
krajem trudno bowiem oszacować – w ubiegłorocznym budżecie na operacje prowadzone poza terytorium Francji przeznaczono 450 mln EUR. Ostatecznie jednak kwota
ta wzrosła do 1,3 mld EUR32, widać więc wyraźny brak spójności między oczekiwaniami a realiami.
Warto dodać, że poszczególne programy modernizacyjne są opracowywane z dużą
perspektywą czasową, a wiele z nich sięga trzeciej i czwartej dekady XXI w. Do tego czasu ostateczny kształt tych projektów może całkowicie się zmienić. Co więcej, prezydent
Macron podzielił plan budżetowy na dwa etapy: do i po 2023 r.33, trudno więc przewidzieć jaki wpływ miałaby zmiana osoby na stanowisku prezydenta w tym czasie. Niewątpliwie jednak wpłynęłoby to na strukturę bezpieczeństwa Republiki Francuskiej.
Kolejnym problemem może być różnica zdań między prezydentem Macronem a armią. Jest to pierwszy prezydent V Republiki, który nie odbył służby wojskowej, przez
co zarzuca się mu arogancję oraz brak szacunku dla munduru34. Prezydenckie ambicje
Macrona sięgają więc odbudowy francuskiej pozycji na arenie międzynarodowej, która
wiąże się ze zwiększeniem aktywności wojskowej. Na skuteczne rozwiązanie tego problemu może przyczynić się powiększająca współpraca Francji z innymi krajami europejskimi, które odciążą jej budżet i być może zaangażują się militarnie we francuskie
działania poza granicami kraju. Co ciekawe warto zwrócić także uwagę na mniejsze
uwzględnienie sił Stanów Zjednoczonych w Europie, przez co kooperacja ma charakter głównie regionalny. Wydaje się więc naturalne, iż współpraca europejska na tle
militarno‑politycznym między poszczególnymi państwami będzie się w naturalny sposób pogłębiać.
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Odejście elit komunistycznych
od władzy w państwach postradzieckich
drogą do integracji ze strukturami zachodnimi
Czy 30 lat to wystarczający okres na wykształcenie nowej elity politycznej? Czy komunista nie może być dobrym przywódcą w nowej sytuacji międzynarodowej? Czy integracja
z zachodem jest możliwa w przypadku wszystkich piętnastu byłych republik radzieckich? Aby udzielić odpowiedzi na te pytania należy dokonać analizy ewolucji politycznej tych krajów od czasu udanej próby uniezależnienie się od Związku Radzieckiego.
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Ostatnie lata istnienia ZSRR
W 1985 r., po 13 miesiącach rządów, umiera 74‑letni I sekretarz Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego (KPZR) – Konstantin Czernienko. Społeczeństwo radzieckie nie
było zdziwione zaistniałą sytuacją, gdyż średni wiek członków Biura Politycznego KPZR
wynosił ponad 70 lat. Spodziewano się wyboru działacza w podobnym wieku do swoich
poprzedników. Ku powszechnemu zaskoczeniu, na stanowisko I sekretarza został wybrany młody działacz partyjny, 54‑letni Michaił Gorbaczow. Nowy przywódca rozpoczął
próbę reformy kraju znaną jako pierestrojkę (перестройка) i glasnost (гласность)1.
Reformy w kwestiach gospodarczych okazały się niewystarczające, natomiast wystąpiły nieoczekiwane rezultaty w kwestii rozwoju ruchów narodowościowych – pojawiły
się odśrodkowe tendencje nacjonalistyczne i dążenia niepodległościowe. W zaistniałej
sytuacji doskonale odnaleźli się przywódcy republik związkowych – zaczęli oni myśleć
przede wszystkim o własnej karierze politycznej. Z elit partii komunistycznej stali się
przywódcami zwolenników niepodległości. Już w 1990 r. wewnątrz ZSRR uwidoczniły
się silne tendencje separatystyczne niektórych republik, które zdecydowały się na ogłoszenie niepodległości. W 1990 r. dokonały tego następujące: Litewska SRR w marcu,
Łotewska SRR, Estońska SRR w maju i Armeńska SRR w sierpniu.
W celu ratowania integralności państwa, ekipa Gorbaczowa wysunęła projekt
utworzenia nowego państwa o nazwie Związek Suwerennych Państw2. W tym celu
przeprowadzono referendum w republikach radzieckich. Wyniki były zadowalające: na
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15 republik, dziewięć chciało przystąpić do nowej konfederacji. Odmówiły państwa
bałtyckie, a Ukraina i Azerbejdżan rozważały propozycję. 20 sierpnia 1991 r. zainteresowane strony miały podpisać traktat.3 Plany te zostały jednak pokrzyżowane przez
pucz Janajewa (19‑21 sierpnia 1991 r.). Władze republik potraktowały to wydarzenie
jako złamanie uzgodnionych zasad i rozpoczęła się tak zwana ,,parada niepodległości”.
W sierpniu 1991 r. niepodległość ogłosiły: Ukraina, Mołdawia, Azerbejdżan,
Uzbekistan, Kirgistan. We wrześniu Tadżykistan, w październiku Turkmenistan. Ostatnią z 15 republik, która zdecydowała się na ogłoszenie niepodległości był Kazachstan
w grudniu 1991 r.
Dwa państwa nie ogłosiły deklaracji wyjścia ze składu Związku Radzieckiego. Rosyjska Federacyjna SRR nie ogłosiła niepodległości z uwagi na dominującą rolę w Związku
Radzieckim i przez to po 26 grudnia 1991 r. stała się jego spadkobiercą. Białoruska
SRR ogłosiła tylko deklarację suwerenności. Dzień po ustąpieniu przez Michaiła Gorbaczowa z funkcji prezydenta ZSRR (26 grudnia 1991 r.), państwo to uznało niepodległość de iure pozostałych 12 republik. Tak zakończyła się historia komunistycznego
imperium które miało istnieć po wszechczasy, a upadło po 69 latach istnienia.

Trzy drogi polityczne
W momencie rozpadu, nowo powstałe organizmy polityczne musiały określić swój
kurs polityczny. Młode państwa obrały trzy różne drogi:
1.	prozachodnią;
2.	prorosyjską;
3.	 drogę zawieszenia pomiędzy państwami zachodnimi a Federacją Rosyjską.

Przypadek bez wyboru – Federacja Rosyjska
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Federacja Rosyjska nie mogła objąć innego kursu jak tworzenie własnego bloku
państw sprzymierzonych. Niemożliwe było zawiązanie przymierza z odwiecznym wrogiem – Stanami Zjednoczonymi. Sojusz pomiędzy wygranym a przegranym imperium
nie mógł zaistnieć również z innych powodów. Rosja od początku była traktowana
z wyższością przez zwycięskie Stany Zjednoczone, które pokonały tzw. Imperium Zła4
w Zimnej Wojnie.
Prezydent Rosji Borys Jelcyn nie był nową twarzą na scenie politycznej, lecz był
znanym działaczem Partii Komunistycznej, który zrobił szybką karierę. Krytyka powolnych reform przeprowadzanych przez KPZR i wystąpienie z partii przyniosły mu
zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 1991 r., a następnie w 1996 r. Jelcyn próbował sprawiać wrażenie liberała, lecz sytuacja ta trwała dość krótko. Już w 1992 r. na stanowisko premiera prezydent powołał dawnego ministra przemysłu gazowego Wiktora
Czernomyrdina.
Po 2000 r. Władimir Putin swoje działania od początku oparł na przedstawicielach elit dawnej partii komunistycznej. Sam prezydent Putin był pracownikiem KGB.

Odejście elit komunistycznych od władzy…

Elity polityczne państw sprzymierzonych z Kremlem
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W Turkmenistanie u władzy utrzymał się I sekretarz Komunistycznej Partii Turkmenistanu Saparmyrat Nijazow. W 2006 r. prezydent Nijazow umarł na zawał serca, a władzę przejął po nim Gurbanguly Berdymuhamedow – człowiek niezwiązany z partią
komunistyczną.
W Uzbekistanie głową państwa został I sekretarz Komunistycznej Partii Uzbekistanu Islam Karimow. Zmarł on we wrześniu 2016 r. i został zastąpiony przez swojego
bliskiego współpracownika Szawkata Mirzijojewa. Miał on powiązania z partią komunistyczną poprzez działalność w Komsomole6.
W Kazachstanie prezydentem został I sekretarz Komunistycznej Partii Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. Sprawuje on władzę nieprzerwanie od 1989 r.
W Tadżykistanie natomiast prezydentem został człowiek powiązany z partią komunistyczną Emomali Rahmon. Piastuje stanowisko prezydenta od 1992 r.
Jedynym państwem, w którym urząd prezydenta nie został przejęty przez polityków z partii komunistycznej był Kirgistan. Prezydentem został Członek Akademii Nauk prof. Askar Akajew. Obalono go jednak w 2005 r. w wyniku Tulipanowej
Rewolucji, a jego miejsce zajął Kurmanbek Bakijew7. Kolejna zmiana miała miejsce
w 2010 r. w wyniku tzw. kontynuacji Rewolucji Róż, kiedy stanowisko stracił kirgiski prezydent Kurmanbek Bakijew, a jego miejsce tymczasowo zajęła Roza Otunbajewa. W 2011 r. prezydentem został Ałmazbek Atambajew. Ostatnią zmianą polityczną w Kirgistanie była wygrana w wyborach prezydenckich w 2017 r. Sooronbaja
Dżeenbekowa.
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Pojawienie się nowych twarzy dawało nadzieję na zmiany. Aleksiej Kudrin okazał się
najlepszym ministrem finansów w historii kraju, a Dmitrij Miedwiediew podczas swojej prezydentury starał się ocieplić stosunki z państwami zachodnimi oraz wprowadzić
reformy gospodarcze. W partii Jedna Rosja istnieje stronnictwo działaczy wywodzących
się z konserwatywnego obozu KPZR, którzy doprowadzili do wyhamowania reform
ekipy prezydenta Miedwiediewa. Od 2012 r. osobą decyzyjną znów stał się prezydent
Putin wygrywając wybory z 63% poparciem5, a w 2018 r. w czasie reelekcji polepszył
swój wynik, dzięki czemu będzie pełnił swoją funkcję do 2024 r.

Państwa lojalne wobec Kremla
W początkowej fazie po rozpadzie ZSRR wiele państw opowiadało się za utrzymaniem
ścisłych więzi z Rosją. Potwierdzeniem tego faktu jest ilość państw, które w 1991 r. podpisały chęć wstąpienia do Wspólnoty Niepodległych Państw: Rosja, Ukraina, Białoruś
jako państwa założycielskie. W grudniu 1991 r. w Ałma‑Acie chęć przystąpienia wyraziły: Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Mołdawia, Armenia i Azerbejdżan. W większości tych państw władzę przejęli działacze komunistyczni,
co wiązało się z odrzuceniem demokratycznego charakteru rządów.
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Ostatnim krajem, który uważany jest za sojusznika Moskwy to Białoruś. Po ogłoszeniu niepodległości głową państwa został przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi
Stanisław Szuszkiewicz. Karierę polityczną rozpoczął on u schyłku gorbaczowowskiej
pierestrojki. W 1994 r. urząd prezydenta objął Aleksandr Łukaszenka, który sprawuje
funkcję prezydenta do dnia dzisiejszego.

Polityka zagraniczna państw lojalnych wobec Kremla
Władze Turkmenistanu od początku samostanowienia prowadziły politykę izolacyjną.
W latach 90. XX w. podpisały kilka porozumień z Rosją: w 1992 r. umowę o podziale długów ZSRR – Turkmenistanowi przypadło 0,7% długu8. W 1991 r. państwo to
wyraziło chęć wstąpienia do WNP, jednak nie ratyfikowało traktatu. Obecnie posiada
ono status obserwatora. Do dzisiaj kraj ten nie angażuje się na arenie międzynarodowej
w sprawy polityczne, chyba że zostaną zagrożone ich interesy, bądź zostanie skrytykowane przez organizacje międzynarodowe.
Uzbekistan w okresie kształtowania się nowej mapy geopolitycznej w regionie opowiadał się po stronie Rosji9. Zaskakującą decyzją było udzielenie możliwości otwarcia
bazy wojskom amerykańskim po zamachu na World Trade Center w 2001 r. w Karszi
i w 2002 r. w Termezie 10.
Stosunki z Amerykanami uległy jednak pogorszeniu po wydarzeniach w Andiżanie z 2005 r.. Doszło wtedy do próby obalenia prezydenta, analogicznej jak w przypadku Rewolucji Tulipanowej. Protesty zostały krwawo stłumione, a prezydent oskarżył
o ich wywołanie USA i wypowiedział umowę użytkowania uzbeckich lotnisk. Stosunki
z państwami zachodnimi zostały zamrożone na wiele lat, przez co przywódca Uzbekistanu został zmuszony do zwrotu w kierunku Kremla. W 2016 r. nastąpiła kolejna
zmiana w polityce zagranicznej, gdy nowy prezydent Szawkat Mirzijojew zaskoczył
opinię międzynarodową swoim postępowaniem. Udało mu się również poprawić stosunki z państwami sąsiednimi – uzyskał porozumienie odnośnie linii granicznej z Kirgistanem oraz doprowadził do ocieplenia relacji z Turkmenistanem. Obecnie posunięcia nowej głowy państwa są bacznie obserwowane przez państwa zachodnie. Pomimo
tych zmian, nadal widać nierozerwalną współpracę z władzami na Kremlu i odwoływanie się do czasów dobrobytu i rozwoju poczucia narodowego Uzbekistanu, czyli okresu
rządów I sekretarza Szarafa Raszydowa11.
Nazarbajew od początku podkreślał chęć utrzymania dobrych relacji z Federacją
Rosyjską. Potwierdza to chęć wstąpienia przez Kazachstan do WNP. Prezydent skupiony jest na dominacji politycznej w Azji Centralnej. Kazachstan, będąc państwem samowystarczalnym w kwestii żywności i produkcji petrochemicznej, ogranicza współpracę
z dwoma mocarstwami światowymi w polityce, jak i w kwestiach wojskowości. Widocznym posunięciem prezydenta w celu oderwania się od zależności władz kremlowskich jest zmiana alfabetu z cyrylicy na alfabet łaciński.
Tadżykistan nie jest zbyt aktywnym krajem na arenie międzynarodowej. USA nie
są zainteresowane współpracą z tym krajem z powodu małej przydatności dla interesów
amerykańskich i znacznym poziomem ubóstwa. Z tego powodu prezydent Rahmon

Odejście elit komunistycznych od władzy…

w całości podporządkowuje swoją politykę władzom w Moskwie. Kraj ten nie posiada
sojuszników na zachodzie ze względu na uwagi OBWE odnośnie wyborów prezydenckich. Tadżykistan należy do WNP oraz Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym WNP.
Początek niepodległości Kirgistanu był mocno wspierany przez USA z powodu
szybkiego procesu demokratyzacji, który był podyktowany wsparciem finansowym ze
strony Banku Amerykańskiego12. Po 1994 r. Amerykanie stracili zainteresowanie Kirgistanem. Rozważania na temat współpracy z Kirgistanem powróciły dopiero po zamachu z 11 września 2001 r. Otwarto wtedy bazę wojskową w Manas w celu walki
z terroryzmem. W 2005 r. nowy prezydent Bakijew próbował zarobić na konflikcie pomiędzy USA a Federacją Rosyjską. Obiecał Rosji zamknięcie bazy w Manas w zamian
za wysokie pożyczki, a następnie ogłosił tę decyzję Amerykanom, którzy zdecydowali
się podnieść cenę dzierżawy. Doprowadziło to do przedłużenia umowy i ochłodzenia
dobrych stosunków z Rosją13. Obecnie w tym kraju swoją działalność prowadzi wiele
zachodnich organizacji, które mają na celu edukację społeczeństwa i ocieplanie wizerunku państw europejskich. Więzi z Rosją są nadal bardzo ważne ze względu na ogromną liczbę Kirgizów pracujących w Federacji Rosyjskiej oraz uczestnictwo w WNP. Podkreśleniem tych więzi są przemówienia prezydentów wygłaszane w języku rosyjskim,
a nie kirgiskim.
Społeczeństwo Białoruskiej SRR opowiadało się za utrzymaniem istnienia państwa
w poprzedniej formie, co obrazuje wynik wyborów z 1994 r., w których zwyciężył Łukaszenka, propagujący ideę odbudowy ZSRR. Prezydent w 1997 r. podpisał dokument
powołujący do życia Związek Białorusi i Rosji. Jego autorytarne rządy wywołały niechęć państw zachodnich do kontaktów z władzami białoruskimi. Dopiero w 2008 r.
państwa UE wznowiły kontakty z Białorusią. Na Białorusi regularnie odbywają się ćwiczenia Zachód (Запад). Kraj ten należy do Organizacji o Bezpieczeństwie Zbiorowym,
jest członkiem WNP. W kwestii polityki zagranicznej nie zawsze Białoruś staje po stronie Federacji Rosyjskiej. Tego przykładem jest nieuznanie aneksji Krymu.

Bezpieczeństwo regionalne – Europa

Defensywa nr 2 (2018)

Sytuacja i polityka gospodarcza państw prokremlowskich
Pierwszym ważnym dokumentem w kwestiach gospodarczych dla Turkmenistanu był
dokument regulujący dostawy gazu ziemnego dla spółki Gazprom. Do 2008 r. powodem
utrzymywania dobrych relacji z Moskwą był brak posiadania autonomicznej sieci przesyłowej gazu ziemnego i ropy naftowej do krajów stabilnych ekonomicznie. Rok 2006
był pełen nadziei w kwestii zmiany kierunku polityki gospodarczej państwa. Nowy przywódca Berdymuhamedow otworzył kolejne kierunki współpracy – z Chińską Republiką
Ludową (ChRL). Zachodni przywódcy, tacy jak Barack Obama, odbywali wizyty do
Turkmenistanu w celu ułatwienia wejścia koncernom zachodnim na rynek turkmeński.
Jedyną drogą na otrzymanie pozwolenia na działalność koncernów, takich jak Nokia
czy Siemens, było sponsorowanie wydawania w językach obcych Ruhnamy. Przywódcy turkmeńscy starają się przeprowadzić dywersyfikację kierunków handlowych, aby
nie być zależnymi od decyzji władz kremlowskich. Głównymi partnerami handlowymi
Turkmenistanu stały się: ChRL, Republika Turcji i Islamska Republika Iranu14.
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Początkowo współpraca Uzbekistanu z Rosją była podyktowana udzielaniem przez
Rosję kredytów o niskim oprocentowaniu. Niemniej, kredyty od Wielkiego Brata były
niewystarczające. Prezydent Uzbekistanu zwrócił się do Banku Światowego o udzielenie kredytów i pożyczek, co wymogło częściową liberalizację i otwarcie rynku dla kapitału zachodniego. W 1996 r. Uzbekistan stał się państwem o najbardziej przyjaznym
środowisku do inwestowania spośród dawnych azjatyckich republik radzieckich15.
Około 2000 r. gospodarka zaczynała wychodzić z kryzysu. Dobre prosperity, wzrost
cen ropy naftowej i gazu ziemnego po 2000 r. przyniosły współpracującemu z Rosją Uzbekistanowi ogromne korzyści – zwiększyły się nie tylko zyski z eksportu, ale również
napływ kapitału inwestycyjnego. Zmiana władzy na stanowisku prezydenta Republiki
Uzbekistanu w 2016 r. poprawiła kondycję uzbeckiej gospodarki i dywersyfikację kierunków eksportowych. Eksport do ChRL wzrósł w 2017 r. o 112%, do Rosji o 120,3%,
do Turcji o 127%, do Kirgistanu o 147,2%, na Ukrainę o 204,5%, na Łotwę o 136,2%,
do Polski o 150,8%, na Białoruś o 147,3%, a do Azerbejdżanu o 161% 16. Nastąpiło bardzo gwałtowne zwiększenie eksportu do krajów europejskich i sąsiednich.
Prezydent Kazachstanu rozpoczął reformy we własnej myśli polityki gospodarczej.
Odrzucił terapię szokową Gajdara i utrzymał kontrolę cen oraz limity produkcyjne.
Zdecydował się jednak na prywatyzację przedsiębiorstw, co okazało się efektywnym
posunięciem. Od 1992 r. państwa zachodnie rozpoczęły inwestycję w kazachski sektor naftowo‑gazowy. W 1993 r. powstała spółka TengizChevrOil, odpowiedzialna za
eksploatację złoża Tengiz. 75% akcji posiadają spółki amerykańskie, które zaoferowały
duże zyski rządowi kazachskiemu, dzięki czemu państwo to zdecydowało się na szersze otwarcie rynku17. W 1997 r. kolejna spółka – Karachaganak, w której udziały mają
firmy z Wielkiej Brytanii, Włoch, USA – podpisała umowę na 40 lat o eksploatacji
złoża18. W 2009 r. utworzono spółkę North Caspian Operating Company, eksploatującą największe złoże morskie ropy Kazachstanu: Kaszagan. Udział w niej mają spółki
z Włoch, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii. Pomimo utrudnień wprowadzonych po 2000 r. przez rząd kazachski dla zachodnich inwestorów, koncerny europejskie nadal decydują się inwestować w sektor naftowy19. Otwarcie na zachód umożliwiło przypływ nowoczesnej technologii i modernizację przestarzałej infrastruktury
oraz intensyfikację wydobycia ropy naftowej w 2017 r. Osiągnięto wtedy rekordowe
wydobycie 86,2 mln t.20 Niemniej, Kazachstan boryka się z tym samym problemem co
Turkmenistan – nie posiada autonomicznego ropociągu do Europy, przez co jest zdany
na współpracę z Rosnieftem. Kazachstan głównie importuje paliwo, maszyny i nawozy.
Struktura importu za 2016 klasyfikowała się w następujący sposób: inne kraje 44%,
Rosja 36%, Chiny 15%, USA 5%21. Natomiast struktura eksportu za 2016 r.: UE 50%,
Rosja 21%, ChRL 11%, UEG 11%, inne kraje WNP 7%22. Daje się zauważyć dominację Rosji w kwestii importu, a w odniesieniu do produkcji – dzięki zachodnim inwestycjom produkty kazachskie stały się konkurencyjne na rynku europejskim.
Tadżykistan jest przykładem państwa o fatalnej sytuacji gospodarczej. Swoim partnerom może zaoferować tylko prymitywne produkty wytwarzane za pomocą przestarzałej technologii, którą zachód nie jest zainteresowany. Tadżykistan od 2015 r. należy
do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, co nie ma większego znaczenia dla poprawy sytuacji gospodarczej tego kraju.
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Obecnie w Kirgistanie dominującym graczem na polu gospodarczym stała się
ChRL. Główną siłą napędową kirgiskiej gospodarki jest handel transgraniczny. Pomimo licznych ulg dla inwestorów zachodnich, spółki nie inwestują zbyt chętnie w tym
kraju z powodu braku stabilności politycznej. W ciągu pięciu lat doszło w państwie do
dwóch przewrotów. Kraje zachodnie ograniczają swoją działalność do otwierania tam
organizacji, które mają na celu edukację społeczeństwa w kwestiach biznesu i rozwoju
rolnictwa.
Białoruś od 2015 r. należy do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Angażuje się we
wszystkie projekty organizowane przez Rosję Putina. Za rok 2015 eksport do Rosji
wyniósł 39%, do pozostałych krajów 41%, do Wielkiej Brytanii 11%, a na Ukrainę
9%23. W kwestii importu za 2015 r. jest mniejszy, ale nadal zdominowany przez Rosję.
Sama Federacja zapewnia Białorusi 30% ogólnego poziomu importu, pozostałe kraje
64%, Niemcy 4%, ChRL 2%24. Rosja posiada dominującą rolę w gospodarczej wymiany
Białorusi.

Elity polityczne państw prozachodnich
Na Ukrainie pierwszym prezydentem został przewodniczący Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR Leonid Krawczuk. W kolejnych wyborach prezydenckich wygrał Leonid
Kuczma (1994‑2005). Należał on do wierchuszki Komunistycznej Partii Ukrainy.
Następcą Kuczmy został Wiktor Juszczenko, który wprawdzie posiadał legitymację
KPZR, ale nie zajmował eksponowanych stanowisk. Nie został również wybrany na
drugą kadencję. Na stanowisku prezydenta Ukrainy zastąpił go prorosyjski kandydat
Wiktor Janukowycz. W 2013 r., na skutek odłożenia podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, został obalony ze stanowiska prezydenta. Zastąpił go wybrany w wyborach
biznesmen Petro Poroszenko – człowiek niezwiązany z polityką w czasach radzieckich.
W momencie rozpadu ZSRR w Gruzji działały organizacje opozycyjne. Niepodważalnymi liderami gruzińskiej opozycji byli Zurab Kostawa i Zwiad Gamsachurdia.
Gruzini na początku drogi do niepodległości całkowicie odrzucili elity komunistyczne.
Prezydentem został Gamsachurdia, a jego najbliżsi współpracownicy nie byli działaczami pierwszego ani drugiego garnituru w czasach radzieckich. W 1992 r. w Gruzji doszło do zamachu stanu, w wyniku którego najważniejszą osobą w państwie został dawny
minister spraw zagranicznych ZSRR Eduard Szewardnadze. W 2004 r. został on z kolei
obalony w wyniku Rewolucji Róż. Nowym prezydentem został Micheil Saakaszwili. Za
czasów Saakaszwilego w składzie rządu i kancelarii prezydenta pracowali młodzi ludzie – średni wiek pracownika wynosił 28 lat25. W 2012 r. doszło do zmian w ustroju
z prezydenckiego na parlamentarno‑gabinetowy. Od tego momentu gruzińska scena
polityczna zdominowana jest przez blok Gruzińskie Marzenie, a postacią o największym wpływie na politykę w państwie jest założyciel partii Bidzina Iwaniszwili – najbogatszy Gruzin.
Państwa bałtyckie od początku obrały drogę prozachodnią. Przykładowo, w Litewskiej SRR w czasach pierestrojki zarejestrowano Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy, popierający reformy przeprowadzone w ZSRR przez Gorbaczowa. Analogiczna
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sytuacja nastąpiła na Łotwie i w Estonii. W latach 2000‑2008 i 2012‑2016 rządy na
Litwie sprawowała Litewska Partia Socjaldemokratyczna. Odrzucała ona wszelkie kontakty z Komunistyczną Partią Rosyjskiej Federacji. Na Łotwie liczącymi się obecnie
partiami są: Łotewska Droga, Partia Ludowa i Łotewska Partia Zielonych. Działalność
Partii Komunistycznej została zdelegalizowana. Pierwsi prezydenci Łotwy wywodzili się z partii komunistycznej, ale usilnie postępowali za wytycznymi terapii szokowej
Gajdara26. Przedstawiciele elity sprawującej władzę w Estonii po upadku Kraju Rad
w większości rozpoczęli swoją karierę po śmierci Konstantina Czernienki w 1985 r. Po
początkowej fazie transformacji gospodarczej, przypadającej na lata 1990‑1994 niezadowolenie społeczeństwa doprowadziło do sprawowania rządów w latach 1995‑1999
przez partie czerpiące z tradycji Komunistycznej Partii Estonii. Po kryzysie z 1998 r.
obywatele Estonii powrócili do elit prozachodnich.

Polityka zagraniczna państw prozachodnich
Pierwszym ważnym dokumentem podpisanym przez Ukrainę ułatwiającym jej integrację ze wspólnotą europejską było memorandum budapesztańskie z 1994 r. Rosja,
Wielka Brytania i USA, w zamian za likwidację arsenału jądrowego, miały stać na straży suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i powstrzymać się od wszelkiej
zbrojnej agresji27. Po tym wydarzeniu nastąpił szczyt UE‑Ukraina w 1997 r., na którym
prezydent Kuczma ogłosił chęć wstąpienia do UE nie później niż w 2011 r. W 2000 r.
Ukraina została pochwalona za proces demokratyzacji i dążenie do integracji ze strukturami zachodnimi. Sytuacja ta uległa zmianie na przełomie 2001/2002 na szczytach
w Kopenhadze i Jałcie, gdzie prezydent Kuczma został z kolei skrytykowany przez
USA za łamanie zasad demokracji. Doprowadziło to do spadku poparcia dla prezydenta w jego własnym kraju. W celu utrzymania władzy próbował on dokonać zwrotu
politycznego w kierunku Moskwy, jednocześnie nie porzucając planów wstąpienia do
UE. Od 2005 r. do 2010 r. Ukraina kontynuowała starania o przyjęcie do UE. Nowy
prezydent Janukowycz prowadził przyjazną politykę wobec Rosji, zachowując także
przyjacielskie stosunki z członkami organizacji. Jednak w 2013 r. odłożył on podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, co doprowadziło do strajków społecznych i obalenia prezydenta. Po 2013 r. Ukraina znowu dąży do przyjęcia Ukrainy do NATO i UE,
jednak uniemożliwia jej to konflikt na wschodzie państwa.
Gruzja od początku wyrażała chęć współpracy z USA, jednak sytuacja polityczna
zmusiła ją do współpracy z Rosją. W celu rozwiązania problemu ze zbuntowanymi prowincjami, Szewardnadze wprowadził Gruzję do WNP. Był to symboliczny gest, ponieważ Gruzja nadali prowadziła politykę zgodną z wolą narodu. W 2002 r. prezydent
podpisał w Pradze dokument o chęci wstąpienia do NATO28. Polityka ta jest kontynuowana przez kolejnych prezydentów i rządy.
Od 1991 r. Litwa starała się o członkostwo o członkostwo w NATO i UE. 12 czerwca 1995 r. podpisała ona umowę o stowarzyszeniu29. Partia Socjalistyczna, składająca się
z byłych działaczy komunistycznych, doprowadziła do wstąpienia Litwy w 2004 r. do
wspomnianych wcześniej organizacji.
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Podobnie jak Litwa, również Łotwa od 1991 r. prowadziła politykę dobrego sąsiedztwa z Rosją, unikając jednak współpracy w kwestiach politycznych. Wytrwale dążyła do integracji z zachodem. W tym samym dniu co Litwa, Łotwa podpisała umowę
stowarzyszeniową z UE i rozpoczęła długotrwały proces wdrażania dyrektyw unijnych,
umożliwiający w 2004 r. wstąpienie do NATO i UE30. Kolejnym przypieczętowaniem
jedności z Europą było wprowadzenie waluty euro. Dużym zagrożeniem dla stabilności
wewnętrznej jest mniejszość rosyjska, stanowiąca 25,4% ogólnej liczby ludności tego
kraju, która nie otrzymała obywatelstwa. Stało się tak ze względu na ustawę parlamentu
warunkującą otrzymanie paszportu udokumentowaniem zamieszkiwania przez przodków terytorium państwa łotewskiego przed 1940 r. lub znajomości języka łotewskiego.
Estonia, podobnie jak inne pozostałe państwa bałtyckie, rozpoczęła kurs w kierunku europeizacji po ogłoszeniu niepodległości. Objęcie przez Putina stanowiska prezydenta Rosji i odbudowa pozycji tego państwa na świecie po 2000 r. przyspieszyła integrację Estonii z Europą, która rozpoczęła się podpisaniem umowy stowarzyszeniowej
12 czerwca 1995 r31. Podobnie jak dwa kraje nadbałtyckie, przystąpiła w 2004 r. do
UE i NATO. Dzisiejsze dobre relacje z Rosją są uwarunkowane występowaniem dużej
mniejszości rosyjskiej, stanowiącej ponad 25% estońskiego społeczeństwa.

Sytuacja i polityka gospodarcza państw prozachodnich
Obecnie Ukraina ograniczyła wymianę handlową z krajami WNP na rzecz UE, do której eksportuje głównie żywność i stal.
Głównymi partnerami handlowymi Gruzji są Turcja i Azerbejdżan. W 2009 r. największymi nabywcami gruzińskich produktów byli: Turcja 20%, Azerbejdżan 14,7%,
Kanada 10,7%, Armenia 7,9%. Rosja nie znalazła się w pierwszej ósemce. Natomiast
głównymi importerami w 2018 roku byli: Turcja 14,9%, Chiny 8,8%, Ukraina 5,2%,
Azerbejdżan 9,3%, Rosja 10,2%, pozostałe kraje 51,6%. 32 W latach 90. XX w. rynek
gruziński był w całości zdominowany przez Rosjan. Statystyka obrazuje całkowity upadek wpływów rosyjskich w Gruzji.
Litwa w większości przeprofilowała swoją gospodarkę na handel z państwami zachodnimi. Państwo to, ze wszystkich krajów bałtyckich, prowadzi najbardziej antyrosyjską politykę, jednak rosyjscy przedsiębiorcy nie mają utrudnionego działania na rynku litewskim. Reguluje to ustawa podpisana pomiędzy rządami w 1993 r. Rosja zajmuje
trzecie miejsce pod względem nakładów inwestycyjnych obecnego kapitału na Litwie.
Na Łotwie przeprowadzono transformację gospodarczą na wzór terapii szokowej
Gajdara33. Dzięki temu do roku 1998 sprywatyzowano większość majątku państwowego. Podobnie jak litewska, łotewska gospodarka do kryzysu była silnie związana z Rosją. Po tragicznym 1998 r. i krachu rubla, państwo zdecydowało się na obranie drogi
proeuropejskiej. Pomimo utrudnień, Rosjanie chętnie utrzymują kontakty handlowe
z Łotwą – są w pierwszej piątce eksporterów i importerów. Sankcje nałożone na Rosję
w 2014 r. negatywnie wpłynęły na kondycję łotewskiej gospodarki, która straciła rynki
zbytu w wyniki kontr‑sankcji Kremla. UE i Bank Światowy dołożyły wszelkich starań,
aby uratować łotewską gospodarkę przed kryzysem.
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Odnośnie polityki gospodarczej Estonii jest ona identyczna jak łotewska. Rosja posiada silną pozycję na rynku łotewskim, jednak dominują firmy z kapitałem zachodnim.

Elity polityczne państw zawieszonych pomiędzy Rosją a Zachodem
W Mołdawii, po ogłoszeniu niepodległości w 1991 r., w wyborach zwyciężyły ugrupowania reformatorskie wywodzące się z partii komunistycznej. Po 10 latach, niezadowolenie mieszkańców Republiki Mołdawii skłoniło ich do ponownego powierzenia
władzy dawnym komunistycznym elitom. Również rząd został zdominowany przez
członków Partii Komunistycznej Republiki Mołdawii. Po ich rządzach, władzę do dzisiaj odzyskały ugrupowania prozachodnie.
Armeńska SRR rozpoczęła swoją drogę do niepodległości konfliktem z Azerbejdżańską SRR o Górski Karabach. Konflikt ten trwa do dzisiaj i wpływa na sytuację
panującą w tamtejszej sferze politycznej34. Armeńska scena polityczna od 1991 r. zdominowana jest przez będące członkami Partii Republikańskiej elity wywodzące się
z Górskiego Karabachu. W Armenii nieprzerwanie od 2000 r. funkcję premiera sprawuje polityk z Partii Republikańskiej Armenii. Średnia wieku polityków tej partii wykazuje ich istotne powiązanie z Partią Komunistyczną Armenii.
Pod koniec istnienia ZSRR w Azerbejdżańskiej SRR zarejestrowano partię o nazwie
Ludowy Front Azerbejdżanu. Partia w początkowej fazie istnienia wspierała pierestrojkę, następnie opowiedziała się za niepodległością kraju. Prezydentem został działacz
pierwszego garnituru Komunistycznej Partii Azerbejdżanu. Następnie władzę przejął
kandydat Ludowego Frontu Azerbejdżanu Abulfaz Elczibej. Ciągłe zmiany doprowadziły do niezadowolenia społecznego, które skłoniło obywateli do powrotu do wypróbowanych elit z czasów radzieckich. Prezydentem został Hajdar Alijew, pełniący funkcję pierwszego sekretarza KP Azerbejdżanu w latach 1969‑1982. Czasy jego rządów
były kojarzone z dobrobytem występującym w tzw. okresie zastoju breżniewowskiego. Po
10 latach prezydent Alijew umarł, wyznaczając na następcę swojego syna. Ilham Alijew
sprawuje władzę nieprzerwanie od 2003 r.
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W Mołdawii za rządów elit prozachodnich podpisano w 1994 r. Układ o Partnerstwie
i Współpracy i w 1995 r. Układ Handlowy35. W 1996 r. Mołdawia pierwszy raz wyraziła chęć przyłączenia do struktur europejskich. Po 2000 r. władzę przejęła Partia Komunistyczna z prezydentem Władimirem Woroninem na czele, który propagował ideę
wstąpienia Mołdawii do Związku Rosji i Białorusi36. W późniejszym okresie rządów
komunistów nastąpił proces nawiązywania kontaktów z UE. W 2004 r. Mołdawia została członkiem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a w 2009 r. przystąpiła do Partnerstwa Wschodniego. Od 2014 r. Mołdawia ma wytyczoną drogę orientacji politycznej
w wyniku podpisania umowy stowarzyszeniowej UE‑Mołdawia.

Odejście elit komunistycznych od władzy…

Za prezydentury Roberta Koczariana, Armenia rozpoczęła współpracę ze strukturami europejskimi, wstąpiła do Rady Europy i podjęła współpracę z siłami NATO.
Otwarty konflikt z Azerbejdżanem zmusza jednak to państwo do utrzymywania jak
najlepszych relacji z Federacją Rosyjską, która stanowi siłę stabilizującą sytuację na Południowym Kaukazie. Społeczeństwo ormiańskie coraz częściej spogląda przychylnie na
integrację z Europą. UE przekazuje jej ogromne fundusze pomocowe – w latach 2007
‑2010 ok. 100 mln EUR, a w latach 2011‑2013 ok. 160 mln EUR. Pomoc ta została
zmniejszona z powodu wydarzeń 2013 r. – przed szczytem Partnerstwa Wschodniego
w Wilnie, Armenia odrzuciła propozycję podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE
z powodu groźby wycofania poparcia Federacji Rosyjskiej w konflikcie karabaskim.
Azerbejdżan nigdy jednoznacznie nie opowiedział się za konkretnym kursem politycznym. Członkostwo w WNP uniemożliwia jej współpracę z Zachodem. Z powodu stylu sprawowania władzy przez ojca i syna w kwestiach politycznych bliżej im do
współpracy z Moskwą. Kolejnym argumentem jest zachowanie statusu quo w konflikcie
z Armenią37.

Sytuacja i polityka gospodarcza państw zawieszonych
pomiędzy Rosją a Zachodem
Coraz większe znaczenie w mołdawskiej gospodarce odgrywają partnerzy zachodni.
W 2012 r. eksport do krajów WNP wyniósł ponad 928 mln. USD, podczas gdy do
państw UE – nieco ponad 1 mld USD. Natomiast w 2016 r. było to odpowiednio ponad 414 mln USD i ponad 1,3 mld USD38. Rosja już dawno straciła wpływy polityczne w Mołdawii, a teraz następuje utrata wpływów ekonomicznych w najbiedniejszym
państwie Europy.
Od końca kryzysu 1998 r. Rosja jest największym inwestorem w Armenii. Współpraca kwitnie także w kwestii handlowej. Kraj w 2015 r. stał się członkiem kontrolowanej przez władze moskiewskie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Czynnikiem decydującym o braku zainteresowania przez kapitał zachodni inwestycjami w Armenii
jest wysoki poziom korupcji, wysoki stopień zmonopolizowania gospodarki i niejasne
prawo gospodarcze, dające wysokim urzędnikom nieograniczone kompetencje.
W wyniku kontraktu Alijewa ze społeczeństwem, prezydent miał zadbać o poprawę
sytuacji ekonomiczne. W zamian, obywatele wyrazili zgodę na ograniczenie ich swobód. Pierwszym wielkim osiągnięciem nowego przywódcy w sferze gospodarczej było
podpisanie Kontraktu Stulecia w 1994 r39. Prezydent otworzył azerski sektor naftowy
na inwestycje spółek zachodnich. Jego największym osiągnięciem była budowa ropociągu Baku‑Tbilisi‑Ceyhan dostarczającego ogromne zyski budżetowi państwa. Po śmierci Hajdara, jego syn Ilham przejął władzę i kontynuuje w całości politykę gospodarczą
ojca. Prowadzi on zrównoważoną politykę: dopuszcza kapitał zagraniczny do inwestycji w sektor naftowo‑ gazowy w stopniu niepsującym relacji gospodarczych z Moskwą.
Azerbejdżan nazywany jest Imperium BP, ponieważ to ta angielska spółka kontroluje
główne złoża ropy naftowej i jest głównym zarządcą ropociągów i gazociągów na terytorium kraju. Ma również znaczny wpływ na kształtowanie budżetu Azerbejdżanu.
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Azerska spółka SOCAR wraz z spółką turecką BOTAS oraz spółką angielską BP doprowadziły do budowy drugiej nitki gazociągu Baku‑Tbilisi‑Erzurum, gazociągu transanatolijskiego i gazociągu transadriatyckiego40. W przyszłości korytarz ma stać się alternatywą przesyłu surowców do Europy z pominięciem Federacji Rosyjskiej, jednak
z powodu kryzysu i małej przepustowości projekt ma charakter regionalny. Dostarcza
surowce do Turcji, Grecji, Bułgarii i Włoch.

Wnioski
Odsunięcie od władzy działaczy komunistycznych po 1991 r. nie gwarantuje integracji
ze strukturami zachodnimi. Przeanalizowanie historii ostatnich 29 lat stanowiło podstawę do analizy zgodności hipotezy z sytuacją rzeczywistą.
Państwa, które posiadają granicę z UE w samoczynny sposób ulegają przenikaniem z jej obszarów nowych idei, świadomości i wartości, co wpływa na głębokie
przemiany społeczne. Do tej grupy kwalifikuje się Białoruś – pomimo deklaracji silnego przywiązania do Rosji, wyrażanej przez elity z prezydentem Łukaszenką na czele, społeczeństwo dostrzega lepsze perspektywy w uczestniczeniu w strukturach UE,
niż w WNP.
Przypadek Kaukazu jest bardziej skomplikowany. Państwa kaukaskie muszą rozwiązać problemy graniczne. Gruzja musi unormować sytuację ze zbuntowanymi prowincjami. Azerbejdżan i Armenia muszą podjąć negocjację w kwestii rozwiązania konfliktu
karabaskiego. Nie jest możliwa integracja wszystkich tych państw z Europą, gdyż doprowadzi to do zachwiania równowagi światowej i powstania jednego bloku państw
bez wrogów, co jest mało prawdopodobne do zaistnienia. Najbardziej zainteresowana
UE i NATO jest Gruzja, dla której przeszkodą jest bariera geograficzna. Pomimo tego,
Szewardnadze, człowiek ściśle powiązany z byłym ZSRR, starał się wprowadzić swój
kraj do Sojuszu.
Kolejnym aspektem utrudniającym integrację jest gwarancja bezpieczeństwa zapewniana przez elity wywodzące się z minionej epoki. W Tadżykistanie obywatele popierają prezydenta, ponieważ boją się kolejnej wojny domowej. Elity państw bałtyckich
poprowadziły kraj do członkostwa w Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego.
Prezydenci Ukrainy związani z czasami radzieckimi również pragnęli, aby Ukraina stała się pełnoprawnym członkiem rodziny europejskiej.
Przejęcie władzy przez ludzi związanych z nową rzeczywistością wcale nie gwarantuje zmian w funkcjonowaniu państwa. Przykładem jest obecny prezydent Turkmenistanu, który powielił model rządów swojego poprzednika. Sytuacja polityczna zależy
od pojmowania świata przez przywódców i uświadomienia sobie przez nich, że ulega
on ciągłym zmianom, a pozostawanie w tyle jest niekorzystne. Natomiast prezydent
Uzbekistanu postanowił otworzyć swój kraj po śmierci poprzednika, wywodzącego się
z Partii Komunistycznej. Głównym celem jego prezydentury jest rozwój kraju w granicach umożliwiających mu spokojne sprawowanie władzy. Większość prezydentów
niepodległych państw powstałych po rozpadzie ZSRR starało się prowadzić politykę
niezależności z różnym skutkiem.

Odejście elit komunistycznych od władzy…

Fałszywym stwierdzeniem jest jednak, że państwa, które posiadały opozycję jeszcze
w czasach radzieckich, wkroczyły na drogę demokratyzacji. Przykładem ilustrującym tę
sytuację są państwa Kaukazu. Po upadku ZSRR władzę w tych krajach przejęli działacze opozycji, ale ze względu na nieudolność utracili ją na rzecz sprawdzonych polityków.
Głównym problemem elit opozycyjnych był brak doświadczenia w sprawowaniu władzy nie tylko w sytuacji pokojowej, ale także w obliczu kryzysu związanego z wojną, jak
w przypadku Azerbejdżanu i Armenii, czy separatyzmów w przypadku Gruzji. Dyskredytacja nowych elit zmusiła obywateli do powrotu do polityków związanych z czasami
radzieckimi. Dawne elity komunistyczne wykreowały czasy swoich rządów jako okres
dobrobytu i prowadzenia maksymalnie autonomicznej polityki od władz centralnych.
W początkowej fazie we wszystkich republikach ludzie władzy byli powiązani w jakiś sposób z partią komunistyczną, aby stać się elitą musieli brać czynny udział w Komsomole.
Elity postkomunistyczne w większości stawiają sobie za cel utrzymanie władzy jak
najdłużej. Przykładem jest prezydent Nazarbajew, sprawujący swój urząd nieprzerwanie od 27 lat, Karimow ze kadencją trwającą już 25 lat, czy będący głową Tadżykistanu od 26 lat Rahmon. Utrzymywanie przez wiele lat władzy w rękach tych samych
osób blokuje możliwość sprawdzenia programu partii opozycyjnych. Większość przywódców państw działa na rzecz dobra kraju i jego rozwoju, jak prezydent Kazachstanu
i poprzedni prezydent Azerbejdżanu – wywodzący się z partii komunistycznej Alijew.
Dzięki nawiązaniu współpracy z koncernami zachodnimi, specjalizującymi się w wydobyciu ropy i gazu, powstały miejsca pracy, których brakowało po upadku ZSRR, wzrosło również PKB, a co za tym idzie średnia pensja. W 2005 r. średnia pensja w Azerbejdżanie wynosiła 124,6 USD, a w 2010 już 406,3 USD41. W Kazachstanie płace również
gwałtownie wzrosły42.
Na obszarze postradzieckim powstały dwa modele sprawowania władzy: model
parlamentarno‑gabinetowy i model prezydencki w różnych odmianach. W państwach,
gdzie prezydent posiada szerokie uprawnienia, nagminnie łamany jest trójpodział władzy. Odejście dawnych działaczy komunistycznych nie oznacza procesu demokratyzacji i zmiany systemu gospodarczego.
Kraje mają trzy drogi wyboru: dołączyć do zwycięzców zimnej wojny (Zachodu);
stanąć po stronie przegranej i przeciwstawić się imperializmowi amerykańskiemu; lub
utworzyć regionalny sojusz. Najwięcej zyskują państwa lawirujące pomiędzy najważniejszymi graczami pod warunkiem, że mają coś korzystnego do zaoferowania obu stronom. Natomiast przykładem próby budowy sojuszu regionalnego są państwa środkowoazjatyckie, które po śmierci prezydenta Karimowa rozpoczęły współpracę w wielu
dziedzinach. Nowy prezydent Uzbekistanu Mirzijojew i prezydent Kazachstanu Nazarbajew zrozumieli, że współpraca daje większe korzyści niż walka o przywództwo
w Azji Centralnej. Nowa głowa Uzbekistanu i prezydent Kazachstanu podjęli decyzje
nie tylko ważne dla własnych krajów, ale i dla całego regionu. Współpraca ma na celu
budowę własnego sojuszu niezależnego od Federacji Rosyjskiej i USA. Podjęcie ścisłej
współpracy gospodarczej umożliwi tym państwom samowystarczalność we wszystkie
niezbędne produkty do egzystowania43.
Co więcej, Państwa Azji Centralnej zdecydowały się na budowę własnego sojuszu
ze względu na aktywne poparcie ChRL, która przeżywa boom ekonomiczny i ściśle
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współpracuje z pięcioma republikami w kwestiach gospodarczych. Państwa te nie dążą
w związku z tym do kontaktu z Europą, ponieważ ChRL, w przeciwieństwie do państw
europejskich, nie podważa mandatu przywódców do sprawowania władzy.
Proces demokratyzacji w wydaniach narodowych sięgnął wszystkich republik
Związku Radzieckiego. Jednakże, w niektórych państwach może okazać się niemożliwe
wykreowanie demokracji na wzór amerykański. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie
państw, które nie są jeszcze tak zintegrowane z UE i strukturami zachodnimi jak Litwa,
Łotwa czy Estonia jest uzyskiwanie coraz większych wpływów ekonomicznych w tych
krajach. We wspólnocie europejskiej to społeczeństwo decyduje o kursie politycznym
państwa, w większości byłych republik radzieckich tak ważną decyzję podejmuję jedna
osoba, która cieszy się dużym poważaniem społecznym. Jeżeli ludzie nie pragną zmian,
nigdy do nich nie dojdzie.
Przypisy
1

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22
23

80

Defensywa nr 2 (2018)

M. Gorbaczow, Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, przeł. A. Kurkus,
J. Malczyk i in., Warszawa 1988.
M. Gorbaczow, Życie i reformy, tłumaczenie własne, Moskwa 1995.
Tamże.
Określenie użyte przez prezydenta Ronalda Reagana w przemówieniu z dnia 8 marca 1983 r., [online]
http://voicesofdemocracy.umd.edu/reagan‑evil‑empire‑speech‑text/, 12 IV 2018
S. Wawilow, O ustaleniu wyników wyborów Prezydenta Federacji Rosyjskiej, 7 marca 2012 r.
Komsomoł był organizacją młodzieżową, mającą na celu kształtowanie młodych ludzi w ideologii
marksistowsko‑leninowskiej. W konsekwencji, mieli się oni stać elitami ZSRR.
K. Kozłowski, Kolory rewolucji, Warszawa 2012, str. 74‑86.
S. Nijazow, Ruhnama, Moskwa 2002, s. 86‑87 [online] http://prehodbg.com/sites/default/files/
Niyazov_S_Ruhnama_2002.pdf, 19 III 2018.
I. Karimow, Uzbekistan na progu XXI wieku, Taszkent 1997, s. 20‑32.
M. Kuryłowicz, Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji, Kraków 2014, s.130‑131.
Central Asia Analytical Network, Szaraf Raszydow i dylematy narodowego przywództwa, 4 IV 2017.
R. Gortat, Kirgistan: natury zmiany systemowej (1990‑1996), Warszawa 2009.
K. Kozłowski, Rewolucja Tulipanów w Kirgistanie: geneza, przebieg, następstwa, 2009, s. 150‑159.
Handel zagraniczny Turkmenistanu: trendy, problemy, perspektywy, Biszkek 2012, s. 7.
A. Akimov, Reforming financial system: the case of Uzbekistan, Warszawa 2001, s. 8‑18.
Статистика Экспорта, [online] https://mft.uz/ru/menu/eksport‑statistikasi, 27 III 2018.
Company Overview, [online] http://www.tengizchevroil.com/about/overview, 22 IV 2018.
Milestones of Karachaganak Field Development, [online] http://www.kpo.kz/en/about‑kpo/
karachaganak‑milestones.html, 22 IV 2018.
A. Shaikenov, Changes in Kazakhstan’s Local Content Rules for Oil Operations, „Kazakhstan International Business Magazine” 2005, nr 1, [online] http://investkz.com/en/journals/42/9.html, 22 IV
2018.
Добыча нефти в Казахстане в 2017 году выросла до рекордных 86,2 млн тонн, 11 stycznia 2018 r.
[online] https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1F00PM‑ORUBS, 24 III 2018.
Анализ состояния внешней торговли Казахстана, 2016, [online]: https://bit.ly/2IvPajx, 25 III
2018.
Tamże.
Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь со странами вне СНГ, [online]:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya‑statistika/makroekonomika‑i‑okruzhayushchaya‑sreda/

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33

34

35
36
37

38
39

40
41

42
43

Odejście elit komunistycznych od władzy…

vneshnyaya‑torgovlya_2/dannye‑o‑vneshnei‑torgovle‑respubliki‑belarus‑p_2/vneshnetorgovyi
‑oborot‑tovarami‑respubliki‑belarus‑so‑stranami‑vne‑sng/ , 25 III 2018.
Tamże.
K. Kozłowski, Następstwa kolorowych rewolucji na obszarze poradzieckim, 2014 r., t. 33, s. 333‑360.
N. Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, 2007, s. 97‑101.
Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non
‑Proliferation of Nuclear Weapons, 5 grudnia 1994 r., [online] http://www.pircenter.org/media/content/files/12/13943175580.pdf, 12 V 2018.
K. Kozłowski, Następstwa…
Rozszerzenie 2004: podjęte wyzwanie – UE 25, [online] https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Ae50017, 11 IV 2018.
Tamże.
Rozszerzenie…
Share of the top trading partners in total imports in January‑March 2018, [online] http://geostat.ge/
index.php?action=page&p_id=134&lang=eng, 27 IV 2018.
N. Klein, Doktryna Szoku, przeł. H. Jankowska, T. Krzyżanowski, K. Makaruk i in., Warszawa 2008, s. 190‑205.
Karabach w Armenii: polityka nieuregulowanym konfliktem w tle, [w:] R. Czachor (red.), Armenia
i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Wrocław 2014, s. 97‑110.
J. Wróbel, Unia Europejska a Mołdawia, Warszawa 2004, s. 16‑17.
Tamże.
P. Adamczewski, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012,
s. 300‑302.
Экспорт по странам (1997‑2016), Kiszyniów 2016.
J. Darski, Polityka ZSRR i Rosji wobec Armenii i Azerbejdżanu, [online] https://jozefdarski.pl/6873
‑polityka‑zsrr‑i‑rosji‑wobec‑armenii‑i‑azerbejdzanu, 15 IV 2018.
Our history, [online] https://www.bp.com/en_az/caspian/aboutus/history.html, 15 IV 2018.
О заработной плате в Республике Казахстан, [online] http://nomad.su/?a=4‑201106160032, 12
IV 2018.
Tamże.
Назарбаев и Мирзиеев поставили точку в наболевшем «водном» вопросе, 18 września 2017 r., [online] https://www.nur.kz/1621568‑nazarbaev‑mirzieev‑postavili‑tochku.html, 12 V 2018.

Bezpieczeństwo regionalne – Europa

Defensywa nr 2 (2018)

81

Studenckie czasopismo popularno-naukowe
Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Autor: Justyna Antoł

Nr 2 (2018)
ISSN 2544-154X
www.knbn.inp.uj.edu.pl

Recenzja: dr Adam Kirpsza

Żołnierz‑cyborg w świetle prawa i etyki – nowe
pole dyskusji?
Postępujące badania w zakresie doskonalenia człowieka, których podejmuje się wiele
firm i agencji na całym świecie, otwierają zupełnie nową przestrzeń rozważań. Najciekawszym elementem zdaje się jednak bardziej szczegółowe zagadnienie – wpływ tego
procesu na etykę w odniesieniu do wojny i żołnierzy oraz współistniejącego obok niej
prawa w kontekście prowadzenia walki zbrojnej oraz działań humanitarnych. Celem
niniejszego artykułu jest nakreślenie problematyki związanej z cyborgizacją w świetle
prawnoetycznym oraz postawienie pytania o możliwe kierunki rozwoju tej płaszczyzny.
Przed zagłębieniem się w ten obszar dyskursu, warto jednak najpierw pochylić się nad
kilkoma istotnymi pojęciami, które rzucą odpowiednie światło na militarny obszar doskonalenia człowieka.

Siły zbrojne we współczesnym świecie

Defensywa

Proces udoskonalania człowieka
Bazę pod nowoczesne spojrzenie na proces doskonalenia człowieka nadał w sposób
szczególny okres renesansu i rozwijający się wówczas humanizm, gdzie człowiek znajdował się w centrum dociekań i to jego doskonałość była rozważana przez myślicieli i filozofów. Ewolucja tego sposobu postrzegania świata osiągnęła zupełnie nowy etap dzięki procesowi rozwoju technologii. Przekładanie myśli i dokonań renesansu na realia
nowoczesności zaowocowało między innymi narodzinami pojęcia transhumanizmu,
które zostało ukute w 1927 r. przez Juliana Huxleya1. Stwierdza on, iż transhumanizm
pozwala wykroczyć poza własne, nadane przez naturę możliwości2. Oznacza to położenie nacisku na zdolność kształtowania samego siebie wedle własnych upodobań. Transhumanizm to proces dążący przede wszystkim do osiągnięcia stanu postczłowieka3.
Nadanie przedrostka post‑ symbolizuje wyższy etap ewolucji, jaki miałby dokonać się
dzięki postępowi technologicznemu. Max More wyróżnia dwie płaszczyzny osiągnięcia
stanu postczłowieka:
– memetyczną, gdzie człowiek dzięki neurochemii byłby w stanie sam doko
nywać zmian i manipulować własnymi zdolnościami motywacyjnymi oraz
psycho- logicznymi;
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– fizyczną, w której modyfikacje genetyczne, psychologiczne, neuropsychologiczne
oraz neurochemiczne dokonywane na człowieku, zmieniają jego charakter do tego
stopnia, iż nie może być on dłużej klasyfikowany jako Homo Sapiens4.
Human enhancement, czyli doskonalenie człowieka, jest definiowane przez badaczy
na kilka sposobów. Według definicji podawanej przez Institute for Ethics and Emerging
Technologies (IEET) to wszelkiego rodzaju próby tymczasowego lub trwałego przezwyciężenia obecnych ograniczeń ludzkiego ciała za pomocą środków naturalnych lub sztucznych5. Pojęcie to można wytłumaczyć także w sposób szerszy jako proces nadający jednostce ludzkiej zdolność wykraczającą poza naturalne umiejętności, gdzie zdolność ta jest
zintegrowana z wnętrzem ciała, bądź przytwierdzona do tego ciała lub połączona z nim
w taki sposób, że przynosi efekty podobne do wzmocnienia wewnętrznego lub organicznego6. W procesie doskonalenia człowieka uczestniczą cztery obszary technologiczne,
które skrótowo określane są mianem Nano‑Bio‑Info‑Cogno (NBIC)7. Akronim NBIC
oznacza konwergencję takich elementów jak nanotechnologia, biotechnologia, technologia informacyjna, nauki kognitywne.
Bardziej precyzyjnym pojęciem jest cyborgizacja. Wywodzi się ona z zagadnienia cybernetyki, czyli nauki o procesach sterowania oraz przekazywania i przekształcania informacji w systemach takich jak np. maszyna, organizm żywy, społeczeństwo8.
Sam termin „cyborgizacja” został ukuty w 1960 r. przez amerykańskich naukowców
Manfreda Clynesa oraz Nathana S. Kline’a. W wyniku badań w ramach programu kosmicznego wysnuli oni koncepcję o tym, że aby podbić przestrzeń kosmiczną trzeba
będzie zmodyfikować ciało ludzkie – przystosować je do warunków panujących w kosmosie – m.in. poprzez zespolenie z maszyną kontrolującą funkcje życiowe9. Pojęcie
Clynesa i Kline’a początkowo składało się z dwóch wyrazów: organizm cybernetyczny
(cybernetic organism), lecz niedługo później dokonano ich zespolenia, w wyniku czego
powstało słowo cyborg. Cyborg to w najprostszym rozumieniu organizm, w najczęstszym przypadku człowiek, który został ulepszony sztucznymi mechanizmami, aby być
szybszym i silniejszym10. Warto zaznaczyć jednak, iż choć nie wszyscy badacze zgadzają się na wykorzystywanie tego pojęcia do nazwania automatycznego, sztucznego organizmu zaprogramowanego na podobieństwo człowieka, wśród części z nich panuje
przekonanie o konieczności klasyfikacji biologicznie wzmocnionej maszyny w kategorii cyborga. Proces cyborgicznego doskonalenia człowieka odbywać się może na trzech
odrębnych, lecz blisko związanych płaszczyznach, takich jak:
– podnoszenie zdolności fizycznych, dzięki którym dokonujemy interakcji z otoczeniem;
– wzmacnianie i poprawianie zdolności kognitywnych, gdzie celem jest lepsze i szybsze przyswajanie oraz przetwarzanie informacji;
– usprawnianie zdolności postrzegania zmysłowego11.

Cyborgizacja a perspektywa prawna
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Wyzwaniami towarzyszącymi procesowi cyborgizacji z perspektywy prawnej i etycznej są m.in.: wystąpienie nowych form szkód, kwestia odpowiedzialności cywilnej za
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popełnione czyny, prawo do integralności cielesnej, technologiczne implikacje dla procesu zarządzania i procesu decyzyjnego, implikacje dla prawa karnego (w tym odpowiedzialność karna), roszczenia związane ze szkodami powstałymi w wyniku udoskonalenia lub jego braku, tworzenie regulacji związanych z procesem doskonalenia i jego
przebiegiem oraz definiowanie ulepszeń do celów regulacji, ochrona danych i hakowanie urządzeń czy polityczny wymiar regulacji12.
Będąc nową i niezupełnie odkrytą płaszczyzną, cyborgizacja wymaga stworzenia
wielu norm, określających w sposób podstawowy jej zastosowanie militarne. Reguły
te, bazujące na zasadach ustanowionych przez prawo i etykę, mogą być konstruowane
w obrębie pięciu podstawowych obszarów, takich jak:
– prawo konfliktów zbrojnych;
– prawa człowieka, odnoszące się do udoskonalanej istoty ludzkiej;
– implikacje, jakie prawa człowieka przynoszą dziedzinie technologii udoskonalania;
– aspekty praw człowieka związane z reintegracją udoskonalonych żołnierzy ze społeczeństwem cywilnym;
– poczytalność i odpowiedzialność indywidualna za popełnione przestępstwa13.
Prawo konfliktów zbrojnych oraz kwestie związane z poddawaniem żołnierzy pod
modyfikację wydają się głównymi dziedzinami, które wymagają stworzenia nowych
norm w odniesieniu do procesu cyborgizacji. W przeszłości narzędzia wojny same
w sobie mogły jedynie wpływać zewnętrznie na żołnierza. Dziś, w sposób zdecydowany, oddziaływanie to przeradza się bardziej w kierunku „budowania” żołnierza – teraz
jest on ponownie skonstruowany i ponownie zaprogramowany tak, aby pasował całkowicie
do systemów uzbrojenia, stanowiąc ich część integralną14. Sposób, w jaki wojsko dopasowuje żołnierzy do maszyn oraz pewne aspekty maszyn do żołnierzy, sprawia, że człowiek w całym tym procesie staje się „przedłużeniem” wykorzystywanej na wojnie broni,
stanowi uzupełnienie ograniczeń technologii15. Niektórzy są zdania, że żołnierz naszpikowany technologicznymi udoskonaleniami może być prawnie traktowany w przyszłości jako nowa broń – toteż podlegałby pod prawo nadane przez Konwencję Genewską.
Powyższe stanowisko oparte jest przede wszystkim na czterech argumentach:
– żołnierz sam w sobie stanowi najstarszą broń, jaka istnieje – ze względu na brak wykształconych narzędzi walki, praczłowiek w celu przetrwania sam musiał się nim stać;
– w momencie, gdy dochodzi do walki wręcz człowiek sam w sobie staje się ostatnią
bronią – narzędziem, jakie może być użyte w bitwie, ze względu na niedostępność
innych środków;
– organizmy żywe (takie jak psy, słonie, nosorożce i inne) mogą być traktowane jako
swego rodzaju narzędzie wykorzystywane na rzecz działań wojennych;
– autonomiczne roboty uznawane są jako prawnie regulowana broń – to samo może
tyczyć się żołnierza‑cyborga, egzystującego na styku robota i organizmu żywego,
którego części ciała zostały wymienione z biologicznych na mechaniczne16.
Jednakże, rozumowanie to nie jest do końca poprawne. Każdy człowiek, bez względu na to, czy został udoskonalony cyborgicznie, jako żołnierz jest podmiotem prawa genewskiego, a tym samym nie powinien być traktowany w sposób przedmiotowy. Zmiana statusu człowieka na broń stanowi istotną kwestię dla prawa humanitarnego, które
zakazuje wykorzystywania ludzi w tej kategorii. Zagadnienie legalności cyborgizacji
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i to, czy powinna ona zostać prawnie uregulowana (z braku regulacji wynika całkowita legalność, otwierająca spore pole do nadużyć) powinno być rozpatrywane dwukierunkowo: człowiek jako podmiot prawny oraz traktowane odrębnie technologie przez
niego używane (np. egzoszkielet), definiowane jako broń. Ważne, aby unormowania
odróżniały cyborga jako udoskonalonego technologicznie człowieka od robota, gdyż
ich status jest odmienny17.
Podstawowym problemem związanym z przyrównywaniem autonomicznych robotów i udoskonalonego technologicznie organizmu ludzkiego, jest określenie tego, gdzie
leży granica pomiędzy człowiekiem a bronią. Alan Turing, brytyjski matematyk, już
w 1950 r., w jednym ze swoich artykułów, wysnuł tezę, iż w przyszłości nie będziemy
mogli odróżnić inteligencji ludzkiej od inteligencji maszyn – kwestie nauczenia robotów tego, jak odczuwać emocje, czyli osiągnąć pierwiastek ludzki, w jego mniemaniu
to kwestia odpowiedniego zaprogramowania. Tym samym, pytaniem pozostaje to, czy
w przyszłości będzie można traktować udoskonalonego technologicznie żołnierza jako
broń. Kwestia tego, czy człowiekiem‑bronią jest już połączenie bionicznej protezy z organizmem ludzkim, czy jednak potrzeba znacznie więcej zaimplantowanych i doczepionych technologii, jest nadal sporna.
Warto zastanowić się w tym miejscu nad definicją broni. Nazywamy w ten sposób
wszelkie środki walki używane w operacjach o charakterze bojowym, które mogą powodować obrażenia lub śmierć osób oraz uszkadzać lub niszczyć przedmioty czy budynki18. Stosowanie tego rozumienia pozwala na zakwalifikowanie w przyszłości żołnierzy
przekształconych i zmodyfikowanych technologicznie w ramy pojęcia broni. W I Protokole Dodatkowym do Konwencji Genewskich stwierdzono, że przy prowadzeniu badań, prac rozwojowych, nabywaniu lub wprowadzaniu nowej broni, nowego środka lub
metody prowadzenia wojny Wysoka Umawiająca się Strona jest obowiązana ustalić, czy
ich zastosowanie byłoby w pewnych lub we wszelkich okolicznościach zakazane przez postanowienia niniejszego protokołu lub przez jakikolwiek inny przepis prawa międzynarodowego odnoszący się do tej Wysokiej Umawiającej się Strony19. W związku z tym, w przyszłości możemy spodziewać się, że udoskonalony cyborgicznie żołnierz może stać się
prawnie określony jako broń. Wymagałoby to jednak określenia wielu determinant,
toteż taka sytuacja może długo czekać na prawne usankcjonowanie.
Obecnie, przez pryzmat prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych, podstawą
działania na polu walki mają być trzy elementy, takie jak:
– zasada rozróżniania (zawarta w art. 52, ust. 2 oraz art. 51, ust. 4 Protokołu Dodatkowego I z 1977 r.) – atakom mogą być poddane jedynie cele wojskowe;
– proporcjonalności (uwzględniona m.in. w niektórych postanowieniach Protokołu
Dodatkowego I z 1977 r., p. art. 57, ust. 2b PD I) – należy zaprzestać działania generującego szkody cywilne o rozmiarach nadmiernych w stosunku do oczekiwanej
konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej;
– humanitaryzmu zbędnego cierpienia i nadmiernego okrucieństwa (zawarta w Deklaracji petersburskiej z 1868 r., art. 22 regulaminu haskiego z 1907 r., art. 35 Protokołu Dodatkowego I z 1977 r. oraz klauzuli Martensa (art. 1, ust. 2 PD I)) – mówi
o tym, iż państwa nie mają nieograniczonych możliwości doboru środków prowadzenia wojny i muszą się zawsze kierować humanitaryzmem.
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Niezwykle istotne jawi się pytanie, w jaki sposób żołnierz cyborgiczny wpisuje się
w funkcjonowanie owych trzech zasad.
W odniesieniu do pierwszej z nich, można stwierdzić, że dzięki zwiększeniu ilości
i jakości na bieżąco dostarczanych żołnierzowi danych o otoczeniu, będzie on mógł
w skuteczniejszy sposób przestrzegać tej normy. Być może w odległej przyszłości, dzięki
urządzeniom umożliwiającym np. odczytanie emocji czy myśli, można będzie w ferworze walki szybciej odróżnić bezbronnego cywila od walczącego wroga.
W zasadzie proporcjonalności spotykamy się z dwoma rozumieniami w tym kontekście. Po pierwsze, żołnierz, który jest silniejszy, bardziej odporny i skuteczny w walce, będzie sam mógł wyrządzić znacznie bardziej rozległe szkody w imię większej korzyści wojskowej. Z drugiej jednak strony, technologie umożliwiające bardziej precyzyjne
ataki sprawiają, że zasada proporcjonalności nie będzie wykorzystywana tak często.
W kontekście ostatniej normy – zbędnego cierpienia i nadmiernego okrucieństwa – możemy mieć do czynienia z dwoma skrajnymi postawami. Dzięki udoskonaleniom technologicznym, bezkrwawe pojmanie przeciwnika może być na porządku
dziennym. Jednak w niektórych przypadkach może dojść do poważnego łamania tej
zasady – historia niejednokrotnie pokazała, iż działanie z pozycji „silniejszego” przynosiło często wyjątkowe okrucieństwo w działaniu (np. tortury stosowane wobec jeńców
w Guantanamo).

Cyborgizacja a etyka
W nieco innym świetle cyborgizacja na płaszczyźnie militarnej jest ukazywana przez
etykę. Głównym zagadnieniem zdaje się być w tym obszarze kwestia doświadczeń naukowych prowadzonych na ludziach, które wymagane są w procesie tworzenia udoskonaleń. Unormowane są one przede wszystkim przez kodeks norymberski oraz Deklarację Helsińską20.
Samo hasło „wojskowej konieczności” nie może stanowić usprawiedliwienia dla
wielu niedopuszczalnych działań (np. w odniesieniu do wymogu dobrowolnej zgody
pacjenta na dokonywanie na nim eksperymentów naukowych)21. Ponadto, pojawia się
pytanie o okoliczności, w jakich można wydać żołnierzowi (którego w wojsku obowiązuje posłuszeństwo wobec osób wyższych rangą) rozkaz o konieczności poddania się
np. zaimplantowaniu ryzykownych i niepewnie działających technologii. Oczywiście
trzeba zauważyć, że w sytuacjach znajdujących się na granicy moralnej, istnieje zdolność do okazania nieposłuszeństwa – są jednak drogi, które mogą ułatwić obejście tego
elementu. Wynikające z procesu doskonalenia długoterminowe zagrożenie dla zdrowia podczas prowadzenia badań, czy problem z odwracalnością udoskonaleń, stanowią
sporą etyczną przeszkodę na drodze cyborgizacji22. Trzeba zauważyć także jedną bardzo ważną kwestię – kraje posiadające armię złożoną głównie z wolontariuszy, w przeciwieństwie do krajów o przymusowej służbie wojskowej, będą musiały w większym
stopniu respektować prawa człowieka wewnątrz swoich struktur23. W sytuacji, gdy nie
będą tego czyniły, mogą narazić się na obniżenie chęci wstąpienia do armii wśród potencjalnych rekrutów.
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Utrudnieniem w odniesieniu do uzyskania od żołnierza zgody na przeprowadzenie na nim badań i udoskonalenia jego ciała, które niesie ze sobą spore konsekwencje,
jest wymóg zachowania tajemnicy wojskowej, będącej na każdym poziomie prowadzenia walki niezwykle istotnym elementem24. Trudnym w tym kontekście jawi się przede
wszystkim pytanie o to, jak uzyskać świadomą zgodę od osoby poddawanej eksperymentom w sytuacji, gdy dana technologia jest ścisłą tajemnicą i pewne jej elementy nie
mogą ujrzeć światła dziennego. Z jednej strony, konieczność zachowania przeciwnika
w nieświadomości i uniemożliwienia mu zdobycia informacji o wprowadzanych udoskonaleniach jest czymś, co powinno być kwestią kluczową i podstawową. Z drugiej
jednak strony, w takiej sytuacji żołnierz musiałby godzić się w świadomy sposób na prowadzenie na nim eksperymentów o niewiadomym przebiegu i niewiadomych dla niego
skutkach.
Co więcej, ostatnio pojawiły się głosy etyków, takich jak m.in. Ingmar Persson i Julian Savulescu, którzy w swoich poglądach uważają wzmocnienie moralnego procesu
decyzyjnego człowieka za działanie konieczne – nie byłoby w tym nic spornego, gdyby
nie fakt, iż chcą oni dokonać tego poprzez użycie technologii neurologicznych25. Z użyciem owych technologii może wiązać się wiele niepożądanych skutków – jak wykazuje
Jens Clausen, mogą należeć do nich zaburzenia mowy, ubytki i zaburzenia pamięciowe,
zwiększona agresja, hipomania, depresja czy samobójstwo26. Dokładne prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych skutków nie jest jednak znane, gdyż wyniki wielu
badań różnią się między sobą. W związku z tym, pomimo pozytywnych pobudek stojących za tą ideą, może okazać się, że poprawianie sprawności kognitywnej człowieka
może stać się na wojnie czymś, co paradoksalnie zaburzy zdolności do przestrzegania
prawa konfliktów zbrojnych.
Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest zagrożenie niewłaściwym wykorzystaniem badań nad ulepszeniami. Ze względu na istnienie tzw. problemu podwójnego
zastosowania (możliwości wykorzystania zarówno dla osiągnięcia celów dobrych, jak
i złych), możemy spotkać się z sytuacją, gdzie odnalezieniu technologii minimalizującej odczuwanie bólu będzie towarzyszyło odkrycie metody zadawania ogromnego
bólu bez konieczności ranienia ciała. Tym samym, może okazać się, że ze względu
na opinie osób decyzyjnych, częściej wykorzystywane będą brutalniejsze dokonania
technologiczne.
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W wyniku pojawienia się żołnierza‑cyborga, z pewnością będą musiały zostać zrewidowane niektóre przepisy prawne, w szczególności w odniesieniu do traktowania jako
broń człowieka udoskonalonego technologicznie. Muszą zostać także przemyślane zasady etycznego zachowania, czy to na polu walki, czy także w laboratoriach i ośrodkach badawczych, które będą wprowadzały udoskonalenia technologiczne. Cyborgizacja może naruszać szereg norm i praw podstawowych, takich jak godność, równość,
wolność i prawo do prywatności, a tym samym konieczne jest jej prawne uregulowanie
w sposób kompleksowy.
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Hipomania, inaczej zespół hipomaniakalny, to stan nadmiernie podwyższonego nastroju, mogący stanowić jeden z epizodów choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) i doprowadzić do istotnego
pogorszenia funkcjonowania psychospołecznego. Tamże.
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Militarne i polityczne implikacje
partnerstwa strategicznego
Stanów Zjednoczonych i Izraela
Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie intensywności i wagi strategicznego partnerstwa Stanów Zjednoczonych i Izraela w oparciu o militarną oraz polityczną
koncepcję współpracy. Ponadto, praca ta służy jako swego rodzaju prognoza, próbująca wyjaśnić możliwy kształt relacji amerykańsko‑izraelskich w przyszłości podczas
prezydentury Donalda Trumpa. Artykuł rozpoczyna się przedstawieniem obecnych
stosunków Stanów Zjednoczonych z bliskowschodnim sojusznikiem oraz determinantów izraelskiej polityki zagranicznej. Następnie wskazuje na historyczne uwarunkowania partnerstwa strategicznego między USA a państwem żydowskim. Główna
część artykułu została poświęcona opisowi współpracy sojuszniczej w odniesieniu do
różnych sektorów wojskowych. Artykuł kończy się podsumowaniem oraz oceną istoty
sojuszu.
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Priorytet Izraela – bezpieczeństwo państwa
w nieprzyjaznym środowisku
Istnieje wiele możliwości zastosowania teorii bezpieczeństwa oraz stosunków międzynarodowych w odniesieniu do Bliskiego Wschodu. Jednak najbardziej istotną z punktu widzenia tego strategicznego partnerstwa jest teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa Barry’ego Buzana i Ole Waevera. Bliski Wschód należy rozpatrywać przez
jego historyczną integrację z globalnym systemem zarówno politycznym, jak i gospodarczym. W istotny sposób warunkuje to samą definicję państwa i ograniczone możliwości jego działania w ujęciu bliskowschodnim. Ponadto, zrozumienie stosunków
międzynarodowych na Bliskim Wschodzie oraz relacji poszczególnych państw tego
regionu z mocarstwami światowymi ma charakter instytucjonalny. Skupia się zatem
na czynnikach wpływających na procesy decyzyjne w granicach państwa. Analizując
relacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie trzeba również brać pod uwagę także
kilka poziomów. Pierwszy z nich dotyczy stricte globalnych struktur władzy. Drugi
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odnosi się do konkretnych regionów. Trzeci natomiast skupia się na ruchach państwowych oraz społecznych1.
Obecne stosunki amerykańsko‑izraelskie charakteryzują się stabilną i rozległą
współpracą. Rząd premiera Izraela Benjamina Netanjahu optymistycznie przyjął nominację Trumpa na nowego prezydenta USA. Obaj przywódcy spotkali się w lutym
2017 r. w Waszyngtonie. Pozytywny wpływ na te relacje miały także wybory na kluczowe stanowiska polityków amerykańskich o silnej pozycji w społeczności żydowskiej.
Jared Kushner został specjalnym doradcą prezydenta ds. Bliskiego Wschodu, a David
Friedman – ambasadorem USA w Izraelu2.
Podstawowym celem Trumpa jest przede wszystkim moralna naprawa relacji ze
społeczeństwem Izraela. Prezydent nie jest jednak skłonny do akceptacji izraelskich
postulatów, które mogłyby zantagonizować państwa arabskie. Priorytetem polityki
amerykańskiego przywódcy jest także zwiększenie skuteczności walki z tzw. Państwem
Islamskim oraz ograniczanie wpływów Iranu w regionie. Natomiast premier B. Netanjahu oprócz współpracy wojskowej ma nadzieję, że USA wywrą większy nacisk na
władze Autonomii Palestyńskiej. Liczy on także na złagodzenie stanowiska Stanów
Zjednoczonych w kwestii rozbudowy osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu3.
W sprawach zagranicznych Izrael oczekuje natomiast zaostrzenia sankcji wobec Iranu
oraz większego zaangażowania Waszyngtonu w kwestię wojny w Syrii4.
W polityce zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej Izraela dominuje priorytet zapewnienia bezpieczeństwa. Strategii bezpieczeństwa narodowego nie opisuje jednak
żaden zwarty, oficjalny dokument. Bardziej czytelnie natomiast opisana jest doktryna
obronna państwa. Kanoniczną zasadą polityki zagranicznej nieprzerwanie od czasów
Dawida Ben Guriona (pierwszego premiera Izraela) jest założenie, że Izrael musi posiadać przynajmniej jednego opiekuna spośród światowych potęg. Partnerstwo strategiczne, wsparcie ze strony mocarstw, działania polityczne oraz skuteczne odstraszanie to
w doktrynie bezpieczeństwa narodowego główne instrumenty pozwalające ograniczać
prawdopodobieństwo otwartego konfliktu. Mimo stosowania szerokiego spektrum instrumentów, m.in. dyplomacji i wywiadu, to w kreowaniu polityki zagranicznej zdecydowanie dominuje jednak czynnik wojskowy5.
Polityka zagraniczna Izraela jest ściśle związana z polityką bezpieczeństwa, którą
wyznacza Strategia Sił Obronnych Izraela (The Israel Defense Forces Strategy, IDF Strategy) z lipca 2016 r. Jest to teoretyczna i praktyczna podstawa dla wszystkich innych dokumentów wojskowych, uwzględniająca interesy narodowe Izraela. Dokument ten został napisany w oparciu o Plan Wieloletni, dlatego posiada wielowymiarowy charakter.
Strategia koncentruje się na dwóch zagadnieniach: koncepcji obrony Izraela oraz opisie
środowiska regionalnego i globalnego. Podstawowymi założeniami polityki bezpieczeństwa w myśl tej doktryny są: ochrona istnienia państwa i integralności terytorialnej, promocja żydowskich i demokratycznych wartości oraz umocnienie rangi Izraela
na arenie międzynarodowej i regionalnej. IDF Strategy wiele uwagi skupia na opisie zagrożeń dla państwowości Izraela. Dzieli je na zagrożenia o charakterze bliższym (Liban,
dysfunkcyjna Syria, Hezbollah, Hamas, tzw. Państwo Islamskie oraz Globalny Dżihad)
i dalszym – Iran6.
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Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie
II wojna światowa zakończyła okres izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych i uczyniła
je globalnym mocarstwem. Od tego momentu Bliski Wschód stanowi jeden z kluczowych obszarów zainteresowania USA. Administracja prezydenta Jimmy’ego Cartera
jako pierwsza zaczęła wdrażać formę współpracy strategicznej z Izraelem w główny
nurt polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Uczyniła wówczas izraelski przemysł zbrojeniowy uprawnionym do sprzedaży swoich technologii do USA. Podobnym stosunkiem do Izraela charakteryzowała się także polityka Ronalda Reagana,
który dostrzegał to państwo jako potencjalnego uczestnika zimnej wojny. 31 listopada 1981 r. rządy Stanów Zjednoczonych i Izraela podpisały Memorandum of Understanding on Strategic Cooperation (MOU)7 oficjalnie nazywane „strategiczną współpracą”. W ramach tego porozumienia dwa lata później utworzono specjalną komórkę
Joint Security Assistance Planning Group ( JSAP). Jej zadaniem było omawianie planów przeciwdziałania radzieckiemu zagrożeniu oraz wymiana sprzętu wojskowego
pomiędzy sygnatariuszami. Strategiczne partnerstwo uczyniło Izrael de facto jednym
z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych oraz zinstytucjonalizowało ich
kontakty wojskowe.
W 1989 r. natomiast Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na utworzenie składów
broni w Izraelu do użytku własnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych do użytku IDF. Państwo żydowskie otrzymało dostęp do tych zapasów m.in. podczas wojny
w 2006 r. przeciwko Hezbollahowi w Libanie oraz operacji przeciwko Hamasowi w lipcu 2014 r8. W 1987 r. amerykański Kongres określił Izrael ważnym sojusznikiem USA
spoza NATO9, pozwalając jednocześnie izraelskiemu przemysłowi zbrojeniowemu
konkurować na równi z członkami Sojuszu w zakresie handlu sprzętem wojskowym.
Rok później podpisano kolejne MOU, które obejmowało wszelkie wcześniejsze wzajemne deklaracje oraz ustanawiało regularne ćwiczenia wojskowe i wspólne prace nad
produkcją taktycznych pocisków balistycznych The Arrow. Technologia ta stanowi jeden z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwrakietowej, który zapewnia Izraelowi niezbędną zdolność do zwalczania pocisków balistycznych typu Scud10.
Sojusz z Izraelem stanowi istotny filar polityki USA w regionie, wpływając na możliwości i sposoby realizacji interesów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Z jednej
strony, izraelskie władze są oparciem politycznym, wojskowym i wywiadowczym dla
USA. Z drugiej jednak, utrzymywanie ścisłych więzi amerykańsko‑izraelskich zwiększa
niechęć wobec Stanów Zjednoczonych w państwach muzułmańskich. Utrudnia to np.
odgrywanie przez władze w Waszyngtonie roli mediatora w bliskowschodnim procesie pokojowym. Niezależnie od różnic i napięć obie strony są skazane na współpracę.
Izrael nie ma alternatywnego sojusznika w świecie zachodnim. Nie będą nim kraje Unii
Europejskiej, w których liczne społeczności muzułmańskie w coraz większym stopniu
warunkują postawę ich rządów w sprawach bliskowschodnich. USA z kolei nie znajdą
drugiego tak pewnego sojusznika na Bliskim Wschodzie11.
Mimo, że relacje amerykańsko‑izraelskie podczas prezydentury Baracka Obamy
wydawały się napięte, to sojusz między tymi państwami miał zawsze silne podstawy, a współpraca przynosiła obopólne korzyści. Zarówno Izrael, jak i USA nie mają
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wartościowej alternatywy dla realizacji swoich interesów. Amerykańsko‑izraelska
współpraca o charakterze polityczno‑wojskowym stanowi przykład jednego z najbardziej trwałych sojuszy o charakterze bilateralnym na świecie. Od początku utworzenia państwa Izrael, Stany Zjednoczone, z mniejszym lub większym zaangażowaniem,
wspierają jego rozwój. Podkreślają przy tym jednocześnie na arenie międzynarodowej
prawo Izraela do niepodległości i integralności.
W kwestii obrony narzędziami tego wsparcia jest nie tylko bezpośrednia pomoc
finansowa, ale również sprzedaż nowoczesnego uzbrojenia, wspólne ćwiczenia, a także
wsparcie technologiczne. Ścisła współpraca, oprócz wspólnych interesów, jest możliwa
dzięki silnie rozbudowanemu sektorowi zbrojeniowemu zarówno w USA, jak i w Izraelu. Przy jednej trzeciej udziału w światowym eksporcie broni, Stany Zjednoczone były
największym eksporterem broni w latach 2012‑2016. W porównaniu z latami 2007
‑2011, zwiększył się on o 21%. Prawie połowa tego eksportu trafiła na Bliski Wschód12.
Natomiast izraelski import broni był względnie stabilny w latach 2007‑2016, zwiększając się o 12% między latami 2007‑2012 a 2012‑201613.
Dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych, Izrael był w stanie stworzyć nowoczesne
siły zbrojne, których wyszkolenie i wyposażenie skutecznie pozwala zapewniać bezpieczeństwo w otoczeniu wrogiego środowiska arabskiego. Co więcej, pomoc Amerykanów pozwoliła również na budowę własnego przemysłu zbrojeniowego, który stawia Izrael w pierwszej dziesiątce największych światowych eksporterów uzbrojenia14.
Ugruntowaniu wzajemnych relacji sprzyjają również zaangażowanie amerykańskiego
przemysłu zbrojnego w Izraelu oraz intensywna współpraca wywiadowcza i sił specjalnych. Można zatem zakładać, że niezależnie od rozbieżności, współpraca amerykańsko
‑izraelska będzie w przyszłości kontynuowana.
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Jednym z najważniejszych wspólnych przedsięwzięć jest udział Izraela w zakupie oraz
projektowaniu F‑35 Joint Strike Fighter – amerykańskiego wielozadaniowego samolotu 5. generacji. W lutym 2003 r. Stany Zjednoczone i Izrael podpisały umowę o współpracy w ramach opracowywania najnowszego projektu amerykańskiego samolotu wielozadaniowego. Izrael zamówił 50 sztuk F‑35, z możliwością zwiększenia ich liczby
do 75, stając się tym samym pierwszym krajem, który otrzymał możliwość zakupu
tego sprzętu. Izraelska wersja amerykańskiego F‑35 to F‑35I Adir, którego modyfikacja opiera się na własnym systemie obrony C4 (command, control, comunications,
computers). Będąc częścią systemu awionicznego, C4 wprowadza nowy poziom swobody dla Sił Powietrznych Izraela, torując drogę do wprowadzenia dodatkowych zaawansowanych funkcji w przyszłości15. W ramach transakcji offsetowej Stany Zjednoczone zgodziły się dokonać wzajemnych zakupów sprzętu od izraelskich koncernów
zbrojeniowych.
Jeśli Izrael zdecyduje się na zakup wszystkich 75 F‑35 łączny koszt zakupu samolotów może wynieść cztery mld USD. Począwszy od 2016 r. Izrael otrzymał od firmy
Lockheed Martin 99,3 mln USD z tytułu budowy komponentów dla F‑35. Od 2013 r.
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izraelska firma Elbit Systems oraz amerykańska Rockwell Collins wspólnie opracowują
system wyświetlania obrazu w hełmie pilota (helmet‑mounted display system, HMDS),
który został dołączony do wyposażenia wszystkich pilotów F‑3516. Oprócz standardowych funkcji HMD oferowanych przez inne systemy, HMDS w pełni wykorzystuje
zaawansowaną architekturę awioniki F‑35 i zapewnia pilotowi obrazowanie w warunkach dziennych lub nocnych. System został wyposażony również o ulepszoną kamerę
noktowizyjną, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, automatyczne wyrównywanie i ulepszanie obrazu17.
Stany Zjednoczone aktywnie wspierają również izraelski program obrony przeciwrakietowej. Od 2006 r. oba państwa wspólnie opracowują technologię systemu Proca Dawida (David’s Sling). Składa się ona ze stacji radarowych, pocisków typu Stunner
oraz sieci i centrum zarządzania polem walki. Posiada zdolność do zwalczania pocisków balistycznych o zasięgu od 70 do 250 km. Funkcjonuje w oparciu o działanie
izraelskiego wielozadaniowego radaru typu MMR18. Proca Dawida jest wspólnie opracowywana przez izraelskiego wykonawcę Rafael Advanced Defense Systems oraz amerykańskiego kontrahenta Raytheon. System ten służy do przechwytywania samolotów
wroga, dronów, taktycznych pocisków balistycznych, rakiet średniego i dalekiego zasięgu oraz pocisków samosterujących. Proca Dawida wchodzi w skład narodowego systemu obrony przeciwrakietowej Izraela. Stanowi pośredni element między systemem Arrow a Żelazną Kopułą (Iron Dome). W 2016 r. za zgodą Kongresu Stany Zjednoczone
przekazały około 1,4 mld USD na koszty produkcji i ogólne utrzymanie tego sprzętu.
Natomiast we wrześniu 2016 r. oba rządy podpisały ponowne MOU na okres 10 lat.
W ramach wspólnych ustaleń zapewniono Izraelowi rekordową sumę 38 mld USD na
pomoc wojskową w ramach amerykańskiego programu zagranicznego finansowania
militarnego (Foreign Military Financing)19, w tym przede wszystkim na system obrony
przeciwrakietowej.
Stany Zjednoczone zapewniają także Izraelowi fundusze oraz współpracują z izraelskimi koncernami zbrojeniowymi w ramach strategicznych stosunków wojskowych.
Od sierpnia 2008 r. rządy Stanów Zjednoczonych i Izrael rozpoczęły wspólne opracowywanie systemu Arrow 3 przez amerykańskiego Boeinga oraz Israel Aerospace Industries. Arrow 3, w porównaniu do wcześniejszych systemów Arrow 1 i Arrow 2, działa
z większą prędkością i na większych wysokościach oraz obejmuje szerszy zasięg, przechwytując pociski balistyczne podczas ich trajektorii w przestrzeni kosmicznej. Według przewodniczącego izraelskiej Agencji Kosmicznej system Arrow 3 może służyć
jako broń anty‑satelitarna, co uczyniłoby Izrael jednym z niewielu krajów na świecie
zdolnych do zestrzeliwania satelitów. 19 lutego 2018 r. w Izraelu odbył się pierwszy
lot testowy Arrow 3. Od 2008 r. Stany Zjednoczone przekazały na tej projekt około
375 mln USD20.
USA finansują również systemy takie jak Iron Dome lub Arrow 3, gdyż służą one wyłącznie do celów obronnych i nie mogą być wykorzystywane w ofensywie21. Centralnym
punktem interakcji między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi są połączone szkolenia
w zakresie obrony przeciwrakietowej, m.in. Juniper Cobra. Zostały one zapoczątkowane w 2001 r. i regularnie odbywają się co dwa lata. Ostatnie manewry miały miejsce
w marcu 2018 r.. Wspólne ćwiczenia pomagają wypracować taktykę przeciwdziałania
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rosnącemu zagrożeniu z możliwości wykorzystania przez przeciwników rakiet dalekiego zasięgu22. Armia Stanów Zjednoczonych nie tylko wspiera, ale również korzysta
z wielu technologicznych rozwiązań IDF. Jednym z nich jest system Litening Pod mający zastosowanie w samolotach wielozadaniowych. Pozwala on skutecznie namierzać
cele z dokładnością laserową na dużych wysokościach. Amerykanie korzystają również
z technologii Bradley Reactive Armor Tiles, która polega na tworzeniu pancerza reaktywnego przy transporterach opancerzonych23.

Dalsze obszary współpracy izraelsko‑amerykańskiej
Oprócz wsparcia dla rozwoju izraelskich systemów bezpieczeństwa i wspólnych programów wojskowych, Stany Zjednoczone współpracują z Izraelem również bezpośrednio
przy zwalczaniu zagrożeń płynących ze stron organizacji terrorystycznych, bądź innych
krajów.
Podczas operacji Protective Edge w połowie 2014 r. IDF odkryły 32 tunele biegnące
do Izraela z terytorium Hamasu. Służyły one przede wszystkim do przeprowadzania
ataków, porywania cywili oraz przemycania nielegalnych towarów i broni. Powołując
się na potrzebę zwiększania bezpieczeństwa Kongres Stanów Zjednoczonych zainicjował wspólny program badawczo‑rozwojowy w kwietniu 2015 r. mający na celu ocenę i rozwiązanie zagrożenia stwarzanego przez dywersję ze strony Hamasu. Od strony formalnej program działa na podobnych zasadach jak wspólny programu systemu
przeciwrakietowego. W ramach tej współpracy IDF podpisały kontrakt o wartości
310 mln USD z amerykańską firmą General Dynamics na produkcję opancerzonych
wozów bojowych Namer Armored Personnel Carriers (APC)24.
16 września 2017 r. natomiast utworzono pierwszą stałą amerykańską bazę wojskową w Szkole Obrony Sił Zbrojnych Izraela w pobliżu Beersheby. Jej głównym zadaniem jest wspieranie amerykańskiego kontyngentu, który zajmuje się obsługą systemu antyrakietowego. Celem obecności amerykańskich żołnierzy jest utrzymywanie
i wzmocnienie izraelskich zdolności obronnych. Podczas gdy nowa baza amerykańska
jest pierwszą zlokalizowaną stricte na terytorium Izraela, Stany Zjednoczone od prawie
10 lat utrzymują niezależną bazę wojskową znajdującą się na pustyni Negew. Na jej obszarze mieści się amerykański radar AN/TPY 2, zintegrowany z systemem obronnym
Izraela. Jego głównym celem jest wczesne ostrzeganie na wypadek ataku rakietowego
z Iranu25.
Współpraca strategiczna między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem ma miejsce nie
tylko w powietrzu, ale również na morzu. Obecność amerykańskiej VI Floty na Morzu
Śródziemnym umożliwia ścisłą współpracę między siłami morskimi oraz innymi rodzajami sił zbrojnych. W sierpniu 2015 r. miały miejsce wspólne ćwiczenia o charakterze
poszukiwawczo‑ratowniczym Reliant Mermaid. Ćwiczenia te mają na celu zwiększenie
interoperacyjności poprzez rozwijanie indywidualnych i zbiorowych umiejętności żeglarskich między ich uczestnikami. Reliant Mermaid promują również bezpieczeństwo
morskie w regionie. Ostatnie ćwiczenia odbyły się z udziałem amerykańskiego niszczyciela typu Arleigh Burke USS Porter (DGG 78)26.
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Zbieżność interesów
Powyższe rozważania wskazują, że istnieje wiele uzasadnień dla strategicznego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji Waszyngtonu w izraelski przemysł zbrojeniowy, artykuł wskazuje również na
rozległą współpracę wojskową. USA są istotnym, o ile nie najważniejszym, partnerem
Tel Awiwu na arenie międzynarodowej. Państwo żydowskie natomiast jest kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w zachodniej części Bliskiego Wschodu.
Amerykańsko‑izraelskie partnerstwo strategiczne nie jest więc tylko ważnym gwarantem bezpieczeństwa dla obu stron, ale również istotnym źródłem zysków. Mimo wielu rozbieżności i kwestii spornych izraelskie interesy narodowe pokrywają się z amerykańskimi o wiele bardziej niż jakiekolwiek interesy pozostałych państw na Bliskim
Wschodzie. Wiele antagonizmów może wynikać jednak z pozycji, jaką Stany Zjednoczone zajmują w globalnej strukturze stosunków międzynarodowych. Zgodnie z teorią
regionalnego kompleksu bezpieczeństwa główne problemy i percepcja bezpieczeństwa
Izraela oraz Stanów Zjednoczonych są do tego stopnia zbieżne, że trudno dyskutować
na ich temat oddzielnie. Tak rozległe implikacje wojskowe i polityczne wskazują zatem,
że zapoczątkowany po II wojnie światowej sojusz posiada silne podstawy, aby móc przetrwać w przyszłości. Polityka Trumpa, choć momentami niekonsekwentna, w kontekście ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie związanych z wojną w Syrii potwierdza
trwałość i istotę relacji amerykańsko‑izraelskich27.
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Nowe technologie na polu walki – na przykładzie
bezzałogowych statków powietrznych, w świetle
prawa międzynarodowego i prawa krajowego
Wraz z postępem technologicznym w dziedzinie militarnej pojawiają się nowe sposoby prowadzenia walki. Coraz nowsze innowacje rodzą problemy w postaci konieczności uregulowania ich wykorzystania w prawnych dokumentach międzynarodowych.
Spośród wszystkich nowych technologii używanych we współczesnych konfliktach,
największym zainteresowaniem cieszą się bezzałogowe statki powietrzne, tzw. drony.
Wchodzą one w skład wyposażenia sił zbrojnych nie tylko największych państw, ale także tych mniejszych1, takich jak Nigeria, Gruzja (od 2015 r.), Kazachstan, Azerbejdżan,
Turkmenistan (od 2016 r.), czy Polska i Tajwan (od 2017 r.)2. W związku z rosnącą powszechnością w wykorzystywaniu maszyn bezzałogowych, należy skonfrontować ich
użycie z przepisami prawami międzynarodowego.
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Rozwój maszyn bezzałogowych
Historia bezzałogowców sięga XIX w., lecz ich projektowanie rozpoczęło się w latach
70. XX w. Było to związane m.in. z zestrzeleniem w 1960 r. amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U‑2 nad ZSRR3. Pokazało to pewne ryzyko i potrzebę stworzenia
statków bezzałogowych, których zestrzelenie nie narażałoby życia i zdrowia pilotów.
Projektując pierwsze prototypy, zaczęto nazywać je samodzielnie latającymi statkami
powietrznymi. Dwadzieścia lat później Stany Zjednoczone rozpoczęły Joint Program
Office poświęcony wyłącznie bezzałogowcom, dzięki któremu pierwszy model RQ‑1
Predator przedstawiono w 1994 r. Po trzech latach po tym wydarzeniu został on stałym
elementem wyposażenia Sił Powietrznych USA (U.S. Air Force)4.
Początkowo bezzałogowce miały służyć zwiadowi i rozpoznaniu, później zaczęły
uczestniczyć również w działaniach bojowych. Argumentami przemawiającymi za ich
opłacalnością są np. niskie koszty produkcji, krótki okres szkolenia operatorów, brak
zagrożenia dla pilotów, skuteczność i precyzyjność, zbieranie danych, obserwacja i wielozadaniowość5. Po 2001 r. bezzałogowe statki powietrzne uzbraja się w precyzyjne
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rakiety i bomby kierowane laserem. Ponadto, pomagają one w transporcie amunicji,
wody i wyżywienia na terenach pogrążonych w konflikcie6. Bezzałogowce są obecnie
stałym wyposażeniem sił zbrojnych państw: powietrznych, morskich, lądowych i specjalnych. Zakres zadań tych maszyn ciągle się zwiększa, obejmując zakłócenia radioelektroniczne, uderzenia na cele zarówno powietrzne, jak i lądowe, a także rozpoznanie
fotograficzne i pozorację. Dzięki zastosowaniu bezzałogowców zmniejszyła się także
liczba strat wśród ludności cywilnej, jak i zniszczeń materialnych7. Za największych
producentów tych maszyn uznaje się obecnie Stany Zjednoczone, Izrael, Chiny, Francję, Indie, Niemcy oraz Turcję8.

Aspekt prawny korzystania z bezzałogowców
Bezzałogowce nie doczekały się jeszcze własnej regulacji prawnej, dlatego też rozważając słuszność ich stosowania autorka posługuje się istniejącymi dokumentami i normami międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Z technicznego punktu widzenia bezzałogowce nie są one niczym innym jak platformą służącą do przenoszenia pocisków i ładunków wybuchowych, a po uzbrojeniu
stają się środkiem prowadzenia walki. W rozumieniu art. 35. Protokołu dodatkowego
do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 1977 r. (PD I), dobór środków i metod prowadzenia walki nie jest nieograniczony – przy wyborze należy mieć na uwadze niezadawanie
zbędnego cierpienia lub wywoływanie rozległych, długotrwałych i poważnych szkód w środowisku naturalnym9. Niemniej, nieuzbrojone bezzałogowce nie stanowią zagrożenia,
a ich uzbrojenie jest legalne z punktu widzenia prawa humanitarnego, pod warunkiem
przestrzegania art. 35 PD I10. Co więcej, prawo międzynarodowe publiczne nie zawiera
bezwzględnego zakazu używania bezzałogowców w działaniach zbrojnych.
Po uznaniu, że bezzałogowe statki powietrzne są legalnym środkiem walki w oparciu o międzynarodowe prawo humanitarne, należy zbadać, czy przy ich zastosowaniu
przestrzegane są zasady: rozróżnienia, proporcjonalności i obowiązku przedsięwzięcia
środków ostrożności. Ponadto, zwraca się uwagę na wspomniany art. 35 PD I o zakazie powodowania nadmiernego cierpienia. Co więcej, istotny jest również art. 3 wspólny dla konwencji genewskich z 1949 r., odnoszący się do zasady humanitaryzmu, czyli
ograniczania cierpienia, ochrony cywilów, jeńców, równego traktowania osób. Zabrania
się m.in. dokonywania zamachów, a zobowiązuje do pomocy i ratowania ludzkiego życia11.
Pierwsza zasada (rozróżnienia) to identyfikacja celu, czyli stwierdzenie kto lub co
może być celem ataku. Jest ona zawarta w art. 48 PD I, który mówi o odróżnieniu osób
cywilnych od kombatantów, a także dóbr cywilnych od wojskowych. W celu prawidłowego rozpoznania, niezbędna jest obserwacja wśród ludności cywilnej kto bierze
bezpośredni udział, a kto jest niezaangażowany w walkę. Wyniki obserwacji pozwalają
na precyzyjne i legalne ataki, a także ochronę osób niewinnych. Bezzałogowce redukują
błędy i umożliwiają podejmowanie celowych decyzji12.
W myśl zasady proporcjonalności, należy zapewnić równowagę między uwzględnieniem potrzeb wojskowych i humanitaryzmu. Zabrania się celowego atakowania
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ludności cywilnej, a w sytuacji konfliktu należy odstąpić od ataku, jeśli potencjalne straty cywilne przekraczałyby straty wojskowe przeciwnika13. W niektórych przypadkach
nie da się zapobiec rannym, jeśli znajdują się w pobliżu uzasadnionego celu uderzenia.
Bezzałogowce w tym przypadku służą do obserwacji obiektu przez pewien okres czasu i zbierania informacji o ludności oraz potencjalnych poszkodowanych, zapewniając
szczegółowe dane o obszarze docelowym. Analiza informacji pozwala określić gdzie
i kiedy znajdują są cywile, minimalizując liczbę potencjalnych ofiar14.
Środki ostrożności odgrywają ważną rolę w obszarach zaludnionych lub stanowiących zagrożenie dla cywili. Ich nieprzestrzeganie może uczynić atak niezgodnym z prawem. Ofensywa powinna być skategoryzowana jako wojskowa, a środki i metody walki
powinny prowadzić do minimalizacji przypadkowych ofiar wśród ludności. Działania
nie mogą przynosić nadmiernych ofiar i być nieproporcjonalne. Stosownym jest wydanie ostrzeżenia dla cywilów. Użycie bezzałogowców nie jest zalecane, jeśli dostępne są
inne środki i metody pozwalające ograniczenie strat ubocznych15.
Problem pojawia się przy tzw. signature strikes, czyli zabijaniu osób pasujących do
pewnego wzoru. W przypadku takiego ataku ofiarami są osoby, które w danej chwili nie
stanowią zagrożenia, jednak niosą za sobą pewne niebezpieczeństwo. Działanie stałoby
się jednym z powszechnych sposobów prowadzenia walk, jeśli przy wyborze celu ataku
znajdowałby się prawnik potwierdzający zgodność takie akcji z prawem humanitarnym.
Kolejnym problemem jest zachowanie zasady proporcjonalności i minimalizowania
strat, które mogą być kwestionowane i nieobiektywne. Ponadto, panuje przekonanie
o ochronie sił własnych, dlatego też wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych jest bardziej popierane, ze względu na bezpieczeństwo operatorów i stosunkowo
małe straty po utracie bezzałogowców.
Co więcej, pilotów samolotów załogowych nie traktuje się na równi z operatorami
statków bezzałogowych. Piloci samolotów nie widzą na kogo zrzucają bomby, natomiast operatorzy bezzałogowych statków powietrznych czasami obserwują cel przez
wiele dni i jego neutralizacja może być dla nich traumatycznym przeżyciem16. Często
zarzuca się, że operatorzy traktują sterowanie bezzałogowcem jak pewnego rodzaju grę
komputerową, w której liczy się umiejętność szybkiego i bezrefleksyjnego otwierania
ognia do celów ataku. Takie postrzeganie operacji powoduje wspomniane wcześniej
traumy i zaburzenia u operatorów17.
Niemniej jednak, bezzałogowce zwiększają bezpieczeństwo własnych żołnierzy,
ułatwiają podejmowanie decyzji oraz precyzowanie celów przy minimalizowaniu
strat ubocznych. Dodatkowym atutem jest możliwość zaprogramowania maszyny tak,
aby przestrzegała prawa humanitarnego, czyli nie odpowiadała na ataki nie atakowała
samowolnie18.
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Kontrowersje związane z wykorzystaniem bezzałogowców
Czynnikiem negatywnym postrzegania bezzałogowców w przypadku selektywnej eliminacji są tzw. straty uboczne w postaci ofiar cywilnych. Przykładem jest wydarzenie
z 13 stycznia 2006 r., kiedy wystrzelono cztery rakiety Hellfire. Celem były trzy domy
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w Pakistanie w miejscowości Demadola. W jednym z nich miał ukrywać się Ajman Al
‑Zawahiri, obecny szef Al‑Kaidy. Nie było go jednak w żadnym z budynków, a w samym
ataku zginęło 22 cywili (w tym pięć kobiet i pięć dzieci)19.
Kolejnym przykładem kontrowersji jest atak amerykańskich bezzałogowców
w sierpniu 2013 r. w Jemenie. Celem miał być miejscowy przywódca Al‑Kaidy, lecz
w wyniku błędu operatora wystrzelona z bezzałogowca rakieta uderzyła w inny samochód niż ten, w którym znajdował się przywódca. W wyniku pomyłki zginęła niewinna
rodzina20.
Notuje się także przypadki, gdy ataki kierowane są w stronę osób noszących broń,
ponieważ spełniają oni wymagania i odpowiadają wzorowi terrorystów. Należy jednak
mieć na uwadze, że na przykład w Jemenie jest to widok powszechny – obywatele posiadają karabiny do samoobrony. Takie właśnie osoby są często przypadkowymi ofiarami
ataków bezzałogowców21.
Kontrowersje prawne dotyczące użycia bezzałogowców skupiają się wokół kwestii
takich jak: kto jest operatorem maszyny, gdzie i kiedy atak jest przeprowadzony. Okazuje się, że wszystko zależy od przypadku, gdyż ze względu na specyfikę systemu istnieje
wysokie prawdopodobieństwo naruszenia prawa międzynarodowego. Przykładowo, jeśli operatorem nie jest kombatant, tylko osoba cywilna, dochodzi do naruszenia prawa,
ponieważ ci niezaangażowani w działania zbrojne nie mają prawa do uczestniczenia
w walce, a także tracą przysługującą im, jako cywilom, ochronę22.
W raporcie z 28 lutego 2014 r., sporządzonym przez sprawozdawcę ONZ ds. praw
człowieka i zwalczania terroryzmu Bena Emmersona, znajduje się informacja o co najmniej 33 atakach z użyciem bezzałogowców, które przypuszcza się, że zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa międzynarodowego. Ofiarami tychże działań jest ponad
400 cywilów. Raport opisuje działania bezzałogowców w Afganistanie, Jemenie, Iraku,
Libii, Somalii, Strefie Gazy i Pakistanie. Na samej granicy pakistańsko‑afgańskiej dokonano 220 ataków za pomocą bezzałogowców, w których zginęło 2200 osób, a ponad
660 zostało rannych. Emmerson twierdzi, że drony używane zgodnie z zasadami prawa
humanitarnego są w stanie zmniejszyć ryzyko ofiar cywilnych w konfliktach zbrojnych poprzez poprawę dostępu dowódców wojskowych do aktualnych danych sytuacyjnych23. Emmerson apeluje również o upublicznianie informacji o skutkach ataków i zastosowanych mechanizmach nadzoru, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność użycia
bezzałogowców24.
Przepisy międzynarodowe dotyczące użycia bezzałogowców, ujęte są w dokumencie
wydanym przez Europejską Organizację do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej
(European Organisation for the Safety of Air Navigation, EUROCONTROL) pt. EUROCONTROL Specifications for the Use of Military Unmanned Aerial Vehicles as Operational Air Traffic outsider Segregated Airspace. Dokument nie jest wiążący, lecz określa główne reguły wykonywania lotów przez operatorów bezzałogowców. Co więcej,
opisuje kroki podejmowane ws. bezzałogowców i podejście państw do zagadnienia.
W dokumencie przekonuje się, że bezzałogowe statki powietrzne powinny spełniać takie same kryteria, co te załogowe. Dokument EUROCONTROL jest jedyną regulacją
międzynarodową odnoszącą się do tej nowej technologii25.
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Maszyny bezzałogowe a polskie prawo
Polska jest jednym z krajów pionierskich w dziedzinie bezzałogowców. Rynek rozwija
się bardzo dynamicznie, a ich rosnąca popularność przyczyniła się do nowelizacji przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów. Zmiany w prawie pokazują, że Polska
podchodzi do bezzałogowych statków powietrznych poważnie i zauważa ich potencjał, będąc liderem na arenie międzynarodowej we wdrażaniu regulacji prawnych w tej
kwestii26.
W 2016 r. ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk
wydał rozporządzenie, będące aktem wykonawczym do ustawy Prawo lotnicze. Zakres
podmiotowy ustawy rozszerzono o bezzałogowe statki powietrzne, określając m.in. zastosowanie poszczególnych kategorii bezzałogowców, odpowiedzialność, zasady wykonywania lotów, zasady eksploatacji maszyn oraz właściwości operatorów.
W rozumieniu rozporządzenia, bezzałogowy statek powietrzny powinien posiadać
tabliczkę identyfikacyjną z nazwą właściciela urządzenia, światła ostrzegawcze, system
Failsafe27, natomiast operator winien nosić kamizelkę ostrzegawczą, a maszyna pozostawać w zasięgu jego wzroku28. Ustawa precyzyjnie wyodrębnia statki powietrzne
używane w celach rekreacyjnych lub sportowych od tych stosowanych m.in. w działalności gospodarczej i zarobkowej. Operatorzy są zobowiązani do posiadania świadectwa kwalifikacji, które pozwoli im latać bezzałogowcem z zachowaniem bezpiecznej
odległości29.
Nowe przepisy dokonują rozróżnienia na bezzałogowce ważące do 150 kg, używane
w celach rekreacyjnych lub sportowych i te od 150 kg, przeznaczone do celów innych
niż rekreacyjne lub sportowe. Pierwsze mogą być używane wyłącznie w zasięgu wzroku,
a w ustawie zwane są modelami latającymi. Latanie odbywa się z zachowaniem bezpiecznej odległości od osób, mienia lub innych użytkowników, odległość pozioma od
granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób powinna wynosić
co najmniej 100 metrów, natomiast od pojazdów lub nieużywanych obiektów budowlanych nie mniejsza niż 30 metrów. W strefie identyfikacji obrony powietrznej operator
ma obowiązek poinformować o lokalizacji i czasie lotów organy służby ruchu lotniczego odpowiedzialnego za daną przestrzeń. Modelami latającymi nie można wykonywać
lotów nad terenami zamkniętymi, obiektami jądrowymi i innymi obiektami i urządzeniami, określonymi w art. 5. ust. 1 i 2 ustawy z 1997 r. o ochronie osób i mienia30.
Druga kategoria bezzałogowców, od 150 kg używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, również powinna być pilotowana w zasięgu wzroku operatora.
Pilot jest zobowiązany zachować bezpieczną odległość maszyny od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Jak
w przypadku poprzedniej kategorii bezzałogowców, istnieje obowiązek informowania
o lokalizacji i czasie przelotów w strefie identyfikacji obrony powietrznej organu służby
ruchu lotniczego odpowiedzialnego za przestrzeń. Za zgodą odpowiedniej osoby zarządzającej, loty mogą być wykonywane nad terenami zamkniętymi, obiektami jądrowymi
i innymi obiektami oraz urządzeniami, określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 1997 r.
o ochronie osób i mienia31.
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Inne formy bezzałogowych statków
Bezzałogowe statki mogą być nie tylko powietrzne, ale także i morskie. W 2014 r.
Rolls‑Royce zaprezentował projekt bezzałogowego statku towarowego, którym kapitan będzie mógł kierować z lądu. Statek miałby być bezpieczniejszy, tańszy, wydajniejszy i przyjazny dla środowiska. W projekcie przewidziano, że kontenery zajmowałyby
całą powierzchnię statku, ponieważ nie przewiduje się miejsca dla załogi. Można dzięki
temu załadować więcej towaru, zredukować ciężar statku i zmniejszyć jednocześnie zużycie paliwa. Ponadto, utrzymanie załogi generuje koszty, a pieniądze te można przeznaczyć na inwestycje w technologię i bezpieczeństwo bezzałogowych statków towarowych. W chwili obecnej używanie takich statków jest niezgodne z prawem, ponieważ
nie posiada on na pokładzie minimalnej liczby członków załogi, czyli co najmniej kilka
osób. Ponadto, temu pomysłowi sprzeciwiała się Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (The International Transport Workers’ Federation, ITF), która wyklucza
zastąpienie ludzi maszynami i stawia instynkt człowieka wyżej niż technologię. Kolejnym argumentem jest łatwiejszy atak piratów‑hakerów na taki statek. Jak przekonuje jednak wiceprezes Rolls‑Royce’a, Oskar Levander, wraz z rosnącą rolą komputerów
w nawigacji, zwiększa się szansa na zmiany i wprowadzenie do ogólnego użytku bezzałogowych statków towarowych32.

Rozwój maszyn bezzałogowych trwa
Międzynarodowe prawo humanitarne nie zakazuje używania bezzałogowców, o ile nie
są one wykorzystywane do szerzenia zbędnego cierpienia wśród ludzi i szkód w środowisku naturalnym. Prawo nie zakazuje również używania ich w działaniach zbrojnych.
Naruszenie przepisów następuje wtedy, gdy operatorem jest osoba cywilna, a pośrednio
przez bezzałogowca bierze udział w działaniach zbrojnych. W tym przypadku traci on
swoje prawa jako cywil. W Polsce sprawa bezzałogowców stała się na tyle ważna, że do
polskiego prawa lotniczego wydano rozporządzenie określające ich zastosowanie, odpowiedzialność, zasady użytkowania i rozróżnienie na kategorie.
W związku z używaniem bezzałogowców istnieje wiele kontrowersji, a niektóre
z przykładów autorka przywołała w niniejszym artykule. Główna debata powstaje nad
wspominanymi atakami signature strikes, w których atakuje się według pewnego schematu. Straty uboczne używania bezzałogowców powstają najczęściej w wyniku obrania
złego celu ataku, błędu operatora lub systemu bądź zbytniego opierania się na wzorze.
Mimo nowelizacji ustawy o bezzałogowe statki powietrzne, nadal istnieją problemy
związane z ich użytkowaniem. Tzw. „zabawkowe drony” do 600 g, pomimo swojej małej wagi, stanowią zagrożenie dla ludzi, a także infrastruktury. Mogą się rozbić w nieodpowiednim miejscu (m.in. na zbiorowisku osób). Rodzą się także problemy w związku
z rozpowszechnieniem użycia bezzałogowców do nielegalnej działalności – mogą przenosić małe pakunki na krótkich dystansach, np. narkotyki.
Zainteresowanie innymi formami bezzałogowych statków ciągle rośnie, ponieważ
do wypadków na morzu często dochodzi w wyniku błędu ludzkiego. Bezzałogowce
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miałyby zmniejszyć liczbę wypadków, zapewnić niższe koszty utrzymania załóg, rozwiązać problem niedoboru marynarzy, ograniczyć emisję szkodliwych substancji, a także przestrzegać regulacje środowiskowe33.
Dzięki postępowi technologicznemu bezzałogowce zaopatrzane są w coraz nowsze
funkcje, uzbrajane w rakiety, bomby i znajdują się w stałym wyposażeniu sił zbrojnych.
Stają się coraz bardziej precyzyjne i wydajne, lecz nadal pozostają bez własnej międzynarodowej regulacji prawnej. Wydaje się, że na razie Polska pozostaje pionierem ws.
prawnej bezzałogowców, być może to powinno wskazać kierunek innym państwom
i uświadomić konieczność wprowadzenia takich rozwiązań.
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