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Da riusz Mil cza rek*

Âwiat na roz dro ̋ u
– ewo lu cja mi´ dzy na ro do we go oto cze nia 

Unii Eu ro pej skiej 
(cz´Êç 1)

Roz wój eu ro pej skich pro ce sów in te gra cyj nych prze bie ga w roz ma -
itych sfe rach i wy st´ pu je w dwóch pod sta wo wych wy mia rach: obok ma -
jà ce go fun da men tal ne zna cze nie wy mia ru we wn´trz ne go (obej mu jà ce -
go ró˝ no rod ne zja wi ska i pro ce sy za cho dzà ce w ra mach Wspól not
Eu ro pej skich/Unii Eu ro pej skiej oraz mi´ dzy ni mi a ich paƒ stwa mi człon -
kow ski mi) ist nie je bar dzo wa˝ ny wy miar mi´ dzy na ro do wy.

W uj´ ciu syn te tycz nym wy miar ten obej mu je za rów no ca ło kształt re -
al nych sto sun ków łà czà cych pod sta wo wych ak to rów pro ce sów in te gra -
cyj nych, czy li Wspól no ty Eu ro pej skie/Uni´ Eu ro pej skà, ze Êwia tem ze -
wn´trz nym, jak i wià ̋ à ce si´ z ni mi po chod ne kwe stie ba daw cze
z roz ma ity mi aspek ta mi: po li tycz ny mi, praw ny mi, eko no micz ny mi, mi -
li tar ny mi, kul tu ro wy mi itp.

Trze ba pod kre Êliç, ˝e za rów no pod wzgl´ dem prak tycz nym, jak i po -
znaw czym pro ble ma ty ka ta na le ̋ y do za gad nieƒ nie zwy kle roz le głych,
o nie pre cy zyj nie za ry so wa nym za kre sie te ma tycz nym, a na do da tek bar -
dzo ró˝ no rod nie oce nia nych przez na ukow ców, po li ty ków i ko men ta to -
rów. Nie mniej jed nak po dej mo wa nie ich jest ko niecz ne i tym bar dziej
uza sad nio ne, ̋ e zna cze nie pro ble ma ty ki mi´ dzy na ro do we go wy mia ru in -
te gra cji eu ro pej skiej cz´ sto by wa wy raê nie nie do ce nia ne. Do ty czy to
zwłasz cza sta no wi ska tych wszyst kich, któ rzy sku pia jà uwa g´ je dy nie
bàdê głów nie na ró˝ nych aspek tach sy tu acji we wn´trz nej pa nu jà cej w ca -
łej Unii Eu ro pej skiej lub w jej po szcze gól nych paƒ stwach człon kow skich.



Te go ro dza ju po dej Êcie jest jed nak nie wy star cza jà ce, gdy˝ sfe ra sze -
ro ko ro zu mia nych re la cji UE ze Êwia tem ze wn´trz nym zy sku je co raz
bar dziej na zna cze niu. Prze ja wia si´ to nie tyl ko ro snà cà ro là wy mia ny
go spo dar czej i han dlo wej z za gra ni cà, w znacz nym stop niu de cy du jà -
cej o roz wo ju go spo da rek paƒstw unij nych. Âwiad czy o tym tak ̋ e co -
raz wi´k sza wa ga za gad nieƒ zwià za nych z po li ty kà za gra nicz nà i bez -
pie czeƒ stwa. Do wo dzà te go wy raê nie ry su jà ce si´ sła bo Êci Unii
Eu ro pej skiej, w wie lu przy pad kach nie ma jà cej po li tycz nych i mi li tar -
nych mo˝ li wo Êci wpły wa nia na naj wa˝ niej sze wy da rze nia mi´ dzy na ro -
do we (vi de nie mo˝ noÊç wy pra co wa nia spój nej po li ty ki wo bec in ter wen -
cji USA w Ira ku), a tak ̋ e co raz cz´ Êciej i co raz tra gicz niej wy st´ pu jà ce
prze ja wy woj ny z mi´ dzy na ro do wym ter ro ry zmem, ude rza jà cym bez -
po Êred nio w Eu ro p´ (jak to mia ło miej sce np. w Ma dry cie w 2004 r.
lub rok póê niej w Lon dy nie).

O wa dze mi´ dzy na ro do wych uwa run ko waƒ pro ce sów in te gra cyj nych
za cho dzà cych na Sta rym Kon ty nen cie Êwiad czy to, ˝e wie le istot nych
pro ble mów i wy zwaƒ, przed ja ki mi stoi obec nie Unia Eu ro pej ska, ma
Êci sły zwià zek z jej re la cja mi ze Êwia tem ze wn´trz nym. Na le ̋ à do nich
m.in. na st´ pu jà ce kwe stie: ko niecz noÊç za pew nie nia so bie bez pie czeƒ -
stwa ener ge tycz ne go w sy tu acji, gdy wi´k szoÊç no Êni ków ener gii kon su -
mo wa nej w Unii spro wa dza na jest z za gra ni cy, roz wià zy wa nie pro ble -
mów ochro ny Êro do wi ska na tu ral ne go, co wy ma ga Êci słej współ pra cy
z part ne ra mi na ca łym Êwie cie, i wspo mnia na wal ka z mi´ dzy na ro do -
wym ter ro ry zmem i prze st´p czo Êcià zor ga ni zo wa nà, któ ra ju˝ daw no na -
bra ła cha rak te ru po nadna ro do we go. Uj mu jàc za gad nie nie sze rzej, trze -
ba stwier dziç, ˝e od te go, w ja ki spo sób UE b´ dzie te go ty pu pro ble my
roz wià zy waç, w du ̋ ym lub mo ̋ e de cy du jà cym stop niu za le ̋ eç b´ dà per -
spek ty wy roz wo ju oraz przy szłe lo sy jej i paƒstw człon kow skich.

Ba da jàc mi´ dzy na ro do wy wy miar in te gra cji eu ro pej skiej, na le ̋ y
wziàç pod uwa g´ je go dwa za sad ni cze aspek ty. Z jed nej stro ny skła da
si´ naƒ funk cjo no wa nie pod sta wo wych ak to rów re ali zu jà cych pro ce sy
in te gra cyj ne na Sta rym Kon ty nen cie, czy li Wspól not Eu ro pej skich/Unii
Eu ro pej skiej. In ny mi sło wy, cho dzi tu o okre Êle nie, ja kie owi ak to rzy ma -
jà zna cze nie oraz ja ki mi mo˝ li wo Êcia mi i in stru men ta mi dzia ła nia dys -
po nu jà na are nie mi´ dzy na ro do wej. Z dru giej jed nak stro ny pro ce sy in -
te gra cyj ne w Eu ro pie nie za cho dzà w mi´ dzy na ro do wej pró˝ ni. Ma my
tu do czy nie nia ze swe go ro dza ju dia lek tycz nym sprz´ ̋ e niem zwrot ny.
Wpraw dzie Unia Eu ro pej ska jest po t´˝ nym gra czem, mo gà cym w istot -
ny spo sób wpły waç na wy da rze nia na sce nie glo bal nej, lecz jed no cze -
Ênie – co trze ba moc no pod kre Êliç – sa ma pod le ga bar dzo sil nym od -
dzia ły wa niom ze stro ny Êwia ta ze wn´trz ne go.
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Ce lem ni niej szych, si łà rze czy bar dzo skró to wych, roz wa ̋ aƒ jest pró -
ba ana li zy wy bra nych aspek tów ewo lu cji owe go mi´ dzy na ro do we go oto -
cze nia UE, czy li do ko na nia cha rak te ry sty ki głów nych prze mian za cho -
dzà cych we współ cze snym Êwie cie. Nie jest to oczy wi Êcie za da nie pro ste,
a tru izmem by ło by twier dze nie, ˝e nie ist nie je jed na ta ka cha rak te ry -
sty ka, lecz jest ich za pew ne ty le, ilu zaj mu jà cych si´ ni mi ba da czy, ko -
men ta to rów czy po li ty ków. Mo˝ na si´ za tem po ku siç je dy nie o pod j´ cie
pró by na kre Êle nia pod sta wo wych cech obec nej ar chi tek tu ry sto sun ków
mi´ dzy na ro do wych przez uka za nie za sad ni czych ten den cji, na st´p nie
pro ce sów i zja wisk (w for mie ka ta lo gu naj wa˝ niej szych pro ble mów o wy -
mia rze glo bal nym) i wresz cie ukła du sił w ska li glo bal nej.

1. Âwiat w sta nie wrze nia

Jed nà z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych cech współ cze snych sto sun -
ków mi´ dzy na ro do wych jest to, ˝e Êwiat ule ga na na szych oczach gwał -
tow nym, da le ko idà cym, cza sa mi wr´cz re wo lu cyj nym prze mia nom. To
efekt od dzia ły wa nia bar dzo wie lu czyn ni ków o ró˝ no rod nym cha rak te -
rze, spo Êród któ rych mo˝ na wy mie niç je dy nie kil ka: roz pad tra dy cyj ne -
go ukła du sił w ska li glo bal nej, spo wo do wa ny upad kiem sys te mu ko mu -
ni stycz ne go w Eu ro pie i pro wa dzà cy do jed no bie gu no wo Êci opar tej na
do mi na cji USA, ogrom ne przy spie sze nie ogól ne go roz wo ju cy wi li za cyj -
ne go ludz ko Êci, wy ni ka jà ce m.in. z re wo lu cji tech no lo gicz nej (zwłasz -
cza ro snà cej ro li in for ma ty ki i elek tro ni ki), ewo lu cja pod sta wo wych ka -
te go rii bez pie czeƒ stwa oraz rów no wa gi mi´ dzy na ro do wej, wy st´ po wa nie
dwóch jed no cze snych, wza jem nie si´ uzu peł nia jà cych ten den cji − do
in te gra cji (ho mo ge ni za cji) oraz dez in te gra cji (frag men ty za cji), prze mia -
ny w ra mach zja wisk i pro ce sów glo ba li za cji itd.

Wszyst kie te czyn ni ki istot nie mo dy fi ku jà, a w wie lu przy pad kach
dra ma tycz nie bu rzà ist nie jà cy stan rze czy. Do ty czy to prak tycz nie
wszyst kich sfer ˝y cia: po li tycz ne go, go spo dar cze go, spo łecz ne go i kul tu -
ral ne go, ka˝ de go spo łe czeƒ stwa na sze go glo bu, na wet tych naj bar dziej
pe ry fe ryj nych i od da lo nych od cen trów cy wi li za cji. U˝y wa jàc ob ra zo wych
okre Êleƒ, mo˝ na stwier dziç, ̋ e Êwiat znaj du je si´ obec nie w sta nie wrze -
nia, a je go przy szły kształt do pie ro si´ for mu je i po zo sta je – jak to zwy -
kle by wa w okre sach hi sto rycz nych prze mian – wiel kà nie wia do mà. Su -
ge ru je to ist nie nie sta nu przej Êcio we go, ozna cza jà ce go ko niecz noÊç
na dej Êcia prze ło mu, któ ry był by po pro stu ukształ to wa niem si´ no we go
sys te mu mi´ dzy na ro do we go, opar te go na re la tyw nie spój nym i sta bil nym
ukła dzie sił.
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Do dat ko wy pro blem sta no wi fakt, ˝e trud no jed no znacz nie okre Êliç,
ja kie sà naj wa˝ niej sze wy zwa nia sto jà ce przed wszyst ki mi uczest ni ka mi
sto sun ków mi´ dzy na ro do wych, w tym tak ̋ e przed Unià Eu ro pej skà.
Mo˝ na jed nak spró bo waç wska zaç jed no bar dzo istot ne, jak si´ wy da je,
o cha rak te rze glo bal nym. Od spo so bów je go pod j´ cia oraz osta tecz ne go
roz wià za nia za le ̋ eç bo wiem b´ dzie w du ̋ ej mie rze, ja kà for m´ przy bie -
rze pod kre Êla ny tu, naj wy raê niej zbli ̋ a jà cy si´ prze łom w roz wo ju współ -
cze sne go Êwia ta oraz ja kie b´ dà je go osta tecz ne re zul ta ty.

Owym wy zwa niem jest brak za rów no kla row nych, po wszech nie ak -
cep to wa nych wi zji, jak te˝ sku tecz nych, prak tycz nych re cept naj pierw
na usta bi li zo wa nie, a na st´p nie na za pew nie nie po ko jo we go, ko rzyst ne -
go dla wszyst kich roz wo ju sto sun ków mi´ dzy na ro do wych.

Od ra zu mo ̋ e po ja wiç si´ tu taj za rzut, ˝e prze cie˝ ma my do czy nie -
nia z ogrom nà licz bà naj roz ma it szych kon cep cji w tym za kre sie. Wy da -
je si´, ˝e nie cho dzi jed nak o jed nost ko we idee czy po stu la ty, ja kich rze -
czy wi Êcie wie le ju˝ sfor mu ło wa li po li ty cy i ba da cze, zwłasz cza w ra mach
zwal cza nia obec ne go kry zy su fi nan so wo -go spo dar cze go. (Sztan da ro wy -
mi przy kła da mi mo gà słu ̋ yç pro gra my na praw cze, opra co wa ne przez
ad mi ni stra cj´ wa szyng toƒ skà Ba rac ka Oba my bàdê te˝ przez rzà dy
paƒstw człon kow skich UE.)

Pod sta wo wy pro blem po le ga na tym, ̋ e, mó wiàc ob ra zo wo, Êwiat utra -
cił bu so l´ pod po wia da jà cà mu, w któ rà stro n´ po wi nien zmie rzaç. Spo -
Êród wie lu ist nie jà cych pa ra dyg ma tów roz wo jo wych ˝a den nie jest ju˝
po wszech nie przyj mo wa ny, na wet te do tej po ry naj bar dziej wpły wo we,
np. słyn ny „kon sen sus wa szyng toƒ ski”. Sto su jàc na dal ob ra zo we po rów -
na nia, mo˝ na by uznaç obec ny glo bal ny „ry nek idei” za wiel ki su per -
mar ket, gdzie kon su men ci, czy li wszy scy uczest ni cy sto sun ków mi´ dzy -
na ro do wych, wy bie ra jà naj bar dziej od po wia da jà ce im pro duk ty z ró˝ nych
kon ku ru jà cych ze so bà ofert.

Ta ki stan rze czy kon tra stu je z sy tu acjà sprzed za le d wie kil ku na stu
czy kil ku dzie si´ ciu lat. Przy wszyst kich mo˝ li wych za strze ̋ e niach co do
kie run ków je go ewo lu cji ów cze sny Êwiat kie ro wał si´ kil ko ma pod sta wo -
wy mi, do syç ja sno spre cy zo wa ny mi pa ra dyg ma ta mi, spo Êród któ rych do
naj wa˝ niej szych na le ̋ a ły: za chod nia ide olo gia „wol ne go Êwia ta”, gło szà -
ca ha sła li be ral nej de mo kra cji i go spo dar ki wol no ryn ko wej, zwy ci´ ̋ a jà -
cy na wiel kich ob sza rach glo bu ko mu nizm, kre Êlà cy wła snà wi zj´ no we -
go spo łe czeƒ stwa i no wych sto sun ków mi´ dzy na ro do wych, i wresz cie
kon cep cja „trze ciej dro gi”, la wi ru jà ca mi´ dzy Wscho dem i Za cho dem,
w for mie ru chu paƒstw nie za an ga ̋ o wa nych.

Sys tem re al ne go so cja li zmu w spek ta ku lar ny spo sób zban kru to -
wał za rów no w za kre sie swych an ty hu ma ni tar nych, an ty de mo kra -



1 Pro ble mów glo bal nych nie na le ̋ y uto˝ sa miaç z za gad nie nia mi glo ba li za cji, m.in. ze
wzgl´ du na fakt, ˝e wy st´ po wa nie wi´k szo Êci z nich ma dłu˝ szà hi sto ri´ ni˝ pro ce sy glo -
ba li za cyj ne.
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tycznych za ło ̋ eƒ po li tycz no -ide olo gicz nych, jak te˝ kom plet nie nie efek -
tyw nej prak ty ki eko no micz nej. Roz sy pał si´ tak ̋ e ruch paƒstw nie -
zaanga ̋ o wa nych, nie wspie ra ny ju˝ z obu stron przez daw nych zim -
nowo jen nych prze ciw ni ków. Na po lu wal ki po zo stał, ja ko fak tycz ny
mo no po li sta, mo del roz wo ju pro pa go wa ny przez Za chód, co da ło
nawet asumpt do gło sze nia – jak czy nił to swe go cza su Fran cis Fu ku -
yama – „koƒ ca hi sto rii” ozna cza jà ce go pe try fi ka cj´ owej mo no po li stycz -
nej po zy cji.

O ile ów brak bu so li sta no wi pro blem o cha rak te rze kon cep cyj no -
-ideolo gicz nym (prze kła da jà cym si´ wpraw dzie na sfe r´ prak ty ki), o tyle
in nym pod sta wo wym wy zwa niem dla współ cze sne go Êwia ta jest wy st´ -
po wa nie kon kret nych pro ble mów o za si´ gu glo bal nym.

2. Pro ble my glo bal ne

Pro ble my glo bal ne1 cha rak te ry zu jà si´ przede wszyst kim tym, ̋ e sto -
jà prak tycz nie przed wszyst ki mi uczest ni ka mi sto sun ków mi´ dzy na ro -
do wych, a sku tecz ne spo so by ra dze nia so bie z ni mi nie le ̋ à w ge stii oraz
mo˝ li wo Êciach paƒstw (na wet tak po t´˝ nych jak USA) ani ugru po waƒ
in te gra cyj nych (na wet tak wiel kich jak Unia Eu ro pej ska). Po trzeb ne jest
tu współ dzia ła nie na ska l´ ca łej pla ne ty.

W ra mach ni niej szych roz wa ̋ aƒ mo˝ na uwzgl´d niç ka ta log je dy nie
naj wa˝ niej szych z owych pro ble mów; ka ta log stwo rzo ny na pod sta wie
nie ja kie goÊ okre Êlo ne go po dej Êcia teo re tycz no -ba daw cze go, ale zgod nie
z ogól nym spoj rze niem geo po li tycz nym. Pa mi´ taç rów nie˝ na le ̋ y, ˝e ba -
da nie ka˝ de go z tych za gad nieƒ wià ̋ e si´ z ko niecz no Êcià uwzgl´d nie -
nia ca łej ga my kwe stii po bocz nych lub po chod nych.

2.1. Pro ble my roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go

Jed nym z pod sta wo wych pro ble mów, przed ja ki mi stoi ca ła ludz koÊç,
jest wy st´ po wa nie ró˝ nic czy te˝ dys pro por cji roz wo jo wych, utrzy mu jà -
cych si´ w ska li glo bal nej, re gio nal nej oraz lo kal nej. W aspek cie ba daw -
czym ozna cza to, ̋ e uczest ni ków sto sun ków mi´ dzy na ro do wych, przede
wszyst kim paƒ stwo wych, mo˝ na za kwa li fi ko waç do pod sta wo wych ka -
te go rii, zbior czo okre Êla nych ja ko „trzy Êwia ty”. Kla sy fi ka cja ta przy po -



2 Sto so wa ny nie gdyÊ po dział wy ró˝ niał wy so ko roz wi ni´ te paƒ stwa ka pi ta li stycz ne,
na st´p nie kra je ko mu ni stycz ne oraz tzw. Trze ci Âwiat, czy li kra je roz wi ja jà ce si´.
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mi na wpraw dzie po dział sto so wa ny przed kil ko ma de ka da mi,2 lecz
w zmie nio nych re aliach współ cze sno Êci pod sta wo wym kry te rium wy ró˝ -
nie nia jest sto pieƒ roz wo ju ogól no cy wi li za cyj ne go.

Naj wy ̋ ej roz wi ni´ ty „pierw szy Êwiat” ma go spo dar k´ post in du strial -
nà, opar ty jest na wy ko rzy sta niu naj no wo cze Êniej szych za so bów wie dzy
i tech no lo gii (zwłasz cza in for ma tycz nych) oraz ob j´ ty w naj wi´k szym
stop niu glo ba li za cjà. „Dru gi Êwiat” dys po nu je tak ̋ e wy so ko roz wi ni´ tà
go spo dar kà, ale o cha rak te rze in du strial nym, opar tà na ma so wej pro -
duk cji, a ce chu jà cy go sto pieƒ wy ko rzy sty wa nia wy so ko za awan so wa nych
tech no lo gii oraz włà cza nia si´ w zja wi ska glo ba li za cji jest nie co mniej -
szy. „Trze ci Êwiat” obej mu je na to miast spo łe czeƒ stwa i go spo dar ki tra -
dy cyj ne, w wie lu przy pad kach bar dzo sła bo al bo w ogó le nie zin du stria -
li zo wa ne i opar te na rol nic twie, w nie wiel kim stop niu za an ga ̋ o wa ne
w pro ce sy wy mia ny mi´ dzy na ro do wej, nie mó wiàc o glo ba li za cji. Ty -
pologia ta nie po kry wa si´ do kład nie z po dzia ła mi gra nicz ny mi mi´ dzy
po szcze gól ny mi paƒ stwa mi, gdy˝ za si´g roz wo ju cy wi li za cyj ne go cza sa -
mi bie gnie „w po przek” kon kret nych spo łe czeƒstw. (Na wet w naj le piej
roz wi ni´ tych i naj bo gat szych wy st´ pu je prze cie˝ wiel kie zró˝ ni co wa nie
do cho dów, do st´ pu do oÊwia ty, szans awan su eko no micz no -spo łecz -
nego itd.)

Nie mniej jed nak mo˝ na okre Êliç, ˝e do „pierw sze go Êwia ta” z pew -
no Êcià na le ̋ à Sta ny Zjed no czo ne, gdzie wy ko rzy sta nie naj now szych zdo -
by czy wie dzy i tech ni ki osià gn´ ło naj wy˝ szy po ziom. Do te go Êwia ta mo˝ -
na wszak ̋ e za li czyç tak ̋ e in ne paƒ stwa bo ga tej Pół no cy, a przy naj mniej
ich naj bar dziej roz wi ni´ te i naj za sob niej sze re gio ny. W od nie sie niu do
Eu ro py do ty czy to m.in. wi´k szo Êci paƒstw człon kow skich UE, zwłasz -
cza „wiel kiej czwór ki”: Nie miec, Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch. „Dru -
gi Êwiat” obej mu je cz´Êç po zo sta łych kra jów unij nych (w tym Pol sk´),
a tak ̋ e sze reg paƒstw roz wi ni´ tych na in nych kon ty nen tach, któ re cha -
rak te ry zu jà si´ wi´k szo Êcià wy mie nio nych cech, ale w mniej szym za kre -
sie ni˝ li de rzy. Na to miast na „trze ci Êwiat” skła da si´ ca ła resz ta paƒstw
i re gio nów − znacz nie sła biej roz wi ni´ tych, po ło ̋ o nych zwłasz cza
w Afry ce i Azji.

Pod sta wo wà kwe stià nie jest tu jed nak za sze re go wa nie do da ne go
kr´ gu cy wi li za cyj ne go, lecz ska la i za kres dys pro por cji roz wo jo wych mi´ -
dzy po szcze gól ny mi ak to ra mi na sce nie mi´ dzy na ro do wej. Ozna cza to,
˝e głów nym pro ble mem nie jest da jà cy si´ mniej wi´ cej pre cy zyj nie
i obiek tyw nie okre Êliç sto pieƒ „roz wo ju” czy „za co fa nia” (mie rzo ny np.



3 W tym sa mym okre sie Êred nia dłu goÊç ˝y cia w ska li ogól no Êwia to wej wzro sła z oko -
ło 50 do bli sko 70 lat (np. w Chi nach z 40 do po nad 70 lat), zmniej szy ła si´ licz ba lu -
dzi ˝y jà cych w skraj nej bie dzie oraz spadł od se tek anal fa be tów.

4 Ja ko in ny wy mow ny przy kład mo˝ na po daç, ˝e w Sta nach Zjed no czo nych, naj bo -
gat szym paƒ stwie na szej pla ne ty, na prze strze ni ostat nie go pół wie cza ró˝ ni ce w do cho -
dach mi´ dzy pra cow ni ka mi a ka drà za rzà dza jà cà zwi´k szy ły si´ w nie któ rych bran ̋ ach
(np. w ban ko wo Êci) Êred nio kil ka set ra zy (sic!). Stan O’Ne al, pre zes ame ry kaƒ skie go
ban ku Mer ril Lynch, za ra biał oko ło 280 mln dol. rocz nie (co da wa ło mniej wi´ cej mi -
lion do la rów dniów ki), choç do pro wa dził bank na skraj ban kruc twa i do prze j´ cia go
osta tecz nie przez paƒ stwo. 
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po zio mem PKB lub in ny mi wskaê ni ka mi). Z te go punk tu wi dze nia współ -
cze sny Êwiat, wbrew obie go wym, pe sy mi stycz nym oce nom, na prze strze -
ni ostat nich kil ku dzie si´ ciu lat osià gnàł znacz ne suk ce sy w zwal cza niu
naj bar dziej dra stycz nych prze ja wów ubó stwa oraz w za kre sie pod no sze -
nia ogól ne go po zio mu ˝y cia sze ro kich mas spo łecz nych. Te go ro dza ju
ten den cje nie wy st´ pu jà wsz´ dzie w po dob nym za kre sie, ale opty mi -
zmem na pa wa zwłasz cza to, ˝e sà wy raê nie wi docz ne tak ̋ e w kra jach
roz wi ja jà cych si´. (Âwiad czy o tym m.in. spek ta ku lar ny fakt, ˝e o ile pół
wie ku te mu od se tek lu dzi prze wle kle nie do ̋ y wio nych w „trze cim Êwie -
cie” prze kra czał 1/3 po pu la cji, to obec nie wy no si po ło w´ tej war to Êci.)3

Oczy wi Êcie da le ko jesz cze do osià gni´ cia sta nu za do wa la jà ce go, ska -
la naj roz ma it szych pa to lo gii i nie do stat ków jest wcià˝ ogrom na. Na le ̋ y
jed nak po wtó rzyç, ˝e nie zwi´k sza nie si´ ubó stwa w ka te go riach bez -
wzgl´d nych sta no wi pod sta wo wy pro ble mem, lecz przede wszyst kim na -
ra sta nie dys pro por cji – i to w naj roz ma it szym za kre sie: w ska li glo bal -
nej mi´ dzy paƒ stwa mi i re gio na mi, a w lo kal nej mi´ dzy war stwa mi
i kla sa mi spo łecz ny mi oraz po szcze gól ny mi jed nost ka mi. Dla uka za nia
wiel ko Êci pro ble mu mo˝ na wspo mnieç, ˝e we dług sza cun ko wych ob li -
czeƒ w dru giej po ło wie XIX w. Êred nie do cho dy na jed ne go miesz kaƒ ca
w kra jach naj bo gat szych by ły mniej wi´ cej dzie si´ç ra zy wy˝ sze ni˝ w kra -
jach naj bied niej szych, pod ko niec XX w. 50 ra zy wy˝ sze, a obec nie –
a wi´c za le d wie po upły wie kil ku na stu lat – oko ło 100 ra zy wy˝ sze!4

Mó wiàc ob ra zo wo, gru pa bo ga tych paƒstw, kor po ra cji i jed no stek za -
własz cza co raz wi´k szà cz´Êç Êwia to we go „tor tu”, po zo sta wia jàc resz cie
co raz mniej szy w nim udział. Sy tu acji nie po pra wia by naj mniej wspo -
mnia ny fakt, ˝e owa resz ta z po wo du po wi´k sza nia si´ „tor tu” mo ̋ e ˝yç
obiek tyw nie co raz le piej, po gł´ bia nie si´ ró˝ nic w do cho dach i po zio mie
˝y cia sa mo w so bie jest bo wiem zja wi skiem bar dzo groê nym. Na ra sta -
nie te go pro ble mu stwa rza re al ne nie bez pie czeƒ stwo, ˝e w bli˝ szej bàdê
dal szej przy szło Êci tkan ka spo łecz no -go spo dar cza na wie lu ob sza rach glo -
bu po pro stu nie wy trzy ma ci Ênie nia wy wo ła ne go tak du ̋ ym roz war stwie -
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niem, co do pro wa dzi do wy bu chu naj roz ma it szych kon flik tów, za gra ̋ a -
jà cych nie tyl ko sta bi li za cji da nych paƒstw, ale tak ̋ e bez pie czeƒ stwu mi´ -
dzy na ro do we mu.

Po gł´ bia jà ce si´ ró˝ ni ce mi´ dzy po szcze gól ny mi „Êwia ta mi” po wo do -
wa ne sà czyn ni ka mi za rów no obiek tyw ny mi (cza sa mi rze czy wi Êcie bar -
dzo trud ny mi do mo dy fi ka cji), jak i su biek tyw ny mi, za le˝ ny mi od uwa -
run ko waƒ osob ni czych, spo łecz nych, kul tu ro wych itp. Mo˝ na przy to czyç
przy kład – nie za le˝ nie od te go jak bar dzo był by on nie po praw ny po li -
tycz nie – kra jów Czar nej Afry ki, któ re naj wy raê niej nie umia ły wy ko rzy -
staç swej hi sto rycz nej szan sy de ko lo ni za cji i sta cza jà si´ obec nie na mar -
gi nes go spo dar ki i po li ty ki Êwia to wej. Bu du jà cym przy kła dem od wrot nym
mo gà byç na to miast „azja tyc kie ty gry sy”, sa mo dziel nie lub dzi´ ki mà -
drze wy ko rzy sta nej po mo cy za gra nicz nej osià ga jà ce po myÊl noÊç we -
wn´trz nà oraz sil nà po zy cj´ mi´ dzy na ro do wà.5

Ze zja wi skiem roz wie ra nia si´ no ̋ yc do cho do wych wià ̋ à si´ ró˝ ne
pro ble my po chod ne. Jed nym z naj wa˝ niej szych jest tzw. p´ tla za dłu ̋ e -
nio wa, czy li ogrom ne, wcià˝ ro snà ce dłu gi fi nan so we „trze cie go Êwia -
ta”, co czy ni je w przy pad ku bar dzo wie lu kra jów nie spła cal ny mi. Przy -
czy nia si´ to m.in. do za ha mo wa nia roz wo ju go spo dar czo -spo łecz ne go
ca łych re gio nów (np. wspo mnia nej Afry ki), a jed no cze Ênie de sta bi li zu -
je ich sy tu acj´ po li tycz nà w wy mia rze we wn´trz nym i mi´ dzy na ro do -
wym. Pro blem kom pli ku je do dat ko wo fakt, ˝e na wet ob sza ry, któ re ma -
jà mo˝ li wo Êci roz wo jo we, np. bo ga te w ro p´ naf to wà bli skow schod nie
paƒ stwa arab skie, nie w peł ni je wy ko rzy stu jà i sta jà si´, zgod nie z cel -
nà dia gno zà ONZ, „ra czej bo ga te ni˝ roz wi ni´ te”. Wszyst ko to przy no -
si okre Êlo ne skut ki w ska li ogól no Êwia to wej, cze go m.in. do wo dzi wy -
mow ny fakt, ˝e – jak zo ba czy my da lej – je den z za sad ni czych po wo dów
na ra sta nia eks tre mi zmu is lam skie go sta no wià pro ble my spo łecz ne
w wie lu kra jach mu zuł maƒ skich, zwłasz cza brak szans ˝y cio wych licz -
nych rzesz mło dych lu dzi.

Wià ̋ e si´ z tym in ne zja wi sko po chod ne, b´ dà ce swo istym ewe ne men -
tem w hi sto rii współ cze snych sto sun ków mi´ dzy na ro do wych − upa dek
paƒstw. Nie cho dzi bo wiem o zni ka nie okre Êlo nych kra jów z po li tycz nej
ma py Êwia ta, po wo do wa ne tra dy cyj ny mi, zna ny mi z hi sto rii czyn ni ka mi,
np. po łà cze niem si´ z in nym paƒ stwem (ca sus NRD), roz pa dem (ZSRR,
Cze cho sło wa cja, Ju go sła wia) czy zbroj nà anek sjà (Ty bet). To no we, nie -

5 Do brà ilu stra cjà mo ̋ e byç przy kład dro gi roz wo jo wej Gha ny i Ko rei Po łu dnio wej.
W la tach 60. wskaê nik PKB per ca pi ta wy no sił w oby dwu wy mie nio nych kra jach oko ło
350 dol, obec nie w Ko rei si´ ga 15 tys. dol., pod czas gdy w Gha nie po zo stał prak tycz nie
nie zmie nio ny. 



po ko jà ce zja wi sko ozna cza nie tyl ko roz pad in sty tu cji paƒ stwo wych, któ -
re prze sta jà peł niç swo je pod sta wo we funk cje (na cze le z za pew nie niem
oby wa te lom ru dy men tar ne go po czu cia bez pie czeƒ stwa), lecz tak ̋ e pra -
wie kom plet ny za nik in fra struk tu ry spo łecz nej, go spo dar czej, ko mu nal -
nej itp. Wy wo ły wa ne jest ono splo tem roz ma itych czyn ni ków, w ro dza ju
ostrych kon flik tów we wn´trz nych (pro wa dzà cych naj cz´ Êciej do wo jen do -
mo wych) lub in ter wen cji zbroj nej z za gra ni cy. Do ty czy wpraw dzie ogra -
ni czo nej licz by kra jów, przede wszyst kim z ob sza ru Afry ki Sub sa ha ryj skiej,
nie mniej jed nak stwa rza po wa˝ ne za gro ̋ e nie dla sta bi li za cji i po ko ju mi´ -
dzy na ro do we go. Wy mow nym Êwia dec twem wa gi te go za gad nie nia jest fakt,
˝e naj wi´k sze ope ra cje po ko jo we pod egi dà ONZ bàdê Unii Eu ro pej skiej
pro wa dzo ne sà obec nie w kra jach afry kaƒ skich, m.in. w Cza dzie, Re pu -
bli ce Ârod ko wo afry kaƒ skiej, Kon gu.

Ko lej nym wa˝ nym pro ble mem glo bal nym sà kwe stie de mo gra ficz ne.
Obej mu jà sze ro kie spek trum za gad nieƒ, z któ rych dwa ma jà za sad ni -
cze zna cze nie: na ra sta jà ce prze lud nie nie oraz spa dek licz by lud no Êci.
Na pierw szy rzut oka mo ̋ e si´ wy da waç, ˝e oby dwa te zja wi ska wza -
jem nie si´ wy klu cza jà, ale w isto cie do ty czà ró˝ nych spo łe czeƒstw za -
miesz ku jà cych od mien ne „Êwia ty” i –wza jem nie si´ uzu peł nia jàc − sta -
no wià dwie stro ny te go sa me go me da lu.

W od nie sie niu do kwe stii prze lud nie nia na le ̋ y na wst´ pie wska zaç,
˝e w szer szej per spek ty wie hi sto rycz nej nie sta no wi ło przez ca łe wie ki
pro ble mu dla ludz ko Êci, gdy˝ po pu la cja na szej pla ne ty zwi´k sza ła si´
w tem pie bar dzo umiar ko wa nym. Do pie ro eks plo zja de mo gra ficz na, za -
po czàt ko wa na w XIX w. i na si la jà ca si´ w po ło wie na st´p ne go stu le cia
(b´ dà ca re zul ta tem zmian na lep sze wa run ków ˝y cia sze ro kich rzesz
spo łecz nych), do pro wa dzi ła do po ja wie nia si´ roz licz nych kło po tów i za -
gro ̋ eƒ w tej dzie dzi nie.6 Na wa g´ pro ble mu za cz´ li zwra caç uwa g´ za -
rów no po li ty cy, jak i na ukow cy, spo Êród któ rych do naj bar dziej zna nych
i za ra zem naj bar dziej kon tro wer syj nych na le ̋ ał XIX -wiecz ny de mo graf
Tho mas Mal thus, wiesz czà cy zbyt wiel ki, ka ta stro fal ny w skut kach wzrost
ludz kiej po pu la cji. (Jesz cze w 1968 r. po dob ne te zy gło sił Paul Ehr lich
w zna nej pra cy The Po pu la tion Bomb.)

Nie po dzie la jàc te go ro dza ju prze sad nych ocen, przy znaç wszak ̋ e
trze ba, ˝e na ra sta nie licz by lud no Êci za cz´ ło byç bar dzo po wa˝ nym ob -
cià ̋ e niem dla sys te mów spo łecz nych, go spo dar czych i po li tycz nych na
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6 Licz ba lud no Êci na szej pla ne ty wzra sta w co raz szyb szym tem pie: pierw szy mi liard
prze kro czy ła do pie ro w po ło wie XIX w., na st´p ny po ja wił si´ w 1925 r., trze ci – w 1955,
czwar ty – w 1970, pià ty – w 1982, szó sty – w 1999. Pro gno zy prze wi du jà, ˝e w po ło wie
XXI w. licz ba miesz kaƒ ców Zie mi wy nie sie ok. 10 mld.



7 W od nie sie niu do naj bar dziej za gro ̋ o nej Eu ro py ONZ prze wi du je pod ko niec bie -
˝à ce go stu le cia na st´ pu jà cy spa dek licz by lud no Êci: w przy pad ku Nie miec z obec nych
82 mln do 32 mln, a Włoch i Hisz pa nii od po wied nio z 57 i 40 mln do 12 mln. Rów nie
złe sà pro gno zy dla Eu ro py Ârod ko wej i Wschod niej: do 2050 r. po pu la cja Ukra iny i Ro -
sji ma si´ zmniej szyç o bli sko po ło w´, a paƒstw bał tyc kich o jed nà czwar tà. W Pol sce
spa dek ma wy nieÊç 17−18 proc.

Studia Europejskie, 4/2009

18

du ̋ ych ob sza rach na sze go glo bu. W pierw szym rz´ dzie do ty czy ło to kra -
jów roz wi ja jà cych si´, któ re nie by ły i wie lu przy pad kach na dal nie sà
w sta nie za pew niç oby wa te lom go dzi wych wa run ków ˝y cia w za kre sie
do cho dów, miejsc pra cy, oÊwia ty, opie ki zdro wot nej itp. Wpi su jàc si´ w ra -
my oma wia ne go wcze Êniej zja wi ska na ra sta nia dys pro por cji roz wo jo wych
w ska li ogól no Êwia to wej, prze lud nie nie przy czy nia si´ do roz sze rza nia
nie kon tro lo wa nych mi gra cji (po wo do wa nych tak ̋ e in ny mi czyn ni ka mi,
zwłasz cza na st´p stwa mi roz ma itych kon flik tów lo kal nych). Owe pły nà -
ce z bied ne go Po łu dnia mi gra cje kie ru jà si´ oczy wi Êcie w stro n´ bo ga -
tej Pół no cy (a wi´c, ge ne ral nie, z „trze cie go” do „dru gie go” i „pierw sze -
go” Êwia ta), ge ne ru jàc ca łà ga m´ trud no Êci spo łecz nych, eko no micz nych
oraz po li tycz nych, któ re wy wo łu jà z ko lei re ak cje i dzia ła nia obron ne ze
stro ny paƒstw wy so ko roz wi ni´ tych.

W tym sa mym cza sie w kra jach roz wi ni´ tych wy st´ pu je zja wi sko
prze ciw ne − nie do bór lud no Êci, któ ry prze ja wia si´ stop nio wym, ale wy -
raê nie za uwa ̋ al nym spad kiem przy ro stu na tu ral ne go wÊród ro dzi mych
oby wa te li. Nie mu si ko niecz nie ozna czaç zmniej sze nia po pu la cji da ne -
go kra ju w licz bach bez wzgl´d nych, gdy˝ kom pen so wa ny by wa wspo -
mnia ny mi zja wi ska mi ma so wej imi gra cji z kra jów trze cich. Nie mniej jed -
nak ska la zja wi ska sta je si´ co raz po wa˝ niej sza, pro wo ku jàc po ja wia nie
si´ wr´cz ka ta stro ficz nych ana liz i pro gnoz.7

Przy czyn ta kie go sta nu rze czy jest zbyt wie le i ma jà zbyt kom plek -
so wy cha rak ter, aby je tu wszyst kie wy mie niaç. Wy star czy wska zaç ko -
re la cj´ mi´ dzy wzro stem po zio mu ˝y cia a zmniej sze niem si´ dziet no Êci
ko biet, ja ka wy st´ pu je w wi´k szo Êci paƒstw roz wi ni´ tych. Do ty czy to
zwłasz cza ta kich spo łe czeƒstw jak pol skie, któ re znaj du je si´ w sta dium
in ten syw ne go nad ra bia nia opóê nieƒ roz wo jo wych wo bec kra jów za chod -
nich i trak tu je, ge ne ral nie rzecz bio ràc, ja ko prio ry tet za pew nie nie so -
bie do bro by tu ma te rial ne go i awan su spo łecz ne go kosz tem pro kre acji.
(Jed no cze Ênie na le ̋ y wska zaç po ja wie nie si´ ten den cji po zy tyw nych –
np. we Fran cji, od wie lu lat sto su jà cej kon se kwent nà po li ty k´ pro ro dzin -
nà, wskaê nik uro dzeƒ za czy na wi docz nie wzra staç.)

Nie do bór lud no Êci ro dzi pro blem po chod ny − zja wi sko co raz szyb -
sze go sta rze nia si´ spo łe czeƒstw. Wpraw dzie sa mo w so bie jest ono, co
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na le ̋ y zde cy do wa nie pod kre Êliç, jak naj bar dziej po zy tyw ne, gdy˝ Êwiad -
czy o co raz lep szej ja ko Êci ˝y cia lu dzi ˝y jà cych co raz dłu ̋ ej, ma jed nak
tak ̋ e nie ko rzyst ne kon se kwen cje. Na le ̋ y do nich przede wszyst kim prze -
cià ̋ e nie sys te mów Êwiad czeƒ so cjal nych i ochro ny zdro wia, a tak ̋ e –
w po łà cze niu z ogól nym spad kiem li czeb no Êci po pu la cji – zmniej sze nie
ro dzi mych za so bów si ły ro bo czej. W przy pad ku wcià˝ licz nych na Za -
cho dzie sys te mów eme ry tal nych opar tych na fi nan so wa niu z bie ̋ à cych
skła dek osób ak tu al nie pra cu jà cych gro zi to w przy szło Êci nie tyl ko ogrom -
ny mi kło po ta mi bu d˝e tów da nych paƒstw, ale rów nie˝ za chwia niem sta -
bi li za cji spo łecz nej i po li tycz nej.

Zgod nie ze wska za nà wcze Êniej spe cy fi kà pro ble mów glo bal nych,
kwe stie de mo gra ficz ne wià ̋ à si´ z ca łym kom plek sem in nych za gad -
nieƒ, m.in. ze zja wi ska mi gło du i nie do ̋ y wie nia, któ re nie któ rzy uwa -
˝a jà zresz tà za osob ny pro blem o cha rak te rze glo bal nym. Rzecz ja sna
to pro blem po wa˝ ny i bo le sny, wy da je si´ jed nak, ˝e słusz niej sze jest
trak to wa nie go ja ko po chod nej wła Ênie prze lud nie nia oraz na ra sta nia
ró˝ nic roz wo jo wych. Po nad to, w od ró˝ nie niu od tych dwóch za gro ̋ eƒ,
głód ja ko pro blem w wy mia rze glo bal nym miał do nie daw na sto sun ko -
wo mniej sze zna cze nie, a w ka˝ dym ra zie utra cił en de micz ny cha rak -
ter. Mo˝ na mu bo wiem sto sun ko wo ła twiej za ra dziç, dzi´ ki wy sił kom
za in te re so wa nych paƒstw w za kre sie zwi´k sza nia wy daj no Êci pro duk -
cji rol nej (przy kła dem suk ces „zie lo nej re wo lu cji” w In diach i in nych
kra jach, li kwi du jà cej lo kal ne nie do bo ry ̋ yw no Êci) al bo – w pil nych przy -
pad kach kl´sk ˝y wio ło wych – dzi´ ki po mo cy hu ma ni tar nej spo łecz no -
Êci mi´ dzy na ro do wej.

Do pie ro w ostat nim cza sie, po czy na jàc od ro ku 2008, po now nie po -
ja wi ły si´ nie do bo ry ̋ yw no Êci w ska li ogól no Êwia to wej, po wo do wa ne ró˝ -
ny mi po wià za ny mi ze so bà czyn ni ka mi. Oprócz ma chi na cji spe ku la cyj -
nych, na le ̋ à do nich m.in.: oma wia ne da lej nie ko rzyst ne skut ki zmian
kli ma tycz nych ogra ni cza jà ce po da˝ ar ty ku łów rol nych, wzrost ka lo rycz -
no Êci die ty ˝y wie nio wej w kra jach roz wi ja jà cych si´ (w cià gu mi nio ne -
go pół wie cza o oko ło 40 proc.), co wy ma ga wi´k szej ilo Êci po ̋ y wie nia,
po ja wia nie si´ wiel kich rzesz uchodê ców z ob sza rów ob j´ tych kon flik ta -
mi lub ka ta stro fa mi na tu ral ny mi, któ rzy nic nie pro du ku jà, lecz po trze -
bu jà po mo cy ˝yw no Êcio wej. Mo ̋ e si´ to przy czy niaç do na ra sta nia na -
pi´ç spo łecz no -po li tycz nych nie tyl ko w wie lu paƒ stwach, w któ rych
(np. na Ha iti czy w licz nych kra jach afry kaƒ skich) do cho dzi ło ju˝ do
za mie szek i nie po ko jów, lecz tak ̋ e w ca łym sys te mie mi´ dzy na ro do wym.
(Spo wo do wa ny kry zy sem go spo dar czym spa dek cen ˝yw no Êci w 2009 r.
wy da je si´ zja wi skiem tym cza so wym, nie roz wià zu jà cym isto ty pro ble mu
w dłu˝ szej per spek ty wie cza su.)
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Po wià za ny jest z tym nie zwy kle bo le sny pro blem, wy st´ pu jà cy
wpraw dzie w ska li glo bal nej, ale do ty ka jà cy przede wszyst kim bied nych
kra jów „trze cie go Êwia ta”: utrzy my wa nie si´ cho rób o cha rak te rze en -
de micz nym. Obok tra dy cyj nie ju˝ tra pià cych lu dzi od stu le ci scho rzeƒ,
w ro dza ju ospy, ma la rii czy gruê li cy, na prze strze ni ostat nich de kad do -
szły no we, nie zna ne do tych czas cho ro by: przede wszyst kim AIDS oraz
gru pa cho rób o zwie rz´ cej (przy naj mniej w na zwie) pro we nien cji, ta -
kich jak pta sia gry pa, cho ro ba wÊcie kłych krów, Êwiƒ ska gry pa. Pro ce -
sy glo ba li za cji, po cià ga jà ce za so bà szyb kie i za kro jo ne na sze ro kà ska -
l´ prze miesz cza nie si´ osób, sprzy ja jà roz sze rza niu si´ po dob nych
epi de mii, co po wo du je, ̋ e mi mo sto so wa nia od po wied nich le karstw i ak -
cji ra tow ni czych, po dej mo wa nych przez spo łecz noÊç mi´ dzy na ro do wà,
pew ne ob sza ry na sze go glo bu znaj du jà si´ ju˝ w sta nie per ma nent nej
ka ta stro fy spo łecz nej. Tra gicz nym przy kła dem sà nie któ re kra je afry -
kaƒ skie, gdzie od se tek za ka ̋ o nych wi ru sem HIV si´ ga, jak w Bot swa -
nie, 40 proc. po pu la cji!

2.2. Pro ble my eko lo gicz ne

Ko lej ny pro blem o cha rak te rze eko lo gicz nym ma za si´g rze czy wi -
Êcie ogól no Êwia to wy, gdy˝ za nie czysz cze nie Êro do wi ska na tu ral ne go w je -
go ró˝ nych prze ja wach i po sta ciach do ty czy wszyst kich miesz kaƒ ców
Zie mi. Jak wia do mo, za nie czysz cze nia (zwłasz cza po wie trza i wód) nie
zna jà gra nic, a ich na t´ ̋ e nie od dzia łu je na bar dzo na wet od le głe od sie -
bie za kàt ki glo bu. Trze ba jed nak pa mi´ taç, ˝e to za gad nie nia nie do
koƒ ca zba da ne i pod wie lo ma wzgl´ da mi bar dzo kon tro wer syj ne.

Przy kła dem mo gà byç roz ma ite in ter pre ta cje przy czyn po ja wie -
nia si´ zja wi ska ocie pla nia kli ma tu, trak to wa ne go po wszech nie ja ko
głów ne za gro ̋ e nie eko lo gicz ne dla ludz ko Êci. Jest ono wpraw dzie em -
pi rycz nie ob ser wo wal ne, ale by naj mniej nie ma my pew no Êci, ˝e je go
głów nà przy czy n´ sta no wi nad mier na emi sja ga zów (głów nie CO2) wy -
twa rza nych w wy ni ku dzia łal no Êci czło wie ka. Po wa˝ ne ba da nia na uko -
we do wo dzà, ˝e cy klicz nie na st´ pu jà ce po so bie epo ki ozi´ bieƒ i ocie -
pleƒ po ja wia ły si´ sa mo ist nie w hi sto rii Zie mi, łàcz nie z du ̋ ym
st´ ̋ e niem CO2 oraz tzw. dziu rà ozo no wà. (Wy star czy wska zaç, ˝e we
wcze sno Êre dnio wiecz nej Eu ro pie kli mat był znacz nie cie plej szy ni˝
obec nie, po czym − w po ło wie XIV w. − na stà pi ła tzw. ma ła epo ka
lodow co wa, któ ra za koƒ czy ła si´ sa mo ist nie pod ko niec XIX w.) Co
wi´cej, nie któ rzy spe cja li Êci prze wi du jà, ˝e w per spek ty wie kil ku na stu
lat sta nie my w ob li czu ra czej na wro tu epo ki zim na ni˝ glo bal ne go
ocieple nia.8



8 Zda niem wy bit ne go pol skie go na ukow ca prof. Zbi gnie wa Ja wo row skie go głów nà przy -
czy nà zmian kli ma tycz nych sà zmia ny ak tyw no Êci Słoƒ ca, a jej spa dek ma przy nieÊç
w cià gu naj bli˝ szych 10−15 lat no wà epo k´ lo dow co wà. (We dług ro dzi mych prze ka zów
hi sto rycz nych pod czas po przed nie go ozi´ bie nia zi my by wa ły tak sro gie, ˝e np. w XVII w.
za ma rzał Bał tyk i mo˝ na by ło po lo dzie po dró ̋ o waç kon no mi´ dzy Pol skà i Szwe cjà.)
Por.: Z. Ja wo row ski, Idzie zim no!, „Po li ty ka” nr 15, 12.04.2008.

9 W pro jek cie tym, re ali zo wa nym w 2008 r., uczest ni czy ło kil ku dzie si´ ciu wy bit nych
eko no mi stów z ca łe go Êwia ta (w tym czte rech lau re atów Na gro dy No bla). Ich zda niem
do naj wa˝ niej szych za gro ̋ eƒ, ja kie po win no si´ zwal czaç za po mo cà do st´p nych Êrod -
ków fi nan so wych, na le ̋ à wy st´ pu jà ce w kra jach roz wi ja jà cych si´ bra ki w za kre sie od -
po wied nie go wy ̋ y wie nia dzie ci, zwal cza nia cho rób, za pew nie nia od po wied niej edu ka -
cji, zwi´k sze nia ak tyw no Êci spo łecz no -za wo do wej, a w ska li glo bal nej – nie do sta tecz na
re ali za cja za sa dy wol ne go han dlu, co po gar sza ogól nà sy tu acj´ go spo dar czà „trze cie go
Êwia ta”.
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Nie ozna cza to oczy wi Êcie, ˝e mo˝ na ba ga te li zo waç re al ne pro ble my
eko lo gicz ne, np. za nie czysz cza nie at mos fe ry. Wy da je si´ jed nak, ˝e nie
po win ni Êmy nad mier nie kon cen tro waç uwa gi oraz za so bów fi nan so wo -
-ma te rial nych na jed nym aspek cie ochro ny Êro do wi ska na tu ral ne go. Mo -
˝e to bo wiem po wo do waç nie do ce nia nie wa gi in nych za gro ̋ eƒ, np. in -
ten syw ne go nisz cze nia la sów, zwłasz cza tzw. la sów desz czo wych stre fy
zwrot ni ko wej, de cy du jà cych o ja ko Êci at mos fe ry w ska li pla ne tar nej.
W tym za kre sie ini cja ty wy ra tun ko we eko lo gów sà ra czej ni kłe, nie mo -
gà bo wiem sku tecz nie prze ciw sta wiç si´ in te re som eko no micz nym wiel -
kich kon cer nów oraz za in te re so wa nych paƒstw (np. Bra zy lii).

Po ja wia si´ za tem dy le mat, czy za miast wy ko rzy sty waç ogra ni czo ne
prze cie˝ Êrod ki głów nie do wal ki z efek tem cie plar nia nym, nie le piej pod
wzgl´ dem mo ral no -po li tycz nym, a przede wszyst kim bar dziej efek tyw -
nie pod wzgl´ dem go spo dar czym by ło by prze zna czaç je na li kwi da cj´ in -
nych za gro ̋ eƒ glo bal nych, szyb ciej i po wa˝ niej tra pià cych ludz koÊç, jak
n´ dza, cho ro by en de micz ne, anal fa be tyzm itp. Po wa˝ ne, po zba wio ne ide -
olo gicz no -po li tycz ne go za an ga ̋ o wa nia ana li zy po ka zu jà bo wiem, ˝e
wÊród wie lu, cz´ Êcio wo sy gna li zo wa nych w ni niej szych roz wa ̋ a niach,
pro ble mów o za si´ gu ogól no Êwia to wym kwe stia ocie ple nia kli ma tu by -
naj mniej nie mu si zaj mo waç pierw szo pla no we go miej sca. Przy kła dem
ta kie go po dej Êcia mo gà byç wy ni ki prac pro wa dzo nych w ra mach pro -
jek tu ba daw cze go pod na zwà Kon sen sus Ko pen ha ski, zgod nie z któ ry -
mi za gad nie nia zmian kli ma tycz nych zna la zły si´ do pie ro na 14. po zy -
cji wÊród 23 naj wa˝ niej szych pro ble mów współ cze sne go Êwia ta.9

Ro dzi si´ wresz cie wàt pli woÊç, o pod sta wo wym zna cze niu z ak sjo lo -
gicz ne go punk tu wi dze nia, do ty czà ca wy st´ po wa nia ja ko by nie uchron -
nej dy cho to mii: czło wiek − na tu ra, zgod nie z któ rà dzia ła nia ludz ko Êci



10 Wy wiad z B.La to ur, Eko lo gia to Êle pa ulicz ka, „Dzien nik”, 29−30.11.2008.
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ko li du jà z funk cjo no wa niem Êro do wi ska na tu ral ne go. Zna ny fi lo zof Bru -
no La to ur za uwa ̋ a: „mu si my zdaç so bie spra w´, ˝e na tu ra ni gdy nie
by ła ze wn´trz na wo bec eg zy sten cji spo łecz nej. To dla te go pa sje po li tycz -
ne wy wo ły wa ne przez eko lo gów sà pa sja mi ab so lut nie kontr pro duk tyw -
ny mi. Po nie wa˝ ich fun da men tem jest na wo ły wa nie do asce zy, ogra ni -
czeƒ, wy co fy wa nia si´. I to w chwi li, kie dy ludz koÊç po win na zro biç coÊ
do kład nie od wrot ne go...”10 Po dob ne po glà dy sta no wià prze jaw sprze ci -
wu wo bec tych ten den cji, re pre zen to wa nych przez nie któ rych eko lo gów,
któ re skraj nie de mo ni zu jà wy bra ne kwe stie, pro wa dzàc do swo iste go
„eko ter ro ry zmu” spo łecz no -po li tycz ne go.

Na le ̋ y tak ̋ e wziàç pod uwa g´, ˝e pro ble my ochro ny Êro do wi ska na -
tu ral ne go ma jà bar dzo zró˝ ni co wa ny cha rak ter. Do ty czà nie tyl ko kwe -
stii spo łecz nych (za tru cie Êro do wi ska rzu tu je na po gar sza nie si´ ja ko Êci
˝y cia na wet w bo ga tych spo łe czeƒ stwach) czy eko no micz nych (stra ty
wy ni ka jà ce z de gra da cji Êro do wi ska oraz ko niecz noÊç po no sze nia na kła -
dów na je go ochro n´ wpły wa jà na roz wój pro duk cji prze my sło wej i han -
dlu mi´ dzy na ro do we go). Wzgl´ dy eko lo gicz ne od dzia łu jà rów nie˝ na
rela cje po li tycz ne mi´ dzy uczest ni ka mi sto sun ków mi´ dzy na ro do wych,
cze go licz ne, a cza sa mi tra gicz ne, do wo dy przy nio sły mi nio ne de ka dy.
Mo˝ na tu wy mie niç np. ka ta stro f´ nu kle ar nà w Czar no by lu (któ ra za -
ostrzy ła sto sun ki ZSRR z wie lo ma paƒ stwa mi sà sied ni mi i któ rej swo -
istà re mi ni scen cjà by ły kon tro wer sje au striac ko -cze skie do ty czà ce
elektrow ni ato mo wej w Te me li nie), jak rów nie˝ od mo w´ Sta nów Zjed -
no czo nych pod pi sa nia Pro to ko łu z Kio to, któ ry sta no wił pró b´ ure gu lo -
wa nia w ska li ogól no Êwia to wej m.in. kwe stii emi sji ga zów cie plar nia nych
do at mos fe ry, co z ko lei sta ło si´ po wo dem na pi´ç dy plo ma tycz nych mi´ -
dzy USA a Unià Eu ro pej skà.

Po ja wia jà si´ i ta kie za gro ̋ e nia o sze ro ko ro zu mia nym cha rak te rze
eko lo gicz nym, któ re – na wet je Êli ju˝ nie gdyÊ wy st´ po wa ły – na bie ra jà
obec nie du ̋ o wi´k sze go zna cze nia. Na le ̋ à do nich kwe stie do st´ pu do
za so bów wo dy oraz zie mi, przy kład pro ble mów glo bal nych, któ re sà wy -
pad ko wà cech współ cze sne go Êwia ta – nie tyl ko de gra da cji Êro do wi ska
na tu ral ne go, ale rów nie˝ na ra sta nia ró˝ nic roz wo jo wych oraz ewo lu cji
bez pie czeƒ stwa mi´ dzy na ro do we go.

Dla wie lu paƒstw, zwłasz cza bied nych kra jów roz wi ja jà cych si´, do -
st´p do za so bów wo dy sta je si´ kwe stià klu czo wà, w skraj nych przy pad -
kach wr´cz de cy du jà cà o lo sach ca łych spo łe czeƒstw. Do szyb kie go na -
ra sta nia bra ków w tej dzie dzi nie przy czy nia si´ wie le ró˝ nych czyn ni ków,
przede wszyst kim zmia ny kli ma tycz ne, po wo do wa ne m.in. wspo mnia -



11 Grunt to grunt, „Fo rum” nr 7, 16−22.02.2009. 
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nym nisz cze niem la sów tro pi kal nych i przy no szà ce dłu go trwa łe su sze
na wiel kich ob sza rach na sze go glo bu, a tak ̋ e gwał tow nie ro snà ce zu ̋ y -
cie wo dy przez prze mysł i kon su men tów in dy wi du al nych, po łà czo ne
z nie fra so bli wà, ra bun ko wà eks plo ata cjà ist nie jà cych za so bów wód Êród -
là do wych. (Ce lo wał w tym Zwià zek Ra dziec ki, gdzie przez wie le de kad
re ali zo wa no gi gan tycz ne przed si´ wzi´ cia w ro dza ju za wra ca nia bie gu
rzek sy be ryj skich, po wo du jàc nie od wra cal ne szko dy w eko sys te mie na
ska l´ kon ty nen tal nà.)

Sy tu acj´ w tym wzgl´ dzie bar dzo po gar sza fakt, ˝e – w od ró˝ nie niu
od in nych oma wia nych tu za gro ̋ eƒ, w ro dza ju bra ków ˝yw no Êci – nie -
do stat ki w za opa trze niu w wo d´ sà nie zwy kle trud ne do usu ni´ cia. Si´ -
ga nie po no we êró dła (np. we wn´ trzu Zie mi) jest tech nicz nie skom pli -
ko wa ne i fi nan so wo nie opła cal ne, na to miast wy ko rzy sty wa ne obec nie
tech no lo gie słu ̋ à ce do oczysz cza nia ogrom nych za so bów wo dy sło nej,
ja kiej do star cza jà mo rza i oce ny, zbyt kosz tow ne, aby mo gły byç po -
wszech nie sto so wa ne, a na de wszyst ko – nie zwy kle szko dli we dla Êro do -
wi ska na tu ral ne go. (Przy kład te go ty pu in sta la cji, dzia ła jà cych w emi -
ratach le ̋ à cych nad Za to kà Per skà, po ka zu je ogrom znisz czeƒ
po wo do wa nych ku mu la cjà wiel kich ilo Êci po wsta jà cych od pa dów.)

Na do miar złe go wo da wy ko rzy sty wa na jest do ce lów po li tycz nych.
W wa run kach ma le jà cych za so bów na tu ral nych wła dze nie któ rych
paƒstw ule ga jà po ku sie, aby wy ko rzy sty waç cie ki i zbior ni ki wod ne znaj -
du jà ce si´ pod ich kon tro là ja ko swo iste kar ty prze tar go we bàdê Êrod ki
na ci sku wo bec sà sia dów. Li sta kon tro wer sji, spo rów czy na wet otwar -
tych kon flik tów o te go ro dza ju pod ło ̋ u jest bar dzo dłu ga. Obej mu je
proble my paƒstw le ̋ à cych w ró˝ nych „Êwia tach” i na ró˝ nych kon ty nen -
tach, od nie po ro zu mieƒ sło wac ko -w´ gier skich do ty czà cych wy ko rzy sta -
nia Du na ju przez po wa˝ ne spo ry o Jor dan mi´ dzy Izra elem a sà sied ni -
mi kra ja mi arab ski mi po na pi´ cia in dyj sko -pa ki staƒ skie, ma jà ce w tle
m.in. kwe stie do st´ pu do rzek na sub kon ty nen cie in dyj skim. Upo wa˝ -
nia to na wet nie któ rych ana li ty ków do sta wia nia Êmia łych tez, mó wià -
cych, ˝e wi´k szoÊç przy szłych kon flik tów zbroj nych b´ dzie to czyç si´
właÊ nie o ko rzy sta nie z za so bów wod nych.

W ostat nim cza sie na si la jà si´ rów nie˝ dà ̋ e nia do za wład ni´ cia jak
naj wi´k szy mi ob sza ra mi zie mi słu ̋ à cej do pro duk cji ar ty ku łów rol nych.
Wpraw dzie, jak słusz nie za uwa ̋ a je den z eks per tów ONZ, „go ni twa po
zie mi´ nie jest no wym fak tem”, ale „po raz pierw szy w hi sto rii to zja -
wi sko jest zu peł nie zglo ba li zo wa ne”.11 Istot nie, po t´˝ ne pod mio ty go spo -



12 Wi´k szoÊç na by wa nej zie mi le ̋ y w Azji i Afry ce, przy czym cho dzi o rze czy wi Êcie
po t´˝ ne are ały, np. w Kam bo d˝y ku pio no 2,5 mln ha, a swo istym re kor dzi stà jest Ma -
da ga skar, gdzie sprze da no 1,3 mln ha, czy li po ło w´ (!) zie mi or nej. Po dob ne trans ak cje
od by wa jà si´ tak ̋ e w in nych cz´ Êciach Êwia ta: w Ar gen ty nie ku pio no 4,5 mln ha (10 proc.
te ry to rium kra ju), na Ukra inie − ju˝ po nad 300 tys. ha. Do czo ło wych na byw ców na -
le ̋ à m.in.: Chi ny, Ko rea Po łu dnio wa oraz emi ra ty arab skie znad Za to ki Per skiej. (Zwłasz -
cza ostat nie z wy mie nio nych pra gnà w ten spo sób za pew niç so bie „bez pie czeƒ stwo ˝yw -
no Êcio we”.)
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dar cze (za rów no wiel kie kon cer ny trans na ro do we, jak kon sor cja paƒ -
stwo we) po dej mu jà na prze strze ni ostat nich kil ku lat za kro jo ne na sze -
ro kà ska l´ dzia ła nia zmie rza jà ce do za ku pu lub dzier ̋ a wy ogrom nych
are ałów ziem upraw nych. Ce lem jest za pew nie nie nie tyl ko sta bil nych
do staw ˝yw no Êci, ale i su row ców do pro duk cji bio pa liw, co wy ni ka z ko -
niecz no Êci spro sta nia oma wia nym wcze Êniej wy zwa niom w za kre sie
zwal cza nia dys pro por cji roz wo jo wych bàdê za pew nie nia bez pie czeƒ stwa
ener ge tycz ne go.

Zja wi sko to wy st´ pu je na nie omal wszyst kich kon ty nen tach, kon cen -
tru je si´ w kra jach roz wi ja jà cych si´ (cho cia˝ ma miej sce w pew nym za -
kre sie tak ̋ e w „dru gim Êwie cie”). Ska la te go ro dza ju po czy naƒ wska zu -
je, ˝e cho dzi o za bez pie cze nie stra te gicz nych, dla nie któ rych paƒstw
wr´cz ˝y cio wo wa˝ nych in te re sów na ro do wych.12

Jed no cze Ênie jed nak ozna cza to, ˝e ry su je si´ ko lej ne po le ry wa li -
za cji mi´ dzy glo bal ny mi gra cza mi. Ry wa li za cji mo gà cej pro wa dziç do po -
ja wie nia si´ no wych na pi´ç mi´ dzy na ro do wych.

2.3. Pro ble my bez pie czeƒ stwa

Na st´p na, bar dzo wa˝ na gru pa wy zwaƒ i za gro ̋ eƒ o cha rak te rze glo -
bal nym wià ̋ e si´ z pod sta wo wym za gad nie niem, ja kim jest wspo mi na -
na wcze Êniej ewo lu cja sze ro ko poj mo wa ne go bez pie czeƒ stwa mi´ dzy -
na ro do we go. WÊród no wych nie bez pie czeƒstw w tym za kre sie na plan
pierw szy wy su wa si´ ter ro ryzm wy st´ pu jà cy ju˝ nie tyl ko w wy mia rze
lo kal nym czy re gio nal nym, ale – jak po ka za ły za ma chy z 11 wrze Ênia
2001 r. – tak ̋ e w ska li glo bal nej. Z hi sto rycz ne go punk tu wi dze nia nie
jest to wpraw dzie zja wi sko no we, ale współ cze Ênie na bra ło ja ko Êcio wo
no we go wy mia ru. Wy ni ka to m.in. z fak tu, ˝e naj ró˝ niej sze ugru po wa -
nia ter ro ry stycz ne i eks tre mi stycz ne roz sze rza jà dzia ła nia na ska l´ po -
nadna ro do wà, w peł ni wy ko rzy stu jàc przy tym mo˝ li wo Êci, ja kie przy no -
si glo ba li za cja. Stwa rza ne przez nià uła twie nia w wie lu sfe rach ˝y cia
by wa jà bo wiem nie zwy kle po moc ne w bar dziej sku tecz nym ko mu ni ko -
wa niu si´, fi nan so wa niu dzia łal no Êci, zdo by wa niu bro ni, prze miesz cza -



13 Trze ba pa mi´ taç, ˝e naj wi´k szym kra jem mu zuł maƒ skim jest In do ne zja, a Iran
i Tur cja nie sà paƒ stwa mi arab ski mi. 
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niu si´ i ukry wa niu, itp. (Wy mow nym te go przy kła dem jest sku tecz noÊç,
z ja kà od wie lu lat ukry wa si´ Osa ma Bin La den, za cie kle Êci ga ny przez
słu˝ by spe cjal ne naj po t´˝ niej sze go mo car stwa Êwia ta.) Wszyst ko to bar -
dzo wzmac nia efek tyw noÊç i tym sa mym za gro ̋ e nie pły nà ce ze stro ny
ter ro ry zmu.

Je go no wa ja koÊç bie rze si´ z no we go wy mia ru po li tycz no -ide owe go.
Jak wia do mo, jed nà z naj wa˝ niej szych po ̋ y wek – acz nie je dy nà – dla
dzia łal no Êci ter ro ry stycz nej za wsze by ły wzgl´ dy ide olo gicz ne. Ga ma
ideolo gii, na ja kie po wo łu jà si´ roz ma ite ugru po wa nia prze st´p cze, po -
zo sta je bar dzo sze ro ka, ale obec nie na czo ło wy su wa si´ swo ista mie -
szan ka an ty ame ry ka ni zmu (czy sze rzej – an ty ok cy den ta li zmu) z fun da -
men ta li zmem is lam skim. Za gad nie nie to umy ka uprasz cza jà cym
tłu ma cze niom, gdy˝ − wbrew nie kie dy zbyt ła two ak cep to wa nym na Za -
cho dzie po zo rom − te go ty pu mie szan ka znaj du je w ja kiejÊ mie rze wy -
tłu ma cze nie w re al nie wy st´ pu jà cych zja wi skach: na st´p stwach tlà ce -
go si´ od dzie si´ cio le ci kon flik tu bli skow schod nie go, utrzy mu jà ce go
po czu cie fru stra cji wÊród Ara bów, po dob nie ne ga tyw nych skut kach wo -
jen w Ira ku i Afga ni sta nie, trak to wa nych ja ko no wa kru cja ta Êwia ta za -
chod nie go, nie mo gà cych zna leêç uj Êcia sil nych na pi´ ciach spo łecz nych
w wie lu kra jach mu zuł maƒ skich itd.

W su mie po wo du je to, ˝e idea wal ki z Za cho dem pod sztan da ra mi
is la mu pa da na bar dzo po dat ny grunt po li tycz no -spo łecz ny, sta jàc si´ –
i to jest no vum w po rów na niu z in ny mi prze ja wa mi ter ro ry zmu – jed nà
z głów nych ide olo gii współ cze sne go Êwia ta (je Êli nie pod wzgl´ dem spój -
no Êci ide owej, to z pew no Êcià pod wzgl´ dem za si´ gu oraz atrak cyj no Êci
po li tycz nej). Nie na le ̋ y jej oczy wi Êcie de mo ni zo waç i z ostro˝ no Êcià trze -
ba pod cho dziç do kon cep cji czy nià cych z niej głów nà oÊ po dzia łów mi´ -
dzy na ro do wych, jak ro bi to np. Sa mu el Hun ting ton gło szà cy te zy o nie -
uchron nym zde rze niu ró˝ nych cy wi li za cji. Âwiat is la mu jest bar dzo
ró˝ no rod ny i nie spro wa dza si´ do cy wi li za cji arab skiej.13 Za ra zem jest
sil nie po dzie lo ny po li tycz nie: na jed nym bie gu nie mo˝ na umie Êciç ra -
dy kal nie an ty za chod ni Iran i wspie ra ne prze zeƒ ugru po wa nia ter ro ry -
stycz ne w ro dza ju Ha ma su i He zbol la hu, na dru gim zaÊ – moc no pro -
ame ry kaƒ skà Ara bi´ Sau dyj skà czy ge ne ral nie pro za chod nie Egipt
i Pa ki stan. Na le ̋ y te˝ pod kre Êliç, ˝e wbrew krzyw dzà cym ste reo ty pom
prze wa ̋ a jà ca wi´k szoÊç mu zuł ma nów – cze go do wo dzi cho cia˝ by za cho -
wa nie emi granc kich spo łecz no Êci is lam skich w Eu ro pie i Ame ry ce – nie
po pie ra fun da men ta li zmu re li gij ne go i na wet je Êli nie ak cep tu je w peł -
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ni za sad spo łe czeƒ stwa li be ral ne go, to opo wia da si´ za to le ran cjà wy -
zna nio wà.

Nie zmie nia to fak tu, ˝e ma my do czy nie nia z po wa˝ nym pro ble -
mem o wy mia rze glo bal nym. Ba zu jà cy na fun da men ta li zmie is lam skim
ter ro ryzm mi´ dzy na ro do wy wy su wa si´ na pierw sze miej sce wÊród za -
gro ̋ eƒ o cha rak te rze prze st´p czym. Sta no wi przy tym, co na le ̋ y zde -
cy do wa nie pod kre Êliç, nie bez pie czeƒ stwo nie tyl ko dla spo łe czeƒstw Za -
cho du, ale rów nie˝ dla sta bi li za cji, bez pie czeƒ stwa i po ko ju ca łe go Êwia ta.
Ka˝ dy eks tre mizm re li gij ny jest groê ny, ale w tym przy pad ku sy tu acj´
po gar sza jà pew ne spe cy ficz ne oko licz no Êci.

Is lam ja ko po t´˝ na re li gia o za si´ gu ogól no Êwia to wym ni gdy bo wiem
nie prze szedł okre su prze mian, w ro dza ju re for ma cji w chrze Êci jaƒ stwie,
po zwa la jà cych na do sto so wa nie do szyb ko zmie nia jà cych si´ wy mo gów
współ cze sno Êci. (Smut nym te go prze ja wem jest trwa jà cy ju˝ kil ka stu le -
ci wy raê ny uwiàd cy wi li za cji is lam skiej, w Êre dnio wie czu prze cie˝ bar dzo
pr´˝ nej i wio dà cej w wie lu dzie dzi nach.) Dla mu zuł ma ni na nie ma np.
po dzia łu na sfe r´ sa crum i pro fa num, co po wo du je, ˝e je go re li gia ma
cha rak ter to tal ny, re gu lu jà cy do słow nie wszyst kie dzie dzi ny ˝y cia zgod nie
z na ka za mi Ko ra nu. Jed nà z po ten cjal nie groê nych im pli ka cji ta kie go sta -
nu rze czy jest go to woÊç wy znaw ców is la mu do bez wzgl´d ne go pod po rzàd -
ko wa nia si´ na ka zom ko ra nicz nym, w tym tak ̋ e wy mo go wi pro wa dze nia
„Êwi´ tej woj ny” z nie wier ny mi. Nie trak tu jàc po dob nych ocen ja ko prze -
ja wu kry ty ki pod ad re sem kon kret nych wie rzeƒ re li gij nych, na le ̋ y jed nak
te go ty pu uwa run ko wa nia po wa˝ nie braç pod uwa g´.

Z pro ble mem ter ro ry zmu wià ̋ e si´ Êci Êle in ne za gro ̋ e nie, ja kim jest
dzia łal noÊç po nadna ro do wej prze st´p czo Êci zor ga ni zo wa nej. Nie wcho -
dzàc szcze gó ło wo w to roz le głe za gad nie nie, trze ba za uwa ̋ yç, ˝e roz wój
te go ty pu prze st´p czo Êci w du ̋ ej mie rze wy ni kał – po dob nie jak w przy -
pad ku dzia łaƒ ter ro ry stów – z uła twieƒ stwa rza nych przez glo ba li za cj´.
Do cho dzi ły do te go kon se kwen cje prze mian w Eu ro pie i Êwie cie w la -
tach 80. i 90., umo˝ li wia jà ce wy dat ne roz sze rze nie dzia łal no Êci na are -
nie mi´ dzy na ro do wej wschod nio eu ro pej skich i azja tyc kich grup prze -
st´p czych.

Mi mo ˝e głów ne ob sza ry owej dzia łal no Êci do ty czà prze st´pstw kry -
mi nal nych Êci ga nych przez paƒ stwa (prze myt i han del nar ko ty ka mi oraz
ludê mi, pra nie brud nych pie ni´ dzy, nie le gal ny ha zard itp.), po ja wia jà si´
tu jed nak bar dzo istot ne im pli ka cje mi´ dzy na ro do we. Prze st´p czoÊç zor -
ga ni zo wa na sta no wi wszak ̋ e co raz po wa˝ niej sze za gro ̋ e nie dla go spo -
dar ki i po li ty ki Êwia to wej, m.in. ze wzgl´ du na prze ni ka nie struk tur ma -
fij nych do in sty tu cji paƒ stwo wych oraz le gal ne go obie gu go spo dar cze go,
a tak ̋ e z po wo du roz wi ja nia ta kich pro ce de rów jak fał szo wa nie bàdê ko -



14 Por.: Sy cy lia Bał ka nów, „Po li ty ka”, 14.11.2009.
15 W okre sach szczy to we go na si le nia zim nej woj ny obie stro ny po ten cjal ne go kon flik -

tu mia ły do dys po zy cji po nad 60 tys. ła dun ków jà dro wych ró˝ ne go ty pu, co − ob ra zo wo
rzecz uj mu jàc − ozna cza ło, ˝e na ka˝ de go miesz kaƒ ca Zie mi przy pa dał ła du nek wy bu -
cho wy o si le 3 ton tro ty lu lub 25 tys. (!) gra na tów r´cz nych.
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pio wa nie roz ma itych pro duk tów, co pod ko pu je funk cjo no wa nie ca łych
ga ł´ zi prze my słu, np. fo no gra ficz ne go i tek styl ne go. Co gor sza, te go ro -
dza ju zja wi ska wy st´ pu jà nie tyl ko w mniej za mo˝ nych i nie sta bil nych
kra jach „trze cie go Êwia ta”, lecz sta no wià po wa˝ ny pro blem na wet w re -
gio nach wy so ko roz wi ni´ tych, np. w Eu ro pie. Oprócz zna nych pro ble -
mów z ma fià we Wło szech czy Ro sji, wska zaç mo˝ na ca sus Ko so wa i Buł -
ga rii. (Jak okre Êlił to je den z po li ty ków buł gar skich, „in ne paƒ stwa ma jà
ma fi´; w Buł ga rii to ma fia ma paƒ stwo”.)14 Po nad to Êwiat prze st´p czy
na wià zu je bli skie kon tak ty z ugru po wa nia mi ter ro ry stycz ny mi, co stwa -
rza ju˝ bez po Êred nie za gro ̋ e nie bez pie czeƒ stwa mi´ dzy na ro do we go.

Ko lej nym pro ble mem glo bal nym zwià za nym z owym bez pie czeƒ -
stwem jest broƒ ma so we go ra ̋ e nia. W okre sie po wo jen nej kon fron ta cji
mi´ dzy Wscho dem a Za cho dem na plan pierw szy wy su wa ła si´, wi szà -
ca nad Êwia tem jak miecz Da mo kle sa, groê ba glo bal ne go kon flik tu nu -
kle ar ne go o kon se kwen cjach wr´cz nie wy obra ̋ al nie ka ta stro fal nych.15

W no wym ukła dzie sił groê ba ta wpraw dzie wcià˝ ist nie je, ale ry zy ko
ogól no Êwia to wej woj ny ato mo wej zo sta ło zmi ni ma li zo wa ne. Po ja wi ło si´
na to miast nie bez pie czeƒ stwo dal szej pro li fe ra cji bro ni jà dro wej, do któ -
rej do st´p uzy ska ło ofi cjal nie kil ka ko lej nych paƒstw (In die, Pa ki stan,
Ko rea Pół noc na), a co do in nych ist nie jà gra ni czà ce z pew no Êcià po dej -
rze nia (do ty czy to m.in. Izra ela i Ira nu). W wa run kach bra ku suk ce sów
w za kre sie wy sił ków roz bro je nio wych w tej dzie dzi nie, zwłasz cza na linii
USA−Ro sja, gro zi to bar dzo po wa˝ ny mi kon se kwen cja mi, za rów no dla
sta bil no Êci sy tu acji glo bal nej, jak i re gio nal nych ukła dów sił (np. na sub -
kon ty nen cie in dyj skim).

Do dat ko wà kom pli ka cj´ sta no wià pró by nada nia nu kle ar ne mu wy -
Êci go wi zbro jeƒ no wych wy mia rów − prze no sze nie go w prze strzeƒ ko -
smicz nà. Choç for mal nie jest ona zde mi li ta ry zo wa na, de fac to sze reg
mo carstw wy ko rzy stu je jà do ce lów woj sko wych, w tym do in sta lo wa nia
ofen syw nych lub de fen syw nych sys te mów bro ni jà dro wej. Kla sycz nym
przy kła dem jest za ini cjo wa na jesz cze przez pre zy den ta Re aga na idea
„gwiezd nych wo jen”, re ali zo wa na m.in. w for mie kon tro wer syj nej kon -
cep cji bu do wy przez Ame ry ka nów tar czy an ty ra kie to wej.

Co gor sza, wÊród no wych dys po nen tów bro ni nu kle ar nej znaj du jà si´
paƒ stwa wro go na sta wio ne wo bec Êwia ta za chod nie go (zwłasz cza USA)



16 Jak wia do mo, in for ma cja jest obec nie jed nym z naj wa˝ niej szych czyn ni ków roz wo -
ju cy wi li za cyj ne go ludz ko Êci, co ko re spon du je ze wzro stem zna cze nia tzw. ka pi ta łu in -
te lek tu al ne go, któ ry w znacz nej mie rze za st´ pu je tra dy cyj ne czyn ni ki pro duk cji, w ro -
dza ju ka pi ta łu fi nan so we go. Zna ny eko no mi sta Pe ter F.Druc ker wy ró˝ nia na wet osob ny
ro dzaj − go spo dar k´ in for ma cji (obok go spo da rek pie nià dza, mi´ dzy na ro do wych kon -
cer nów oraz tra dy cyj nej go spo dar ki to wa rów i usług).
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oraz cza sa mi czyn nie wspie ra jà ce mi´ dzy na ro do wy ter ro ryzm. Tu tkwi
wła Ênie naj wi´k sze nie bez pie czeƒ stwo, po nie wa˝ roz prze strze nia nie si´
tech no lo gii nu kle ar nych tak ̋ e pod le ga swo istej glo ba li za cji. Prze chwy -
tu jà je paƒ stwa, któ re mo gà byç w ta kim przy pad ku obiek tem sto so wa -
nych z mniej szym lub wi´k szym skut kiem pre sji czy sank cji ze stro ny
spo łecz no Êci mi´ dzy na ro do wej (jak Iran czy Irak pod rzà da mi Sad da ma
Hu saj na), ale ist nie je te˝ nie bez pie czeƒ stwo, ˝e do sta nà si´ w r´ ce grup
prze st´p czych, zwłasz cza mi´ dzy na ro do wych ugru po waƒ ter ro ry stycz -
nych, któ re nie pod le ga jà kon tro li ˝ad ne go paƒ stwa i sà bar dzo trud ne
do zwal cza nia.

Sy tu acj´ jesz cze bar dziej po gar sza fakt, ˝e owe ugru po wa nia dys po -
nu jà bàdê mo gà dys po no waç nie tyl ko bro nià jà dro wà. Wie le wska zu je
na to, ˝e przy naj mniej cz´Êç z nich uzy ska ła do st´p do in nych Êrod ków
ma so we go ra ̋ e nia, z za ło ̋ e nia nie mniej, a naj praw do po dob niej na wet
znacz nie bar dziej groê nych ni˝ ła dun ki jà dro we. Cho dzi o ró˝ ne go ro -
dza ju broƒ che micz nà i bak te rio lo gicz nà, któ ra ma ogrom nà moc nisz -
czy ciel skà wo bec istot ˝y wych, wie lo krot nie prze wy˝ sza jà cà kon wen cjo -
nal ne Êrod ki ra ̋ e nia. Po nad to jest du ̋ o taƒ sza w pro duk cji oraz – co
wa˝ ne dla ugru po waƒ ter ro ry stycz nych – ła twiej sza do za sto so wa nia
ni˝ wy ma ga jà ca no wo cze snych Êrod ków prze no sze nia broƒ ato mo wa.
(O re al no Êci te go ro dza ju za gro ̋ eƒ Êwiad czà m.in. pró by z u˝y ciem ga -
zów tru jà cych prze pro wa dza ne swe go cza su przez ja poƒ skich eks tre mi -
stów w to kij skim me trze.)

No wà nie bez piecz nà ten den cjà jest rów nie˝ po ja wia nie si´ za gro ̋ eƒ,
z któ ry mi do tej po ry nie mie li Êmy do czy nie nia i w zwiàz ku z tym nie
za wsze umie my so bie z ni mi po ra dziç. Mo wa o m.in. b´ dà cym swo istà
po chod nà ter ro ry zmu kla sycz ne go tzw. cy ber ter ro ry zmie. Po le ga on na
wła my wa niu si´ do cu dzych za so bów in for ma tycz nych sie ci kom pu te -
ro wych w ce lu zdo by cia i wy ko rzy sta nia cen nych in for ma cji 16 oraz za -
kłó ce nia sys te mów elek tro nicz nych za wia du jà cych funk cjo no wa niem
naj ró˝ niej szych dzie dzin na sze go ˝y cia: ad mi ni stra cji, obron no Êci, han -
dlu, trans por tu, do staw ener gii itp.

Do ko nu jà cy te go ha ke rzy, b´ dà cy w pew nych przy pad kach wy bit ny -
mi spe cja li sta mi, kie ru jà si´ ró˝ ny mi po bud ka mi, nie tyl ko prze st´p czy -
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mi. Dzia łal noÊç cz´ Êci z nich mo ̋ e jed nak stwa rzaç po wa˝ ne za gro ̋ e -
nie dla sta bi li za cji i bez pie czeƒ stwa mi´ dzy na ro do we go. Prócz te go, ˝e
by wa jà wy ko rzy sty wa ni przez agen dy paƒ stwo we (po wszech nie wia do -
mo, i˝ zaj mu jà si´ tym słu˝ by spe cjal ne wie lu paƒstw), mo gà współ pra -
co waç z roz ma ity mi ugru po wa nia mi ter ro ry stycz ny mi lub eks tre mi -
styczny mi.

Skut ki za sto so wa nia przez nie cy ber ter ro ry zmu mo gły by byç wr´cz
ka ta stro fal ne. Wy star czy wy obra ziç so bie na st´p stwa pa ra li ̋ u dzia ła nia
słu˝b i sys te mów za pew nia jà cych funk cjo no wa nie współ cze snych me -
tro po lii bàdê ca łych paƒstw, przy czym te go ro dza ju ka ta stro fy mo gły by
przyj mo waç wy mia ry nie tyl ko lo kal ne czy re gio nal ne, ale tak ̋ e ogól no -
Êwia to we.

O tym, ˝e nie sà to sce na riu sze z ga tun ku scien ce fic tion Êwiad czy
prze bieg praw dzi wej cy ber woj ny, ja kà ro syj scy ha ke rzy sto czy li na wio -
sn´ 2007 r. z in sty tu cja mi paƒ stwo wy mi i go spo dar czy mi Es to nii, sku -
tecz nie pa ra li ̋ u jàc ich dzia łal noÊç na kil ka dni. Nie dzi wi za tem, ˝e Sta -
ny Zjed no czo ne stwo rzy ły tzw. Cy ber Com mand, jed nost k´ woj sko wà
wy spe cja li zo wa nà w pro wa dze niu i od pie ra niu ata ków cy ber ter ro ry stycz -
nych. Po dob nà jed nost k´ po wo łu je NA TO (umiesz cza jà, za pew ne z po -
wo dów sym bo licz nych, w es toƒ skim Tal li nie).

WÊród pro ble mów glo bal nych, do ty czà cych kwe stii sze ro ko poj mo -
wa ne go bez pie czeƒ stwa, do nie zwy kle wa˝ nych za li cza si´ do st´p do za -
so bów ener gii. (Po dob nie jak w przy pad ku oma wia nych wcze Êniej za -
gad nieƒ, pro blem ten wià ̋ e si´ z ca łà ga mà spraw po chod nych,
do ty czà cych m.in. ochro ny Êro do wi ska na tu ral ne go.)

Za pew nie nie bez pie czeƒ stwa ener ge tycz ne go sta je si´ obec nie jed -
nym z pod sta wo wych wy zwaƒ, przed ja ki mi stoi zde cy do wa na wi´k szoÊç
uczest ni ków sto sun ków mi´ dzy na ro do wych. Je go za pew nie nie mo ̋ e, ge -
ne ral nie rzecz bio ràc, zmie rzaç w dwóch kie run kach: za gwa ran to wa nia
do st´ pu do ist nie jà cych ju˝ êró deł ener gii (przede wszyst kim za so bów
pod sta wo wych, kla sycz nych no Êni ków, ja ki mi sà ro pa naf to wa i gaz ziem -
ny) oraz po dej mo wa nia wy sił ków w ce lu wy ko rzy sty wa nia in nych. Po zo -
staw my na bo ku pró by stwo rze nia zu peł nie no wych, dzi siaj jesz cze le -
˝à cych w sfe rze fan ta zji êró deł, ta kich jak pa li wo wo do ro we czy
kon tro lo wa na re ak cja jà dro wa. Cho dzi bo wiem o roz ma ite za so by od na -
wial ne (bio pa li wa, ener gi´ wia tru, pro mie ni sło necz nych, ru chu wód
mor skich itp.) bàdê bar dziej sku tecz nie uty li zo wa ne daw ne êró dła nie -
od na wial ne, zwłasz cza ener gi´ ato mo wà i w´ giel.

Po ja wia jà si´ tu jed nak po wa˝ ne trud no Êci o cha rak te rze po li tycz -
nym i go spo dar czo -tech nicz nym. Jak wia do mo, pro duk cja oraz dys try -
bu cja kla sycz nych no Êni ków, czy li ro py i ga zu, pod le ga w ogrom nej mie -
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rze uwa run ko wa niom po li tycz nym. Ozna cza to, ˝e mo ̋ e byç wy ko rzy -
sty wa na ja ko swo ista broƒ czy przy naj mniej sil ny in stru ment na ci sku.
Obok kla sycz nych przy kła dów za sto so wa nia em bar ga na ro p´, ja ko Êrod -
ka re pre sji wo bec paƒstw za chod nich w cza sie słyn nych kry zy sów ener -
ge tycz nych z lat 70., mo˝ na przy to czyç naj now sze u˝y cie do staw ga zu
przez Ro sj´ na prze ło mie lat 2008/2009 ja ko in stru men tu na ci sku na
Ukra in´ oraz paƒ stwa eu ro pej skie. Sy tu acj´ utrud nia fakt, ̋ e 70−80 proc.
Êwia to wych po kła dów ro py i ga zu le ̋ y na ob sza rach po li tycz nie nie sta -
bil nych: na Bli skim Wscho dzie, w Ro sji i w Azji Ârod ko wej. Po nad to
w znacz nej cz´ Êci znaj du jà si´ one w ge stii paƒstw otwar cie pra gnà cych
wy ko rzy sty waç je do re ali za cji swych ce lów po li tycz nych, cze go do wo -
dzà m.in. nie tyl ko wspo mnia ne dzia ła nia Ro sjan, ale tak ̋ e po li ty ka in -
nych paƒstw, np. Ira nu. Trze ba te˝ pa mi´ taç, ˝e obec ne za so by tych no -
Êni ków ener ge tycz nych kur czà si´ w szyb kim tem pie. We dług pro gnoz
wy star czy ich do koƒ ca bie ̋ à ce go stu le cia. No we zło ̋ a znaj du jà si´ na -
to miast w co raz mniej do st´p nych re jo nach (np. na dnie oce anów, w stre -
fie wiecz nych lo dów), co ogrom nie utrud nia i po dra ̋ a wy do by cie.

Po dob nie jest z no wy mi lub od na wial ny mi êró dła mi ener gii. Opra -
co wa nie zu peł nie no wa tor skich me tod wy ma ga jesz cze cza su oraz
ogrom nych na kła dów fi nan so wych, a wy ko rzy sta nie nie któ rych – sze ro -
ko re kla mo wa nych ja ko pro eko lo gicz ne – êró deł od na wial nych przy no -
si am bi wa lent ne re zul ta ty. Nie wda jàc si´ w szcze gó ły tech no lo gicz ne,
mo˝ na np. wska zaç ne ga tyw ne skut ki dłu go fa lo we go sto so wa nia bio pa -
liw. Zbyt in ten syw na, mo no kul tu ro wa upra wa ro Êlin słu ̋ à cych do ich
pro duk cji wy ja ła wia gle b´ i wpły wa nie ko rzyst nie na ró˝ no rod noÊç bio -
lo gicz nà, a przede wszyst kim przy czy nia si´ do du ̋ e go spad ku po da ̋ y
rol nych ar ty ku łów ̋ yw no Êcio wych. Spo wo do wa ło to wspo mnia ne ju˝ pod -
wy˝ ki cen i wy ni ka jà ce z nich nie po ko je spo łecz ne w wie lu bied niej szych
kra jach. Pa ra dok sal nie, po dob nie am bi wa lent ne re zul ta ty mo ̋ e przy no -
siç sto so wa nie nie któ rych in nych pro eko lo gicz nych tech no lo gii, np. ener -
gii wo dy i wia tru (słu ̋ à ce elek trow niom wod nym za po ry na rze kach oraz
far my wia tro we za gra ̋ a jà lo kal nym eko sys te mom), czy na wet naj bar -
dziej czy stej ener gii sło necz nej, któ ra – po dob nie jak po przed nie – jest
wcià˝ re la tyw nie dro ga i trud na do efek tyw ne go sto so wa nia na szer szà
ska l´.

Wszyt ko to nie ozna cza oczy wi Êcie ne go wa nia ko niecz no Êci no we go
po dej Êcia do za gad nieƒ ener ge tycz nych, lecz je dy nie po ka zu je po trze b´
za cho wa nia ostro˝ no Êci i zdro we go roz sàd ku. Wy da je si´, ̋ e w obec nych
wa run kach naj bar dziej obie cu jà ce i za ra zem naj efek tyw niej sze mo ̋ e byç
si´ ga nie po zna ne êró dła ener gii, ale wy ko rzy sty wa ne w no wy, sku tecz -
niej szy spo sób. Cho dzi przede wszyst kim o ener gi´ ato mo wà oraz uzy -



17 Po wa˝ ne ba da nia, pro wa dzo ne m.in. na Uni wer sy te cie Ha rvar da, wy ka zu jà, ˝e za -
nie czysz cze nia po wie trza po wo do wa ne dzia ła niem elek trow ni kon wen cjo nal nych po wo -
du jà w Sta nach Zjed no czo nych (sto su jà cych prze cie˝ no wo cze sne tech no lo gie prze twór -
cze) Êmierç wie lu ty si´ cy osób rocz nie, a w bar dziej pod tym wzgl´ dem za póê nio nych
Chi nach – na wet kil ku set ty si´ cy. Por.: K.P. Za le ski, Kry zys ener ge tycz ny. Zmia ny kli -
ma tycz ne – wy czer py wa nie za pa sów – eko no mia – po li ty ka, Ana li zy IEÂW, Lu blin 2009. 

18 Dru ga cz´Êç tek stu za miesz czo na zo sta nie w na st´p nym nu me rze „Stu diów Eu -
ro pej skich” (przyp. red.).
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ski wa nà z w´ gla. No wo cze sne elek trow nie ato mo we – o czym zda jà si´
za po mi naç ich prze ciw ni cy – speł nia jà bar dzo wy so kie stan dar dy bez -
pie czeƒ stwa i za ra zem sà znacz nie mniej szko dli we dla czło wie ka ni˝
elek trow nie kon wen cjo nal ne.17 Je Êli cho dzi o w´ giel (któ re go za so bów
star czy jesz cze na wiek XXII), po wi nien byç w znacz nie wi´k szej mie -
rze wy ko rzy sty wa ny nie do pro ste go spa la nia, ale do uzy ski wa nia no Êni -
ków ener gii znacz nie bar dziej wy daj nych i przy ja znych Êro do wi sku, np.
ga zu i ben zy ny syn te tycz nej. (Te go ro dza ju po dej Êcie by ło by nie zwy kle
ko rzyst ne dla ta kich kra jów jak Pol ska, uza le˝ nio nych od za gra nicz nych
do staw pa liw płyn nych, a jed no cze Ênie dys po nu jà cych wła sny mi du ̋ y -
mi zło ̋ a mi w´ gla.)

* * *

Na szki co wa ny tu ka ta log glo bal nych wy zwaƒ i za gro ̋ eƒ nie jest oczy -
wi Êcie kom plet ny, ale ry su je na sze ro kim tle głów ne pro ble my, z ja ki mi
zma ga si´ współ cze sny Êwiat. Po zwa la to na pod j´ cie pró by cha rak te ry -
sty ki ko lej ne go ele men tu ana li zy mi´ dzy na ro do we go oto cze nia Unii Eu -
ro pej skiej, czy li ak tu al ne go ukła du sił w ska li ogól no Êwia to wej.18

Abs tract

The world on the par ting ways. 
Evo lu tion of the EU’s in ter na tio nal envi ron ment (Part 1)

The prin ci pal aim of the ar tic le is to at tempt and pre sent chan ges
ta king pla ce at pre sent in in ter na tio nal sur ro un ding of the Eu ro pe an
Union. Gre at im por tan ce of the evo lu tion in qu estion stems from the
EU be ing, for a long ti me now, po wer ful play er on the glo bal sce ne. At the
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sa me ti me, the EU has al so in cre asin gly be en sub ject to in flu en ces on
the part of its in ter na tio nal sur ro un ding. In ef fect, phe no me na and pro -
ces ses in con tem po ra ry world sho uld be se en as im por tant fac tors in -
flu en cing the pro gress of Eu ro pe an in te gra tion. Along with ge ne ral re -
view of pre sent in ter na tio nal si tu ation, the ar tic le pro vi des an in si ght ful
ana ly sis of fun da men tal glo bal pro blems in such ca te go ries as is su es of
so cial and eco no mic de ve lop ment, of eco lo gi cal awa re ness and of se cu -
ri ty in bro ad un der stan ding.


