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1 U˝y wa ne tu taj po j´ cie „po li ty ka 9/11” jest pa ra fra zà my Êli Tho ma sa L. Fried ma na,
pu bli cy sty „The New York Ti mes”, któ ry w jed nym z ar ty ku łów zwra ca uwa g´, ˝e re ak -
cja wie lu oby wa te li USA i ad mi ni stra cji ame ry kaƒ skiej wy trà ci ła ten kraj z rów no wa gi.
Fried man pi sze te˝ m.in., ˝e Sta ny Zjed no czo ne nie po trze bu jà ko lej ne go pre zy den ta
„od 11 wrze Ênia”, ale po win ny w je sien nych wy bo rach w 2009 r. opo wie dzieç si´ za pre -
zy den tem „12 wrze Ênia”. Por.: T.L. Fried man, 9/11 Is Over, „The New York Ti mes”,
30.09.2007, http://www.ny ti mes.com
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Pa weł Mo niak*

Wy bra ne aspek ty po li ty ki za gra nicz nej USA
w kon tek Êcie sto sun ków trans atlan tyc kich

Po za ma chach ter ro ry stycz nych na No wy Jork i Wa szyng ton w 2001 ro -
ku ad mi ni stra cja ame ry kaƒ ska na sku tek pew ne go szo ku pod j´ ła sze -
reg ini cja tyw zmie rza jà cych do zwi´k sze nia bez pie czeƒ stwa USA. Do -
dat ko wym efek tem pod j´ tych dzia łaƒ był bez pre ce den so wy wzrost
re al ne go zna cze nia wła dzy wy ko naw czej i na ru sze nie ja snych re guł trój -
po dzia łu władz. Po zy cja Sta nów Zjed no czo nych ja ko glo bal ne go li de ra
w po łà cze niu z tzw. po li ty kà 9/11, pro wa dzo nà przez Bia ły Dom, otwo -
rzy ła po le na ru szeƒ obo wià zu jà cych re guł pra wa mi´ dzy na ro do we go i we -
wn´trz ne go. Po j´ cie „po li ty ki 9/11” u˝y wa ne w ni niej szym tek Êcie ozna -
cza pe wien nurt my Êli po li tycz nej i dzia łaƒ ad mi ni stra cji USA, po wsta ły
w kon se kwen cji bez pre ce den so we go ata ku ter ro ry stycz ne go.1

„Po li ty ka 9/11”, wdra ̋ a na po 11 wrze Ênia, zna la zła jed nak ̋ e wczeÊ -
niej szà pod sta w´ teo re tycz nà w my Êli neo kon ser wa tyw nych au to rów ame -
ry kaƒ skich, np. Ro ber ta Ka ga na i Wil lia ma Kri sto la, oraz w kon cep cjach
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji Geo r ge’a W. Bu sha, ta kich jak choç by Con -
do le ez za Ri ce. Wspo mnia ne kon cep cje okre Êla ły USA ja ko Êwia to we go
przy wód c´, dla któ re go nor my mi´ dzy na ro do we mo gà sta no wiç i nie rzad -
ko sta no wià ba rie r´ w po dej mo wa niu dzia łaƒ. Idee nie skr´ po wa ne go Êwia -
to we go przy wódz twa w po łà cze niu z re al nym wzro stem mo˝ li wo Êci spra -



2 Por.: A. Gid dens, So cjo lo gia, War sza wa 2007, s. 97. Przyj mu j´ tu taj pro stà so cjo lo -
gicz nà de fi ni cj´ glo ba li za cji, po nie wa˝ nie jest ona głów nym przed mio tem roz wa ̋ aƒ,
a nad mier ne za gł´ bia nie si´ w t´ kwe sti´ mo gło by za kłó caç przej rzy stoÊç wy wo du. Po -
wszech nie wia do mo, ˝e za gad nie nie glo ba li za cji jest skom pli ko wa ne i tak na praw d´ nie
ma peł nej zgo dy na wet w od nie sie niu do de fi ni cji. Ma rek Pie traÊ pi sze na przy kład o pro -
ce sach glo ba li za cji, któ rych isto ty na le ̋ y upa try waç przede wszyst kim w two rze niu no -
wej ja ko Êci Êro do wi ska spo łecz ne go i mi´ dzy na ro do we go; zob.: M.Pie traÊ, Pa ra dyg mat
glo ba li za cji in sta tu na scen di, w: Po rzà dek mi´ dzy na ro do wy u pro gu XXI wie ku, red.
R.Kuê niar, War sza wa 2005, s. 144–147, oraz Ob li cza glo ba li za cji, red. M. Pie traÊ, Lu -
blin 2002, s. 35–66. Z ko lei Jan Aart Schol te w mo no gra fii na te mat glo ba li za cji pi sze
m.in. o iden ty fi ka cji glo ba li za cji z „od te ry to rial nie niem” lub po pro stu ze wzro stem „po -
nad te ry to rial nych” re la cji mi´ dzy ludê mi; por.: J.A.Schol te, Glo ba li za tion. A cri ti cal in -
tro duc tion, New York 2000, s. 46. Od mien nie do za gad nie nia glo ba li za cji pod cho dzi Zbi -
gniew Brze ziƒ ski, któ ry mó wi o niej ja ko o pew nej wi zji or ga ni za cji Êwia ta czy te˝ wy god nej
dok try nie dla zwy ci´z cy za koƒ czo nej nie daw no zim nej woj ny. We dług Brze ziƒ skie go idea
glo ba li za cji su ge ro wa ła ame ry kaƒ skie przy wódz two, któ re nie by ło na rzu ca ne. Tym sa -
mym by ła to bar dzo chwy tli wa i na wet mod na dok try na po li tycz na po zim nej woj nie,
pod trzy my wa na i pro pa go wa na przez in te lek tu ali stów ame ry kaƒ skich głów nie w okre -
sie rzà dów Bil la Clin to na; por.: Z.Brze zin ski, Se cond chan ce. Three Pre si dents and the
Cri sis of Ame ri can Su per po wer, New York 2007, s. 30–31. 
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wo wa nia sła bo kon tro lo wa nej wła dzy na po lach we wn´trz nym i mi´ dzy -
na ro do wym do pro wa dzi ły do po wsta wa nia na ru szeƒ obo wià zu jà cych ram
praw nych przez USA. Ce lem ni niej sze go tek stu jest uka za nie pew nych
za le˝ no Êci i przed sta wie nie przy kła dów dzia łaƒ ad mi ni stra cji ame ry -
kaƒskiej pro wa dzo nych w ra mach „po li ty ki 9/11”. Po nad to ar ty kuł jest
swoistà prze stro gà przed bez kry tycz nà i bez re flek syj nà ak cep ta cjà, zwłasz -
cza ze stro ny so jusz ni ków eu ro pej skich, dzia łaƒ Wa szyng to nu na are nie
mi´ dzy na ro do wej, któ re sà do bre dla USA, ale nie za wsze dla ich so jusz -
ni ków.

Nie po sza no wa nie praw – aspekt teo re tycz ny

Glo ba li za cja, ro zu mia na tu taj w uprosz cze niu ja ko pro ces za cie Ênia -
nia sto sun ków i wzro stu współ za le˝ no Êci eko no micz nych, spo łecz nych
i po li tycz nych w ska li glo bal nej, nie uchron nie pro wa dzi do swo iste go
skon fun do wa nia jed no stek po zo sta jà cych w rze czy wi sto Êci kon fron ta cyj -
nej mi´ dzy sta ry mi ra ma mi praw ny mi i oby cza jo wy mi a no wy mi zja wi -
ska mi, któ re wspo mnia ne ra my za bu rza jà. „Glo ba li za cja ozna cza, ˝e
Êwiat, w któ rym ˝y je my, to w co raz wi´k szym stop niu »je den Êwiat«,
gdzie in ni od czu wa jà skut ki na szych dzia łaƒ, a my od czu wa my pro ble -
my glo bal ne. Glo ba li za cja to nie tyl ko prze mia ny sys te mów glo bal nych,
ale tak ̋ e zmia ny za cho dzà ce w ˝y ciu co dzien nym lu dzi we wszyst kich
kra jach Êwia ta, za rów no bied nych, jak i bo ga tych”.2 Jed nak ̋ e, mi mo



3 T. Pech, M.O. Pa dis, Les mul ti na tio na les du co eur. Les ONG, la po lti que et le marché,
Pa ris 2004, s. 5.
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efek tów de struk cyj nych, za kłó ce nia ró˝ nych prze strze ni funk cjo no wa -
nia jed no stek i paƒstw, osła bie nia sta rych re gu la cji i po wsta wa nia no -
wych za gro ̋ eƒ i wy zwaƒ, glo ba li za cja nie jest cha osem, któ re go nie mo˝ -
na roz szy fro waç.3 Istot ne, bio ràc pod uwa g´ wzrost wspo mnia nych
współ za le˝ no Êci w od nie sie niu do paƒstw, jest przede wszyst kim za pew -
nie nie bez piecz nej po zy cji słab szym ak to rom sce ny mi´ dzy na ro do wej.
Nie ozna cza to bez po Êred nie go i bez in te re sow ne go za bez pie cze nia in -
te re sów słab szych pod mio tów przez sil niej sze, co by ło by po li tycz nà
mrzon kà. Za pew nie nie bez pie czeƒ stwa słab szym pod mio tom opie ra si´
ra czej na po st´ po wa niu we dług przy j´ tych re guł pra wa mi´ dzy na ro do -
we go oraz wy pra co wy wa niu w dro dze dia lo gu no wych re gu la cji, któ re –
za ak cep to wa ne przez rów no praw ne pod mio ty – sta no wiç b´ dà so lid nà
pod sta w´ wza jem nych re la cji. Ozna cza to rów nie˝ wy strze ga nie si´ wy -
ko rzy sty wa nia sil nej po zy cji mi´ dzy na ro do wej do bez kom pro mi so we go
na rzu ca nia wła snych roz wià zaƒ, sto jà cych w sprzecz no Êci z re gu la cja -
mi mi´ dzy na ro do wy mi. Kie dy da ny pod miot dzia ła na are nie mi´ dzy na -
ro do wej z na ru sze niem obo wià zu jà cych prze pi sów pra wa mi´ dzy na ro -
do we go, wy ko rzy stu jàc swo jà si ł´ mi li tar nà, go spo dar czà i po li tycz nà,
do cho dzi do dyk ta tu, na rzu ca nia okre Êlo nej rze czy wi sto Êci, co w wa run -
kach glo ba li za cji mo ̋ e mieç nie prze wi dy wal ne kon se kwen cje. W isto -
cie skom pli ko wa ne re la cje mi´ dzy na ro do we mo gà po zo sta waç w pew -
nych ra mach prze wi dy wal no Êci je dy nie wów czas, gdy b´ dà opar te
w mak sy mal nym za kre sie na przy j´ tych re gu łach i prze pi sach pra wa mi´ -
dzy na ro do we go.

Funk cjo no wa nie współ cze snych paƒstw w rze czy wi sto Êci rzu ca jà cej
no we wy zwa nia i nio sà cej no we za gro ̋ e nia, któ re cz´ sto wy ma ga jà re -
ak cji o glo bal nym za si´ gu, jest nie zwy kle trud ne. Zwłasz cza je Êli weê -
mie si´ pod uwa g´ ko niecz noÊç funk cjo no wa nia zgod nie z cz´ sto nie -
ade kwat ny mi re gu la cja mi. Jed no cze Ênie po wsta jà ol brzy mie pro ble my
z wy pra co wa niem ogól nie ak cep to wal nych no wych prze pi sów, któ re
stano wi ły by do brà pod sta w´ efek tyw nych i sku tecz nych dzia łaƒ od po -
wia da jà cych na no we wy zwa nia i za gro ̋ e nia. Dy le mat za pew nie nia bez -
pie czeƒ stwa wła snych oby wa te li i sto so wa nia si´ do pra wa mi´ dzy na ro -
do we go w sy tu acji, gdy prze ciw nik – dzi siaj naj cz´ Êciej or ga ni za cja
ter ro ry stycz na – do tych ̋ e re guł si´ nie sto su je, jest zwy kle roz strzy ga -
ny w spo sób oczy wi sty dla ka˝ de go po li tycz ne go de cy den ta. Prio ry te tem
po zo sta je bez pie czeƒ stwo wła snych oby wa te li. Czy jed nak Êrod ki po dej -
mo wa ne dla je go za pew nie nia rze czy wi Êcie mu szà wy kra czaç po za ra -
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my pra wa mi´ dzy na ro do we go lub wr´cz je na ru szaç, po zo sta je kwe stià
spor nà. Tak jak kwe stià spor nà jest ich ade kwat noÊç w re la cji do eli mi -
na cji za gro ̋ e nia.

Pra wo mi´ dzy na ro do we po wsta je na sku tek po ro zu mie nia si´ je go
pod mio tów – paƒstw – co do okre Êlo nych kwe stii. Jest efek tem dia lo gu,
in sty tu cjà wie lo stron nà, utwier dzo nà w rze czy wi sto Êci mi´ dzy na ro do wej
i nie ma cha rak te ru ilu zo rycz ne go. Na le ̋ y tu taj od ra zu za zna czyç, ˝e
nie co ina czej przed sta wia si´ kwe stia zo bo wià zaƒ dwu stron nych mi´ dzy
paƒ stwa mi. Ta kie zo bo wià za nia nie do ty czà bez po Êred nio in nych pod -
mio tów pra wa mi´ dzy na ro do we go, ale wy wie ra jà na nie wpływ, na przy -
kład przez ogra ni cze nie mo˝ li wo Êci dzia łaƒ stron umo wy wo bec in nych
pod mio tów. Po za tym nie na le ̋ y za po mi naç, ˝e po st´ po wa nie paƒstw
w przy pad ku umów dwu stron nych re gu lu jà zwy kle prze pi sy po ro zu mieƒ
wie lo stron nych i jed no cze Ênie umo wy dwu stron ne na ogół od wo łu jà si´
do prze pi sów trak ta tów mul ti la te ral nych (np. Kon wen cji Wie deƒ skiej
o pra wie trak ta tów).

W od nie sie niu do paƒstw ta kich jak Sta ny Zjed no czo ne, teo re ty cy
pra wa mi´ dzy na ro do we go zwra ca jà za zwy czaj uwa g´ na po ten cjal ny kon -
flikt mi´ dzy si łà od dzia ły wa nia ta kie go kra ju na are nie mi´ dzy na ro do -
wej i je go he ge mo ni stycz nà po zy cjà w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych
a kr´ pu jà cy mi prze pi sa mi pra wa mi´ dzy na ro do we go, cz´ sto ogra ni cza -
jà cy mi swo bo d´ dzia ła nia. Jed nak, jak pi sze Ni co Krisch, wy cho dzàc po -
za kla sycz ne sche ma ty my Êlo we, na le ̋ y stwier dziç, ˝e pra wo mi´ dzy na -
ro do we mo ̋ e słu ̋ yç ogra ni cza niu swo bo dy po dej mo wa nia do wol nej
ak tyw no Êci na sce nie mi´ dzy na ro do wej przez paƒ stwo do te go zdol ne,
ale te˝ staç si´ na rz´ dziem pe try fi ka cji po rzàd ku, któ ry jest wy god ny
i u˝y tecz ny dla ta kie go paƒ stwa.4 Pra wo mi´ dzy na ro do we mo ̋ e za tem
słu ̋ yç uła twie niu za cho wa nia do mi na cji paƒ stwa w sto sun kach mi´ dzy -
na ro do wych, ale te˝ ogra ni czaç szan se na zmia ny po rzàd ku i tym sa -
mym prze szka dzaç w fak tycz nej re ali za cji do mi nu jà cej po zy cji. Ak tu al -
ny sys tem pra wa mi´ dzy na ro do we go opie ra si´ na za sa dzie su we ren nej
rów no Êci paƒstw, co ni we lu je zdol noÊç he ge mo na do po dej mo wa nia szyb -
kich dzia łaƒ w ce lu zmia ny te go˝ sys te mu. Po za tym jest to we dług wspo -
mnia ne go au to ra sys tem w prze wa ̋ a jà cej mie rze mul ti la te ral ny, co da -
je sil niej szà po zy cj´ paƒ stwom słab szym i mniej szym.5

4 N.Krisch, In ter na tio nal Law in Ti mes of He ge mo ny: Une qu al Po wer and the Sha -
ping of the In ter na tio nal Le gal Or der, „The Eu ro pe an Jo ur nal of In ter na tio nal Law”
no. 3/2005, vol. 16, s. 371.

5 Ibi dem, s. 375–377.



Re ak cja paƒstw do mi nu jà cych na kr´ pu jà ce je prze pi sy pra wa mi´ -
dzy na ro do we go jest cz´ sto nie jed no znacz na i skom pli ko wa na. Z jed nej
stro ny mo˝ na do ko ny waç ró˝ no ra kiej in ter pre ta cji da ne go prze pi su,
z dru giej – po szu ki waç po par cia wspól no ty mi´ dzy na ro do wej dla je go
obej Êcia czy de pre cja cji zna cze nia lub jaw nie i otwar cie za ne go waç je -
go zna cze nie. W od nie sie niu do umów bi la te ral nych wy ko rzy sty wa nie
po zy cji he ge mo ni stycz nej cz´ sto prze ja wia si´ w mniej lub bar dziej ofi -
cjal nym „na rzu ca niu” roz wià zaƒ kra jo wych in nym pod mio tom pra wa
mi´ dzy na ro do we go.

Nie po sza no wa nie praw – ca sus ame ry kaƒ ski

W swo istej pre zen ta cji za ło ̋ eƒ po li ty ki za gra nicz nej ad mi ni stra cji
pre zy den ta Geo r ge’a W. Bu sha ju˝ na po czàt ku 2000 r. Con do le ez za Ri -
ce, póê niej sza se kre tarz sta nu, prze ko ny wa ła o zna cze niu si ły paƒ stwa
oraz mo˝ li wo Êci jej u˝y cia w od po wied nim cza sie, kie dy pre zy dent USA
uzna to za sto sow ne. Jej zda niem USA nie po win ny, jak to mia ło miej -
sce pod czas rzà dów ad mi ni stra cji Bil la Clin to na, staç na sta no wi sku, ˝e
mi´ dzy na ro do we po par cie i mul ti la te ral ne roz wià za nia sta no wià naj lep -
szà gwa ran cj´ ochro ny ame ry kaƒ skie go in te re su na ro do we go. We dług
Con do le ez zy Ri ce nie któ re dzia ła nia tamtej ad mi ni stra cji wr´cz na ra zi -
ły ten in te res na szwank. Dla te go le piej sku piç si´ na re ali za cji na ro do -
we go in te re su, nie od wo ły waç cià gle do ilu zo rycz nych „norm” mi´ dzy -
na ro do wych. W opi nii póê niej szej se kre tarz sta nu ame ry kaƒ ski sys tem
war to Êci jest uni wer sal ny, co da je gwa ran cj´ słusz no Êci po dej mo wa nych
dzia łaƒ, je Êli sà od po wied nio w nim za ko rze nio ne. Jed no cze Ênie Ri ce
zwra ca ła uwa g´, ˝e w rze czy wi sto Êci o lo sach Êwia ta de cy du je kil ka klu -
czo wych mo carstw i to głów nie z ich opi nià na le ̋ y si´ li czyç. Nie za le˝ -
nie bo wiem od de cy zji or ga ni za cji mi´ dzy na ro do wych i prze pi sów pra -
wa mi´ dzy na ro do we go nie mo˝ na igno ro waç głów nych gra czy, na wet
je ̋ e li ma jà in nà od ame ry kaƒ skiej opi ni´.6

Zo bo wià za niem Sta nów Zjed no czo nych, jak pi sa ła w 2007 r. by ła am -
ba sa dor USA przy ONZ Je ane J. Kirk pa trick, za wsze by ło „sze rze nie de -
mo kra cji w Êwie cie”.7 Wy ra ̋ a ła prze ko na nie, ˝e kon tro lo wa nie czy na wet
eli mi na cja zja wi ska woj ny przez mi´ dzy na ro do we dzia ła nia i or ga ni za cje

43

P. Mo niak, Wy bra ne aspek ty po li ty ki za gra nicz nej USA...

6 C.Ri ce, Cam pa ign 2000: Pro mo ting the Na tio nal In te rest, „Fo re ign Af fa irs”, sty -
czeƒ/lu ty 2000. Ar ty kuł w wer sji elek tro nicz nej jest za miesz czo ny na: http://www.fo re -
ignaf fa irs.org

7 J.J.Kirk pa trick, Ma king War to Ke ep Pe ace, New York 2007, s. 1.



8 Ibi dem, s. 5.
9 G.W. Bush, Pre si dent Di scus ses War on Ter ror at Na tio nal En dow ment for De mo -

cra cy, 6.10.2005; cyt. za: J.J. Kirk pa trick, op.cit., s. 8.
10 Por.: N. Chom sky, Fa iled Sta tes. The Abu se of Po wer and the As sault on De mo cra -

cy, New York 2007, s. 82.
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po zo sta je pra gnie niem wie lu wpły wo wych Ame ry ka nów i Eu ro pej czy ków,
jed nak po dej mo wa ne w tym za kre sie wy sił ki oka za ły si´ nie sku tecz ne.
W opi nii Je ane J. Kirk pa trick dziw ne jest prze ko na nie, ˝e woj n´ mo˝ na
efek tyw nie ogra ni czaç za po mo cà Êrod ków praw nych w cza sach, kie dy ko -
lek tyw ne dzia ła nia wspól no ty mi´ dzy na ro do wej oka zu jà si´ kom plet nie
nie sku tecz ne w ogra ni cza niu wła dzy okrut nych i eks pan syw nych li de rów
oraz re ̋ i mów.8 Prze ko na nie o mo˝ li wo Êci ar bi tral ne go de cy do wa nia
o losach in nych paƒstw, bez wła Êci wych kon sul ta cji z przed sta wi cie la mi
wspól no ty mi´ dzy na ro do wej, za owo co wa ło m.in. woj nà w Ira ku. By ła ona
ele men tem glo bal nej kam pa nii ame ry kaƒ skiej, na zy wa nej „woj nà z ter -
ro ry zmem”. Jak ujàł to pre zy dent Geo r ge W. Bush, woj na z ter ro ry zmem
by ła z ko lei woj nà w obro nie war to Êci de mo kra tycz nych: „wol noÊç po raz
ko lej ny zo sta ła zbru ka na przez wro gów zde ter mi no wa nych, by za prze -
pa Êciç dzie si´ cio le cia de mo kra tycz ne go po st´ pu. Nie któ rzy na zy wa jà to
zło is lam skim ra dy ka li zmem, in ni zaÊ mi li tar nym d˝i ha dy zmem czy isla -
mo -fa szy zmem. To glo bal ne za gro ̋ e nie, z któ rym przy cho dzi nam si´ dzi -
siaj zmie rzyç, wy sta wia na pró b´ i osła bia de li kat ne pod sta wy idyl licz -
ne go i peł ne go uf no Êci ma rze nia, ˝e po kój mo ̋ e byç za cho wa ny bez
wsz czy na nia woj ny”.9 Jak kol wiek cy to wa na wy po wiedê mia ła miej sce ju˝
po do ko na niu in wa zji na Irak, Êwiet nie od da je isto t´ tzw. dok try ny Bu sha.
Dok try na ta mó wi o mo˝ li wo Êci do ko ny wa nia in ter wen cji zbroj nych bez
uzy ska nia man da tu wspól no ty mi´ dzy na ro do wej, cze go wy ma ga Kar ta Na -
ro dów Zjed no czo nych, je ̋ e li jest to in ter wen cja słusz na w opi nii ad mi ni -
stra cji USA. Jest po ̋ à da ne, aby ta ka in ter wen cja zo sta ła wspar ta przez
ko ali cjan tów for mu jà cych tzw. wil ling co ali tion, zgod nie z ter mi no lo già
by łe go se kre ta rza obro ny USA Do nal da Rums fel da.

Dok try na Geo r ge’a W. Bu sha, okre Êla na nie kie dy ja ko „wy prze dza -
jà ca sa mo obro na” (an ti ci pa to ry self -de fen se), zo sta ła do pre cy zo wa na
przez se kre tarz sta nu Con do le ez z´ Ri ce, któ ra stwier dzi ła, ˝e owa „sa -
mo obro na” ozna cza „pra wo Sta nów Zjed no czo nych do ata ko wa nia paƒ -
stwa, któ re w opi nii USA mo ̋ e za ata ko waç ja ko pierw sze”.10 Ta i po -
dob ne opi nie ne go wa ły lub przy naj mniej po da wa ły w wàt pli woÊç wo l´
Sta nów Zjed no czo nych pod po rzàd ko wy wa nia si´ prze pi som pra wa mi´ -
dzy na ro do we go. Kwin te sen cj´ sto sun ku ad mi ni stra cji Geo r ge’a W. Bu -
sha do mi´ dzy na ro do wych zo bo wià zaƒ i roz wià zaƒ po dej mo wa nych na



11 Ibi dem, s. 86.
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fo rum wie lo stron nym przed sta wił w jed nej ze swych wy po wie dzi John
Bol ton, am ba sa dor USA przy ONZ: „Nie ist nie jà Na ro dy Zjed no czo ne.
Ist nie je je dy nie wspól no ta mi´ dzy na ro do wa, któ ra od cza su do cza su
mo ̋ e byç po pro wa dzo na przez je dy nà fak tycz nà si ł´, któ ra osta ła si´
na Êwie cie – sà nià Sta ny Zjed no czo ne – wte dy, kie dy od po wia da to in -
te re som USA i kie dy mo gà one po cià gnàç in nych za so bà”.11

Re asu mu jàc po wy˝ szy wy wód, mo˝ na dojÊç do wnio sku, ˝e USA pod
rzà da mi ad mi ni stra cji Bu sha ju nio ra to paƒ stwo po strze ga jà ce sie bie ja -
ko po zo sta jà ce po za za si´ giem pra wa mi´ dzy na ro do we go. To kraj uzna -
jà cy sie bie za upraw nio ny do po dej mo wa nia dzia łaƒ agre syw nych we -
dług wła sne go uzna nia.

Ad mi ni stra cja pre zy den ta Geo r ge’a W. Bu sha zgod nie z za ło ̋ e nia mi
po li ty ki za gra nicz nej i wła snym poj mo wa niem in te re su na ro do we go,
a tak ̋ e nie wàt pli wie pod wpły wem wy da rzeƒ 11 wrze Ênia, po dej mo wa ła
ar bi tral ne dzia ła nia w sfe rze mi´ dzy na ro do wej, ar gu men tu jàc, ˝e w cza -
sie woj ny (z ter ro ry zmem) nie ma miej sca na nie koƒ czà ce si´ nie efek -
tyw ne kon sul ta cje na fo rach mi´ dzy na ro do wych, zwłasz cza ONZ. Nie ma
miej sca na za nie cha nie dzia łaƒ w sy tu acji, gdy de cy du je si´ o bez pie czeƒ -
stwie wła snych oby wa te li. Dla te go, bez wzgl´ du na opi ni´ mi´ dzy na ro do -
wà, Sta ny Zjed no czo ne dzia ła ły w pew nych sfe rach nie za le˝ nie i glo bal -
nie. Z dru giej stro ny na le ̋ y mieç na uwa dze, jak twier dzi Na tha niel
Ber man, ˝e Ru an da, Sre bre ni ca, nie pew ny po dziÊ dzieƒ sta tus Ko so wa
przy po mi na jà o man ka men tach i nie sku tecz no Êci uto pij ne go in ter na cjo -
na li zmu i in er cji tzw. wspól no ty mi´ dzy na ro do wej.12 Rze czy wi Êcie nie jest
ona two rem ide al nym, tak jak nie jest nim pra wo mi´ dzy na ro do we, lecz
w obec nym cza sie nie ma lep sze go Êrod ka ochro ny paƒstw mniej szych.
Nie ma rów nie˝ lep sze go Êrod ka ochro ny praw jed nost ki przed na ru sza -
niem przez paƒ stwa i in ne pod mio ty wy ko rzy stu jà ce swo jà po zy cj´.

Działania administracji amerykaƒskiej
po 11 wrzeÊnia 2001 r.

Za przy si´ ̋ e nie Geo r ge’a W. Bu sha ja ko 43. pre zy den ta Sta nów Zjed -
no czo nych Ame ry ki 20 stycz nia 2001 r. sta no wi pew nà ce zu r´ cza so wà
w pro wa dze niu kon tro wer syj nej po li ty ki przez USA – Êwia to we go li de ra.
Je go re elek cja 2 li sto pa da 2004 r. ozna cza ła kon ty nu acj´ ob ra ne go kie -
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run ku, któ ry do pro wa dził do kry zy su „Êwia to we go przy wódz twa” te go paƒ -
stwa. Nie za le˝ nie od te go, czy za wio dła dok try na, czy kon kret ne dzia łania,
efek tem kon cep cji i ak tyw no Êci rzà dzà cej jesz cze nie daw no ad mi ni stra -
cji ame ry kaƒ skiej by ła utra ta nie kwe stio no wa nej wcze Êniej do mi nu jà cej
po zy cji te go kra ju w aspek cie spo łecz nym i po li tycz nym oraz za ufa nia part -
ne rów, tak ̋ e eu ro pej skich, i na si le nie si´ wro go Êci prze ciw ni ków.

11 wrze Ênia 2001 r. bez pre ce den so wy atak ter ro ry stycz ny spa ra li ̋ o -
wał Sta ny Zjed no czo ne i zna czà co wpły nàł na wie le in nych paƒstw Êwia -
ta, przede wszyst kim na so jusz ni ków USA w Eu ro pie. Szok wy wo ła ny
nie spo dzie wa nym ude rze niem był na ty le sil ny, ˝e prze or ga ni zo wał i Êci -
Êle wy ty czył nurt my Êli po li tycz nej, a tak ̋ e dzia łaƒ ad mi ni stra cji w sfe -
rze we wn´trz nej i mi´ dzy na ro do wej. Wraz z tym ata kiem znik n´ ły prze -
szko dy i wàt pli wo Êci do ty czà ce re ali za cji mi sji Êwia to we go przy wódz twa,
a Êci Êlej Êwia to wej he ge mo nii i do mi na cji Sta nów Zjed no czo nych we -
dług kon cep cji wy ty czo nej skru pu lat nie m.in. przez Con do le ez z´ Ri ce.
11 wrze Ênia zro dził Êwia to wà woj n´ z mi´ dzy na ro do wym ter ro ry zmem,
któ ra mia ła uspra wie dli wiaç po za praw ne dzia ła nia ad mi ni stra cji w sfe -
rze mi´ dzy na ro do wej. Dzia ła nia zbroj ne w ra mach woj ny z ter ro ry zmem
pro wa dzo ne by ły na dwóch fron tach – w Afga ni sta nie i w Ira ku. Sta ła
si´ rów nie˝ przy czyn kiem do wie lu mniej spek ta ku lar nych po czy naƒ na
are nie mi´ dzy na ro do wej, ta kich jak bez praw ne prze trzy my wa nie, trans -
por to wa nie i tor tu ro wa nie wi´ê niów po dej rza nych o ter ro ryzm lub dzia -
ła nia w sfe rze za wie ra nia umów mi´ dzy na ro do wych, nie ko niecz nie zgod -
nych z obo wià zu jà cy mi do bry mi prak ty ka mi w ra mach pra wa
mi´ dzy na ro do we go. Woj na z ter ro ry zmem za owo co wa ła po nad to wie lo -
ma zmia na mi w ame ry kaƒ skim usta wo daw stwie, zmie rza jà cy mi do za -
pew nie nia wi´k sze go bez pie czeƒ stwa oby wa te lom USA i wy eli mi no wa -
nia za gro ̋ eƒ zwià za nych z ter ro ry zmem.

Fe no men 11 wrze Ênia po le gał przede wszyst kim na ska li za ma chu
oraz miej scu, w któ rym zo stał do ko na ny. Al -Ka ida za chwia ła po zy cjà glo -
bal ne go su per mo car stwa, na ru szy ła pew ne go ro dza ju ta bu. Okru cieƒ -
stwo za ma chów na su we ren noÊç glo bal ne go li de ra by ło ak tem na ty le
za ska ku jà cym, ˝e zo stał ode bra ny po wszech nie ja ko coÊ nie zro zu mia łe -
go. Tak te˝ ode bra ła go ame ry kaƒ ska ad mi ni stra cja (zwłasz cza w po -
czàt ko wej fa zie), nie przyj mu jàc, byç mo ̋ e słusz nie, szer szej per spek -
ty wy kry zy su bli skow schod nie go. Ro la USA w tym kry zy sie oraz glo bal na
po li ty ka go spo dar czej do mi na cji te go paƒ stwa sta no wià tło pod j´ te go za -
ma chu. Nie co dzien noÊç i ska la ak tu, go dzà ce go w isto cie w pod sta wy
mi´ dzy na ro do we go po rzàd ku, wy wo ła ły re ak cj´ su per mo car stwa, któ re
nie ste ty przy j´ ło w pew nym sen sie na rzu co ny sche mat. Bia ły Dom opo -
wie dział si´ za in ter pre ta cjà za ma chów na No wy Jork i Wa szyng ton
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w ogól nych ka te go riach wal ki Êwia ta cy wi li zo wa ne go z bar ba rzyƒ skim
okru cieƒ stwem, wal ki do bra ze złem. Od po wie dzià mia ła byç woj na z ter -
ro ry zmem, bez py ta nia o je go przy czy ny.13 Kon se kwen cjà w dłu˝ szej per -
spek ty wie sta ły si´ cha os i kon ster na cja w od nie sie niu do wy ty czo nych
ce lów i dzia łaƒ zmie rza jà cych do ich re ali za cji. We dług Oli vie ra Roya
asy me trycz noÊç za gro ̋ e nia uła twi ła ame ry kaƒ skiej ad mi ni stra cji je go in -
ter pre ta cj´ w ka te go riach mo ral nych.14

W wy ni ku przy j´ cia bar dzo ogól nych ram ide olo gicz nych dla dzia łaƒ
po dej mo wa nych przez Bia ły Dom pod czas woj ny z mi´ dzy na ro do wym
ter ro ry zmem do szło do sy tu acji, w któ rej nie by ła mo˝ li wa do kład na
ocena, a na wet stwier dze nie, czy rze czy wi Êcie po su ni´ cia Wa szyng to nu
mia ły cel szla chet ny, czy mo ̋ e sta no wi ły re ali za cj´ in nych ce lów – stra -
te gicz nych, po li tycz nych lub go spo dar czych. Dzia łal noÊç ad mi ni stra cji
Geo r ge’a W. Bu sha nie mia ła je dy nie for my in wen cji re to rycz nych,
przybra ła rów nie˝ bar dzo kon kret ne kształ ty i skut ko wa ła kon kret ny mi
efek ta mi. Cz´Êç po czy naƒ przy nio sła po zy tyw ne wy ni ki w za kre sie bez -
pie czeƒ stwa, choç nie ko niecz nie w za kre sie eko no micz nym. In ne skut -
ko wa ły i skut ku jà ne ga tyw nie, za rów no w sfe rze bez pie czeƒ stwa,
jak i w kon tek Êcie go spo dar czym, o jesz cze in nych zbyt wcze Ênie wy ro -
ko waç.

Afga ni stan i Irak

Do tej ostat niej ka te go rii mo˝ na za li czyç in ter wen cj´ w Afga ni sta -
nie, roz po cz´ tà nie dłu go po za ma chach na No wy Jork i Wa szyng ton. Po -
czàt ko wo by ła pro wa dzo na przez wil ling co ali tion, a na st´p nie rów nie˝
przez woj ska NA TO. W skład wil ling co ali tion wcho dzi ło kil ka paƒstw
eu ro pej skich. Ju˝ od paê dzier ni ka 2001 r. udział w ame ry kaƒ skiej ope -
ra cji bra ły woj ska bry tyj skie, a nie co póê niej, od wio sny 2002 r., m.in.
tak ̋ e pol skie (w ra mach sił ISAF). Mo˝ li we, ˝e był to po czà tek ro dzà -
ce go si´ po dzia łu mi´ dzy so jusz ni ka mi eu ro pej ski mi USA, pod trzy ma -
ne go póê niej przez nie ostro˝ ne de kla ra cje przed sta wi cie li ad mi ni stra cji
ame ry kaƒ skiej. „Na mój roz kaz woj ska Sta nów Zjed no czo nych pod j´ ły
ude rze nia na szko le nio we obo zy ter ro ry stów Al -Ka idy oraz in sta la cje
mi li tar ne re ̋ i mu ta li bów w Afga ni sta nie”.15 Ty mi sło wa mi, w prze mó -
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wie niu do na ro du, 7 paê dzier ni ka 2001 r. pre zy dent USA Geo r ge W. Bush
oznaj mił po czà tek kam pa nii woj sko wej w Afga ni sta nie. Za ma chy ter ro -
ry stycz ne z 11 wrze Ênia spo wo do wa ły bez pre ce den so wà sy tu acj´ przy -
wo ła nia art. 5 Trak ta tu Wa szyng toƒ skie go. Paƒ stwa NA TO, w od ru chu
so li dar no Êci i w ge Êcie ra czej sym bo licz nym, ani ̋ e li po sia da jà cym re al -
ny wy miar obron ny, zo bo wià za ły si´ do udzie le nia po mo cy na pad ni´ te -
mu człon ko wi so ju szu. Jed nak to nie so jusz ja ko ta ki pod jàł in wa zj´ na
Afga ni stan w 2001 r. Po li ty ka Wa szyng to nu doÊç szyb ko ujaw ni ła w isto -
cie stra te gicz ny pro blem glo bal nej do mi na cji ame ry kaƒ skiej czy ra czej
przy wódz twa USA na Êwie cie, bez szcze gól ne go bra nia pod uwa g´ ewen -
tu al nych opi nii so jusz ni ków. Jed nym z głów nych ar gu men tów prze ciw -
ni ków prze pro wa dza nia mi sji w Afga ni sta nie w opar ciu o NA TO by ły rze -
ko me utrud nie nia w po dej mo wa niu szyb kich de cy zji, co mo gło by za wa ̋ yç
na efek tyw no Êci dzia łaƒ. Nie wszy scy po dzie la li t´ opi ni´, pod trzy my -
wa nà m.in. przez Pau la Wol fo wit za i Do nal da Rums fel da. In ne go zda -
nia by li np. przy wód cy woj sko wi. We dług ge ne ra ła We sleya Clar ka, do -
wód cy sił NA TO pod czas in ter wen cji w Ko so wie, blo ko wa nie ope ra cji
woj sko wych so ju szu nie wy ni ka ło z oci´ ̋ a ło Êci pro ce dur de cy zyj nych ani
z nie jed no rod no Êci j´ zy ko wej, ró˝ no rod no Êci ka na łów do wo dze nia czy
zwy cza jów woj sko wych, ale przede wszyst kim z biu ro kra cji Pen ta go nu.16

Wa szyng ton, de mon stru jàc bar dzo wy ra zi Êcie swà po zy cj´ Êwia to we go
li de ra, wy da wał si´ nie zwra caç uwa gi na wàt pli wo Êci lub po ten cjal ny
opór so jusz ni ków eu ro pej skich. Nie mo˝ na jed nak za ne go waç wy raê ne -
go po par cia wspól no ty mi´ dzy na ro do wej dla in ter wen cji ma jà cej na ce -
lu oba le nie re ̋ i mu ta li bów. Osta tecz nie od po wie dzial noÊç za lo sy mi sji
sta bi li za cyj nej w Afga ni sta nie prze j´ ło NA TO, co nie ste ty nie przy nio sło
dia me tral nej po pra wy sy tu acji spo łecz no -go spo dar czej w tym kra ju.

Z in nà re ak cjà spo tka ła si´ de cy zja USA o roz po cz´ ciu woj ny w Ira -
ku. Za bra kło po par cia ca łej wspól no ty mi´ dzy na ro do wej, w tym klu czo -
wych paƒstw eu ro pej skich, i w wàt pli woÊç po da no le gal noÊç in ter wen -
cji opar tej na spe ku la cjach wy wia du ame ry kaƒ skie go, któ re oka za ły si´
byç ode rwa ne od rze czy wi sto Êci. Z so jusz ni ków eu ro pej skich udział
w ope ra cji w Ira ku wzi´ ły: Wiel ka Bry ta nia, Hisz pa nia, Da nia, Pol ska,
Wło chy, Ho lan dia i kil ka mniej szych paƒstw na sze go kon ty nen tu. Za -
bra kło wÊród nich Fran cji i Nie miec. Woj na w Ira ku roz po cz´ ła si´
20 mar ca 2003 r. Przed sta wia na przez ad mi ni stra cj´ pre zy den ta Geo r -
ge’a W. Bu sha ja ko ko niecz na do za pew nie nia bez pie czeƒ stwa Sta nom
Zjed no czo nym oraz, sze rzej rzecz uj mu jàc, ca łe mu „wol ne mu Êwia tu”,
nie przy czy ni ła si´ do tych czas do wzro stu je go po zio mu ani nie po lep -
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szy ła geo po li tycz ne go ukła du na Bli skim Wscho dzie. Ope ra cje Ira qi Fre -
edom oraz En du ring Fre edom po chło n´ ły na to miast ˝y cie ty si´ cy ˝oł -
nie rzy ame ry kaƒ skich oraz du ̋ o wi´k szej licz by miesz kaƒ ców.17

O tym, ˝e woj na w Ira ku nie przy nio sła roz wià za nia w po sta ci zwi´k -
sze nia bez pie czeƒ stwa, Êwiad czà cho cia˝ by za ma chy ter ro ry stycz ne,
prze pro wa dzo ne w Ma dry cie w mar cu 2004 r. i w Lon dy nie w lip cu
2005 r., w któ rych łàcz nie zgi n´ ło po nad 200 osób, a bli sko 3000 zo sta -
ło ran nych. W Ira ku nie zna le zio no za so bów bro ni ma so we go ra ̋ e nia,
nie udo wod nio no rów nie˝ te zy, ˝e kraj pod rzà da mi Sad da ma Hu saj na
był za an ga ̋ o wa ny w dzia łal noÊç mi´ dzy na ro do wej sie ci ter ro ry stycz nej
i po zo sta wał w bli skich zwiàz kach z or ga ni za cjà Osa my bin La de na. Mo˝ -
na za tem wnio sko waç, ˝e woj na z ter ro ry zmem nie po win na obej mo -
waç Ira ku. Ope ra cji w tym paƒ stwie nie na le ̋ a ło opie raç na przed sta -
wio nej wy ̋ ej mo ty wa cji. Tak si´ jed nak sta ło za spra wà ad mi ni stra cji
Geo r ge’a W. Bu sha oraz po nie kàd na sku tek sła bo Êci ame ry kaƒ skiej
wspól no ty wy wia dow czej, na któ rà wcze Êniej spa dło gros od po wie dzial -
no Êci za 11 wrze Ênia.

Czy ta jàc prze mó wie nia pre zy den ta Bu sha ju nio ra czy zna mien ne wy -
stà pie nie se kre ta rza sta nu Col li na Po wel la w Ra dzie Bez pie czeƒ stwa
ONZ 5 lu te go 2003 r., mo˝ na od nieÊç wra ̋ e nie, ˝e de cy zja o roz po cz´ -
ciu ope ra cji w Ira ku za pa dła na dłu go przed 20 mar ca 2003 r. i po zo -
sta wa ła w mo cy nie za le˝ nie od roz wo ju sy tu acji w tym paƒ stwie oraz do -
nie sieƒ o po st´ pach prac in spek cji roz bro je nio wych, jak rów nie˝
ame ry kaƒ skiej wspól no ty wy wia dow czej.

W prze mó wie niu wy gło szo nym w Cin cin na ti 7 paê dzier ni ka 2002 r.
pre zy dent Bush przed sta wił za gro ̋ e nie pły nà ce ze stro ny Ira ku: „11 lat
te mu wa run kiem za koƒ cze nia woj ny w Za to ce Per skiej by ło znisz cze -
nie przez Irak ar se na łów bro ni ma so we go ra ̋ e nia, za wie sze nie wszel -
kich prac nad ta kà bro nià i za prze sta nie wspie ra nia grup ter ro ry stycz -
nych. Re ̋ im irac ki po gwał cił wszyst kie te zo bo wià za nia. Po sia da
i pro du ku je broƒ che micz nà i bio lo gicz nà. Dà ̋ y do wy pro du ko wa nia
bro ni nu kle ar nej. Wspie rał i ochra niał dzia łal noÊç ter ro ry stycz nà oraz
ucie kał si´ do ter ro ru wo bec wła snych oby wa te li. Przez 11 lat Êwiat był
Êwiad kiem za kła ma nia i złej wo li re ̋ i mu irac kie go”.18

W tym sa mym to nie, przy ta cza jàc jed na ko wo˝ wi´ cej szcze gó łów oraz
po ka zu jàc zdj´ cia sa te li tar ne i sche ma ty gra ficz ne, wy po wia dał si´ 5 lu -
te go 2003 r. przed Ra dà Bez pie czeƒ stwa ONZ se kre tarz sta nu USA Co -
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lin Po well. Mó wił przede wszyst kim o nie prze strze ga niu przez Irak mi´ -
dzy na ro do wych zo bo wià zaƒ, w tym re zo lu cji RB ONZ nr 1441 z 8 li sto -
pa da 2002 r., wzy wa jà cej to paƒ stwo do roz bro je nia oraz współ pra cy
z mi´ dzy na ro do wy mi in spek cja mi roz bro je nio wy mi. Irak utrud niał pra -
ce eks per tów, sto su jàc nie wy bred ne me to dy, jed nak – jak za pew niał kil -
ka na Êcie mie si´ cy póê niej Hans Blix – in spek cje przy no si ły pew ne po zy -
tyw ne skut ki. Cier pli wo Êci za bra kło jed nak wów czas przede wszyst kim
ad mi ni stra cji ame ry kaƒ skiej i w za sa dzie jest to fakt, któ ry nie za ska kuje.

Oba wspo mnia ne prze mó wie nia zo sta ły opar te na in for ma cjach prze -
ka za nych przez ame ry kaƒ skie słu˝ by wy wia dow cze. Jak si´ póê niej oka -
za ło, da ne te nie by ły wy star cza jà co we ry fi ko wa ne przez struk tu ry wy -
wia du, a po nad to ma ni pu lo wa no ni mi w ce lach po li tycz nych. Zda niem
człon ków ko mi sji se nac kiej ba da jà cej przy czy ny kon flik tu głów ne te zy
Na ro do wej Oce ny Wy wia dow czej (Na tio nal In tel li gen ce Es ti ma te – NIE)
z paê dzier ni ka 2002 r., do ty czà ce irac kich pro gra mów prac nad bro nià
ma so wej za gła dy, by ły prze sa dzo ne al bo nie po par te wy star cza jà cy mi do -
wo da mi.19

Roz wa ̋ a jàc wy mie nio ne fak ty, mo˝ na wy su nàç te z´, ˝e woj na w Ira -
ku by ła przede wszyst kim efek tem wcze Êniej szych za ło ̋ eƒ po li tycz nych,
dla któ rych do dat ko wym uza sad nie niem sta ły si´ ata ki na USA i pod -
wa ̋ e nie ich ro li ja ko glo bal ne go przy wód cy. Po nad to nie zna la zła po par -
cia wspól no ty mi´ dzy na ro do wej, w tym klu czo wych so jusz ni ków eu ro -
pej skich, i zo sta ła roz po cz´ ta nie zgod nie z du chem i prze pi sa mi Kar ty
Na ro dów Zjed no czo nych.

In ne dzia ła nia

In ter wen cje zbroj ne w Afga ni sta nie i Ira ku pro wa dzo ne by ły zgod -
nie z prze ko na niem, ˝e pod czas woj ny z ter ro ry zmem nie obo wià zu jà
za sa dy i re gu la cje pra wa mi´ dzy na ro do we go, a przy naj mniej nie za wsze
i wsz´ dzie sà wià ̋ à ce. Smut nym efek tem ta kich za ło ̋ eƒ sta ły si´ kon -
tro wer syj ne wy da rze nia w Abu Ghra ib, okrut ne trak to wa nie oraz tor tu -
ro wa nie wi´ê niów, bez praw ne za trzy ma nia i prze trzy my wa nie bez po -
sta wio nych za rzu tów jeƒ ców w Ira ku i Afga ni sta nie, a tak ̋ e ich
po ta jem ne trans por to wa nie głów nie do ame ry kaƒ skiej ba zy woj sko wej
Gu an ta na mo na Ku bie. Ujaw nio ny w 2004 r. skan dal z udzia łem ame -



20 Do nald Rums feld był prze słu chi wa ny w spra wie złe go trak to wa nia wi´ê niów w Ira -
ku przez Ko mi tet ds. Słu˝b Zbroj nych Se na tu USA 4.05.2004 r. Prze bieg prze słu cha -
nia przed sta wia ły, ana li zo wa ły i sze ro ko ko men to wa ły me dia. Tekst oÊwiad cze nia wy gło -
szo ne go przez by łe go se kre ta rza obro ny Sta nów Zjed no czo nych jest za miesz czo ny na
stro nie in ter ne to wej wspo mnia ne go ko mi te tu: http://ar med -se rvi ces.se na te.gov

21 Por.: S.D.Mur phy, In ter na tio nal Law, the Uni ted Sta tes, and the Non -mi li ta ry „War”
aga inst Ter ro rism, „Eu ro pe an Jo ur nal of In ter na tio nal Law” no. 2/2003, vol. 14, s. 360.

22 A.Ro berts, Ri gh ting Wrongs or Wron ging Ri ghts? The Uni ted Sta tes and Hu man
Ri ghts Post – Sep tem ber 11, „Eu ro pe an Jo ur nal of In ter na tio nal Law” no. 24/2004,
vol. 15, s. 737.
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ry kaƒ skich ˝oł nie rzy i wi´ê niów z Abu Ghra ib wstrzà snàł Êwia to wà opi -
nià pu blicz nà i rzu cił no we Êwia tło na woj n´ z ter ro ry zmem. Jest oczy -
wi ste, ̋ e na naj wy˝ szych szcze blach wła dzy mu sia ło ist nieç swo iste przy -
zwo le nie dla po dej mo wa nia kon tro wer syj nych dzia łaƒ. Âwiad czy o tym
cho cia˝ by po wszech na ak cep ta cja za ostrzo nych me tod prze słu chaƒ.
Choç Do nald Rums feld za de kla ro wał, ˝e czu je si´ za t´ sy tu acj´ od po -
wie dzial ny, i dwu krot nie zgła szał pre zy den to wi Bu sho wi go to woÊç ustà -
pie nia ze sta no wi ska, za bra kło kon kret nych de cy zji. Ska za no je dy nie oso -
by, któ re oso bi Êcie do pu Êci ły si´ upo ka rza nia i tor tu ro wa nia wi´ê niów.
Se kre tarz Rums feld na to miast stwier dził w tym cza sie, ˝e jed nym z pro -
ble mów ad mi ni stra cji jest funk cjo no wa nie w cza sach woj ny w ra mach
zo bo wià zaƒ praw nych wła Êci wych dla cza sów po ko ju.20

Wi´ê nio wie i jeƒ cy, aresz to wa ni pod czas dzia łaƒ wo jen nych w Ira ku
i Afga ni sta nie, by li trans por to wa ni, prze trzy my wa ni i prze słu chi wa ni
m.in. w ame ry kaƒ skiej ba zie woj sko wej w za to ce Gu an ta na mo, a byç
mo ̋ e tak ̋ e w ba zach woj sko wych eu ro pej skich paƒstw so jusz ni czych.
W tym kon tek Êcie wy mie nia no zwłasz cza Pol sk´, Ru mu ni´ i nie kie dy
Wiel kà Bry ta ni´. Zgod nie z ame ry kaƒ skim pra wem ob cy oby wa te le, za -
trzy ma ni w cza sie dzia łaƒ zbroj nych w okre sie woj ny po za te ry to rium
USA, nie mo gli wy st´ po waç przed ame ry kaƒ ski mi sà da mi w ce lu za -
skar ̋ e nia za sad no Êci swe go za trzy ma nia.21 Gu an ta na mo sta no wi ło za -
tem swo istà praw nà czar nà dziu r´, gdzie za trzy ma ni, choç pod le ga li
władz twu ame ry kaƒ skie mu, w rze czy wi sto Êci po zo sta wa li po za pra wem.
Sy tu acja ule gła zmia nie po orze cze niu Sà du Naj wy˝ sze go USA w spra -
wie Ra sul v. Bush (2004), kie dy uzna no, ˝e sà dy ame ry kaƒ skie sà wła -
Êci we do roz wa ̋ a nia le gal no Êci za trzy ma nia oby wa te li in nych paƒstw
prze trzy my wa nych na te ry to rium, nad któ rym Sta ny Zjed no czo ne spra -
wu jà cał ko wi tà i wy łàcz nà ju rys dyk cj´.22 Kwe stia za trzy maƒ i bra ku
mo˝li wo Êci od wo ław czych do ty czy ła rów nie˝ oby wa te li USA. W spra wie
Ham di v. Rums feld Sàd Naj wy˝ szy Sta nów Zjed no czo nych uznał, ˝e za -
trzy ma ni oby wa te le USA po win ni mieç re al ne mo˝ li wo Êci kon te sto wa -



23 Ibi dem, s. 737.
24 Ibi dem, s. 742.
25 Ibi dem, s. 724.
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nia fak tycz nych pod staw ich za trzy ma nia, a stan woj ny nie sta no wi car -
te blan che dla pre zy den ta w od nie sie niu do praw oby wa te li.23 W isto cie
woj na z ter ro ry zmem zna la zła tak wiel kie przy zwo le nie w spo łe czeƒ stwie
ame ry kaƒ skim, ˝e do pie ro po kil ku la tach od za ma chów do strze ̋ o no
wy raê nà do mi na cj´ wła dzy wy ko naw czej w Sta nach Zjed no czo nych. We
wspo mnia nym orze cze niu Sà du Naj wy˝ sze go zwra ca si´ uwa g´ na ten
stan rze czy, na na ru sze nie rów no wa gi władz ko niecz nej dla spo łe czeƒ -
stwa de mo kra tycz ne go. Sàd nie wni kał jed nak w le gal noÊç i rze czy wi -
ste przy czy ny pro wa dzo nej woj ny. Bez praw ne za trzy ma nia i prze trzy my -
wa nia do brze ilu stru jà „po li ty k´ 9/11” pro wa dzo nà przez ad mi ni stra cj´
ame ry kaƒ skà, któ ra doÊç do wol nie, ko rzy sta jàc z za ist nia łych po za ma -
chach oko licz no Êci, do bie ra ła od po wied nie dla sie bie roz wià za nia, cz´ -
sto z po mi ni´ ciem re gu la cji we wn´trz nych i mi´ dzy na ro do wych, nie -
rzad ko we współ pra cy z so jusz ni ka mi, tak ̋ e eu ro pej ski mi. Za trzy ma ni
w Gu an ta na mo Bay nie otrzy ma li na przy kład sta tu su jeƒ ców wo jen -
nych lub osób cy wil nych, co po win no mieç miej sce zgod nie z kon wen -
cja mi ge new ski mi we dług in ter pre ta cji Mi´ dzy na ro do we go Czer wo ne go
Krzy ̋ a.24 Na pod sta wie roz ka zu wy ko naw cze go pre zy den ta Geo r ge’a
W.Bu sha z 13 li sto pa da 2001 r. – De ten tion, Tre at ment, and Trial of
Cer ta in Non -Ci ti zens in the War Aga inst Ter ror, umo˝ li wio no za trzy ma -
nia na czas nie okre Êlo ny oby wa te li in nych paƒstw i ich prze słu cha nia
przez woj sko we ko mi sje. W la tach 2001–2004 prze trzy my wa no w Gu -
an ta na mo po nad 600 osób z po nad 40 kra jów, przez okres po nad dwóch
lat, bez do st´ pu do po mo cy praw nej i bez wy ro ku sà do we go.25

Abu Ghra ib, Gu an ta na mo, Irak i Afga ni stan by ły Êwia dec twem ol -
brzy miej wła dzy po zo sta jà cej w r´ kach ame ry kaƒ skiej eg ze ku ty wy. Wła -
dzy nie mal ni czym nie kr´ po wa nej w okre sie po 11 wrze Ênia, opar tej na
stra chu i uprosz cze niu. Obok wy mie nio nych wcze Êniej, ame ry kaƒ ska
ad mi ni stra cja pod j´ ła sze reg in nych ini cja tyw, re ali zu jàc „po li ty k´ 9/11”
i tym sa mym po sze rza jàc swo je od dzia ły wa nie i kom pe ten cje.

Przy kła do wo na mo cy USA Pa triot Act, uchwa lo ne go nie ja ko na kan -
wie wy da rzeƒ 11 wrze Ênia, znie sio no re stryk cje w za kre sie obie gu in -
for ma cji mi´ dzy ró˝ ny mi ame ry kaƒ ski mi agen cja mi wy wia dow czy mi
i przed sta wi cie la mi wy mia ru spra wie dli wo Êci oraz zwi´k szo no mo˝ li wo -
Êci w za kre sie sto so wa nia prze szu kaƒ i za kła da nia pod słu chu. Zmia ny
wnie sio ne tà usta wà do ty czà tak ̋ e zwi´k sze nia kon tro li nad prze pły wem
Êrod ków fi nan so wych i za po bie ga nia pra niu brud nych pie ni´ dzy, m.in.



26 Por.: S.D.Mur phy, op.cit., s. 754.
27 W tym kon tek Êcie zna mien na jest wy po wiedê pro ku ra to ra ge ne ral ne go Joh na Ash -

cro fta z paê dzier ni ka 2001 r., któ ry ostrze gał „znaj du jà cych si´ mi´ dzy na mi ter ro ry -
stów”, ˝e prze kra cza nie ter mi nu po by tu okre Êlo ne go w wi zie na wet o je den dzieƒ skut -
ko waç b´ dzie aresz to wa niem, tak dłu gim jak to mo˝ li we. Por.: A.Ro berts, op.cit., s. 726.
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przez zo bli go wa nie ame ry kaƒ skich in sty tu cji fi nan so wych do wdro ̋ e nia
od po wied nich pro gra mów. Re gu la cja ma w pew nej mie rze cha rak ter po -
za te ry to rial ny, po nie wa˝ obej mu je rów nie˝ in sty tu cje fi nan so we spo za
USA dzia ła jà ce na ryn ku ame ry kaƒ skim, któ re sà zo bo wià za ne do udzie -
la nia wy ma ga nych in for ma cji od po wied nim wła dzom.26 W kon se kwen -
cji za ma chów ter ro ry stycz nych na USA wdro ̋ o no rów nie˝ wie le re gu -
la cji ma jà cych na ce lu uszczel nie nie gra nic i Êci Êlej sze mo ni to ro wa nie
prze pły wu ru chu pa sa ̋ er skie go i to wa ro we go. Wpro wa dzo no m.in. wy -
móg ska no wa nia ła dun ków wwo ̋ o nych do USA, za ostrzo no prze pi sy wi -
zo we, two rzo na jest sze ro ka ba za da nych osób wje˝ d˝a jà cych na te ren
Sta nów Zjed no czo nych. Obo wià zek prze ka zy wa nia da nych pa sa ̋ e rów
stat ków po wietrz nych przy la tu jà cych do USA zo stał na ło ̋ o ny na prze -
woê ni ków lot ni czych na mo cy umów mi´ dzy rzà do wych, rów nie˝ z paƒ -
stwa mi eu ro pej ski mi. Prze ka zy wa nie da nych oso bo wych bu dzi kon tro -
wer sje w od nie sie niu do ochro ny i u˝y tecz no Êci tzw. da nych wra˝ li wych
oraz ich wy ko rzy sta nia. W rze czy sa mej w tych oko licz no Êciach pro ble -
ma tycz na sta je si´ kwe stia ochro ny praw czło wie ka. Po nad to, z uwa gi
na fakt, ˝e wie le re gu la cji zo sta ło wdro ̋ o nych w kon tek Êcie wal ki z ter -
ro ry zmem, ich nie re spek to wa nie czy na ru sza nie na ra ̋ a kon kret ne oso -
by na oskar ̋ e nia o ter ro ryzm na wet w sy tu acjach, któ re ni jak si´ do nie -
go ma jà, na przy kład w przy pad ku prze kro cze nia okre Êlo ne go na
pod sta wie wi zy ter mi nu po zo sta wa nia na te ry to rium USA.27

Re gu ły na rzu ca ne przez Bia ły Dom zna la zły sze ro ki od dêwi´k na
Êwie cie, tak ̋ e w paƒ stwach eu ro pej skich. W po czàt ko wej fa zie, tu˝ po
za ma chach na No wy Jork i Wa szyng ton, nie mal wszyst kie kra je w po -
czu ciu so li dar no Êci ze spo łe czeƒ stwem ame ry kaƒ skim przy łà czy ły si´
do ko ali cji an ty ter ro ry stycz nej. Sta n´ ły po stro nie USA. Pierw szy wy raê -
ny „roz łam” miał miej sce w mo men cie ame ry kaƒ skiej in wa zji na Irak
w 2003 r., kie dy m.in. cz´Êç paƒstw eu ro pej skich po t´ pi ła in ter wen cj´,
a po zo sta łe przy łà czy ły si´ do ame ry kaƒ skiej ko ali cji. Ad mi ni stra cja wa -
szyng toƒ ska pró bo wa ła na wet wy ko rzy staç ten fakt, wpro wa dza jàc
sztucz nà dy cho to mi´ mi´ dzy no wà, ak tyw nà Eu ro pà a Eu ro pà sta rà i nie -
zdol nà do dzia ła nia. Po zmia nie w Bia łym Do mu, od stycz nia 2009 r.,
po dział na sta rà i no wà Eu ro p´ wy da je si´ tra ciç zna cze nie. O osta tecz -
ne ze rwa nie z ta kim, nie przy sta jà cym do rze czy wi sto Êci po dzia łem ape -



28 Peł ny tekst prze mó wie nia Gor do na Brow na przed Kon gre sem USA z 4.03.2009 r.
jest za miesz czo ny m.in. na stro nie: http://www.num be r10.gov.uk
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lo wał do Kon gre su bry tyj ski pre mier Gor don Brown. W prze mó wie niu
wy gło szo nym 4 mar ca 2009 r. w Wa szyng to nie stwier dził m.in.: „nie ma
sta rej i no wej Eu ro py. Jest tyl ko Eu ro pa – Wasz przy ja ciel”.28 Kil ka lat
wcze Êniej udział w in ter wen cji w Ira ku był wy raê nym sy gna łem dla USA,
˝e cz´Êç so jusz ni ków go to wych jest przy staç na re gu ły ad mi ni stra cji pre -
zy den ta Bu sha, cz´ sto nie zwra ca jàc gł´b szej uwa gi na ewen tu al ne kon -
se kwen cje. WÊród owych re guł na le ̋ a ło by wy mie niç przede wszyst kim
do wol ne i przed mio to we trak to wa nie pra wa mi´ dzy na ro do we go, nie ja -
ko po bła˝ li we trak to wa nie ochro ny praw czło wie ka oraz wy raê ne wej -
Êcie w stre f´ stra te gicz nych wpły wów USA, co nie za wsze ma je dy nie
po zy tyw ne skut ki. WÊród naj wier niej szych so jusz ni ków Sta nów Zjed no -
czo nych zna la zły si´ m.in. Wiel ka Bry ta nia, Au stra lia i Pol ska. W Wiel -
kiej Bry ta nii przy j´ to po dob ne do ame ry kaƒ skich re gu la cje an ty ter ro ry -
stycz ne, po su wa jàc si´ na wet do ofi cjal ne go wy łà cze nia paƒ stwa spod
nie któ rych mi´ dzy na ro do wych prze pi sów do ty czà cych ochro ny praw
czło wie ka. Usta wy an ty ter ro ry stycz ne, za wie ra jà ce prze pi sy m.in. o mo˝ -
li wo Êci wy dłu ̋ e nia okre su za trzy ma nia oraz o spe cjal nych upraw nie -
niach władz w od nie sie niu do po dej rza nych o ter ro ryzm, przy j´ to rów -
nie˝ w Egip cie, Pa ki sta nie i In diach. W Pol sce pod j´ to de cy zj´
o za an ga ̋ o wa niu na szych wojsk w woj ny w Ira ku i Afga ni sta nie, byç mo -
˝e rów nie˝ ob słu gi wa no ame ry kaƒ skie sa mo lo ty, nie le gal nie trans por tu -
jà ce wi´ê niów z Afga ni sta nu do Gu an ta na mo, włàcz nie z do mnie ma -
nym prze słu chi wa niem tych wi´ê niów. Pla no wa ne by ło tak ̋ e
roz miesz cze nie na pol skim te ry to rium ele men tów tzw. tar czy an ty ra kie -
to wej, po sze rza jà cej stre f´ wpły wów USA i chro nià cej to paƒ stwo przed
ewen tu al nym ata kiem z u˝y ciem po ci sków ba li stycz nych.

Ryzyko bezkrytycznego przyjmowania
reguł Waszyngtonu – aspekt europejski

Bez po Êred nio po za ma chach w No wym Jor ku i Wa szyng to nie eu ro -
pej scy so jusz ni cy Sta nów Zjed no czo nych za re ago wa li so li dar nie i jed no -
znacz nie, cze go Êwia dec twem by ło przy wo ła nie ar ty ku łu 5 Trak ta tu Pół -
noc no atlan tyc kie go, w któ rym „stro ny zga dza jà si´, ˝e zbroj na na paÊç
na jed nà lub kil ka z nich w Eu ro pie lub Ame ry ce Pół noc nej b´ dzie uwa -
˝a na za na paÊç na wszyst kie; wsku tek te go zga dza jà si´ na to, ˝e je ̋ e -
li ta ka zbroj na na paÊç na stà pi, ka˝ da z nich, w wy ko na niu pra wa do



29 TreÊç Trak ta tu Pół noc no atlan tyc kie go jest za miesz czo na m.in. na stro nach in ter -
ne to wych NA TO: http://www.na to.int

30 Por.: prze mó wie nie Geo r ge’a W.Bu sha w Kon gre sie 20.09.2001 r.; tekst za miesz -
czo ny na stro nie: http://ar chi ves.cnn.com

P. Mo niak, Wy bra ne aspek ty po li ty ki za gra nicz nej USA...

55

in dy wi du al nej lub zbio ro wej sa mo obro ny, uzna ne go przez ar ty kuł 51
Kar ty Na ro dów Zjed no czo nych, udzie li po mo cy stro nie lub stro nom na -
pad ni´ tym, po dej mu jàc na tych miast in dy wi du al nie i w po ro zu mie niu
z in ny mi stro na mi ta kà ak cj´, ja kà uzna za ko niecz nà, nie wy łà cza jàc
u˝y cia si ły zbroj nej (...)”.29 Jed nak ̋ e ju˝ wów czas, tj. je sie nià 2001 r.,
by ło ja sne, ˝e Sta ny Zjed no czo ne po dej mà dzia ła nia uzna ne przez Bia -
ły Dom za wła Êci we, nie za le˝ nie od sta no wi ska so jusz ni ków. In ter wen -
cja w Afga ni sta nie zo sta ła pod j´ ta przez USA na roz kaz pre zy den ta Sta -
nów Zjed no czo nych przez si ły ame ry kaƒ skie przy wspar ciu wojsk
bry tyj skich, a do pie ro po kil ku mie sià cach roz po cz´ ły si´ dzia ła nia sił
zbroj nych NA TO w tym paƒ stwie. Wów czas nie mia ło to jed nak wi´k -
sze go zna cze nia. Na płasz czyê nie po li tycz nej nie by ło bo wiem wàt pli wo -
Êci co do słusz no Êci ame ry kaƒ skiej in ter wen cji, ma jà cej na ce lu znisz -
cze nie re ̋ i mu ta li bów wspie ra jà ce go or ga ni za cj´ ter ro ry stycz nà Osa my
bin La de na, któ ra do ko na ła za ma chów w USA. Zo sta ło to w pew nym
sen sie wy ko rzy sta ne przez ad mi ni stra cj´ Bu sha sza fu jà cà wo jen nà
i biblij nà re to ry kà, gdzie nie by ło ju˝ miej sca na wàt pli wo Êci i od r´b ne
opi nie.

WÊród paƒstw eu ro pej skich naj wier niej szym so jusz ni kiem USA oka -
za ła si´ wów czas Wiel ka Bry ta nia. Ów cze sny pre mier Zjed no czo ne go
Kró le stwa To ny Bla ir ju˝ 20 wrze Ênia 2001 r. był w Wa szyng to nie, by wy -
ra ziç ab so lut ne po par cie Wiel kiej Bry ta nii dla dzia łaƒ po dej mo wa nych
przez Sta ny Zjed no czo ne. W tym dniu Geo r ge W. Bush w obec no Êci pre -
mie ra Bla ira wy gło sił prze mó wie nie do obu izb Kon gre su i ca łe go na ro -
du ame ry kaƒ skie go, w któ rym stwier dził m.in., ˝e Ame ry ka nie ma bar -
dziej au ten tycz ne go przy ja cie la ni˝ Wiel ka Bry ta nia.30 Po zo sta łe paƒ stwa
Eu ro py po dà ̋ a ły, rzec mo˝ na, Êla dem To ny’ego Bla ira i Zjed no czo ne go
Kró le stwa, przy naj mniej do cza su roz po cz´ cia przez ad mi ni stra cj´ Bu -
sha in ter wen cji w Ira ku.

Opo zy cja wo bec woj ny w Ira ku, zwłasz cza Nie miec i Fran cji, ale tak -
˝e spo łe czeƒstw m.in. Włoch, Wiel kiej Bry ta nii i Hisz pa nii, gdzie od -
czu wal ny był bar dzo wy raê ny sprze ciw wo bec dzia łaƒ rzà dów, spo tka ła
si´ z nie zro zu mie niem w Wa szyng to nie. Nie wàt pli wie to nie zro zu mie -
nie by ło kon se kwen cjà wcze Êniej sze go ka te go ry zo wa nia so jusz ni ków
i wro gów we dług czar no -bia łe go sche ma tu. Nie spo sób w uprosz czo nych
ka te go riach po li tycz nych i ide olo gicz nych, w ka te go riach wal ki do bra ze
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złem, za kwa li fi ko waç jed no znacz nie opo zy cj´, któ ra do ka te go rii „zła”
prze cie˝ nie na le ̋ y. WÊród czo ło wych przed sta wi cie li ad mi ni stra cji
ame ry kaƒ skiej po ja wi ło si´ za tem nie zro zu mie nie i znie ch´ ce nie wo bec
paƒstw tzw. sta rej i no wej Eu ro py, u˝y wa jàc ter mi no lo gii Do nal da Rums -
fel da. Nieco póêniej, o czym wspo mnia no wy˝ej, pre mier Wiel kiej Bry -
ta nii Gor don Brown za de kla ro wał po trze b´ ze rwa nia z tym nad wy raz
nie pre cy zyj nym, sztucz nym i czy sto ide olo gicz nym po dzia łem. Nie mo˝ -
na jed no znacz nie i au to ry ta tyw nie stwier dziç, ja kie by ły czy sà kon se -
kwen cje ta kie go ka te go ry zo wa nia, choç oczy wi Êcie po dział wÊród paƒstw
eu ro pej skich na „wier niej szych” i scep tycz nych so jusz ni ków USA był sil -
nie od czu wal ny. Je ̋ e li jed nak za gł´ biç si´ w rze czy wi sty wy miar sto sun -
ków mi´ dzy paƒ stwa mi, po nie kàd od rzu ca jàc re to ry k´ i ide olo gi´, mo˝ -
na si´ prze ko naç, ˝e po dział na paƒ stwa „sta rej” i „no wej” Eu ro py
bar dziej był od czu wal ny w re la cjach mi´ dzy paƒ stwa mi eu ro pej ski mi ni˝
mi´ dzy paƒ stwa mi eu ro pej ski mi a USA. Je go ne ga tyw ny wpływ był praw -
do po dob nie wi´k szy w sto sun kach na kon ty nen cie eu ro pej skim ani ̋ e li
na li nii paƒ stwa eu ro pej skie – Sta ny Zjed no czo ne. Zwłasz cza za an ga ̋ o -
wa nie nie któ rych paƒstw Eu ro py Ârod ko wo -Wschod niej, w tym Pol ski,
w dzia ła nia ad mi ni stra cji Bu sha nie przy nio sło wy mier nych ko rzy Êci, któ -
re mo gły by pły nàç z ta kiej współ pra cy.

Za tem po za stre fà ide olo gicz no -re to rycz nà trud no do strzec rze czy -
wi ste uprzy wi le jo wa nie kra jów uczest ni czà cych w woj nie z ter ro ry zmem
u bo ku USA. Z ko lei dzia ła nia po dej mo wa ne przez Sta ny Zjed no czo ne
w ra mach po li ty ki we wn´trz nej, któ re, co na le ̋ y pod kre Êliç, cz´ sto miały
cha rak ter po za te ry to rial ny, do ty czà w rów nym stop niu oby wa te li i in sty -
tu cji wszyst kich paƒstw. Zwi´k sze nie kon tro li prze pły wu Êrod ków fi nan -
so wych w ra mach in sty tu cji ame ry kaƒ skich za gra ni cà i za gra nicz nych
na te re nie USA, uszczel nia nie gra nic, mo ni to ro wa nie ru chu pa sa ̋ er -
skie go i to wa ro we go, za ostrza nie prze pi sów wi zo wych i wszel kich in -
nych re gu la cji do ty czà cych ru chu gra nicz ne go, bez pie czeƒ stwa i ochro -
ny do ty czy ło i do ty czy wszyst kich ob co kra jow ców w rów nej mie rze.
Praw dopo dob nie je dy nym wy jàt kiem w tym ob sza rze jest po dział oby -
wa te li na zwol nio nych z obo wiàz ku wi zo we go i tych, któ rzy mu pod le -
ga jà. Jak wiado mo, nie po kry wa si´ on z po dzia łem na paƒ stwa „no wej”
i „sta rej” Eu ro py.

Po zmia nie ad mi ni stra cji w Bia łym Do mu po dzia ły ide olo gicz ne za -
cz´ ły tra ciç zna cze nie i osła bła re to ry ka ka te go ry zo wa nia na tych, któ -
rzy sà z na mi, i tych, któ rzy sà prze ciw nam. Nie zmie ni ło si´ jed nak to,
co w po li ty ce za gra nicz nej Sta nów Zjed no czo nych na praw d´ istot ne –
funk cjo no wa nie w ska li glo bal nej i re ali za cja w tej ska li wła snych in te -
re sów, tak ̋ e przez do bór so jusz ni ków. USA i kra je eu ro pej skie sta no wià



31 M.Bo sac ki, Eu ro pa i USA ko twi cà Êwia ta, „Ga ze ta Wy bor cza”, 12.03.2009, http://
www.wy bor cza.pl

32 Pry mat NA TO i sto sun ki trans atlan tyc kie – pol ski punkt wi dze nia, Ra port Fo rum
Bez pie czeƒ stwa Cen trum Eu ro pej skie go Na to lin, „Fo rum Na to liƒ skie” nr 5(7)2006, s.16
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ko ło za ma cho we Êwia to wej go spo dar ki. Wy twa rza jà łàcz nie 45% Êwia to -
we go PKB, a ich re la cje go spo dar cze sà opar te w du ̋ ej mie rze na wza -
jem nych in we sty cjach.31 Ozna cza to Êci słe po wià za nie w sfe rze go spo -
dar czej, ale rów nie˝ Êwiad czy o wza jem nym za ufa niu i po cià ga za so bà
współ pra c´ tak ̋ e w in nych dzie dzi nach. Dla paƒstw eu ro pej skich ta
współ pra ca po win na po zo sta waç klu czo wa, po nie wa˝ przy no si re al ne ko -
rzy Êci go spo dar kom i spo łe czeƒ stwom, a jed no cze Ênie nie stwa rza ry zy -
ka uwy pu kla nia sztucz nych po dzia łów ide olo gicz nych.

Ryzyko bezkrytycznego przyjmowania reguł
Waszyngtonu – aspekt polski

Przy łà cze nie si´ Pol ski do ko ali cji an ty irac kiej by ło po dyk to wa ne, jak
mo˝ na do mnie my waç, po czu ciem so li dar no Êci z naj po t´˝ niej szym i jed -
nym z naj wa˝ niej szych pol skich so jusz ni ków, a tak ̋ e ch´ cià za ist nie nia
na are nie mi´ dzy na ro do wej, spraw dze nia efek tyw no Êci sił zbroj nych
w wa run kach bo jo wych i uzy ska nia kon trak tów eko no micz nych. Krót -
ko mó wiàc, ch´ cià zy sku. Dzi siaj ju˝ wia do mo, ˝e na sze za an ga ̋ o wa nie
w Ira ku by ło bł´ dem, któ ry przy niósł okre Êlo ne kosz ty fi nan so we oraz
utra t´ ˝y cia i zdro wia ˝oł nie rzy. Wcho dzàc w so jusz z naj wi´k szym mo -
car stwem na Êwie cie i uczest ni czàc w irac kiej woj nie, Pol ska ska za ła si´
w du ̋ ej mie rze na peł nie nie ro li so jusz ni ka, któ ry nie ma wpły wu na
po li tycz ny kie ru nek pro wa dze nia mi sji, na sku tek cze go nie od no si z niej
zna czà cych ko rzy Êci, po za zdo by ciem pew ne go do Êwiad cze nia bo jo we -
go w od mien nych wa run kach i do wo dze nia wie lo na ro do wy mi si ła mi
zbroj ny mi.32 Po nad to, przez za an ga ̋ o wa nie w in ter wen cj´ w Ira ku, nasz
kraj przy czy nił si´ wy dat nie do zwi´k sze nia roz dê wi´ ku mi´ dzy USA a ne -
ga tyw nie po strze ga jà cy mi wspo mnia nà in ter wen cj´ paƒ stwa mi eu ro pej -
ski mi, zwłasz cza Fran cjà i naj bli˝ szym sà sia dem – Niem ca mi. Za an ga -
˝o wa nie Pol ski po stro nie USA, w an ty ter ro ry stycz nej ko ali cji stwo rzo nej
przez ame ry kaƒ skà eg ze ku ty w´, po cià gn´ ło za so bà dzia ła nia, któ re sà
wy raê nym na ru sze niem pra wa mi´ dzy na ro do we go, do któ rych jed nak -
˝e War sza wa si´ nie przy zna je.

Spra wa do mnie ma nych se kret nych wi´ zieƒ CIA na te re nie paƒstw
Eu ro py Wschod niej sta ła si´ gło Êna po pu bli ka cji „Wa shing ton Post”



33 D.Priest, CIA Holds Ter ror Su spects in Se cret Pri sons, „Wa shing ton Post”, 2.11.2005,
http://www.wa shing ton post.com

34 Spra wà do mnie ma nych taj nych wi´ zieƒ na te re nie Eu ro py Ârod ko wo -Wschod niej
zaj mo wa ła si´ spe cjal na ko mi sja Zgro ma dze nia Par la men tar ne go Ra dy Eu ro py pod prze -
wod nic twem szwaj car skie go pro ku ra to ra Dic ka Mar ty’ego. Por. m.in.: Al le ged se cret de -
ten tions in Co un cil of Eu ro pe mem ber sta tes. In for ma tion Me mo ran dum II; Com mit -
tee on Le gal Af fa irs and Hu man Ri ghts, Par lia men ta ry As sem bly, Co un cil of Eu ro pe,
http://as sem bly.coe.int
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z 2 listo pa da 2005 r. Choç w ar ty ku le nie po da no nazw paƒstw za an ga -
˝o wa nych w prze trzy my wa nie wi´ê niów CIA na swo ich te ry to riach, nie -
dłu go po tym Hu man Ri ghts Watch, te le wi zja ABC, „The Gu ar dian”
i przed sta wi cie le Zgro ma dze nia Par la men tar ne go Ra dy Eu ro py ogło si -
li, ˝e taj ne wi´ zie nia znaj do wa ły si´ m.in. w Pol sce. We wspo mnia nym
tek Êcie „Wa shing ton Post” nie wy mie nia nazw kra jów, jak twier dzi na
wy raê nà proÊ b´ wy˝ szych urz´d ni ków ad mi ni stra cji ame ry kaƒ skiej.33 Ist -
nie niu ta kich wi´ zieƒ w Pol sce za prze czał kil ka krot nie w grud niu 2005
r. pre zy dent Alek san der Kwa Êniew ski. Po zo sta jàc kry tycz nym wo bec do -
nie sieƒ me dial nych, na le ̋ y jed nak ̋ e stwier dziç, ˝e spra wa nie zo sta ła
prze ko nu jà co i do koƒ ca wy ja Ênio na. Naj wy˝ sze czyn ni ki wła dzy wy ko -
naw czej USA, w tym se kre tarz sta nu Con do le ez za Ri ce, nie za prze czy -
ły ist nie niu ta kich pla có wek, na zy wa nych black si tes, w ró˝ nych paƒ -
stwach Êwia ta. Wy raê nie jed nak za prze cza si´ sto so wa niu w nich tor tur.
Gdy by rze czy wi Êcie ist nia ły ta kie wi´ zie nia na te re nie Eu ro py, co ze
wzgl´ du na ca ło kształt „po li ty ki 9/11” pro wa dzo nej przez pre zy den ta Bu -
sha wy da je si´ wy so ce praw do po dob ne, mo˝ na by za sta na wiaç si´, czy
nie do szło do na ru sze nia Kon wen cji o ochro nie praw czło wie ka i pod -
sta wo wych wol no Êci Ra dy Eu ro py, któ rej na sze paƒ stwo jest stro nà.34

Za an ga ̋ o wa nie Pol ski w ame ry kaƒ skà woj n´ z ter ro ry zmem za owo -
co wa ło zbli ̋ e niem stra te gicz nym obu kra jów, w ra mach któ re go jed nak
na sze paƒ stwo, ze wzgl´ du na swà nie wiel kà wa g´ w sto sun kach mi´ -
dzy na ro do wych, po zo sta wa ło ra czej bier nym ele men tem z ogra ni czo nà
pod mio to wo Êcià. Mo ̋ e o tym Êwiad czyç spra wa pla no wa ne go roz miesz -
cze nia na pol skim te ry to rium ele men tów ame ry kaƒ skiej tar czy an ty ra -
kie to wej. Nasz kraj, dzi´ ki pod pi sa nej 20 sierp nia 2008 r. Umo wie mi´ -
dzy rzà dem Rze czy po spo li tej Pol skiej a rzà dem Sta nów Zjed no czo nych
Ame ry ki do ty czà cej roz miesz cze nia na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
skiej an ty ba li stycz nych obron nych ra kiet prze chwy tu jà cych, mo ̋ e zy skaç
lep szà po zy cj´ stra te gicz nà w Eu ro pie, ale z dru giej stro ny – na ra ziç si´
na wy mier ne kosz ty po li tycz ne, a nie wy klu czo ne, ˝e i fi nan so we. Umo -
wa ma rów nie˝ ne ga tyw ny wpływ na re la cje z Ro sjà. Trud no oprzeç si´
wra ̋ e niu, ̋ e Pol ska w tym kontekÊcie jest ra czej przed mio tem, a nie pod -
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mio tem w grze mi´ dzy su per mo car stwa mi – Sta na mi Zjed no czo ny mi i Fe -
de ra cjà Ro syj skà. Wspo mnia na umo wa for mal nie umo˝ li wia sta cjo no wa -
nie wojsk ob ce go paƒ stwa na pol skim te ry to rium. Za tem na szcze gól nà
uwa g´ za słu gu je rze czy wi ste za pew nie nie ju rys dyk cji na szych władz nad
oby wa te la mi paƒ stwa wy sy ła jà ce go w ich re la cjach z pol ski mi pod mio ta -
mi i obywa te la mi. Py ta nia i wàt pli wo Êci o nie ba ga tel nym zna cze niu
w Êwiet le prze pi sów pra wa mi´ dzy na ro do we go i kra jo we go po zo sta jà ak -
tu al ne. W kon tek Êcie po li ty ki pro wa dzo nej przez ad mi ni stra cj´ Geo r ge’a
W.Bu sha po 11 wrze Ênia na le ̋ y udzie laç na nie jak naj bar dziej wy czer -
pu jà cych od po wie dzi i wła Êci wie za bez pie czaç kra jo we in te re sy.

Z bez kry tycz nym za an ga ̋ o wa niem w re ali za cj´ za mie rzeƒ i po li ty ki
in ne go kra ju za wsze wià ̋ e si´ spo re ry zy ko. W przy pad ku Pol ski jest zwià -
za ne ze zmia nà po zy cji mi´ dzy na ro do wej, zwłasz cza wo bec part ne rów
eu ro pej skich, Ro sji, Ukra iny i Bia ło ru si. Ta ka zmia na w nie któ rych sto -
li cach mo ̋ e zo staç ode bra na po zy tyw nie, w in nych zaÊ ne ga tyw nie. Za -
wsze jed nak ̋ e b´ dzie zna czà ca, wy ma ga jà ca przy j´ cia cał ko wi tej od po -
wie dzial no Êci za za ist nia łà sy tu acj´. Bez kry tycz ne czy nad mier ne
za an ga ̋ o wa nie Pol ski w po li ty k´ Wa szyng to nu ro dzi po nad to pew ne ry -
zy ko zwià za ne ze swo je go ro dza ju ust´ pli wo Êcià wo bec re stryk cyj nych
i byç mo ̋ e nie za wsze przy sta jà cych do ak tu al nych oko licz no Êci norm
mi´ dzy na ro do wych. Do mi nu jà ca po zy cja USA na Êwie cie mo ̋ e po wo -
do waç, ˝e dla te go paƒ stwa po dej mo wa nie dzia łaƒ wy łàcz nie w opar ciu
o ist nie jà ce roz wià za nia praw no mi´ dzy na ro do we b´ dzie w nie któ rych
oko licz no Êciach kr´ pu jà ce. Jed nak dla ma łe go kra ju, ja kim w ska li glo -
bal nej jest Pol ska, przy wià za nie do pra wa mi´ dzy na ro do we go po win no
mieç cha rak ter prio ry te to wy. Sto su jàc si´ do prze pi sów mi´ dzy na ro do -
wych, zy sku je my bo wiem mia no prze wi dy wal ne go i sta łe go part ne ra,
z któ rym le piej współ pra co waç ani ̋ e li z paƒ stwem nie prze wi dy wal nym,
o wy bu ja łych am bi cjach mi´ dzy na ro do wych. Dla ta kich kra jów jak Pol -
ska nor my pra wa mi´ dzy na ro do we go by naj mniej nie sà ilu zo rycz ne, a ich
po sza no wa nie przez jed nà stro n´ zwi´k sza szan se po sza no wa nia przez
part ne rów w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych. Je ̋ e li za an ga ̋ o wa nie rzà -
du po stro nie in ne go paƒ stwa sta je si´ bez re flek syj ne i ro dzi ry zy ko na -
ru szeƒ pra wa mi´ dzy na ro do we go, tym sa mym ro dzi rów nie˝ ry zy ko na -
ru szeƒ pra wa kra jo we go, a wi´c praw oby wa te li, któ rych in te re sem
po wi nien si´ ów rzàd kie ro waç. W skraj nym przy pad ku, gdy in te re sy stra -
te gicz ne i po li ty ka bez pie czeƒ stwa przed kła da ne sà nad prze strze ga nie
pra wa, mo˝ na na wet mó wiç o na ru sza niu praw oby wa tel skich i, sze rzej,
praw czło wie ka. Wów czas ta kie paƒ stwo rze czy wi Êcie trud no uznaç za
w peł ni de mo kra tycz ne i sta bil ne, w któ rym oby wa te le mo gà byç prze -
ko na ni o swo jej pod mio to wo Êci.
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Jest zbyt wcze Ênie, aby stwier dziç, jak da le ko si´˝ ne b´ dà skut ki
prowa dzo nej przez ad mi ni stra cj´ Geo r ge’a W. Bu sha „po li ty ki 9/11”.
Z pew no Êcià ma i b´ dzie mia ła na dal prze mo˝ ny wpływ na układ sił na
Bli skim Wscho dzie. Mo˝ na za ob ser wo waç rów nie˝, ˝e ze wzgl´ du
na nià zmie ni ła si´ po li ty ka Fe de ra cji Ro syj skiej, kon se kwent nie od bu -
do wu jà cej swo jà po zy cj´, któ ra prze cie˝ nie dłu go po za ma chach Êci Êle
współ pra co wa ła z USA w ra mach woj ny z ter ro ry zmem. Na le ̋ y jed nak -
˝e mieç na uwa dze fakt, ˝e „po li ty ka 9/11” by ła po li ty kà wła dzy wy ko -
naw czej, któ ra po pa dła w kon flikt z wła dzà usta wo daw czà i sà dow ni czà.
Wła dza ta zo sta ła zmie nio na w li sto pa dzie 2008 r. i dzi´ ki te mu in ny
jest kie ru nek po li ty ki Sta nów Zjed no czo nych. Byç mo ̋ e, jak po stu lo wał
Tho mas Fried mann, b´ dzie go mo˝ na na zwaç „po li ty kà 9/12”. Dla part -
ne rów USA, ta kich jak paƒ stwa eu ro pej skie i Pol ska, wa˝ ne jest za cho -
wa nie od po wied nie go dy stan su do po czy naƒ so jusz ni ka i po dà ̋ a nie wła -
snà dro gà roz wo ju, od po wia da jà cà in te re som oby wa te li, z za cho wa niem
ich praw i wol no Êci. „Po li ty ka 9/11”, wspar ta na teo re tycz nych pod sta -
wach neo kon ser wa ty zmu ame ry kaƒ skie go, by ła po li ty kà aro gan cji wła -
dzy wy ko naw czej. Mo˝ li we, ˝e jej cha rak ter wy ni kał po czàt ko wo z szo -
ku po zama chach ter ro ry stycz nych, co w pew nym stop niu sta no wi
uspra wie dli wie nie. Nie ste ty w dłu˝ szej per spek ty wie ce chu jà ce jà na ru -
sze nia pra wa mi´ dzy na ro do we go i we wn´trz ne go USA, bu ta oraz nie -
udol noÊç głów nych jej ak to rów do pro wa dzi ły do wy raê ne go nad szarp ni´ -
cia mi´ dzy na ro do wej po zy cji te go paƒ stwa. Po li ty ka ad mi ni stra cji
pre zy den ta Geo r ge’a W. Bu sha, okre Êlo na przez Zbi gnie wa Brze ziƒ skie -
go ja ko „ka ta stro fal ne przy wódz two”, przy nio sła Êwia tu dwa otwar te kon -
flik ty, wie le spo rów mi´ dzy so jusz ni ka mi, tak ̋ e eu ro pej ski mi, oraz utra -
t´ za ufa nia dla Êwia to we go przy wódz twa USA. Po zo sta je jesz cze kwe stià
otwar tà, czy no wy pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych po tra fi od bu do waç
za ufa nie Eu ro py i Êwia ta do USA ja ko glo bal ne go li de ra i de fi ni tyw nie
ze rwie z „po li ty kà 9/11”.

Przy kład Sta nów Zjed no czo nych pod rzà da mi Geo r ge’a W. Bu sha po -
ka zu je, ˝e w rze czy wi sto Êci cza su glo ba li za cji le piej po dej mo waç dzia ła -
nia w ra mach pra wa mi´ dzy na ro do we go, po nie wa˝ przy no szà trwal sze
efek ty. Nie jest mo˝ li we sku tecz ne prze wo dze nie na are nie mi´ dzy na -
ro do wej, je ̋ e li pod wa ̋ a si´ pod sta wy, na któ rych funk cjo nu jà ak to rzy
sto sun ków mi´ dzy na ro do wych. Pra wo mi´ dzy na ro do we oraz za sa da su -
we ren no Êci i rów no Êci paƒstw za pew nia ochro n´ słab szych pod mio tów,
dla te go ja kie kol wiek ich na ru sza nie spo ty ka si´ ze zde cy do wa nym opo -
rem i nie ch´ cià. Pro wa dzi rów nie˝ do kon te sto wa nia po czy naƒ li de ra,
a cza sa mi wy raê ne go sprze ci wu. Po nie wa˝ w zło ̋ o nej aryt me ty ce sto -
sun ków mi´ dzy na ro do wych ̋ ad ne paƒ stwo nie od nie sie glo bal ne go suk -
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ce su w po je dyn k´, dzia ła nia po da jà ce w wàt pli woÊç pod mio to woÊç po -
ten cjal nych so jusz ni ków po zo sta nà w dłu˝ szej per spek ty wie nie sku tecz -
ne i nie efek tyw ne.

Abs tract

Se lec ted aspects of the US fo re ign po li cy in the con text
of trans atlan tic re la tions

Fol lo wing the ter ro ri sts’ at tacks of 11 Sep tem ber 2001, the po si tion
of exe cu ti ve po wer in the Uni ted Sta tes has grown in unpre ce den ted
way. Du ring two pre si den tial terms of Geo r ge W. Bush, the fo re ign po -
li cy of the USA was ba sed upon the new vi sion of glo bal con fron ta tion
be twe en go od and evil. The war on ter ror do ctri ne, which in fact re -
flec ted im pe rial am bi tions of the Bush’s ad mi ni stra tion, do mi na ted the
in ter na tio nal ac ti vi ties of the glo bal le ader and had so me im pact on its
al lies in Eu ro pe. This ar tic le aims to ana ly se the ore ti cal and fac tu al
aspects of so cal led 9/11 po li cy in the con text of in ter na tio nal pu blic
law ob li ga tions. It con sti tu tes a spe ci fic war ning aga inst un cri ti cal ap -
pro val, on the part of sta tes, of any le ader ship which fol lows no in ter -
na tio nal re gu la tions. In par ti cu lar, the ar tic le at tempts to eva lu ate the
im pact the 9/11 po li cy had on Eu ro pe an sta tes in c lu ding Po land.




