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Joanna Dobrowolska-Polak,
Pomoc Unii Europejskiej dla obszarów obj tych "ma ymi wojnami"

Celem bada  opisanych w artykule by a weryfikacja - odno nie do Unii Europejskiej - za enia C.
Callwella, e najsilniejsze/najbogatsze pa stwa wiata (i ich zwi zki) koncentruj  si  na w asnych
interesach i traktuj  'peryferyjne' – biedniejsze i lub mniej stabilne regiony i pa stwa przedmiotowo i
instrumentalnie. Rozwój wspó czesnych stosunków mi dzynarodowych, szczególnie koncepcji
solidarno ci, wydawa  si  falsyfikowa  to za enie. W wyniku przeprowadzonej analizy pomocy
humanitarnej przekazywanej przez UE (ECHO) uda o si  stwierdzi , e mi dzynarodowe zachowanie
UE odbiega od dzia  innych globalnych centrów si y. Unia wypracowa a w asne mechanizmy
identyfikacji kryzysów, w których niewielkie lub niewspó mierne do skali potrzeb jest zaanga owanie
hegemonów aktualnego adu mi dzynarodowego – procedury FCA i GNA – które konsekwentnie
rozwija i stosuje. Dzi ki nim identyfikuje „ma e wojny” i przekazuje w te miejsca w asne wsparcie.

Arkadiusz Domaga a,
Strategia reagowania Unii Europejskiej na sytuacje kryzysowe w Afryce

Artyku  porusza problem kompleksowej strategii reakcji Unii Europejskiej na zjawiska
kryzysowe na obszarze Afryki po 2003 r. przy wykorzystywaniu rodków militarnych i policyjnych,
zw aszcza zaprzestania masowych i powa nych narusze  praw cz owieka oraz poprawy stanu
przestrzegania praw cz owieka w d ugim okresie. Operacje militarne UE wykorzystuj rodki polityki
zagranicznej, czemu sprzyja przekonanie decydentów (pa stw UE), e jedynie to mo e przynie
efekty w postaci stabilizacji sytuacji polityczno-spo ecznej i powstaniu w danym pa stwie
wewn trznego potencja u zapobiegaj cemu masowym i powa nym narusze  praw cz owieka. Artyku
zawiera krótki przegl d operacji realizowanych przez UE oraz wskazuje na podstawy programowo-
teoretyczne dla strategii reagowania na zjawiska kryzysowe w pa stwach afryka skich.

Janusz T. Hryniewicz,
Empiryczna weryfikacja teorii centrum – peryferie

W artykule odtworzono i poddano weryfikacji podstawowe tezy teorii centrum – peryferie. 1. Z
czasem zyskowno  produktów wiod cych spada i ich produkcja jest przekazywana do peryferii – teza
potwierdzona. 2. Przynosi to korzy ci, nie tylko inwestorom,  ale, tak e spo ecze stwom pa stw
centrum; przeciwdzia a spadkowi stopy yciowej grup dotkni tych bezrobociem lub zmniejszeniem

ac realnych i po rednio sprzyja stabilno ci politycznej pa stw centrum – teza potwierdzona. 3.
Kapitalizm w centrum ma charakter finansowy – oparty na spekulacji – teza potwierdzona. 4.
Kapitalizm finansowy nie finansuje sfery realnej i przyczynia si  do stagnacji gospodarczej w centrum
– teza niepotwierdzona. 5. wiatowy rynek finansowy s y eksploatacji peryferii - teza
niepotwierdzona. 6. Spekulacje finansowe w centrum przyczyniaj  si  do destabilizacji politycznej
peryferii – teza potwierdzona. 7. Im wi kszy poziom uczestnictwa pa stwa peryferyjnego w
mi dzynarodowym systemie gospodarczym tym wi ksze ponosi ono straty – teza niepotwierdzona i 8.
Tym wi ksze s  korzy ci pa stw centrum – teza niepotwierdzona. 9. Przewaga produktywno ci
dotychczasowego hegemona gospodarczego centrum – USA -   sukcesywnie si  zmniejsza, na rzecz
Europy Zachodniej i Japonii – teza niepotwierdzona.



Piotr Kubiak,
Gustav Stresemann i DVP wobec puczu Kappa (13-17 marca 1920 roku)

W artykule omówione zosta o stanowisko Gustava Stresemanna i jego partii (DVP) wobec
zamachu stanu wywo anego przez skrajn  prawic . Pierwszego dnia puczu  DVP z sympati  odnios a
si  do nowego rz du Wolfganga Kappa (deklaracja z 13 marca), co okaza o si  politycznym b dem.
Kiedy szala zacz a si  przechyla  na stron  si  wiernych republice, DVP znalaz a si  w izolacji. G.
Stresemann próbowa  po redniczy  pomi dzy obydwoma rz dami. Nawet uda o mu si  nak oni
przywódców puczu W. Kappa i gen. Walthera von Lüttwitza do ust pienia. Nie uchroni o go to jednak
od pó niejszych oskar  o wspó prac  z puczystami. Wydarzenia marcowe by y nauczk  dla DVP, a
zw aszcza G. Stresemanna, który zda  sobie spraw , e przysz  partii le y w zdecydowanym
opowiedzeniu si  po stronie republiki.

Miron Lakomy,
Geopolityczne nast pstwa wojny gruzi sko-rosyjskiej

Z punktu widzenia bezpiecze stwa mi dzynarodowego, wojna gruzi sko-rosyjska stanowi a powrót
do modelu wojny, do której wiat przygotowywa  si  w drugiej po owie XX wieku. Wydarzenia
sierpnia 2008 r. udowodni y, e w XXI wieku, obok coraz powszechniejszych konfliktów
asymetrycznych, nadal istnieje ryzyko wybuchu konwencjonalnego, mi dzypa stwowego konfliktu
zbrojnego. W artykule omówiono g ówne, geopolityczne skutki wojny gruzi sko-rosyjskiej, ze
szczególnym uwzgl dnieniem roli NATO, Unii Europejskiej, USA, Rosji, Polski oraz Iranu. G ówna
hipoteza artyku u brzmi: w wyniku konfliktu z sierpnia 2008 roku, najwi cej straci y pa stwa
zachodnie – Stany Zjednoczone, Unia Europejska, NATO a tak e Polska, udowadniaj c swoj
bezsilno  lub uzale nienie od Rosji. Dwojako mo na ocenia  efekty konfliktu dla Rosji. Z jednej
strony, Kreml wzmocni  swoj  pozycj  na Kaukazie, z drugiej jednak, utraci  zaufanie
zachodnioeuropejskiej opinii publicznej. Natomiast najbardziej na wojnie skorzysta  Iran, który zyska
czas, niezb dny do rozwoju swego programu atomowego.

Marcin Mazur,
Hiszpania w Unii Europejskiej

 W artykule ukazano sytuacj   Hiszpanii w kontek cie jej przyst pienia do Wspólnot Europejskich w
1986 r. W pierwszej cz ci przedstawiono zmiany, jakie zasz y w Hiszpanii po akcesji, a tak e
problemy, które si  pojawi y. Nast pnie zaprezentowano korzy ci, jakie Hiszpania odnios a w ramach
polityki strukturalnej UE. W ostatniej cz ci artyku u porównano kraj do pozosta ych pa stw
cz onkowskich Unii. Na podstawie o miu wska ników spo eczno-ekonomicznych przestawiono
Hiszpani  na tle Europy od momentu jej przyst pienia do Wspólnot do ko ca 2009 roku.



Rafa  Matera,
Dzia ania Marttiego Ahtisaariego na rzecz rozwi zywania konfliktów

Artyku  przybli a osi gni cia Marttiego Ahtisaariego jako polityka, a zw aszcza jako mediatora w
konfliktach mi dzynarodowych. Fin za swoj  dzia alno  zosta  w 2008 r. uhonorowany Pokojow
Nagrod  Nobla przez Komitet Norweski. W publikacji przedstawiono anga owanie si  Ahtisaariego w
budowanie pokoju na trzech kontynentach – najwi cej miejsca po wi cono jego pracy w Namibii,
Indonezji i w Kosowie. Podkre lono zwi zki negocjatora z instytucjami mi dzy- i pozarz dowymi.
Nie pomini to dzia alno ci polityka na stanowisku prezydenta Finlandii, przybli aj c jego pogl dy na
integracj  europejsk . Uwypuklono ponadto szczególnie cechy, które winien posiada  mediator. W
artykule w du ym stopniu wykorzystano prace samego Ahtisaariego.

Piotr Napiera a,
Spór mi dzy historiografi  niemieck  i holendersk  o miejsce i rol  Holandii w Europie

In the Dutch historiography from 18th Century on we can perceive a clear tendency to present
the history of the United Provinces as specific process typical only for this country and nation,
whereas in 19th Century Germany many historians were of an opinion that both the Dutch and
Germans are a part of a one Germanic family (deustche Völker) who should not only cooperate with
each  other,  but  also  write  their  history  as  history  of  the  Reich.  During  the  Nazi  occupation  of  the
Netherlands attempts were made to reestablish the frames of the Dutch historiography to make it
compatible with all the main processes typical for the history of the whole body of Germanic nations
and the history of the Reich. After WWII the big differences between Dutch and German historical
processes were to be highlighted.

Witold Ostant,
Wspó czesny terroryzm – wymiar teoretyczny i ewolucja zjawiska

Artyku  ma za zadanie przybli  najwa niejsze zagadnienia zwi zanie z poj ciem terroryzmu na
gruncie nauk politycznych. W pierwszej kolejno ci zdefiniowano poj cie terroryzmu, nast pnie
ukazano dychotomie pomi dzy dwiema zasadniczymi sposobami postrzegania terroryzmu, która budzi

ród badaczy najwi cej kontrowersji, poniewa  dotyka takich kwestii, jak problem ewolucji
terroryzmu i jego przyczyn. Przedstawiono równie  ewolucj  przyczyn terroryzmu zwracaj c uwag
na najwa niejsze kwantyfikatory tego zjawiska oraz podzielono okres wyst powania nowoczesnego
terroryzmu na etapy, które zdominowa y poszczególne nurty ideologiczne. W czasie analizy
zasadniczych nurtów ugrupowa  terrorystycznych zwrócono szczególn  uwag  na wst puj ce
pomi dzy nimi podobie stwa, jak i ró nice tak, aby móc zweryfikowa  funkcjonuj ce mity.

Marek Rewizorski,
Korzy ci i zagro enia wynikaj ce z globalizacji dla wiatowego adu gospodarczego

Analiza procesu globalizacji umo liwia dokonanie rachunku korzy ci i strat, które mog  oddzia ywa
na stabilno wiatowego adu gospodarczego. Kwestiami zasadniczymi, wp ywaj cymi  na system
gospodarki wiatowej, s  ró norodne zagadnienia spo eczno-ekonomiczne i cywilizacyjno-kulturowe.

ród nich szczególnie wa na jest w ostatnich latach asymetria w rozwoju poszczególnych krajów
oraz konsekwencje wiatowego kryzysu dla globalizacji finansowej. Przedstawione rozwa ania
pokazuj , e trudno jest wytyczy  klarown  granic  pomi dzy korzy ciami a zagro eniami



wynikaj cymi z globalizacji. Budowaniu harmonii w gospodarce wiatowej nie sprzyja fakt, e
globalizacja jest niekompletna i niezako czona. Pojawiaj  si  te  liczne problemy polityczne,
spo eczne i gospodarcze, w ród których szczególne miejsce zajmuje poprawa losu dwóch miliardów
ludzi yj cych w ubóstwie. Niestety, obecnie nie istnieje jeden uniwersalny mechanizm, który
pozwala by na eliminacj  zagro  p yn cych z globalizacji, a tym samym stabilizacj wiatowego
systemu ekonomicznego.

Patrycja Soko owska,
Niepodleg  jako czynnik stabilizuj cy relacje serbsko-alba skie w Kosowie

Og oszenie niepodleg ci przez Kosowo by o uwa ane przez wielu komentatorów i polityków za
jedyny sposób na rozwi zanie trudno ci w funkcjonowaniu pa stwa oraz przezwyci enie konfliktu
alba sko-serbskiego. Autorka odwo uj c si  do poj  suwerenno ci i pa stwowo ci analizuje czy
niepodleg  sta a si  czynnikiem stabilizuj cym Kosowo oraz czy nowe, niepodleg e pa stwo jest
suwerennym i równoprawnym podmiotem na arenie mi dzynarodowej. Zbadano te   problem
integralno ci terytorialnej oraz efektywnej w adzy, które s  warunkami koniecznymi do
funkcjonowania pa stwa.
Autorka wyja ni a w jakim stopniu w adze Kosowa reprezentuj  wol  suwerena, czyli ludno ci
zamieszkuj cej ten teren. Analizie poddano nie tylko Alba czyków, ale najliczniejsz  mniejszo
zamieszkuj  Kosowo, czyli ludno  narodowo ci serbskiej. W kontek cie relacji alba sko-serbskich
w Kosowie zbadano czy pa stwo gwarantuje Serbom wszelkie prawa wynikaj ce z konstytucji oraz
odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego oraz na ile wzajemne relacje uleg y polepszeniu.

Tadeusz Sporek,
Wp yw kryzysu finansowego na gospodark  Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania przez ostatni  dekad  realizowa a wysoki wzrost gospodarczy – wy szy ni  strefa
euro. Nag e i drastyczne pogorszenie nast pi o w 2008 r., kiedy kryzys systemu finansowego uleg
dalszej eskalacji a ceny na krajowym rynku nieruchomo ci nadal spada y. W przypadku Wielkiej
Brytanii powinno si  przyk ada  jeszcze wi ksz  wag  do poziomu innowacyjno ci, poniewa  w
wi kszo ci wspó czesnych teorii ekonomicznych innowacyjne dzia ania s  traktowane jako g ówny
czynnik generuj cy wzrost produktywno ci. Brytyjski sektor us ug finansowych jest niezwykle wa ny
dla krajowej i globalnej gospodarki. Jest to najszybciej rozwijaj ca si  cz  gospodarki Wielkiej
Brytanii.

Artur Wejkszner,
American Anti-Terrorist Activity at the Onset of the 21st Century

 „Globalna wojna z terroryzmem” (GWzT) by a bezpo rednim skutkiem terrorystycznych ataków na
Stany Zjednoczone podj tych przez fundamentalistów islamskich we wrze niu 2001 r. Cele GWzT
sformu owane za prezydentury George’a W. Busha wi za y si  z dwoma horyzontami czasowymi
(krótkim i d ugookresowym) oraz dwoma p aszczyznami zaanga owania (wojskow  i propagandow ).
W niniejszym artykule skupiono si  wy cznie na omówieniu zakresu i skutków zaanga owania USA
w GWzT na p aszczy nie wojskowej. Strategicznym celem Stanów Zjednoczonych by a walka z
terrorystami islamskimi i wspieraj cymi je re imami (np. re imem talibów w Afganistanie czy
re imem Saddama Husajna w Iraku).
. Zmiana nazwy GWzT na „zamorskie operacje nadzwyczajne” (ZON) dokonana za prezydentury
Baracka Obamy jest odzwierciedleniem ewoluuj cej w ramach ameryka skiej administracji rz dowej
percepcji zaanga owania USA we wspó czesne konflikty asymetryczne. Nale y podkre li  te
pozytywne skutki prowadzonych przez Stany Zjednoczone operacji wojskowych na Filipinach i w
tzw. Rogu Afryki zarówno w aspekcie strategicznym, jak i operacyjnym.



Sebastian Wojciechowski,
Das Wesen und die Interferenz ethnischer Konflikte in der heutigen Welt

Konflikty etniczne mog  by  analizowane na wiele ró nych sposobów. Jednym z najnowszych jest ich
przedstawienie przy pomocy modelu badawczego tzw. interferencyjnego modelu konfliktu etnicznego.
Wa  rol  w tym modelu odgrywa tak e interdyscyplinarno  konfliktu etnicznego oznaczaj ca, i
mo e by  on rozpatrywany nie tylko przez pryzmat polityki, etniczno ci, religii czy ideologii, a tak e
z uwzgl dnieniem p aszczyzny socjologicznej, psychologicznej, historycznej, ekonomicznej,
kulturowej itp. Podkre li  nale y równie   sprz enie zwrotne  rozumiane jako wzajemne przenikanie
si  sfery przyczyn i skutków, co mo e cho by powodowa , e czynnik b cy przyczyn  konfliktu
etnicznego (np. czystki etniczne) stanie si  z czasem te  jego skutkiem.


