
Konflikty i kryzysy to zjawiska stale towarzysz ce cz owiekowi na przestrzeni

wieków, ale narastaj cy asymetryczny  rozwój wiata zdaje si  je pot gowa .  Wspó cze nie

zwraca uwag  ich skala i ró norodno .  Wielorako  przyczyn, specyficzny przebieg i

niedaj ce si   cz sto przewidzie  konsekwencje, odmienno  poszczególnych faz i kierunków

ewoluowania powoduj , e rzadko mo na ustali  prawid owo ci co do przebiegu konfliktów

oraz sytuacji kryzysowych, przewidzie  cz stotliwo  ich  wyst powania czy momenty

krytyczne  b   szanse ich likwidacji.

 Powszechno  konfliktów powoduje, e podlegaj  one zarówno ocenie historycznej,

jak i politycznej, militarnej, ekonomicznej, ideologicznej, socjologicznej, kulturowej czy

psychologicznej.

Wobec takiej wielorodno ci ich charakteru pojawiaj  si  bardzo zró nicowane

mo liwo ci analizowania zjawisk konfliktowych i sytuacji kryzysowych.

 Autorzy materia ów zamieszczonych w tym numerze mogli tylko w niewielkim

stopniu dotkn  istoty problemu, wskaza  na specyfik  czy egzemplifikacj   w odniesieniu do

niewielu  dziedzin ycia cz owieka i stosunków  mi dzyludzkich. Cech  wspóln  wielu

tekstów  jest zwrócenie uwagi na podejmowanie dzia , maj cych na celu  przeciwdzia anie

czy rozwi zywanie zaistnia ych ju  sytuacji spornych. Dlatego aktualn   refleksj   nad

skonfliktowanym wiatem proponuj  rozpocz  od przyjrzenia si  dzia aniom Marttiego

Ahtisaariego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2008 r., który pe ni   niezwyk  rol

mediatora niemal równolegle na trzech kontynentach: w Europie, Afryce i Azji. Norweski

Komitet Noblowski przyzna  Ahtisaariemu to zaszczytne  wyró nienie „za wzmo one wysi ki

na rzecz rozwi zywania mi dzynarodowych konfliktów na kilku kontynentach przez ponad

trzy  dekady. Wysi ki te przyczyni y si   do ustanowienia wiata, w  którym jest wi cej

pokoju i `braterstwa mi dzy narodami`  w duchu Alfreda Nobla”.

Oby lepsze rozpoznanie zagro  i mechanizmów wywo uj cych konflikty oraz

aktywizacja dzia alno ci ró nych organizacji i osób, mog cych wp ywa  na ich agodzenie

lub ograniczenie, mog o przyczyni  si   do likwidacji napi  we wspó czesnym wiecie.
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