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Jadwiga Kiwerska
Czas wielkich zawirowa

Ostatnie dwudziestolecie to czas niezwykle bogaty w wydarzenia. Koniec zimnej wojny,
symbolizowany przez upadek muru berli skiego w 1989 r., da  pocz tek zmianom na arenie
mi dzynarodowej o wymiarze historycznym. Przyspieszeniu uleg y tocz ce si  procesy, inne
dopiero zosta y zapocz tkowane, pojawi y si  nowe zjawiska i wyzwania, niekiedy z ogromn  si
o ywi y si  "u pione" antagonizmy, wyst pi y dotychczas nieznane zagro enia. Cho  w wielu
aspektach wiat si  zmienia  na lepsze (integrowa , poszerza  stref  demokracji i wolnego rynku),
to jednak stan li my przed wieloma trudnymi i komplikuj cymi sytuacj  problemami (terroryzm,
rosn cy nacjonalizm, d enia imperialne). Dlatego dzisiejsza sytuacja wymaga od spo eczno ci
mi dzynarodowej wyj tkowej solidarno ci, zdecydowania, ale równie  przemy lanych zachowa .

Wanda Pilch
Wolno  we wspó czesnym wiecie

Problem wolno ci w dzisiejszym wiecie nie jest ju  kwesti  niepodleg o ci. "Wspó czesna"
wolno  jest zbli onym do nieustannego i coraz to od nowa podejmowanego procesu
dialogicznego porozumienia mi dzy stronami, np. wspólnot ponadnarodowych, pa stw, b d
innych podmiotów ycia publicznego, jak instytucji, stowarzysze . Wolno  dotyczy tak e relacji
i wi zi, a wi c "relacyjnej" materii, jaka czy ludzi ze sob . Jest wi c kreowaniem i budowaniem,
a nie faktem. Walczy  dzi  o wolno , to tym samym szuka  i znajdywa  mo liwo ci
komunikacji, zgody i konsensu. Autonomia, suwerenno  oraz solidarno  mi dzyludzka s  zatem
fundamentalnymi korelatami wolno ci. Tylko silny w swej autonomii i niezale ny w swych
racjach (interesach, uprawnieniach) podmiot (np. cz owiek lub pa stwo), wiadomy i
odpowiedzialny, kreuje wi zi i relacje solidarno ciowe, a wi c takie, poprzez które dzia anie
spo eczne prowadzi do dobra wspólnego i staje si  warto ci  sam  w sobie, warto ci ycia
publicznego ludzi.

Maria Tomczak
Sieci terroryzmu na wiecie. Powi zania mi dzy grupami i finansowanie

Jedn  z najskuteczniejszych metod walki z terroryzmem jest odcinanie róde  jego finansowania.
Dlatego zwi zane z tym kwestie s  przedmiotem szczególnego zainteresowania, zarówno ze strony
osób i instytucji zajmuj cych si  walk  z terroryzmem, jak i ze strony naukowców. Niestety
badania naukowe nad sposobami finansowania terroryzmu i powi zaniami biznesowymi mi dzy
poszczególnymi grupami s  bardzo utrudnione, ze wzgl du na brak wiarygodnych i mo liwych do
zweryfikowania danych. Jeste my w znacznej mierze skazani na domys y, co sprawia, e mo liwe
jest jedynie zaprezentowanie pewnych tendencji i postawienie hipotez. Artyku  prezentuje
sposoby pozyskiwania funduszy przez grupy terrorystyczne od II po owy XIX w. do czasów
wspó czesnych. Ukazuje ze swoistej perspektywy ewolucj  terroryzmu od amatorskich dzia a



podejmowanych na stosunkowo niewielk  skal  przez rosyjskich rewolucjonistów i zachodnich
anarchistów, poprzez "zast pcz  wojn " z okresu zimnowojennego, po czenie polityki, religii i
dzia a  czysto kryminalnych, z czym mamy do czynienia obecnie. Spowodowa o to stopniowe
zast powanie ideowych zapale ców, kieruj cych si  pewnego rodzaju etyk , przez bezwzgl dnych
cyników, gotowych ama  wszelkie tabu.

Katarzyna od -Ku nia
Globalizacja jako g ówny czynnik ewolucji wspó czesnego systemu mi dzynarodowego

Globalizacja to podstawowe prawo rozwoju i zmienno ci wspó czesnego systemu
mi dzynarodowego. Nadaje ona nowy wymiar oraz intensyfikuje dotychczasowe procesy ewolucji
stosunków mi dzynarodowych. W szczególno ci istotny jest wp yw globalizacji na uczestników
systemu mi dzynarodowego, zarówno pa stwowych, jak i pozapa stwowych. Oddzia ywanie to
jest przy tym niejednoznaczne. Mo e prowadzi do znacznego wzmocnienia niektórych
podmiotów, przy równoczesnym os abieniu innych, podwa aj c niekiedy sens ich istnienia.
Coraz bardziej uwidacznia si  tak e wp yw procesów globalizacyjnych na struktur  systemu
mi dzynarodowego. P aszczyzna formalnoprawna porz dku mi dzynarodowego podlega
stopniowej dezintegracji, na skutek relatywizacji powszechnych zasad stosunków
mi dzynarodowych, które do tej pory stanowi y jej fundament. Post puj cej ewolucji podlega
tak e wymiar pionowy wspó czesnego systemu mi dzynarodowego, w efekcie czego pog bia si
wertykalizacj  jego struktury. Do tego dochodzi nowa jako  w stosunkach mi dzynarodowych w
postaci problemów globalnych, którym globalizacja nadaje powszechny wymiar.

Jaros aw Czy ewski
Dzieci nierze we wspó czesnych konfliktach zbrojnych

Praktyka rekrutowania i wykorzystywania dzieci stanowi nieod czn  cech  wi kszo ci
wspó czesnych konfliktów zbrojnych. Szacuje si , e ok. 250 tys. dzieci walczy aktualnie w 17
konfliktach zbrojnych, g ównie w Afryce i Azji. Dzieci rekrutuje si , gdy  s  "tanie" w
utrzymaniu, pos uszne, nie kwestionuj  rozkazów, atwo nimi manipulowa . Zasadniczy wp yw na
wyst powanie tego zjawiska ma ponadto zmiana natury konfliktów zbrojnych oraz proliferacja i
rozwój technologiczny broni lekkiej. Determinant  stanowi tak e istnienie grup dzieci
szczególnie nara onych na rekrutacj  oraz negatywne czynniki zewn trzne, które cz sto wp ywaj
na decyzj  dziecka o ochotniczym wst pieniu w szeregi grup zbrojnych. Dzieci nierzy
wykorzystuje si  jako tragarzy, wartowników, szpiegów, kucharzy, niewolników seksualnych, a
przede wszystkim jako nierzy walcz cych na pierwszej linii. Zmusza si  ich do zabijania,
grabienia i okaleczenia swoich bliskich i ludno ci cywilnej. Rekrutowanie dzieci skutkuje
trudnymi do przezwyci enia ranami fizycznymi i psychicznymi.

Anna Sakson
Stan rodowiska naturalnego oraz dzia ania ONZ na rzecz jego ochrony

Ochrona rodowiska naturalnego jest jednym z fundamentalnych problemów wspó czesnego
wiata. Do najwa niejszych jego zagro e  w XXI w. zalicza si  globalne ocieplenie,

zanieczyszczenie wód i kurcz ce si  ich zasoby, deforestacj  oraz utrat  ró norodno ci
biologicznej. Przeciwdzia aniu skutkom tych zagro e  zajmuje si  wiele mi dzynarodowych
organizacji, spo ród których wa n  rol  odgrywa Program Narodów Zjednoczonych ds.

rodowiska (UNEP). Organizacja jest agend  ONZ powo an  w 1972 r. po to, by monitorowa
stan rodowiska na wiecie i identyfikowa  problemy, które wymagaj  mi dzynarodowej



wspó pracy, pomaga  w kodyfikacji mi dzynarodowego prawa ochrony rodowiska, a tak e by
udziela  rekomendacji rz dom w zakresie realizacji narodowych programów ochrony rodowiska.
W artykule przedstawiona zosta a tak e geneza i struktura organizacji oraz obszar jej dzia a .
Podkre lono zw aszcza rol  UNEP jako administratora Sekretariatu Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, co sta o si  punktem wyj cia do omówienia rezultatów
14. Konferencji Stron Konwencji, która mia a miejsce w Poznaniu, w dniach 1-12 grudnia 2008
r.

Rafa  Matera
Problemy krajów rozwijaj cych si  na szczytach G7/G8

Pierwszy szczyt grupy uprzemys owionych pa stw mia  miejsce mi dzy 15 a 17 listopada 1975 r.
na zamku w Rambouillet nieopodal Pary a. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele sze ciu
pa stw: Francji, Japonii, RFN, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz W och. Miano G7
coroczne szczyty uzyska y w 1976 r., kiedy do tego grona dokooptowana zosta a Kanada. Od 1977
r. na naradach obecni byli przedstawiciele Komisji Wspólnot Europejskich, aczkolwiek jedynie
na zasadach obserwatora. Przekszta cenie w G8 dokona o si  w 1998 r. na szczycie w Birmingham
po kilku latach dzia ania forum G7+Rosja. Deklaracje ekonomiczne i komunikaty ze szczytów
przywódców zawiera y propozycje natury ci le gospodarczej, ale te  spo ecznej i
instytucjonalnej. Obok wytycznych dotycz cych polityki makroekonomicznej, systemu
handlowego i monetarnego, pojawia y si  zagadnienia z zakresu ochrony rodowiska, edukacji czy
opieki zdrowotnej. Problemy krajów rozwijaj cych si  przewija y si  w dyskusjach przywódców
najbogatszych pa stw ju  od pierwszych spotka , ale na realizacj  postulatów, zw aszcza w
strategii odd u enia i koordynacji oficjalnej pomocy rozwojowej trzeba by o czeka  do prze omu
II i III milenium. Artyku  jest prób  ukazania anga owania si  G7/G8 na rzecz regionu Po udnia
w okresie ponad 30 lat jej dzia alno ci. Problem efektywno ci poszczególnych inicjatyw jest
kwesti  bardziej z o on  i wymaga dalszych bada  i odr bnych opracowa . Publikacja opiera si
w szczególno ci na dokumentach, które przywódcy pa stw akceptuj  podczas corocznych obrad.

Andrzej Sepkowski
Pa stwo krzy owców

Amerykanie byli ekspansjonistyczni od kolonialnych pocz tków, dokonuj c wymuszonego,
ponad dwuwiekowego podporz dkowania sobie interioru. Ten ekspansjonizm okaza  si
niezwykle silnym spoiwem dla spo eczno ci m odego pa stwa, przyjmuj c kszta ty "boskich
manifestów" prezydenta Polka i nast pców. Zwykle s u  przyziemnym interesom, ale
legitymizowano go ideami wielkich misji, maj cymi krzewi  doskona y ustrój stworzony przez
"naród narodów". Idee misji w ich pokojowej i zdobywczej postaci sta y si  integraln  cz ci
ameryka skiej "religii obywatelskiej", rytualizowan  przez praktycznie wszystkich przywódców.
Misjonizm wi zany z ekspansjonizmem zdecydowanie przewa  i jako taki objawi  si  po roku
1989. Nowy hegemon zacz  si  stawa  dominatorem na arenie mi dzynarodowej, wymuszaj c na
innych po dane przez neoliberalny establishment zachowania. Decydowa a o tym si a
konglomeratu wojskowo-przemys owego, którego nie mo na nie docenia , bowiem na potrzeby
militarne przeznacza si  dzi  ponad 600 mld dolarów. Nowe wojny s u  przede wszystkim jemu,
a misyjne has a obrony pokoju i demokracji zdaj  si  tylko zas onami, sztafa ami. Wydaje si
tak e, e prezydent Barack Obama jest skazany na praktyki krzy owca, cho  nadzieje z nim
wi zane s  nadziejami na inny, lepszy wiat.



Sebastian Wojciechowski
Stany Zjednoczone Ameryki jako przyk ad "osamotnionego" mocarstwa

"Osamotnienie" na gruncie mi dzynarodowym, oznacza mniej lub bardziej znacz ce, dobrowolne
lub wymuszone, dystansowanie si  od reszty spo eczno ci mi dzynarodowej. Mo e ono dotyczy
ró nych p aszczyzn np. politycznej, ekonomicznej, ideologicznej, technologicznej czy kulturowej.
Ró ne s  tak e jego przyczyny oraz przejawy. Dotyczy ono na ogó  pa stw lub innych podmiotów
funkcjonuj cych w systemie mi dzynarodowym. Szczególnym przypadkiem jest jednak sytuacja
"osamotnienia" mocarstwa. W artykule zaprezentowano powy sze zagadnienia na przyk adzie
obecnej pozycji USA. Punktem wyj cia uczyniono nast puj ce pytania badawcze: W czym
przejawia si  wspó czesna ameryka ska dominacja? Czy USA spe niaj  obecnie kryteria
"osamotnionego" mocarstwa? Jakie s  przyczyny, przejawy oraz skutki mi dzynarodowego
"osamotnienia" USA?

Rados aw Fiedler
USA wobec konfliktu izraelsko-palesty skiego 1991-2008. Instrumenty, mo liwo ci, b dy i
ograniczenia ameryka skiego mediatora

Na pocz tku lat 90. wydawa o si , e proces pokojowy, w którym by  zaanga owany mediator
ameryka ski, doprowadzi do ostatecznego porozumienia pomi dzy Izraelczykami i
Palesty czykami. Kolejne ameryka skie administracje dysponowa y instrumentami
umo liwiaj cymi wp ywanie na strony konfliktu, ale wyciszenie konfliktu g ównie zale o od
Izraelczyków i Palesty czyków. Strona ameryka ska mia a jednak wi ksze zrozumienie dla
argumentów rz dów izraelskich, ani eli postulatów palesty skich. Nawet osobiste zaanga owanie
prezydenta Clintona nie by o w stanie prze ama  narastaj cego impasu w czasie szczytu w Camp
David. Ewidentnym fiaskiem tych mediacji by o to, e nie uda o si  zmieni  w zasadniczy sposób
optyki tego konfliktu, pozosta a wzajemna nieufno , nie ust puj ca nawet po udzielonych przez
dyplomacj  ameryka sk  gwarancjach dla Izraela i Autonomii Palesty skiej. Przedstawiona przez
prezydenta G. W. Busha "mapa drogowa", która mia a stworzy  ramy do przysz ego porozumienia
nie doprowadzi a do prze omu tak, jak konferencja w Annapolis (listopad 2007 r.).
Republika ska administracja niemal od pocz tku aprobowa a polityk  w adz izraelskich oraz
jednostronne dzia ania takie jak wycofanie z Gazy czy budowa tzw. bariery bezpiecze stwa.
Skomplikowana sytuacja sta a si  jeszcze trudniejsza po zwyci stwie Hamasu w wyborach w 2006
r., nie mówi c ju  o konflikcie Izraela z Hamasem w Gazie z prze omu 2008/2009. Niew tpliwie
konflikt izraelsko-palesty ski b dzie wymaga  intensywniejszego ni  do tej pory zaanga owania
mediacyjnego USA w ramach nowej strategii USA wobec Bliskiego Wschodu.

Witold Ostant
Tarcza antyrakietowa jako instrument ameryka skiej supremacji w mi dzynarodowym systemie
bezpiecze stwa

Artyku u ma za zadanie przybli y  problematyk  tzw. tarczy antyrakietowej, któr  mo na
interpretowa  jako element ameryka skiej supremacji w systemie mi dzynarodowym.
Opracowanie zosta o podzielane ze wzgl du na okre lone konteksty analizy na cztery cz ci.
Pierwsza dotyczy genezy programu traczy antyrakietowej, która si ga pocz tków lat 50. XX w. W
cz ci tej podkre lono d ugofalowo  przedsi wzi cia i przychylno  w adz USA, bez wzgl du na
partyjn  reprezentacje. W drugiej przedstawiono zagadnienia technologiczne i globalny
charakter przedsi wzi cia oraz jego wymiar militarno-technologiczy i propagandowy. W trzeciej
ukazano negatywny stosunek do programu dwóch pa stw pretenduj cych do miana



supermocarstwa: Federacji Rosyjskiej oraz Chi skiej Republiki Ludowej. Podkre lono wysi ki
tych pa stw maj ce na celu neutralizacje ameryka skich stara  zmierzaj cych do utrzymania
przewagi militarnej, co jest stosunkowo ma o znane szerszej opinii publicznej, za wzgl du na ma e
zainteresowanie rodków masowego przekazu. W ostatniej cz ci przedstawiono stosunek do
ameryka skiego projektu pa stw europejskich, podkre laj c istniej c  polaryzacj  stanowisk
pa stw cz onkowskich NATO i UE.


