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WPROWADZENIE

Konflikty zbrojne, b dc jak si wydaje trwaym elementem ycia spoecznego w warunkach rónorodnoci podmiotów i ich interesów, s jednoczenie
dynamicznym procesem. Podlegaj ewolucji wraz ze zmian ycia spoecznego, a wi c rodowiska, w którym powstaj. Naley je wi c analizowa
w cisym powizaniu z rozwojem ycia spoecznego, a nie w izolacji od
niego. Ich dynamika i zmienno odzwierciedla zmiany w zachowaniach
i procesach spoecznych na rónych ich poziomach – od tego lokalnego, poprzez poziom pastwa, do poziomu rodowiska mi dzynarodowego. Std te
celem opracowania jest identyfikacja nowej jakoci zbrojnej postaci konfliktów wewntrzpastwowych/mi dzynarodowych i wyjanienie jej przyczyn.
Weryfikacji poddano hipotez , zgodnie z któr wspóczesne zbrojne konflikty
wewntrzpastwowe/mi dzynarodowe s dynamicznym procesem warunkowanym, synergicznym efektem zmian wyst pujcych na poziomie rodowiska
mi dzynarodowego – systemu mi dzynarodowego i zmian wyst pujcych na
poziomie pastwa, a dokadniej jego wn trza. S synergicznym efektem ich
przyczyn porednich i bezporednich. Oznacza to, i nie ma jednej przyczyny
wspóczesnych konfliktów zbrojnych.
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Wykorzystano fragmenty pracy: M. P i e t r a , Conflict Dynamics in International Relations, w: Border conflicts in contemporary world, ed. A. Moraczewska, Lublin 2013 (w druku).
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Jako zoone, wielopostaciowe zjawiska warunkowane s rónorodnymi
czynnikami, o rónorodnej intensywnoci wyst powania, funkcjonujcymi na
rónych poziomach rzeczywistoci spoecznej – od globalnego, poprzez pastwowy, do poziomu lokalnego. Przyj to zaoenie, e jednym z najistotniejszych czynników nowej jakoci wspóczesnych zbrojnych konfliktów wewntrzpastwowych/mi dzynarodowych s zmiany na poziomie rodowiska
mi dzynarodowego, nazywane zmianami systemowymi. Identyfikowane s one
z jednej strony z kocem zimnej wojny i zmian biegunowoci rodowiska
mi dzynarodowego, a z drugiej – z narastajcymi procesami globalizacji.
Mona wi c mówi o swoistym procesie podwójnej zmiany rodowiska mi dzynarodowego i jego istotnych implikacjach dla nowej jakoci zbrojnej postaci konfliktów wewntrzpastwowych/mi dzynarodowych. Naley jednak
pami ta, e zmiany na poziomie systemu mi dzynarodowego nie wyczerpuj
caej zoonoci czynników warunkujcych wspóczesne konflikty zbrojne.
Take dlatego, e cz sto maj one charakter poredni. Przyczyny bezporednie
funkcjonuj najcz ciej na poziomie pastwa lub nawet na poziomie lokalnym. Uznano jednak, e zastosowane zostanie uj cie redukcyjne, niezalenie
od tego, e moe ono by zawodne. Zgodnie z nim przedmiotem analizy najpierw jest identyfikacja nowej jakoci zbrojnej postaci wspóczesnych konfliktów wewntrzpastwowych/mi dzynarodowych, a nast pnie próba jej wyjanienia poprzez identyfikacj i analiz skutków zmiennych funkcjonujcych
na poziomie systemu mi dzynarodowego z jednej strony oraz zmiennych
funkcjonujcych na poziomie pastwa i jego wn trza – z drugiej.

NOWA JAKO 
WEWN TRZPA STWOWYCH/MIDZYNARODOWYCH
KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Dla nowej jakoci wspóczesnych wewntrzpastwowych/mi dzynarodowych konfliktów zbrojnych szczególnie istotne znaczenie (chocia nie b dce
przyczynami bezporednimi) wydaj si mie zmiany o nowych jakociowo
cechach, wyst pujce na poziomie systemu mi dzynarodowego. Utosamiane
s one z zakoczeniem zimnej wojny, a przede wszystkim z procesami globalizacji. Szczególnie istotne znaczenie wydaj si mie te ostatnie, znaczco
zmieniajce – uywajc terminologii Jemesa Rosenaua – parametry rodowiska mi dzynarodowego. Zmiany te bywaj okrelane mianem pó nowestfalskiego adu mi dzynarodowego i oznaczaj odchodzenie od westfalskiego
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systemu stosunków mi dzynarodowych2. Parametry tego ostatniego okrela
istnienie scentralizowanych pastw narodowych i zasady ich suwerennej równoci, kontrolowanie terytorium zakrelonego granicami oraz odwoywanie si
do prawa mi dzynarodowego, a przede wszystkim zasady równowagi si jako
regulatorów procesów funkcjonowania rodowiska mi dzynarodowego 3. Proces wyaniania si adu pó nowestfalskiego jest zwizany z nowymi jakociowo zmianami rodowiska mi dzynarodowego, jak chociaby aktywno podmiotów niepastwowych, nazywanych take transnarodowymi, funkcjonowanie zjawisk i procesów tzw. odterytorialnionych, a wi c niezwizanych z terytorium pastw, wzajemne przenikanie si i warunkowanie tego, co wewntrzpastwowe, i tego, co mi dzynarodowe4. Stay si one elementami zmiany
ycia spoecznego na poziomie wn trza pastwa i rodowiska mi dzynarodowego.
Potwierdzeniem nowej jakoci zjawisk i procesów charakterystycznych dla
pó nowestfalskiego adu mi dzynarodowego jest nowa jako konfliktów
zbrojnych. Przez wi ksz cz  okresu westfalskiego systemu stosunków mi dzynarodowych elementem funkcjonowania rodowiska mi dzynarodowego
byy tzw. wojny typu klausewiczowskiego, a wi c mi dzy scentralizowanymi
pastwami jako centrami siy, odwoujcymi si do stosowania zorganizowanej przemocy skierowanej przeciwko wyra nie zdefiniowanemu wrogowi5.
System westfalski, oparty na idei terytorialnej suwerennoci, sprzyja wi c
konfliktom o terytorium i suwerennoci nad nim. Wojny stay si sposobem
realizacji polityki ówczesnych pastw, denia do powi kszenia terytorium,
realizacji interesów i ambicji politycznych. Byy te istotne dla wzmacniania
scentralizowanych pastw narodowych, bowiem zmiana sposobu wykonywania zorganizowanej przemocy staa si czynnikiem stymulujcym zmian
organizacji i funkcjonowania ówczesnych pastw. Trafnie wi c pisa Charles
Tilly, e „wojny zrobiy pastwo, a pastwo robio wojny”6. Inaczej mówic
– zmiana sposobu wykonywania zorganizowanej przemocy sprzyjaa po2

Zob. M. P i e t r a , Hybrydowo pó nowestfalskiego adu midzynarodowego, w: Pó nowestfalski ad midzynarodowy, red. M. Pietra, K. Marz da, Lublin 2008, s. 57-74.
3
R. K u n i a r, Stosunki midzynarodowe – istota, uwarunkowania, badanie, w: Stosunki
midzynarodowe – geneza, struktura, funkcjonowanie, red. E. Haliak, R. Ku niar, Warszawa
1994, s. 16.
4
Zob. M. P i e t r a , Late Westphalian International Order, “Polish Political Science Yearbook” 2007, s. 134-157; t e n  e, Hybrydowo pó nowestfalskiego, s. 57-74.
5
Szerzej na ten temat zob.: O.P. R i c h m o n d, Maintaining Order, Making Peace, New
York 2002, s. 27 nn.
6
Coercion, capital, and European states, A.D.990-1990, Cambridge 1992
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wstawaniu scentralizowanych pastw narodowych, a te za zacz y odwoywa si do wojny jako sposobu realizacji polityki7.

Rys. nr 1. Typy konfliktów zbrojnych w latach 1946-2011
ródo: Uppsala Conflict Data Program, http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/122/122552_ conflict
_type_2011.pdf

Procesy globalizacji i stymulowane przez nie stopniowe wyanianie si
pó nowestfalskiego adu mi dzynarodowego prowadz do istotnej zmiany
przyczyn i logiki konfliktów zbrojnych. Dominujc tendencj stay si konflikty wewntrzpastwowe przy sporadycznych przypadkach konfliktów mi dzypastwowych8, charakterystycznych dla adu westfalskiego i nazywanych
wojnami typu klauzewiczowskiego. Tendencja ta pokazana jest na rysunku 1.
Wyra nie widoczny jest spadek liczby, a w niektórych latach wr cz zanik konfliktów mi dzypastwowych i jednoczenie wzrost oraz dominacja konfliktów
wewntrzpastwowych. Ich motywem przestaa wi c by ochrona integral7

Zob. M. P i e t r a , Bezpieczestwo pastwa w pó nowestfalskim rodowisku midzynarodowym, w: Kryteria bezpieczestwa midzynarodowego pastwa, red. S. D bski, B. GórkaWinter, Warszawa 2003, s. 161-176.
8
K. S t a t h i s, International conflict and political violence: new developments and research, w: Rethinking violence: States and Non-State Actors in Conflict, eds. E. Chenoweth,
A. Lawrence, Cambridge, Mass.: MIT Press 2012, s. XI.
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noci terytorialnej pastwa czy jego niezalenoci politycznej. W odniesieniu
do wielu konfliktów motywem staa si za tosamo grupy etnicznej, a nie
denie do opanowania okrelonego terytorium i rozcigni cie nad nim suwerennych praw. Oznacza to stymulowanie nowych formy przemocy i tradycyjne
rozumienie wojen przestao do nich pasowa. Wojny zacz y traci wyróniajce je wczeniej waciwoci. Zdaniem K. Holstiego stay si „zdeinstytucjonalizowane” w sensie braku centralnej kontroli, regulacji, etykiety i zbroje9.
Nie oznacza to jednak, e ów nowy rodzaj konfliktów cakowicie zastpi te
westfalskie. Te ostatnie zdarzaj si sporadycznie. Oznacza to, e wspóczesne
konflikty s zarówno wewntrzpastwowe, jak i mi dzynarodowe. Te pierwsze cz sto podlegaj procesom umi dzynaradawiania, angauj podmioty
funkcjonujce w rodowisku mi dzynarodowym lub powoduj transngraniczne skutki. Std te zasadna wydaje si nazwa wewntrzpastwowe/mi dzynarodowe konflikty zbrojne.

Rys. 2. Ewolucja intensywnoci konfliktów w latach 1946-2011
ródo: Uppsala Conflict Data Program, http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/charts_and_graphs
/#intensity

Pod wzgl dem liczby wyra nie dominuj konflikty pó nowestfalskie, o przedstawionych wyej cechach. Zgodnie z danymi Instytutu Bada Pokoju w Oslo
9

Cyt. za: I. C l a r k, The post-cold war order. The spoils of peace, Oxford 2001, s. 198.
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(PRIO) w latach 1989-2004 miao miejsce 7 konfliktów zbrojnych mi dzy
pastwami i 90 konfliktów o nowych jakociowo cechach10. Istotnym ich
wyrónikiem jest spadek intensywnoci i skali dziaa zbrojnych, dlatego te
konflikty te cz sto okrelane s mianem konfliktów niskiej intensywnoci. S
wi c znaczco mniej apokaliptyczne i destrukcyjne ni wiele wczeniejszych
wojen typu klauzewiczowskiego. Tendencja zmiany intensywnoci konfliktów
wyra nie pokazana jest na rysunku 2.
Odchodzenie od tradycyjnej, charakterystycznej dla systemu westfalskiego
formuy konfliktów oznaczao, e zwaszcza w Europie i Afryce na przeomie
lat 80. i 90. pojawi si nowy typ zorganizowanej przemocy, dziejcej si we
wn trzu pastw. Okrelany jest on mianem nowej wojny, konfliktu postmodernistycznego lub konfliktu niskiej intensywnoci11. Istotn cech tych
konfliktów jest niezwyka zoono i zacieranie wczeniejszych rónic
mi dzy wojn jako form przemocy w stosunkach mi dzy pastwami,
zorganizowan przest pczoci i amaniem praw czowiek na du skal .
Chocia konflikty te s zlokalizowane we wn trzu konkretnych pastw, to
wyrónia je olbrzymia liczba transnarodowych powiza, chociaby w postaci
najemników, doradców, ochotników napywajcych z diaspory itd. Sprawiaj
one, e rozrónienie tego, co wewn trzne i zewn trzne, rozrónienie aktu
agresji i reakcji na ni, tego ,co lokalne, i tego ,co globalne, jest niezwykle
trudne12.
Istotnym wyrónikiem tych nowych wojen jest zoono podmiotów w nich
uczestniczcych. Z tego powodu nazywane s nawet wojnami „sprywatyzowanymi” lub nieformalnymi, gdy – jak twierdzi Mary Kaldor – swoista prywatyzacja przemocy jest istotnym ich elementem. Rozrónienie bowiem tego, co
prywatne, i tego, co publiczne, tego, co pastwowe, i tego, co niepastwowe,
formalne i nieformalne, jest niezwykle trudne. W konfliktach tych bior bowiem udzia jednostki paramilitarne lokalnych przywódców, struktury kryminalne, siy policyjne i najemnicy oraz regularne armie13.
Analizowane nowe konflikty s cile powizane z procesami globalizacji
widocznymi w czasie ich trwania. Obejmuj one obecno mediów, które
konflikt mog uczyni spektaklem ogldanym na ekranach telewizorów przez
10

Zob. M. P i e t r a , Istota i specyfika konfliktów niskiej intensywnoci, w: Konflikt niskiej
intensywnoci w Naddniestrzu, red. M. Celewicz, J. Koczowski, M. Pietra, Lublin 2006, s. 30.
11
Szerzej zob.: M. K a l d o r, New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era,
Cambridge 1999, s. 1-2.
12
Tame, s. 2.
13
Tame, s. 8.
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widzów caego wiata, i to w czasie rzeczywistym. Obecne s take organizacje humanitarne z caego niemale wiat i inne organizacje pozarzdowe,
handlarze uzbrojenia oraz wzmiankowani ju najemnicy, doradcy wojskowi
oraz ochotnicy z ewentualnej diaspory. Konflikty te s wi c jednoczenie
lokalne i globalne, wewntrzpastwowe i mi dzynarodowe.
Wymienione cechy konfliktów wewn trznych i jednoczenie cz sto mi dzynarodowych oznaczaj, e s one dynamicznym procesem podlegajcym
ewolucji. Rón si od wczeniejszych konfliktów wewntrzpastwowych,
które byy cz ci rzeczywistoci spoecznej znacznie wczeniej, przed zakoczeniem zimnej wojny i intensywnym oddziaywaniem procesów globalizacji
w ramach mechanizmu podwójnej zmiany. Std te wyróniane s „stare”
i „nowe” konflikty wewn trzne14. „Stare” konflikty wewn trzne, zwaszcza
w okresie zimnej wojny, wyraay przede wszystkim zbiorowe sprzecznoci interesów na tle istniejcych podziaów politycznych i ideologicznych. „Nowe”
konflikty wewn trzne wyrónia znaczny udzia podmiotów niepastwowych
– prywatnych. Std te nazwa „wojny sprywatyzowane”. Zdaniem Chrisa
Graya s one bardziej „gospodarcze”, „drapiene” i „kryminalne”. Wyrónia
je znaczne zaangaowanie struktur kryminalnych lub podejmujcych dziaania
kryminalne, a motyw zysku jest jednym z wiodcych w czasie trwania konfliktu15.
Jak ju podkrelano, istotnym wyrónikiem wspóczesnych konfliktów wewntrzpastwowych jest znaczcy udzia podmiotów prywatnych. Podejmujc
dziaania transgraniczne, staj si one podmiotami transnarodowymi. Oznacza
to, e istotn cech wspóczesnych konfliktów jest ich transnacjonalizacja, co
wyklucza moliwo ich analizy jedynie z perspektywy pastwocentrycznej16.
Odzwierciedla ona (transnacjonalizacja) prawidowo rozwoju wspóczesnych
stosunków mi dzynarodowych, jak jest wzrost transgranicznej aktywnoci
podmiotów niepastwowych oraz procesów transnarodowych. Prawidowoci
tej nie naley jednak ujmowa w kategoriach „idyllicznego” procesu budowania spoeczestwa obywatelskiego w stosunkach mi dzynarodowych, a wi c
podmiotowoci jednostek i grup spoecznych. Podmioty transnarodowe to take struktury zorganizowanej przest pczoci, organizacje terrorystyczne i korporacje transnarodowe. B dc obiektywnym procesem zmiany rodowiska
mi dzynarodowego i wewn trznego pastw, podmioty i procesy transnarodowe
14

Zob. M. S m i t h, International Security. Politics, Policy, Prospects, Basingstoke 2010,
s. 105-107.
15
Post-Modern War. The New Politics of Conflict, London 1997.
16
T h o m a s, K i e s e r, C a s e b e e r, Warlords Rising, s. 22.

40

MAREK PIETRA

nieuchronnie stay si istotnym elementem analizy wspóczesnych konfliktów.
Gównym czynnikiem warunkujcym t tendencj s procesy globalizacji,
które tworz rodowisko sprzyjajce transnarodowej aktywnoci17.
Transnarodowa aktywno staa si trwaym elementem sfery praktyki
konfliktów oraz ich analizy. Oznacza bowiem czenie przypadków stosowania przemocy na poziomie lokalnym z dziaaniami lub procesami spoecznymi, politycznymi i gospodarczymi, funkcjonujcymi na poziomie globalnym.
Ten specyficzny – charakterystyczny dla procesów globalizacji – proces czenia tego, co lokalne, z tym, co globalne, dotyczy – z jednej strony – stosowania przemocy, a z drugiej – angaowania si w przeciwdziaanie jej. Odnonie do pierwszej z tych relacji naley podkreli, e w przebieg wspóczesnych konfliktów zaangaowane bywaj struktury zorganizowanej transnarodowej przest pczoci, a zwaszcza handlarze uzbrojeniem, sieciowo zorganizowane organizacje terrorystyczne18, co pokaza konflikt w Mali w styczniu
2013 roku, wiadczce usugi prywatne korporacje wojskowe, najemnicy,
migranci z diaspory oraz korporacje dostarczajce bro. Ruchy migracyjne
mog za by istotnym czynnikiem transgranicznego rozprzestrzeniania si
konfliktów do pastw ssiednich i destabilizacji ich ycia spoecznego, gospodarczego i politycznego. Moe si tak sta, mimo e wi kszo uchod ców nie
angauje si w dziaania zbrojne. Przemieszczanie si uchod ców moe jednak przyczynia si do dyfuzji idei stymulujcych konflikty, moe uatwia
przemieszczanie si osób zaangaowanych w konflikt oraz transfer uzbrojenia.
Uchod cy mog take przyczynia si do zmiany struktury etnicznej poszczególnych pastw i stymulowa napi cia na tym tle, a wi c destabilizowa
ich ycie spoeczno-polityczne19.
Podmiotami transnarodowymi, których zaangaowanie we wspóczesne
konflikty wydaje si wzrasta, s struktury zorganizowanej przest pczoci. Ich
funkcjonowanie jest – z jednej strony wyrazem saboci, dysfunkcji pastwa,
z drugiej za odzwierciedla wymienian ju prawidowo, jak jest swoista
„ekonomizacja” wspóczesnych konfliktów poprzez wzrost zaangaowania
podmiotów niepastwowych w nielegaln dziaalno gospodarcz, suc
gromadzeniu rodków finansowych, majcych umoliwia dalsze angaowanie si w konflikt. Proces ten w wypadku wielu konfliktów doprowadzi do
17
S. L i n d b e r g, N.J. M e l v i n, Major armed conflicts, w: SIPRI Yearbook 2007. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2007, s. 56.
18
J.-L. B r u g u i e r e, Transnationalism and Conflict. The Perils of Unchecked Immigration, “Internationale Politik” 7(2006), No 2, s. 45-48.
19
L i n d b e r g, M e l v i n, Major armed conflicts, s. 58.
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erozji wczeniejszych granic mi dzy stosowaniem przemocy motywowanej
politycznie oraz przemocy motywowanej zyskiem, mi dzy podmiotami odwoujcymi si do motywacji ideologicznej, narodowowyzwoleczej oraz strukturami zorganizowanej przest pczoci20. U podstaw wi zi tych dwóch rodzajów struktur ley fakt, e niepastwowe podmioty polityczno-wojskowe,
pozostajc w opozycji do struktur pastwa, maj ograniczone moliwoci
finansowania dziaalnoci ze róde legalnych, std potrzeba angaowania si
w dziaalno przest pcz lub wspódziaania ze strukturami zorganizowanej
przest pczoci.
Przyjmujc za kryterium liczb ofiar struktur zorganizowanej przest pczoci
w przeliczeniu na 100 000 mieszkaców, mona wyodr bni trzy „strefy” intensywnoci wyst powania i aktywnoci tych struktur. Po pierwsze – jest to
Poudniowa Afryka, Ameryka rodkowa i Ameryka Poudniowa; po drugie
– s to Karaiby i Europa Wschodnia; po trzecie– jest to Pónocna Afryka,
Pónocna Ameryka i, gównie, Meksyk oraz Azja rodkowa i Kaukaz Poudniowy. Najniszy poziom aktywnoci struktur zorganizowanej przest pczoci
wyst puje w Europie Zachodniej i w Europie rodkowej21. Naley pami ta,
e s to obszary o rónej intensywnoci wyst powania konfliktów. Nie w kadym z nich wyst puj przypadki wi zi mi dzy strukturami rebelianckimi
i strukturami zorganizowanej przest pczoci. Konflikty tworz jednak dogodne
rodowisko do aktywnoci tych ostatnich. W Afganistanie w warunkach
konfliktu talibów i innych grup rebelianckich z koalicj si mi dzynarodowych
w latach 2001-2007 obszar uprawy opium wzrós 25 razy. Dla struktur
rebeliantów handel narkotykami sta si sposobem finansowania dziaa
zbrojnych. Szacuje si , e dochody z tej dziaalnoci w latach 2006-2007
wyniosy 200 000-400 000 USD22.
Podobiestwa mi dzy zorganizowan przest pczoci i niepastwowymi
podmiotami polityczno-wojskowymi, strukturami rebelianckimi zaangaowanymi w konflikty dotycz – po pierwsze sposobu, metod czerpania dochodów.
Oba rodzaje podmiotów czerpi bowiem dochody z nielegalnej dziaalnoci
gospodarczej lub wr cz dziaalnoci kryminalnej, bowiem mog angaowa
si w dziaania kryminalne, jak rozboje czy porwania dla okupu. Mog take
czerpa dochody z handlu surowcami. W Afryce nielegalny handel diamen20
E. S t e p a n o w a, Armed conflict, crime and criminal violence, w: SIPRI Yearbook
2010. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2010, s. 38.
21
Tame, s. 40.
22
Addiction, Crime and Insurgency. The Transnational Threat of the Afghan Opium,
Vienna 2009, s. 2.
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tami wielokrotnie suy wspieraniu struktur rebelianckich. Po drugie – podobiestwo dotyczy struktur organizacyjnych. Wyrónia je dua elastyczno
i odwoywanie si do struktur sieciowych, a wi c horyzontalnych i zazwyczaj
o nieformalnych wi ziach. Nie wyklucza to jednak sporadycznego wyst powania struktur hierarchicznych, czego przykadem s kartele narkotykowe.
Naley jednak pami ta, e mi dzy strukturami zorganizowanej przest pczoci i strukturami polityczno-wojskowymi mimo podobiestw istniej take
rónice. Struktury polityczno-wojskowe d do realizacji celów politycznych
zwizanych ze zdobyciem wadzy. Wi zi ze strukturami zorganizowanej przest pczoci maj charakter instrumentalny, sucy zdobyciu wadzy. Z kolei
struktury przest pcze zazwyczaj s apolityczne. Motywem dziaania jest zysk
i w tym celu gotowe s do wspódziaania nie tylko z rebeliantami, ale take
ze skorumpowanymi przedstawicielami pastw.
Naley take podkreli, e struktury zorganizowanej przest pczoci mog
stosowa przemoc i powodowa ofiary wród ludnoci, niekoniecznie funkcjonujc w warunkach konfliktu zbrojnego wywoanego przez rebeliantów lub
inne struktury polityczno-wojskowe. Mog bowiem by – co potwierdza przykad chociaby Meksyku – autonomicznym podmiotem przemocy w pastwie,
funkcjonujcym poza konfliktem zbrojnym. Tu okazuje si , e przemoc stosowana przez struktury zorganizowanej przest pczoci moe prowadzi do
skutków – w sensie liczby ofiar – porównywalnych do tych b dcych wynikiem konfliktów zbrojnych. Wymieniony ju przykad Meksyku pokazuje, e
zorganizowane grupy przest pcze destabilizuj ycie spoeczne i tworz
wyzwanie dla aparatu pastwowego i struktur rzdzenia podobnie jak „tradycyjnie” rozumiane konflikty zbrojne. W tym kontekcie interesujcy w sensie poznawczym i dla praktyki politycznej problem podniosa Ekaterina Stepanowa. Zwrócia uwag na fakt, e destrukcyjne oddziaywanie autonomicznie dziaajcych struktur zorganizowanej przest pczoci nie znajduje
odzwierciedlenia w „tradycyjnej” definicji konfliktu zbrojnego. Zgodnie z ni
dziaania zbrojne s wyrazem sprzecznoci interesów w procesie sprawowania
wadzy lub kontroli okrelonego terytorium. Struktury zorganizowanej przest pczoci, funkcjonujc autonomicznie lub nawet w ramach konfliktu zbrojnego, nie dy do przej cia wadzy lub kontroli okrelonego terytorium.
Zadaje wi c pytanie: czy konfrontacja si bezpieczestwa pastwa ze strukturami zorganizowanej przest pczoci mierzona liczb ofiar miertelnych jest
nowym rodzajem konfliktu w sensie zaangaowanych podmiotów i rodzaju

UWARUNKOWANIA NOWEJ JAKO CI ZBROJNYCH KONFLIKTÓW

43

sprzecznoci interesów23? W przywoywanym wczeniej Meksyku liczba ofiar
w wyniku dziaalnoci karteli narkotykowych wzrosa z okoo 2100 w roku
2006 do okoo 6200 w roku 2008. Stepanowa podkrela, e w 2008 roku tylko
jeden sporód ówczesnych 16 konfliktów spowodowa wi ksz liczb ofiar 24.
Na wartociowy problem zaangaowania podmiotów niepastwowych
w konflikty zbrojne zwróci uwag Geraint Hughes. Wskaza on na udzia
podmiotów niepastwowych w konfliktach zbrojnych niejako na „zlecenie”
lub w „zast pstwie” (proxy wars) okrelonych pastw, najcz ciej mocarstw.
Podmioty te s wi c zaangaowane w konflikty wewn trzne, jednake ich
dziaania s warunkowane aktywnoci podmiotów zewn trznych, funkcjonujcych w rodowisku mi dzynarodowym. Frank Hoffman okreli je mianem wojen hybrydowych25, Thomas Hammes za mianem wojen czwartej
generacji26. Nie jest to jednak zjawisko, które si pojawio po zakoczeniu
zimnej wojny. Wydaje si , e przed rokiem 1989 rol tak peniy ruchy
narodowowyzwolecze wspierane przez pastwa bloku wschodniego. Blok
zachodni wspiera chociaby jednostki paramilitarne, nazywane take szwadronami mierci w Nikaragui i Salwadorze. Z kolei po zakoczeniu zimnej
wojny i wzrastajcej aktywnoci podmiotów niepastwowych w czasie konfliktów zbrojnych ich zakres zosta znaczco poszerzony. Mog to bowiem
by organizacje terrorystyczne, struktury zorganizowanej przest pczoci, organizacje rebeliantów oraz prywatne korporacje wojskowe (Private Military
Company). W czasie operacji w Kosowie Sojusz Pónocnoatlantycki wspódziaa z Armi Wyzwolenia Kosowa przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim
byy siy zbrojne ówczesnej Nowej Jugosawii27.
Naley take pami ta, e podmioty i struktury transnarodowe s nie tylko
elementem „destrukcyjnym” konfliktów. Bywaj take zaangaowane w ich
rozwizywanie. Mog to by organizacje humanitarne zaangaowane w niesienie pomocy ludnoci cywilnej, jak czynia chociaby Polska Akcja Humanitarna w czasie wojny w byej Jugosawii, a nast pnie w Somalii, Sudanie i w
Palestynie. Organizacje pozarzdowe mog take angaowa si w dziaania
mediacyjne w czasie konfliktu, a po jego zakoczeniu w stabilizacj ycia
spoeczno-politycznego chociaby poprzez monitorowanie wyborów. Ten
23

Armed conflict, crime, s. 55-56.
Tame, s. 56.
25
Zob. F. H o f f m a n, Conflict in the 21st Century. The Rise of the Hybrid Wars, Arlington
2007.
26
The Sling and the Stone, St. Paul 2004.
27
G. H u g h e s, My enemy’s enemy. Proxy warfare in international politics, Brighton
2012, s. 11-14.
24
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ostatni przykad oznacza, e podmioty transnarodowe mog odgrywa do
istotn rol w procesie budowania pokoju po zakoczeniu konfliktu28.
Zmiana charakteru konfliktów i ich nowa jako, wynikajca w znacznym
stopniu z angaowania podmiotów niepastwowych, powoduj powane konsekwencje dla ludnoci cywilnej. Zdaniem Wodzimierza Malendowskiego po zakoczeniu zimnej wojny ¾ ofiar konfliktów zbrojnych to cywile29. Oznacza to
zmian – w porównaniu z okresem zimnej wojny – dominujcego typu przemocy. Wczeniejszy typ przemocy identyfikowany z wojnami mi dzy pastwami, a wi c typu klauzewiczowskiego, oznacza prób wytyczania pynnej,
ale jednak linii mi dzy onierzami i cywilami oraz denie do ograniczania
przemocy do pola walki. Dziaania zbrojne byy prowadzone przez profesjonalne armie, a ludno cywilna pozostawaa na uboczu konfliktu. Przemoc bya
stosowana przez zdyscyplinowan armi dziaajc w imieniu pastwa30. Konflikty i zwizane z nimi stosowanie przemocy w XXI wieku wyglda znaczco
inaczej ni wczeniejsze „tradycyjne” wojny. Jak ju wielokrotnie podkrelano,
podmiotami zaangaowanymi w dziaania zbrojne nie s tylko armie pastw,
lecz przede wszystkim podmioty niepastwowe. W konsekwencji zaangaowana w nie jest ludno cywilna, która staje si podmiotem dziaa zbrojnych,
a take – z drugiej strony – celem ataków zbrojnych31. Naley zgodzi si
z pogldem Michaela Smitha, e kady konflikt wewn trzny jest zagroeniem
dla ludnoci cywilnej, nawet tej, która nie chce by w ten konflikt zaangaowana. W szczególnoci pokazay to konflikty na tle etnicznym, b dce
wyjtkowo brutalnymi i krwawymi. Ich wyrónikiem stao si amanie praw
czowieka na masow skal , stosowanie tortur, gwaty, czystki etniczne, a nawet
przypadki ludobójstwa oraz wykorzystywanie dzieci-onierzy32.
Istotnym problemem dla ludnoci cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych
jest zjawisko nazywane jednostronnym stosowaniem przemocy. Nie musi ono
by cz ci konfliktu zbrojnego i jako takie nie jest konfliktem. Moe by zjawiskiem autonomicznym. Naley jednak zauway, e konflikty zbrojne wydaj si tworzy wyjtkowo dogodne rodowisko do stosowania jednostronnej

28

L i n d b e r g, M e l v i n, Major armed conflicts, s. 57.
Spory midzynarodowe, konflikty zbrojne i ogniska zapalne w XXI wieku, w: Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki wspóczesnych stosunków midzynarodowych, red. W. Malendowski, Pozna 2006, s. 13.
30
S. N. K a l y v a s, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge 2006, s. 54.
31
L a w r e n c e, C h e n o w e t h, Introduction, s. 2.
32
International, s. 100.
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przemocy. Std te ok. 99% ofiar przypadków jednostronnej przemocy przypada na okres konfliktów33.
Zdaniem badaczy Centrum Badania Konfliktów Uniwersytetu w Uppsali
jednostronna przemoc to intencyjne uycie si zbrojnych przeciwko ludnoci
cywilnej przez rzdy lub zorganizowane grupy, które powoduj co najmniej
25 zgonów w cigu roku kalendarzowego34. Jak ju podkrelano jako taka nie
jest konfliktem. Róni si take od stosowania siy w czasie dziaa zbrojnych, które mog prowadzi do przypadkowych ofiar wród ludnoci cywilnej. Istotnym bowiem wyrónikiem jednostronnej przemocy jest to, i jest ona
wynikiem wiadomego politycznego wyboru, a nie przypadku. Z drugiej jednak strony, majc na uwadze dynamiczny charakter konfliktów i stosowanej
przemocy, naley pami ta o ograniczeniach w rozrónianiu jednostronnej przemocy i ataków, które przypadkowo spowodoway ofiary wród ludnoci cywilnej35. Liczba ofiar podlega znaczcej ewolucji. W poowie i drugiej poowie lat
dziewi dziesitych XX wieku przekroczya znaczco 40 000 ofiar w cigu
roku. Istotne znaczenie miay tu wojny w byej Jugosawii oraz ludobójstwo w
Ruandzie i Burundi. W pierwszej dekadzie XXI wieku ewoluowaa w przedziale
5000-10 000 ofiar (rys. 3).
Stosowanie jednostronnej przemocy nie jest jednak zwizane wycznie
z ofiarami miertelnymi. Form jej stosowania s bowiem czystki etniczne
i przesiedlenia ludnoci przeprowadzane w okresie trwania konfliktów zbrojnych. W czasie wielu z nich by to wr cz cel sam w sobie, a nie skutek
uboczny. Pokazaa to chociaby wojna w Boni i Hercegowinie. W skali globu
liczba osób przesiedlonych w czasie konfliktów zbrojnych wzrasta. W 1997
roku byo to 17,4 mln osób, w 2008 za ju 26 mln36.

33

E. S t e p a n o w a, Trends in armed conflicts: one-sided violence against civilians, w:
SIPRI Yearbook 2009. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2009, s. 40.
34
Uppsala Conflict Data Program, http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/
35
S t e p a n o w a, Trends in armed conflicts: one-sided violence, s. 42.
36
Internal Displacement. Global Overview of trends and Developments in 2008, Geneva
2009, s. 13-15.
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Rys. 3. Ewolucja liczby ofiar jednostronnej przemocy w latach 1989-2011
ródo: Uppsala Conflict Data Program, http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/122/122572_onesided_fatalities_2011.pdf

Geograficzna struktura wyst powania jednostronnej przemocy wydaje si
zbiena z geograficzn struktur wyst powania konfliktów (zob. rys. 4). Po
1989 roku obszarem najbardziej dotkni tym jest Afryka. W Azji jednostronna
przemoc stosowana jest w jej poudniowej cz ci, z Afganistanem wcznie.
Trzecim obszarem co do skali i intensywnoci wyst powania jednostronnej
przemocy jest Bliski Wschód37. Przemoc ta w zdecydowanie mniejszym
stopniu wyst puje w obu Amerykach, a w najmniejszym w Europie.
Naley podkreli, e wewn trzne konflikty etniczne atwo mog podlega
umi dzynaradawianiu, „rozlewajc si ” na otoczenie mi dzynarodowe. Formuowany jest bowiem pogld, e pastwa z wewn trznymi problemami etnicznymi s bardziej skonne do stosowania siy w sporach z innymi pastwami,
które takich problemów nie maj. Niektóre regiony s nawet podatne na umi dzynaradawianie wojen wewn trznych, co oznacza, e konflikt w jednym pastwie moe spowodowa konflikt w innym pastwie. Do obszarów takich
naley Afryka subsaharyjska, Bliski Wschód oraz regiony w Azji38.

37
38

Zob. S t e p a n o w a, Trends in armed conflicts: one-sided violence, s. 44.
S m i t h, International, s. 101.
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Rys. 4. Struktura geograficzna jednostronnej przemocy
ródo: Uppsala Conflict Data Program, http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/122/122576_onesided_region_2011.pdf

W warunkach okrelonej wczeniej nowej jakoci wspóczesnych konfliktów zbrojnych okrelenie ich liczby ze wzgl du na zrónicowanie ich intensywnoci i liczby ofiar nie jest przedsi wzi ciem prostym. Punkt odniesienia
dla dost pnych danych statystycznych tworz zaoenia dotyczce liczby
ofiar. Uppsala Conflict Data Program (UCDP) prowadzony przez uniwersytet
w Uppsali za konflikty uznaje dziaania zbrojne, które w cigu roku powoduj
25 i wi cej ofiar (zob. tab. 2). Z kolei Sztokholmski Instytut Bada Pokoju
(SIPRI) koncentruje si na duych konfliktach (major armed conflicts), które
w cigu roku powoduj 1000 i wi cej ofiar (zob. tab. 1). Wyra n tendencj
jest, co te pokazuje rysu. 1, znaczcy wzrost liczby konfliktów zbrojnych tu
po zakoczeniu zimnej wojny oraz spadek ich liczby i wzgl dna stabilizacja
w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dane te nie uwzgl dniaj jednak znacznego
wzrostu liczby konfliktów w 2011 roku okrelanych mianem „arabskiej wiosny”. W roku tym w skali caego globu i zgodnie z danymi UCDP zidentyfikowano 37 konfliktów o liczbie ofiar przekraczajcej 25 w cigu roku oraz 9 duych konfliktów o liczbie ofiar przekraczajcej 100039. Dominujc tendencj
39

Zob. L. T h e m n e r, P. W a l l e n s t e e n, Armed Conflicts 1946-2011, “Journal of Peace
Research” 49(2012), No 4.
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s konflikty wewntrzpastwowe, którym towarzysz przypadki jednostronnej
przemocy. W dekadzie 2001-2010 jedynie 3 konflikty byy mi dzypastwowe:
1. Indie–Pakistan (1997-2003), 2. Irak–mi dzynarodowa koalicja pod przywództwem Stanów Zjednoczonych w 2003 roku, 3. Rosja–Gruzja w roku 2008.
Tab. 1. Ewolucja liczby duych konfliktów w regionach w latach 2000-2009
Region

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Afryka

8

7

7

5

3

3

3

1

3

4

Ameryki Północna
i Południowa

0

1

2

1

2

2

2

3

3

3

Azja

6

6

5

6

3

6

5

6

6

6

Europa

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Bliski Wschód

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

Razem

18

18

17

16

12

15

15

13

15

16

ródo: L. H a r b o m, P. W a l l e n s t e e n, Patterns of major armed conflicts, 2000-2009, w:
SIPRI Yearbook 2010. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2010, s. 62.
Tab. 2. Ewolucja liczby konfliktów regionach wedug danych UCDP w okresie 1989-2010
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Mapa 1. Geograficzna lokalizacja konfliktów w 2011 roku
ródo: UCDP, http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/125/125674_armedconflicts_2011.pdf

Geograficzna struktura liczby konfliktów jest niezmienna od wielu lat. Najwi ksza ich liczba wyst puje w Afryce i Azji, w mniejszym za stopniu w obu
Amerykach, na Bliskim Wschodzie i w Europie. W tej ostatniej, z wyjtkiem
okresu tu po zakoczeniu zimnej wojny, nie dochodzi do konfliktów, trzeba
pami ta jednak o tych „upionych”, jak ten w Naddniestrzu. Na mapie 1 wyra nie widoczne s cztery gówne obszary wyst powania konfliktów zbrojnych we wspóczesnym wiecie. Po pierwsze – jest to Afryka rodkowa
i Afryka Pónocna. Po drugie – jest to Bliski Wschód, Azja rodkowa oraz
Daleki Wschód. Po trzecie – pónocna cz  Ameryki Poudniowej, a dokadniej Peru i Kolumbia. Po czwarte – jest to obszar Kaukazu Poudniowego
w Federacji Rosyjskiej.
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SYSTEMOWE – PO REDNIE UWARUNKOWANIA
NOWEJ JAKO CI KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
WEWN TRZPA STWOWYCH/MIDZYNARODOWYCH

Jak ju podkrelano, konflikty s cz ci ycia spoecznego i przez nie s
warunkowane. Std te wyjanienia przyczyn nowej jakoci konfliktów naley
poszukiwa w zmianie rzeczywistoci spoecznej. Szczególnie istotne znaczenie wydaj si mie zmiany na poziomie rodowiska mi dzynarodowego,
nazywane systemowymi i identyfikowane przede wszystkim z kocem zimnej
wojny i upadkiem charakterystycznego dla niej dwubiegunowego adu mi dzynarodowego oraz procesami globalizacji. S wi c skutkiem procesu swoistej podwójnej zmiany o przeciwstawnej logice. Naley jednak pami ta, e
konfliktów we wspóczesnych stosunkach mi dzynarodowych nie mona wyjania jedn przyczyn zmian na poziomie systemu mi dzynarodowego. S
one bowiem skutkiem synergicznego oddziaywania wielu czynników, wyst pujcych take cz sto wr cz na poziomie lokalnym i bezporednio je warunkujcym. Troy Thomas, Stephen Kiser i William Casebeer sformuowali
opini , e wspóczesne konflikty nie s wynikiem jednego czynnika, lecz
wielu wzajemnie si „wzmacniajcych” i „nakadajcych”. S wynikiem zespou czynników warunkujcych stosowanie przemocy z uwzgl dnieniem niesprawnych procesów rzdzenia oraz mobilizacji tosamoci40.
Majc na uwadze wielo czynników warunkujcych konflikty we wspóczesnych stosunkach mi dzynarodowych, naley zaznaczy, e dominujc
tendencj w wyjanianiu ich nowych jakociowo cech jest odwoywanie si do
uwarunkowa systemowych, a wi c takich, które wyst puj na poziomie rodowiska mi dzynarodowego. Joseph Nye wyra nie i jednoznacznie stwierdzi,
e konflikty mona wyjania, odwoujc si do systemu mi dzynarodowego41. Podobnie Adria Lawrence i Erica Chenoweth jednoznacznie stwierdziy, e zmiana charakteru konfliktów we wspóczesnych stosunkach mi dzynarodowych powodowana jest zmianami systemowymi42. Oznaczaj one bowiem „wielkie siy” istniejce na poziomie systemu mi dzynarodowego i dynamicznie oddziaujce na funkcjonowanie podmiotów stosunków spoecz-

40

Warlords Rising. Confronting Violent Non-State Actors, Lanham 2005, s. 25.
Konflikty midzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, s. 63 nn.
42
Introduction, w: Rethinking violence: States and non-state actors in conflict, eds. A. Lawrence, E. Chenoweth, Cambridge, Mass.: MIT Press 2012, s. 1.
41
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nych we wn trzu pastw oraz w rodowisku mi dzynarodowym43. Richard
Rosecrance ju w latach szedziesitych XX wieku rodowisko mi dzynarodowe postrzega jako zespó fizycznych ogranicze, które wywieraj wpyw
na dziaania funkcjonujcych w nim podmiotów 44. Oznacza to, e w stosunkach mi dzynarodowych funkcjonuj siy istniejce na poziomie systemu45
utosamianego w niniejszym opracowaniu ze rodowiskiem mi dzynarodowym
i jego dynamik, a wi c procesem zmiany 46, bowiem zdaniem Teresy o-Nowak jest ono zoon struktur, podlegajc dynamicznym zmianom ilociowym i jakociowym47.
Analiza uwarunkowa systemowych ycia spoecznego i zwizana z ni
próba identyfikacji si istniejcych na poziomie systemu mi dzynarodowego,
b dcych skutkiem jego dynamiki, zmian ilociowych i jakociowych, jest
zwizana gównie ze szko neorealistyczn, z zaproponowanym przez Kennetha Waltza strukturalnym neorealizmem. Jego cech byo poszukiwanie si
systemowych w dynamice struktury rodowiska mi dzynarodowego ze szczególnym uwzgl dnieniem tej okrelonej przez jego biegunowo, ale nie tylko.
Waltz wskazywa bowiem, e przyczyny wojen, a wi c postaci konfliktu,
mog wyst powa na trzech rónych poziomach: jednostek, pastw oraz systemu mi dzynarodowego48. Szczególne jednak znaczenie przypisywano globalnemu ukadowi si, a wi c biegunowoci rodowiska mi dzynarodowego
i tak rozumianej jego strukturze. W okresie zimnej wojny identyfikowano j
z dwubiegunowym – niezalenie od jego ewolucji – ukadem si. Tworzy on
swoiste strukturalne ramy dla funkcjonowania wszystkich zjawisk i procesów
w stosunkach mi dzynarodowych, z konfliktami wcznie.
Nie negujc aktualnoci i znaczenia strukturalnych uwarunkowa systemowych wspóczesnych stosunków mi dzynarodowych i funkcjonowania pastw,
naley wyra nie podkreli, e nie wyczerpuj one narastajcej zoonoci
wspóczesnych uwarunkowa systemowych. Co wi cej, wydaje si , e stopniowo wzrasta znaczenie uwarunkowa b dcych wynikiem procesów mi 43
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dzynarodowych, a wi c gównie jakociowych zmian rodowiska mi dzynarodowego. W konsekwencji wspóczesne uwarunkowania systemowe, czc
w sobie elementy struktury z elementami procesów o nowych jakociowo
cechach, odzwierciedlaj prawo post pujcej zoonoci rodowiska mi dzynarodowego49. Zdaniem o-Nowak zmiany jakociowe, a wi c zwizane
z procesami mi dzynarodowymi, odnosz si przede wszystkim do nowych
rodzajów interakcji ksztatowanych przede wszystkim przez wspózalenoci
mi dzynarodowe, procesy globalizacji oraz procesy transnarodowe 50. Maj
one szczególny wpyw na funkcjonowanie systemu i b dc jego „si”, wymuszaj na pastwach zachowania o nowych jakociowo cechach51. Dotyczy
to take konfliktów b dcych integraln cz ci ycia spoecznego i podlegajcych zmianie wraz z nim.
James N. Roseau zmian uznaje za jedn gównych kategorii sucych
analizie wspóczesnych stosunków mi dzynarodowych. Jego zdaniem wiat,
spoeczestwa i jednostki ludzkie podlegaj tak daleko idcym zmianom, e
nie s one nawet w peni uwiadamiane52. Wród dynamicznych zmian – jego
zdaniem – ksztatujcych wspóczesne rodowisko mi dzynarodowe, szczególne
znaczenie maj dwie grupy przeciwstawnych sobie si, z których kada jest
cz ci jakociowych, procesualnych zmian. Z jednej strony s to procesy
globalizacji, centralizacji i integracji, za z drugiej, procesy decentralizacji,
fragmentacji i eksponowania tego, co lokalne53. Skutkiem tych przeciwstawnych tendencji jakociowych zmian rodowiska mi dzynarodowego jest
„mega” jakociowa zmiana okrelana przez Rosenau’a mianem „fragmegracji”, czyli jednoczesnego wyst powania procesów fragmentacji, decentralizacji rodowiska mi dzynarodowego i jego integracji ksztatowanej gównie
w wyniku procesów globalizacji. „Fragmegracja” jest dynamicznym procesem
zmian, przebiegajcym jednoczenie na wielu poziomach ycia spoecznego
i w odniesieniu do wielu jego przedmiotowo rozumianych wymiarów. Dotycz
bowiem gospodarki, spraw spoecznych, kultury, ycia politycznego, konfliktów itd. oraz – uywajc terminologii Rosenau’a – przebiegaj na poziomie „makro”, a wi c globu jako caoci, na poziomie „mikro”, a wi c bardzo
lokalnym oraz w relacjach „mikro–makro”, a wi c mi dzy tym, co lokalne,
49
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a tym, co globalne54. Logik t odzwierciedlaj take wspóczesne konflikty
wcznie z ich zbrojn postaci. Wyst pujc na poziomie lokalnym, warunkowane s dziaaniami lub procesami wyst pujcymi na poziomie globalnym.
Istniejce na poziomie systemu mi dzynarodowego procesy podwójnej
zmiany, a wi c koca zimnej wojny, upadku systemu dwubiegunowego, a w
konsekwencji ewolucji globalnego ukadu si i jego biegunowoci – z jednej
strony – oraz procesów globalizacji i powodowanych przez nie jakociowych
zmian rodowiska mi dzynarodowego – z drugiej, s postrzegane jako czynnik warunkujcy ewolucj wspóczesnych konfliktów i ich nowych jakociowo cech identyfikowanych z wyst powaniem przede wszystkim we wn trzu
pastw55. W prowadzonych badaniach szczególnie jednak wydaje si eksponowany czynnik koca zimnej wojny, a w mniejszym za stopniu procesów
globalizacji.
Charakterystyczny dla okresu zimnej wojny ad dwubiegunowy tworzy
specyficzne struktury sterowania rodowiskiem mi dzynarodowym, ich stabilizacji w obszarze stosunków Wschód–Zachód oraz prób kontroli stref wpywów i rywalizacji o nie na obszarach ówczesnych pastw rozwijajcych si .
W konsekwencji to wanie na obszarach tych ostatnich dochodzio do konfliktów zbrojnych. Byy one najcz ciej skutkiem procesów dekolonizacji,
a nast pnie rywalizacji o strefy wpywów. Konflikty te byy jednak najcz ciej pod kontrol rywalizujcych mocarstw56. Z kolei w Europie Wschodniej
autorytarne systemy polityczne z hegemoniczn rol ówczesnego Zwizku
Radzieckiego przyczyniay si do swoistego „upienia” lub „zamroenia”, a wi c
kontroli istniejcych tu napi  zwaszcza na tle etnicznym57.
Koniec zimnej wojny, b dc identyfikowanym z istotn zmian struktury
systemu mi dzynarodowego, która wydaje si , e po raz pierwszy w dziejach
ludzkoci nie bya skutkiem wojny hegemonicznej, spowodowa wyra n
zmian struktur sterowania rodowiskiem mi dzynarodowym. Nie wyonia si
jednak, dominujca struktura adu mi dzynarodowego, a jego cech jest ciga
zmiana istniejcego ukadu si i poczucie niepewnoci w dynamicznie zmieniajcym si rodowisku mi dzynarodowym58. Wród badaczy stosunków
mi dzynarodowych do powszechna jest zgoda, e takie zmiany systemu
54
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mi dzynarodowego w istotny sposób warunkoway zmian charakteru konfliktów. Zmniejszya si bowiem ich ogólna liczba, a take liczba tych mi dzypastwowych. Dominujce stay si za konflikty wewntrzpastwowe gównie mi dzy grupami identyfikujcymi si w kategoriach etnicznych lub religijnych, a nie ideologicznych, jak to miao miejsce w okresie zimnej wojny 59.
Zmienia si take intensywno tych konfliktów, nazywanych cz sto konfliktami niskiej intensywnoci. Wiele z tych konfliktów byo wynikiem swoistego
odziedziczenia adu wewn trznego wspieranego w okresie zimnej wojny przez
pastwa byego bloku wschodniego, zwaszcza ówczesny Zwizek Radziecki.
Nast powao take „odmroenie” wczeniej „zamroonych” w wyniku kontroli
reimów komunistycznych konfliktów najcz ciej na tle etnicznym na obszarze byego bloku wschodniego i byej Jugosawii. Przykadów dostarczaj
konflikty w Angoli, Mozambiku, Etiopii, Somali, Armenii, Gruzji, Modawii,
Nikaragui. Oznacza to, e wiele sporód reimów politycznych byo wr cz
utrzymywanych i chronionych przez mocarstwa hegemoniczne ówczesnego
dwubiegunowego adu mi dzynarodowego. Gdy ad ten przesta funkcjonowa,
zwaszcza na obszarze wpywów byego Zwizku Radzieckiego, wybuchy
liczne konflikty wewn trzne. Naley podkreli, e do wielu z nich przyczyniaa si dodatkowo sabo struktur aparatu pastwowego i niski poziom
sprawnoci procesów rzdzenia. Tak byo m.in. w Liberii, na Haiti, w Somali
i Sierra Leone. Do wielu antagonizmów wewn trznych przyczyniaa si take,
pogarszajca si sytuacja gospodarcza60. W zmienionej globalnej rzeczywistoci geopolitycznej po zakoczeniu zimnej wojny wiele z terytoriów, na
których toczyy si konflikty, stracio wczeniejsze geostrategiczne znaczenie,
a w konsekwencji przestay by przedmiotem stabilizujcego zainteresowania
mocarstw.
Znaczcy potencja konfliktotwórczy postrzegany jest w procesie ewolucji
globalnego ukadu si po zakoczeniu zimnej wojny, wyanianiu si nowych
mocarstw regionalnych, a nawet globalnych, jak Chiny. Proces ten identyfikowany jest z ksztatowaniem si dla jednych wiata wielobiegunowego, a dla
innych wr cz wiata zerobiegunowego61. Zmianie tej wyra nie towarzyszy
narastajca rywalizacja o dost p do surowców energetycznych. Potwierdza to
59
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aktywno mi dzynarodowa Chin i koncentracja – zwaszcza w Afryce
– obecnoci gospodarczej ze szczególnym uwzgl dnieniem inwestycji bezporednich w obszarach, w których wyst puj surowce energetyczne. Michael
Klare na pocztku XXI wieku sformuowa nawet pogld o moliwoci zmiany
adu mi dzynarodowego w warunkach intensywnej rywalizacji mi dzy nowymi
intensywnie si uprzemysawiajcymi mocarstwami oraz tymi dotychczasowymi, uprzemysowionymi, o dost p do zasobów ropy naftowej i gazu, ale
take innych surowców mineralnych i wody. Za szczególnie niebezpieczne i o
wysokim prawdopodobiestwie konflikty te uznawane s w obszarach dugoletnich sporów terytorialnych, etnicznych lub religijnych, a wi c istniejcych
niestabilnoci62.
Wanym elementem procesu podwójnej zmiany tworzcej istniejce na poziomie systemu mi dzynarodowego uwarunkowania nowej jakoci konfliktów
stay si procesy globalizacji. Ich zoono i wielowymiarowo sprawia, e nie
s one jednoznacznie rozumiane i definiowane. Dominuje jednak nurt identyfikowania ich z jakociowymi zmianami rodowiska mi dzynarodowego utosamianymi ze „cienieniem czasu i przestrzeni”, a wi c ograniczeniem znaczenia dla przepywów mi dzynarodowych i mobilnoci ludzi tradycyjnie rozumianej przestrzeni i dystansów w warunkach wzrostu znaczenia czynnika
technologicznego. Istotnym elementem takiego rozumienia procesów globalizacji jest wzrost aktywnoci podmiotów niepastwowych zwanych take
taransnarodowymi oraz procesy transnarodowe, które nie s „przypisane” do
okrelonego terytorium, a s wr cz odterytorialnione. Funkcjonuj jednoczenie i „tu” i „tam”, na poziomie lokalnym i na poziomie globalnym, i to w odniesieniu do wielu obszarów ycia spoecznego od gospodarki, poprzez kultur , globalny obieg informacji i globalne problemy ekologiczne63.
Tak rozumiane procesy globalizacji w warunkach rozwoju technologii
zmieniajcych ycie spoeczne oraz intensyfikacji przepywów gospodarczych
w ramach tworzcego si globalnego rynku stay si kolejnym czynnikiem transformacji konfliktów przede wszystkim tych wewntrzpastwowych64. Stworzyy
bowiem moliwoci zewn trznego angaowania si w konflikty wewn trzne
podmiotów transnarodowych, jak korporacje handlujce broni lub wiadcz62
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ce usugi wojskowe, struktury zorganizowanej przest pczoci, organizacje niosce pomoc humanitarn, media, najemnicy lub ochotnicy z odlegej diaspory.
Do mobilizowania przepywów ludzi i aktywnoci organizacji pozarzdowych
najcz ciej wykorzystywany jest Internet, b dcy wr cz synonimem procesów
globalizacji.

POZIOM PA STWA LUB LOKALNY
– BEZPO REDNIE UWARUNKOWANIA
NOWEJ JAKO CI KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
WEWN TRZPA STWOWYCH/MIDZYNARODOWYCH

Eksponujc czynniki nowej jakoci konfliktów, funkcjonujce na poziomie
systemu mi dzynarodowego, jak upadek adu dwubiegunowego i procesy globalizacji, naley podkreli, e tworz one nowe rodowisko tych konfliktów
dynamicznie na nie oddziaujce. Nie oznacza to jednak, e wyjaniaj one
bezporednie przyczyny wielu konfliktów, których cz sto naley poszukiwa
na poziomie lokalnym. Jak ju bowiem podkrelano, wspóczesne konflikty,
b dc zoonymi zjawiskami, s warunkowane przez wiele jednoczenie wyst pujcych czynników. S wi c skutkiem synergicznego oddziaywania tych
funkcjonujcych na poziomie systemu mi dzynarodowego, ale take tych funkcjonujcych na poziomie lokalnym. Zakres tych ostatnich jest zrónicowany
i podlega ewolucji. Wydaje si jednak, e szczególnie istotne znaczenie maj
uwarunkowania gospodarcze. Nie mona zapomina o ekologicznych czynnikach konfliktów, a take demograficznych i wielu innych. Naley wyra nie
podkreli, e wymienione bezporednie uwarunkowania konfliktów s zoone i cz sto wzajemnie si „nakadajce”, bez moliwoci precyzyjnego rozdzielenia ich zakresów. Dotyczy to zwaszcza uwarunkowa gospodarczych
i ekologicznych.
Gospodarcze uwarunkowania konfliktów we wspóczesnych stosunkach
mi dzynarodowych s zoone. Najcz ciej jednak dotycz dost pu do zasobów naturalnych, a szczególnie surowców, zwaszcza tych energetycznych
oraz wody. Obok tego handel surowcami moe by wykorzystywany do pozyskiwania rodków finansowych na prowadzenie dziaa zbrojnych w ramach
konfliktów. Szczególne jednak konfliktogenny jest problem dost pu do surowców i zwizana z tym rywalizacja o nie. Jego znaczenie podlegao jednak
ewolucji. Przez wiele wieków rywalizacja o dost p do zasobów naturalnych
bya postrzegana jako uzasadniony powód wszczynania konfliktów zbrojnych.
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Relatywnie stracia ona jednak na znaczeniu w okresie zimnej wojny. Dominoway wówczas polityczne uwarunkowania konfliktów chociaby w postaci
rywalizacji ideologicznej w dwubiegunowej strukturze adu mi dzynarodowego65. Po zakoczeniu zimnej wojny znaczenie dost pu do zasobów naturalnych jako czynnika konfliktów relatywnie wzroso. Naley jednak pami ta, e w ograniczonym zakresie s one bezporednim i jedynym czynnikiem
warunkujcym wspóczenie konflikty. Te bowiem najcz ciej s skutkiem synergicznego oddziaywania wielu czynników spoecznych, kulturowych, politycznych, historycznych, ekologicznych i innych. Najcz ciej bowiem rywalizacja o dost p do surowców czy wzrost ich cen s czynnikami jednymi wród
wielu, wzajemnie si „nakadajcymi” i warunkujcymi 66. Oceny tej nie zmienia fakt, e w strategiach bezpieczestwa narodowego wielu pastw uwzgl dniany jest problem dost pu do surowców, zwaszcza tych energetycznych.
Odr bnie analizowan przyczyn konfliktów na tle dost pu do zasobów
naturalnych jest dost p do zasobów wody. Problem ten jest analizowany jako
przyczyna konfliktów przede wszystkim na obszarach pastw rozwijajcych
si . Zazwyczaj wyst puje on w powizaniu z innymi czynnikami spoecznymi,
politycznymi lub gospodarczymi. Zauwaalna jest ich koncentracja w kilku
obszarach globu, jak Bliski Wschód, Azja rodkowa oraz Azja Poudniowa.
Obszarem szczególnych wyzwa i zagroe dla bezpieczestwa w postaci
konfliktów na tle dost pu do wody jest Bliski Wschód. Problemy z niedoborem wody oraz istniejce tu konflikty i napi cia wzajemnie si warunkuj.
Std te polityczne znaczenie dost pu do wody w odniesieniu do tego regionu
stosunków mi dzynarodowych okrelono mianem hydropolitycznego kompleksu bezpieczestwa (hydropolitical security complex)67. Rzeka Jordan zwizana
jest z interesami politycznymi Izraela, Jordanii, Libanu, Syrii i Autonomii Palestyskiej. Rzeki Tygrys i Eufrat zwizane s z kolei z interesami Iraku,
Iranu, Syrii i Turcji. Dodatkowo sytuacj na Bliskim Wschodzie komplikuje
fakt, e 75% zasobów wody jest w Turcji, Iraku, Iranie i Syrii. Std zmiany
klimatu ograniczajce dost pne zasoby wody mog uczyni pozostae pastwa
bardziej wraliwymi i podatnymi68.
Podobne „nakadanie si ” dost pu do wody i istniejcych problemów spoeczno-politycznych tworzcych ródo napi  i konfliktów, wyst puje w regio65
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nie Azji rodkowej. Istniej tu due dysproporcje w dost pie do wody. Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenistan dowiadczaj niedoborów wody, za
Kirgistan i Tadykistan posiadaj znaczne zasoby. Gówne rzeki doprowadzajce wod , tj. Amu Daria i Syr Daria maj róda – odpowiednio – w Tadykistanie i Kirgistanie. Amu Daria pynie przez Uzbekistan i Turkmenistan, gdzie
wr cz wysycha, zanim dopynie do Morza Aralskiego. Z kolei Syr Daria pynie – z wyjtkiem Tadykistanu – przez wszystkie pastwa regionu, przekraczajc ich granice. Fakty te tworz przesanki swoistego, kolejnego kompleksu
hydropolitycznego. Dla jego funkcjonowania szczególne znaczenie maj dwa
czynniki. Po pierwsze – Kirgistan i Tadykistan kontroluj obie gówne rzeki.
Kade z nich poprzez system zapór moe ograniczy przepyw wody do
pastw nast pnych. Po drugie – coraz bardziej zoone staj si stosunki mi dzy pastwami regionu w zakresie korzystania z zasobów wody przepywajcych w obu rzekach. Kade z pastw od ssiada pooonego w górnym biegu
rzeki domaga si wyszej jakoci napywajcej wody. Do napi  na tym tle
dochodzi mi dzy Kirgistanem i Uzbekistanem69.
Wanym elementem czynnika gospodarczego konfliktów zwizanym z dost pem do surowców jest wykorzystywanie tych ostatnich jako róda finansowania
dziaa zbrojnych w konfliktach. Praktyka taka najcz ciej stosowana jest w pastwach rozwijajcych si , zwaszcza tych afrykaskich. Miejsca wydobywania surowców staj si przedmiotem ataków grup rebeliantów w celu zapewnienia sobie
róda finansowania prowadzonych dziaa zbrojnych. Tak czyni Force denocratique de liberation du Rwanda – FDLR w Rwandzie. Przypadki podobnych
praktyk miay miejsce take w Nigerii70. Dowiadczenia te pokazuj, e dochody
z handlu surowcami mog sta si czynnikiem transformacji konfliktów. Okazao
si bowiem, e tam, gdzie pojawi si ten rodzaj dochodów, uzbrojone grupy rebeliantów mog przeksztaca si w organizacje kryminalistyczne, które z kolei
mog przenika do struktur politycznych. W konsekwencji zaciera si rónica
mi dzy konfliktem i przest pczoci. Przenikanie struktur kryminalnych do pastwowych oznacza, e te ostatnie i penione przez nie funkcje wykorzystywane s
do osigania prywatnych, kryminalnych celów71. S to elementy nowej jakoci
konfliktów zbrojnych.
Kolejnym uwarunkowaniem konfliktów jest czynnik ekologiczny. Zacz to
na niego zwraca uwag ju w raportach Klubu Rzymskiego, publikowanych na
przeomie lat szedziesitych i siedemdziesitych XX wieku. Byo to zapowie69
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dzi wzrastajcego oddziaywania narastajcych zmian ekologicznych na zachowania, zjawiska i procesy spoeczne, w tym take na moliwo wywoywania konfliktów. Ten ostatni problem sta si take przedmiotem bada naukowych zwaszcza w latach dziewi dziesitych XX wieku72. Jest to jednak czynnik specyficzny wspóczesnych konfliktów, a istotnym problemem jego analizy
jest okrelenie jego zakresu i intensywnoci oddziaywania na konflikty. Odnonie do zakresu tego czynnika uwzgl dniane s problemy dost pu do zasobów
naturalnych, w tym równie surowców, co jest take cz ci analizy uwarunkowa gospodarczych konfliktów. Koncentrowano si take na skutkach dla ycia spoecznego tzw. obcie rodowiska, a wi c zmiany jego fizycznych waciwoci. Za kolejny element zakresu ekologicznych uwarunkowa konfliktów
uznano susze, zmiany jakoci gleb i ograniczonej zdolnoci produkcji ywnoci,
a w konsekwencji procesy migracyjne ludnoci. Czynnik ten wielokrotnie warunkowa konflikty w obszarze Rogu Afryki. Odnonie za do intensywnoci
warunkowania przez czynnik ekologiczny konfliktów wanym problemem stao
si okrelenie, w jakim stopniu jest to czynnik autonomiczny, a w jakim jest
cz ci synergicznego efektu zmian rodowiska i zmian spoecznych.
Dylematy dotyczce zagadnie zakresu i intensywnoci oddziaywania czynnika ekologicznego na konflikty znajdoway odzwierciedlenie w prowadzonych
badaniach. W Kanadzie cykl artykuów na ten temat opublikowa Thomas Homer-Dixon73. Skoncentrowa si gównie na analizie prawdopodobiestwa wystpienia konfliktów wewntrzpastwowych i mi dzynarodowych w warunkach obcie rodowiska. Z kolei w Szwajcarii Günther Bächler i Kurt Spiellmann74 rozpocz li wielodyscyplinarne badania na temat ekologicznych uwarunkowa konfliktów spoecznych. Podj li take badanie zoonych relacji mi dzy rodowiskiem i rozwojem. O ile jednak Thomas Homer-Dixon i jego wspópracownicy
jako gówny czynnik konfliktów uznawali i uczynili przedmiotem bada ograniczono zasobów naturalnych, o tyle grupa badaczy ze Szwajcarii przedmiotem
72

Zob. M. P i e t r a , Znaczenie problematyki ekologicznej dla rozwoju nauki o stosunkach
midzynarodowych, w: Wielo- i interdyscyplinarno nauki o stosunkach midzynarodowych, red.
A. Gaganek, E. Haliak, M. Pietra, Warszawa 2012, s. 190 nn.
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bada uczynia wi ksz liczb czynników, koncentrujc si na ograniczonoci zasobów naturalnych, a take na obnianiu ich jakoci, czyli tzw. degradacji. Jednake obie grupy badaczy koncentroway si na analizie zoonych i dynamicznych relacji mi dzy zmianami rodowiska, zmianami ycia spoecznego i ich
konsekwencjami w postaci konfliktów. Uruchomiono kilka programów badawczych, jak np. The Global Environmental Change and Human Security (GESCHS). Wykazay one jednak, e prawdopodobiestwo konfliktów na tle ekologicznym jest mniejsze, ni przypuszczano. Swoist syntez ówczesnych bada
zawarto w tabeli 1. Wynika z niej, e gdy czynnik ekologiczny wyst puje autonomicznie, prawdopodobiestwo konfliktów jest niewielkie. Wzrasta, gdy wyst puje synergiczny efekt „nakadajcych si ” wielu czynników spoecznych, jak
dua g sto zaludnienia, nierównoci spoeczne, niestabilnoci polityczne i in75.
Tab. nr 3: Prawdopodobiestwo mi dzynarodowych konfliktów zbrojnych na tle ekologicznym
w zalenoci od wyst powania innych czynników (w %)

Czynnik ekologiczny
+ duża gęstość zaludnienia
+ duże nierówności
społeczne
+ ubóstwo
+autorytarny system
polityczny
+ polityczna niestabilność
+historyczne obciążenia

Ginięcie
lasów

Degradacja gleb

Ograniczony
dostęp do wody

4,36
6,60
11,51
29,32
50,74

8,32
12,34
20,59
45,27
67,26

3,84
5,84
10,25
26,70
47,50

61,78
98,03

76,33
99,00

58,66
97,77

ródo: W. H a u g e, T. E l i n g s e n, Beyond Environmental Scarcity: Causal Pathway to
Conflict, „Journal of Peace Research” 1998, No 3, s. 311.

Od pocztku XXI wieku w badaniach ekologicznych uwarunkowa konfliktów wzrastao znaczenie zmian klimatu. Nie wynikao ono jednak ze swoistej mody, lecz realnie wzrastajcego oddziaywania zmian klimatu na ycie
spoeczne76. S one globalnym problemem, ale ich skutki dla ycia spoecznego odczuwane s przede wszystkim na poziomie lokalnym. Std te analizuje si je jako czynniki warunkujce now jako konfliktów zbrojnych wewntrzpastwowych/mi dzynarodowych na poziomie pastwa i lokalnym,
a nie na poziomie uwarunkowa systemowych. Naley zauway, e dysku-
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Zob. P i e t r a , Znaczenie problematyki ekologicznej, s. 190 nn.
Zob. M. P i e t r a , Midzynarodowy reim zmian klimatu, Toru 2011, s. 97-99.
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syjny jest take charakter oddziaywania tego czynnika. Nie jest bowiem jasne, czy jest on poredni czy bezporedni przyczyn konfliktów zbrojnych.
Pogldy na temat relacji mi dzy zmianami klimatu i konfliktami zbrojnymi
s zrónicowane. Barbara Boxer uwaa, e zmiany zwizane z globalnym
ociepleniem mog by przyczyn przyszych konfliktów w warunkach podniesienia si poziomu mórz, ograniczania zasobów wody czy ograniczania dost pu do surowców77. Mona wi c wnioskowa, e zmiany klimatu s postrzegane jako moliwa bezporednia przyczyna konfliktów zbrojnych. Inny pogld
formuuj autorzy raportu Climate Change as a Security Risk. Ich zdaniem
wybuch „klasycznych” wojen mi dzy pastwami jest mao prawdopodobny,
jeeli w ogóle prawdopodobny. Zmiany te jednak mog by czynnikiem warunkujcym konflikty78, a wi c nie ich bezporedni przyczyn. Pogld ten
jest zbliony do tego przytaczanego wczeniej, a formuowanego przez Thomasa Homera-Dixona oraz Wencie Hauge i Tanj Ellingsen w odniesieniu do
ekologicznych uwarunkowa konfliktów zbrojnych. Postrzegali oni bowiem
uwarunkowania ekologiczne jako czynnik tworzcy przesanki, a nie jako
bezporedni przyczyn . Autorzy wzmiankowanego raportu o zmianach klimatu i zagroeniach bezpieczestwa formuowali pogld, e istniej zalenoci przyczynowo-skutkowe mi dzy spoeczestwem i rodowiskiem, których dynamika moe doprowadzi do destabilizacji systemów spoecznych,
w konsekwencji do przemocy79.
W ramach dominujcej „konwencji” mylenia o zmianach klimatu jako poredniej przyczynie konfliktów zbrojnych w procesie badawczym wiodcym
wtkiem jest próba identyfikacji zjawisk i procesów prowadzcych do destabilizacji ycia spoecznego i w konsekwencji do ewentualnych konfliktów
zbrojnych. Pogldy na ten temat nie s jednoznaczne, chocia zblione. Michael Klare uwaa, e wraz z narastaniem zmian klimatu b dzie wzrastao
zagroenie konfliktami o surowce. Efekt cieplarniany – jego zdaniem – b dzie
przyczynia si do tego poprzez cztery czynniki. Po pierwsze – poprzez
ograniczenia opadów deszczu powodujce w niektórych regionach susze. Po
drugie – poprzez ograniczenia iloci wody w rzekach, co w obszarach
rolniczych moe przyczynia si do ograniczania produkcji ywnoci. Po
trzecie – poprzez podniesienie si poziomu mórz, które spowoduje zalanie
przybrzenych miast i obszarów uprawnych. Po czwarte – poprzez cz stsze
77
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i dotkliwsze sztormy i huragany powodujce zniszczenia pól uprawnych
i ograniczajce dost p do ywnoci80. W kontekcie tych czterech czynników
Klare uwaa, e zmiany klimatu b d wywieray presj na niemale kady
rodzaj zasobów wykorzystywanych przez czowieka, sprawiajc, e pojawi
si przegrani i wygrani. Przedmiotem szczególnej troski b d jednak obszary
upraw i zasoby wody pitnej81. Z kolei autorzy wzmiankowanego ju raportu na
temat relacji mi dzy zmianami klimatu i zagroeniami bezpieczestwa take
identyfikuj cztery czynniki warunkujce moliwo wystpienia konfliktów
zbrojnych z powodu zmian klimatu. Po pierwsze – jest to zmiana jakoci
i ograniczony dost p do zasobów wody pitnej. Po drugie – obnienie produkcji ywnoci. Po trzecie – wzrost liczby i intensywnoci sztormów i powodzi,
a wi c katastrof naturalnych. Po czwarte – migracje powodowane zmianami rodowiska, które znaczco mog zwi kszy prawdopodobiestwo konfliktów.
Wydaje si , e na podstawie analizy wymienionych czynników moliwe
jest wyodr bnienie czterech rodzajów konfliktów w warunkach zmian klimatu: a) konflikty na tle dost pu do zasobów naturalnych, b) konflikty na tle
procesów migracyjnych, c) konflikty w obszarach polarnych, zwaszcza Arktyce, d) konflikty na tle etnicznym w warunkach upadania pastw. W kontekcie pierwszej kategorii konfliktów przedmiotem analizy w szczególnoci
s te na tle dost pu do zasobów wody. Jej niedobory, zwaszcza w warunkach
wzrostu populacji, procesów industrializacji i urbanizacji, s istotnymi problemami spoecznymi i politycznymi w wielu obszarach globu. W szczególnoci dotyczy to transgranicznych cieków wodnych – rzek przepywajcych
przez terytoria wielu pastw, które cz sto utrzymuj napi te stosunki polityczne. Irak i Syria uzalenione s od wód rzek Tygrys i Eufrat, które maj
pocztki w Turcji. Izrael jest uzaleniony od wód rzeki Jordan, która ma pocztki w Libanie82.
Do zgodna jest opinia, e procesy migracyjne stymulowane zmianami
klimatu mog znaczco zwi kszy prawdopodobiestwo konfliktów. Dotyczy
to szczególnie pastw rozwijajcych si , zwaszcza w warunkach cz sto wyst pujcych tu susz, degradacji gleb, ograniczonego dost pu do wody, w powizaniu ze wzrostem populacji, ubóstwem, ograniczon sprawnoci instytucji pastwa83. Wydaje si , e stymulowane w ten sposób procesy migracyjne
80
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b d miay charakter gównie wewntrzpastwowy, co jednak nie wyklucza
tych transgranicznych.
Szczególn kategori przyszych – wydaje si – bardziej sporów ni konfliktów, jednak bez wykluczania tych ostatnich, s te, które mog nie ze
sob zmiany klimatu dla obszarów podbiegunowych, zwaszcza Arktyki. Zdaniem Dariusza Brodawki przedmiotem kontrowersji i napi  moe by:
a) identyfikacja linii, od których wyznaczane s kategorie obszarów morskich,
b) status obszarów po ustpieniu lodów, c) ustalenie granic ssiadujcych
z sob obszarów morskich, d) podzia szelfu kontynentalnego, e) zarzdzanie
obszarami poza jurysdykcj pastw84.
Zmiany klimatu mog by jednym wród wielu czynników ograniczajcych
sprawno regulacyjn pastw, a wi c by przyczyn ich upadania. Brodawka
przytacza dane, zgodnie z którymi na wiecie jest 46 pastw o potencjale
demograficznym 2,7 mld osób, w których synergiczny efekt zmian klimatu
i istniejcych ju problemów spoecznych, politycznych i gospodarczych moe prowadzi do konfliktów zbrojnych 85. Klare uwaa za, e takie warunki
mog przyczynia si do powstawania struktur paramilitarnych powizanych
ze zwalczajcymi si grupami etnicznymi. Przypadki takie mog take tworzy przesanki aktywnoci transnarodowych struktur przest pczych, a nawet
organizacji terrorystycznych, dla których chaos i dezorganizacja ycia spoecznego tworz dogodne warunki funkcjonowania86.
Analizujc rónorodno przyczyn wspóczesnych konfliktów, naley take
uwzgl dni czynnik demograficzny. Przyczynia si do konfliktów przede
wszystkim w pastwach rozwijajcych si . Wzrost liczby ludnoci i b dca
skutkiem tego faktu tzw. presja demograficzna mog bowiem przyczynia si
do obnienia poziomu rozwoju gospodarczego, stymulowania przest pczoci,
przypieszonego wyczerpywania zasobów naturalnych, a nawet stymulowania
procesu upadania pastw. To przede wszystkim pastwa rozwijajce si s
wraliwe i podatne na wymienione zmiany. To przede wszystkim tu wzrost
populacji moe sprawi, e wadze nie b d w stanie zaspokoi potrzeb
ludnoci, co moe by przyczyn niestabilnoci. Naley take pami ta, e
niski poziom rozwoju i niestabilnoci politycznej w pastwach rozwijajcych
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si mog stymulowa powodujce napi cia, a nawet konflikty procesy migracyjne87.
PODSUMOWANIE

Reasumujc, naley podkreli zoono i rónorodno czynników warunkujcych wspóczesne konflikty. Istotne przesanki ich nowej jakoci
stworzyy uwarunkowania systemowe w postaci upadku adu dwubiegunowego oraz narastajcych procesów globalizacji, porednio oddziaujce na konflikty. Naley pami ta, e intensywno oddziaywania tych czynników jest
zrónicowana. Wydaje si spada znaczenie koca zimnej wojny, a wzrasta
procesów globalizacji. Bezporednie przyczyny konfliktów s zrónicowane.
Warunkuj je czynniki gospodarcze ze szczególnym uwzgl dnieniem dost pu
do surowców, a take czynniki ekologiczne ze szczególnym uwzgl dnieniem
zmian klimatu oraz czynnik demograficzny i spoeczny. Kady z tych czynników jest zoony o szerokim zakresie i „indywidualnie” warunkuje poszczególne konflikty.
Pozytywnie zostaa zweryfikowana hipoteza badawcza, zgodnie z któr
konflikty zbrojne we wspóczesnych stosunkach mi dzynarodowych s dynamicznym, podlegajcym ewolucji procesem, znacznie odbiegajcym w swym
wygldzie od charakterystycznych dla westfalskiego systemu stosunków mi dzynarodowych wojen typu klauzewiczowskiego. Dla ewolucji konfliktów
i post pujcej ich zoonoci szczególnie istotne znaczenie maj uwarunkowania systemowe w postaci koca zimnej wojny i procesów globalizacji. Liczba
przyczyn konfliktów jest znacznie wi ksza ni wymienione systemowe, jednake przede wszystkim te ostatnie przyczyniy si do konfliktów o nowych
jakociowo cechach. S to przede wszystkim konflikty wewntrzpastwowe/mi dzynarodowe ze znacznym zaangaowaniem podmiotów niepastwowych i o relatywnie niskim poziomie intensywnoci, chocia skutki dla ludnoci cywilnej mog by dotkliwe. Cz sto bowiem tworz one dogodne rodowisko do stosowania jednostronnej przemocy, której gównymi ofiarami
jest ludno cywilna. Zmienia si motywacja tych konfliktów oraz sposób ich
prowadzenia. Tworz one istotne wyzwanie dla spoecznoci mi dzynarodowej co do moliwoci przeciwdziaania im.
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FACTORS OF NEW QUALITY
OF INTERNAL/INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS
Summary
It has been assumed that armed conflicts being a part of social life, are dynamic processes
of change conditioned by multilevel-factors. Hence, the purpose of the paper is identification
of the new quality of armed conflicts existing in most cases simultaneously on both internal
and external spheres of social life. It has been verified hypothesis, that new quality of
contemporary internal / international armed conflicts is synergy effect of factors operating on
both internal and international levels. Particularly the analysis has been focused on factors
operating on the international system level like changing polarity of the post-cold war system
and globalization processes. They have indirect impact on armed conflict. Direct impact is both
exerted and analyzed in the paper by economic, environmental and demographic factors. As
a result of operating factors in the parte are analyzed following new quality features of armed
conflict: a) internationalisation of internal conflicts, b) broad involvement of transnational
actors, c) severe consequences for civil population, d) one-sided violence.

Sowa kluczowe: stosunki mi dzynarodowe, bezpieczestwo mi dzynarodowe, wewn trzne
i mi dzynarodowe konflikty zbrojne.
Key words: international relations, iternational security, iternal and international armed
conflicts.

