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Misje pokojowe –
Bezpieczeństwo

Dariusz Faszcza

Prawne i organizacyjne
aspekty przygotowania
I zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego
Międzynarodowych
Sił Stabilizacyjnych
w Republice Iraku

Przystąpienie Polski w 2003 r. do operacji wojskowej określanej kryptonimem
„Iracka Wolność” (Iraqi Freedom) i udział w jej kolejnych fazach od początku
budziły wiele dyskusji i, jak się wydaje, było to najbardziej kontrowersyjne przedsięwzięcie w polityce zagranicznej naszego kraju w pierwszej dekadzie XXI w.
Decyzje o uczestnictwie polskich sił zbrojnych w obu etapach operacji irackiej
(najpierw w interwencji zbrojnej, a następnie w misji stabilizacyjnej) zapadły stosunkowo szybko i łatwo1. Nie były one poprzedzone pogłębioną merytoryczną debatą publiczną, w tym parlamentarną, a analiza zysków i strat została przeprowadzona powierzchownie. To wszystko spowodowało, że wymiana argumentów co
do celowości udziału Polski w działaniach w Iraku rozpoczęła się dopiero z chwilą
pierwszych oﬁar śmiertelnych wśród polskich żołnierzy2, oraz kiedy okazało się,
że nie ma żadnych dowodów na posiadanie przez Saddama Husajna broni masowego rażenia. Wzmogła się ona wraz z rosnącym rozczarowaniem faktem, że
opowiedzenie się po stronie amerykańskiej nie przyniosło spodziewanych korzyści
gospodarczych i nie wpłynęło na zmianę polityki wizowej przez rząd w Waszyngtonie3.
U podstaw decyzji ówczesnych elit politycznych kraju o włączeniu się Polski
do działań w Iraku leżała w pierwszej kolejności chęć współdziałania ze Stanami
Zjednoczonymi, traktowanymi jako główny sojusznik i gwarant naszego bezpieczeństwa. Wsparcie Amerykanów stanowić miało dla Polski doskonałą okazję do
udowodnienia, że jest ona lojalnym partnerem i sojusznikiem Stanów Zjednoczo1
M. Wągrowska, Udział Polski w interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku, „Raporty
i Analizy CSM” 2004, nr 12, s. 3.
2
W sumie w Iraku zginęło 22 żołnierzy, trzech byłych wojskowych zatrudnionych przez zagraniczne ﬁrmy ochroniarskie, dwóch dziennikarzy TVP i funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.
3
M. Wągrowska, op.cit., s. 3–4.
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nych nawet wówczas, gdy nie ma autoryzacji NATO4. Konsekwencją tego było
poparcie amerykańskiej polityki „odstraszenia” państw zagrażających cywilizacji
zachodniej. Przyjęła ona postać kontrowersyjnej dla wielu partnerów transatlantyckich „strategii prewencyjnej”, łącznie z „uderzeniem wyprzedzającym”5. Zaangażowanie się w misję iracką miało także rozpocząć budowanie „nowego wizerunku” Polski jako ważnego podmiotu na arenie międzynarodowej. W momencie
przystąpienia do interwencji zbrojnej – u boku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i Australii – element ten, obok kwestii zwalczania terroryzmu oraz wiarygodności sojuszniczej, był postrzegany jako priorytetowy6.
Stany Zjednoczone i państwa koalicji uznały, że prawo do interwencji w Iraku
daje im rezolucja nr 1441 z 8 listopada 2002 r., w której Rada Bezpieczeństwa
ONZ ostrzegała rząd w Bagdadzie, iż spotka się z „poważnymi konsekwencjami”,
jeśli w ciągu 30 dni nie zastosuje się do wcześniejszych rezolucji ONZ, a w szczególności nie przedstawi dowodów zniszczenia zapasów broni masowego rażenia
i nie dopuści inspektorów ONZ do wszystkich obiektów na terenie Iraku. Rezolucja ta była już 14. rezolucją tego forum zmierzającą do ukrócenia agresywnej
polityki reżimu Saddama Husajna w regionie7.
O skierowaniu polskiego kontyngentu wojskowego do udziału w operacji przeciwko Irakowi rząd w Warszawie zdecydował w marcu 2003 r. W komunikacie
rządowym podkreślono, że: „Uczestnictwo Polski w operacji postrzegamy także
jako realizację uzgodnień szefów państw i rządów ze szczytu NATO w Pradze,
dotyczących udzielenia poparcia dla wprowadzenia w życie rezolucji 1441”8.
W odpowiedzi na wniosek Rady Ministrów, zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa prezydent Aleksander Kwaśniewski 17 marca 2003 r. postanowił,
że Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) dołączy do Wielonarodowych Połączonych Sił koalicji międzynarodowej operujących na obszarze Arabii Saudyjskiej,
Bahrajnu, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Iraku oraz Zatoki Perskiej, Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego „[…] do wyegzekwowania realizacji przez Republikę Iraku rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Nr 1441
z dnia 8 listopada 2002 r. oraz związanych z nią wcześniejszych rezolucji Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”9.
4
Ibidem, s. 3. Por. też: R. Lewandowski, W. Lewandowski, Konsekwencje zaangażowania Polski
w Iraku, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2009, nr 9–10, s. 24–25.
5
M. Wągrowska, op.cit., s. 6–7.
6
Ibidem, s. 11.
7
M. Mróz, Postawy prawne obecności polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, Informacja
1069, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2004, s. 1.
8
Stanowisko Rady Ministrów, w związku z wnioskiem o wydanie przez prezydenta RP postanowieniu o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Sił Koalicji Międzynarodowej
dla wymuszenia przestrzegania przez Irak Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, Warszawa, 17 III
2003 r., http://www.kprm.gov.pl/ 2130_8934.htm/ [dostęp: 20.03.2013].
9
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowych Połączonych Sił Operacyjnych koalicji
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Decyzja dotycząca udziału w operacji irackiej spotkała się na ogół z poparciem
opozycji reprezentowanej w Sejmie, nie wyłączając największych partii opozycyjnych: Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Taka postawa, jak
się wydaje, podyktowana była z jednej strony uznaniem motywów politycznych,
z drugiej zaś nadzieją na korzyści gospodarcze wynikające z intensyﬁkacji kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi oraz ze sprzedaży sprzętu kategorii „S” i udziału
polskich ﬁrm w inwestycjach w obszarze budownictwa drogowego, mieszkaniowego czy też obiektów przemysłowych w Iraku. Znalazło to wyraz w głosowaniu
sejmowym, które odbyło się na początku kwietnia 2003 r., nad odrzuceniem informacji rządu w sprawie udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie
sił koalicji międzynarodowej dla wymuszenia przestrzegania przez Irak rezolucji
Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas którego 301 posłów głosowało „przeciw”
jej przyjęciu, czyli de facto za zaangażowaniem Polski w operację iracką, a 77 –
„za”10. W grupie tych ostatnich największą liczbę stanowili posłowie Klubu Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin i Polskiego Stronnictwa Ludowego11.
Podjęte decyzje, co warto dziś przypomnieć, nie cieszyły się także powszechnym poparciem społeczeństwa. W połowie marca 2003 r., według badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej, 69% Polaków było przeciwnych wysłaniu Wojska Polskiego w rejon Zatoki Perskiej, a tylko 21% opowiadało
się za takim posunięciem12.
Mandat Polskiego Kontyngentu Wojskowego określał, że jego liczebność może
wynosić maksymalnie 200 żołnierzy. Stanowili go: 56-osobowy pododdział jednostki specjalnej „Grom”, wzmocniony 24-osobową grupą specjalną płetwonurków; 74-osobowy wzmocniony pluton likwidacji skażeń (z 4. Pułku Chemicznego
w Brodnicy) i okręt logistyczny ORP „Kontradmirał X. Czernicki” z 53-osobową
załogą, przebywający od ponad pół roku na wodach Zatoki Perskiej i zaopatrujący
okręty amerykańskiej V Floty13.
Jednostki tworzące Polski Kontyngent Wojskowy były podporządkowane
operacyjnie dowództwom Sił Koalicyjnych działającym w Iraku i w rejonie Zatoki Perskiej. Zadania wykonywane przez polskich żołnierzy były konsultowane
ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, w którym powstała specjalna grupa
koordynacyjna. Mandat został udzielony początkowo na okres od 19 marca do

międzynarodowej w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Kataru, Państwie Kuwejtu i Republice Iraku oraz w Zatoce Perskiej, na Morzu
Czerwonym i Oceanie Indyjskim, „Monitor Polski” 2003, nr 14, poz. 200.
10
M. Wągrowska, op.cit., s. 13.
11
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji rządu w sprawie udziału polskiego kontyngentu wojskowego w składzie sił koalicji międzynarodowej dla wymuszenia przestrzegania
przez Irak rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, Wyniki głosowania nr 6 – posiedzenie 45 Sejmu IV
kadencji, 8 IV 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&45&6 [dostęp:
20.03.2013].
12
M. Wągrowska, op.cit., s. 28.
13
Ibidem, s. 14.
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15 września 2003 r.14 Rząd zastrzegł przy tym, że polscy żołnierze nie powinni
znajdować się na pierwszej linii frontu. Ich zadania zostały oﬁcjalnie zdeﬁniowane
jako: zadania specjalistyczne, głównie o charakterze logistycznym i wspierającym
operacje wojsk koalicyjnych15.
Działania PKW w składzie Wielonarodowych Połączonych Sił koalicji międzynarodowej formalnie trwały do 1 maja 2003 r., kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush na pokładzie lotniskowca USS „Abraham Lincoln”
uroczyście poinformował o zakończeniu „głównych działań wojskowych”16.
Druga faza polskiego udziału w operacji irackiej rozpoczęła się pod hasłem
stabilizacji sytuacji w tym kraju. 10 kwietnia 2003 r. premier RP Leszek Miller
oświadczył, że Stany Zjednoczone zaprosiły Polskę do udziału w konferencji
dotyczącej odbudowy Iraku. 1 maja, podczas konferencji generacji sił (Force
Generation Conference) w Londynie, zaproponowano Polsce dowodzenie międzynarodową dywizją i przejęcie odpowiedzialności nad jedną z czterech stref,
na które planowano podzielić Irak17. Rząd polski przyjął powyższą propozycję. Było to olbrzymie wyzwanie dla naszego państwa i jego struktur, a przede
wszystkim Sił Zbrojnych RP. Podejmując się tego zobowiązania, strona polska
podjęła duże ryzyko, gdyż o zadaniach, jakie miała realizować międzynarodowa
dywizja i jej polski komponent, początkowo wiadomo było niewiele: działania
wojenne jeszcze trwały, a w kraju nie było odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych zwartych oddziałów, które mogłyby samodzielnie wykonać działania
stabilizacyjne. Ponadto wielką niewiadomą było to, z żołnierzy jakich państw
będzie formowana dywizja18.
„Polska strefa” miała pokrywać się z granicami administracyjnymi irackich
prowincji (Muhafazat): Babilon, Karbala, An-Nadżaf, Qadisija, Wasit, i rozciągać
się od granicy z Arabią Saudyjską po granicę z Iranem. W sumie jej obszar wynosił
ok. 8500 km². Na wschód od linii Eufratu i Tygrysu znajdowało się pięć głównych
miast sektora, w tym dwa – Karbala i An-Nadżaf – będące świętymi miejscami
szyitów i miejscem ich pielgrzymek19.
W konsekwencji podjętych decyzji politycznych rozpoczęły się prace planistyczne nad sformowaniem międzynarodowej dywizji mającej stacjonować na obszarze tej strefy. 22 i 23 maja w Warszawie, podczas następnej konferencji generacji sił, przedstawiono propozycję składu wielonarodowej dywizji, do której początkowo zgłoszono: 2200 żołnierzy polskich, 2000 ukraińskich, 500 bułgarskich,
300 węgierskich, 300 ﬁlipińskich, 700 ﬁdżyjskich, 360 honduraskich, 250 dominikańskich i 75 słowackich. Struktura dywizji miała opierać się na dwóch bryga14

Ibidem.
Stanowisko Rady Ministrów…, op.cit.
16
J. Kiwerska, Bilans operacji irackiej dla Ameryki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012,
nr 75, s. 2.
17
Wcześniej podobną propozycję otrzymała Dania, ale jej nie przyjęła.
18
A. Guzewicz, T. Smal, Organizacja przemieszczenia strategicznego na przykładzie PKW Irak,
„Logistyka” 2010, nr 6, s. 1073.
19
Vademecum żołnierza Irak, Warszawa 2007, s. 14–15.
15
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dach (polskiej i ukraińskiej) i batalionie bułgarskim. W czerwcu 2003 r. Hiszpanie
zgłosili swój akces do struktur Wielonarodowej Dywizji Centralno-Południowej
(Multinational Division Central-South – MND CS), który po wprowadzeniu niezbędnych korekt w zawartej propozycji współpracy został zaakceptowany przez
stronę polską. 25 czerwca 2003 r. Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o zakończeniu procedury przyjmowania zgłoszeń rządów państw do składu tworzonej
dywizji. Ostatecznie międzynarodowa dywizja miała składać się z 9500 żołnierzy
z 24 państw, podzielonych na trzy wielonarodowe brygady – hiszpańską (1300 żołnierzy w prowincjach Qadisija i An-Nadżaf), polską (2400 w prowincjach Babilon
i Karbala) i ukraińską (1800 w prowincji Wasit)20.
20 maja 2003 r. ukazała się decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 141/MON
w sprawie przygotowania PKW do użycia w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, a Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wyznaczył na dowódcę MND CS zastępcę dowódcy Wojsk Lądowych – gen. dyw. Andrzeja Tyszkiewicza. Urodzony w Ciechanowie 54-letni generał pełnił od 1969 r.
służbę wojskową na różnych stanowiskach dowódczych. O jego nominacji zdecydował jednak w głównej mierze fakt, że od 1995 r. sprawował funkcję attaché
wojskowego w Turcji, a w latach 1999–2002 był przedstawicielem Polski przy
Kwaterze Głównej Sił Zbrojnych NATO w Europie21. Jak się zatem wydawało, posiadał niezbędne na tym stanowisku doświadczenie dyplomatyczne i umiejętności
radzenia sobie w złożonym i wymagającym otoczeniu międzynarodowym.
Tworzenie PKW postanowiono powierzyć dowództwu i oddziałom 12. Dywizji
Zmechanizowanej (DZ) w Szczecinie. Wybór tego związku taktycznego nie był
przypadkowy. Szczecińska dywizja od wielu lat torowała drogę do pełnej integracji naszej armii ze strukturami wojskowymi Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Pierwsze kontakty 12. DZ z jednostkami NATO datuje się już na 1991 r., kiedy
to 25 września miała miejsce pierwsza wizyta niemieckich oﬁcerów w Szczecinie.
Stopniowo zakres tych spotkań ulegał zmianie, co sprzyjało wymianie doświadczeń z zakresu dowodzenia, szkolenia oraz działalności kulturalnej, sportowej
i turystycznej. W 1994 r. współpraca ta została sformalizowana przez podpisanie
porozumienia o dwustronnej współpracy między 12. DZ a 14. Dywizją Grenadierów Pancernych z Neubrandenburga. Trzy lata później do tego grona dołączyła
Jutlandzka Dywizja Zmechanizowana sił zbrojnych Królestwa Danii, a zapoczątkowane na szczeblu dywizji partnerstwo zostało rozszerzone na szczebel brygad
i batalionów22.
Ożywieniu trójstronnych stosunków sprzyjało przyłączenie się Polski do programu „Partnerstwo dla Pokoju” (Partnership for Peace – PfP), skierowanego do
20

K. Piwowarska, Przegląd wydarzeń od 1.04 do 30.06.2003 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2003, nr 3, s. 247–248.
21
M. Jędrzejko, M.L. Krogulski, M. Paszkowski, Generałowie i admirałowie III Rzeczypospolitej (1989–2002), Warszawa 2002, s. 113.
22
D. Faszcza, Z dziejów 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego
1945–2005, Warszawa 2005, s. 86–87.
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krajów ubiegających się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim23. W efekcie jego realizacji od 1996 r., co roku naprzemiennie w innym kraju, organizowane
były wspólne ćwiczenia dowódczo-sztabowe i ćwiczenia z udziałem wojsk, w których brali udział żołnierze trzech dywizji. Dalszym etapem współpracy było utworzenie w 1999 r. Korpusu Północny Wschód z siedzibą w Szczecinie, w skład którego weszła szczecińska dywizja. Już rok po jego inauguracji, w listopadzie 2000 r.
na poligonie w Drawsku Pomorskim odbyły się pierwsze ćwiczenia pk. „Kryształowy Orzeł” (Cristal Eagle). Kolejny sprawdzian, przeprowadzony w 2002 r.
w ramach jednego z większych ćwiczeń NATO pk. „Silne Postanowienie” (Strong
Resolve) potwierdził dobre przygotowanie dowództwa, sztabu i ćwiczących oddziałów 12. DZ do prowadzenia innych operacji niż art. 5 (non-Art. 5 operations).
Ocena ta została potwierdzona kolejnym ćwiczeniem, przeprowadzonym na początku 2003 r. w Wildﬂecken na terenie Niemiec24.
Wykorzystując te doświadczenia i znajomość procedur, szef Sztabu Generalnego WP zdecydował się na sformowanie polskiego kontyngentu na bazie etatowych oddziałów 12. DZ (dowództwo i sztab dywizji, 12. Batalion Dowodzenia,
12. Brygada Zmechanizowana, 12. Batalion Zaopatrzenia), które miały zostać uzupełnione przez batalion zmechanizowany ze składu 10. Brygady Kawalerii Pancernej, samodzielną grupę powietrzno-szturmową utworzoną przez 25. Brygadę
Kawalerii Powietrznej i 1. Pułk Specjalny oraz elementy 10. Brygady Logistycznej
z Opola25.
W sumie w skład polskiego komponentu MND CS miało wchodzić: 100 żołnierzy
dowództwa i sztabu międzynarodowej dywizji, 270 stanowiących dowództwo i sztab
brygady oraz pododdziały brygadowe, dwa bataliony zmechanizowane po 400 żołnierzy, 428 żołnierzy batalionu dowodzenia i 460 żołnierzy batalionu logistycznego
oraz grupy lotniczej w składzie 10 śmigłowców26. Na misję mogli wyjeżdżać ochotnicy – żołnierze zawodowi lub kontraktowi27. 4 czerwca 2003 r. rząd RP ostatecznie
zaakceptował zasady użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
Podstawą formalno-prawną do rozmieszczenia sił stabilizacyjnych w Republice Iraku była rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 z 22 maja 2003 r.28
23

Partnerstwo dla Pokoju. Dokument ramowy, w: Polska–NATO. Materiały i dokumenty, Warszawa 1997, s. 253–255.
24
Z. Goral, Dziesięciolecie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, w:
Pomorze militarne IV. Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
w Szczecinie, red. K. Kozłowski, A. Wojtaszak, Szczecin 2011, s. 87–88.
25
A. Tyszkiewicz, Doświadczenia i wnioski z przygotowania i udziału pierwszej zmiany Dywizji
Międzynarodowej w misji stabilizacyjnej w Iraku, Warszawa 2004, s. 9.
26
Ibidem, s. 7.
27
W grupie tej znalazło się ponad 600 żołnierzy 12. DZ. Oﬁcerami szczecińskiej dywizji obsadzono także gros kluczowych stanowisk w sztabie MND CS przewidzianych dla Polaków, m.in. szefa
sztabu dywizji (płk dypl. Zdzisław Antczak), szefa wydziału planowania w oddziale operacyjnym (ppłk
dypl. Janusz Adamczak), szefa oddziału współpracy cywilno-wojskowej (ppłk dypl. Bolesław Czerwony) i szefa oddziału łączności (ppłk dypl. Leszek Kapturowski), D. Faszcza, op.cit., s. 91–92.
28
J. Dołęga, B. Górka-Winter, Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 w sprawie Iraku
z dnia 22 maja 2003 r. „Biuletyn PISM” 2003, nr 30.
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O ile prawomocność podjęcia interwencji w Iraku na podstawie rezolucji nr 1441
budziła od początku duże wątpliwości, o tyle późniejsza obecność sił stabilizacyjnych w związku z rezolucją nr 1483 była od początku akceptowana i nie budziła
kontrowersji29.
6 czerwca 2003 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP
poza granicami państwa prezydent A. Kwaśniewski podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku na okres od 9 czerwca do 31 grudnia 2003 r.
W postanowieniu tym stwierdza się, że PKW „[…] działa w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych realizujących rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ
nr 1483 z dnia 22 maja 2003 r.”. Wielkość PKW została ustalona na 2500 żołnierzy30.
Kilka dni później decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 160/MON z 10 czerwca 2003 r. w sprawie przemieszczenia, funkcjonowania i rotacji PKW w Republice
Iraku oraz udziału w tworzeniu międzynarodowej dywizji ustalono zasady wymiany oddziałów w Iraku. Do czasu przerzutu sił głównych PKW w Iraku postanowiono pozostawić znajdujący się tam komponent wojskowy, biorący udział
w interwencji wojskowej31.
Finansowanie udziału PKW w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych realizowane miało być przez stronę polską (ok. 40% całości kosztów) i amerykańską
(ok. 60% całości kosztów), która zapewnia m.in. transport, dostawy samochodów
terenowych oraz zaopatrzenie logistyczne w rejonie misji. Wydatki strony polskiej
obejmowały przygotowanie i wyposażenie wojsk oraz część kosztów ich funkcjonowania (koszty osobowe)32.
Zgodnie z wytycznymi szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego – P3 w sprawie działania PKW w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku oraz rozkazem nr Z –191 /Oper/ P3 szefa Sztabu Generalnego WP
z 11 czerwca 2003 r. zadaniem sił stabilizacyjnych w Iraku miało być: zaprowadzanie bezpieczeństwa i ładu publicznego, pomoc w tworzeniu organów władzy,
likwidowanie zagrożeń terrorystycznych, ochrona miejsc dóbr kultury i kultu religijnego, dbałość o integralność terytorialną oraz pomoc organizacjom humanitarnym. Mandat Wielonarodowej Dywizji nie przewidywał podejmowania działań bojowych o charakterze ofensywnym, dlatego też władze wojskowe, planując
udział polskich żołnierzy w misji, wykluczały możliwość angażowania się w nie33.
29

M. Mróz, op.cit., s. 5.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku,
„Monitor Polski” 2003, nr 30, poz. 410.
31
M. Wągrowska, op.cit., s. 17.
32
Bilans dotychczasowego udziału Polski w misji stabilizacyjnej w Iraku, Centrum Informacyjne
MON, Warszawa, b.r.w., s. 8.
33
Wkrótce jednak irackie realia zmieniły się na tyle, że wymusiło to zmianę zakresu zadań i wymagań w stosunku do żołnierzy dywizji. Rosnące zagrożenie, ataki na bazy, konwoje i patrole spowodowały zmianę taktyki i podjęcie na większą skalę niż dotychczas działań „uprzedzających”.
30
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Mając na uwadze pokojowy charakter misji, minimalizowano także możliwość
użycia ciężkiego sprzętu bojowego34.
Proces formowania PKW realizowany był w trzech etapach. W pierwszym etapie, trwającym od trzeciej dekady maja do pierwszej dekady czerwca, w wyznaczonych jednostkach wojskowych prowadzona była rekrutacja żołnierzy do wyjazdu.
Drugi etap, trwający do pierwszej dekady lipca, przeznaczony został na szkolenie i przygotowanie wojsk do wykonywania misji. W pierwszym rzędzie obejmowało ono szkolenie kursowe w Ośrodku Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, szkolenie prowadzone przez Wojskową Służbę Informacyjną
(uczestniczyli w nim żołnierze przeznaczeni do pełnienia obowiązków w dowództwie i sztabie MND CS) oraz szkolenie z zakresu wiedzy o rejonie misji.
Ważnym elementem w tym ostatnim przypadku było zapewnienie żołnierzom
podstawowych wiadomości z zakresu obyczajów, uwarunkowań historycznych,
etnicznych i religijnych. W pododdziałach w tym czasie prowadzone było szkolenie zgrywające na poziomie pluton-kompania i batalion-brygada. Podczas prowadzonych zajęć główny nacisk został położony na działanie na posterunkach
kontrolnych, patrolowanie, przeszukiwanie budynków, konwojowanie oraz ewakuację medyczną35. Część z tych zajęć prowadzonych było przez instruktorów
armii amerykańskiej, którzy pomagali w dostosowaniu procedur obowiązujących
podczas wykonywania zadań oraz przekazywali własne doświadczenia zdobyte
w Iraku36. Etap ten kończył trening na środkach łączności. Wszyscy uczestnicy
misji odbyli także szkolenie chemiczne z tematyki ochrony przed bronią masowego rażenia. Równolegle ze szkoleniem trwał zapoczątkowany już w pierwszym etapie proces badań lekarskich, szczepień ochronnych oraz pobierania indywidualnego wyposażenia.
Podczas trzeciego etapu formowania kontyngentu realizowane było szkolenie
doskonalące i przygotowanie pododdziałów do przegrupowania w rejon misji,
które wstępnie zostało zaplanowane na pierwszą dekadę sierpnia. W tym okresie
prowadzone było szkolenie z zasad działania i zachowania się w streﬁe działań,
a żołnierze przeznaczeni do pełnienia obowiązków w sztabie prowadzili szkolenie
zgrywające.
Mimo trudności ze skompletowaniem kontyngentu, wynikających m.in. z braku w pełni odpowiednio przygotowanych, zwartych i właściwie wyposażonych oddziałów oraz niezmiernie krótkiego czasu, w jakim miały one osiągnąć gotowość
do wyjazdu, proces ten zakończył się pomyślnie. Czas pozostały do przerzutu oddziałów wykorzystany został do szkolenia i zgrania zespołów. Szkoleniem sztabu
kierował zastępca dowódcy MND CS i jednocześnie zastępca dowódcy PKW gen.
bryg. Bronisław Kwiatkowski.
34

Bilans dotychczasowego udziału Polski…, op.cit., s. 3, 7.
D. Faszcza, op.cit., s. 91.
36
E. Pietrzyk, Iracka droga do wolności... i polski w niej udział, „Przegląd Wojsk Lądowych”
2003, nr 8, s. 7.
35
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Osobnym problemem, który wymagał rozwiązania, była kwestia organizacji
transportu żołnierzy, wyposażenia i ciężkiego sprzętu przeznaczonego na potrzeby
PKW. Zgodnie z doktryną obowiązującą w Sojuszu Północnoatlantyckim w przerzucie wojsk na duże odległości zastosowano zasadę przemieszczania żołnierzy
transportem lotniczym, natomiast sprzętu, wyposażenia oraz zapasów – transportem morskim37. Dzięki wsparciu amerykańskiemu zadanie to zrealizowano przy
wykorzystaniu samolotów transportowych CASA – 295 M, C – 17 Globmaster
i specjalnie wyczarterowanych samolotów pasażerskich, które wykonały 21 rejsów, oraz czterech statków handlowych. Pierwszy z nich, statek typu ro-ro „Lince”
pływający pod banderą St. Vincent, wpłynął do portu w Szczecinie 16 lipca. Na
jego pokład załadowano 350 pojazdów i 10 śmigłowców38. W sumie transportem
morskim i lotniczym do Iraku zostało przerzuconych 756 jednostek sprzętu, 783
kontenery i ok. 120 ton zaopatrzenia, co daje obraz tej największej wojskowej operacji logistycznej w naszym kraju od czasu zakończenia II wojny światowej39.
Przerzut oddziałów PKW do Iraku został poprzedzony rekonesansem w streﬁe odpowiedzialności, który został przeprowadzony od 14 do 19 czerwca 2003 r.
Kilka dni później w celu przygotowania warunków do przyjęcia sił głównych
w rejon misji udała się Grupa Przygotowawcza pod dowództwem ppłk. dypl. Janusza Adamczaka w składzie 26 oﬁcerów i podoﬁcerów różnych specjalności40.
Kolejnym etapem na drodze do przejęcia „polskiej strefy” był wyjazd na początku lipca do Babilonu, który został wyznaczony na siedzibę dowództwa MND
CS 250-osobowej grupy inicjatywnej na czele z gen. dyw. A. Tyszkiewiczem. Jej
zadaniem było opracowanie i wdrożenie na miejscu zasad funkcjonowania dywizji
oraz ustalenie zasad luzowania oddziałów Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych41.
Tymczasem w kraju, 31 lipca w koszarach 12. BZ w Szczecinie, odbyła się
oﬁcjalna uroczystość pożegnania żołnierzy PKW udających się do Iraku z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i ministra obrony narodowej Jerzego
Szmajdzińskiego42.
1 sierpnia rozpoczął się przerzut sił głównych PKW. Zakończył się on 10 sierpnia, kiedy to cały polski kontyngent, który miał uczestniczyć w misji stabilizacyjnej, znalazł się nad Zatoką Perską. Na pokładach amerykańskich samolotów obok
polskich żołnierzy przewiezionych zostało do Kuwejtu także ponad 200 żołnierzy
innych narodowości43. Transport realizowany był z portów lotniczych w Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie. Po krótkiej aklimatyzacji w Camp Coyote personel
37

A. Guzewicz, T. Smal, op.cit., s. 1075.
W. Sibilski, Cel: Irak, „Gazeta Wyborcza” 17 VII 2003 r.
39
A. Guzewicz, T. Smal, op.cit., s. 1076.
40
Z. Gawlik, A. Słodczyk, Formowanie Batalionu Logistycznego oraz Narodowego Elementu
Zaopatrywania, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2003, nr 8, s. 53.
41
K. Piwowarska, Przegląd wydarzeń od 2.07 do 30.10. 2003 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2003, nr 4, s. 300–301.
42
Ibidem, s. 304.
43
Ibidem, s. 302.
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PKW stopniowo przemieścił się do wyznaczonych baz w Iraku. 23 sierpnia rozpoczęło się luzowanie pododdziałów marines 1. Korpusu Ekspedycyjnego przez
siły 1. Brygadowej Grupy Bojowej dowodzonej przez gen. bryg. Marka Ojrzanowskiego44.
Ostatnim sprawdzianem, niejako kończącym proces przygotowania Międzynarodowej Dywizji, a w tym także weryﬁkującym stopień przygotowania polskich
oﬁcerów do realizacji zadań w otoczeniu międzynarodowym, było przeprowadzone od 1 do 5 sierpnia w Babilonie ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. „Wspólne
Pchnięcie” (Common Thrust). W obecności przedstawicieli Dowództwa 7. Wielonarodowych Połączonych Sił Zadaniowych, gen. dyw. Keitha Staldera oraz gen.
dyw. Roberta Williamsa, ćwiczono procedury dotyczące redagowania i wydania
rozkazów, działania systemu meldunkowego, planowania działalności bieżącej,
w tym użycie lotnictwa oraz sił szybkiego reagowania, a także doskonalono procedury związane ze współpracą cywilno-wojskową oraz system łączności i wsparcia
logistycznego45.
3 września proces przyjmowania strefy od oddziałów amerykańskich zakończył
się. Podczas uroczystości w Babilonie z udziałem dowódcy sił koalicyjnych w Iraku gen. Ricardo Sancheza, ministrów obrony Polski i Ukrainy – Jerzego Szmajdzińskiego i Jewhena Marczuka – dowódca MND CS gen. dyw. Andrzej Tyszkiewicz przejął od amerykańskiego gen. Jamesa Conwaya oﬁcjalnie kontrolę nad
strefą środkowo-południową Iraku46.
Misja polskich żołnierzy nad Eufratem i Tygrysem zakończyła się po ponad
pięciu latach, jesienią 2008 r. W tym czasie kilkakrotnie zmieniał się jej charakter
i zadania realizowane przez kolejne zmiany polskiego kontyngentu. Z wojskowego punktu widzenia udział w ekspedycji irackiej należy ocenić pozytywnie. Nabyte podczas jej trwania doświadczenia wpłynęły dodatnio na proces reformowania
i modernizacji Wojska Polskiego i miały wpływ na zmianę mentalności dowódców w zakresie prowadzenia działań wojskowych i stabilizacyjnych w nieprzyjaznym środowisku bezpieczeństwa. Umocniło to naszą armię i poprawiło potencjał
obronny kraju47.
W przypadku I zmiany PKW na podkreślenie zasługuje fakt, że na podstawie
istniejącego ustawodawstwa, mimo trudności ze skompletowaniem kontyngentu,
udało się w wyjątkowo krótkim czasie (pięciu miesięcy) sformować i przygotować
PKW. Dodatkowym utrudnieniem był fakt potrzeby dokonania ustaleń i koordynacji działań z wieloma partnerami międzynarodowymi. Trudno zatem kwestionować
sukces tych działań. Oczywiście już niedaleka przyszłość pokazała, że istniejące
uregulowania prawne są niewystarczające i wymagają pilnych zmian.
44

Kronika Wojska Polskiego: Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku: 2003–2008, red. Z. Moszumański, Warszawa 2011, s. 49.
45
Ibidem, s. 46.
46
Przejmujemy strefę w Iraku, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Przejmujemy-strefe-wIraku,wid,1414648,wiadomosc.html?ticaid=110555 [dostęp: 20.03.2013].
47
K. Hołdak, A. Konarzewska, Afganistan, Irak, Czad – co mamy z misji? Bilans zysków i strat.
Perspektywy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2008, nr 7–8, s. 105.
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An Abstract: Joining the military operation code-named “Iraqi Freedom”, and participation in its subsequent phases, was the most controversial project in the Polish foreign
policy of the new millennium from the very beginning.
The government in Warsaw made a decision to send a Polish Military Contingent
(PMC) to Iraq in March, 2003. The main aim of the military operation was to enforce the
implementation of Resolution No. 1441 adopted by the United Nations Security Council
(UNSC) on 8 November, 2002, on Iraq.
The second phase of the military operation in Iraq began under the banner of stabilizing the situation in the country. Poland’s acceptance of the American proposal to assume
responsibility for the so-called “Polish Sector” began the process of forming the PMC and
the Multinational Division Central-South (MND CS). On 20 May, 2003, the Minister of
National Defense issued a decision on the preparation of the PMC to be used as a part of
the International Stabilization Forces in the Republic of Iraq.
What provided the formal and legal basis for sending stabilization forces to Iraq was
Resolution No. 1483 adopted by the UNSC on 22 May, 2003. On that basis, President
A. Kwaśniewski signed a decision to send the PMC to Iraq on 6 June, 2003.
The process of forming the PMC was carried out in three stages and ended in July. The
military mission of Polish soldiers on the Euphrates and Tigris rivers came to an end ﬁve
years later, in the autumn of 2008. In the case of the ﬁrst contingent of Polish troops, it is
worth emphasizing that the PMC was formed, prepared and ready to carry out its tasks in
a relatively short period of time, i.e. in four months.

Prawne i organizacyjne aspekty przygotowania I zmiany…

Ocena polityczna udziału Polski w działaniach w Iraku od początku wywoływała skrajne opinie. Ujawniane co pewien czas nowe fakty powodują, że jego oceny są coraz bardziej krytyczne. Osią sporu nadal pozostaje interpretacja rezolucji
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1441 i oﬁcjalne powody, dla których została ona
podjęta. Co ciekawe, świadomość tych niejednoznacznych ocen od początku mieli
także żołnierze biorący udział w misji irackiej48, mimo to podjęli się oni realizacji zadań stabilizacyjnych w zgodzie ze słowami przysięgi wojskowej, mówiącej
o wiernej służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

Key words: Iraq, military missions, security.

Резюме: Предоставление польских войск для войсковой операции, условно названной «Иракской свободой» и участие в последовательных этапах этой операции
с самого начала являлось наиболее спорным проектом в польской внешней политике
нового тысячелетия.
В марте 2003 г. правительством в Варшаве было вынесено решение об отправке
контингента польских войск в Ирак. Главной целью этой войсковой операции было
48

Autor artykułu był uczestnikiem I zmiany PKW w Iraku, a przedstawiona opinia wynika z prowadzonych wówczas rozmów z uczestnikami misji.
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приведение в исполнение Резолюции № 1441 Совета Безопасности ООН по Ираку,
принятой 8 ноября 2002 г.
Второй этап войсковой операции в Ираке начался с призывом к стабилизации ситуации в стране. Началом процесса формирования Польского войскового контингента
было одобрение польским правительством американского предложения принять командование многонациональной дивизией „Центр-Юг” в так называемом «польском
секторе». 20 мая 2003 г. министр национальной обороны издал приказ о подготовке
Польского войскового контингента к миссии в составе Международных стабилизационных сил в Республике Ирак.
Формально-юридической основой для отправки стабилизационных сил в Ирак
была Резолюция СБ ООН № 1483, принятая 22 мая 2003 г. На этой основе президент
А. Квасневский подписал распоряжение об отправке Польского войскового контингента в Ирак 6 июня 2003 г.
Процесс формирования Польского войскового контингента осуществлялся в три
этапа и пришел к концу в июне. Войсковая миссия польских солдат на реке Евфрате
и Тигре закончилась пять лет спустя, осенью 2008 г. Относительно первой смены
Польского войскового контингента следует подчеркнуть, что он формировался и готовился к исполнению своих задач в сравнительно короткий срок пяти месяцев.
Ключевые слова: Ирак, войсковые миссии, безопасность.
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Powstanie, struktura
i zadania Afgańskiej
Policji Państwowej

Zgodnie z postanowieniami międzynarodowych konferencji dotyczących Afganistanu z Bonn z grudnia 2001 r. i z Genewy z kwietnia 2002 r. odpowiedzialność za tworzenie Afgańskiej Policji Państwowej (Afghan National Police – ANP)
w 2002 r. wzięły na siebie Niemcy jako tzw. państwo przewodnie. Stany Zjednoczone z kolei, przy wsparciu Brytyjczyków i Francuzów, wzięły na siebie odpowiedzialność za tworzenie Afgańskiej Armii Państwowej (Afghan National Army
– ANA)1. W związku z tym budowanie podstaw ANP odbywało się w ramach
misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security
Assistance Force – ISAF). Zadanie to realizowano dzięki wsparciu rządów poszczególnych państw, których przedstawiciele deklarowali na konferencjach międzynarodowych poświęconych Afganistanowi partycypację w kosztach. Niemieckie władze uważały jednak, że ich rola nie tyle polegała na kompleksowym tworzeniu nowych struktur policji, ile głównie na konsultacji i doradztwie. Realizując
podejście rozwoju ANP z „góry na dół” (top-down approach), skupiły się one na
odtworzeniu Kabulskiej Akademii Policji. Mimo że absolwenci instytucji byli dobrze wyszkoleni to ich liczba zupełnie nie odpowiadała potrzebom kraju. Do końca
2004 r. wyszkolono tam bowiem zaledwie 41 oﬁcerów i 2583 podoﬁcerów2.
Amerykańskie władze słusznie uznały, że Niemcy zbyt wolno realizowały powierzone im zadanie szkolenia ANP oraz że nie powinny koncentrować się tylko
na kadrze oﬁcerskiej i podoﬁcerskiej. W związku z tym już w 2003 r. zdecydowały
1

U.S. Department of State and U.S. Department of Defense Inspectors General, Interagency
Assessment of Afghanistan Police Training and Readiness, Washington, November 2006, https://
oig.state.gov/system/ﬁles/76103.pdf, s. 5 [dostęp: 20.01.2017]; S. Tanner, Afghanistan. A Military
History from Alexander the Great to the War Against the Taliban. Revised Edition, Cambridge 2009,
s. 327.
2
R. Zimmerman, The Afghan Government at War, w: Coalition Challenges in Afghanistan. The
Politics of Alliance, red. G.A. Mattox, S.M. Grenier, Stanford 2015, s. 22.
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o rozpoczęciu własnej misji w zakresie szkolenia i wyposażenia ANP. Prowadzona była ona przez amerykański Departament Stanu za pośrednictwem Biura ds.
Międzynarodowej Przestępczości Narkotykowej i Umacniania Prawa (Bureau of
International Narcotics and Law Enforcement Affairs). Realizowano ją przy ścisłej
współpracy z Departamentem Obrony (Department of Defense), który za pośrednictwem Biura Współpracy Wojskowej z Afganistanem (Ofﬁce of Military Cooperation Afghanistan – OMC-A) stworzył centralne i regionalne ośrodki szkoleniowe
dla funkcjonariuszy ANP. W kwietniu 2005 r. formalnie główną odpowiedzialność
za szkolenie ANP od Departamentu Stanu przejął Departament Obrony USA, realizując ją przez Biuro Współpracy z Afganistanem w zakresie Bezpieczeństwa
(Ofﬁce of Security Cooperation Afghanistan – OSC-A). W 2006 r. OSC-A przemianowane zostało na Przejściowe Dowództwo Wspólnego Bezpieczeństwa w Afganistanie (Combined Security Transition Command in Afghanistan – CSTC-A)3.
Funkcjonowało ono w ramach operacji „Trwała Wolność” (Enduring Freedom)
i podlegało Centralnemu Dowództwu Stanów Zjednoczonych (United States Central Command – USCENTCOM). W listopadzie 2007 r. CSTC-A zaimplementowało do procesu szkolenia ANP podejście pod nazwą Skoncentrowany Rozwój
Dystryktów (Focused District Development – FDD). W praktyce polegało ono
na szkoleniu wszystkich regularnych oddziałów policji służących w danym dystrykcie naraz4. Chciano w ten sposób zapewnić podstawowe szkolenie wszystkim
funkcjonariuszom policji oraz ograniczyć skalę występujących w poszczególnych
jednostkach patologii, w tym korupcji.
W 2009 r. powołano Misję Szkoleniową NATO w Afganistanie (NATO Training Mission – Afghanistan – NTM-A), którą podporządkowano sformowanemu
w tym samym roku Połączonemu Dowództwu ISAF (ISAF Joint Command – IJC).
W ramach misji uczestniczące w niej poszczególne kontyngenty narodowe organizowały Policyjne Zespoły Doradztwa i Współpracy Operacyjnej (Police Operational Mentor and Liaison Team – POMLT), których wojskowi i policyjni instruktorzy szkolili afgańskich policjantów. Od tego czasu tworzenie ANP spoczywało
głównie na NTM-A i CSTC-A, które znalazły się pod wspólnym dowództwem
IJC. Główny koszt tego przedsięwzięcia niezmiennie ponosiły Stany Zjednoczone, które w latach 2002–2014 na szkolenie, wyekwipowanie i utrzymanie ANP
przeznaczyły ponad 15 mld dolarów5. Amerykańskie władze od początku zdawały
sobie sprawę z tego, że aby budować stabilność i bezpieczeństwo państw upadłych
(failed states), takich jak Afganistan, trzeba wspierać nie tylko ich siły zbrojne,
3
Afghan National Police (ANP), Institute for the Study of War, http://www.understandingwar.
org/afghan-national-police-anp [dostęp: 20.01.2017].
4
D.J. Planty, R.M. Perito, Police Transition in Afghanistan. United States Institute of Peace
Special Report, Washington, February 2013, http://www.usip.org/sites/default/ﬁles/SR322.pdf, s. 2
[dostęp: 20.01.2017].
5
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Afghan National Police: More
than $300 Million in Annual, U.S.-funded Salary Payments Is Based on partially Veriﬁed od Reconciled Data, Washington, January 2015, https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-15-26-AR.pdf, s. 1
[dostęp: 20.01.2017].
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ale także policję, wymiar sprawiedliwości i wiele innych instytucji aparatu państwowego6. Mimo to dopiero w 2009 r. Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodowa istotnie zwiększyły wysiłki na rzecz umocnienia profesjonalizmu i odpowiedzialności Afgańskich Państwowych Sił Bezpieczeństwa (Afghan National
Security Forces – ANSF), w tym ANP7. Miało to umożliwić zarówno zwiększenie
liczby funkcjonariuszy ANP, jak i jakości ich wyszkolenia. W tym celu rozbudowano infrastrukturę szkoleniową, wzmożono dostawy specjalistycznego sprzętu
szkoleniowego, znacząco zwiększono liczbę zagranicznych instruktorów, a co za
tym idzie – podniesiono nakłady na szkolenie8.
Należy zauważyć, że od 2007 r. wysiłki NATO na rzecz szkolenia ANP zaczęła
wspierać Unia Europejska w ramach Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (European Union Police Mission in Afghanistan – EUPOL Afghanistan)9.
Pewne ograniczone wsparcie szkoleniowe ANP, głównie w zakresie praw człowieka i zarządzania zasobami ludzkimi, dostarczała również Misja Wsparcia Narodów
Zjednoczonych w Afganistanie (United Nations Assistance Mission in Afghanistan
– UNAMA). Ponadto niektóre państwa, np. Kanada, indywidualnie realizowały
programy szkolenia dla jednostek specjalnych ANP10.
Proces szkolenia ANP uległ istotnej zmianie po zakończeniu przez NATO
w 2014 r. operacji ISAF. Obecnie Sojusz realizuje szkolenie funkcjonariuszy ANP
w ramach misji „Stanowcze Wsparcie” (Resolute Support). Uczestniczy w nim jednak
mniej instruktorów zagranicznych oraz realizowane jest ono przy dużo mniejszym
bezpośrednim zaangażowaniu operacyjnym11. Oznacza to, że znacznie większy wysiłek szkoleniowy spoczywa obecnie na samych Afgańczykach. Szkolenie obejmuje
ponad 30 kursów, w tym kurs podstawowy, zaawansowany kurs strzelania z pistoletów i karabinów, kurs zaawansowanego szkolenia taktycznego, zaawansowany kurs
podoﬁcerski, kurs przywództwa, kurs w zakresie zarządzania i inne12. Finansowanie
6

W.J. Burns, M.A. Flournoy, N.E. Lindborg, U.S. Leadership and the Challenge of State Fragility, Washington, September 2016, http://www.usip.org/sites/default/ﬁles/US-Leadership-and-theChallenge-of-State-Fragility.pdf, s. 24 [dostęp: 20.01.2017].
7
R. Barber, No Time to Lose: Promoting the Accountability of the Afghan National Security
Forces, 10 May 2011, http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/no-time-to-lose-promotingthe-accountability-of-the-afghan-national-security-fo-129343, s. 29 [dostęp: 20.01.2017].
8
D.J. Planty, R.M. Perito, op.cit., s. 1, 3.
9
Ł. Jureńczyk, Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO, Bydgoszcz 2016, s. 80, za: Memorandum of Understanding Between the European Union
Police Mission in Afghanistan and the International Security Assistance Force, 17 June 2012, s. 2.
10
House of Lords European Union Committee, The EU’s Afghan Police Mission. Report with
Evidence, London, February 2011, https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldselect/
ldeucom/87/87.pdf, s. 14–15 [dostęp: 20.01.2017].
11
M. Hughes, The Afghan National Police in 2015 and Beyond. United States Institute of Peace
Special Report, Washington, May 2014, https://www.usip.org/sites/default/ﬁles/SR346_The_Afghan_National_Police_in_2015_and_Beyond.pdf, s. 6 [dostęp: 20.01.2017].
12
Afghan National Police Working Group, The Police Challenge: Advancing Afghan National
Police Training, Arlington, 13 June 2011, https://project2049.net/documents/police_challenge_advancing_afghan_national_police_training.pdf, s. 11 [dostęp: 20.01.2017].
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ANP realizowane jest natomiast przede wszystkim ze środków międzynarodowych
darczyńców w ramach Afgańskiego Funduszu Powierniczego w zakresie Prawa
i Porządku (Law and Order Trust Fund Afghanistan – LOTFA). Zasoby ﬁnansowe
funduszu rozdysponowywane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Afganistanu (Ministry of Interior Affairs – MoI) zgodnie z zasadami zarządzającego
funduszem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP)13.
Efektem wysiłków społeczności międzynarodowej miało być sformowanie niezależnych, dobrze wyszkolonych i wyposażonych sił ANP o zbalansowanej strukturze etnicznej, cieszących się szacunkiem społeczeństwa i zdolnych do samopodtrzymującego się rozwoju14. Oczekiwane poziomy liczebności ANP stopniowo
były zwiększane, do ostatecznych 157 tys. funkcjonariuszy15, bez uwzględniania
lokalnych formacji pomocniczych. Pod koniec 2014 r. w ANP oﬁcjalnie służyło
152 tys. funkcjonariuszy, czyli ok. 98% założonego celu16. Dane te należy jednak
traktować z dużą dozą sceptycyzmu, ponieważ nawet do 25% funkcjonariuszy istnieje tylko na papierze17. Ustalanie faktycznej liczby funkcjonariuszy ANP nigdy
nie było możliwe ze względu na celowe manipulacje danymi przez afgańskich
dowódców18. Tak zwani funkcjonariusze-duchy nagminnie umieszczani są w statystykach, aby komendanci mogli nielegalnie pobierać za nich wynagrodzenie.
Fałszowanie danych dotyczących liczebności nie jest jedynym wynaturzeniem
w ANP. Formacja ta zmaga się z masową korupcją, dyskusyjną lojalnością funkcjonariuszy, nadużywaniem przez nich siły i łamaniem prawa, słabym wyszkoleniem i wyposażeniem oraz wieloma innymi patologiami.

Struktura i zadania Afgańskiej Policji Państwowej
Zgodnie z „Prawem policyjnym” w skład ANP wchodzą oﬁcerowie, podoﬁcerowie i szeregowi policjanci zatrudnieni i działający w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Afganistanu w celu zagwarantowania
porządku publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z zasadami prawa19. ANP zbudowana jest w strukturze ﬁlarowej.
13

Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA), United Nations Development Programme,
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/lotfa.html [dostęp: 20.01.2017].
14
Police Reform, „ISAF Mirror” 2007, Issue 46, http://www.nato.int/isaf/docu/mirror/2007/
mirror_46_200712.pdf, s. 17 [dostęp: 20.01.2017].
15
M. Hughes, op.cit., s. 3.
16
Department of Defense, Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, Washington 2014, http://archive.defense.gov/pubs/Oct2014_Report_Final.pdf, s. 52 [dostęp: 20.01.2017].
17
S. Mikser, Preparing the Afghan National Security Forces for Transition, NATO Parliamentary
Assembly, http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084 [dostęp: 20.01.2017].
18
A. Evans, N. Manning, Y. Osmani, A. Tully, A. Wilder, A Guide to Government in Afghanistan,
Washington 2004, s. 42–43.
19
Police Law, Ministry of Justice of the Islamic Republic of Afghanistan, Kabul, O. G. No. 862,
22 September 2005, http://moi.gov.af/Content/ﬁles/PoliceLaw.pdf, art. 2 [dostęp: 20.01.2017].
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W ramach czterech głównych ﬁlarów istnieją:
• Afgańska Policja Mundurowa (Afghan Uniform Police – AUP),
• Afgańska Państwowa Policja Porządku Obywatelskiego (Afghan National Civil
Order Police – ANCOP),
• Afgańska Policja Graniczna (Afghan Border Police – ABP),
• Afgańska Policja do Walki z Przestępczością (Afghan Anti-Crime Police –
AACP).
Dwa ﬁlary pomocnicze afgańskiej policji to:
• Afgańska Policja Lokalna (Afghan Local Police – ALP),
• Afgańskie Siły Ochrony Publicznej ( Afghan Public Protection Force –
APPF) 20.
Największym ﬁlarem ANP jest Afgańska Policja Mundurowa, w której skład
wchodzi ok. 90 tys. funkcjonariuszy21. Kandydaci do służby w AUP przechodzą
szkolenie podstawowe, łączące naukę sprawowania tradycyjnych funkcji policyjnych z realizacją działań przeciwrebelianckich. Przez lata znaczny odsetek funkcjonariuszy kierowany był jednak do służby bez przejścia takiego szkolenia lub po
jego częściowym odbyciu22. Wynikało to z ograniczonych możliwości szkoleniowych w stosunku do potrzeb obsadzania i uzupełniania posterunków. Aby możliwe
było szkolenie większej liczby funkcjonariuszy, w 2011 r. zdecydowano się skrócić
cykl szkolenia z ośmiotygodniowego do sześciotygodniowego23. Nie był to właściwy kierunek zmian, ponieważ program szkoleniowy już wcześniej był bardzo
napięty. Zamiast tego należało zwiększyć wysiłki i zasoby szkoleniowe.
AUP składa się z Regionalnych Stref ANP (ANP Regional Zones), Policji Drogowej (Trafﬁc Police) oraz Wydziału Pożarowego i Ratunkowego (Fire and Rescue
Department). Przez kilka lat o bezpieczeństwo na drogach dbała osobna Afgańska
Policja Drogowa (Afghan Highway Police – AHP), jednak zrezygnowano z tej formuły, a jej zasoby osobowe i materiałowe przeniesiono do AUP24. W przyszłości
warto byłoby powrócić do tego rozwiązania. Przede wszystkim należałoby jednak
stworzyć odrębną od policji straż pożarną, aby odciążyć ANP w liczbie powierzonych zadań. Niemniej jednak policyjni strażacy cieszą się dużym zaufaniem mieszkańców i dysponują relatywnie nowoczesnym sprzętem gaśniczym przekazanym
z zagranicy25. Funkcjonariusze AUP przyporządkowani są do posterunków policji
we wszystkich 34 prowincjach i 364 dystryktach oraz do punktów kontrolnych

20

Afghanistan, International Criminal Police, https://www.interpol.int/Member-countries/AsiaSouth-Paciﬁc/Afghanistan [dostęp: 20.01.2017].
21
D.J. Planty, R.M. Perito, op.cit., s. 3.
22
The Organization and Structure of the Afghan National Police, February 2014, http://touchpointidg.com/wp-content/uploads/2015/01/8.3-Organization-and-Structure-of-the-ANP_FEB_2014.
pdf, s. 3 [dostęp: 20.01.2017].
23
Afghan National Police Working Group, op.cit., s. 4.
24
C. Hodes, M. Sedra, The Search for Security in Post-Taliban Afghanistan, London 2007,
s. 112.
25
J.L. Cook, Afghanistan: The Perfect Failure, Bloomington 2012, s. 73–74.
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na terenie całego kraju26. Zasadniczo mają oni przeciwdziałać przestępczości oraz
jako pierwsi reagować na incydenty rebelianckie i inne niebezpieczne zdarzenia.
Do szczegółowych zadań i odpowiedzialności AUP należą27:
• podstawowe funkcje policyjne, w tym zapobieganie przestępstwom i wykrywanie ich, zapewnianie bezpieczeństwa publicznego, utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa, ochrona własności i kontrola
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• prowadzenie śledztw, zbieranie i zabezpieczanie dowodów, badanie zebranych
dowodów i danych,
• identyﬁkacja i ochrona świadków i oﬁar przestępstw,
• aresztowanie i przetrzymywanie podejrzanych i sprawców przestępstw,
• zbieranie danych przydatnych do wsparcia operacji przeciwrebelianckich,
• zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, organizacja ruchu drogowego, inspekcja pojazdów oraz zapobieganie i prowadzenie dochodzeń w sprawach wypadków drogowych,
• organizacja kursów i szkoleń w zakresie ruchu drogowego, wydawanie praw
jazdy i rejestracji samochodowych,
• zapobieganie i gaszenie pożarów oraz ratownictwo pożarowe,
• interwencje i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
• zabezpieczenie wyborów, w tym bezstronna ochrona kandydatów i komisji wyborczych,
• reagowanie w nagłych wypadkach,
• szkolenie i edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.
Należy stwierdzić, że część powyższych zadań, szczególnie tych w zakresie
prowadzenia śledztw oraz zbierania i badania dowodów, realizowana jest w sposób
dalece odbiegający od zachodnich standardów jakościowych. Funkcjonariuszom
brakuje nie tylko podstawowej wiedzy dotyczącej technik śledczych, ale także dopuszczają się oni licznych nadużyć. Ogólnie AUP cieszy się bardzo ograniczonym
zaufaniem społeczeństwa. Obywatele przede wszystkim zarzucają jej słabe wyszkolenie i wyposażenie, stacjonowanie w zbyt dużym rozproszeniu oraz nadużywanie przemocy wobec cywilów28.
Ze względu na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa w miastach, w tym w stołecznym Kabulu, w 2006 r. pojawiła się koncepcja powołania Afgańskiej Państwowej Policji Porządku Obywatelskiego. Jest to elitarna formacja żandarmerii,
której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zamieszkom,
rozruchom, atakom, zamachom i szturmom na ośrodki miejskie. Jej działalność
uległa rozszerzeniu od jesieni 2007 r. wraz z wprowadzeniem w życie programu
26

Uniformed Police, Ministry of Interior Affairs, http://moi.gov.af/en/page/9887 [dostęp: 20.01.2017].
Deputy Minister for Strategy and Policy Department of Strategy Ministry of Interior Affairs
Islamic Republic of Afghanistan, Afghan National Police Strategy, December 2010, https://ipcb.ﬁles.
wordpress.com/2012/01/nps-ﬁnal-version.pdf, s. 24–25 [dostęp: 20.01.2017].
28
R.M. Perito, Afghanistan’s Civil Order Police. United States Institute of Peace Special Report,
Washington, May 2012, http://www.usip.org/sites/default/ﬁles/SR307.pdf, s. 3 [dostęp: 20.01.2017].
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FDD. Żandarmi ANCOP zastępowali w poszczególnych dystryktach kierowanych
na szkolenia funkcjonariuszy AUP i realizowali za nich zadania aż do momentu zakończenia cyklu szkoleniowego. Od 2011 r. ANCOP zaczęła również działać jako
elitarna formacja sił szybkiego reagowania i sił przeciwrebelianckich. Powierzane są
jej zadania utrzymywania bezpieczeństwa na obszarach zurbanizowanych oczyszczonych z rebeliantów przez ANA i siły koalicyjne. ANCOP stała się więc formacją pośrednią między AUP i ANA. Z racji powierzanych jej funkcji o charakterze
wojskowym ANCOP ma strukturę paramilitarną i bardziej przypomina wojsko niż
cywilną instytucję porządku publicznego29. Zorganizowana jest ona w brygady regionalnie zlokalizowane w prowincjach Helmand, Herat, Kabul, Kandahar i Paktia30.
Te z kolei dzielą się na bataliony. Mimo że jej jednostki są skoszarowane regionalnie,
to dzięki dużej mobilności mają one zdolność szybkiego rozmieszczenia na terenie całego kraju. Istnienie tego typu policyjno-wojskowej formacji pośredniej jest
uzasadnione, zważywszy na napiętą sytuację bezpieczeństwa w kraju, prowadzenie
działań przeciwrebelianckich i potrzebę zabezpieczenia niestabilnych obszarów.
Obecnie w ANCOP służy ok. 15 tys. funkcjonariuszy31. Jest to formacja znacznie lepiej wyszkolona i wyposażona oraz bardziej zdyscyplinowana niż regularne
jednostki AUP. Jej funkcjonariusze dużo lepiej radzą sobie z przeprowadzaniem patroli, obsługą punktów kontrolnych, przeszukiwaniem budynków i pojazdów oraz
innymi działaniami porządkowymi, dlatego jest swojego rodzaju modelem wyznaczającym pożądane kierunki rozwoju AUP32. Traktowanie jej w sposób modelowy
wydaje się jednak błędne ze względu na jej wyraźnie zmilitaryzowany charakter.
Przewaga ANCOP nad AUP jest konsekwencją selekcji kandydatów, dłuższego
i bardziej zaawansowanego procesu szkolenia oraz przydzielania nowocześniejszego sprzętu. Kandydaci do ANCOP najczęściej pochodzą z regularnych jednostek
ANP i ANA. Przechodzą oni 16-tygodniowe szkolenie początkowe, podczas którego główny nacisk kładziony jest na kwestie kontroli tłumu i zamieszek, taktycznych operacji w mieście, relacji plemiennych i etyki postępowania. Potem następuje
60-dniowe szkolenie rozwinięcia realizowane przez amerykańskie jednostki policyjne Specjalnego Wyposażenia i Taktyki (Special Weapons and Tactics – SWAT)33.
ANCOP przygotowywana jest m.in. do przeprowadzania skomplikowanych manewrów defensywnych i ofensywnych w starciach z rebeliantami. Jej funkcjonariusze
nieporównywalnie pewniej działają pod ostrzałem talibów niż ich odpowiednicy
z AUP34. Do szczegółowych zadań i odpowiedzialności ANCOP należą35:
29

Department of Defense, op.cit., s. 57.
The Organization and Structure of the Afghan National Police, February 2014, http://touchpointidg.com/wp-content/uploads/2015/01/8.3-Organization-and-Structure-of-the-ANP_FEB_2014.
pdf, s. 5 [dostęp: 20.01.2017].
31
Department of Defense, op.cit., s. 57.
32
R.M. Perito, op.cit., s. 2–3.
33
Afghan National Police Working Group, op.cit., s. 8.
34
R.M. Perito, op.cit., s. 3, 6.
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Deputy Minister for Strategy and Policy Department of Strategy Ministry of Interior Affairs
Islamic Republic of Afghanistan, op.cit., s. 26–27.
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• dostarczanie informacji wywiadowczych i wsparcia taktycznego dla realizowanych przez ANA operacji przeciwrebelianckich,
• pełnienie funkcji przewodniej formacji policyjnej utrzymującej teren odbity
przez ANA z rąk rebeliantów,
• zastępowanie lub wspieranie AUP na obszarach o wysokim zagrożeniu,
• utrzymywanie i odtwarzanie porządku publicznego, w tym podczas wydarzeń
społecznych wysokiego ryzyka i zamieszek,
• prowadzenie operacji wymagających wysokiego poziomu wyszkolenia,
• prowadzenie operacji skomplikowanych taktycznie lub wymagających użycia
mobilnych sił szybkiego reagowania, w tym operacji antyterrorystycznych i odbijania zakładników,
• wspieranie operacji przeciwnarkotykowych i asystowanie przy likwidacji plantacji maku.
W skład Afgańskiej Policji Granicznej wchodzi ok. 23 tys. funkcjonariuszy.
Przeznaczona jest ona do ochrony granicy, w tym wszystkich pieszych i samochodowych przejść granicznych oraz lotnisk, a także stref przygranicznych obejmujących obszar do 50 km w głąb terytorium Afganistanu. Dowództwo ABP znajduje
się w Kabulu, a poszczególne brygady przyporządkowane są do sześciu stref przygranicznych. Do jej jednostek stopniowo wprowadzane jest wyposażenie elektroniczne, które ma ułatwić kontrole graniczne. Są to m.in. urządzenia biometryczne,
skanery osób i pojazdów, wagi samochodowe itp. Jej funkcjonariusze korzystają
również z pomocy psów. Ponieważ ABP ma reagować także na militarne zagrożenia z zewnątrz, w tym transgraniczne rajdy rebeliantów, jej funkcjonariusze wyposażeni są w strzelby, lekkie i ciężkie karabiny maszynowe, ręczne granatniki
przeciwpancerne i moździerze36. Sytuacja ta ma uzasadnienie, ponieważ przez
granicę, szczególnie z Pakistanem, przedostają się tysiące talibów i dżihadystów
próbujących wesprzeć afgańską rebelię. Należy zauważyć, że w Afganistanie wiele obszarów przygranicznych jest bardzo trudnych pod względem geograﬁcznym,
w tym wschodnia i południowo-wschodnia granica z Pakistanem. Ponadto tereny
te są najczęściej bardzo słabo zaludnione lub zupełnie niezamieszkane. Czynniki te
znacząco utrudniają prowadzenie działań operacyjnych i zabezpieczenie logistyczne jednostek. Do szczegółowych zadań i odpowiedzialności ABP należą37:
• ochrona granic państwowych przeciwko zewnętrznej agresji,
• kontrola osób i pojazdów przekraczających granicę na przejściach granicznych
i korzystających z lotnisk międzynarodowych oraz sprawdzanie odpowiedniej
dokumentacji,
• odstraszanie, zwalczanie przestępczości i prowadzenie działań przeciw rebeliantom w strefach przygranicznych,
• podejmowanie natychmiastowych działań w sytuacji próby nielegalnego przekroczenia granicy,
36

Department of Defense, op.cit., s. 56.
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• zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych i międzynarodowych
lotniskach,
• zapobieganie przemytowi towarów, w tym przede wszystkim broni, amunicji,
narkotyków i dzieł sztuki,
• kontrola przepływu uchodźców i migrantów, w tym zapobieganie nielegalnemu
przerzutowi ludzi przez granicę,
• współpraca z policjami sąsiednich państw zgodnie z zawartymi porozumieniami dwustronnymi i wielostronnymi.
Afgańska Policja do Walki z Przestępczością obejmuje zdolności policji śledczej i wywiadowczej na wszystkich poziomach działania, tj. od Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, przez strefy regionalne i prowincje, po dystrykty. Rolą AACP jest
dostarczanie poszczególnym jednostkom policji specjalistycznych umiejętności
i zasobów. Jej funkcjonariusze przede wszystkim uczestniczą w śledztwach prowadzonych przez biura Inspektora Generalnego oraz Prokuratora Generalnego Afganistanu. AACP stanowi więc odrębny ﬁlar ANP, złożony z następujących gałęzi
realizujących przyporządkowane im zadania i odpowiedzialności38:
• Wydział Antyterrorystyczny (Counter Terrorism Department) – realizuje śledztwa w zakresie wewnętrznego i międzynarodowego terroryzmu, szczególnie
prowadzonego przez talibów, Al-Kaidę, grupy ekstremistyczne i nielegalne
grupy zbrojne. Nadzoruje również działalność i rozwiązywanie prywatnych
ﬁrm ochroniarskich (Private Security Companies – PSCs),
• Afgańska Policja Antynarkotykowa (Counter-Narcotics Police of Afghanistan)
– odpowiada za zbieranie danych i śledztwa w zakresie uprawy maku, produkcji
i przemytu narkotyków39. Zajmuje się również wykrywaniem oraz niszczeniem
plantacji i laboratoriów produkcyjnych. Jej funkcjonariusze dokonują aresztowań przemytników i konﬁskują kontrabandy. Formacja ta powinna zostać znacząco wzmocniona, ponieważ masowa produkcja narkotyków powoduje liczne
patologie, w tym narkomanię, rozwój przestępczości zorganizowanej, ﬁnansowanie rebelii i skorumpowanie aparatu państwowego,
• Wydział Wywiadu Policyjnego (Police Intelligence Department) – planuje
i kieruje działalnością w zakresie zbierania danych, inwigilacji, analizy zagrożeń i operacji przeciwwywiadowczych. Współdziała z lokalnymi społecznościami w celu pozyskiwania informacji z zakresu najpoważniejszych rodzajów
przestępstw. Zajmuje się także zbieraniem informacji na temat funkcjonariuszy
ANP i kontrolą zgodności ich działania z prawem. Ponadto zbiera informacje
nt. urzędników administracji państwowej podejrzewanych o korupcję, współpracę z przestępcami i wrogami państwa,
• Wydział Śledztw Kryminalnych (Criminal Investigation Department) – prowadzi śledztwa wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności, w tym
w obszarach przestępczości gospodarczej (nielegalne inwestycje, oszustwa,
przekupstwa, fałszerstwa, defraudacje, przestępstwa podatkowe i celne, cyberIbidem, s. 28–32.
C. Hodes, M. Sedra, op.cit., s. 40.
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przestępczość), przemytu (towarów i osób), poważnych przestępstw przeciwko
osobom (zabójstwa, przestępstwa seksualne) lub własności, przestępczości nieletnich, przestępczości wobec dzieci i przestępstw natury etycznej,
• Oddział Zadaniowy ds. Poważnych Przestępstw (Major Crimes Task Force)
– prowadzi śledztwa w obszarach szczególnej wrażliwości, dotyczące np. porwań, korupcji wysoko postawionych urzędników itd. Zajmuje się również zorganizowaną przestępczością, która może prowadzić do zdestabilizowania państwa, w tym m.in. przemytem broni czy fałszowaniem pieniędzy,
• Zarząd Generalny Jednostek Specjalnych Policji (General Directorate of Police
Special Units) – dostarcza specjalistycznych zdolności taktycznych do wspierania działań antyrebelianckich, przeciwnarkotykowych i przeciwko przestępczości zorganizowanej. Obejmuje to jednostki reagowania kryzysowego, wsparcia
wywiadowczego i inwigilacji, ochrony VIP i zapewniania bezpieczeństwa procesowego. W jednostkach specjalnych policji obowiązują nieporównywalnie
wyższe standardy rekrutacji i szkolenia niż w AUP. Przeznaczone są dla nich
odrębne obiekty szkoleniowe, w tym Centrum Szkolenia Policji Specjalnej
(Special Police Training Center) oraz Skrzydło Szkolenia Policji Specjalnej
(Special Policy Training Wing). Są one również najlepiej wyekwipowanymi
jednostkami w ANP. Mimo to one także zmagają się z niedoborami sprzętu
i innymi problemami logistycznymi40,
• Wydział Kryminalistyki (Forensics) – zapewnia specjalistyczną pomoc kryminalistyczną, w tym w postaci policyjnych laboratoriów, zbierania dowodów
i zarządzania miejscami zbrodni.
Od 2010 r. tworzona jest struktura wspomagająca afgańską policję w postaci
Afgańskiej Policji Lokalnej. Zgodnie z pierwotnymi założeniami do końca 2014 r.
miała ona liczyć 30 tys. funkcjonariuszy. W praktyce na początku 2013 r. było ich
już 22 tys., w związku z czym zwiększono jej limit do 45 tys.41 Proces rekrutacyjny
uległ jednak spowolnieniu i pod koniec 2015 r. liczebność ALP osiągnęła 28 tys.
funkcjonariuszy rozmieszczonych w 150 dystryktach. Powołanie tej formacji możliwe było dzięki Amerykanom, którzy przeznaczyli na ten cel 470 mln dol., a na
jej utrzymanie w 2016 r. zadeklarowali kolejne 121 mln dol.42 Funkcjonariusze
ALP wybierani są przez starszyzny wsi, co teoretycznie odbywa się pod kontrolą MoI i nadzorem komendantów AUP z poszczególnych dystryktów. Kandydaci
szkoleni są przez komandosów z amerykańskich jednostek specjalnych. Amerykanie dostarczają im również broń, sprzęt komunikacyjny i inne potrzebne wsparcie43. Podstawowym zadaniem ALP jest ochrona lokalnych społeczności przed
rebeliantami. Powołanie tego rodzaju lokalnych sił policyjnych wydaje się więc
40
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bardzo dobrym rozwiązaniem. Ma bowiem umożliwić lokalnym społecznościom
odpieranie ataków talibów i innych nielegalnych grup zbrojnych44. Do realizacji tej
koncepcji w praktyce można jednak mieć już wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim
brakuje faktycznej kontroli nad procesem rekrutacji do ALP i działaniami jej funkcjonariuszy. Traﬁający do niej ochotnicy najczęściej są bojownikami lokalnych
watażków. Dopuszczają się oni szeregu nadużyć wobec lokalnych społeczności,
stosując nieuzasadnioną przemoc i popełniając przestępstwa kryminalne45. Równie
istotnym problemem jest inﬁltracja tej formacji przez rebeliantów. We wrześniu
2012 r. ISAF okresowo wstrzymał nawet nabór i szkolenie ALP przez siły specjalne. Powodem była seria ataków na żołnierzy koalicyjnych, w których uczestniczyli
również funkcjonariusze ALP46. Aby przeciwdziałać tego rodzaju patologiom, zaostrzono kontrolę nad ALP i wydłużono cykl szkolenia z trzech do czterech tygodni. Kandydaci na członków ALP uczestniczą m.in. w modułach z zakresu praw
człowieka, etyki, logistyki i administracji47. Na obronę ALP należy stwierdzić, że
relatywnie ponosi ona znacznie większe oﬁary w walkach z talibami niż regularne
formacje ANP, a tym bardziej ANA. Ponadto funkcjonariusze ALP są gorzej opłacani niż ich odpowiednicy z AUP48.
Od 2009 r. zaczęto z kolei formować Afgańskie Siły Ochrony Publicznej, których zadaniem jest zastępowanie prywatnych ﬁrm ochronnych w zabezpieczaniu
działania szeregu podmiotów rządowych i pozarządowych49. APPF zabezpiecza na
terenie całego kraju elementy infrastruktury krytycznej, obiekty i urządzenia, realizowane projekty infrastrukturalne oraz personel obsługujący50. Jest ona państwową formacją bezpieczeństwa o charakterze policyjnym, jednak bez mandatu do
prowadzenia śledztw i aresztowania podejrzanych51. Podlega ona MoI, a jej liczebność wynosi obecnie ponad 16 tys. funkcjonariuszy. Warto wspomnieć, że MoI
podlega także specjalistyczna formacja zajmująca się konwojowaniem o nazwie
Brygada Strażników Transportu Konwojowego (Convoy Transportation Guard
Brigade – CTGB). Próba pełnej nacjonalizacji tego segmentu ochrony jest błędem
44
S.J. Gaitley, A US Infantry Squad’s Counterinsurgency Program in an Afghan District, w:
Vanguard of Valor. Small Unit Actions in Afghanistan, vol. II, red. D.P. Wright, Leavenworth 2012,
s. 125.
45
Afghanistan: Don’t Expand Afghan Local Police. US Plans to Triple Size of Abusive Force,
Human Rights Watch, 15 December 2011, https://www.hrw.org/news/2011/12/15/afghanistan-dontexpand-afghan-local-police [dostęp: 20.01.2017].
46
D.J. Planty, R.M. Perito, op.cit., s. 4.
47
Department of Defense, op.cit., s. 58–59.
48
A. Ahmed, The Hardest (and Most Important) Job in Afghanistan, „New York Times”,
4.03.2015, https://www.nytimes.com/2015/03/08/magazine/the-hardest-job-in-afghanistan.html?_
r=1 [dostęp: 20.01.2017].
49
Department of Defense, op.cit., s. 58–59.
50
G. Bruno, Afghanistan’s National Security Forces, 19 August 2010, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/afghanistan/afghanistans-national-security-forces/p19122 [dostęp:
20.01.2017].
51
Deputy Minister for Strategy and Policy Department of Strategy Ministry of Interior Affairs
Islamic Republic of Afghanistan, op.cit., s. 32–33.

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (49)/2016

33

Łukasz Jureńczyk

i wiele zadań realizowanych przez APPF i CTGB powinno pozostać w gestii ﬁrm
z sektora prywatnego.

Podsumowanie i wskazania na przyszłość
Stworzenie afgańskiej policji w obecnej liczebności i strukturze możliwe było
dzięki ﬁnansowemu i szkoleniowemu wsparciu ze strony NATO i społeczności
międzynarodowej, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Podczas jej formowania popełniono jednak wiele błędów będących konsekwencją braku spójnej
wizji rozwoju tej instytucji52. Do dziś nie została jednoznacznie określona rola
afgańskiej policji w systemie bezpieczeństwa państwa53. Trudno jest odejść od
jej militarnego charakteru ze względu na trwającą w Afganistanie rebelię, słabość
władzy centralnej i brak tradycji policji cywilnej54. Jeśli sytuacja bezpieczeństwa
w kraju zacznie się stabilizować, a proces demokratyzacji nie zostanie zahamowany, to wprowadzenie wyraźnego podziału zadań między policję i armię będzie
musiało ostatecznie nastąpić55. Dobrze przygotowana policja o cywilnym charakterze odgrywać powinna kluczową rolę w utrzymaniu porządku publicznego i zapewnieniu przestrzegania prawa, w tym podstawowych praw człowieka56. Obecna
perspektywa jest jednak pesymistyczna, ponieważ państwowe siły bezpieczeństwa
nie są w stanie utrzymać bezpieczeństwa w Afganistanie bez pomocy międzynarodowych kontyngentów wojskowych. Wynika to z faktu, że nie są one w stanie
zapewnić sobie monopolu na użycie siły57.
ANP słusznie uznawana jest za słabsze ogniwo ANSF. Jest w niej wiele patologii, w tym m.in.: nielojalność, inﬁltracja przez rebeliantów, wysoki poziom analfabetyzmu, niski poziom wyszkolenia i wyekwipowania, bardzo niskie morale,
unikanie wykonywania powierzonych obowiązków, masowa korupcja, brutalność
działania, notoryczne łamanie prawa, narkomania itp.58 Afgańska policja wymaga
głębokich reform, aby faktycznie mogła pełnić rolę instytucji stojącej na straży
prawa i porządku publicznego. Obecna struktura afgańskiej policji stanowi pew52
A.H. Cordesman, A. Mausner, J. Lemieux, Afghan National Security Forces. What It Will Take
to Implement the ISAF Strategy, Washington 2010, s. 6–8.
53
S. Mikser, op.cit.
54
C. Friesendorf, J. Krempel, Militarized versus Civilian Policing: Problems of Reforming the
Afghan National Police, Frankfurt 2011, https://www.hsfk.de/ﬁleadmin/HSFK/hsfk_downloads/
prif102.pdf, s. 15 [dostęp: 20.01.2017].
55
C. Friesendorf, Paramilitarization and Security Sector Reform: The Afghan National Police,
„International Peacekeeping” 2011, Vol. 18, No. 1, s. 80.
56
United Kingdom Foreign & Commonwealth Ofﬁce, Human Rights and Democracy: The 2010
Foreign & Commonwealth Ofﬁce Report, London, March 2011, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ﬁle/408381/accessible-hrd-report-2010.pdf, s. 123 [dostęp:
20.01.2017].
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S.G. Jones, In the Graveyard of Empires. America’s War in Afghanistan, New York 2010, s. xxix.
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Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, Foreign Policy Research
Institute, Reforming the Afghan National Police, London, Philadelphia, https://www.fpri.org/docs/
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An Abstract: This article describes the process of development and the tasks of the
Afghan National Police. The institutional mainstays have been identiﬁed, with their
speciﬁcity and the functions they implement discussed. The most important point made in
this article is the one about excessive militarization of the Afghan National Police which
makes it incapable of effective implementation of tasks typically performed by the police.
As outlined in its title, this article includes, quite naturally, parts of a descriptive nature.
However, the required evaluation has been offered, and guidance on the required changes
has been provided. The basic research method used for the purposes of this article is source
text analysis.
Key words: Afghan National Police, NATO, United States, training.
Резюме: В настоящей статье описан процесс формирования, организационная
структура и задачи Афганской национальной полиции. Указаны главные элементы
ее институциональной структуры, с описанием их свойств и выполняемых ими функций. Главным аргументом, отстаиваемым в настоящей статье, является констатация
об излишней милитаризации Афганской национальной полиции и о ее неспособности
эффективно выполнять своих типично полицейских задач. Согласно главной мысли
автора, начертанной в заглавии, настоящая статья является по своему характеру частично описательной. Однако есть в ней нужные оценки и методические рекомендации по проведению необходимых перемен. Основным исследовательским методом,
принятым при работе над этой статьей, является анализ исходных текстов.

Powstanie, struktura i zadania Afgańskiej Policji Państwowej

nego rodzaju szkielet, który mimo że potrzebuje pewnych wskazanych wcześniej
modyﬁkacji, to całkiem dobrze prezentuje się na papierze. Podział na ﬁlary jest
zasadny, jednak każdy z nich ma nazbyt militarny charakter i zmaga się licznymi
problemami. W praktyce ANA nie jest w stanie skutecznie realizować powierzonych jej funkcji, szczególnie tych stricte policyjnych. W procesie transformacji
ANA należy skupić się nie tylko na kwestii jej liczebności, ale przede wszystkim
na jakości wyszkolenia i wyekwipowania oraz przejrzystości działania tej instytucji. To z kolei wymaga wzmożonego wsparcia społeczności międzynarodowej.
Błędnym kierunkiem działania jest więc ograniczanie zaangażowania osobowego
w Afganistanie, w tym zmniejszanie liczby zagranicznych instruktorów.

Ключевые слова: Афганская национальная полиция, ООН, Соединенные Штаты,
подготовка/обучение.
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Robotyzacja wojny

Uwagi wstępne
Historia wojen skwapliwie odnotowuje zmiany, które w sposób rewolucyjny
prowadziły do przekształcenia obrazu pola bitwy. Wydaje się, że stoimy obecnie
u progu kolejnej rewolucji, związanej z zastosowaniem robotów w działaniach
zbrojnych. Zwolennicy takiego podejścia mówią o tzw. robolucji (rebolution)1.
Termin ten, powstały z połączenia słów robotyzacja i rewolucja, opiera się na założeniu, że robotyzacja prowadzi do rewolucyjnych zmian i stanowi punkt zwrotny
w historii militarnej. Co więcej, zmiany w charakterze wojny powodowane przez
roboty są bardziej dogłębne niż wcześniejsze rewolucje – przeobrażeniu ulega bowiem nie tyle sposób, w jaki prowadzi się wojnę, ile to, kto ją prowadzi (robot zamiast człowieka)2. Rozwój robotów bojowych powodować ma podważenie podstawowego determinantu wojny, którym bynajmniej nie jest zabijanie, ale ryzyko
bycia zabitym.
Z drugiej strony robotyzacja jawi się jako przejaw raczej ewolucji niż rewolucji
– jako oczywista kontynuacja dążenia do zwiększenia zasięgu uzbrojenia i zwiększenia dystansu między walczącymi, które dotychczas ograniczone były przez spadającą wraz z zasięgiem precyzję3. Cała historia uzbrojenia postrzegana może
być jako dążenie do zapewnienia wojującemu ﬁzycznego bezpieczeństwa (żeby
wspomnieć chociażby postać Achillesa). Roboty bojowe wydają się przeto być
1

A. Windeck, Preface, w: Robots on the Battleﬁeld, Contemporary Issues and Implications for
the Future, red. R. Doaré i in., Fort Leavenworth 2014, s. V.
2
D. Danet, J.-P. Hanon, Digitization and Robotization of the Battleﬁeld: Evolution or Robolution?, w: Robots on the Battleﬁeld…, op.cit., s. XIII.
3
P. Scharre, Robotics on the Battleﬁeld. Part I: Range, Persistence and Daring, Waszyngton
2014, s. 19.
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spełnieniem odwiecznego marzenia twórców broni – o broni pozwalającej porazić
przeciwnika z dystansu, który czyni nas niewrażliwym na jego przeciwdziałanie.
W tym sensie roboty bojowe stanowią ostatnią inkarnację trendu znanego od co
najmniej kilkudziesięciu lat i określanego jako broń kierowana lub, co ostatnio jest
modne, inteligentna.
Artykuł odpowiada na pytanie, na ile proliferacja robotów bojowych stanowi
prawdziwą rewolucję w charakterze, a być może nawet naturze wojny, a na ile
jest kontynuacją istniejących wcześniej tendencji. Podstawą do odpowiedzi na tak
postawione pytanie musi być precyzyjne zdeﬁniowanie pojęcia robot. Następnie
zaprezentowane zostały potencjalne następstwa wynikające z zastosowania robotów bojowych, nie tylko w wymiarze czysto militarnym, ale w szerszym ujęciu –
społecznym, politycznym i kulturowym.

Czym (a może kim) jest robot?
Słowo robot zostało po raz pierwszy zastosowane przez czeskiego pisarza Karla
Čapka. Pojawiło się w sztuce R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti) – Uniwersalne roboty Rossuma z roku 19214. Według pisarza termin ten wymyślił jego brat
Josef. Etymologia terminu robot odnosi się do występującego w wielu językach
słowiańskich słowa „robota”, oznaczającego ciężką pracę. Tym właśnie zajmować
miały się roboty występujące w sztuce R.U.R. Roboty Čapka były jednak sztucznie
produkowanymi istotami stworzonymi na podłożu biologicznym, czyli organizmami żywymi. Stanowią one raczej wariację na temat mitu o Golemie czy monstrum
powołanego do życia przez doktora Frankensteina w powieści Mary Shelley.
Współczesna wizja robota zakładająca, że jest on istotą elektromechaniczną,
pojawiła się w opowiadaniu Isaaca Asimova Runaround (Zabawa w berka) z roku
19425. Robot jest więc maszyną (czyli urządzeniem technicznym wykonującym
pracę na podstawie przekształceń energii), a dokładniej fuzją maszyny i komputera.
Najczęściej przywoływana deﬁnicja robota zakłada, że jest on maszyną, która czuje, myśli i działa. Co więcej, działa w rzeczywistym, a nie symulacyjnym
środowisku. Innymi słowy, robot jest komputerem (jego zadanie to myślenie) wyposażonym w sensory (odpowiedzialne za odczuwanie) i efektory (działanie)6.
Rozumienie tych czynności nie jest bynajmniej oczywiste (dotyczy to w szczególności myślenia) i nie wszystkie urządzenia określane powszechnie robotami są
zdolne do ich wykonywania. Wyposażenie w sensory powoduje, że robot nie wymaga do funkcjonowania bezpośredniej interwencji człowieka (tak jak komputer
wymagający np. operacji na klawiaturze czy myszce), ale ma zdolność kierowania
się bodźcami płynącymi bezpośrednio ze środowiska. Efektory z kolei warunkują
zdolność do niecyfrowego oddziaływania na środowisko w przeciwieństwie do
4

K. Čapek, R.U.R.(Rossum’s Universal Robots), Nowy Jork 2004.
I. Asimov, Ja, Robot, Poznań 2013.
6
P. Lin, G. Bakey, K. Abney, Autonomous Military Robotics: Risk, Ethics, and Design, Waszyngton 2008, s. 101.
5
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komputera, który sam w sobie jest zdolny tylko do oddziaływania cyfrowego, czyli
manipulacji danymi. Robot jest natomiast zdolny do manipulacji obiektami ﬁzycznymi.
Możliwość ﬁzycznego oddziaływania na środowisko implikuje fakt, że robot
musi być albo ruchomy, albo ruchoma musi być jakaś jego część składowa. Nie
jest natomiast wymagana mobilność, czyli zdolność do przemieszczania się z jednej lokalizacji do drugiej, chociaż wiele robotów jest mobilnych. Jedne z pierwszych urządzeń określanych mianem robotów były właśnie stacjonarne. Maszyna
Unimate zaprojektowana w 1961 r. przez George’a Devola była w zasadzie programowanym ruchomym ramieniem, które znalazło zastosowanie przy produkcji
samochodów7.
Pierwsze roboty mobilne to Elmer i Elsie, żółwiokształtne urządzenia skonstruowane przez Williama Greya Waltera pomiędzy 1948 a 1949 r. Posiadały one
sensory (fotocele do lokalizowania światła i zderzaki do detekcji przeszkód) oraz
efektory (zdolność poruszania się). Urządzenia te więc czuły i działały, ale nie
myślały. Opierały się wyłącznie na wbudowanych schematach zachowań, takich
jak omijanie przeszkód czy kierowanie się w stronę światła. Ich funkcjonowanie
oparte było na prostej reaktywności – bodziec wprost wywoływał reakcję – nie
były więc robotami w pełnym znaczeniu tego słowa. Pierwszy raz architekturę
sense-think-act (inaczej zwaną sense-plan-act) zastosowano w robocie Shakey,
zbudowanym w Stanford Research Laboratories w 1969 r. W przeciwieństwie do
schematu, w którym bodziec wprost wywoływał reakcję, a sensory były bezpośrednio połączone z efektorami (bez etapu „myślenia”), Shakey opierał się na architekturze, w której sensory dostarczały sygnały do warstwy odpowiedzialnej za
„myślenie”. Moduł odpowiedzialny za myślenie, będący jedną z pierwszych aplikacji sztucznej inteligencji, nazwany został Stanford Research Institute Problem
Solver (STRIPS)8.

Czy maszyny mogą myśleć?
Pytanie „Czy maszyny mogą myśleć?” rozważane było już w słynnym artykule
Alana Turinga z 1950 r. pt. Computing Machinery and Intelligence9. Dokładne
określenie, czym jest albo może być myślenie istot innych niż ludzie, nadal jest
sprawą otwartą. Turing koncentrował się na zdolnościach komunikacyjnych, wychodząc z założenia, że używanie języka jest specyﬁczną cechą ludzi, więc i inne
istoty inteligentne powinny być zdolne do konwersacji. Takie podejście narażone
jest jednak na zarzut antropocentryzmu i prowokuje zasadne pytanie: czy inteligencja maszyn musi sprowadzać się do naśladownictwa ludzkiej inteligencji. Z punktu
7

G.E. Munson, The Rise and Fall of Unimation Inc., A story of robotics innovation & triumph
that changed the world, „Robot Magazine” 2010, http://www.botmag.com/the-rise-and-fall-of-unimation-inc-story-of-robotics-innovation-triumph-that-changed-the-world/ [dostęp: 30.09.2015].
8
M. Dawson, B. Dupuis, M. Wilson, From Bricks to Brains: The Embodied Cognitive Science
of LEGO Robots, Edmonton 2010, s. 199–203.
9
A. Turing, Computing Machinery and Intelligence, „Mind” 1960, nr 59/236, s. 433–460.
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widzenia robotów stosowanych na polu walki zdolność do konwersacji nie wydaje
się bynajmniej cechą najistotniejszą.
Zakładając, że myślenie – niezależnie od tego, jak je zdeﬁniujemy – jest z pewnością czymś zdecydowanie bardziej skomplikowanym niż proste działanie oparte
na schemacie bodziec–reakcja (które można porównać do odruchów bezwarunkowych u istot żywych), moduł odpowiedzialny za myślenie powinien cechować się
trzypoziomową architekturą. Najniższa, reaktywna warstwa to proste zależności
typu bodziec–reakcja. Pośrednia dostarcza wglądu w warstwę reaktywną i umożliwia przekształcenia komend (z warstwy deliberatywnej) w działania. Z kolei najwyższa, deliberatywna warstwa jest rodzajem sztucznej inteligencji i odpowiada
za takie zadania, jak planowanie czy współpraca z ludźmi10.
Samo pojęcie sztucznej inteligencji, zaproponowane przez Johna McCarthy’ego
w 1956 r., jest niezwykle kontrowersyjne, zwłaszcza że wśród naukowców nie ma
zgody nawet co do tego, czym jest myślenie oraz inteligencja. Najczęściej przywołuje się w tym kontekście zdolność do adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań, umiejętność dostrzegania zależności i relacji czy też
zdolność uczenia się11. Wcześniejsze rozumienie inteligencji sprowadzało się do
zdolności do przetwarzania informacji (jest to wszakże czynność, którą komputery
wykonują najlepiej), z tym że przetwarzania twórczego, noszącego znamiona abstrakcji, a nie czysto mechanicznego. Obecnie podkreśla się również konieczność
posiadania zdolności w sferze emocjonalnej.
W badaniach na temat sztucznej inteligencji wyróżniamy dwa nurty – silna
sztuczna inteligencja oraz słaba sztuczna inteligencja. Poglądy określane jako silna
sztuczna inteligencja zakładają, że odpowiednio zaprogramowany komputer jest
równoważny ludzkiemu umysłowi, a więc komputery myślą naprawdę, a nie tylko
symulują myślenie. Podstawą do takiego ujęcia jest kognitywistyczny pogląd, że
myślenie to w zasadzie manipulacja symbolami oparta na pewnych regułach (czyli
coś, w czym komputery są bardzo dobre)12. Komputer może się charakteryzować
stanami poznawczymi, a to, że na razie nie udało się takich komputerów skonstruować, nie znaczy, że jest to niemożliwe.
Daniel Dennet twierdzi, że zbudowanie myślącego, a nawet świadomego robota jest teoretycznie możliwe (sztuczny mózg jest z zasady tak samo możliwy,
jak sztuczne serce, tyle że znacznie bardziej skomplikowany), gdyż ludzie są swego rodzaju robotami – skomplikowanymi samokontrolującymi się, samodzielnie
podtrzymującymi swoje funkcjonowanie ﬁzycznymi mechanizmami, działającymi
zgodnie z określonymi regułami, w przypadku ludzi analogicznymi do reguł kierujących funkcjonowaniem innych ﬁzycznych procesów w bytach ożywionych, np.

10

P. Lin, G. Bakey, K. Abney, op.cit., s. 19.
K. Różanowski, Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse, zagrożenia, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2007, nr 2, s. 110.
12
A. Newell, H. Simon, Computer Science as Empirical Enquiry: Symbols and Search, „Communications of the ACM” 1976, nr 3/19, s. 113–126.
11
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procesami metabolicznymi13. Bariery niepozwalające na zbudowanie świadomych
maszyn mają charakter nie teoretyczny, ale przyziemny, ekonomiczny. Po prostu
będzie to kosztowało zbyt dużo.
Z kolei przykładem myślenia w duchu słabej sztucznej inteligencji jest zaprezentowany przez Johna R. Searle’a eksperyment myślowy, tzw. chiński pokój,
który ukazuje różnice między rozumieniem a zdolnością do manipulowania symbolami14. Bohater eksperymentu znajduje się w pokoju z napisami w języku chińskim i dysponuje instrukcją postępowania dotyczącą języka chińskiego, napisaną
w zrozumiałym dla niego języku. Po jej przyswojeniu jest w stanie dokonywać
manipulacji chińskimi symbolami, symulując znajomość chińskiego, choć tak naprawdę go nie zna. Tak właśnie mają funkcjonować komputery – jedynie symulują myślenie (tylko operują symbolami, czyli działają, opierając się na regułach
syntaktycznych), a nie myślą naprawdę, nie rozumieją sensu reguł (syntaktyka nie
prowadzi do semantyki, nie wyjaśnia znaczeń). Jest to tzw. problem nabierania
znaczeń przez symbole (symbol grounding problem)15. Według przedstawicieli
nurtu tzw. słabej sztucznej inteligencji komputery są zdolne tylko do symulowania
inteligencji.

Człowiek poza pętlą decyzyjną
Niezależnie od tego, jak zdeﬁniujemy myślenie, zakłada się, że jego nieodłącznym komponentem jest podejmowanie decyzji. Robot musi mieć więc zdolność
podejmowania decyzji i działania względem otoczenia – reagowania na otoczenie
i wpływania na nie. Jeśli więc przyjmiemy, że robotem jest maszyna, która czuje, myśli (w sensie reﬂeksyjnym, a nie „mechanicznym”) i działa, wykluczamy
z tej grupy zarówno komputery (nie czują i nie działają w sensie ﬁzycznym), jak
i proste maszyny, chociażby toster czy ekspres do kawy (niezależnie od deﬁnicji
myślenia oczywiste jest, że tej zdolności nie można im przypisać). Na tej samej
zasadzie za roboty nie mogą być uznane miny – są one co prawda autonomiczne,
charakteryzują się wrażliwością na bodźce zewnętrzne i możliwością reagowania
na nie (przez eksplozję), ale ich funkcjonowanie oparte jest na prostej zależności
bodziec–reakcja. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się w przyszłości min
prawdziwie inteligentnych – wtedy będzie je można uznać za rodzaj robotów, zakładając, że do tej kategorii zaliczymy również urządzenia „samobójcze”, w których działanie oznacza zniszczenie urządzenia (o wątpliwościach w tym zakresie
w dalszej części tekstu).
Gdy rozważa się o robotach bojowych i kwestii ich demarkacji od innych rodzajów uzbrojenia, zamiast nieco abstrakcyjnej kwestii myślenia, bardziej użyteczną kategorią wydaje się kategoria autonomii. Zagadnienie autonomii jest również
13
D. Dennett, Consciousness in Human and Robot Minds, w: Cognition, Computation, and
Consciousness, red. M. Ito, Y. Miyashita, E.D. Rolls, Oxford 1997, s. 17–29.
14
J.R. Searle, Minds, Brains, and Programs, „The Behavioral and Brain Sciences” 1980, nr 3,
s. 417–424.
15
S. Harnad, The Symbol Grounding Problem, „Physica” 1990, nr 42, s. 335–346.
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wieloaspektowe, ale w uproszczeniu można ująć, że jest to możliwość działania
w realnym środowisku bez zewnętrznej ingerencji (czyli w przypadku robotów,
bez ingerencji człowieka). Autonomia rozumiana jest albo jako krańcowa automatyzacja (automatyzacja zakłada transformację działania w zmechanizowane kroki,
które maszyna jest w stanie wykonać samodzielnie, autonomia to więc zdolność do
wykonania wszystkich lub prawie wszystkich kroków bez ingerencji operatora),
albo jako przeciwieństwo automatyzacji (systemy niepodążające po wyspecyﬁkowanej ścieżce, ale podejmujące własne decyzji, chociaż w oparciu określone reguły; ich zachowanie nie może być więc w pełni zaprogramowane i zakłada pewien
stopień elastyczności i nieprzewidywalności)16.
Maszyna w pełni autonomiczna będzie więc cechowała się zdolnością do
kształtowania swojego zachowania, które nie wypływa bezpośrednio ze sposobu
jej zaprogramowania oraz możliwością działania bez ingerencji operatora (human
out of the loop – wyeliminowanie człowieka z pętli decyzyjnej, rozumianej jako
pętla OODA obserwacja–orientacja–decyzja-działanie Johna Boyda17). Co więcej, typ funkcji, która ma być wykonywana autonomicznie, musi charakteryzować
się znacznym stopniem komplikacji (chociaż jest to kryterium mało precyzyjne)
– różne działania wymagają bowiem różnego poziomu zdolności poznawczych
maszyny18. W kontekście maszyn bojowych zadanie rozróżnienia samolotu od
celu pozornego jest znacznie prostsze niż rozróżnienie żołnierza od cywila. Z tym
pierwszym radzą sobie systemy samonaprowadzania rakiet przeciwlotniczych,
których nie traktuje się jako robotów (chociaż linia podziału nie jest tak wyraźna,
jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać), to drugie jest najpoważniejszym
wyzwaniem stojącym przed konstruktorami robotów autonomicznych i głównym
problemem praktycznym tzw. etyki robotów bojowych.
Wydawałoby się oczywiste, że wyeliminowanie człowieka z pętli decyzyjnej
niejako automatycznie oznacza, że nie ma go także na pokładzie autonomicznej
maszyny. W rzeczywistości ta zależność jest nieco bardziej skomplikowana. Teoretycznie robot nie musi być bezzałogowy. Można sobie wyobrazić robota, który
częściowo podejmuje własne decyzje, a częściowo – względem innych operacji
– podejmuje je znajdujący się na pokładzie operator. Z czasem, dzięki rozwojowi
technologii cyborgizacji, mogłoby dojść do zatarcia różnicy między człowiekiem
a maszyną. Obecnie ten „hybrydowy” sposób działania, także łączący decyzyjność
człowieka i maszyny, tyle że w znacznie mniej futurystycznym wydaniu, realizowany jest przez połączenie autonomii i zdalnego sterowania.
Oprócz robotów bezzałogowych, określanych jako unmanned (nieprzenoszących na pokładzie operatora bądź załogi, która steruje robotem), wyróżnia się także
roboty uninhabited („niezamieszkane”, bez człowieka na pokładzie). Te dwie ka16
D.G. Johnson, M.E. Noorman, Responsibility Practices in Robotic Warfare, „Military Review” 2014, maj–czerwiec, s. 14–16.
17
W.C. Marra, S.K. McNeil, Understanding “the Loop”: Regulating the Next Generation of
War Machines, „Harvard Journal of Law & Public Policy” 2012, nr 36, s. 1139–1185.
18
P. Scharre, op.cit., s. 13.
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Co jest, a co nie jest robotem bojowym?
Roboty bojowe można traktować jako kolejne ogniwo rozwoju tzw. broni inteligentnej (smart weapnon). Wszak posiadanie inteligencji i zdolność do myślenia są wyróżnikiem robotów. Określenie „broń inteligentna” jest pojęciem o nieco
rozmytym znaczeniu, zdecydowanie bardziej precyzyjny charakter ma określenie
precision-guide munition (PGM) – amunicja precyzyjnego rażenia, dosłownie
amunicja precyzyjnie kierowana. Pod tą nazwą kryje się broń, która używa układu
poszukującego do namierzenia energii będącej odbiciem celu lub punktu celowania, przetwarzając ją w komendy kierujące broń do celu20.
W przypadku broni inteligentnej kluczowy jest więc system kierowania. Wyróżniamy trzy rodzaje systemów kierowania: programowe (pocisk porusza się
po zaprogramowanej wcześniej trasie), zdalne kierowanie (według sygnałów zewnętrznych) oraz samonaprowdzanie. W tym ostatnim przypadku broń (zazwyczaj pocisk) działa w sposób autonomiczny. Pojawia się dylemat, czy pocisk (np.
przeciwlotniczy), który wykorzystuje metodę samonaprowadzania, można określić
mianem robota (co więcej, robota autonomicznego). Broń korzystająca z samonaprowadzania jest przecież obrazowo określana jako broń ﬁre & forget, czyli „odpal
i zapomnij”, co ma podkreślać zdolność do działania w trybie autonomicznym, bez
ingerencji człowieka.
Przedstawienie precyzyjnej linii podziału między amunicją precyzyjnego rażenia a robotami bojowymi rodzi wiele kontrowersji. Z punktu widzenia deﬁnicji
robota pociski, które są wystrzeliwane bez wskazania konkretnego celu, lecz same
podejmują decyzję o jego wyborze, mogą być uznane za rodzaj robota bojowego21.
Pociski korzystające z samonaprowadzania są bowiem zdolne do podejmowania
autonomicznych decyzji, przede wszystkim w zakresie wyboru celu. Co prawda,
pociski samonaprowadzające bliskiego zasięgu, np. przeciwpancerne, wystrzeliwane są zazwyczaj w trybie lock-on before launch (LOBL), gdzie wyboru celu
dokonuje operator przed odpalaniem, natomiast w przypadku pocisków o większym zasięgu, np. przeciwlotniczych czy przeciwokrętowych, wystrzeliwuje się je
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tegorie nie są tożsame. Projektuje się już bowiem roboty, które byłyby bezzałogowe (autonomiczne lub zdalnie sterowane), ale nie uninhabited. Na pokładzie nie
byłoby załogi obsługującej robota, ale mógłby on przewozić ludzi, np. służyć do
ewakuacji rannych (bezzałogowa wersja śmigłowca K-MAX przeszła w 2015 r.
pierwsze testy w realizacji tego typu operacji19).

19
B. Stevenson, K-MAX carries out medical evacuation demo, Flightglobal, https://www.
ﬂightglobal.com/news/articles/auvsi-k-max-carries-out-medical-evacuation-demo-411880/ [dostęp:
28.10.2015].
20
Ch. B. Puckett, In this era of “smart weapon”. Is a state under an international legal obligation to use precision-guided technology in armed conﬂict, „Emory International Law Review” 2004,
nr 18/2, s. 648.
21
R. Crootof, The killer robots are here: legal and policy implications, „Cardozo Law Review”
2015, nr 36/5, s. 1848.
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w rejon spodziewanej obecności celu, zakładając, że z kolejnymi etapami rakieta
poradzi sobie samodzielnie (tryb lock-on after launch – LOAL). Przykładem może
być atak przeprowadzony przez Argentyńczyków w czasie wojny o Falklandy.
25 maja 1982 r. dwa pociski Exocet typu woda-woda, zostały wystrzelone w kierunku zgrupowania brytyjskiej ﬂoty. Argentyńczycy mieli nadzieję na porażenie
ﬂagowego okrętu przeciwnika, lotniskowca HMS Hermes, ale pociski „dokonały
własnego wyboru”, naprowadzając się na cel, który nie emitował zakłóceń elektromagnetycznych – transportowiec MV Atlantic Conveyor22. Do samodzielnego
wyboru celów są również zdolne artyleryjskie pociski przeciwpancerne 155 mm
Bonus i SMArt, które nadlatują w rejon, w którym znajdować się ma zgrupowanie
przeciwnika, po czym samodzielnie wykrywają cel i naprowadzają się na niego.
Niektóre deﬁnicje robota dodają więc kolejne wymaganie, które pozwoliłoby
na rozróżnienie robotów od broni z układem samonaprowadzania – możliwość
wielokrotnego użycia23. O mglistej granicy między tymi rodzajami broni świadczy istnienie bezzałogowych aparatów latających Harop i Harpy, produkowanych
przez izraelską ﬁrmę IAI. Tryb ich działania zakłada patrolowanie wskazanego
rejonu i naprowadzenie się na źródło wrogiej emisji elektromagnetycznej24. W zasadzie są one więc rodzajem przeciwradiolokacyjnego pocisku manewrującego,
wyróżniającego się spośród innych tego rodzaju pocisków nietypowym napędem
(tłokowy silnik spalinowy zamiast silnika rakietowego), niewielką prędkością lotu
i długim czasem patrolowania. Określane są one jednak jako Unmanned Aerial
Vehicle (UAV), czyli bezzałogowe statki latające. Aparaty tego rodzaju, nazywane
powszechnie dronami, przywoływane są obecnie właśnie w kontekście robotyzacji
pola walki i określane jako forpoczta tego trendu, choć ze względu na jednorazowość powinny być raczej zaliczone do bardziej tradycyjnych rodzajów broni
(a właściwie amunicji) precyzyjnie kierowanej.
Z konstrukcyjnego punktu widzenia powtarzalność użycia wydaje się być dobrym kryterium różnicującym systemy cechujące się autonomicznością i elastycznością, ale używane tylko do misji „samobójczych”, od robotów w pełnym znaczeniu tego słowa. Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia tzw. etyki robotów,
czyli np. zgodności ich stosowania z kryteriami międzynarodowego prawa humanitarnego, jest to kwestia absolutnie bez znaczenia. Zakładając hipotetyczną sytuację spowodowania oﬁar wśród ludności cywilnej wskutek błędnej decyzji podjętej przez system autonomiczny, fakt, czy decyzję tę podjął system jednorazowy czy
system wielokrotnego użytku, wydaje się kwestią absolutnie marginalną.
Dlaczego więc w przypadku dotychczas skonstruowanych i użytkowych systemów autonomicznych (czyli pocisków samonaprowadzających zdolnych do sa22

N. Polmar, Aircraft Carriers: A History of Carrier Aviation and Its Inﬂuence on World Events,
Volume II: 1946–2006, Waszyngton 2008, s. 322.
23
N. Sharkey, Saying ‘No?’ to Lethal Autonomous Targeting, „Journal of Military Ethics” 2010,
nr 9/4, s. 370.
24
B.J. Cobb, Adaptive Discrete Event Simulation for Analysis of Harpy Swarm Attack, Naval
Postgraduate School – Monterey, California, s. 3–5, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a552529.
pdf [dostęp: 30.10.2015].
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modzielnego wyboru celów) nie pojawiają się kontrowersje związane z możliwością utraty kontroli nad działaniami tego rodzaju urządzenia? Być może z powodu
względnej prostoty tych systemów. Wymagania stawiane autonomicznym robotom
bojowym, a co za tym idzie – obawy z nimi związane, są jednak dużo większe.
Zakłada się, że będą one zdolne do podejmowania znacznie bardziej złożonych
decyzji niż w przypadku obecnie istniejących systemów autonomicznych (np. będą
zdolne do rozróżnienia żołnierzy od ludności cywilnej).
Dylemat dotyczący złożoności podejmowania decyzji nie znalazł dotychczas
jednoznacznego rozstrzygnięcia. Nie ma zgody, czy systemy przeciwlotnicze
zdolne do działania w trybie autonomicznym i charakteryzujące się dużymi możliwościami przetwarzania danych – zdolne do wyszukiwania i śledzenia celów,
klasyﬁkacji zagrożeń, podjęcia decyzji o otwarciu ognia oraz do prowadzenia i korygowania ognia – są robotami. Czy działanie podejmowane przez taki system jest
wystarczająco skomplikowane, by mówić o autonomii zamiast o automatyzacji?
O tym, że tego typu systemy już dawno posiadły możliwość podejmowania decyzji wpływających na ludzkie życie, świadczy omyłkowe zestrzelenie irańskiego
samolotu pasażerskiego z 290 osobami na pokładzie przez amerykański krążownik
USS Vincennes 3 lipca 1988 r. System kierowania ogniem Aegis, w jaki wyposażony był okręt, sklasyﬁkował samolot jako irański myśliwiec i, obawiając się, że
podejmuje on próbę ataku na jednostkę, zdecydował o odpaleniu rakiet przeciwlotniczych SM-2MR. Co prawda, załoga okrętu miała możliwość zmiany tej decyzji, jednak zdała się ona na błędną, jak się okazało, ocenę dokonaną przez system
komputerowy25.

Zmiana reguł gry
Obecną sytuację robotów porównać można do sytuacji czołgów podczas I wojny światowej. Jedne i drugie są rewolucyjną technologią znajdującą się na początku drogi rozwojowej. Obecnie egzystują w niszy, ale mają ogromny potencjał,
by stać się technologią zdolną zmienić reguły gry na polu walki (game-changing
technology). By tak się stało, dokonać musi się nie tylko przełom w zakresie dojrzałości technicznej, ale także w sferze doktrynalnej. Historia czołgów dostarcza
aż nadto wymownego przykładu, że kraj, który jako pierwszy skonstruuje i zastosuje na polu walki dany rodzaj broni, nie musi automatycznie być tym, który
z powodzeniem wykorzysta jego możliwości. W przypadku czołgów Brytyjczycy,
mimo pionierskich doświadczeń z I wojny światowej, z powodu doktrynalnego
marazmu czasu międzywojnia, dali się pod tym względem wyprzedzić Niemcom.
W zakresie robotów prym wiodą obecnie armie amerykańska i izraelska, otwarte
jednak pozostaje pytanie, kto pierwszy opracuje całościową doktrynę wykorzystania robotów na polu walki. Oprócz kwestii technicznych i doktrynalnych należy
25

G.I. Rochlin, Iran Air Flight 655 and the USS Vincennes. Complex, Large-Scale Military
Systems and the Failure of Control, w: Social Responses to Large Technical Systems, Control and
Anticipation, red. T.R. La Porte, Berkeley 1989, s. 99–125.
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pokonać opór przed radykalnymi zmianami, typowy dla, z natury konserwatywnych, organizacji militarnych. Historia wojskowości dostarcza wielu przykładów,
gdy rewolucyjne rodzaje uzbrojenia musiały sobie torować drogę wśród uprzedzeń
kasty oﬁcerskiej (np. zastąpienie żaglowców parowcami czy koni pojazdami mechanicznymi). Dodatkowym czynnikiem opóźniającym rozwój nowych technologii jest zasadna obawa przed tzw. overinnovation – techniczną innowacją, która
mimo wielkich nadziei okaże się, z taktycznego punktu widzenia, w najlepszym
razie niszą, a w najgorszym – ślepą uliczką. Przykładami mogą być dwusilnikowe
myśliwce (tzw. samoloty pościgowe) pod koniec lat 30. czy tzw. czołgi rakietowe
rozwijane w USA i ZSRR w latach 60. XX w.
Potencjalna robotyzacja pola bitwy rozważana jest przede wszystkim z punktu
widzenia niezaprzeczalnych zalet wynikających z możliwości robotów. Podstawową i niejako oczywistą korzyścią jest wyeliminowanie ryzyka dla żołnierzy. Nieprzypadkowo jednym z pierwszych militarnych zastosowań urządzeń określanych
powszechnie jako roboty (chociaż ze względu na wykorzystanie zdalnego sterowania nie zawsze spełniających deﬁnicyjne kryteria robota) są operacje o najwyższym stopniu ryzyka, czyli rozpoznanie lotnicze nad terytorium nieprzyjaciela oraz
neutralizacja min i innych urządzeń wybuchowych.
Kolejną zaletą jest możliwość projektowania maszyn o lepszych osiągach.
Największe możliwości w tym zakresie rysują się przed bezzałogowymi statkami
powietrznymi. Wyeliminowanie pilota pozwala konstruować maszyny charakteryzujące się nieosiągalną dla maszyn załogowych długotrwałością lotu (przykładowo Northrop Grumman RQ-4 „Global Hawk” jest zdolny do wykonywania lotów
trwających powyżej 33 godzin26), a także zdolnością do wykonywania manewrów
z niespotykanymi w maszynach załogowych przeciążeniami (to jak dotychczas
możliwość).
Do pewnego stopnia zaletami tymi wykazywać mogą się już maszyny zdalnie sterowane. I rzeczywiście, obecnie wykorzystywane drony, osiągające długotrwałość lotu rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, są najwyżej częściowo
autonomiczne. Przykładowo, Predatory i Reapery zdolne są do wykonania samodzielnego startu i lądowania, a także do nawigowania w trybie autonomicznym,
jednak bardziej skomplikowane działania, zwłaszcza związane z wykorzystaniem
uzbrojenia, realizowane są w trybie zdalnego sterowania lub w trybie nadzoru27.
Taki „hybrydowy” system kierowania wydaje się optymalny zarówno z powodu
ograniczeń technologicznych w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, jak i z powodów etycznych – oporu przed powierzeniem maszynie decyzji w sprawie życia i śmierci. Nie znaczy to jednak, że nie ma on słabości. Najpoważniejszą jest
możliwość zakłócenia kanałów łączności albo wręcz przejęcia kontroli nad nimi

26
R. Coppinger, Northrop Grumman Global Hawk Block 20 achieves 33h endurance, Flightglobal, https://www.ﬂightglobal.com/news/articles/northrop-grumman-global-hawk-block-20-achieves33h-e-222768/ [dostęp: 30.10.2015].
27
W.C. Marra, S.K. McNeil, op.cit., s. 1159–1160.
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przez przeciwnika28. Najprawdopodobniej taki scenariusz udało się zrealizować
Irańczykom, którzy sprowadzili na ziemię i przejęli w stanie praktycznie nieuszkodzonym amerykański rozpoznawczy dron RQ-170 „Sentinel”29.
Kolejną wadą zdalnego sterowania i motywacją do rozwoju systemów autonomicznych jest opóźnienie w przesyle komend kierowania. W przypadku łącz satelitarnych, a tylko takie umożliwiają sterowanie o zasięgu globalnym, opóźnienie
to wynosi ok. jednej sekundy. Nie jest to duży problem, gdy chodzi o stosunkowo
proste misje rozpoznawcze, natomiast praktycznie eliminuje ono możliwość skutecznego prowadzenia walk powietrznych przeciwko maszynom załogowym. Dodatkowo dochodzą problemy z „czuciem” maszyny, które w sposób oczywisty jest
wyeliminowane w przypadku zdalnego sterowania (brak oporu i informacji zwrotnej na drążku sterownym, brak odczuwania wibracji czy ruchów powietrza)30.
W przypadku maszyn mających zastąpić samoloty myśliwskie rozwiązaniem wydaje się być tylko ich maksymalna autonomizacja, tak by kluczowe decyzje były
podejmowane na pokładzie maszyny, przez układ sztucznej inteligencji, a nie przez
operatora usytuowanego poza maszyną.
Według części ekspertów autonomiczne roboty bojowe mogą potencjalnie stanowić rozwiązanie błędnego koła, w które zapędzili się twórcy wielu współczesnych rodzajów uzbrojenia – ogromnego wzrostu kosztów jednostkowych broni
(trend ten opisywany jest przez prawo Augustine’a31). W efekcie nowoczesne,
ale i niezwykle kosztowne uzbrojenie produkuje się w znacznie krótszych seriach
niż kiedyś. Najłatwiej trend ten zaobserwować na przykładzie tzw. major combat
platforms, czyli np. samolotów czy czołgów. Co prawda, od czasów informatycznej rewolucji w sprawach wojskowych (Revolution in Military Affairs, RMA)32
uznaje się prymat jakości kosztem ilości, ale założenie to nie w każdym przypadku
się sprawdza, a przewaga jakościowa może okazać się niewystarczająca. W sytuacji, gdy jakość przestaje być domeną armii zachodnich, a nowoczesne uzbrojenie
podlega procesowi proliferacji, postuluje się powrót do większej liczby platform
charakteryzujących się niższym kosztem jednostkowym33. Miałoby to stać się
możliwe właśnie dzięki zrobotyzowanym platformom autonomicznym. Co więcej,
dzięki autonomizacji można byłoby kontrolować dużą liczbę platform z pomo28
A. Kim i in., Cyber Attack Vulnerabilities Analysis for Unmanned Aerial Systems, American
Institute of Aeronautics and Astronautics, https://engineering.purdue.edu/HSL/uploads/papers/cybersecurity/cyber-attack-lit-review.pdf [dostęp: 30.10.2015].
29
K. Hartman, Ch. Steup, The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks – An Approach to the
Risk Assessement, NATO CCD COE Publications, s. 7–8, https://ccdcoe.org/cycon/2013/proceedings/d3r2s2_hartmann.pdf [dostęp: 30.10.2015].
30
L. Wallace, Remote Control: Flying a Predator, Flying Magazine, http://www.ﬂyingmag.com/
pilot-reports/turboprops/remote-control-ﬂying-predator [dostęp: 30.10.2015].
31
N.R. Augustine, Augustine’s Law, Nowy Jork 1987.
32
R. Kopeć, Revolution in Military Affairs as Technology-Driven Change in Military Operation, w: Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, red. M. Khosrow-Pour,
Hershey 2014, s. 6534–6542.
33
P. Scharre, op.cit., s. 13.
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cą stosunkowo niewielkiej liczby żołnierzy, co też przyczyniłoby się do redukcji
kosztów.

Wojna bez ryzyka
Roboty bojowe już stały się elementem zbiorowej wyobraźni, chociaż jeszcze nie osiągnęły stadium autonomii. Traktowane są one często jako symbol
zła oraz arogancji zachodnich społeczeństw. Przede wszystkim przywołuje się
w tym kontekście operacje realizowane z wykorzystaniem uzbrojonych dronów, określane jako selektywna eliminacja (targeted killing) osób podejrzanych
o działalność terrorystyczną. Działania takie traktuje się jako wojnę prowadzoną
z wygodnego fotela (armchair warfare)34, a operatorów oskarża się – chyba nie
do końca słusznie – o prezentowanie tzw. mentalności play station35. Zakłada
ona, że operatorzy sterujący dronami z bezpiecznych baz w Stanach Zjednoczonych postrzegają rzeczywistość na podobieństwo gry komputerowej i prezentują
w związku z tym nadmierną tendencję do szybkiego i często bezreﬂeksyjnego
otwierania ognia.
Wykorzystanie robotów może być uznane za przejaw tzw. risk-transfer militarism, czyli wojen prowadzonych w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć ryzyko dla własnych żołnierzy, przerzucając go na inne podmioty36. Minimalizacja
strat własnych stała się centralnym imperatywem działań wojennych prowadzonych przez społeczeństwa zachodnie od czasów Pustynnej Burzy, która wyznaczyła niezwykle wyśrubowane standardy w tej dziedzinie (148 oﬁar po stronie koalicji
antyirackiej w działaniach bojowych37). Dążenie do eliminacji ryzyka wyrażało
się dotychczas w takich działaniach, jak ograniczenie się do ofensywy powietrznej
(Jugosławia 1999), przerzucenie działań wojennych na lądzie na lokalnych sojuszników (pierwsza faza operacji w Afganistanie), wykorzystanie prywatnych ﬁrm
wojskowych (PMC, private military contractors – działanie typowe dla wojny
w Iraku). Roboty bojowe wydają się idealnie predestynowane do pełnienia roli
kluczowego narzędzia wojen o zminimalizowanym ryzyku w przyszłości.
Dążenie do minimalizacji ryzyka to przejaw tzw. mentalności postheroicznej.
Taką mentalność prezentują, według Edwarda Luttwaka, społeczeństwa zachodnie
– społeczeństwa obawiające się walczyć i ginąć, w których nastąpił upadek etosu wojownika38. Żołnierze armii zachodnich to nie wojownicy, lecz dobrze opła34

J. Olson, M. Rashid, Modern Drone Warfare: An Ethical Analysis, American Society for Engineering Education Southwest Section Conference, s. 2, http://se.asee.org/proceedings/ASEE2013/
Papers2013/157.PDF [dostęp: 30.10.2015].
35
G. Simons, Drone Diplomacy, „The Link” 2011, nr 44(2), s. 11.
36
M. Shaw, Risk-transfer militarism, small massacres and the historic legitimacy of war, „International Relations” 2002, nr 16(3), s. 343–360.
37
The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, Afghanistan,
and Iraq Conﬂicts, red. T.C. Spencer, Santa Barbara 2010, s. 470.
38
E.N. Luttwak, Toward Post-Heroic Warfare: The Obsolescence of Total War, „Foreign
Affairs” 1995, nr 74(3), s. 109–123.
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cani, ukierunkowani na własne kariery profesjonaliści. Co więcej, są oni częścią
społeczności charakteryzujących się gwałtownym spadkiem dzietności, w których
typowe jest posiadanie jednego, najwyżej dwojga dzieci, których śmierć jest dla
rodziny niewyobrażalną tragedią39. To powoduje, że społeczeństwa te są wyjątkowo czułe na straty własne.
Prowadzenie wojen pozbawionych ryzyka śmierci, jeśli w ogólne jest możliwe, pociągnie trudne do przewidzenia następstwa o charakterze psychologicznym.
W wymiarze taktycznym zakłada się, że wykorzystanie robotów pozwoli na bardziej racjonalne działanie przez wyeliminowanie czynnika strachu przed utratą
życia. Panika we własnych szeregach była wszakże jedną z kluczowych przyczyn
przegrywania bitew. Co więcej, wielowymiarowe oddzielenie żołnierza od zabijania (w wymiarze przestrzennym, czasowym, a nawet w pewnym stopniu moralnym
– przez przerzucenie decyzji na autonomiczne maszyny) pozwoli uniknąć awersji
do zabijania, która jest ważnym czynnikiem obniżającym skuteczność, zwłaszcza
w sytuacji, gdy żołnierz bezpośrednio obserwuje swoją oﬁarę40.
W wymiarze strategicznym pojawiają się zarzuty, że możliwość prowadzenia
wojny zrobotyzowanej przyczyni się do obniżenia bariery przed podjęciem decyzji
o rozpoczęciu konﬂiktu zbrojnego41. Argumentacja taka, choć w zasadzie logiczna
i oparta na oczywistych przesłankach (im mniejsze ryzyko, tym łatwiejsza decyzja), prowadzić jednak może do nonsensownych wniosków.
Wszak cały rozwój techniki wojskowej sprowadza się do tego, by zmniejszyć
własne straty i ułatwić zabijanie wroga. Robotyzacja nie jest w tym względzie
żadną nowością. Nie wydaje się, że wpływ tej tendencji na polityków będzie znacząco różnił się od wpływu innych technologii dających przewagę (lub jej iluzję),
chyba że entuzjastom robotyzacji uda się „sprzedać” obraz wojny zrobotyzowanej
jako aktywności absolutnie bezpiecznej dla własnej armii i społeczeństwa. O tym,
że nie jest to zupełnie wykluczone, świadczy przykład wpływu wizji konﬂiktu
prowadzonego zgodnie z duchem tzw. sieciocentrycznego pola walki na decyzję
o wojnie w Iraku w 2003 r.42 Do tej decyzji przyczyniły się nierealistyczne oczekiwania co do prowadzenia wojny chirurgicznej, „czystej”, w skrajnej postaci wręcz
pozbawionej niepewności, Clausewitzowskich „mgły i tarcia”, sprowadzającej się
do tzw. operacji o zamierzonych skutkach (Effect-Based Operations)43. Idąc jednak tym tokiem rozumowania, nie powinnyśmy robić nic, co uczyniłoby wojnę
bardziej „strawną” w obawie przed obniżeniem bariery podjęcia decyzji o wojnie.
Sprowadzając rzecz do absurdu, powinniśmy wręcz uczynić wojnę tak brutalną,
39
Ch. Coker, Waging War Without Warriors? The Changing Culture of Military Conﬂict, Boulder 2002, s. 61–82.
40
D. Grossman, O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach wojny i pokoju, Warszawa 2010, s. 185–189.
41
P.M. Asaro, How Just Could a Robot War Be?, w: Current Issues in Computing and Philosophy, red. P. Brey, A. Briggle, K. Waelbers, Amsterdam 2008, s. 56–58.
42
M.R. Gordon, B.E. Trainor, Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq,
Nowy Jork 2006, s. 6.
43
M.N. Vego, Effect-Based Operations: A Critique, „Joint Forces Quarterly” 2006, nr 41, s. 51–57.
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jak to tylko możliwe, dzięki czemu nikt nie będzie się chciał w nią angażować,
dopóki naprawdę nie będzie to wybór ostateczny (last resort)44.
Zakładając realistyczne oczekiwanie, że wojna zrobotyzowana może ograniczyć, ale nie wyeliminować własne straty, trudno wymagać, by strona dysponująca
taką technologią wystawiała swoich żołnierzy na ryzyko większe niż to konieczne
tylko po to, by walka była równiejsza, bardziej „honorowa”. Nie uważamy wykorzystywania przewagi (nie tylko technologicznej, lecz także innej, np. liczebnej)
za niemoralne, a wręcz odwrotnie – uznalibyśmy za niemoralne, gdyby państwo
nie wykorzystało posiadanej przewagi, by chronić swoich obywateli45. Dla społeczeństw zachodnich to właśnie odwoływanie się do przewagi technologicznej jest
charakterystycznym elementem. Jest ono uważane za jeden z typowych przejawów
tzw. zachodniego sposobu prowadzenia wojen46. Koncepcja „sposobu prowadzenia wojen” zakłada, że sposób wojowania jest odzwierciedleniem kultury danego
społeczeństwa i można wyodrębnić pewne szczególne, względnie trwałe cechy typowe dla danych społeczeństw i ich organizacji militarnych47. Wojny prowadzone
przez Zachód prezentują generalnie model kapitałochłonny, a nie „ludzkochłonny”, chętnie odwołując się do zdobyczy nauki i techniki dla uzyskania przewagi.
Robotyzacja jawi się jako kolejne ogniwo tego procesu.
Zachodni sposób prowadzenia wojen zderza się ze sposobami wywodzącymi się
z innych kręgów kulturowych (co obecnie jest szczególnie widoczne, chociaż analizując historię wojen, nie jest to żaden wyjątek). Często sposoby te zakładają inne
niż przewaga technologiczna środki budowania przewagi militarnej, często charakteryzują się również zupełnie odmiennym podejściem do uznawania pewnych
działań za moralnie uzasadnione lub też godne potępienia. Robotyzacja w starciu
z fundamentalizmem islamskim stanowi podwójne wyzwanie. Po pierwsze, uznawana jest za objaw tchórzostwa Zachodu, za niehonorową formę walki i przejaw
arogancji społeczeństw zachodnich. Po drugie, jeśli rzeczywiście doszłoby do wojny, w której jedną stronę reprezentowałyby tylko roboty i przeciwnik nie mógłby
zabijać żołnierzy (pewne cechy tego typu konﬂiktu mają operacje typu targeted
killing), akty terroryzmu stałyby się uzasadnione zarówno moralnie, jak i instrumentalnie. Skoro bogate i technologicznie zaawansowane społeczeństwo „schowało się” za robotami, atakowanie jego członków, w tym cywili, jest po pierwsze,
jedyną dostępną opcją, po drugie zaś – „sprawiedliwą karą”48.
Postępująca robotyzacja doprowadzi również do pojawienia się trudnych w tej
chwili do przewidzenia asymetrycznych środków walki. Przypuszczać można, że
nasilą się działania zaliczane do obszaru tzw. lawfare. Zakłada on stosowanie prawa humanitarnego jako środka walki, np. wykorzystanie wiedzy o regułach otwar44

P. Lin, G. Bakey, K. Abney, Robots in War: Issues of Risk and Ethics, w: Ethics and Robotics,
red. R. Capurro, M. Nagenborg, Amsterdam 2009, s. 57.
45
P.M. Asaro, op.cit., s. 63.
46
R. Kopeć, Rewolucja w sprawach wojskowych w kontekście zachodniego sposobu prowadzenia wojen, „Kultura i Polityka” 2014, nr 16, s. 66–67.
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cia ognia do budowania taktycznej przewagi49. Lawfare może objawiać się w wykorzystaniu osób uznawanych powszechnie za niewalczące, np. kobiet i dzieci, do
dokonywania ataków przy założeniu, że reguły prawa humanitarnego uniemożliwią albo chociaż utrudnią przeciwdziałanie im. Ewentualnie można specjalnie
sprowokować oﬁary wśród ludności cywilnej i wykorzystać ten fakt propagandowo (za przykład mogą posłużyć działania Hamasu, który ostrzeliwał terytorium
Izraela ze Strefy Gazy, instalując wyrzutnie na obiektach cywilnych; celem było
sprowokowanie uderzenia odwetowego Izraela, które spowodowałoby oﬁary cywilne; gdy Izrael zastosował taktykę „pukania w dach”, wystrzeliwując wcześniej
„ostrzegawczy” pocisk pozbawiony głowicy bojowej, bojownicy Hamasu rzekomo zakazywali dokonywania ewakuacji ludności cywilnej z obiektów, które za
chwilę miały być ostrzelane50). W przypadku zastosowania robotów autonomicznych można wyobrazić sobie zintensyﬁkowanie ataków z wykorzystaniem cywilów przy założeniu, że algorytm robota nie pozwoli na otwarcie ognia do takiego
celu. Innym hipotetycznym scenariuszem jest wykorzystanie dzieci zaopatrzonych
w atrapy broni, czyli de facto nieuzbrojonych, po to tylko, by sprowokować robota do otwarcia ognia i wykorzystać propagandowo fakt zabicia osób nieletnich
i nieuzbrojonych. Obecnie trwają prace nad „komputerową moralnością”, czyli
systemami sterującymi dla robotów uwzględniającymi zagadnienia etyczne, czyli
przede wszystkim międzynarodowe prawo humanitarne konﬂiktów zbrojnych oraz
reguły otwarcia ognia, ale mówi się także o wbudowanym poczuciu winy51. Przeważają jednak obawy, że w warunkach konﬂiktów asymetrycznych, bez wyraźnej
linii frontu, z niewyraźnym podziałem na wrogów i przyjaciół oraz płynną granicą
między walczącymi a niewalczącymi, robotom zabraknie intuicji moralnej, która
cechuje tylko ludzi, nawet jeśli czasami ich zawodzi. Koncepcja „etycznego robota” jawi się więc jako przejaw fałszywej antropomorﬁzacji52.

Wnioski
Deﬁnicja robota pozornie wydaje się prosta i jednoznaczna – to maszyna, która
czuje, myśli i działa. Gdy przeanalizuje się ten termin nieco bardziej dogłębnie, sytuacja przestaje być oczywista. Pierwsza i zasadnicza trudność pojawia się już przy
próbie określenia, na czym polega proces myślenia maszyn. Bardziej użyteczną
49
P.W. Singer, Wired for War. The Robotics Revolution and Conﬂict in the 21st Century, Nowy
Jork 2010, s. 402; S. Magnuson, Robo Ethics. Debate over rules, legality of robots on the battleﬁeld
lagging, expert say, „National Defence” 2009, nr 11, s. 29.
50
S. Erlanger, A Gaza War Full of Traps and Trickery, „New York Times”, 10 stycznia 2009,
http://www.nytimes.com/2009/01/11/world/middleeast/11hamas.html?partner=permalink&expro
d=permalink&_r=0 [dostęp: 17.11.2015]; R. Czulda, Operacja „Protective Edge” w Streﬁe Gazy,
„Nowa Technika Wojskowa” 2014, nr 10, s. 66.
51
R. Arkin, Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid Deliberative/Reactive
Architecture, Georgia Institute of Technology, http://www.cc.gatech.edu/ai/robot-lab/online-publications/formalizationv35.pdf, s. 72–75 [dostęp: 30.10.2015].
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Cross” 2012, nr 94(886), s. 783.

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (49)/2016

51

Rafał Kopeć

kategorią demarkacyjną jest więc autonomia, chociaż również ona nie jest wolna
od niejednoznaczności.
Autonomicznym robotem bojowym będzie maszyna, która jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje o wyborze i porażeniu celów. Dylemat dotyczący
złożoności tych decyzji nie znalazł jednak dotychczas jednoznacznego rozstrzygnięcia. Pojawienie się i upowszechnienie maszyn zdolnych do podejmowania decyzji dotyczących życia i śmierci ludzi zmieni obraz pola bitwy. Ten proces już się
rozpoczął (i mamy już pierwsze oﬁary decyzji podjętych przez komputery), jednak dotychczas obejmował decyzje stosunkowo proste oraz, co ważne, dotyczące
działań podejmowanych w obronie. Wydaje się, że pojawienie się autonomicznych
robotów bojowych zdolnych do realizacji zadań ofensywnych o wysokim stopniu
komplikacji będzie momentem, w którym będzie można mówić o prawdziwej rewolucji.
Chociaż robotyzacja niesie za sobą rozliczne możliwości (np. zwiększenie osiągów platform bezzałogowych), zasadniczą zaletą i czynnikiem napędzającym rozwój robotów bojowych jest wyeliminowanie ryzyka dla żołnierzy. Taki sposób prowadzenia wojny (określany jako post-human warfare53) może pociągnąć za sobą
konsekwencje natury politycznej (w tym możliwość zmniejszenia bariery przed
rozpoczęciem działań wojennych), a także kulturowej. Zakładając, że sposób prowadzenia wojny w pewnym sensie stanowi odzwierciedlenie kultury charakterystycznej dla danego społeczeństwa, robotyzacja – z jej dążeniem do minimalizacji
strat własnych i oparcia przewagi na czynniku technologicznym – stanowi odbicie
cech charakterystycznych dla mentalności społeczeństw zachodnich.
Robotyzacja ma potencjał do zmiany charakteru wojny (może być więc kolejną
rewolucją w sprawach wojskowych), nie zmieni jednak natury wojny. Wizja bezkrwawej wojny robotów z ludźmi kryjącymi się bezpiecznie na tyłach jest mrzonką.
Czynnik ludzki pozostanie dla wojny kluczowy, a śmierć i przemoc dalej będą
obecne. W dalszym ciągu walczyć będą ludzie, zmieni się tylko broń. Wojna pozostanie starciem woli. Należy strzec się iluzji, że wojna może być łatwa i „czysta”,
niezależnie od tego, jak bardzo wizje te mogą być urzekające54. Wojna zawsze jest
piekłem, zgodne ze słowami generała Shermana55, i nic nie wskazuje na to, by
miało się to zmienić.
Słowa kluczowe: robotyzacja, robolucja, automatyczny robot wojskowy, mentalność postbohaterska.
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An Abstract: The trend towards robotization of the battleﬁeld foreshadows revolutionary changes in the nature of military operations and in the way to conduct them. This
article provides an answer to the question on the essence of the changes and explains whether – and, if so, to what extent – they are symptoms of real revolution, or continuation
of the existing trends. What is considered a necessary starting point to answer a question
formulated this way is deﬁning such concepts as those of a robot, artiﬁcial intelligence, and
autonomy. Also, it is pointed out to the qualities setting robots apart, and to the qualities
shared by robots with other kinds of weapons termed as “intelligent”.
Next, possible consequences of the use of military robots are discussed, without reducing them to a purely military dimension of the question, but with giving them a wider –
social, political and cultural – perspective. They are put in the context of a concept which
views war waging as a reﬂection of the culture of the society concerned.
Key words: robotization, robolution, decision making loop, autonomous military robot, postheroic mentality, lawfare.
Резюме: Тренд на роботизацию поля сражений является предзнаменованием революционных перемен в методах ведения военных действий. Настоящая статья отвечает на вопрос о сущности этих перемен: поскольку они обладают признаками настоящей революции, а поскольку являются продолжением существующих тенденций.
Необходимым условием ответа на так заданный вопрос считается определение таких
понятий, как робот, искусственный интеллект и автономия. В статье идентифицированы также черты, отличающие роботов от других видов оружия, определенного как
«интеллигентное» и черты общие обеим группам.
Затем выявляются возможные последствия употребления боевых роботов – не
только с военной точки зрения, но и в более широкой (общественной, политической и культурной) перспективе. Они вписаны в контекст концепции ведения войны,
предполагающей, что способ ведения войны является отражением культуры данного
общества.
Ключевые слова: роботизация, роболюция, петля Бойда, боевой автономический робот, пост героическая ментальность, lawfare (использование международного
права в качестве средства достижения военных целей).
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Wybory parlamentarne
w Rosji: zwycięstwo
taktyczne Putina?
Wstęp

Przed nadchodzącymi w 2018 r. wyborami prezydenckimi w Rosji, które zdaniem niektórych analityków, z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej
w kraju, mogą odbyć się rok wcześniej, dla rosyjskich władz istotną kwestią było
rozwiązanie dwóch głównych zadań. Pierwsze to zorganizowanie wyborów parlamentarnych w 2016 r. w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do ich legitymacji prawnej. Drugie – to ukształtowanie ustawodawczego organu władzy na wzór
i podobieństwo poprzedniej Dumy Państwowej, tj. takiego, który będzie lojalny
i sterowalny.
Wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji, które odbyły się 18 września
2016 r., ujawniły wysoki wynik proputinowskiej partii Jedna Rosja (ros. Jedinaja Rossija – JR) przy stosunkowo niskiej ogólnej frekwencji wyborczej w kraju.
Do Dumy Państwowej (DP) weszły te same cztery partie, które były reprezentowane w poprzedniej kadencji. Miniona VI kadencja Dumy Państwowej została zapamiętana przez Rosjan dzięki rekordowej liczbie „zakazowych” inicjatyw
ustawodawczych i jednomyślnemu głosowaniu przedstawicieli wszystkich partii.
Różnice między ugrupowaniami parlamentarnymi przez całe te pięć lat ciągle się
zmniejszały. Tylko w retoryce przedwyborczej trzy, tzw. partie opozycyjne (LDPR,
KPFR, Sprawiedliwaja Rossija) starały się zdystansować od JR i jej przewodniczącego, premiera rządu FR Dmitrija Miedwiediewa.
Specyﬁka wyborów w 2016 r. to powrót do bardzo długich kart do głosowania.
W niektórych regionach obywatele głosowali na podstawie dziewięciu kart do głosowania, ponieważ oprócz kampanii wyborczej do Dumy Państwowej w 39 podmiotach FR wybierano przedstawicieli do regionalnych zgromadzeń ustawodawczych, a także organów samorządu lokalnego. Oprócz tego w dniu wspólnego
głosowania w siedmiu regionach wybierano gubernatorów. Do wyborów 2016 r.
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dopuszczono 14 partii z 20 zgłoszonych (ogółem zarejestrowano 74): Rodina (Rodina), Komuniści Rosji (Kommunisty Rossii), Rosyjska partia emerytów za sprawiedliwość (Rossijskaja partija piensionierow za sprawiedliwost), Jedna Rosja
(Jedinaja Rossija), Rosyjska Partia Ekologiczna „Zieloni” (Rossijskaja ekołogiczeskaja partija „Zielenyje”), Platforma Obywatelska (Grażdanskaja płatforma),
Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (Libieralno-diemokraticzeskaja partija
Rossii – LDPR), Partia Narodowej Wolności (Partija narodnoj swobody – PARNAS), Partia Wzrostu (Partija Rosta), Jabłoko, Komunistyczna Partia Federacji
Rosyjskiej (Kommunisticzeskaja partija Rossijskoj Fiedieracyi – KPFR), Siła
Obywatelska (Grażdanskaja siła), Patrioci Rosji (Patrioty Rossii) i Sprawiedliwa
Rosja (Sprawiedliwaja Rossija – SR).
Oczywiście nie jest to rekord, jak ten z 1995 r., kiedy na liście były 43 partie,
lecz 14 partii to już dwukrotnie więcej niż w poprzednich wyborach parlamentarnych – w 2011 r. Takiemu wynikowi sprzyjały m.in. trzy poprawki do ustawy
o partiach politycznych1, które uprościły ich powoływanie i rejestrację. Oprócz
tego ze zbierania podpisów zostały zwolnione partie reprezentowane w Dumie
Państwowej i parlamentach regionalnych. Po raz pierwszy ulgi uzyskały również
te partie, które w ostatnich wyborach do Dumy zdobyły ponad 3% głosów. Jednak
najbardziej zasadnicza nowelizacja to powrót do okręgów jednomandatowych2.
Dało to szansę tym partiom i kandydatom niezależnym, którzy nie przekroczyli
pięcioprocentowego progu, na znalezienie dla siebie miejsca w izbie niższej parlamentu. Do ﬁnału kampanii wyborczej dotarła również skrajnie lewicowa partia Komuniści Rosji ze swoimi hasłami stalinowskimi oraz radykalni liberałowie
(PARNAS), skrajnie opozycyjni wobec obecnej władzy.
W Rosji i poza jej granicami zarejestrowano ponad 111 mln obywateli z prawem
do głosowania. Po raz pierwszy od 13 lat wybory do Dumy Państwowej odbywały
się według systemu mieszanego3. Z 450 deputowanych 225 było wybieranych
na podstawie list partyjnych, na podstawie wspólnego okręgu federalnego (system proporcjonalny), druga połowa – na podstawie okręgów jednomandatowych
(system większościowy). Do Dumy weszły partie, które przekroczyły pięcioprocentowy próg (zamiast siedmioprocentowego jak do tej pory); wystarczyło, że kandydaci do okręgów zebrali większość głosów. W ten sposób o miejsca w Dumie
Państwowej walczyło 14 partii i ok. 2100 kandydatów z okręgów jednomandatowych. Należy dodać, że zgodnie z ustawą4 wybory w Rosji uznawane są za ważne
niezależnie od frekwencji wyborczej.
Wybory do Dumy Państwowej odbyły się w Republice Krymu i Sewastopolu.
Władze różnych krajów, włączając Ukrainę, niejednokrotnie wypowiadały się, że
1

Федеральный закон от 02.03.2016 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О политических партиях», http://www.kremlin.rU/acts/news/51421 [dostęp:
16.09.2016].
2
Ibidem.
3
Zob. Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ», „Российская газета”, № 6317(45), 26.02.2014.
4
Ibidem.
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nie uznają wyborów na Krymie, co prawdopodobnie nie wpłynie na uznanie legitymacji prawnej całej Dumy Państwowej. Departament Stanu USA poinformował:
„Stany Zjednoczone nie uznają jej legitymizacji i nie będą uznawać wyników wyborów do Dumy Państwowej FR [...] na okupowanym przez Rosję Krymie”5. Co
więcej, na tydzień przed wyborami ukraiński lider Piotr Poroszenko wydał zakaz
dotyczący przeprowadzenia głosowania do Dumy Państwowej FR w budynkach
służb dyplomatycznych i konsularnych Rosji znajdujących się na terytorium Ukrainy. Mimo wszystko wybory odbyły się tam w czterech punktach wyborczych, lecz
z dużymi trudnościami.
Misja OBWE obserwująca wybory w Rosji 18 września odnotowała wzrost
„przejrzystości” i uporządkowania samego procesu głosowania, lecz jednocześnie
odnotowała także liczne naruszenia. We wstępnym sprawozdaniu z wyników wyborów w Rosji6 OBWE wskazywała, że kampania była spokojna i towarzyszyły jej naruszenia, niezależnie od większej „przejrzystości”. „Lokalnym organom
władzy zarzucono nadużywanie zasobów administracyjnych, nie zawsze odnosiły
się one obiektywnie do konkurencji. Dzień wyborów przebiegał z reguły zgodnie z prawem, jednak liczne naruszenia proceduralne zostały odnotowane podczas
liczenia głosów”7 – stwierdza się we wspólnym oświadczeniu obserwatorów
Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy OBWE i Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. W ciągu dwóch tygodni głosowania przewodniczący
Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) Rosji Ełła Pamﬁłowa poinformowała, że
w toku kampanii przedwyborczej organy spraw wewnętrznych wszczęły 21 spraw
karnych wobec faktów różnorodnych naruszeń, wykryły 326 wykroczeń administracyjnych, w tym w związku z naruszeniem przepisów agitacji przedwyborczej
i przekupywaniem wyborców8. W toku kampanii przedwyborczej „[...] obserwuje się próby wrzucania do urn dużej ilości kart do głosowania i manipulacji opinią
publiczną”, stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin9. Jednak żadnych szczegółów nie podał.
Wielu politologów twierdzi, że jeśli frekwencja byłaby wyższa, to wyniki różniłyby się istotnie od tych, jakie uzyskano, łącznie z innym podziałem miejsc w parlamencie10. Jednocześnie szereg ekspertów podaje w wątpliwość tezę, że właśnie
niska frekwencja zapewniała partii władzy JR możliwość zwycięstwa. Na przykład
5
Illegitimate Russian Duma Elections in Occupied Crimea, http://www.state.gOv/r/pa/prs/
ps/2016/09/262044.htm [dostęp: 18.09.2016].
6
Russian elections more transparent, but challenges to democratic commitments remain,
International election observers say, http://www.osce.org/odihr/elections/russia/265071 [dostęp:
22.09.16].
7
Ibidem.
8
ЦИК: в ходе предвыборной кампании возбуждено 21 уголовное дело, https://www.gazeta.
ru/politics/news/2Q16/09/05/n9078893.shtml [dostęp: 6.09.2016].
9
Путин сообщил о попытках вбросов и манипуляций в ходе кампании по выборам в ГД,
https://lenta.ru/news/2016/09/17/vbros/ [dostęp: 18.09.2016].
10
Zob. Т. Замахина, Полиция вступила в кампанию, „Российская газета”, № 7067 (199) от
05.09.2016.
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wątpi w to analityk Wasilij Izmajłow. Jego zdaniem wyniki głosowania mówią
przede wszystkim o tym, że JR potraﬁ zorganizować pracę swojej sieci wsparcia
i zmobilizować zwolenników11. Nie tylko rosyjscy, ale także zachodni obserwatorzy są przekonani, że prezydent Rosji podczas wyborów parlamentarnych uzyskał
właśnie takie wyniki, do jakich dążył. „Wyniki potwierdzają zachowanie niezawodnych podstaw poparcia społecznego Putina, co kontrastuje z jego zwycięstwami w 2011 r. w wyborach parlamentarnych i w 2012 r. w wyborach prezydenckich,
którym towarzyszyła fala protestów i oskarżeń o sfałszowanie wyników. Następnie
rosyjski lider przeżył spadek gospodarczy i kryzys walutowy [...]. Wykorzystując
serię międzynarodowych konﬂiktów, włączając aneksję Krymu [...], Putinowi udało się odrodzić poczucie dumy narodowej, która pomogła mu zdławić tych niepokornych i przekształcić wybory w dowód swojej potęgi”12.
Nie wszyscy uznali wyniki wyborów
Wyniki wyborów zostały w pośpiechu podsumowane już czwartego dnia po ich
zakończeniu. Wybory uznano za ważne13. W ten sposób w Dumie Państwowej FR
siódmej kadencji pozostaną te same cztery partie (JR, KPFR, LDPR, SR), które
były wcześniej. Z nowych partii do parlamentu dostało się tylko dwóch deputowanych wybranych z okręgów jednomandatowych. Są to lider „Rodiny” Aleksiej
Żurawliew (w Dumie Państwowej szóstej kadencji był deputowanym frakcji JR)
i szef Komitetu Politycznego „Platformy Obywatelskiej” i kandydat niezależny
Władisław Rieznik, w odchodzącej kadencji będący również członkiem frakcji JR
(zob. tabela 1).
Tabela 1. Podział miejsc deputowanych do Dumy Państwowej FR (VII kadencji)
OGÓŁEM: 450 miejsc deputowanych
Jedna Rosja
Dostali się z list partyjnych
Dostali się z okręgów jednomandatowych
KPFR
Dostali się z list partyjnych
Dostali się z okręgów jednomandatowych
LDPR

343
140
203
42
35
7
39

11
В. Измайлов, Петрович и те, кто с ним работает, http://polit.ru/article/201 б/09/22/erresults/ [dostęp: 23.09.2016].
12
Putin’s Party Gains Crushing Win in Parliamentary Elections, http://www.bloomberg.com/
news/articles/2016- 09-18/putin-s-united-russia-gets-45-in-duma-election-exit-poll-shows [dostęp:
20.09.2016].
13
Центральная избирательная комиссия РФ, Постановление от 23.09.2016, № 56/541-7,
Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, http://www.cikrf.ru/law/decree of
сес/2016/09/23/56-54l-7.html [dostęp: 25.09.2016].
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34
5
23
16
7
1
1
1
1
1
1

Źródło: oﬁcjalna strona internetowa CKW FR, http://www.cikrf.ru [dostęp: 27.09.2016].

Jedna Rosja uzyskała 54,21% głosów na podstawie list partyjnych i zwyciężyła
w 90% okręgów jednomandatowych. Teraz frakcja Jedna Rosja uzyskała w parlamencie rosyjskim większość konstytucyjną. Natomiast partia LDPR prawie wyprzedziła KPFR. Partia Jabłoko nie przekroczyła nawet trzyprocentowego progu
i została pozbawiona ﬁnansowania państwowego. Frekwencja była najniższa w historii Federacji Rosyjskiej (zob. tabela 2).
Tabela 2. Wyniki partii w wyborach do Dumy Państwowej FR
Partia
Jedna Rosja
KPFR
LDPR
Sprawiedliwa Rosja
Jabłoko
FREKWENCJA (%)

Liczba głosów (mln)/odsetek głosów (%)
47,7/64,3
32,4/49,3
28,4/54,2
8,0/11,6
12,6/19,2
7,0/13,3
5,7/8,1
7,7/11,7
6,9/13,2
5,4/7,7
8,7/13,3
3,3/6,2
1,1/1,6
2,3/3,4
1,0/2,0
63,7
60,2
47,8
2 grudnia 2007
4 grudnia 2011
18 września 2016
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Dostali się z list partyjnych
Dostali się z okręgów jednomandatowych
Sprawiedliwa Rosja
Dostali się z list partyjnych
Dostali się z okręgów jednomandatowych
Rodina
Dostali się z okręgów jednomandatowych
Platforma Obywatelska
Dostali się z okręgów jednomandatowych
Kandydaci niezależni
Dostali się z okręgów jednomandatowych

Źródło: oﬁcjalna strona internetowa CKW FR, http://www.cikrf.ru/ [dostęp: 27.09.2016].

W Rosji w wyborach gubernatorów w siedmiu regionach zwyciężyli czasowo pełniący obowiązki szefów członkowie JR. Wszyscy oni odnieśli zwycięstwo
w pierwszej turze, uzyskując ponad 50% głosów. Jednocześnie 18 września w 39
regionach odbyły się wybory do lokalnych organów ustawodawczych, w wyniku
których Jedna Rosja osiągnęła większość. Pięć małych partii łącznie osiągnęło zaledwie 16 z 1763 miejsc14.

14

Zob. Ю. Политов, В Тулу со своим губернатором, „Российская газета”, № 7079(211),
19.09.2016.
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Realna opozycja (partie Jabłoko i PARNAS, które nie weszły do Dumy Państwowej) uznała wybory federalne za nieuczciwe i niemające legitymacji prawnej z powodu nieprawidłowości podczas kampanii wyborczej, w toku głosowania i przy podliczaniu głosów, stwierdzając manipulacje dotyczące frekwencji,
masowe przymuszanie do głosowania i bezpośrednie fałszerstwa podczas podliczania głosów. W oświadczeniu Komitetu Politycznego Rosyjskiej Zjednoczonej
Partii Demokratycznej Jabłoko stwierdza się, że wybory z 18 września 2016 r. to
„demonstracja głębokiego stanu kryzysowego, w którym tkwi państwo, a także
świadectwo zgubnych tendencji, które rozwijają się w społeczeństwie [...], jest to
oczywiste świadectwo narastania przepaści między władzą a społeczeństwem, państwem a narodem, jest to kontynuacja rozpadu, atomizacja społeczeństwa w wyniku antyeuropejskiego kursu władzy i sumarycznego efektu porażki reform poradzieckich [...]. Wskutek świadomej polityki władz ukierunkowanej na odciągnięcie obywateli od procesu wyborczego, większość wyborców zignorowała wybory.
Duma Państwowa po raz pierwszy w nowej rosyjskiej historii została sformowana
z jawnej mniejszości ludności kraju. Dlatego nie reprezentuje ona społeczeństwa
rosyjskiego, nie jest organem przedstawicielstwa narodu”15.
Przewodniczący partii PARNAS Michaił Kasjanow stwierdził: „Władza nie skorzystała z możliwości przeprowadzenia wyborów w sposób uczciwy i uzyskania
rzeczywistej różnicy opinii i stanowisk w parlamencie. W wyniku tego szanse na
pokojowe zmiany kursu politycznego w kraju znacznie zmalały. I następuje to w tym
momencie naszego życia, kiedy dla wszystkich jest oczywista ich pilna konieczność
w Rosji [...]”16. Na przykład w Kraju Krasnodarskim wszystkie osiem partii, oprócz
JR, biorących udział w wyborach, nie uznało wyników i zorganizowało trzydniowe
demonstracje. Jeśli przeanalizujemy oﬁcjalne dane, to praktycznie wszystkie „stare”
partie straciły znaczną liczbę głosów wyborców w 2016 r.: JR straciła od 2011 r.
4 mln głosów, a od 2007 r. – ok. 16 mln głosów. KPFR straciła ponad 5,5 mln głosów.
LDPR, która o mały włos nie znalazła się na drugim miejscu, straciła najmniej – ok.
750 tys. głosów. SR pozbawiła się ok. 5,5 mln głosów, tj. prawie 2/3 swoich wyborców. Jabłoko straciło od 2011 r. ponad 1 mln głosów. Nie został również uznany
wniosek partii Jabłoko, żądającej uznania wyborów za nieważne, oraz odpowiednia
skarga na licznie odnotowane nieprawidłowości. „Śmiem twierdzić, że wybory, niezależnie od odnotowanych nieprawidłowości, które są i które będziemy rozpatrywać
do ostatniej skargi, posiadają legitymizację prawną”17 – stwierdziła przewodnicząca
CKW Ełła Pamﬁłowa. Wyraziła również przekonanie, że CKW udało się przeprowadzić otwarte i uczciwe wybory. Podkreśliła także, że wraz z zakończeniem wyborów praca komisji nie zakończyła się. Obiecała ona w najbliższym czasie doko15

«Яблоко» не признает результаты выборов в Госдуму, http://www.yabloko.ru/2016/09/221
[dostęp: 24.09.2016].
16
Заявление Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) по результатам выборов
в Государственную Думу РФ, https://www.facebook.com/mmkasyanov/posts/1722881784644547
[dostęp: 27.09.2016].
17
Глава ЦИК признала ошибки при проведении выборов в Госдуму, http://www.rbc.ru/politics/23/09/2016/57e454109a7947b2921265f8?from=rnain [dostęp 23.09.2016].
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Tabela 3. Najwyższa frekwencja w wyborach do Dumy Państwowej FR

Procent
94,9
93,3
90,1
89,9
87,4

Republika
1.
2.
3.
4.
5.

Czeczenia
Karaczajo-Czerkiesja
Kabardo-Bałkaria
Tuwa
Dagestan
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nać „wnikliwą analizę błędów, aby w następnej kampanii osiągnąć nowy poziom”.
Na podstawie skarg dotyczących naruszeń (odnotowano ich ok. 8500) już wszczęto
32 sprawy karne, a w dziewięciu komisjach wyborczych wyniki głosowania uznano
za nieważne18. Dodatkowo w sądach trwa rozpatrywanie całego szeregu spraw karnych związanych z nieprawidłowościami w wyborach w 2016 r. zarówno w okręgu
federalnym, jak i w okręgach regionalnych.
W 2016 r. wybory do Dumy Państwowej po raz pierwszy w najnowszej historii
Rosji odbyły się nie w grudniu, lecz we wrześniu. W ostatnim raporcie dotyczącym
wyborów, opracowanym przez Komitet Inicjatyw Obywatelskich Aleksieja Kudrina, stwierdzono, że władze wybrały „strategię na obniżenie frekwencji i minimalizację aktywności przedwyborczej”19. Eksperci wyjaśnili, że wraz z minimalizacją
aktywności przedwyborczej zmniejsza się udział niezależnych i krytycznie nastawionych obserwatorów, a elektorat władzy mobilizowany jest „za pomocą innych,
często niepublicznych mechanizmów”.
W ten sposób końcowa frekwencja w wyborach 2016 r. spadła o 12,3% w porównaniu z wyborami sprzed pięciu lat. Końcowa frekwencja wyborcza okazała
się rekordowo niska – 47,8% wobec 60,2% w poprzednich wyborach do Dumy.
Według danych statystycznych, na wyborach nie pojawiło się prawie 57,5 mln wyborców. Najwyższą frekwencję tradycyjnie odnotowano w republikach Północnego Kaukazu i Tuwy (zob. tabela 3).

Źródło: oﬁcjalna strona internetowa CKW FR, http://www.cikrf.ru/ [dostęp: 27.09.2016].

Tabela 4. Najniższa frekwencja w wyborach do Dumy Państwowej FR

%

Region
1.
2.
3.
4.
5.

Sankt Petersburg
Obwód tomski
Obwód irkucki
Obwód nowosybirski
Kraj Permski

32,5
33,6
33,7
34,9
35,1

Źródło: oﬁcjalna strona internetowa CKW FR, http://www.cikrf.ru/ [dostęp: 27.09.2016].
18

Ibidem.
М. Макутина, Выборы без неожиданностей, http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/19/57
deb8529a79472b43806e52 [dostęp: 19.09.2016].
19
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Najniższe zainteresowanie wyborców wyborami odnotowano w Sankt Petersburgu (zob. tabela 4).
Frekwencja spadła z powodu ograniczenia możliwości przedterminowego głosowania i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, co zostało zrobione po to, by wykluczyć nadużycia i zwiększyć zaufanie do wyborów, odpowiada krytykom Dmitrij Badowskij – kierownik związanej
z Kremlem Fundacji ISEPI (Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych). Jego zdaniem „jest to sprzeczne ze światowymi tendencjami, gdzie w ostatnich latach frekwencja zapewniana jest dzięki głosowaniu korespondencyjnemu na
odległość oraz przedterminowemu”20.
A zatem przewodnicząca CKW Ełła Pamﬁłowa uznała wybory za przeprowadzone zgodnie z prawem, nie zważając na pewne nieprawidłowości. Uważa ona,
że nie wszystkim udało się wytrzymać próbę uczciwości i CKW nie zrzuca z siebie odpowiedzialności za te naruszenia. Pamﬁłowa obiecała, że komisja będzie
ścigać każde wykryte naruszenie21. Prezydent Władimir Putin skomentował wyniki partii władzy w ten sposób, że ludzie wybierają „tak zwaną stabilność i ufają
wiodącej sile politycznej, ufają rządowi”. Ludzie zareagowali również na naciski
z zewnątrz i „próby destabilizacji z zewnątrz sytuacji w naszym kraju” – wyjaśnił
prezydent. Podkreślił również konieczność „słuchania wszystkich sił politycznych,
w tym także tych, które nie dostały się do parlamentu”22. W rzeczywistości Jedna
Rosja, na której liście pierwsze miejsce zajmował premier Dmitrij Miedwiediew,
z praktycznego punktu widzenia może nie słuchać zarówno tych, którzy nie dostali
się do parlamentu, jak i tych, którym to się udało. Partia otrzymała ponad 54% głosów z list partyjnych, a jej kandydaci wygrali w 203 okręgach jednomandatowych
z 225 (w 18 okręgach Jedna Rosja nie wysunęła żadnego kandydata).
W sumie gwarantuje to partii władzy większość konstytucyjną w Dumie (2/3
– 300 osób). Partia władzy wzięła rewanż za wybory z 2011 r., w których miała
tylko zwykłą większość (238 deputowanych). Obecnie został powtórzony wynik
uzyskany w 2003 i 2007 r., kiedy w wyborach Jedna Rosja uzyskała pełną kontrolę nad izbą niższą parlamentu. Partie opozycyjne straciły możliwość wywierania
wpływu na partię władzy – wszelkie prawo i tak będzie ustanowione przez większość. Jednak sposoby osiągnięcia większości konstytucyjnej i jej wykorzystania
były różne w 2003 i 2007 r. Politolog Michaił Winogradow uważa, że „konstrukcja
Dumy siódmej kadencji przypomina Dumę z 2007 r.” Dumę czeka „obranie taktyki” między dominowaniem a tworzeniem koalicji. W przypadku tworzenia koalicji
celowa jest rezygnacja z mechanicznego zjednoczenia wszystkich wybranych deputowanych pod szyldem Jednej Rosji w jedną frakcję i próba nawiązania dialogu
z tymi, kto nie jest reprezentowany w Dumie lub nie głosował (w przeciwnym
20

Ibidem.
ЦИК огласил итоги выборов в Госдуму, http://polit.ru/news/2016/09/23/voting results/ [dostęp: 25.09.2016].
22
Путин назвал итоги выборов ответом россиян на внешнее давление, https://ria.ru/election
2016/20160919/1477340896.html- [dostęp: 19.09.2016].
21
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przypadku w następnych wyborach ci wyborcy mogą zagłosować na inne partie)23
– stwierdza Winogradow.
Według Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych (ISEPI),
„neoﬁtów” w nowej Dumie Państwowej jest 50,9%. Poprzednie kadencje przynosiły odnowienie składu osobowego o 30–40%. Wiceprezes Centrum Technologii
Politycznych Rostisław Turowskij jest przekonany: „Jeśli zaspokojenie potrzeb
wyborców wobec nowych osób jednocześnie będzie sprzyjało ogólnej poprawie
wizerunku Dumy Państwowej, wówczas będzie można uważać, że pomysł był
słuszny”24. 3 października 2016 r. „Centrum Lewady” opublikowało wyniki ankiety. 5% ankietowanych uważa, że nowa Duma będzie funkcjonować „o wiele
lepiej”, 24% jest przekonanych, że „trochę lepiej”. 46% odpowiedziało, że funkcjonowanie pozostanie na dotychczasowym poziomie, a 14% uważa, że funkcjonowanie Dumy Państwowej pogorszy się. 47% nie oczekuje od nowego parlamentu zmian na lepsze, a 45% uważa, że te zmiany na lepsze nastąpią25.
Raport dotyczący wyników wyborów wydał również Komitet Inicjatyw Obywatelskich. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że Rosjanie 18 września opierali się
na preferencjach partyjnych nie tylko podczas głosowania na listy partyjne, lecz
także podczas wyboru kandydata w okręgach jednomandatowych. Jest to zdaniem
ekspertów przejaw słabości głosowania jednomandatowego, deﬁcytu konkurencyjności oraz skutek zdecydowanej przewagi wyborców z zaangażowanych elektoratów partyjnych na tle ogólnego spadku frekwencji. W wyniku tego kandydaci
Jednej Rosji przegrali tylko w trzech okręgach. Wraz ze spadkiem frekwencji, która okazała się najniższa w wyborach parlamentarnych w całym okresie najnowszej
historii Rosji, praktycznie nic nie można było zrobić: nie bez znaczenia było również przesunięcie wyborów na wrzesień oraz spadek poziomu „pozawyborczych”
wypaczeń wyników wyborów (inaczej mówiąc, masowe wrzucanie do urn kart do
głosowania). Zwraca uwagę prawidłowość: im wyższa jest frekwencja, tym więcej
głosów uzyskuje Jedna Rosja. W rezultacie regiony, gdzie frekwencja przekroczyła
69%, a takich było 13, dały 21,8% ogólnej liczby głosujących i 30,6% głosów na
Jedną Rosję26.
Jak uważa pracownik naukowy Instytutu Socjologii RAN Leontij Byzow, niska
frekwencja bezpośrednio związana jest z tym, że „rosyjskie społeczeństwо jest
bardzo silnie zdemoralizowane”. „Z jednej strony pogarszają się nastroje społeczne, a z drugiej – ludzie, przede wszystkim klasa średnia i inteligencja, poczuli się
wyrzuceni za burtę życia politycznego i nie widzą nikogo, na kogo można byłoby
zagłosować. Socjolog twierdzi, że ich schemat myślenia jest taki: „daj Bóg, wszyst23
Одни в Думе, http://www.kommersant.ru/doc/30938727utmsource=kommersant&utmmedium=
strana&utmcampaign=four [dostęp: 26.09.2016].
24
И. Родин, Седьмая Госдума станет самой модернизированной, http://www.ng.ru/politics/
2016-09-30/1 duma.html [dostęp: 30.09.2016].
25
Выборы: информированность и итоги, http://www.levada.ru/2016/10/03/vybory-informirovannost-i-itogi/ [dostęp: 3.10.2016]; Основные тенденции и итоги федеральных и региональных
выборов 18 сентября 2016 года, https://komitetgi.ru/analytics/2969/ [dostęp: 28.09.2016].
26
Ibidem.
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ko samo się ułoży, niczego nie trzeba zmieniać”. Uważa, że „ludzie nie wierzą ani
władzy, ani opozycji” oraz jej „reformacyjnie nastawionym kandydatom”, którzy
„są gotowi coś zaproponować”. Ekspert tak podsumowuje „kryzys rosyjskiej opozycji”: „Oczywiście, jest to bardzo niebezpieczny symptom, dlatego że w obecnej
sytuacji kraj potrzebuje zmian, a ludzie zmian nie chcą lub nie widzą, kto te zmiany
może realizować”27.
Zaskakujące jest to, że większość z 39 regionalnych parlamentów zachowuje
strukturę czteropartyjną, tak samo jak Duma Państwowa. I tutaj również liderem jest
„Jedna Rosja” – zarówno na podstawie list partyjnych, jak i w okręgach jednomandatowych. Drugie i trzecie miejsce dzielą KPFR i LDPR, czwórkę zamyka „Sprawiedliwa Rosja”. Oprócz tego swoich deputowanych do parlamentów regionalnych
wprowadziło pięć partii pozaparlamentarnych – Jabłoko, Patrioci Rosji, Partia Wzrostu, Rodina i Partia Emerytów. W ten sposób partie te potwierdziły swoje prawo
do udziału w następnych wyborach do Dumy Państwowej bez zbierania podpisów.
W 39 parlamentach regionalnych te małe partie zajmą 16 miejsc z 1763, tj. 0,9%
miejsc. Jabłoko będzie reprezentowane w Pskowskim Zgromadzeniu Obwodowym,
w Nowogrodzkiej Dumie Obwodowej (wyniki zostały zaskarżone w sądzie), w parlamentach Petersburga i Karelii. Patrioci Rosji dostali się do Zgromadzenia Ustawodawczego Kraju Krasnojarskiego i Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej. Partia
Wzrostu uzyskała dwa mandaty w Zgromadzeniu Ustawodawczym Sankt Petersburga i jeden mandat do Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej (zaskarżony w sądzie).
Rosyjska Partia Emerytów za Sprawiedliwość dostała się do Moskiewskiej Dumy
Obwodowej, Zgromadzenia Ustawodawczego Kraju Nadmorskiego i Obwodu
Swierdłowskiego, a partia Ojczyzna – do Tambowskiej Dumy Obwodowej.
Średni wynik w kraju Jednej Rosji w wyborach do regionalnych parlamentów
wyniósł od 40% do 50% głosów, duża część zwycięstw kandydatów w okręgach
jednomandatowych również należy do JR. Wyniki wyborów pozwoliły kandydatom Jednej Rosji na utworzenie nowej trwałej większości na poziomach federalnym
i regionalnym, przy czym w dość długiej perspektywie. Okres ważności mandatów
wszystkich deputowanych wynosi pięć lat. Część ekspertów zauważyła pośpiech
w liczeniu głosów, a przecież zgodnie z prawem, CKW miała jeszcze tydzień, natomiast duża liczba skarg nie została rozpatrzona. Zdaniem analityka politycznego
Abbasa Galljamowa: „Jeśli władza chciała naprawdę naświetlić w mediach temat
uczciwości, to mogłaby jeszcze popracować nad tym. A jednak nie wiadomo dlaczego zmieniono ten plan”28. Możliwe, że jest to wyłącznie decyzja prezydenta:
koniec, zamykamy temat, trzeba pracować. Z punktu widzenia Putina wybory to
jest gra. Dlatego, że na tych wyborach pytanie o władzę nie było stawiane: Putin
był i pozostanie; miał większość w parlamencie i będzie mieć nadal. Dlatego po co
nam ta dodatkowa historia – stwierdza analityk.
27
Н. Корченкова, А. Перцев, М. Иванов, Явка как явка, http://www.kommersant.ru/doc/3093671 [dostęp: 26.09.2016].
28
М. Мстиславская, Тема честности закрыта, http://polit.ru/article/2016/09/23/vyborv8/
[dostęp: 24.09.2016].
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Kluczowym warunkiem legitymizacji prawnej wyników wyborów jest wysoka
frekwencja. Poziom frekwencji podczas wyborów parlamentarnych w Rosji spadał
od 2007 r., w 2016 r. osiągnął historyczne minimum. Przy czym najniższe wskaźniki odnotowano w Sankt Petersburgu (32,7%) i Moskwie (35,2%)29. Na podstawie
zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania zagłosowało
ok. 1% wyborców mających prawo głosu (1,1 mln). Powszechnie wiadomo, że
im mniej ludzi przychodzi na wybory, tym łatwiej jest sfałszować ich wyniki, tym
większą rolę odgrywają technologie, a nie konkurencyjność programów, idei, polityków. Technologie, które stosowane były w Rosji w wyborach 2016 r., umownie
można podzielić na dwie kategorie: przed wyborami i z dnia głosowania. Kampania przedwyborcza z 2016 r. przebiegła zgodnie z tendencją ostatnich lat: większy
nacisk w zastosowaniu technologii administracyjnych kładziono na poprzedzające dzień wyborów etapy procesu wyborczego, tworząc, a niekiedy i programując,
kampanie wyborcze i ich wyniki. Potwierdza to np. fakt, że do zasobów informacyjnych portalu „Karta naruszeń”30 wpłynęło 3755 sygnałów o możliwych naruszeniach. Ponad połowa z nich – przed dniem głosowania.
Ostatnie wybory parlamentarne zostały przesunięte z grudnia na wrzesień. Odpowiednie poprawki zostały przyjęte i podpisane przez prezydenta Putina w lipcu
2015 r. W tym czasie wielu Rosjan woli odpoczywać w kurortach morskich lub
zbierać na działkach swoje zbiory. Według Rosyjskiej Agencji Turystycznej (Rosturizm) 18 września za granicą odpoczywało do 200 tys. turystów rosyjskich.
W styczniu 2016 r. została przyjęta ustawa ograniczająca liczbę obserwatorów
w wyborach. Obecnie w komisji wyborczej może być tylko dwóch obserwatorów
z ramienia partii lub kandydata niezależnego. Wcześniej dopuszczano pięciu. Zaostrzono wymogi wobec obserwatorów-dziennikarzy. W wyniku tego liczba obserwatorów na wyborach 2016 r. zmniejszyła się dziesiątki, a nawet setki razy. Przy
czym w części regionów obserwatorów było zaledwie kilku (Dagestan), a w Czeczeni nie było ich w ogóle.
Oprotestować wyniki wyborów można tylko w terminie do trzech miesięcy. Dla
porównania, w poprzednich kampaniach wyborczych protesty do sądu można było
składać przez rok. Skargę na decyzję komisji wyborczej można złożyć tylko we
własnym okręgu wyborczym. Władza wyciągnęła wnioski po protestach z 2011 r.
i dlatego w ostatniej kampanii w komisjach wyborczych było bardzo mało kamer.
Nacisk został położony na zmniejszenie protestów oraz frekwencji: telewizja zaledwie miesiąc przed rozpoczęciem wyborów zaczęła nadawać odpowiednią reklamę, a debaty telewizyjne kandydatów emitowano z reguły w czasie godzin pracy.
Zdaniem dyrektora generalnego Wszechrosyjskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej (WCIOM) Walerija Fiedorowa: „U nas legitymizacja Dumy zależy nie od
niej samej, nie od partii i nie od frekwencji, a od prezydenta. Jeśli Władimir Putin
29
30
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Efekt „konsensusu krymskiego”

Не числом, а волеизъявлением, http://www.kommersant.ru/doc/3093860 [dostęp: 21.09.2016].
Карта нарушений на выборах, https://www.kartanarusheniy.org/ [dostęp: 6.10.2016].
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jej wierzy i popiera, a naród ufa i wspiera Putina – Duma będzie miała dobrze [...].
I obecnie nikogo nie podniecają opowiadania o podziale władzy, niezależnym parlamencie, sądzie, które przyjdą i nas uratują”31.
Jeszcze jedna trudność procesu wyborczego to skomplikowanie rejestracji partii i kandydatów. Według eksperta Komitetu Inicjatyw Obywatelskich Aleksandra
Kyniewa „Ilość zakazów i ograniczeń dla partii od maja 2014 roku wzrosła na tyle,
że czyni praktycznie niemożliwym udział w wyborach zarówno kandydatom niezależnym, jak i przedstawicielom małych partii. System rejestracji istniejący obecnie,
w istocie ma charakter zakazowy. Jeżeli jakaś partia nie posiada ulg, to zarejestrować
ją można tylko w jednym przypadku – jeśli będzie na to wola polityczna. Dlatego, że
obowiązujące obecnie wymogi dotyczące zbierania podpisów i ich ilości, jak również zasad dotyczących braków, są z założenia niewykonalne”32. Jego zdaniem nie
można tego nazwać swobodną konkurencją. Rzeczywiście, do wyborów dopuszczono jedynie partie posiadające ulgi. Natomiast listy wyborcze „niewygodnych” partii,
niepasujących temu czy innemu gubernatorowi, po prostu usuwano już po rejestracji,
jak na przykład partii Jabłoko do Pietrozawodzkiej Rady Miejskiej (Karelia) lub Partii Wzrostu do Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej. A to są właśnie te regiony, gdzie
pozycje demokratów są silne. Identyczną taktykę stosowano również w odniesieniu
do kandydatów w okręgach jednomandatowych.
Władze rosyjskie, mając na uwadze także zbliżające się wybory prezydenckie
w 2018 r., starały się „uatrakcyjnić” instytucję wyborów, aby ich legitymizacja
prawna w oczach społeczeństwa nie budziła wątpliwości. W miejsce Władimira Czurowa na czele CKW Rosji postawiono obrończynię praw człowieka Ełłę
Pamﬁłową. W przededniu wyborów parlamentarnych z jej inicjatywy zostało pozbawionych stanowisk kilku najbardziej skompromitowanych przewodniczących
komisji wyborczych. Ogłosiła ona również ścisłą współpracę z ruchem „Głos”
(ros. Gołos), który zajmuje się obserwacją wyborów, i obiecała nie pozostawić bez
uwagi ani jednego poważnego naruszenia. Lecz za najbardziej pomyślną technologię minionych wyborów można uznać tzw. konsensus krymski – patriotycznie
nastawioną mobilizację sił politycznych i elektoratu powstałą na fali przyłączenia
Krymu do Rosji. Ideologiem tego przedsięwzięcia nazywają Wiaczesława Wołodina, pierwszego zastępcę administracji prezydenta Rosji. W wyborach 2016 r. kierował on regionalną grupą w obwodzie saratowskim, gdzie Jedna Rosja nie tylko
uzyskała wysoki wynik (są regiony z lepszym wynikiem), lecz także był to jedyny
region, gdzie ponad 100 punktów wyborczych miało jednakowy wynik – 62,2%
dla partii władzy. Co dziesiąta karta do głosowania w całym obwodzie była wrzucona w punktach, gdzie Jedna Rosja uzyskała magiczne 62,2%33.
31

У нас легитимность Думы зависит не от Думы, не от партий и не от явки, а от президента, http://www.kommersant.ru/doc/3094574 [dostęp: 22.09.2016].
32
КГИ, доклад «Регистрация кандидатов и партийных списков на выборах 18 сентября
2016 г.», https://komitetgi.ru/analvtics/2946/ [dostęp: 19.09.2016].
33
М. Зеленский, Загадочные 62%. На родине Володина нашлась самая подозрительная цифра выборов, https://slon.ru/posts/738047utmsource=slon.ru&utmmedium=intemal&utmcampaign
=follow-up [dostęp: 20.09.2016].
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Od samego początku kampanii wyborczej faworytem była Jedna Rosja. Jej
przewaga uwarunkowana jest przez szereg przyczyn. Partia ta wcześniej od innych rozpoczęła przygotowania do wyborów. Lecz główna przewaga nie polegała na tym, że wyprzedziła ona swoich konkurentów w czasie, ale w treści etapu
przygotowawczego, który był związany z uruchomieniem procedury prawyborów.
Pozwoliło to na ujawnienie preferencji wyborców i przeprowadzenie zawczasu
elektoralnej optymalizacji listy swoich kandydatów. W wyniku prawyborów w spisach JR pojawiło się wielu przedstawicieli społeczności zawodowych, organizacji
społecznych, wszystkich tych, których zalicza się do liderów opinii społecznej.
Jednocześnie partia była w stanie zachować swój szkielet z Dumy, tj. stworzyć
optymalną równowagę między odnowieniem a spuścizną, a swój program skonstruowała pod hasłem potrzeb regionów34.
Oprócz tego należy uwzględnić rolę i wpływ Władimira Putina, które rosły
w miarę zbliżania się kampanii do jej końca. Dla Jednej Rosji związek z Putinem jest naturalny – jest on założycielem partii i pozostaje jej liderem moralnym
– i ta okoliczność była wykorzystana przez zwolenników do jednoznacznego jej
pozycjonowania jako partii prezydentа. Ze swojej strony Władimir Putin jest zainteresowany sukcesem Jednej Rosji jako wiodącej siły politycznej w kraju, nie
jest mu obojętny jej wynik. Właśnie w tym należy szukać przyczyny, że prezydent ciągle demonstrował swoje preferencje, a w przededniu głosowania niedwuznacznie potwierdził to przed kamerami wszystkich rosyjskich federalnych stacji
telewizyjnych35. Takie działania mogły zagwarantować dominującą pozycję partii
władzy na wszystkich poziomach wyborów nawet bez stosowania fałszerstw, lecz
najprawdopodobniej wyniki wyborów byłyby nieco gorsze.
Po przeanalizowaniu danych z różnych punktów wyborczych eksperci stwierdzili,
że miało miejsce masowe dorzucanie do urn kart do głosowania. Niektóre z tych działań można znaleźć w Internecie w postaci zapisów z kamer w konkretnych punktach
wyborczych. Przy czym masowe dorzucanie kart i „karuzele” („karuzele” to zorganizowany dowóz wyborców do punktów wyborczych) na wyborach można udowodnić
matematycznie – po raz pierwszy opowiedział o tym ﬁzyk Siergiej Szpilkin w 2011 r.
Wówczas „dalecy od matematyki” obywatele po raz pierwszy dowiedzieli się o tzw.
rozkładzie Gaussa – wykresie, który pokazuje normalny podział prawdopodobieństwa,
w danym przypadku – podział frekwencji według punktów wyborczych.
Zarówno w 2011 r., jak i w roku wyborów najpierw eksperci odnotowali nienaturalnie dużą liczbę punktów wyborczych z bardzo wysoką frekwencją, przy
czym właśnie w tych punktach najwięcej głosów oddano na Jedną Rosję. Siergiej
Szpilkin, ﬁzyk i laureat nagrody „PolitProswiet”, uważa, że to oczywisty przejaw
oszustwa, a nie przypadek. Udowadnia, że nie mniej niż 45% głosów na Jedną
Rosję zostało sfałszowanych, frekwencja była sztucznie zawyżona o 11%, a Mo34
А. Зудин, Карт-бланш. Три условия лидерства, http://www.ng.rU/politics/2016-09-15/3
kartblansh.html [dostęp: 17.09.2016].
35
Путин: давно определился, за кого буду голосовать, http://www.ntv.ru/novosti/1662374/
[dostęp: 17.09.2016].
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skwa i Petersburg, w których odnotowano najniższą frekwencję, straciły okazję do
zmiany przebiegu wyborów36.
Szereg ekspertów kwestionuje liczby, lecz mało kto wątpi w występowanie szczególnych czy też „anomalnych terytoriów elektoralnych”. Zdaniem politologa Dmitrija
Orieszkina partia rządząca mogła uzyskać 3/4 głosów wyborców z tego powodu, że
ludność dużych miast o silniejszych nastrojach opozycyjnych w znacznym stopniu zignorowała te wybory37. Szczególna grupa regionów rosyjskich (mowa o takich republikach, jak Tatarstan, Baszkortostan, republiki Północnego Kaukazu, oprócz Adygei, obwodów kemerowskiego, saratowskiego, biełgorodzkiego, briańskiego, tiumeńskiego,
Tuwy, Jakucji, wiejskich rejonów republik Powołża), która tradycyjnie wyróżnia się
nadzwyczaj wysoką frekwencją dochodzącą do 80–90% i prorządowym głosowaniem
oraz trudnościami z kontrolą społeczną nad wyborami na tych terenach, dała partii
władzy co najmniej 1/3 głosów (zob. tabele 5 i 6).
Tabela 5. Regiony z najwyższym poparciem dla „Jednej Rosji”
Region
1.
2.
3.
4.
5.

Procent

Czeczenia
Dagestan
Tatarstan
Mordowia
Tuwa

96,3
88,6
85,4
84,9
83,8

Źródło: oﬁcjalna strona CKW RF, http://www.cikrf.ruA [dostęp: 27.09.2016].

Tabela 6. Regiony z najniższym poparciem „Jednej Rosji”
Region
1.
2.
3.
4.
5.

Kraj Ałtajski
obwód omski
obwód kostromski
obwód wołogodzki
Karelia

Procent
34,9
36,2
36,6
37,2
37,3

Źródło: oﬁcjalna strona CKW RF, http://www.cikrf.ruA [dostęp: 27.09.2016].

Mniej niż połowa Rosjan (46%) uważa, że wrześniowe wybory do Dumy Państwowej były uczciwe, 1/3 (31%) ma przeciwne zdanie, zadowolonych z wyników
wyborów jest 50%, a niezadowolonych 27%, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Lewady w dniach 23–26 września38. Przy czym ankietowani
36

Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей, https://www.novavagazeta.ru/
articles/2016/09/20/69897-realno-edinuyu-rossivu-podderzhali-15-izbiratelev [dostęp: 21.09.2016].
37
Орешкин: все и так понимали, что парламент будет ручным и декоративным, http://
www.rosbalt.ru/russia/2016/09/19/1551510.html [dostęp: 19.09.2016].
38
Выборы: информированность и итоги, http://www.levada.ru/2016/10/03/wborv-informirovannost
-i-itogi/ [dostęp: 3.10.2016].
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zaznaczają, że wrześniowe wybory do Dumy Państwowej były uczciwsze niż wybory z 2011 r. Zmniejszył się udział tych, którzy mówili o znaczących nieprawidłowościach podczas wyborów, lecz jednocześnie wzrosła liczba tych, którzy mieli
problemy z oceną, na ile uczciwie przeprowadzone było podliczanie głosów. Prawie 1/4 Rosjan (24%) nie wie, jakie partie wprowadziły swoich deputowanych do
Dumy Państwowej w minionych wyborach, 36% ankietowanych zna skład Dumy,
a 41% zna go „w przybliżeniu”.
Jarosław Niłow – deputowany, członek Rady Najwyższej LDPR – uważa, że
brak świadomości obywateli związany jest bezpośrednio z niską frekwencją wyborczą. „Niska frekwencja – to stosunek do obecnej władzy. Frekwencję celowo
obniżano za pomocą środków masowego przekazu, instytucji i dyskusji społecznych, przekonywano, że od głosu Rosjan nic nie zależy”39. Zdaniem dyrektora
Centrum Lewady Lwa Gudkowa: „wyniki badania odzwierciedlają brak zainteresowania obywateli wyborami”. Przyczyna leży w tym, że w proces wyborczy włączono „zależną od władzy budżetówkę czy też emerytów, którzy są pod presją”,
a partie nierówno reprezentowane są w środkach masowego przekazu40.
Ruch „Głos” przygotował raport, w którym mówi o naruszeniach zasad wolnych
i równych wyborów w toku kampanii wyborczej do Dumy41. „Chociaż poziom nieprawidłowości w tej kampanii wyborczej był niższy niż w 2011 roku, odnotowaną liczbę naruszeń prawa podczas kampanii agitacyjnej należy uznać za dużą” –
stwierdza się w oświadczeniu „Głosu”, który zajmuje się monitorowaniem wyborów.
W szczególności należy wskazać na masowe wrzucanie do urn kart do głosowania,
„wycieczkowe głosowania” oraz naruszenia związane z naciskiem kierownictwa zakładów na wyborców. Zdaniem autorów raportu, wyniki „były przesądzone z powodu istniejących warunków ustawodawczych, decyzji i działań podjętych przez władze i komisje wyborcze w czasie prezentacji i rejestracji kandydatów oraz podczas
kampanii wyborczej”. „Głos” wysunął wniosek, że w dniu głosowania następowała
tylko formalna „legitymizacja” z góry określonych wyników. Eksperci odnotowali
również procedurę powoływania komisji wyborczych, która nie zapewniła im niezależności, jak również dyskryminację podczas zbierania podpisów, występowanie na
listach tzw. parowozów – osób zajmujących wyborcze stanowiska, które nie zamierzały zostać deputowanymi, naruszenie zasady równości („Głos” twierdzi, że zasoby
państwowe i społeczne wykorzystywane były w interesach Jednej Rosji). Oceniając
komisję wyborczą, „Głos” stwierdził, że wybory „dalekie są od tego, żeby można
było je nazwać naprawdę wolnymi i sprawiedliwymi”42.
Od razu po wyborach wpływowy dziennik brytyjski „The Guardian” napisał:
„Wyniki wyborów, jak się oczekuje, nie doprowadzą do jakichkolwiek dramatycz39

Л. Милер, Результаты выборов не заинтересовали граждан, http://www.kommersant.ru/doc/
31057947utni source=kommersant&utm medium=strana&utm campaign=four [dostęp: 3.10.2016].
40
Ibidem.
41
Предварительное заявление по результатам наблюдения за выборами 18 сентября
2016 г., http://www.golosinfo.Org/ru/articles/l17564 [dostęp: 20.09.2016].
42
Ibidem.
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nych zmian. Systemowe partie polityczne znacząco i szeroko wspierają prezydenta
kraju, a niska frekwencja wyborcza pozwala na założenie, że opozycyjnie nastawieni
mieszkańcy miast w Rosji po prostu pozostali w domach. Mało kto oczekuje poważnych protestów [...]. Pięć lat, które minęły od ostatnich wyborów, przeszły pod znakiem procesów karnych i wyroków więzienia dla niektórych uczestników protestów.
A to zmusiło wielu do uświadomienia sobie, że aktywność polityczna niczego nie
zmieni. Putin stał się jeszcze bardziej popularny po aneksji Krymu [...]”43.
Absencja wyborcza, większość kwaliﬁkowana Jednej Rosji i powrót LDPR to
trzy główne zjawiska tych wyborów – podsumowuje politolog Kiriłł Martynow44.
Opozycja systemowo przegrała z władzą, ponieważ zmuszona była grać według
zasad tej ostatniej, nie mając równego dostępu do mediów, sądów i ﬁnansowania, będąc zmuszoną do prowadzenia agitacji w ciągu zaledwie kilku tygodni pod
koniec sierpnia. „W rezultacie większość wyborców, po pierwsze, nie rozumiała
znaczenia tych wyborów, po drugie, nie miała wyraźnego pojęcia, kto i w jakim
celu bierze w nich udział. Nie udało się dotrzeć do wyborców z hasłami opozycyjnymi – antywojennymi i antykryzysowymi, skierowanymi na obronę społeczeństwa przed atakami ze strony państwa. Nawet ci, którzy przychodzili do punktów
wyborczych, byli zdezorientowani”45.
Jak uważają niektórzy eksperci, spadek frekwencji i słaby wynik opozycji były
uwarunkowane brakiem konsolidującej i ideologicznie komunikatywnej partii
opozycyjnej, niezgadzającej się z obecnym kursem politycznym. Taką mogłaby
się stać nowa partia chrześcijańsko-demokratyczna lub socjaldemokratyczna46.
Partia Jabłoko, posiadająca frakcję socjaldemokratyczną i odpowiednie założenia
programowe, niestety, w ciągu krótkiego okresu przedwyborczego nie była w stanie w sposób wyraźny dotrzeć do swoich potencjalnych wyborców. Na dodatek
w programie przedwyborczym tej partii było wyraźnie wpisane alternatywne do
prezydenckiego stanowisko wobec Krymu.
Konkurenci polityczni na fali „konsensusu krymskiego” celowo podkreślali ten
temat, obwiniając Jabłoko o zdradę. PARNAS, który postawił na „zresetowanie
systemu”, na krótko przed wyborami stanął w obliczu konﬂiktów wewnątrzpartyjnych i stracił część swojego liberalnego elektoratu po dodaniu do listy wyborczej
kandydata mającego opinię nacjonalisty i antysemity. Po utracie własnej tożsamości ideologicznej PARNAS może zejść ze sceny politycznej, tak samo jak większa
część z 74 zarejestrowanych partii, ale nieuczestniczących w wyborach47. Po nowych wyborach z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmieniło oprócz tego,
43
Russian election unlikely to loosen Putin’s grip on power, https://www.theguardian.corn/world/2016/
sep/18/russia-votes-in-election-unlikelv-to-loosen-putins-grip-on-power [dostęp: 21.09.2010].
44
К. Мартынов, Победа коалиции дачников и Жириновского, http://www.novavagazeta.ru/
columns/74605.html [dostęp: 18.09.2016].
45
Ibidem.
46
В. Иноземцев, Не раньше 2021-го, https://www.gazeta.ru/column/vladislav inozemcev/
10204055.shtml [dostęp: 22.09.2016].
47
КГИ, доклад «Регистрация кандидатов и партийных списков на выборах 18 сентября
2016 г.», https://komitetgi.ru/analytics/2946/ [dostęp: 19.09.2016].
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Zakończenie
Prorządowa partia Jedna Rosja potwierdziła, wydawałoby się, narodowe poparcie swojego kursu i legitymizację konstrukcji władzy w Rosji. „Można śmiało
stwierdzić: nasza partia zwyciężyła”49 – ogłosił premier Dmitrij Miedwiediew.
Co prawda, prezydent Władimir Putin nazwał wyniki wyborów „tylko zaliczką”
ze strony narodu, którą jeszcze „należy odpracować”50. Tymczasem legitymizacja
władzy to coś więcej niż wynik procentowy w ostatnich wyborach. Legitymizacja,
tj. dobrowolna zgoda narodu z władzą, cechuje się szybką zmianą. Doświadczenie
historyczne Rosji wyraźnie to pokazuje. Na przykład w ostatnich wyborach deputowanych do parlamentu radzieckiego (do Rady Związku i Izby Narodowości Rady
Najwyższej ZSRR) „blok komunistów i bezpartyjnych” (swoisty wariant Jednej
Rosji) uzyskał 99,94% głosów wyborców przy oﬁcjalnej frekwencji 99,99%51. Po
kilku latach „blok” ten po prostu zniknął, ponieważ nie był zdolny do rozwiązywania palących problemów kraju i jego obywateli.
Przed obecnym „blokiem” również stoi zadanie udowodnienia zdolności do rozwiązywania problemów kraju. Ma to miejsce w obliczu zarzutów odnośnie do manipulacji podczas głosowania, co w pewien sposób osłabia wynik osiągnięty przez
partię władzy. Opublikowano już wyniki analizy statystyki elektoralnej (w szczególności S. Szpilkina52 i ekonomisty A. Iłłarionowa53), którzy mówią o sztucznym „nakręcaniu” frekwencji w wyborach parlamentarnych w 2016 r. O ile pięć lat
temu partia JR uzyskała według oﬁcjalnych danych ponad 32 mln głosów, o tyle

Wybory parlamentarne w Rosji: zwycięstwo taktyczne Putina?

że „władza otrzymała sygnał, że wszystko kontroluje, że wszystkie regionalne elity
są w gotowości, lojalne i zapewniają należyty wynik. Czyli należy kontynuować
ten kurs, a nawet go wzmocnić”48 – stwierdził Orieszkin.
W ten sposób wybory pokazały, że wyborcy postrzegają politykę władz może
nie jako pomyślną, ale przynajmniej niewymagającą radykalnej korekty. Wszystko
to tworzy przesłanki do tego, żeby Putin odrzucił „wątpliwości”, czy ma startować
w wyborach w 2018 r. i po raz kolejny przedłużyć swój mandat na sześć lat. Jego
obecna popularność nie zakłada konkurencji, a trudność dostania się na wybory
prezydenckie kandydata niezależnego wyklucza możliwości pojawienia się nowych osób.

48

Орешкин: все и так понимали, что парламент будет ручным и декоративным, http://
www.rosbalt.ru/russia/2016/09/19/1551510.html [dostęp: 19.09.2016].
49
Единая Россия победила, http://er.ru/news/146340/ [dostęp: 19.09.2016].
50
Путин назвал итоги выборов ответом россиян на внешнее давление, https://ria.ru/election
2016/20160919/1477340896.html [dostęp: 19.09.2016].
51
Выборы в Советском Союзе 1922–1984 гг., http://www.agitclub.ru/vybory/result2.htm [dostęp: 20.09.2016].
52
Вижу много графиков о фальсификациях на выборах. Что они значат? https://meduza.
io/cards/vizhu- mnogo-graﬁkov-o-falsiﬁkatsii-na-wborah-chto-oni-znachat [dostęp: 20.09.2016].
53
А. Илларионов, Индекс фальсификации голосований в 1991–2016 гг. и масштабы фальсификаций в 2007–2016 гг., http://echo.msk.ru/blog/aillar/1846488-echo/ [dostęp: 28.09.2016].
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w ostatnich wyborach było ich o 4 mln mniej. A uwzględniając masowe dorzucanie
kart do urn i odgórną presję wywieraną na elektorat ze sfery budżetowej, spadek
poparcia partii władzy jest znacznie większy.
Wyniki wyborów parlamentarnych zmienią niewątpliwie konﬁgurację polityczną w Rosji. Po pierwsze, jeśli rozpatrywać sytuację de facto, a nie de iure, Duma
Państwowa stała się jednopartyjna (dlatego nie dziwi fakt, że w środkach masowego przekazu w ostatnich latach podnosi się temat przejścia na system dwupartyjny54). Trzy pozostałe partie nie posiadają w sumie nawet „pakietu blokującego”,
a to znaczy, że wszystkie ustawy będą podejmowane lub odrzucane głosami Jednej
Rosji. Cała formalna hierarchia, włączając nawet stanowisko przewodniczącego
parlamentu (objął je Wiaczesław Wołodin), nie mówiąc już o przewodniczących
komitetów, staje się dekoracyjna. Wynika z tego, że cała odpowiedzialność za
wszelkie decyzje podjęte przez parlament leży teraz wyłącznie po stronie Jednej
Rosji. Po drugie, wybory do Dumy Państwowej w rzeczywistości okazały się referendum zaufania do kursu politycznego prezydentа. Cztery partie, które utożsamiały się z „konsensusem krymskim”, dostały się do Dumy i ogółem zebrały na
podstawie list 86% głosów. Żadna z partii, która krytykowała prezydenta (Jabłoko
i PARNAS), nie osiągnęła progu 2% i nie wprowadziła do Dumy ani jednego kandydata z okręgu jednomandatowego. A zatem można stwierdzić, że rok 2018, czyli
rok wyborów prezydentа FR, w wymiarze politycznym nadszedł już teraz. A do
tego nieograniczony mandat zaufania otrzymał nie tylko sam prezydent, lecz także
rząd. Należy pamiętać, że D. Miedwiediew jest szefem partii Jedna Rosja.
Opozycja w Rosji jest obecnie rozbita i zdemoralizowana. Nie ma ona praktycznie żądnego dostępu do federalnych stacji telewizyjnych, skąd czerpie informacje 70% Rosjan, zwłaszcza na prowincji, oraz do środków masowego przekazu,
by dotrzeć ze swoim programem alternatywnym do większości społeczeństwa,
ponieważ nie dostała się do Dumy Państwowej. Lecz z tego zupełnie nie wynika, że partia władzy zdolna jest do rozwiązywania realnych problemów kraju, tj.
spadku dochodów ludności i odbudowy trwałego wzrostu gospodarczego. Obiektywne okoliczności (kryzys w Rosji trwa już trzeci rok) wymagają poważnego
przeglądu kontraktu politycznego z głównymi warstwami społecznymi, tj. „siłowikami”, emerytami i pracownikami sfery budżetowej. Wyczerpał się nie tylko
kryzys, lecz także sens planu ochronno-zakazowego, którym wsławiła się szósta
kadencja Dumy.
Parlament siódmej kadencji będzie musiał rozwiązać inne kwestie. Na przykład podwyższenie podatków, włączając progresywne opodatkowanie dochodów
od osób ﬁzycznych; podwyższenie wieku emerytalnego i ostateczną likwidację
składki kumulacyjnej emerytury; dalsze ograniczenie gwarancji społecznych, zastępowanie bezpłatnych: wykształcenia i medycyny formami komercyjnymi (m.in.
pomysł przewodniczącej parlamentu Rady Federacji Walentyny Matwijenko dotyczący np. likwidacji leczenia bezrobotnych na koszt państwa); likwidacja tzw.
54
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kapitału macierzyńskiego czy liberalizacja rynku pracy, tj. uproszczenie procedury
zwolnień z pracy. Z tego punktu widzenia spadek obecności w Dumie formalnie
„lewicowych” frakcji, mających w poprzedniej kadencji zauważalne 156 mandatów, jest jak najbardziej na czasie.
Lecz jak rząd zamierza wyjść z kryzysu? Odpowiedzi na to pytanie można
poszukać w nowym artykule premiera pt. Rozwój społeczno-gospodarczy Rosji:
osiągnięcie nowej dynamiki55. Właściwie poszukiwania całościowego programu
antykryzysowego w artykule Miedwiediewa są zbyteczne56. Dmitrij Miedwiediew
twierdzi, że praca rządu już doprowadziła do pozytywnych rezultatów: „oczywista
jest poprawa sytuacji ﬁnansowej szeregu przedsiębiorstw i branż”, „na rachunkach
ﬁrm rosyjskich znajduje się ponad 21 trylionów rubli”, co „tworzy podstawę do
wzrostu aktywności inwestycyjnej”. Przy czym sam poziom inwestycji w kraju nadal spada, a rząd po raz kolejny pogarsza prognozy makroekonomiczne. Liberalny
polityk i ekonomista Grigorij Jawliński jest przekonany: instytucjonalnych i strukturalnych reform w gospodarce nie można przeprowadzać przy ogromnej korupcji
politycznej na wszystkich szczeblach. Koncentracja władzy w jednych rękach przy
braku umiaru i przeciwwagi w połączeniu z nakierowaniem najwyższego segmentu niewymienialnej władzy na fantazje polityczne (eurazjatyzm, „szczególna droga”) i gospodarcze („zastępowanie importu”, wojna i izolacja jako koła napędowe
gospodarki) tworzą sytuację, kiedy zarówno same reformy, jak i niezbędna presja
społeczna potrzebna do ich realizacji stają się czymś zupełnie nierealistycznym57.
Podobną zmianę przewidział jeszcze w latach 90. XX w. amerykański politolog
polskiego pochodzenia Adam Przeworski, odnotowując funkcjonowanie praktycznie nieistniejących neoliberalnych rynków w byłym Związku Radzieckim, które
nie sprzyjają wzrostowi gospodarczemu lub powstawaniu silnych instytucji przedstawicielskich. Scentralizowane zarządzanie wciąż określa życie gospodarcze i polityczne w tych krajach58.
Oczywiście władza powinna zagwarantować legitymizację prawną wyborów, tj.
przestrzeganie wszystkich procedur i zaufanie różnych grup wyborców do wyników
głosowania – jako głównego narzędzia wymienności władzy drogą pokojową.
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An Abstract: The article contains analysis of the regional and parliamentary elections
held in Russia on the single voting day, the 18th of September, 2016. Taking into consideration the lowest voters turnout in the contemporary history, the pro-Putin party “Edinaya
Rossiya” won the elections, summoned up its voters. Despite the monitors recognize the
elections to be transparent, the so-called administrative resource (power abuse) and other
violations were recorded in many regions. The structure of the lower Chamber of the Russian Parliament remains the same, the real opposition was not able to use the last chance to
enter the legislative body of the Russian Federation before the Presidential elections 2018.
The article contains the opinions, evaluations and forecasts of the leading Russian and
foreign politicians, political analysts, experts who share the same opinion – the Russian
authorities will strive to obtain the uncontrollable access to all resources as well as maintain
their position as long as possible.
Key words: Russia, elections, parties, new parliament, regions, inner policy, political
technologies, «the Crimean consensus», legitimacy, opposition, President of the Russian
Federation.
Резюме: В настоящей статье дается анализ парламентарных и региональных однодневных выборов в России, которые состоялись 18 сентября 2016 г. При самой низкой явке избирателей в новейшей истории России, эффектно победила пропутинская
партия «Единая Россия», которой удалось эффективно мобилизовать свой электорат.
И хотя наблюдатели считают эти выборы более «прозрачными», во многих регионах
государства отмечались случаи так называемых административных вмешательств
(злоупотребления властью). Состав нижней палаты парламента ФР остается без изменений – реальная оппозиция не смогла воспользоваться своим последним шансом
и войти в состав этого законодательного органа до президентских выборов в 2018 г.
В настоящей статье приводятся мнения, оценки и прогнозы ведущих русских и зарубежных политиков, политологов и экспертов, которые согласны в одном: настоящее правительство ФР будет дальше стремиться получить неконтролируемый доступ
к ресурсам и поддерживать свое положение.
Ключевые слова: Россия, выборы, партии, новый парламент, регионы, внутренняя
политика, политические технологии, «крымское согласие», законность, оппозиция,
Президент Российской Федерации.
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Zagadnienia przywództwa
politycznego
w Unii Europejskiej

Pojęcie przywództwa nie jest zarezerwowane jedynie dla nauk społecznych,
w tym politologii, gdyż o przywódcach mówi się także w odniesieniu do religii,
biznesu, ekonomii i wielu innych nauk. Na związek przywództwa z różnymi dziedzinami nauki wskazuje także Maciej Hartliński, mówiąc o jego multidyscyplinarności1. Samo pojęcie przywództwa politycznego w języku angielskim pojawiło się
w XIX w., a wcześniej, już przed XIV w., istniało określenie „lidera”, jak podaje
Ralph M. Stogdill2. Gdy dokonuje się prób zdeﬁniowania tego pojęcia, trudnością
okazuje się jego wieloznaczność. To prowadzi do wykształcenia się wielu różnych
deﬁnicji przywództwa. W zasadzie deﬁnicji jest tyle, ilu badaczy tego problemu.
Tezę tę zdają się potwierdzać dociekania Jamesa MacGregora Burnsa, który przy
okazji analizy różnorakich publikacji doliczył się blisko 130 deﬁnicji przywództwa. Można zatem stwierdzić, że jest to jedno z najczęściej obserwowanych zagadnień i jednocześnie jedno z najgorzej rozumianych, o czym świadczy tak duża
liczba prób wyjaśnienia3. Dlatego też, właśnie ze względu na różnorodność podejść reprezentowaną przez badaczy, nie wykształciła się uniwersalna teoria przywództwa4.
Problem przywództwa politycznego w Unii Europejskiej również jawi się jako
zjawisko bardzo złożone. Jest to spowodowane sytuacją, w której w UE mamy do
czynienia z wielopoziomowym, sieciowym systemem zarządzania. Polityka toczy
1

M. Hartliński, Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012, s. 54.
K. Marzęda, Osobowościowe uwarunkowania przywództwa politycznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2002, vol. IX Sectio K, s. 102.
3
J. Rybak, Czy współczesne demokracje potrzebują jeszcze przywódców? Rola i znaczenie
przywództwa politycznego w obliczu zmian cywilizacyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Zarządzanie i Marketing” 2009, nr 260, s. 179.
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się tam na wielu poziomach jednocześnie – ponadnarodowym, gdzie kreowana jest
częściowo przez Parlament Europejski (PE) i realizowana przez Komisję Europejską (KE), następnie na poziomie narodowym – gdzie państwa przez instytucje
międzyrządowe wpływają bezpośrednio na kształt polityki unijnej. Mamy także do
czynienia z nakładaniem i przeplataniem się zadań i kompetencji różnych instytucji unijnych i państwowych na wszystkich szczeblach. Dodatkowym elementem,
mającym znaczący wpływ na kształtowanie się przywództwa w UE, jest powołanie
dwóch nowych organów – Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Stałego Przewodniczącego Rady UE, których pojawienie
się na europejskiej scenie politycznej może sugerować podążanie w Unii w stronę
przywództwa jednoosobowego. Zarysowana powyżej sytuacja pozwala na postawienie tezy, że aktualnie w UE brak jest efektywnego przywództwa, co wynika
także z faktu, że trudności nastręcza wskazanie, która z instytucji jest najbardziej
predestynowana do objęcia funkcji przywódczych. Brak jednego, silnego ośrodka
decyzyjnego i rozbudowany proces podejmowania decyzji osłabia tym samym pozycję UE na arenie międzynarodowej i utrudnia wypracowanie wspólnego stanowiska w ważnych kwestiach.
Ze względu na wieloznaczność pojęcia przywództwa dla celów niniejszego
artykułu autorzy przyjmują koncepcję, którą przedstawił Przemysław Żukiewicz.
Jego zdaniem najczęściej przywództwo jest postrzegane jako atrybut jednostki
(wrodzony – rozumiany jako cecha lub nabyty – określany jako umiejętności), relacja
społeczna (akcentuje więź między liderem i jego zwolennikami) oraz proces (wspólne działanie przywódcy i zwolenników w imię osiągnięcia założonych celów)5. Dwa
pierwsze podejścia są stosunkowo problematyczne, dlatego też postuluje się, by
traktować przywództwo jako proces społeczny. Zgodnie z tą koncepcją przywództwo polityczne to „proces społeczny, w którym podmiot społeczny (np. obywatel,
grupa, organizacja) udziela poparcia innemu podmiotowi społecznemu (obywatelowi/grupie/organizacji), ponieważ uznaje go za aktualnie najpełniej odpowiadający społecznemu wyobrażeniu o ideale lidera, mający największe szanse na zrealizowanie określonych celów akceptowanych przez oba podmioty”6. Postrzeganie
przywództwa politycznego jako proces społeczny wydaje się zatem najlepiej oddawać specyﬁkę przywództwa, z jakim mamy do czynienia w przypadku Unii Europejskiej, gdyż obywatele danego kraju członkowskiego UE przez oddanie głosu
na kandydatów do PE wpływają pośrednio na kształtowanie się późniejszego przywództwa całej UE. Kluczowe są tutaj przynależność danego kandydata do frakcji
w PE i pozycja, jaką zajmuje ona w danym momencie w układzie politycznym.
Oczywiście z racji tego, że PE stanowi jedno z ogniw wpływających na kierunek
działania UE, coraz częściej w dyskusji pojawiają się głosy, że wpływ obywateli
w tym zakresie jest znikomy. Nastroje te przekładają się bezpośrednio na niską
frekwencję, z jaką mamy do czynienia podczas kolejnych wyborów do PE. Innymi
5

P. Żukiewicz, Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po
1989 roku: analiza porównawcza, Toruń 2013, s. 25.
6
P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 48.

82

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (49)/2016

7
8

Zagadnienia przywództwa politycznego w Unii Europejskiej

słowy, o ile obywatele udzielają poparcia konkretnym kandydatom, o tyle można
dyskutować z tym, czy faktycznie uznają ich za władnych do skutecznej realizacji
interesów i celów oraz czy PE odpowiada ideałowi lidera. Mimo to zaproponowana deﬁnicja P. Żukiewicza jest najbliższa obecnemu rozumieniu przywództwa
w UE.
Z deﬁnicji tej wyłaniają się trzy istotne cechy, które powtarzać się będą także u innych badaczy tego problemu, a mianowicie fakt, że przywódca zajmuje
stanowiska publiczne, relacja łącząca go ze zwolennikami opiera się na zasadzie
dobrowolności, a zwolennicy uznają go za jedyną osobę, która może zrealizować
w danym momencie ich cele (teleologiczność). Jeżeli spełnione są te trzy cechy,
można mówić o przywództwie politycznym7. Zwolennikami w tej sytuacji są
przede wszystkim posłowie PE, którzy mają wpływ na to, kto będzie stał na czele
najważniejszych instytucji UE. Oni z kolei otrzymali mandat zaufania ze strony
swoich wyborców w kraju i w podejmowaniu decyzji powinni kierować się właśnie ich postulatami. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że posłowie zasiadają w kilku frakcjach, które skupiają posłów z różnych krajów członkowskich.
W obliczu tak wielu przedstawicieli i tak różnych interesów, które reprezentują,
niezwykle trudne jest ich zrealizowanie. Bardzo często o tym, czy dana kwestia zostanie rozwiązana, decyduje to, która z frakcji jest najsilniejsza i czy jest w stanie
przeforsować swoje postulaty. Innymi słowy, częstokroć interes narodowy przegrywa z interesem frakcji.
Przywództwo polityczne można także klasyﬁkować w różnoraki sposób, który
uzależniony jest od przyjętych kryteriów. Tak jak w przypadku mnogości deﬁnicji
i niemożności wypracowania jednego, uniwersalnego stanowiska, tak też w odniesieniu do rodzajów przywództwa mamy do czynienia z różnorodnymi próbami
podziału.
Jeżeli do analizy przyjmiemy kryterium zasięgu procesu przywództwa politycznego, wtedy można podzielić je na8:
• międzynarodowe, kiedy przywództwo wybiega poza wytyczone granice państwowe;
• regionalne, kiedy przywódca ma zwolenników i ich poparcie na obszarze kilku
jednostek administracyjnych;
• państwowe, kiedy jest realizowane w obrębie jednego państwa;
• lokalne, kiedy dotyczy ograniczonej liczby osób, które mogą jednak wyrażać
swoje poparcie dla przywódcy.
Zgodnie z powyższymi wyznacznikami przywództwo w UE jednoznacznie
można określić jako międzynarodowe, podejmowane decyzje dotyczą bowiem
wszystkich członków.
Inna klasyﬁkacja kładzie nacisk na fakt, że przywództwo polityczne jest realizowane w obrębie danego otoczenia społecznego, które jest zróżnicowane. Można
wyróżnić zatem przywództwo:
M. Hartliński, op.cit., s. 59–60.
P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne…, op.cit., s. 52.
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• hierarchiczne, które charakteryzuje się dominującą pozycją przywódcy hierarchii wynikającą z danej kultury;
• rozproszone, które polega na koordynacji działań i kreatywności przywódcy,
występuje ono coraz częściej9.
Jeśli próbuje się umiejscowić przywództwo w UE w zaproponowanej kategoryzacji, bliżej jest mu do przywództwa rozproszonego, co wynika z jednej strony z konieczności uwzględniania postulatów wszystkich państw członkowskich,
z drugiej zaś ze zdolności przywódcy lub też najważniejszej instytucji do wypracowania decyzji w taki sposób, żeby nie sparaliżować tym samym funkcjonowania
całej UE.
Kolejnym ważnym kryterium jest sposób podejmowania decyzji przez strony
przywództwa. Na tej podstawie wyróżnić można przywództwo10:
• demokratyczne, gdzie decyzja podejmowana jest co prawda przez przywódcę,
jednak jest poprzedzona konsultacjami z grupą;
• autorytarne, gdzie tylko przywódca podejmuje decyzję, nie liczy się przy tym
ze zdaniem grupy11;
• liberalne, w którym następuje przesunięcie roli, to grupa podejmuje decyzję,
a przywódca pełni jedynie funkcję koordynatora.
W odniesieniu do tego typu systematyzacji pojawia się problem z jednoznacznym umiejscowieniem przywództwa w UE. Z jednej strony ma ono znamiona
przywództwa demokratycznego, gdyż podejmowana decyzja poprzedzona jest
licznymi konsultacjami i dyskusjami, nie jest to autorytarna decyzja jednej osoby
lub określonego gremium. Nie ulega także wątpliwości, że UE to przede wszystkim autonomiczne państwa członkowskie, które prowadzą samodzielną politykę
i mają określone postulaty, które zgłaszają na forum UE, zapewniając sobie większość w głosowaniu, budując koalicję lub – przeciwnie – zostają przegłosowane.
W pewnym więc sensie to właśnie grupy państw podejmują decyzję, prowadząc
między sobą rokowania i negocjacje, a sam przywódca musi przyjąć do wiadomości efekty tych działań. W tym przypadku jego rola przypomina bardziej rodzaj
przywództwa liberalnego.
Podstawowy i najbardziej rozpowszechniony na gruncie politologii jest podział
przywództwa zaproponowany przez Jamesa Burnsa, który wyróżnił przywództwo
transakcyjne i transformacyjne. Pierwsze z nich, jak wskazuje już sama nazwa, jest
pewnego rodzaju transakcją, która opiera się na tym, że jedna osoba podejmuje
inicjatywę kontaktu z innymi w celu wymiany wartościowych rzeczy o charakterze ekonomicznym, politycznym itp. Przywódcy określani mianem transakcyjnych
będą koncentrować się przede wszystkim na celach krótkofalowych, oferując korzyści i motywując elektorat za pomocą systemu kar i nagród, będą liczyli na jego
9

Ibidem.
Ibidem.
11
Więcej na temat wizerunku przywódcy w systemie autorytarnym, totalitarnym i demokratycznym: P. Potocki, Wizerunek przywódcy w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym.
Analiza porównawcza, „Economy and Managment” 2012, nr 2, s. 61–90.
10
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Przywództwo w Unii Europejskiej
Pojawienie się na arenie międzynarodowej podmiotu o tak skomplikowanej
strukturze wewnętrznej, jakim jest UE, spowodowało, wobec niejasnych rozwiązań
traktatowych w tej materii, problem w określeniu, kto pełni w niej rolę przywódczą. Dodatkowo reformy traktatu z Maastricht13, które rozbudowały architekturę
instytucjonalną UE, zrodziły okoliczności prawne wymagające wyjaśnienia kwestii przywództwa politycznego w Unii. Należało na tym etapie wyraźnie określić,
z jakim organem, państwem czy funkcją należy wiązać atrybut przywództwa. Zagadnienie to wydaje się o tyle skomplikowane, że ani struktura UE, ani praktyka jej
funkcjonowania nie dają podstaw do jednoznacznego określenia źródła przywództwa. W literaturze przedmiotu spotkać się można jedynie z pewnymi sugestiami
w kwestii tego, jaka instytucja zasługuje na to, by pretendować do objęcia roli
przywódczej. Instytucje UE tworzą bowiem pewną hierarchię, a ponadto są usytuowane na poziomie zarówno ponadnarodowym, jak i międzyrządowym. „Władzę
w UE sprawują zarazem instytucje reprezentujące państwa narodowe i składające
się z funkcjonariuszy państwowych – Rada Europejska jak i wybierany w wyborach bezpośrednich Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli. W systemie instytucjonalnym Unii znajduje się też jej ciało własne – KE, co czyni triadę
charakteryzującą Unię, jako specyﬁczny organizm polityczny”14.
Rada Europejska jest organem nadrzędnym UE. W jej skład wchodzą szefowie
rządów i głowy państw członkowskich oraz przewodniczący KE. Towarzyszą im
ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich oraz członek Komisji.
Rada nadaje impulsy rozwoju integracji oraz określa główne kierunki polityczne
i strategiczne UE. Jej działalność ma charakter międzyrządowy, a nie wspólnotowy, co nie zmienia faktu, że decyzje tego organu mają istotny wpływ na stanowienie prawa przez instytucje wspólnotowe15. Prerogatywy RE stale rosną, a można

Zagadnienia przywództwa politycznego w Unii Europejskiej

poparcie. Analogicznie, przywódcy transformacyjni będą projektować cele długookresowe i nakłaniać swoich zwolenników do podjęcia działania przez wyznaczanie celów o historycznie doniosłym znaczeniu12. To właśnie drugie podejście
w pełniejszy sposób oddaje charakter przywództwa w UE, w której kładzie się nacisk na działania długofalowe. Są one oczywiście obliczone na określone kadencje,
jednak w założeniach mają zapewnić ciągły rozwój Unii i dalszą integrację państw
członkowskich.

12
P. Żukiewicz, O komunikacji w procesie przywództwa politycznego, „Lingua ac Communitas”
2012, vol. 22, s. 24–25.
13
Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), Dz. Urz. UE z dn. 29.07.1992, C 191,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=PL [dostęp:
8.12.2016].
14
M. Kruk, Uwagi o projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, „Przegląd
Sejmowy” 2004, nr 2(66), s. 44.
15
K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Warszawa 2004, s. 33.
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je podzielić na polityczne, nominacyjne i kontrolne. Główna siła Rady opiera się
na tych pierwszych – ich istota polega na faktycznym podejmowaniu decyzji w UE
na poziomie strategicznym. Chodzi tu głównie o cele, jakie powinny przyświecać
Unii w zakresie dalszego systematycznego pogłębiania procesu integracji oraz jej
poszerzania geograﬁcznego – od niej zależy przede wszystkim przyjmowanie nowych członków w skład UE16.
Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym, a tym samym
jedynym posiadającym demokratyczną legitymację organem17. W ciągu ostatnich
dziesięcioleci PE uzyskiwał systematycznie coraz więcej uprawnień i obecnie
odgrywa rolę współustawodawcy w zakresie niemal wszystkich dziedzin prawa
UE. Nadzoruje także pracę Komisji oraz uchwala budżet Unii Europejskiej. Poza
pełnieniem tych oﬁcjalnych funkcji Parlament także ściśle współpracuje z parlamentami państw członkowskich18. Traktat z Maastricht rozszerzył uprawnienia
Parlamentu o udział w skomplikowanych procedurach współpracy i współdecydowania, co oznacza, że może on blokować propozycje innych organów UE, w tym
głównie Rady UE, oraz bierze udział w wyborze Przewodniczącego Komisji19.
Komisja Europejska ma cztery główne kompetencje: inicjatywa ustawodawcza,
kontrola traktatów, administracja i wykonywanie regulacji unijnych oraz reprezentowanie Unii na zewnątrz20. Komisja stanowi główny organ decyzyjno-wykonawczy, składający się z 28 członków wybieranych na pięć lat. Członkowie Komisji
są niezależni i bezstronni, nie mogą, więc działać na podstawie instrukcji żadnego
rządu czy organu. Mają obowiązek działać w imieniu i dla dobra Unii. W ramach
kompetencji Komisji kluczową rolę odgrywa jej funkcja wykonawcza – jest często określana europejskim rządem. Najważniejszą jej prerogatywą jest zarządzanie
rocznym budżetem Unii, odgrywa ona też znamienną rolę w negocjacjach międzynarodowych. Komisja wykonuje również postanowienia traktatowe i rozporządzenia Rady UE oraz kontroluje ich przestrzeganie21.
Gdy analizuje się kompetencje i zadania powyższych, najważniejszych ze
względu na omawianą tematykę, organów UE, można dojść do wniosku, że przywództwo w UE należy rozpatrywać na poziomie instytucjonalnym. Ze względu
na dużą różnorodność systemów politycznych państw członkowskich, jak również odmienny poziom ich rozwoju gospodarczego czy tradycje historyczne, wyżej omówione instytucje stały się elementem scalającym poszczególne elementy
w jedną całość, jaką stała się Unia Europejska. Można zauważyć, że w okresie
zmian instytucjonalnych wprowadzonych traktatem z Maastricht w ramach UE nie
istniała widoczna rywalizacja o przywództwo między poszczególnymi państwami czy politykami, podjęto natomiast wysiłek, aby nowo utworzona Unia została
16

P. Deszczyński, Europejskie systemy polityczne, Warszawa 2008, s. 18.
E. Dynia, Integracja europejska, Warszawa 2006, s. 102.
18
Uprawnienia legislacyjne. Zwykła procedura ustawodawcza, http://www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/pl/007c895f4c/Uprawnienia-i-procedury.html [dostęp: 26.10.2016].
19
K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006, s. 158.
20
J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007, s. 231.
21
P. Deszczyński, op.cit., s. 22.
17
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wyposażona w silne, wspólne instytucje i organy o szerokich kompetencjach, co
wiązało się ze zrzeczeniem się części własnej suwerenności przez państwa członkowskie. Problem polegał jednak nadal na tym, że wśród tych organów nie dało
się wyznaczyć jednego najważniejszego, któremu można by przypisać atrybuty
przywódcze.
Na początku XXI w. Unia Europejska stanęła na rozdrożu. Szybkie zwiększanie liczby państw członkowskich, problemy z przyjęciem traktatu ustanawiającego
konstytucję dla Europy22 oraz spory wewnętrzne między państwami członkowskimi i nagły kryzys ﬁnansowy spowodowały, że przyszłość Unii i kierunki jej
rozwoju stały się przedmiotem dyskusji środowiska naukowego. Najczęstsze dylematy dotyczą pytań o to, jaki powinien być kształt instytucjonalny UE. W jakim
kierunku powinny pójść reformy europejskiego systemu politycznego? Naturalną
konsekwencją wzrostu pozycji UE na arenie międzynarodowej jest też poszukiwanie optymalnego rozwiązania problemu przywództwa w Unii.
Nie brakuje jednak głosów, że mówienie o przywództwie politycznym w ramach UE pozostaje w rażącej sprzeczności z postulowaną ideą demokratycznej
polityki, która powinna mieć miejsce w tej organizacji. Przeważa jednak podejście, że pojęcie „przywództwa politycznego” w Unii nie powinno być negowane,
jest ono bowiem związane z potrzebą bieżącego rozwiązywania problemów kierowania tą ponadnarodową strukturą23. Na tym etapie rozważań powstaje pytanie
o to, z jakim organem, funkcją czy osobą należy wiązać przymioty przywództwa
w Unii w XXI w. Skomplikowana sytuacja wewnętrzna, brak jednoznacznych rozwiązań traktatowych i mnogość podmiotów aspirujących do roli przywódczej w tej
organizacji są elementami, które nie pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na
postawione wyżej pytanie. Wydaje się, że warto rozważyć ten problem, zwracając uwagę na kilka elementów – formalne przywództwo organów i instytucji UE
wynikające z ich kompetencji traktatowych oraz przywództwo faktyczne związane
z pozycją i potencjałem państwa sprawującego aktualnie prezydencję w Radzie24.
Instytucjami mającymi niewątpliwie najsilniejszą pozycję w UE są Komisja
Europejska oraz Parlament Europejski. Niezwykle istotną funkcję sprawują także
okresy tzw. prezydencji, czyli czas, w którym kolejne państwa członkowskie sprawują, trwającą sześć miesięcy, prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, wyznaczając priorytety i realizując określoną politykę. Komisja zawdzięcza swą pozycję
szerokim kompetencjom przyznanym jej w drodze traktatów – przede wszystkim
ma prawo inicjatywy ustawodawczej oraz uprawnienia wykonawcze w stosunku
do decyzji Rady. Ponadto nadzoruje przestrzeganie unijnego porządku prawnego,
opracowuje projekt budżetu, zarządza funduszami europejskimi i często podejmu22

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz. Urz. UE z dn. 16.12.2004, C 310, http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC [dostęp: 8.12.2016].
23
J. Jaskiernia, Problem przywództwa politycznego w Unii Europejskiej, w: Studia nad przywództwem politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011, s. 99.
24
J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005.
Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2006,
s. 514.
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je działania na rzecz poszerzenia integracji25. Przywództwo polityczne Komisji
uzależnione jest w związku z tym od efektywności kierowania nią przez przewodniczącego, który jest niejako „twarzą” Komisji. Warto wspomnieć, że Przewodniczący KE bierze udział w posiedzeniach Rady, jego stanowisko nie jest rotacyjne,
a biorąc pod uwagę szeroki zakres kompetencji Komisji, jeżeli prawidłowo realizuje swoje zadania i jednocześnie jest charyzmatyczny i odpowiednio kreuje
swoją osobę, może urastać do roli przywódcy26. Jednak specjaliści wskazują, że
Komisja pozostaje pod silnym wpływem innych aktorów, zwłaszcza wiodących
państw członkowskich lub stanowiska Parlamentu Europejskiego. Jej znaczenie
polega na umiejętności wygrywania sporów między tymi aktorami, ale sama nie
ma odpowiedniego mandatu politycznego (legitymacji) dla skutecznego forsowania własnego stanowiska27. Można zaryzykować stwierdzenie, że przywództwo
polityczne Komisji Europejskiej zaczęło się chwiać już w połowie lat 90. XX w. Jej
pozycja najpierw została osłabiona przez tzw. aferę Cresson, która doprowadziła
do dymisji Komisji Santera w 1999 r. Ta i kolejna kadencja Komisji (pod przewodnictwem Romano Prodiego) zdążyły jeszcze doprowadzić do sukcesu dwa wielkie
procesy: przyjęcie wspólnej waluty i rozszerzenie Unii o 12 nowych członków
w latach 2004–2007. Jednak generalny trend przesunięcia centrum innowacyjnego
i decyzyjnego rozpoczął się już wówczas i kontynuowany jest do dziś. Przez ostatnią dekadę Komisja niemal nie angażowała się w dyskusję na temat drażliwych
kwestii i jest powszechnie postrzegana jako instytucja unikająca kontrowersji. Jeżeli dochodzi do podjęcia ważnego tematu, dzieje się tak raczej z inicjatywy Rady
Europejskiej niż własnej28.
Parlament Europejski, a zwłaszcza jego przewodniczący, to niewątpliwie dwa
podmioty, które aspirują do objęcia przywódczej roli w UE, szczególnie w efekcie
rozszerzenia kompetencji PE po traktacie lizbońskim29 o tzw. zwykłą procedurę
legislacyjną (dawniej kodecyzji). Można nawet zauważyć istnienie związku przyczynowego między słabnięciem Komisji i wzrostem roli PE. Jednak, nie negując
trafności tych obserwacji, należy odnotować, że przy aktualnej, ograniczonej pozycji tego organu w systemie decyzyjnym UE (PE musi konsultować najważniejsze postanowienia z Radą), nie może on racjonalnie aspirować do objęcia funkcji
przywódczej30. Ta sama konkluzja odnosi się też do Przewodniczącego PE, choć
bywają sytuacje, gdy w konkretnych kwestiach jego wypowiedzi czy zachowania
mogą dawać sygnał, że jest to organ dominujący, zwłaszcza wtedy, gdy funkcję tę
25

K. Popowicz, op.cit., s. 195.
J. Jaskiernia, op.cit., s. 98.
27
T.G. Grosse, Kto rządzi w Europie?, http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/
kto-rzadzi-w-europie [dostęp: 26.10.2016].
28
P.M. Kaczyński, Na czym polega przywództwo w Unii Europejskiej?, w: Pytania o Europę
Opinia ekspertów, Warszawa 2010, s. 90.
29
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, Dz. Urz. UE z dn. 17.12.2007, C 306, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?
uri=OJ:C:2007:306:TOC [dostęp: 8.12.2016].
30
J. Jaskiernia, op.cit., s. 98.
26

88

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (49)/2016

Zagadnienia przywództwa politycznego w Unii Europejskiej

sprawuje charyzmatyczny polityk. Nie należy jednak pomijać tej instytucji w przyszłych rozważaniach na temat przywództwa, jej nadal mocna pozycja wynika z roli,
jaką odgrywa w społecznej świadomości – jest istotna w kontekście kształtowania
tożsamości europejskiej i demokratyzacji procedur decyzyjnych w Unii31.
Najczęściej przywództwo polityczne w UE kojarzone jest z prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. W zakresie przywódczej roli prezydencji rotacyjnej najczęściej wskazywane są funkcje planistyczne, koordynacyjne, mediacyjne czy też
reprezentacyjne. Pamiętać jednak należy, że Traktat z Lizbony dokonał zasadniczych zmian w jej ukształtowaniu. Ponadto faktyczne możliwości oddziaływania
prezydencji powinny być analizowane na podstawie przykładów konkretnych
państw ją sprawujących32. Jeśli chodzi o samo pojęcie prezydencji, rozumiemy je
w sensie politycznym, jako instytucji zdolnej do kierowania całą Unią, a więc do
pełnienia funkcji przywódczych, niosących ze sobą domniemaną odpowiedzialność polityczną33.
Przywództwo w UE, rozumiane w sposób formalny, zakłada, że państwa członkowskie jako racjonalnie działający aktorzy, którzy starają się zmniejszyć obszar
niepewności negocjacyjnej i zwiększyć swe szanse na sukces, powołują ze swego
grona jeden kraj i powierzają mu funkcję prezydencji. Krok ten prowadzi do pojawienia się nowego aktora w postaci prezydencji, który jest politycznie uprawomocniony do działania przez pozostałe państwa i znajduje oparcie w zinstytucjonalizowanej procedurze swojego funkcjonowania34. Z tego właśnie powodu prezydencja
bywa uważana za brakujący element przywództwa w strukturze władzy UE, który
państwa członkowskie w pełni akceptują, ponieważ bez tego elementu nie byłyby zdolne do skutecznego oddziaływania na procesy integracyjne35. Elementami,
które dodatkowo wpływają na postrzeganie prezydencji jako determinanty przywództwa w UE, są jej dwie kluczowe funkcje – przywódcza i zarządcza. Przewodząc Unii, prezydencja może wpływać na ogólny kierunek zmian przez określenie
i wdrożenie swej wizji Europy. Jednak zdolność oddziaływania prezydencji w tym
aspekcie, ze względu na krótki sześciomiesięczny okres sprawowania funkcji, jest
dość ograniczona. Wskutek tego prezydencja jest w stanie jedynie – ale zgodnie ze
swoimi preferencjami programowymi – spowolnić lub przyspieszyć długoterminowe przedsięwzięcia, np. reformę instytucjonalną UE. Jej znaczenie natomiast może
być większe w wypadku przedsięwzięć, które można zainicjować i zrealizować do
końca podczas jej trwania36. Z drugiej strony prezydencja nie ma natomiast żadnej
mocy sprawczej – sama nie może podejmować żadnych wiążących decyzji. Dane
31

Ibidem, s. 99.
J. Rutkowska, Zarys problematyki przywództwa politycznego w Unii Europejskiej, „Przegląd
Europejski” 2012, nr 3, s. 88.
33
L. Jesień, Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Warszawa 2011, s. 21.
34
Ibidem, s. 22–23.
35
W. Nicoll, T.C. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, przekł. S. Barkowski [et al.], Warszawa
2002, s. 159.
36
M. Narojek, Prezydencja – szansa i wyzwanie, „Wspólnoty Europejskie” 2007, nr 6, s. 5.
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państwo sprawujące prezydencję jest zatem jedynie primus inter pares. Liczne są
natomiast przykłady ambitnych celów tej czy innej prezydencji, które nigdy nie zostały zrealizowane. Państwa sprawujące tę, w gruncie rzeczy niewdzięczną, funkcję nie miały bowiem żadnych atutów poza znajomością procedur i siłą własnych
zdolności negocjacyjnych37. Na tym etapie sukces prezydencji zależy w dużym
stopniu od tego, kto stoi na czele państwa sprawującego aktualnie tę funkcję. Prezydencja niemiecka w I połowie 2007 r. jest dobrym przykładem na rozważenie
tej kwestii. Mieliśmy wówczas do czynienia z kryzysem idei ponadnarodowości
Unii i odrzuceniem w 2005 r. przez Francję i Holandię traktatu ustanawiającego
konstytucję dla Europy. Kolejne podejście do reformy instytucjonalnej Unii miało miejsce właśnie podczas prezydencji niemieckiej, gdzie siła i pozycja państwa
oraz autorytet przywódczy Angeli Merkel doprowadziły do odpowiedniej atmosfery i podjęcia pracy nad nowym traktatem reformującym UE, czego efektem stał
się traktat lizboński. Nowy traktat miał stać się wyrazem mocniejszej świadomości
powszechnej i zintegrowanej Europy jako naturalnej konieczności38. Niedługo potem, w 2008 r. mieliśmy do czynienia z kolejnymi wyzwaniami i sprawdzianem dla
państwa sprawującego prezydencję.
Z jednej strony doszło do inercji przywództwa politycznego Komisji, z drugiej
zaś nastąpiła kumulacja kryzysów międzynarodowych (m.in. referendum w Irlandii, znaczny wzrost cen żywności i surowców energetycznych, wojna na Kaukazie oraz, jak się okazało szczególnie dotkliwy, kryzys ﬁnansowy). Pojawienie się
Nicolasa Sarkozy’ego jako przewodniczącego Rady (prezentującego siebie nawet
jako prezydenta Unii Europejskiej) było jak najbardziej pozytywne. Jako polityk
pewny siebie i charyzmatyczny nie bał się podjąć trudnej roli politycznego poprowadzenia Unii przez meandra kryzysów. Stał się inicjatorem rozwiązań i głównym rozgrywającym na europejskiej scenie politycznej, również w sytuacjach, gdy
(jako przewodniczący jednej z unijnych instytucji) nie miał ku temu formalnych
uprawnień39. Nawet jeśli nie wszystkie pomysły francuskiego prezydenta znajdują
uznanie, a jego barwne życie osobiste nie rzutuje dobrze na jego wizerunek poważnego polityka, to nie ulega wątpliwości, że bez przywództwa Paryża w drugiej połowie 2008 r. wielu z istotnych kwestii nie udałoby się rozwiązać w ogóle, jak np.
kompromisu w sprawie pakietu klimatycznego40. Po prezydencji francuskiej Unia
wróciła do sytuacji z rozproszonym przywództwem politycznym i debatą w pełni
na temat tego, czy, jak i kiedy przywództwo polityczne powinno być skumulowane
w jednym miejscu.
Kolejnym ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę w kontekście
przywództwa w UE, jest ewentualne przywództwo liderów. Początki integracji
37

P.M. Kaczyński, op.cit., s. 92–93.
J. Sielski, Przywództwo w Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 1, s. 98.
39
P.M. Kaczyński, op.cit., s. 93.
40
A. Sulikowski, Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV I V
Republiki, w: Francja i Niemcy – siły napędowe europejskiej integracji, red. L. Olszewski, Wrocław
2006, s. 321.
38

90

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (49)/2016

Przywódca polityczny XXI wieku. Oczekiwania i wyzwania

Zagadnienia przywództwa politycznego w Unii Europejskiej

można uznać za okres, w którym szczególne znaczenie mieli liderzy polityczni
tworzący podwaliny współczesnej Unii. Praktycznie od końca XX w. przywództwo na płaszczyźnie liderów wydaje się być pochodną potencjału geopolitycznego
państwa, które reprezentują, jednocześnie brak jest osobowości na miarę ojców założycieli wspólnot41, którzy swoją charyzmą i wizją byliby w stanie odcisnąć ślad
na historii integracji. Gdy ma się na uwadze powyższe, nie dziwi powszechność
poglądu głoszącego, że po przejściu do historii wielkich przywódców na miarę
Roberta Schumana, Jeana Monneta, Paula-Henriego Spaaka, François Mitteranda
Unia zdaje się być niezdolna do wykreowania nowych liderów tego formatu42.
Istotną kwestią jest też przebieg i skutki kryzysu ﬁnansowego w UE. Nie od
dziś wiadomo, że siła gospodarcza państwa i posiadane zasoby są kluczowymi
elementami obrazującymi pozycję państwa na arenie międzynarodowej. Kryzys
ﬁnansowy pokazał, że państwa UE nie dążą do integracji z tą samą prędkością.
Jak trafnie zauważa T. Bielecki: „Zmian, które przyspieszyły po wybuchu kryzysu
greckiego, nikt nie zapisuje jeszcze w formalnych porozumieniach, lecz za głośnymi hasłami o unijnej solidarności kryją się coraz częściej decyzje Niemców czy
Francuzów omijające unijny rząd, czyli Komisję Europejską”43.
Gdy analizuje się powyższe problemy, można dojść do wniosku, że nie jest
w żaden sposób przesądzone, czy dojdzie do optymistycznej sytuacji, w której
w Unii Europejskiej doszłoby do kumulacji przywództwa politycznego w jednym
miejscu. Nie wiadomo także, które z centrów decyzyjnych będzie nadawać ton
debacie w przyszłości – Komisja, Parlament, prezydencja, charyzmatyczni liderzy
czy raczej państwa – potęgi gospodarcze. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że będziemy świadkami swoistej rywalizacji o przywództwo między tymi podmiotami
dopóty, dopóki rozwiązania traktatowe jednoznacznie nie rozwiążą tej kwestii.

Przywództwo, tak jak zresztą większość dziedzin, ewoluuje wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym. Pojawiają się nowe wyzwania, a zarazem zagrożenia, konieczna staje się redeﬁnicja i zaprojektowanie celów oraz ujęć, które
lepiej odpowiadałyby rzeczywistości. Francis Fukuyama wysnuł nawet tezę, że
w obliczu zachodzących zmian w komunikowaniu politycznym, zmieniającym się
otoczeniu spowodowanym globalizacją, można mówić o kryzysie przywództwa.
Stwierdza bowiem, że jego możliwości kreacyjne są na wyczerpaniu, że jego tradycyjne rozumienie jest już nieaktualne44. W podobnym tonie wypowiadają się
41
Pojęcie „Wspólnot” odnosi się tu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej jako prekursorów dzisiejszej Unii Europejskiej.
42
J. Rutkowska, Zarys problematyki przywództwa politycznego w Unii Europejskiej, „Przegląd
Europejski” 2012, nr 3, s. 89.
43
T. Bielecki, Europa dwóch prędkości, „Gazeta Wyborcza” nr 132, 9.06.2010 r.
44
Więcej: F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa 2000.
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politycy, publicyści i naukowcy w odniesieniu do przywódca w UE, sugerując,
że idea Zjednoczonej Europy powinna zostać zmodyﬁkowana, że obecny system
zarządzania i przewodzenia Unii jest anachroniczny i nie pozwala na prawidłowe
reagowanie na nowe wyzwania.
Tadeusz Bodio także zwraca uwagę na to, że dotychczasowe koncepcje przywództwa straciły swoją umiejętność wyjaśniania rzeczywistości politycznej, potrzebna jest zatem ich redeﬁnicja i zaadaptowanie do współczesnego poziomu rozwoju społeczeństwa. W swych rozważaniach idzie dalej, pisząc, że „era przywódców politycznych – proroków i charyzmatyków zdaje się kończyć”45.
W socjologii często wskazuje się na trzy główne procesy charakteryzujące
obecne społeczeństwo i tym samym warunkujące zmiany w pojmowaniu przywództwa politycznego, są to46:
• transformacja z ery panoptykonu ku erze synoptykonu;
• transformacja polityki zmierzająca do wykształcenia się postpolityki;
• transformacja z klasycznie pojmowanej władzy ku rozumieniu jako metawładza.
Dokonująca się transformacja na pierwszym wymienionym poziomie ściśle
wiąże się z koncepcją, którą stworzył Jeremy Bentham. Skonstruowany przez niego panoptykon to więzienie zbudowane w kształcie okręgu, gdzie centralne miejsce zajmuje dobrze oświetlona wieża strażnicza. Usytuowanie jej w samym środku
stwarza idealną okazję do obserwacji zachowań więźniów, którzy – przebywając
w jednoosobowych celach – nie są w stanie sprawdzić, czy na wieży jest strażnik.
Ta niepewność i świadomość tego, że na wieży ktoś może być, działa na nich odstraszająco, przez co w zasadzie więzienie można pozostawić bez nadzoru. Jeśli
przenieść tę koncepcję na grunt polityki, można porównać władcę do kierownika
więzienia, który za pomocą różnych służb i podległych jednostek stara się pozyskać jak najwięcej informacji o swoich poddanych i na ich podstawie podejmuje
powszechnie obowiązujące decyzje. Każde nieposłuszeństwo grozi zaś stosowną
karą. Koncepcję tę wykorzystał do swoich rozważań Zygmunt Bauman, który na
podstawie obserwacji globalizującego się świata wskazał, że nastąpiła transformacja od ery panoptykonu do ery synoptykonu. Synoptykon w jego rozumieniu
oznacza zupełne odwrócenie ról sprawowania kontroli. Współcześnie bowiem to
obywatele są „strażnikami więzienia” i to oni obserwują przywódców, a podczas
wyborów dokonują ich rozliczenia. Wszystko to jest możliwe dzięki intensywnemu rozwojowi mediów, przez co społeczeństwo otrzymuje wiele szczegółowych
informacji na temat swojego przywódcy i tym samym wzrasta jego świadomość
polityczna. To z kolei przekłada się na zwiększający się poziom aktywizacji społeczeństwa. Oczywiście z teorią Baumana wiele osób polemizuje lub ją odrzuca,
jednak trzeba przyznać, że wydaje się trafną analizą przeobrażającego się świata47.
Dla przywódców politycznych oznacza to, że muszą mieć świadomość ciągłej ob45
T. Bodio, Przywództwo polityczne w obliczu wyzwań transformacyjnych, „Studia Politologiczne” 2001, vol. 5, s. 219.
46
P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne…, op.cit., s. 94.
47
Ibidem, s. 94–95.
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serwacji przez media i tym samym przez obywateli. Permanentna kontrola społeczna powinna motywować ich do działania i wypełniania obietnic wyborczych,
jeśli nie chcą stracić władzy.
Druga kwestia dotyczy rozumienia pojęcia polityki, które w odróżnieniu od
klasycznego rozumienia, akcentującego działanie na rzecz dobra wspólnego,
zostało zastąpione pojęciem postpolityki, które często jest uważane za tożsame
z określeniem mediatyzacji polityki. Transformacja ta wiąże się w wcześniej omawianą koncepcją synoptykonu, która paradoksalnie u przywódców wykształciła
chęć formułowania doraźnych strategii marketingowych, które pomogłyby w zdobyciu lub utrzymaniu władzy. Mniej zatem kładzie się akcent na realizację określonych wcześniej celów, na co wskazywałaby logika. W efekcie tego wykształciła
się właśnie postpolityka, czyli – innymi słowy – tabloidyzacja życia społecznego, przesadne przywiązanie do kreacji pozytywnego wizerunku politycznego czy
też kreowanie pseudowydarzeń48. Dla współczesnego przywódcy liczy się zatem
przede wszystkim to, by zostać wybranym i by utrzymać zdobytą władzę. Sukces
polityczny liczy się, jak trafnie zauważył to Tadeusz Bodio, liczbą zdobytych głosów i notowaniami w sondażach opinii publicznej, na dalszy plan zaś schodzi realizacja zadań politycznych, które jeśli już są wprowadzane w życie, to i tak zgodnie
z chłodną kalkulacją i z zasadą unikania spraw trudnych oraz kontrowersyjnych49.
Trzeci rodzaj transformacji, która wpływa na kształt współczesnego przywództwa, to odejście od tradycyjnego rozumienia władzy na rzecz metawładzy, koncepcji wprowadzonej do nauki przez Petera Halla. Do swoich rozważań zaadaptował
on teorię gier i wykazał, że posiadanie metawładzy nad uczestnikami gry społecznej jednocześnie oznacza sprawowanie kontroli nad jej formą i tym samym wpływaniem na rezultaty. Innymi słowy, władzę będzie sprawowała ta jednostka, która
będzie zdolna wytworzyć strukturę złożoną z bezpośrednich powiązań i ukierunkować w niej poszczególne podmioty do właściwego działania. Jeśli chodzi o to,
kto współcześnie ma metawładzę, zdania są podzielone. Jedni upatrują ją w korporacjach transnarodowych, które odpowiednio kształtują zainteresowania obywateli-konsumentów, inni z kolei metawładców widzą w jednostkach czy grupach, które dysponują wiedzą oraz informacją i za jej pomocą manipulują społeczeństwem.
Trzecia grupa teoretyków twierdzi, że to jednak w dalszym ciągu państwa mają
umiejętność kształtowania struktur społecznych50.
Dużym wyzwaniem dla przywództwa politycznego XXI w. staje się mediatyzacja polityki. Jest to niezwykle obszerne zagadnienie, które mieści w sobie również szybko rosnący wpływ internetu na przywódców i na ich działania. Media nie
bez powodu określa się mianem „IV władzy”, gdyż w zasadzie to one, w coraz
większym stopniu, wyznaczają dyskusję publiczną na temat partii politycznych
i ich liderów. Medialna „agenda setting”, czyli – najogólniej mówiąc – selekcja
informacji, przenosi się na poziom publiczny i sprawia, że społeczeństwo mówi
Ibidem, s. 96–97.
T. Bodio, op.cit., s. 220.
P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne…, op.cit., s. 99.
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o tym, o czym mówią media, zauważa te problemy, które przedstawiają media51.
Widać tutaj ogromne wyzwanie przed przywódcami, dla których może to być szansa, ale i zagrożenie. Szansą staje się w momencie, kiedy przywódca lub grupa
jego współpracowników potraﬁ narzucić mediom swój porządek informacji, zainteresować danym zagadnieniem. Szczególnie istotne staje się to podczas kampanii
wyborczych. Zagrożeniem z kolei staje się w sytuacji odwrotnej, kiedy przywódca
nie potraﬁ przedstawić w mediach swojego pozytywnego wizerunku i przedostać
się do świadomości potencjalnego elektoratu. Omawiany problem jest niezwykle
istotny z punktu widzenia UE, która ze swoim komunikatem ma dotrzeć do odbiorcy – obywatela każdego państwa członkowskiego. Jest to o tyle trudne, że każdy
naród ma zupełnie inną wrażliwość, inne priorytety, inne poczucie tożsamości i posługuje się innym językiem. Wobec tego sformułowanie precyzyjnego komunikatu, który pozwoli osiągnąć założone cele polityczne, jest dla przywódcy dużym
wyzwaniem, szczególnie w obliczu zakreślonych uwarunkowań. W ujęciu marketingu politycznego rozwinięciem „agendy setting” jest „framing”, który polega
na zdeﬁniowaniu problemu, narzuceniu ram interpretacyjnych danego problemu,
przedstawieniu go we właściwym, korzystnym dla siebie świetle. Dlatego te same
fakty polityczne deﬁniuje się różnorodnie, w zależności od celów politycznych
danej grupy. Kluczem jest tak silne przekonanie obywateli do swojej interpretacji,
by nie dali się oni przekonać konkurencji52.
Kolejnym istotnym wyzwaniem dla współczesnego przywódcy związanym
z przekazem medialnym jest efekt „primingu”, czyli torowania. Polega on na tym,
że odbiorca przekazu nie będzie dokonywał oceny przywódcy na podstawie jego
działań, ale przekazywane informacje będzie postrzegał przez uformowane już struktury poznawcze. Innymi słowy, „priming” dostarcza informacji na temat kryteriów,
którymi kierują się obywatele w celu oceny politycznych liderów oraz prześledzenia,
w jaki sposób formułowany przekaz wpływa na postawy polityczne i działania obywateli. Przywódcy muszą zatem zdawać sobie sprawę z tego, że dostępność danej
informacji wpływa potem na decyzje, sądy, opinie społeczeństwa. Jednostka bowiem
w momencie, w którym zostanie zmuszona do podjęcia decyzji, będzie szukać w pamięci łatwo dostępnych informacji, najlepiej pasujących do sytuacji53. Kluczowe dla
przywódcy będzie zatem to, że odwołał się do informacji dla niego pozytywnych.
Innym przykładem mogą być przytoczone przez Bohdana Szklarskiego koncepcje przywództwa symbolicznego, koncyliacyjnego i mobilizacyjnego, które opierają
się na amerykańskiej tradycji postrzegania przywództwa54. W przywództwie symbolicznym punkt ciężkości przechyla się w stronę tworzenia wrażenia o realizowaniu najważniejszych interesów społeczeństwa. Dlatego też przywódca taki będzie
51

Więcej na ten temat m.in.: E. Nowak, Ustanawianie agendy medialnej i politycznej. Interakcje
i zależności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3–4, s. 54–70.
52
A. Pluwak, Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, „Global Media Journal-Polish Edition” 2009, nr 1(5), passim.
53
E. Nowak, Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2(49), passim.
54
M. Hartliński, op.cit., s. 80–81.
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stale obecny w mediach, do swojej retoryki będzie wplatał elementy ideologiczne
i przekonywał o swoich dążeniach, wszystko w celu zdobycia poparcia jak największej liczby osób. Z kolei w przywództwie koncyliacyjnym głównym celem staje się
wypracowanie kompromisu i równowagi między interesami mocno spluralizowanego społeczeństwa. W tym aspekcie ujawnia się pole dla przywódcy, który przy
wykorzystaniu negocjacji, formowaniu koalicji, będzie działał na rzecz stabilności,
łagodząc niepokoje społeczne. W trzecim przypadku, przywództwa mobilizacyjnego, wykorzystując uzyskane poparcie i osiągniętą większość, przywódca wprowadza w życie koniecznie zmiany, licząc się z tym, że stabilność zostanie zachwiana.
W swoich działaniach aktywnie wykorzystuje zaufanie, jakim darzą go wyborcy,
których mobilizuje w celu uzyskania akceptacji dla realizacji zamierzonych planów.
W podsumowaniu powyższych rozważań i po analizie aktualnej sytuacji politycznej w Unii nie da się w żaden sposób stwierdzić, czy dojdzie do optymistycznej sytuacji, w której w Unii Europejskiej nastąpi kumulacja przywództwa
politycznego w jednym miejscu. Nie wiadomo także, które z dwóch aktualnych
centrów decyzyjnych będzie nadawać ton debacie w przyszłości – Komisja czy
Rada Europejska, a może jednak poszerzenie kompetencji Parlamentu wzmocni
jego pozycję? Jeżeli byłaby to Komisja, można by spodziewać się nowych impulsów uniﬁkacyjnych i harmonizacyjnych. W alternatywnym modelu, w którym
to Rada Europejska nadawałaby ton integracji europejskiej, przywództwo oparte
byłoby na charyzmie lidera, stałego przewodniczącego tej Rady. Wprowadzenie
stałego przewodniczącego Rady mogło być podyktowane chęcią wyeksponowania
funkcji przywódczych tego organu, nie można jednak zapominać o tych aspektach
przywództwa, jakie niesie ze sobą przewodnictwo rotacyjne w Radzie UE – czyli
prezydencja, której znaczenie wzrosło po Traktacie z Lizbony. Pewne elementy
funkcji przywódczych mogą też być związane z osobą Przewodniczącego PE, co
nawiązuje do umacniania się tego organu dzięki poszerzaniu jego kompetencji drogą postanowień traktatowych.
Niezależnie od tego, która z instytucji, organów czy polityków obejmie ﬁnalnie
stanowisko wiodące w UE, przywództwo polityczne Unii potrzebne jest od zaraz,
zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań, jakie stoją przed przywódcami w XXI w.
Dotychczasowe rozproszenie przywództwa nie przynosi rozwiązań, a jedynie spory
kompetencyjne i polityczne, chaos, marazm wewnętrzny i niezdolność podejmowania
decyzji, a także paraliż kompetencyjny i decyzyjny w relacjach zewnętrznych.
Słowa kluczowe: przywództwo polityczne, Unia Europejska, integracja europejska, system polityczny UE, przywódca.

An Abstract: The problem of political leadership in the European Union appears to be
a very complex phenomenon. This is because, in the EU we are dealing with a multi-level,
network management system. Politics takes place there on many levels simultaneously –
transnational, where the creation of a part by the Parliament and implemented by the Commission, then at the national level – where the state through intergovernmental institutions
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inﬂuence the shape of EU policy. At the same time we have to deal with overlap and interleave the tasks and powers of various EU institutions, and government at all levels. Regardless of the thesis that it is currently in the EU there is a lack of effective leadership, poses
difﬁculties also indicate which institution is best placed to take the position of leadership.
Analysing the current political situation in the Union, it can not be clearly stated whether it comes to the optimistic situation in which the European Union will be the accumulation of political leadership in one place. Is also not known which of the two current
decision-making centers will set the tone for the debate in the future – the Commission
or the European Council, and may, however, extend the competences of Parliament will
strengthen its position?
Regardless of which of the institutions, bodies or politicians will ﬁnally position of
leadership in the EU, the Union’s political leadership is needed immediately. The previous
dispersion of leadership does not bring any solutions, but only conﬂicts of competence
and political chaos, stagnation and the inability of internal decision-making, as well as the
paralysis of competence and decision-making in the external relations.
Key words: political leadership, the European Union, European integration, the political system of the EU, leader.
Резюме: Проблема политического руководства в ЕС представляется очень сложным явлением. Причиной этого является факт, что в ЕС есть мультиуровенное управление в рамках сетевой системы управления. Европейская политическая активность
имеет место одновременно на нескольких уровнях: на сверхнациональном, где политика ЕС определяется – частично – Европейским парламентом и осуществляется
Европейской комиссией как исполнительным органом ЕС и на национальном уровне,
где государства-члены Евросоюза влияют на форму союзной политики при посредстве межправительственных институтов. Одновременно, есть накладывающиеся друг
на друга и переплетающиеся компетенции и обязанности различных сосуществующих союзных и государственных институтов на всех уровнях их функционирования.
Независимо от того, что в ЕС в настоящее время не хватает эффективного руководства, затруднения вызывает также и рекомендация органа, который является наиболее
подходящим для выполнения руководящих функций.
Анализируя актуальную политическую ситуацию в Евросоюзе, невозможно однозначно сказать, сбудется ли оптимистический сценарий, при котором политическое
руководство сосредоточится в одном месте. Неизвестно также, который из двух актуальных центров принятия решений будет задавать тон обсуждению данных вопросов
в будущем: Европейская Комиссия, или Европейский совет; а может быть расширение компетенций Европарламента укрепит его позицию?
Независимо от того, который из институтов, органов или политиков окончательно
примет руководство в Евросоюзе, Евросоюз нуждается в политическом руководстве
сразу же. Существующее в ЕС расчленение управленческих компетенций не приносит решения никаких вопросов, а, наоборот, приводит к компетенционным и политическим спорам, хаосу, маразму и неспособности принимать решения, а также
к параличу действия во внешних отношениях.
Ключевые слова: политическое руководство, Европейский союз, европейская
интеграция, политическая система ЕС, руководитель.
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Artykuł stawia sobie za cel przedstawienie natury eurokampanii. W świetle
literatury przedmiotu powinny one zostać sklasyﬁkowane jako nowa kategoria
pojęciowa na niwie marketingu politycznego. Specyﬁkę eurokampanii determinuje fakt, iż prowadzą je tzw. europartie. Natura tychże różni się od klasycznych,
znanych z krajowych kontekstów partii politycznych1. Partykularny system instytucjonalny Unii Europejskiej sprawia, że rola tychże państw w powszechnych wyborach tudzież ogólnoeuropejskich debatach jest również odmienna. Co więcej,
nietypowy charakter europejskiej sfery publicznej2 zdaje się wyznaczać inne cele
i wymagać zastosowania odmiennych strategii, niż te praktykowane na szczeblu
polityki krajowej.
Dotychczasowe studia koncentrowały się na kampaniach prowadzonych wokół
wyborów powszechnych, czyli tzw. kampaniach pierwszego rzędu. Elekcje do Parlamentu Europejskiego, uważane za drugorzędne, są zazwyczaj bagatelizowane,
gdyż formacje polityczne traktują je mniej serio. Widzą one w tym balotażu raczej
1
Zob. K.M. Johansson, The Emergence of Political Parties at European Level: Integration
Unaccomplished, w: How Uniﬁed Is the European Union. European Integration Between Visions and
Popular Legitimacy, red. S. Gustavsson, L. Oxelheim, L. Pehrson, Berlin–Heidelberg 2009, s. 159
i nast.; A. Skrzypek, Partia Europejskich Socjalistów 1957–2009. Geneza – organizacja – możliwości, Warszawa 2010.
2
Sfera publiczna odnosi się do dyskursu społecznego, w którym jednostki wymieniają się poglądami niezależnie od instytucji i organizacji. Za: Mediatd Politics. Communication in the Future of
Democracy, red. W.L. Bennet, R.M. Furman, Cambridge 2001, s. 2.
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dodatkową okazję do aktywizacji społeczeństwa, co w ramach danego państwa ma
wskazywać na wielkość poparcia, jakim cieszą się zarówno partie rządzące, jak
i opozycyjne3. Co za tym idzie, charakter wyborów do PE, które wyłaniają jedno
gremium europejskie, ale obecnie w 284 różnych elekcjach5, sprawia, że podejście metodologiczne opiera się głównie na analizach porównawczych kampanii krajowych przez poszczególne partie. Na podstawie wyciągniętych wniosków
snuje się tezy o europeizacji6 kampanii wyborczych. Poniższy artykuł jest eksperymentem polegającym na odwróceniu pytania – i miast przyjęcia tradycyjnego
podejścia „dół–góra” koncentruje się na poziomie paneuropejskim. Przesłankę do
podjęcia tego problemu stworzyła zmiana w prawodawstwie europejskim normująca rolę europartii w zakresie organizowania kampanii7 oraz Raport Parlamentu
Europejskiego wskazujący na możliwość ich dalszej ewolucji8.
Zacznijmy od konstatacji, że każda kampania prowadzona jest w specyﬁcznym środowisku, które stwarzają m.in. przepisy i system instytucjonalny, system
partyjny i kultura polityczna. Specyﬁczne funkcje kampanii sprawiają, że nie są
one jedynie obliczone na informowanie i mobilizowanie obywateli dla własnych
celów, ale także na zdyskredytowanie politycznych konkurentów i oponentów.
W przypadku europartii określenie tychże wydaje się bardziej skomplikowane niż
na szczeblu krajowym. Pierwsza klasyﬁkacja wyróżnia je na podstawie ich stosunku do Europy i procesów integracji. Dzieli je na pro- i antyeuropejskie. Drugą jest
podział na opcje ideowe, które w Unii zmuszone są współpracować ze sobą ściślej
niż na gruncie krajowym. Wymaga tego od nich system instytucjonalny UE, w którym podjęcie każdej decyzji wymaga ogólnego kompromisu. Co więcej, tok procesów decyzyjnych zakłada współdziałanie ﬁlarów międzyrządowych (np. Rada)
i federalnych (np. Parlament Europejski), co sprawia, że europartia, biorąc udział
w wyborach europejskich w danym kraju, może startować w kontekście unijnym
z pozycji rządowej i zarazem opozycyjnej9. Jeśli weźmie się pod uwagę te niu3

R. Corbett, F. Jacobs, M. Shackleton, The European Parliament, 6th edition, Londyn 2005, s. 9.
Cytowana myśl odnosi się oryginalnie do 27, jako że pochodzi z publikacji z 2010 r., a zatem
sprzed przyłączenia Chorwacji.
5
J. Priestley, European political parties: the missing link. Les partis politiques européen: le
chaînon manquant, Paryż 2010, s. 8.
6
Wśród rozlicznych deﬁnicji europeizacji autorka odnosi się do ukutej przez R. Ladrecha: „Europeizacja jest przyrostowym procesem reorientacji kierunków i kształtu polityk do poziomu, na
którym polityczne i gospodarcze uwarunkowania zjednoczonej Europy stanowią o dynamice wewnątrzorganizacyjnej”, za: The Europeanization of National Political Parties. Power and Organizational adaptation, red. Th. Poguntke, N. Aylott, E. Carter, R. Ladrech, K.R. Luther, Londyn, Nowy
Jork 2007, s. 3.
7
Zmianę wprowadził w życie Traktat z Lizbony z 2007 r. Zmiana omówiona została szczegółowiej w części 3. tego artykułu.
8
Report on the reform of the electoral law of the European Union, (2015/2035(INL)), Committee of Institutional Affairs, European Parliament 2014–2019, Co-rapporteurs: Danuta Maria Hubner,
Jo Leinen; A8-0286/2015.
9
S. Hix, A.G. Noury, G. Roland, Democratic Politics in the European Parliament, Cambridge
2007, s. 161 i nast.
4
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anse i uwzględni ograniczenia poniższego artykułu, to jego przedmiotem jest wyłącznie analiza eurokampanii jednej europartii – mianowicie Partii Europejskich
Socjalistów (PES)10. Jest to europartia o stosunku proeuropejskim, należąca do
grupy trzech11 tradycyjnych rodzin partyjnych12.
Do misji europartii należy eurosocjalizacja, która winna informować i mobilizować opinię publiczną dla spraw unijnych. Dlatego istotne dla poniższych wywodów jest nie tylko odniesienie się do kampanii poprzedzających wybory do Parlamentu Europejskiego, ale także przytoczenie przykładów kampanii prowadzonych
w trakcie trwania kadencji. Partia Europejskich Socjalistów przeprowadziła ich
pięć w latach 2007–201213. Ich znaczenie pozostaje niezbadane. Pozwala to na
sformułowanie autorskiej hipotezy o sensie tematycznych kampanii politycznych
na szczeblu europejskim14.
Kampanie PES jako stronnictwa proeuropejskiego prowadzone są w atmosferze
specyﬁcznego dylematu. Z jednej strony propagują ideę integracji, co w ostatnich
latach wydaje się być nie lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę rosnący eurosceptycyzm, absencję wyborczą i wydźwięk konstytucyjnego referendum europejskiego
w 2005 r. Kurs na integrację stanowi poważne ograniczenie, z którym nie muszą
się borykać partie na poziomie krajowym – upraszczając – nie będąc zobligowanymi do ciągłej obrony państwa. Z drugiej strony europartia winna jawić się jako alternatywa, wskazując na unikalny charakter swojej wizji, która w naturalny sposób
pozostaje w konﬂikcie z programem politycznym jej oponentów. Technokratyczny
charakter unijnych polityk sprawia jednak, że trudno uwypuklić różnice i w sposób
zdecydowany upolitycznić taki bądź inny scenariusz. Stąd też kluczowe pytanie
tego artykułu dotyczy potencjału paneuropejskich kampanii co do ideologizacji
procesu integracji. Omówione powyżej ograniczenia, wymuszające euroentuzjazm
na proeuropejskich europartiach, stały się motywacją do opatrzenia tego tekstu
tytułem Współczesnej Egzegezy Europy.

10
Autorka dziękuje Sekretarzowi Generalnemu PES w latach 2004–2012, Philipowi Cordery’emu
oraz rzecznikowi PES, Brianowi Synnottowi za udostępnienie materiałów i cenne wskazówki, które
okazały się nader pomocne podczas pisania tego artykułu.
11
W nowszej literaturze czasami pojawiają się klasyﬁkacje, zgodnie z którymi „tradycyjnych”
partii aktywnych na poziomie UE jest cztery – konserwatyści, liberałowie, socjaldemokraci i zieloni.
Niemniej jednak, ponieważ historia tychże ostatnich jest dużo krótsza w porównaniu do pozostałych,
za kryterium przyjęto tutaj partie, które wchodziły w skład pierwszego Zgromadzenia Doradczego
EWWiS.
12
A. Skrzypek, Studium oferty programowej konserwatystów, liberałów i socjalistów przygotowanej z myślą o kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2009 roku, „Przegląd Europejski”
2009, nr 1(18), s. 85–122.
13
Cenzus czasowy wyznacza rok, w którym przyznano europartiom prawo do prowadzenia kampanii w świetle prawa UE, oraz rok, w którym napisany został niniejszy artykuł.
14
W momencie pisania artykułu PES zaangażowany pozostawał w kampanię „Act for Youth”,
która jednak nadal była na wstępnym etapie. Dlatego też nie została ona przeanalizowana w obrębie
tego artykułu.
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Wspólne rubieże marketingu politycznego i europeistyki?
Marketing polityczny rozwinął się jako specjalizacja w obrębie nauk politycznych w ciągu ostatnich dwóch dekad15. Wiąże się to z przeobrażeniami w sferze
polityki (m.in. jej profesjonalizacji) z jednej strony oraz zmianą logiki rządzącej
światem mediów – z drugiej. Tę ostatnią determinuje rewolucja cybernetyczna,
na fali której rozpowszechnił się Internet, wymuszając 24-godzinny cykl wiadomości.
Popularyzacja studiów w tym obszarze wiąże się więc z nastaniem kolejnej,
trzeciej fazy ewolucji komunikowania politycznego. Jej początek przyjęło się datować na lata 90. XX w. Blumler i Kavanagh uważają, że nastała ona po epokach:
monopolu partyjnego na objaśnianie rzeczywistości (lata 1950–1960) i czasach
upolitycznionej telewizji (lata 1960–1990)16. Wring przyjmuje podobny podział,
pisząc o erach: masowej propagandy; kampanii medialnych; marketingu politycznego17. Odmienne charakterystyki każdej z faz wpływały na ukierunkowanie zainteresowań badawczych. Pierwszy z okresów opisany został najbardziej szczegółowo w publikacjach dotyczących myśli politycznej i systemów partyjnych. Drugi
najprawdopodobniej został najlepiej oddany w pracach z zakresu dziennikarstwa
i medioznawstwa. Swoisty charakter trzeciego w sposób naturalny wymusił więc
wyodrębnienie się nowej specjalizacji w obrębie politologii.
Dynamiczny rozwój marketingu politycznego, w rozumieniu gałęzi studiów politologicznych, pozwala na prowadzenie analiz poświęconych nie tylko rezultatom
poszczególnych elekcji, ale także skoncentrowanie się na procesie i strategiach
komunikacji politycznej w okresie przedwyborczym18. W trakcie badań zauważono, że zjawiskami kampanii politycznych rządzą określone prawidła. Możliwości
prowadzenia kampanii determinują prawo wyborcze i system partyjny, a o sile ich
oddziaływania decydują kultura polityczna, praktyka rozpowszechniania informacji oraz infrastruktura w postaci masmediów19. W tym kontekście uwagę badaczy
skupiły kampanie prowadzone w obrębie zbadanych i opisanych systemów, a zatem na poziomie krajowym. Rzadko kiedy analizowano ponadnarodowe (światowe
bądź europejskie) akcje, jeśli nawet, to wyłącznie na podstawie metodologii badań
komparatywnych20.
Brak usystematyzowanych relacji między marketingiem politycznym a europeistyką, jakkolwiek ta ostatnia sama pozostaje relatywnie nowym kierunkiem
15

Por. F. Plasser, G. Plasser, Global Political Campaigning. A Worldwide Analysis of Campaign
Professionals and Their Practices, Westport 2002, s. 7.
16
Za: Political Campaign Communication. Principles and practices, 7th edition, red. J.S. Trent,
R.V. Friedenberg, R.D. Denton Jr, Plymouth 2011, s. 107.
17
Ibidem, s. 108.
18
Campaigns and political marketing in political science context, red. W. P. Steger, S.Q. Kelly,
J. M. Wrighton “Jornal of Political Marketing” 2006, vol. 5, 1/2, s. 2.
19
F. Plasser, G. Plasser, op.cit., s. 107.
20
Political Communication in European Parliamentary Elections, red. M. Maier, J. Strömbäck,
L.L. Kaid, Faruham 2011, s. 4.
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studiów uniwersyteckich, co wynika z kilku powodów. Po pierwsze, badania nad
politycznymi aktorami europejskiej sceny politycznej są we wczesnym stadium.
Jakkolwiek istnieje wiele studiów poświęconych historii integracji i ewolucji unijnych instytucji, to jednak wiedza o europartiach pozostaje powierzchowna. Łączy
się to z faktem, że europartie istnieją jako samodzielne organizacje zaledwie od
2003 r., a jedynie od 2007 r. mają uprawnienia do prowadzenia kampanii21. Stąd
badacze zainteresowani kampaniami przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w latach 1979–2004 nie mieli specjalnie powodu do analiz wykraczających
poza studia obejmujące reﬂeksje na temat działań poszczególnych partii na szczeblu krajowym.
Po drugie, wspomniane trzy fazy ewolucji marketingu politycznego wiążą
się z przeobrażeniami świata mediów. Te zaś, nawet jeśli mają zasięg globalny
(jak przykładowo amerykańska CNN czy brytyjska BBC World), nadal pozostają umiejscowione w systemie medialnym patronackiego kraju, co określa ich potencjał oraz możliwości. Na szczeblu europejskim rynek mediów nadal raczkuje.
Zdominowany został przez jedną stację telewizyjną Euronews, kilka tygodników
(np. „European Voice” i „Politico”) oraz portale internetowe (jak Euroactiv). Ich
odbiorcami są przede wszystkim pracownicy europejskich instytucji, czyli tzw.
Bruksela. Rzeczone przekaźniki pełnią więc raczej rolę pozwalającą im na uzupełnienia lub podsumowania własnych wiadomości, które czerpią z innych, związanych z wykonywanym zawodem źródeł. Pomimo tego, że Euronews tłumaczony
jest na kilka języków, zasięg jego oddziaływania jest znikomy. Świadczy o tym niski poziom oglądalności debat toczonych przez wiodących kandydatów w 2014 r.
W przeciwieństwie do mediów unijnych swoisty monopol na przekazywanie informacji o Europie mają media krajowe, których serwis odbija ogólnie bądź partykularnie pojęte interesy państwowe. Dlatego też relacje prezentujące tę samą naradę na szczycie Unii na łamach prasy, falach eteru, ekranach telewizorów i całym
rynku medialnym każdego z osobna państw członkowskich odbiegają od siebie na
tyle, iż można by nawet uznać, że odbyło się 28 różnych spotkań, a nie jedno22.
Te dwa czynniki – mała znajomość problematyki systemu partyjnego UE oraz
brak mediów europejskich – powodują, że w obrębie europeistyki nie zaistniały
uwarunkowania rozwoju marketingu politycznego, które przypominałyby te znane z niwy politologii. Niemniej jednak specyﬁka kontekstu europejskiego z jego
europartiami, kampania 2014 r. z wiodącymi kandydatami oraz rzeczywiste perspektywy usankcjonowania nowych kierunków rozwoju pozwalają mniemać o potencjale badań w niedalekiej przyszłości.
Współczesne kampanie polityczne stanowią nieodzowny element systemu demokratycznego23. Przyjmując, że polityka w demokracji przedstawicielskiej od21

K.M. Johansson, op.cit., s. 166.
Za: A. Gusenbauer, Przemówienie podczas Konferencji „The Next Centre-Left Century. Lost
or anew? American progressive-liberalism and European Social Democracy”, Oxford 2–3 lipca 2012,
notatki własne.
23
Political Communication in European…, op.cit., s. 3.
22
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wołuje się do uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji przez m.in.
wyłonienie reprezentacji, należałoby uznać, że kampanie są koniecznym elementem
procesu informowania obywateli o dostępnym asortymencie partii i kandydatów24.
Oczywiście obok misji edukacyjnej pełnią one także role mobilizacyjną i socjalizacyjną25. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że tak wiele mówi się o kryzysie demokracji w Unii Europejskiej, jednym z tropów w poszukiwania diagnozy oraz odpowiedzi
na pytanie o przyszłość jest analiza przedwyborczych zachowań europartii.
Dekadę temu Crouch napisał studium, które opatrzył znaczącym tytułem Post-Demokracja26. Opisuje w nim obecne wcielenie demokracji, w obrębie której
„wybory się odbywają i w ich wyniku mogą zmieniać się rządy, publiczna debata wyborcza jest pod ścisłą kontrolą współzawodniczących zespołów profesjonalnych ekspertów w technikach perswazji, a przedmiot ewentualnych dywagacji
stanowią tematy wyselekcjonowane przez te ekipy”27. Z jego tezą zgadzają się inni,
m.in. Norris, która wskazuje na profesjonalizację polityki28. W jej efekcie na czas
kampanii, obok przywództwa polityczno-ideologicznego (liderów partii), pojawia
się przywództwo kampanijno-propagandowe29. Idee i politycy stają się produktami
w teatrze polityki – w którym spektaklem rządzą tzw. spin doktorzy, a wyborcy
stanowią jedynie publiczność30. Tendencja ta pogłębia dystans między światem
polityki a społeczeństwem. Dowodzi tego słabnące zainteresowanie wyborami, rosnąca absencja wyborcza i poszukiwanie nowych form wyrażania poglądów przez
obywateli (np. tzw. ruchy Occupy czy też Indignados)31.
W literaturze przedmiotu wymienia się wiele pobudek kryzysu demokracji.
Niektóre z nich mają charakter ﬁlozoﬁczny, oparty na przekonaniu, że w erze globalizacji jednostkowym instytucjom trudno przypisać szczególny wpływ na bieg
dziejów. Skłania to do przekonania, że elekcje do tych instytucji pozostają relatywnie mało istotne. Inne z kolei poglądy wskazują na to, że współcześni aktorzy
polityczni przestali odpowiadać oczekiwaniom wyborców. Wiodącym przykładem
są tradycyjne partie polityczne, które w ustabilizowanych demokracjach doświadczają nie tylko coraz słabszych wyników wyborczych, ale także „starzeją się i kurczą” w swoich szeregach32. Co gorsza, zmuszone są dzielić się miejscem na scenie
24

Ibidem, s. 4.
Political Campaigning on the Web, red. S. Baringhosrt, V. Kneip, J. Niesyto, Bielefeld 2009,
s. 11 i nast.
26
C. Crouch, Post-Democracy, Cambridge 2004.
27
Ibidem, s. 4.
28
Za: Political Campaigning on…, op.cit., s. 13.
29
W. Loer, H. Thomer, Schröder’98 – Kampa und Kanzlerkandidat, „Neue Gesellschaft – Frakfurter Hefte“ 2007, nr 7/8, s. 455.
30
Por. A. Skrzypek, Kampania polityczna jako spektakl wyborczy, w: Scena polityczna i media:
miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, red. E. Pietrzyk-Zieniewicz, Warszawa 2004, s. 80 i nast.
31
G. Baiocchi, E. Ganuza, Politics without Banners. The Spanish Indignados’ Experiment in Direct
Democracy, w: Building New Communities. The Notes from the Transatlantic Dialogue of Dialogues,
red. E. Stetter, K. Duffek, A. Skrzypek, FEPS Next Left Book Series vol. 5, Bruksela 2012, s. 112.
32
Por.: Die Zukunft der Mitgliedpartei, red. U. Jun, O. Niedermayer, E. Wiesendahl, Leverkusen
2009.
25
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Europartie jako sztaby eurokampanii?
Od 2003 r. europartie istnieją jako samodzielne organizacje polityczne38.
Historia ich istnienia jest jednak znacznie dłuższa. W przypadku Partii Europejskich Socjalistów początki datuje się na rok 1957, kiedy powołano do życia Biuro Związku Socjalistycznych Partii Wspólnoty Europejskiej. Jego zadaniem była
koordynacja polityk partii zrzeszonych w Międzynarodówce, a wywodzących się
z krajów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ta szczątkowa organizacja rosła w siłę równolegle do postępującej integracji europejskiej, a etapy jej ewolucji
odpowiadają fazom przekształceń Wspólnot Europejskich39. Przyjęty przez Parlament Europejski raport autorstwa Jo Leinena, a następnie rezolucja z 23 marca
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politycznej z organizacjami ad hoc, partiami o bardziej skrajnych programach oraz
partiami protestu.
Zmierzch demokracji widoczny jest w kontekście krajowym oraz europejskim33. Ostatnia elekcja do Parlamentu Europejskiego odbyła się w 2015 r., równo
35 lat od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów34. Frekwencja, która dotychczas odnotowywała tendencję spadkową35, plasując się o 20% niżej niż w 1979 r.
(kiedy wyniosła nieco powyżej 60%)36, zdawała się poniekąd stabilizować, choć
na niezadowalającym poziomie poniżej średnich krajowych. Co więcej, wyłoniony
Parlament Europejski okazał się najbardziej rozdrobniony w historii i z największą
dotychczas liczbą deputowanych z ramienia partii uznawanych za skrajne37. W tym
kontekście pojawiają się pytania: czy taki wynik wyborów odbija niewystarczającą
kampanię? Czy wyborcy są rzeczywiście niedoinformowani w kwestiach europejskich? Czy instytucjonalnie krzepnące europartie mają szansę zmienić bieg spraw?
Analiza tych kwestii mogłaby rzucić wiele światła na te zagadnienia, wspomagając
tym samym studia dotyczące kryzysu demokracji, przesilenia tradycyjnych systemów partyjnych i radykalizacji nastrojów obywatelskich.

33

A. Skrzypek, Wybory europejskie 2009 – jutrzenka czy zmierzch demokracji europejskiej?
„Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s. 138–147.
34
Wcześniej PE składał się z delegacji posłów wyłanianych w obrębie parlamentów krajowych
państw członkowskich Wspólnot Europejskich.
35
http://www.europarl.europa.eu/archieve/elections2009/en/turnout_en.html.
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R. Corbett, F. Jacobs, M. Shackleton, op.cit., s. 29.
Por.: A. Skrzypek, Socjaldemokracja z zapałkami – historia wyborów europejskich, „Forum
Klubowe”, wrzesień/listopad 2009, Nr 5 i 6(47 i 48), s. 6–12.
38
Do tego momentu europartie (powołane na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r.) korzystały
z biur i środków odpowiednich frakcji z Parlamencie Europejskim. W myśl przepisów europartię
mogą utworzyć te rodziny partyjne, których partie członkowskie krajowego szczebla zdobyły miejsca
w parlamentach krajowych i regionalnych w przynajmniej 1/4 wszystkich państw członkowskich
i które uzyskały w poprzednich wyborach europejskim min. 3% poparcia.
39
A. Skrzypek, Partia Europejskich Socjalistów…, op.cit., s. 9.
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2006 r.40, zainspirowały proces, w wyniku którego decyzją Rady z dnia 18 grudnia
2007 r. weszły w życie nowe przepisy (1524/2007) dotyczące funkcjonowania europartii. Zezwalają one europartiom na organizowanie kampanii wyborczych przy
ograniczeniu, że nie mogą one ani bezpośrednio, ani pośrednio ﬁnansować partii
członkowskich, ani też kampanii poprzedzających referenda41. Zwiększono środki
ﬁnansowe europartii i obniżono procent wymaganych środków własnych. Co więcej, powołano do życia europejskie fundacje polityczne, których zadaniem miały
być popularyzacja idei europejskich i prowadzenie badań oraz dyskursu zmierzającego do polityzacji wizji Zjednoczonej Europy. Badacze uważają, że zabiegi te
świadczą o wyciągniętych wnioskach z kryzysu demokratycznego po referendach
2005 r. oraz przeprowadzonego w ich cieniu tzw. Planu D42.
Tym samym europartie stały się współodpowiedzialne za stan demokracji w Europie. Pomimo że przepisy i ﬁnanse decydują o ich realnych możliwościach, powstaje pytanie, czy europartie jako organizacje są w stanie sprostać postawionemu
przed nimi wyzwaniu i efektywnie poprowadzić kampanię? Pytanie jest zasadnicze,
szczególnie, że politolodzy nadal uznają europartie za słabe organizacyjnie43.
Literatura z zakresu marketingu politycznego klasyﬁkuje kampanie zgodnie
z kryterium przedmiotu, którego dotyczą, i aktorów, którzy je prowadzą. Obrazuje
to poniższy schemat, na którym zaznaczono cieniem cele prowadzenia kampanii:

Konstelacja
aktorów
kampanii

Schemat 1.

Współzawodniczący
aktorzy
Jeden aktor

Przedmiot kampanii
Jedna idea
Wiele idei (program)
Wynik referendum
Wygrane wybory
Rozpowszechnienie
informacji
Wzbudzenie
zainteresowanie tematem

Skonstruowanie/
poprawa wizerunku

Źródło: za: Do Political Campaigns Matter. Campaigns effects in elections and referendums, red.
D.M. Farell, R. Schmidt-Beck, Nowy Jork 2004.

Jakkolwiek klasyﬁkacja ta oddaje charakter elekcji krajowych, to jej przełożenie na grunt europejski napotyka trudności. Po pierwsze, jak zauważono powyżej,
40

Report on European Political Parties, A6-0042/2006, www.eur-lex.europe.eu.
K.M. Johansson, op.cit., s. 166.
42
Plan D – Plan Komisji Europejskiej, którego podtytuł brzmiał „Demokracja, Dialog, Debata”.
Realizacja strategii została zainaugurowana 13 października 2005 r. i miała na celu „dyskusję z obywatelami Unii Europejskiej” na temat ich nadziei i rozczarowań związanych z procesem integracji
europejskiej. www.europa.eu/legislation_summaries/institutionalaffairs/decissionmaking_proces/a30000
_en.htm [dostęp: 10.03.2017].
43
J. Sloam, I. Hertner, The Europeanization of Social Democracy: Politics without Policy and
Policy without Politics, w: The Future of European Social Democracy. Building the Good Society,
red. H. Meyer, J. Rutheford Londyn 2012, s. 33 i nast.
41
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Schemat 2.

Europartie/ich partie
członkowskie

Partie w rządzie

Partie w opozycji

Stosunek do integracji europejskiej
Pozytywny
Negatywny
Legitymizacja polityk
Legitymizacja rządowych
rządowych
działań, w tym antyintegracyjnych
Szansa na kampanię
Legitymizacja roszczeń,
pozytywną („za Europą”),
w tym krytyki rządu na
podniesienie ważkich
niwie polityki europejskiej,
kwestii w przedbiegach
konsolidacja sił
do kolejnych wyborów
krajowych

Źródło: opracowanie własne.

Powyższy diagram pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. Po pierwsze, niemożliwością jest bezpośrednie zastosowanie schematu do europartii w świetle wyborów europejskich – gdyż to nie one występują w kampaniach rozumianych jako
interakcje z elektoratem. Jeśli nawet wyborcy wiedzieliby o ich istnieniu, nie ma
ich na kartach wyborczych. Po drugie, jedynymi organizacjami, które mają rzeczywistą szansę na zaproponowanie nowych, w tym także paneuropejskich, kwestii
pod dyskusję publiczną, są te partie znajdujące się w opozycji, których ideologia
ma charakter proeuropejski. Dla nich bowiem kampania jest szansą na wprowadzenie do dyskursu nowych tematów, zmieniając przez to potencjalnie uwarunkowania kolejnych (krajowych) wyborów. Po trzecie, schemat 2 tłumaczy, dlaczego
partie opozycyjne są bardziej skore do wprowadzania do swoich kampanii wątków
z dyskusji paneuropejskich. Partie rządzące absorbuje bowiem obrona swoich pozycji i polityk, a także pozyskiwanie poparcia dla swoich bieżących propozycji –
podczas gdy partie opozycyjne, jeśli nie koncentrują się wyłącznie na atakach na
rząd, mogą sobie pozwolić na więcej ﬁnezji i wizjonerstwa. Ostatnim spostrzeżeniem poczynionym na podstawie diagramu jest to, że partia rządząca wiedzie prym
w określaniu tego, czym jest proeuropejskość. Stąd, gdy rozprawia się o procesach
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każde wybory europejskie stanowią swoiste referendum w dwóch sprawach: partii
rządzącej (rządzących) z jednej strony i ewentualnie integracji europejskiej z drugiej. Po wtóre, manifest europartii ma po dziś dzień charakter symboliczny – znaku,
że partie w danej rodzinie ideowej porozumiały się ze sobą co do ogólnego zarysu
wizji integracji. To prawda, że ich charakter ulega stopniowym zmianom, czego
przykładem jest polaryzująca retoryka w dokumentach 2004–2014. Niemniej jednak pozostają one nadal bardziej deklaratywnymi enuncjacjami niż faktycznymi
programami rządzenia. Skomplikowana konstelacja instytucji europejskich podważyłaby zresztą wiarygodność każdego dokumentu, który stypulowałby „jak wygramy wybory europejskie, to zarządzimy tak a tak”. Biorąc powyższe pod uwagę,
należałoby zmodyﬁkować schemat 1 w sposób zasugerowany przez schemat 2.
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europeizacji (partii czy kampanii), należy mieć na względzie różnorodność współczynników. To powoduje, że proces ten, nawet jeśli miałby być ogólnoeuropejską
tendencją w jednej z rodzin partyjnych, będzie przybierał różne formy. Oznacza to,
że rewolucyjna proeuropejskość jednej partii krajowej w kontekście innej oceniana
być może jako euroopieszałość.
Przepisy umożliwiające europartiom prowadzenie kampanii powinny wywołać
zmianę ich położenia. Trudno zakładać, że stanie się to z dnia na dzień. Przykładowo, przed wyborami 2014 r. można było zakładać, że będą miały one raczej
przede wszystkim charakter referendum w kwestiach demokracji i legitymizacji
tradycyjnych partii politycznych, a także integracji europejskiej. Przypuszczenie
wynikało z kalkulacji, że była to pierwsza ogólnoeuropejska elekcja od czasu
kryzysu gospodarczego 2008–200944, w której obywatele w 28 państwach będą
mogli ustosunkować się do polityki Unii wobec załamania gospodarczego i jego
skutków. Bez nawiązania do konkretnych badań znawcy przedmiotu sugerowali
więc, że frekwencję i poparcie dla ugrupowań antyeuropejskich mogła podnieść
negatywna asocjacja Unii z polityką cięć i wyrzeczeń na szczeblu państw. Taka
UE naturalnie musiała się spotkać ze sprzeciwem, szczególnie że u zarania sukcesu
procesu integracji legła przeciwna obecnemu stanowi obietnica, że zjednoczenie
stanie się przyczynkiem postępu i dobrobytu dla wszystkich45.
Jeśli pominąć tendencje krótkookresowe, wydaje się, że na zmianę położenia
europartii wpłynął najsilniej traktat lizboński, który pośrednio wprowadził instytucję „wiodącego kandydata”. Jakkolwiek podawano w wątpliwość interpretację
przywoływanego zapisu, to jednak w praktyce utarło się, że po wyborach Przewodniczącym Komisji Europejskiej powinien zostać nominowany „wiodący kandydat” utożsamiający się ze zwycięską europartią.
To zmieniało reguły wyborczej gry. Dotychczas europartie były pozbawione
wpływu na skład list kandydatów przedstawianych przez ich partie członkowskie
na szczeblu krajowym. Partie członkowskie prowadziły we własnym zakresie i na
własnych, wewnętrznie uzgodnionych warunkach selekcję kandydatów. Oznacza
to, że w trakcie kampanii byli oni zobowiązani wobec wystawiającej ich partii,
a następnie, w przypadku wyboru, wobec tejże partii i wybranej frakcji w Parlamencie Europejskim. Lojalność wobec europartii, której członkiem jest ich rodzima partia, pozostawała więc sprawą wyłącznie dobrej woli – nawet jeśli teoretycznie frakcja w PE jest emanacją tejże. Badania dowodzą, że przejawia ją większość
eurodeputowanych46, choć jako „agenci dwóch pryncypałów”47 – frakcji i partii
krajowej – rzadko kiedy instynktownie identyﬁkują się z europartią. Osłabia to
oczywiście szanse „przebicia się” europartii w trakcie kampanii.
44

W trakcie poprzednich wyborów w 2009 r. światowy kryzys dopiero się rozwijał, stąd też nie
można było jeszcze mówić o jego skutkach tudzież o stosunku obywateli w Europie do tychże i odpowiednio do polityk wobec nich przedsięwziętych.
45
Zob. podsumowanie dyskusji FEPS Next Left Working Group on Eurodemocracy and Europarties, która odbyła się w Wiedniu w dniach 13–14.05.2012. www.feps-europe.eu.
46
S. Hix, A.G. Noury, G. Roland, op.cit., s. 136 i nast.
47
Ibidem, s. 133.
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Ustanowienie instytucji wiodącego kandydata zmieniało tenże porządek. Wymuszało bowiem reorganizację i poważniejsze podejście do eurokampanii. Ta tym
samym uległa personalizacji. Wymóg traktatowy, by Przewodniczący Komisji Europejskiej wyłoniony został przez frakcję, która uzyskała największą liczę mandatów
w Parlamencie Europejskim, niwelowała dotychczasowe zasady, w myśl których
zarówno Przewodniczący, jak i Komisarze pozostawali apolityczni48. Stworzyło to
sytuację, w której europartie musiały promować wspólnego kandydata już w trakcie
kampanii. Jego siła zależała zarówno od wyników uzyskanych przez partie członkowskie (a co za tym idzie, sumarycznie przez europartie), jak i od tego, na ile zjednoczone pozostawały te partie za jego plecami49. Zapewnienie tegoż poparcia stało
się obowiązkiem europartii. Co więcej, wiodący kandydaci stali się liderami kampanii, przewyższając w randze dotychczasowe ośrodki dowodzenia (partię krajową,
lidera partii krajowej, sekretariat europartii itp.). Wokół nich zawiązały się prawdziwe sztaby wyborcze, zastępując sekretariaty europartii, których dotychczasowe
plenipotencje ograniczały się do koordynacji działań między partiami.
Pojawienie się wiodących kandydatów było novum, opisywanym jako swoista
rewolucja. Szczególnie, że kiedy doszło do Szczytu, szefowie państw dyskutowali
z interpretacją zapisu. Ugiąwszy się, koniec końców kilkoro spośród nich zaznaczyło, że jest to eksperyment i obecnie, w połowie trwania kadencji, trwają spory, na
ile był on jednorazowy. Kolejnym przyczynkiem do tej rozmowy stał się niedawny
raport Parlamentu Europejskiego50, który przypomniał propozycję ustanowienia
wyborczych list ponadnarodowych. Nawiązywał on do pomysłu eurodeputowanego Andrew Duffa51, który od lat urguje za wprowadzeniem list ogólnoeuropejskich.
Potencjalnie dawałoby to europartiom szansę na poszerzenie wpływów w procesie
selekcji kandydatów – chociażby przez koordynację partii członkowskich. Zmieniłoby to diametralnie wydźwięk kampanii, uwypuklając ogólnoeuropejski charakter
elekcji. Jednak, choć pomysł poddany został pod rozwagę i rozpropagowany przez
„brukselskie” media, szanse na jego wprowadzenie w życie pozostają obecnie niewielkie. Zależą one bowiem od głębokich zmian prawa wyborczego. Nie krępując
się tym, euroentuzjaści sugerowali, że na początek można byłoby spróbować wyłonić jedynie część eurodeputowanych dzięki europejskim listom i wykorzystać do
tego nadarzającą się sytuację zwolnienia mandatów z puli należącej do najprawdopodobniej występującej z Unii Wielkiej Brytanii.
Dyskusja na temat eurolist jest sprawą przyszłości. Dlatego też, jeśli powraca
się do tezy, że kampanie europejskie nie mogą być oceniane przez pryzmat kryte48

Por. M. Cini, European Union politics, Oxford 2007.
Kiedy 1 marca 2014 r. Kongres Partii Europejskich Socjalistów poparł Martina Schulza, uznając go swoim wiodącym kandydatem – media rozpisywały się głównie na temat tego, że brytyjska
Partia Pracy wstrzymała się od głosu. To stało się „sensacją” o wiele większą niż to, kto i dlaczego
został wybrany, prowadząc do sytuacji, w której spekulowano głównie na temat podziałów w szeregach socjalistów i demokratów.
50
Report on the reform of the electoral law of the European Union, op.cit.
51
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20110415STO17908/html/A-big-step
- forward-for-a-United-European-Democracy [dostęp: 10.03.2017].
49
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riów stosowanych w marketingu politycznym wobec kampanii krajowych, należy
podkreślić jeden ważki element, a mianowicie, że eurokampania na rzecz wiodącego kandydata miała inny charakter niż kampania na rzecz poparcia premiera
danej partii. Po pierwsze, wiodący kandydat nie byłby wybierany w eurowyborach.
Chociaż brzmi to paradoksalnie, jego wybór na stanowisko Przewodniczącego Komisji ma charakter pośredni. Każdy z pretendentów w 2014 r. startował w jednym
z 27 krajów. Stąd też nie był liderem całej listy sensu stricto. Co więcej, żaden z nich
nie mógł być nawet nominalnie członkiem wystawiającej go partii, jako że statuty
europartii przewidują jedynie członkostwo organizacyjne, nie zaś indywidualne.
Po drugie, w kluczowym momencie ważniejsze od poparcia europartii były
względy tych partii członkowskich należących do europartii, które w danym momencie zasiadały w rządzie krajowym, a co za tym idzie, miały głos w Radzie.
W kontekście krajowym trudno sobie wyobrazić ostateczny wybór premiera przez
konwent wojewodów, w którym dodatkowo wojewodowie z ramienia jego partii
wahają się z udzieleniem mu poparcia. Na szczeblu Unii okazało się to możliwe, czego przykładem jest sytuacja wokół ponownego wyboru przewodniczącego
Komisji José Manuela Barroso52 z 2009 r. oraz wokół Jeana-Claude’a Junckera
w 2014 r.53
Polityczna konieczność wyłonienia wspólnego wiodącego kandydata stwarzała
możliwość nadania eurokampanii nowego impetu dzięki ogólnoeuropejskiej mobilizacji wewnątrzpartyjnej. W poprzednich wyborach Europejska Partia Ludowa zadeklarowała, że w przypadku wygranej54 będzie lansowała José Manuela Barroso na
Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ze strony ich tradycyjnych oponentów
w obozie proeuropejskim, a mianowicie Partii Europejskich Socjalistów, podobne
ogłoszenie nie miało miejsca. Socjaldemokraci, analizując swoją porażkę podczas
Kongresu PES w Pradze w grudniu 2009 r., uznali, że był to jeden z ich kluczowych
błędów55. Uważali, że brak lidera („twarzy kampanii”) zaważył na ich zdolności do
mobilizacji wyborców. Uznali więc, że w 2014 r. nie mogą wystartować bez wiodącego kandydata, czym rozpoczęli zresztą żmudną dyskusję, w jaki sposób taki
kandydat powinien zostać wyłoniony. Wymagało to stworzenia nowego mechanizmu działania demokracji wewnątrzpartyjnej, który oprócz selekcji funkcjonowałby w sferze mobilizacji. Do tradycyjnej dyskusji na temat sposobu wyłonienia (czy
to drogą prawyborów, czy to przez nominację) przewodniczącego doszła jeszcze
52

Jakkolwiek J.M. Barroso wywodził się z Europejskiej Partii Ludowej (EPP), to poparcia
udzielili mu już na wysokości kampanii socjalistyczni szefowie rządów, zamykając tym samym poniekąd szanse dla Partii Europejskich Socjalistów na wyłonienie wspólnego kontrkandydata.
53
Kanclerz Niemiec Angela Merkel stawiała największy opór wobec przyjęcia takiej interpretacji Traktatu, która de facto upoważniałaby największą frakcję w Parlamencie Europejskim do desygnowania kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zdawać się to mogło paradoksalne,
szczególnie, że jej macierzysta partia wchodziła w skład EPP – która po wyborach pozostała największym ugrupowaniem parlamentarnym i była tą frakcją, która proponowałaby Radzie kandydata.
54
Rozumianej jako zdobycie największej liczby mandatów w Parlamencie Europejskim.
55
8th PES Congress, A New Direction for Progressive Societies, Prague 07–08 December 2009,
http://www.pes.org/en/node/36273 oraz materiały własne.
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debata na temat reprezentatywności; niezależnie od tego, z jakiej partii i jakiego
kraju pochodziłby kandydat, powinien on reprezentować i inspirować wszystkich
postępowych Europejczyków. To przyczyniło się do urzeczywistnienia marzeń
o upolitycznieniu procesu integracji ponad podziałami narodowymi56.
Tej mobilizacji zdawało się zabraknąć w 2009 r., mimo że w latach 2007–2009
PES pod przewodnictwem Poula Nyrupa Rasmussena zreformował dogłębnie
sposób tworzenia programu. Zamiast tradycyjnego zespołu redakcyjnego, którego prace wieńczyło głosowanie na kongresie, PES otworzył proces konsultacji.
Uczestniczyły w nich rozmaite grona (od działaczy partyjnych różnych szczebli,
przez aktywistów PES, po środowiska związków zawodowych i organizacji pozarządowych). Przebieg był bezprecedensowy, długotrwały i dający szansę na wypowiedzenie się wszystkim zainteresowanym57. Nie wystarczyło to jednak do zbudowania ogólnoeuropejskiego poczucia jedności wśród socjaldemokratów i manifest wyborczy nadal pozostał głównie symbolem. Podobny los spotkał bowiem
dokument spisany i przegłosowany przez Kongres PES w 2014 r., gdzie uznano go
za drugorzędny w stosunku do uprzednio przyjętego Programu Fundamentalnego. Miał być interpretacją misji ideowej w kontekście bieżącej polityki, a stał się
czterostronicową deklaracją, której w wyborach nie użyto, szczególnie że wiodący
kandydat – Martin Schulz – przedstawił własny, odrębny program.
W podsumowaniu powyższych rozważań należy stwierdzić, że podczas dotychczasowych kampanii europejskich europartie pełniły funkcję biur informacji i koordynacji. Nie mając do 2007 r. praw do prowadzenia kampanii, nie
miały także możliwości pretendowania do innej roli. Traktat lizboński wprowadził zmiany, dając szansę zaistnienia europartiom. Instytucja wiodącego
kandydata wiąże się bowiem z koniecznością utworzenia paneuropejskiego
sztabu wyborczego, a także w przyszłości przeobrażeń w charakterze europejskich manifestów wyborczych. Upolitycznienie Europy może umożliwić
rozwój ogólnoeuropejskich kampanii. Jednakże, biorąc pod uwagę specyﬁkę
systemów instytucjonalnego i partyjnego, w jakim te kampanie są i będą prowadzone, do ich analizy, jak wnioskowano w pierwszej części artykułu, konieczna jest odmienna metodologia marketingu politycznego, niż ta stosowana
wobec kampanii na poziomie krajowym.

Rola eurokampanii w budowaniu tożsamości partyjnej
W części drugiej omówiono ograniczenia, z jakimi borykają się europartie
w procesie ewolucji zmierzającej do uczynienia ich aktorami nowego typu w kampanii europejskiej. Rozważania dotyczyły głównie wyborów do Parlamentu Europejskiego, których charakter zmienił traktat lizboński, upoważniając europartie
56
Zob. A. Skrzypek, Models of (s) electing a pan-European Leading candidate, FEPS Next Left
Study, Bruksela 2010. www.feps-europe.eu.
57
Por. A. Skrzypek, „Ludzie na pierwszym miejscu”. Analiza procesu tworzenia Manifestu Wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009 roku, w: Studia Politologiczne „Rozumienia Polityki” vol. 14, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2009, s. 248–267.
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do prowadzenia kampanii i stypulując konieczność nominowania przez nich kandydata na ewentualnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Uwaga skoncentrowana była na uwarunkowaniach, nie zaś na metodach znanych i używanych
już przez europartie. Co więcej, nie odniesiono się do zjawiska kampanii tematycznych prowadzonych przez europartie między wyborami europejskimi. Te dwa
wątki stanowić będą przedmiot poniższego podrozdziału. Ich omówieniu posłuży
przykład Partii Europejskich Socjalistów.
Zmagania w nowym stylu w 2009 i w 2014 r.
Kampanię wyborczą 2009 r. poprzedził proces pisania manifestu, który po licznych konsultacjach58 został przyjęty na posiedzeniu Rady PES w Madrycie w grudniu 2008 r.59 Wybór lokalizacji tejże Rady nie był przypadkowy – socjaldemokraci
pragnęli się spotkać w stolicy kraju, w którym formowali rząd60. Obecność premiera przyciąga bowiem media (szczególnie krajowe), a co więcej jest argumentem
dla innych liderów, by wziąć udział w spotkaniu. Tego rodzaju logika ukazuje, że
partie członkowskie być może nadal uważają europartie przede wszystkim za platformy umożliwiające im współpracę, a dopiero na kolejnym miejscu dostrzegają
w nich ciała deliberujące nad wspólną wizją polityki.
Manifest, który przyjęto, nosił tytuł Człowiek na pierwszym miejscu. Nowy kierunek dla Europy61. Liczył sobie 15 stron maszynopisu – na który złożyło się sześć
podrozdziałów i 71 propozycji. Gdy poprzestanie się na tychże danych, można
z nich wyciągnąć (choć pobieżnie) następujące wnioski. Po pierwsze, Manifest
był zdecydowanie obszernym tekstem. Jego szczegółowy charakter co do proponowanych kierunków polityki europejskiej praktycznie uniemożliwiał przetłumaczenie go na język używany w kampanii i tym samym zrozumiały dla wyborców.
To wskazywałoby, że teza o symbolicznym charakterze dokumentu jest słuszna62.
Po drugie, rozpiętość tematyczna postulatów, odzwierciedlająca skomplikowany
charakter polityk europejskich, stanowiła świadectwo mnogości i różnorodności
autorów zaangażowanych w proponowanie pomysłów i pisanie tekstu. Tenże proces zasługuje na szczególne podkreślenie – jako że stanowił on o tym, że liczni
świadomi byli istnienia dokumentu. Po trzecie, tytuł manifestu nie wydawał się
być wyróżniającym, kontrowersyjnym hasłem. To obrazuje oczywisty problem,
jak niezwykle trudno jest uzgodnić ogólnoeuropejski slogan, którego przesłanie
byłoby jednakowo istotne dla wyborców na całym kontynencie. Dodatkowo hasło
58

Por. A. Skrzypek, „Ludzie na pierwszym miejscu”..., op.cit., s. 248–267.
Rada odbyła się w Madrycie w dniach 1–2 grudnia 2008 r.
60
W Hiszpanii podówczas premierem był José Luís Rodriguez Zapatero.
61
Powyższe tłumaczenie zostało autoryzowane przez dwie polskie partie członkowskie PES,
a mianowicie SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Unię Pracy. Oryginalny, angielski tytuł
brzmiał „People ﬁrst. A new direction for Europe”.
62
Warto dodać, że w 1979 r. socjalistom nie udało się uzgodnić jednego manifestu, oraz że aż do
1994 r. włącznie manifesty opatrzone były adnotacjami wyłączającymi niektóre partie z obowiązku
zgadzania się i tym samym promowania pewnych fragmentów tekstu.
59
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formułuje się w jednym języku (zazwyczaj po angielsku), co ma znaczenie – jako
że nie wszystko, co przetłumaczone, brzmi równie sensownie63.
Kampanię wyborczą zaplanowano na szeroką skalę, obierając sobie za cel dotarcie do jak największej liczby obywateli64. Stąd też zaplanowano pięć ogólnoeuropejskich dni tematycznych, w których partie członkowskie oraz aktywiści mieli
zjednoczyć się w czynie promowania manifestu65. Zgodnie z materiałem podsumowującym kampanię w sumie razem zorganizowano ponad 220 akcji. Materiały
z nich (raporty, zdjęcia) itp. udostępnione zostały na specjalnej stronie internetowej PES: www.elections2009.pes.org. Jest całkiem prawdopodobne, że znaczną
część z tych akcji stanowiły wcześniej zaplanowane działania kampanijne, które
„podciągnięto” pod mianownik europejski. Nawet jeśli tak było, nie zmienia to
faktu, że po raz pierwszy logo i manifest PES zostały użyte w wielu zakątkach Europy naraz. Co więcej, czego nie należy bagatelizować, aktywiści partyjni biorący
udział w tych przedsięwzięciach mieli świadomość, że uczestniczą w czymś na
skalę ogólnoeuropejską – nawet jeśli promowali przy tej okazji wątki krajowe. To
poczucie pewnego rodzaju wspólnoty stanowi potencjał dla europeizacji.
Gadżetem kampanii PES stała się kostka (pudełko) ozdobiona logo PES, hasłem
wyborczym oraz adresem strony internetowej. Zamysł graﬁczny polegał na tym, że
tak proste w wykonaniu akcesoria okazują się najbardziej użyteczne, a ich prostota
pozwala na ich wykorzystanie bez obawy o brak harmonizacji między nimi a rekwizytami kampanii używanymi przez partię członkowską. Kolorami kostki były
kolory PES – czyli czerwony i biały (generalnie będące wspólnymi dla większości
partii PES). Pomijając mniej szczęśliwe pomysły na użycie kostki (np. jako „gumki do ściskania dla nerwusów”), najciekawszy okazał się konkurs na „Kostkę PES
w Europie”. Żeby wziąć w nim udział, należało samodzielnie wykonać z kartonu
kostkę (szablony znajdowały się na stronie PES) i sfotografować ją na tle ważnego
monumentu europejskiego. Konkurs wydawał się być relatywnie popularny, jako
że na stronie pojawiło się wiele zdjęć. Podobnie jak w przypadku dni akcji, dawał
on aktywistom poczucie, że są wolontariuszami europejskiej sprawy. Oczywiście
trudno ocenić, na ile kostka przyciągała zainteresowanie „przypadkowych przechodniów”. Można zakładać, że jako niecodzienny gadżet fotografowany na tle
ważnego dla okolicy budynku czy też symbolu prowokował reakcje.
Najważniejszym narzędziem kampanii PES został internet, bo jedynie on oferował możliwość bieżącej wymiany informacji oraz ilustrowania kolejnych odsłon
kampanii, mając na uwadze przestrzeń, w której się rozgrywała. To w nim wypowiadali się liderzy PES, prowadząc swoje blogi. Z użyciem internetu, jako głównego narzędzia komunikacji, wiążą się jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, stro63

Przykładem na trudności z językiem była historia głównej konferencji kampanii – a mianowicie spotkania liderów PES dnia 24 kwietnia 2009 r. Urządzono je we francuskim mieście „Toulouse”
(Tuluza), którego wymowa jest identyczna z angielskim „to loose” (co oznacza: stracić, przegrać).
Stało się to przedmiotem rozlicznych żartów.
64
Dokument European Parliament Election Campaign 2009, archiwa własne.
65
Odpowiednio tematami były: 7 marca – Równość Płci; 9 maja – Nowa Europa Socjalna; 16 maja
– Zmiany Klimatyczne; 23 maja – Odnowa Gospodarcza; 30 maja – Ludzie na pierwszym miejscu.
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na internetowa PES prowadzona była w czterech językach – czyli nie we wszystkich unijnych. Internet z jednej strony, a język z drugiej determinowały zatem do
kogo kampania internetowa mogła dotrzeć. Po drugie, by traﬁć na stronę, należało
o niej wiedzieć – a co za tym idzie, mieć świadomość istnienia europartii. Ponieważ nie są one znane wyborcom, można pozostawać więc sceptycznym co do jej
faktycznego zasięgu.
Ogólnoeuropejska kampania PES była świadectwem pewnej ewolucji. PES
przystąpiła do niej, sporządziwszy plan zogniskowany na promocji Manifestu
i mobilizacji członków. Gdyby oceniać ją w kategoriach krajowych kampanii wyborczych, najprawdopodobniej ocena byłaby krytyczna – od sloganu poczynając,
na nieobecności w mediach kończąc. Niemniej jednak, przyjmując, że eurokampania prowadzona przez europartie powinna być testowana na podstawie innych
wyznaczników, można dopatrywać się w niej sukcesów – na niwie europeizacji
kampanii partii członkowskich oraz budowania świadomości i mobilizacji aktywistów partyjnych.
Jakkolwiek w raportach PES kampania 2009 r. uznana była za poprawnie przeprowadzoną, to podczas podsumowujących ją dyskusji dywagowano na temat tego,
czy nie popełniono strategicznego błędu, nie wystawiając wspólnego, wiodącego
kandydata. Tym bardziej że niezależnie od wewnątrzpartyjnego dyskursu służącego pokrzepieniu serc, frakcja PES nie poprawiła swojej sytuacji w sposób znaczny,
pozostając nadal drugą co do wielkości grupą w Parlamencie Europejskim. Te reﬂeksje przyczyniły się do prób sformułowania nowego podejścia w toku przygotowań do kolejnej elekcji w 2014 r.
Po pierwsze uznano, że należy podjąć wyzwanie, jakie europartiom rzucił traktat
lizboński, i postarać się o wyłonienie wiodącego kandydata. Początkowo dyskusja
odbywała się w gronie sekretarzy generalnych, na spotkaniu których przypartyjna
fundacja FEPS przedstawiła pierwszy dokument nakreślający możliwe sposoby
nominowania, selekcjonowania i wybierania potencjalnych kandydatów66. Następnie PES powołała do życia grupę roboczą, która opracowała strategię przyjętą
w formie poprawek do statutu. Umożliwiały one wszczęcie procesu selekcji, który
rozpoczął się na jesieni 2013 r. i zakończył wyborem Martina Schulza na Kongresie PES w Rzymie 1 marca 2014 r.67
Ten sam Kongres przyjął Manifest PES, na który złożyło się tym razem 10 punktów i jedynie cztery strony maszynopisu. W założeniu miał to być dokument zwięzły, spełniający wymogi tekstu nadającego się do tłumaczenia i rozpowszechniania
między wyborcami w trakcie wspólnej kampanii wiodącego kandydata. Takie podejście stanowiło novum w praktyce PES. Nie wytrzymało jednak zderzenia z rzeczywistością, bo Schulz dodatkowo przedstawił swój własny program wyborczy,
usuwając w cień ten przegłosowany przez PES.

66

A. Skrzypek, Models of (s)electing…, op.cit.
Zob. PES towards a new European campaign – 2014 European Parliament Elections, PES
2014, s. 11 i nast.
67
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Zgodnie z raportem68 PES na temat przeprowadzonej kampanii Sekretariat tejże
europartii zamienił się w rodzaj sztabu wyborczego, choć w nieco innym niż tradycyjny stylu. PES skoncentrował się bowiem na kampanii w tzw. mediach społecznościowych (w internecie), a także szkoleniu i mobilizacji aktywistów PES.
Faktyczne jednak działania kampanijne związane z kalendarzem wiodącego kandydata, jego przemówieniami czy też wystąpieniami w debatach Euronews pozostały poza kontrolą europartii, w rękach powołanego przez samego Schulza zespołu. Stanowiło to powód rozlicznych napięć, szczególnie w relacjach z partiami
członkowskimi, które wymagały od PES koordynacji, której ta jednak w praktyce
nie była w stanie zapewnić69.
Co więcej, wiodący kandydat przedstawił swój własny program wyborczy i indywidualnie ustalał swoją marszrutę po Europie, co oznaczało, że kampania PES
uległa spersonalizowaniu, nie przyczyniając się do polityzacji Unii i jej zagadnień.
Co za tym idzie, kandydat oceniany był głównie na podstawie cech charakteru
i poszczególnych wystąpień jako potencjalny przyszły Przewodniczący Unii Europejskiej70. Nie zapisał się jednak w annałach kampanii jako agitator poglądów
partyjnych. Stanowiło to jego słabość – biorąc pod uwagę, że trzech z czterech
wiodących kandydatów (Jean-Claude Juncker, Guy Verhofstadt i Martin Schulz)
jawiło się jako całkiem podobni do siebie.
Trudno jest zatem jednoznacznie ocenić, na ile kampania 2014 r. była krokiem
milowym w kierunku przekształcania się europartii w organizacje zdolne wyłaniać
kandydatów i prowadzić ponadnarodowe kampanie. Późniejsze wnioski świadczą
raczej o tym, że traktat lizboński sprowokował je do podjęcia nowych działań,
które jednak z uwagi na tradycję i uwarunkowania były koniec końców odmienne
od tych znanych z poziomu krajowego. Stąd też potwierdza się teza z uprzednich
punktów, w myśl której, by ocenić skalę postępu, należałoby się uciec do aparatu
badawczego z pogranicza europeistyki i marketingu politycznego. Ten zaś nie został jeszcze skonstruowany.

Obok upolitycznienia stanowiska Przewodniczącego Komisji Europejskiej
traktat lizboński wprowadził w życie jeszcze jeden istotny mechanizm. Jest nim
tzw. europejska inicjatywa obywatelska71. Stwarza ona obywatelom możliwość
przedstawienia propozycji ustawodawczej do Komisji Europejskiej72. Wstępnie
wymagane jest złożenie miliona podpisów z obszaru co najmniej siedmiu krajów
członkowskich UE. Następnie Komisja zobowiązana jest zwołać publiczne posłu68

Ibidem, s. 15.
Zob. też: J. Priestley et al., The Making of the European President, Basingstoke 2015.
70
Szerzej w: I. Hertner, Who is that Spitzenkandidat? The press coverage of Martin Schulz and
his 2014 European Campaign, w: Delivering Empozered Welfare Societies, red. E. Stetter, K. Duffek,
A. Skrzypek, Bruksela 2016, s. 256–270.
71
Ang. European Citizens’ Initiative.
72
http://ec.europa.eu//citizens-initiative.
69
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chanie. Złożona inicjatywa nie jest wiążąca dla żadnego organu UE. O jej przełomowym charakterze mogą zadecydować jednakże inne czynniki. Po pierwsze,
musi mieć ona ponadnarodowy charakter. Co oznacza, że obywatele przynajmniej
siedmiu państw muszą dojść do wniosku, że łączy ich jakaś sprawa i chcą się zjednoczyć w jej imieniu we wspólnej akcji. Po drugie, rozszerza ona ogólnoeuropejskie prawa obywateli UE. Po trzecie, może stać się inspiracją do wprowadzenia
pod obrady nowych tematów, które dotychczas pozostawały poza plenipotencjami
czy zainteresowaniem Unii. Owszem, zasady dotyczące inicjatywy wskazują, że
jej przedmiot powinien mieścić się w legislacyjnych kompetencjach Komisji Europejskiej. Niemniej jednak, jeśli zostałby zebrany milion podpisów pod jakąkolwiek
kwestią, trudno sobie wyobrazić, by można ją było łatwo zignorować, zasłaniając
się przepisami. Inicjatywa, przynajmniej teoretycznie, stwarza mechanizm, który
powinien zainspirować obywateli do dyskutowania na temat polityk europejskich.
Trudno przewidzieć, jaką rolę w stosunku do inicjatywy odgrywać będą europartie i ich kampanie. Można zakładać, że mobilizacja obywateli zmusi europartie
do zajęcia stanowiska. Co więcej, odmienny od praktyk krajowych charakter inicjatywy wpleciony w specyﬁkę paneuropejskiego systemu partyjnego pozwoliłby
na zastanowienie się, czy europartie nie mogłyby same stać się inspiratorami inicjatyw (nawet jeśli nie powinny ich same prowadzić). Tego rodzaju przypuszczenia noszą wyłącznie charakter spekulatywny, jako że problem ten nie został jeszcze
naukowo zbadany73. Punktem odniesienia co do zdolności przeprowadzenia kampanii tematycznych jest jedynie praktyka ostatnich lat.
Od roku 2007, kiedy upoważniono europartie do organizowania kampanii ogólnoeuropejskich, PES w przeciągu pięciu lat przeprowadził następujące kampanie:
• Child Care Campaign (2007)74,
• My Body, My Rights (2010)75,
• Financial Transaction Tax (2011–2012)76,
• Women and Pension (2012)77,
• Youth Guarantee – „Your future is my future” (2012)78.
Omówienie każdej kampanii wykracza poza zakres tego artykułu. Warto jednak
zająć się ich wspólnymi cechami, których zdeﬁniowanie nawiązuje do wiodącej
tezy o specyﬁce kampanii ogólnoeuropejskich.
73
Szczególnie, że na obecnym etapie inicjatywa jest krytykowana jako projekt, który nie spełnił niczyich oczekiwań i bynajmniej nie przyczynił się do umocnienia demokracji czy emancypacji
europejskiego demosu.
74
Kampania na rzecz zapewnienia opieki nad dziećmi, http://www.pes.org/en/news/closingchild-care-campaign-alost-year-road.
75
Moje ciało, Moje prawa, http://www.pes.org/en/about-pes/how-does-pes-work/pes-women/
my-body-my-rights.
76
Kampania na rzecz podatku od transakcji ﬁnansowych, http://www.pes.org/en/pes-action/political-initiatives/ﬁnancial-reform-economic-policy/ﬁnancial-transaction-tax/documents.
77
http://www.pes.org/en/node/46861.
78
http://www.pes.org/en/news/pes-major-report-youth-unemployment-calls-progressive-europeanyouth-guarantee.
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PES czerpie tematy swych ogólnoeuropejskich kampanii z sugestii sekretariatu. Prezydencja PES to organ złożony z przedstawicieli wszystkich partii członkowskich. Sugestia formułowana jest na podstawie deklaracji lub raportu, który
przez to gremium został już przyjęty. Kampania, czy właściwie jej slogan, staje się
hasłem przewodnim europartii na dany rok. Pomaga to w określeniu osobom trzecim (członkom partii, organizacjom partnerskim itp.), czym właściwie zajmuje się
PES. Slogan uwypukla, że socjaldemokratów całego kontynentu łączy konkretna,
wspólna misja oraz wskazuje, na czym polega „wartość dodana” PES.
Kampanie PES dotyczą ważkich problemów społecznych, postulując kierunki ich rozwiązania. Oczywiste jest, że możliwości PES w kwestii wpłynięcia na
zmianę sytuacji są ograniczone – zarówno z uwagi na skomplikowany system instytucjonalny UE, jak i na podział kompetencji między UE a kraje członkowskie.
Niemniej jednak przez selekcję kwestii, które animują obywateli UE w danym momencie, PES promuje ideę, że Unia zajmuje się sprawami, które leżą im na sercu.
Zarówno przybliżanie UE obywatelom, jak i promowanie debaty na tematy europejskie, czyli ogólnoeuropejska socjalizacja i edukacja polityczna, należą do misji
europartii. Partie krajowego szczebla nie są obarczone taką misją.
Jakkolwiek decyzje dotyczące tematu i planu kampanii podejmowane są przez
Prezydencję PES, to nie mają one charakteru wiążącego. Partie członkowskie nie
mają obowiązku włączenia się w działania kampanijne ani też promowania kampanii na niwie krajowej, regionalnej czy lokalnej. Przyjmuje się, że popierając decyzję
o kampanii, powinny czuć się zobligowane – nawet jeśli formalnie nie są do niczego
zobowiązane. Brak danych nie pozwala określić, na ile eurokampanie przedostały się
na niższe szczeble, chociażby przez umieszczenie ich na głównych stronach partii
członkowskich. Przypuszcza się jednak, że ich zasięg nadal pozostaje niewielki.
Dlatego też istotne są inne instrumenty pozwalające na promocję kampanii. To,
że PES prowadzi kampanię, oznacza, iż jej temat przewodni uwzględniony będzie
w porządku obrad każdego spotkania (od liderów po aktywistów) oraz stanie się
tłem rozmów z politykami unijnymi. Ciągła wymiana zdań pozwala na uzyskanie
ekspertyzy, która może pozwolić w pewnej perspektywie czasowej na sformułowanie nowych pomysłów opartych na lepszym zrozumieniu również postaw poszczególnych członków. Ta różnorodność podejść jest na poziomie unijnym oczywiście
dużo większa niż między przedstawicielami regionów danej partii dyskutującymi
w obrębie jednego kraju.
Kampania europejska pozwala europartiom na budowanie stosunków ze środowiskiem związków zawodowych i organizacjami pozarządowymi na szczeblu UE.
Jakkolwiek w kontekście jednego państwa pewne sojusze wydają się tradycyjne,
to nie może o takiej prawidłowości być mowy w środowisku brukselskim. Stąd też
rola kampanii tematycznych jako pretekstu do spotkań, a następnie wspólnych akcji pozostaje niezwykle istotna. Przykładem koalicji zbudowanej dzięki kampanii
jest stronnictwo na rzecz podatku od transakcji ﬁnansowych.
Co więcej, kampania pozwala na uaktywnienie organizacji członkowskich PES
i budowanie wspólnej tożsamości. Przykładowo, kampanie 2010 i 2012 r. posłu-
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żyły promocji PES Women, podczas gdy kampania przeciwko bezrobociu wśród
młodych mobilizuje organizację młodzieżową ECOSY.
W odróżnieniu od kampanii na szczeblu krajowym kampanie ogólnoeuropejskie
nie mobilizują politycznych przeciwników do kontrataku. Można spekulować, czy
dzieje się tak dlatego, że często pozostają one na szczeblu na tyle ogólnym, że nie
wadzą innym europartiom. Być może długotrwały proces legislacyjny wymagający konsensusu powoduje, że nawet jeśli jakiś pomysł z kampanii stanie się propozycją przepisu – to nim przejdzie on wszystkie szczeble, staje się „ogólnounijny”
i nikt nie pamięta, z jakiej ideologii się wywiódł79. Brak poczucia konkurencji
między europartiami i brak ogólnoeuropejskiej sfery publicznej może dodatkowo
wpływać na taki stan rzeczy. Nie powinno to jednak oznaczać, że nie mają one
znaczenia – wręcz przeciwnie, są one, jak pokazano, istotnym narzędziem programowego scalania, europeizacji, generowania pewnych impulsów oraz edukacji
wewnątrzeuropartyjnej.

Zakończenie
Celem artykułu było zbadanie eurokampanii prowadzonych przez europartie.
Zarówno specyﬁczny układ instytucjonalno-partyjny na poziomie Unii Europejskiej, jak i charakter samych europartii wskazuje na to, że konieczne jest zaproponowanie odrębnej metodologii badań na pograniczu europeistyki i marketingu
politycznego. Dotychczasowe studia poświęcone analizom porównawczym nie
oddają specyﬁcznego charakteru oraz misji eurokampanii, które pozostają odmienne w stosunku do tych znanych ze szczebla krajowej polityki. Dodatkowym impulsem do podjęcia wyzwania jawi się traktat lizboński, który upoważnia europartie
do organizowania kampanii zamiast koordynowania tych, które prowadziły ich
partie członkowskie. Nowe przepisy, upolityczniające stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej i wprowadzające w życie europejską inicjatywę obywatelską, są przesłankami, by sądzić, że otwarty został nowy rozdział w dziejach
tworzenia unii politycznej, w którym eurokampanie odgrywać będą szczególną
rolę edukacyjną, perswazyjną i mobilizacyjną. Dowodem na słuszność tego przypuszczenia są przeanalizowane w sekcji trzeciej kampanie wyborcza i tematyczne
PES lat 2007–2014.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, wybory, europartia, przywództwo.

An Abstract: The introduction of the Lisbon Treaty has offered a number of innovations for the Europarties. Among them there has been an indication that the President of
the European Commission would be appointed based on the nomination from the largest
Group in the European Parliament. In 2014 that was what triggered the Europarties to try
79

Przykładem czego jest obecna (październik 2016 r.) dyskusja na temat wprowadzenia Podatku
od Transakcji Finansowych (FTT) czy też spór wokół wprowadzonej przez Komisję „Youth Guarantee” i perspektyw jej przedłużenia.
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Резюме: Принятие лиссабонского договора было связано с определением новых
принципов деятельности Европартий. Наиболее важным из них была статья, на основании которой очередные Председатели Европейской Комиссии должны выбираться по назначению на эту должность самой большой группой в Европарламенте.
В 2014 г. это привело европартии к применении новой тактики проведения избирательной кампании, согласно которой она должна сосредотачиваться на так-называемым Ведущим Кандидате, с консолидацией 28 кампаний, которые до сих пор
проводились отдельно на национальном уровне в каждом из государств-членов ЕС.
Хотя это новое явление послужило объектом широкого научного анализа в учебнометодической литературе для данной дисциплины, кажется, что доступная методология политического маркетинга является недостаточной для выражения характера
еврокампании. Имеющиеся инструменты непригодны для правильного отражения
характера европартий как актеров, к которым нельзя применить дефиниции, применяемой к партиями на национальном уровне. Следовательно, эта статья нацелена
на представление аргументов в поддержку концепции, требующей выработки новой
методологии для междисциплинарных исследований в области политического маркетинга и европеистики. Для того, чтобы справиться с так поставленной задачей,
текст настоящей статьи разделен на две части. В первой, теоретической, дается обзор существующих методологий, с рекомендацией относительно возможности для их
адаптации с учетом требований анализа еврокампании. Вторая, эмпирическая часть,
показывает возможное употребление новой методологии на примере анализа кампании Партии европейских социалистов (ПЕС) в годы 2007–2014.

Współczesna egzegeza Europy. Analiza asortymentu kampanii politycznych…

a new kind of electoral campaigns, which were headed by the so called Top Candidates
and would consolidate the actions led by the respective political families’ member parties
in the 28 EU Member States. This phenomenon has been broadly analysed, however it is
becoming clear that the methodology available within the studies of political marketing is
insufﬁcient. It fails to frasp the nature of the Europarties as actors that cannot be deﬁned
in the same way that the national parties are. This is why this article argues for a need for
a new research toolkit to be developed on the fringe between the sub-disciplines of political
marketing and European studies. The text is divided into two main parts, whereby the ﬁrst
one offers a review of existing tools and proposes their adjustments, and the second looks
at the empirical material of the PES (Party of European Socialists) campaigns in years
2007–2014 showcasing the potential application of the new methodology.

Ключевые слова: Европейский союз, выборы, европартия, руководство.
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Henry Kissinger, Porządek
światowy, Wołowiec 2016,
ss. 398

Książka Henry’ego Kissingera (ur. 1923), najzdolniejszego amerykańskiego
dyplomaty i polityka ostatniej ćwierci XX w., doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa, czyli szefa szefów wszystkich wywiadów, sekretarza
stanu, czyli drugiej osoby w hierarchii administracji amerykańskiej, odpowiedzialnej m.in. za politykę zagraniczną, skutecznego negocjatora w budowie architektury światowego bezpieczeństwa (za co otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla), budzić musi zrozumiałą ciekawość. To zainteresowanie potęguje fakt, że jej ponad
90-letni Autor był nie tylko praktykiem, z którego postacią wiązały się najdonioślejsze porozumienia zawarte przez Stany Zjednoczone w swoim czasie, ale także
jest naukowcem, badaczem dziejów stosunków międzynarodowych. W tej sferze
od zawsze interesował się teorią ładu (porządku) międzynarodowego. Jeden z nich
– system wiedeński z 1815 r. – był przedmiotem jego rozprawy doktorskiej. Był
nim tak zafascynowany, że testował przyjęte w Wiedniu rozwiązania na płaszczyźnie
problemów, które przyszło mu rozwiązywać w czasie prezydentury Richarda Nixona
i Geralda Forda. Należała do nich teoria „światowych policjantów”, doktryna Sonenfelda, ale także wciągnięcie komunistycznych Chin do ONZ oraz tzw. proces helsiński, czyli wieloetapowa Konferencja Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie.
Tytuł książki wskazuje na ambicje Autora w zakreślaniu obszaru jego naukowej
reﬂeksji. Jak dotychczas, badacze używali określenia „porządek europejski”, stosując zamiennie pojęcia „system”, a jeszcze lepiej „ład”. Odnosili je do (Zachodniej) Europy, wyróżniając następujące po sobie: ład westfalski, ład wiedeński, ład
wersalski i ład jałtańsko-poczdamski. Wszystkie zaistniały w wyniku regionalnych
porozumień kończących wielkie, koalicyjne wojny na (zachodnio-) europejskim
teatrze wojennym i miały zapewnić pokój na długie lata. Nikt nie wiązał owych
„porządków” z Europą pojmowaną geograﬁcznie jako całość, nie mówiąc już o całym ziemskim globie. Kissinger przełamał to ograniczenie.
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Przede wszystkim postrzega on świat jako mający kilka, a konkretnie pięć centrów cywilizacyjnych (Europa, Bliski Wschód, Indie, Chiny, Stany Zjednoczone)
plus Rosja. Każde z tych centrów odmiennie podchodzi do tytułowego problemu.
Swoje wywody Kissinger rozpoczyna od skróconej wizji historii Europy, która po
dobie średniowiecza i po kilkuset latach wyniszczających ją wewnętrznych walk,
spuentowanych wojną 30-letnią, dopracowała się, dzięki porozumieniom traktatowym, ładu zapewniającego pokój. Te porozumienia ukazywały słabszym państwom
możliwość tworzenia, na bazie wzajemnych zobowiązań, koalicji równoważących
moc silniejszych potęg. Mechanizmami systemu westfalskiego Kissinger jest zafascynowany. Stawia je nie tylko jako wzór skuteczności działań międzynarodowych, ale także jako punkt odniesienia dla politycznych starań zmierzających do
rozwiązywania konﬂiktów o wymiarze powszechnym. Przyznaje ładowi westfalskiemu wyższość nad wiedeńskim, który propagował w swych wcześniejszych
książkach.
Rozprawa Henry’ego Kissingera dowodzi jego nieprzeciętnej erudycyjności. W toku wykładu przytacza i powołuje się na rozmaite doktryny polityczne
kształtujące stosunki międzynarodowe wykorzystywane dla skutecznych działań
w warunkach wojny lub pokoju. Przywołuje koncepcje chińskie, indyjskie i arabskie, które konfrontuje z klasyczną myślą europejską Machiavellego, Richelieugo, Talleyranda, Clauzewitza. O sięgnięciu do szerokiego spektrum teoretycznego
dorobku myśli o ładzie międzynarodowym świadczy dołączony do książki indeks
nazwisk. Ze stylu narracji można odnieść dodatkowo wrażenie, że Autor widzi
swoje dzieło jako poradnik dla ludzi, którzy studiują stosunki międzynarodowe lub
parają się kształtowaniem stosunków międzynarodowych w poszukiwaniu opcji
pokojowych (cokolwiek by ten ostatni termin znaczył).
Szukając historycznych odniesień do gorących problemów współczesności,
Kissinger zadaje na przykład pytanie o przyszłość Unii Europejskiej. Jej model
porównuje (s. 92) do monarchii Karola V Habsburga rozciągającej się od Niziny
Węgierskiej po Atlantyk. Podobnych pytań jest więcej.
Analizując przeszły i obecny ład światowy, Kissinger dowodzi, że w każdym
kręgu cywilizacyjnym – każdym zbudowanym na fundamencie wielkiej religii
– wykształciły się swoiste dogmaty o pierwszeństwie przypisywanej sobie roli
w skali globalnej. Na tej podstawie centra cywilizacji poczuwają się do dziejowego
obowiązku zaprowadzenia porządku światowego. W tych rywalizujących ze sobą
misjach Autor upatruje źródeł agresywności utożsamiających się z tymi centrami
państw. Dowodzą tego analizy doktryn politycznych przyjętych przez te centra
nawet w zamierzchłej przeszłości. Odwoływanie się do tych doktryn potwierdza
erudycyjność Autora recenzowanej książki, która pozwala mu na bardzo szerokie
spojrzenie na badany problem światowego ładu.
Swoje wywody Kissinger rozpoczyna od Europy, która najpóźniej weszła na
drogę organizowania ładu międzynarodowego – najpierw w swoim regionie określonym pół tysiąclecia wcześniej przez Karola Wielkiego, później, dzięki systemowi kolonialnemu, przejściowo w skali całego świata. Prezentuje to na przykładzie
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zmieniającej się europejskiej koncepcji równowagi sił: westfalskiej, wiedeńskiej
i wersalskiej. Ład wiedeński, jak stwierdza Kissinger, wciągnął Rosję w sferę
oddziaływania koncepcji westfalskiej polegającej na utrzymaniu równowagi sił.
Ten projekt został złamany, gdy, kierując się egoistycznymi interesami, mocarstwa europejskie, a konkretnie monarchia habsburska, postanowiły w czasie wojny
krymskiej izolować Rosję (s. 75). Efekt okazał się odmienny od zakładanego, bo
w izolacji znalazła się Austria, której rychło wystawiono rachunek (zjednoczenie
Włoch, przegrana pod Sadową).
Od spraw chrześcijańskiej Europy Autor przechodzi do świata islamu. Podboje
dokonane przez ideowych sukcesorów Mahometa, jakich dokonali półtora tysiąca
lat temu Arabowie, oddały w ich panowanie przestrzeń, którą władali wcześniej
Persowie, Rzym i Bizancjum. Kissinger stwierdza, że mahometanie mieli dychotomiczną wizję ładu: ich świat z założenia miał być światem pokoju (porządku),
poza którym roztaczał się świat wojny. Należało go zwalczyć metodą świętej wojny – dżihadu. Porozumienia z wrogami nie wchodziły w grę, były zdradą. Dlatego
nie wchodzili w alianse z innowiercami, co eliminowało rozwiązania typu westfalskiego. Narzucając swoje panowanie, Arabowie dawali pokonanym trzy możliwości: nawrócenie, przyjęcie protektoratu, płacenie daniny. Była to opcja pokojowa,
ale nie uchroniła imperium przed wewnętrzną rywalizacją. Kolejne dochodzące do
potęgi mocarstwa islamskie usiłowały pod zieloną chorągwią Proroka zjednoczyć
ludy i ziemie od Atlantyku po Himalaje, ale osiągane przy pomocy siły sukcesy
okazywały się przejściowe. Konkludując, Kissinger widzi świat muzułmański jako
formę wielkiego, pogrążonego w chaosie imperium, i to nawet w chwili obecnej.
Rozwijając tę myśl, Kissinger udziela rad Stanom Zjednoczonym, jaką politykę
powinny prowadzić na Bliskim Wschodzie, zarówno wobec krajów arabskich,
jak i izolowanego (w latach pisania książki) Iranu. Jego dążenia do tego, by stać
się państwem posiadającym broń atomową, wywoływały sprzeciw Ameryki. Przy
okazji Kissinger rozważa reperkusje dla ładu światowego zaistnienia „klubu atomowego” i wzrostu liczby jego uczestników.
W dalszych swych rozważaniach przesuwa punkt ciężkości z zainteresowań
krajami arabskimi na kraje Azji. Fascynują go Indie, które na przestrzeni wieków
wielokrotnie ulegały najazdom i podbojom. W dłuższej perspektywie czasowej
zdołały wszakże zasymilować najeźdźców i odrodzić się. Pomogła, odgrywająca w myśli hinduskiej ważną rolę, wiara w reinkarnację i ﬁlozoﬁczne podejście
do sprawy przemijania. W poglądach Kissinger dostrzega fundamenty nieznanej
gdzie indziej strategii biernego oporu w czasach kolonialnych. Cechował ją brak
pośpiechu, gdyż, zdaniem Hindusów, i tak wszystko z czasem musiało powrócić
do uznanej przez nich normy.
Dalsze rozważania amerykańskiego uczonego skupiają się na analizie nieudanych prób stworzenia równowagi sił we wschodniej, otwartej na Ocean Spokojny, części Azji. Państwa tego regionu, pomimo najdłuższej historii, dystansowały
się od świata. Autor wskazuje na historycznie izolacjonistyczną postawę Japonii
i Chin, przełamaną brutalnie przez amerykańsko-brytyjską politykę „otwartych
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drzwi”. W perspektywie bardziej ogólnej presja Anglosasów podważała chińskie
wyobrażenia o cesarzu jako władcy świata. Jemu to, wedle doktryny, wszyscy
powinni płacić trybut, co miało świadczyć o ich zależności. Azjaci, zmuszeni na
skutek przewagi techniki wojennej Anglosasów do „otwarcia drzwi”, dokonywali
opisywanych przez Kissingera cudów dyplomacji, aby dowieść, że relacje ze światem zewnętrznym nie uległy zmianie, gdyż ten podporządkowany jest cesarzowi
niezależnie od tego, czy pozostaje w zasięgu jego panowania. Wyciągając z tej
konstatacji wnioski, były sekretarz stanu uważa, że w amerykańskiej polityce wobec Chin skuteczniejsze byłoby nastawienie się na partnerstwo niż na konfrontację,
a w każdym razie zaleca brak pośpiechu.
Znaczną część książki Kissingera zajmują jego wywody dotyczące roli Stanów
Zjednoczonych w utrzymywaniu porządku światowego, szczególnie na przestrzeni ostatnich trzech pokoleń. Bazuje on na znanej przesłance idealizmu, a poniekąd i mesjanizmu przypisywanego polityce zagranicznej Waszyngtonu. Kissinger
utrzymuje, że światowa polityka Stanów Zjednoczonych jest emocjonalnie ambiwalentna, ale przy podejmowaniu decyzji politycy amerykańscy kierują się sympatią do społeczeństw demokratycznych. Być może stwierdzeniem tym nawiązuje
do porażki swoich marzeń, które, sprawując urząd, realizował na początku lat 70.,
przyciągając Chiny do systemu światowego ładu (uczestnictwo w ONZ) i tworząc
system światowej równowagi oparty na trójkącie: Stany Zjednoczone–Związek
Radziecki–Chiny. Jego następcy odeszli od tej zasady, bazując na płaszczyźnie
„praw człowieka”. Dyskusyjne jest natomiast inne stwierdzenie Kissingera, a mianowicie, że polityka „amerykańskiego centrum” prowadzona jest w interesie całej
ludzkości, w co skądinąd powątpiewają apologeci innych ośrodków światowego
ładu.
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