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Drodzy Czytelnicy, 
Po zakończonej sesji zimowej w roku akademickim 2012/2013 chciałbym zaprezentować państwu numer piąty 
“Polityki Globalnej” - owoc pracy Koła Naukowego Młodych Dyplomatów działającego przy Instytucie Stosunków 
Międzynarodowych PWSW w Przemyślu. Główna tematyka naszego czasopisma koncentruje się wokół stosunków 
międzynarodowych oraz relacjach bilateralnych oraz multilateralnych między podmiotami międzynarodowymi.

W tym wydaniu przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych artykułów, przedstawiliśmy sytuację kobiet w krajach 
muzułmańskich. Ponadto wyjaśniliśmy czym jest pakt fiskalny dla Polski. Opisaliśmy aktualną sytuację na kontynencie 
afrykańskim dotyczącą konfliktu w Mali oraz problemu Sudanu Południowego. Dowiecie się Państwo jak komentow-
ane są wybory parlamentarne na Ukrainie 2012. Dodatkowo opisaliśmy zarządzanie kryzysami międzynarodowymi na 
przykładzie NATO. Przedstawiliśmy również jak wygląda terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji . Numer w 
tematyce z Polski i Świata zamyka artykuł przedstawiający sytuację w więzieniach meksykańskich związaną z przestrze-
ganiem praw człowieka oraz esej Pani Anity Zwolińskiej nt. “Czy w imię bezpieczeństwa można ograniczać prawa 
człowieka?” Następnie opublikowaliśmy wywiad z Panią Natalią Kostus, oraz opisaliśmy wszystkie wydarzenia mające 
miejsce w ISM PWSW. Numer zamyka artykuł związany z udziałem studentów ISM na praktykach przy organizacji XXI-
IForum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, także w dziale rozrywka na pewno znajdziecie Państwo coś dla siebie. 
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwój naszego czasopisma, a Państwu życzę miłej i przyjemniej lektury. 

Daniel Pacuła (red. naczelny Polityki Globalnej)
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Studenci Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
mają do wyboru następujące specjalności:

-> BIZNES MIĘDZYNARODOWY 
-> BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Wybierając specjalność BIZNES MIĘDZYNARODOWY 
student nabywa umiejętności i wiedzy, która stanowi 
podstawę do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania 
nowoczesnej gospodarki. Absolwent uzyska niezwykle 
cenne kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, 
finansów publicznych, rynków finansowych, transgranicznej 
bankowości i międzynarodowego rynku pracy.

Specjalność BEZPIECZEŃSTWO 
MIĘDZYNARODOWE cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem naszych studentów. Ukończenie studiów w tej 
specjalności umożliwia właściwą ocenę i analizę zagrożeń 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz poznanie metod i 
środków ich ograniczenia. Absolwenci są przygotowani do 
pracy w organach administracji państwowej i samorządowej 
oraz w instytucjach, służbach i przedsiębiorstwach 
działających w sferze bezpieczeństwa i obronności.

Zasady rekrutacji na studia dziennie i  zaoczne

Rekrutacja przebiega w sposób dwustopniowy. Pier-
wszy etap polega na elektronicznej rejestracji kan-
dydata na stronie internetowej www.wd.pwsw.pl, a 
drugi na złożeniu kompletu dokumentów w Sekre-
tariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 
2013/2014:

*postępowanie kwalifikacyjne na kierunek “stosunki 
międzynarodowe” odbywa się w trybie konkursu świadectw 
dojrzałości;
*w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są po uwagę oceny 
ze świadectwa dojrzałości;
*postępowanie kwalifikacyjne obejmuje kandydatów z 
“nową” i “starą” maturą.

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi 
suma punktów uzyskanych ze wszystkich przed-
miotów obowiązkowych na egzaminie matural-
nym. W przypadku “nowej matury” procenty pr-
zeliczane są na punkty rankingowe, natomiast w 
przypadku “starej matury” oceny przeliczane są na punkty.
W Instytucie prowadzone są również studia w systemie ni-
estacjonarnym (zaocznym). Zajęcia na studiach zaocznych 
odbywają się generalnie co dwa tygodnie – w soboty i niedziele. 
Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 
60% godzin obowiązujących na studiach stacjonarnych. 

Absolwent studiów zaocznych ma takie same kwali-
fikacje jak absolwent studiów dziennych (stacjona-
rnych). Między absolwentami studiów dziennych 
i zaocznych nie występują żadne różnice prawne. Absolwenci 
obydwu form kształcenia nabywają takie same umiejętności 
i wiedzę w czasie trwania studiów. Od studentów studiów 
zaocznych wymaga się jedynie większej pracy samodzielnej. 

Studenci studiów zaocznych w naszym Instytuc-
ie mogą korzystać na określonych zasadach z pomo-
cy stypendialnej i socjalnej, tak jak studenci studiów 
dziennych. Mają więc możliwość ubiegania się o 
stypendia socjalne, stypendium Rektora, za wybitne 
osiągnięcia w sporcie oraz dodatki do zakwaterowania.
 
Czesne na stosunkach międzynarodowych 
należy do najniższych w kraju. 
W roku akademickim 2012/2013 wynosiło ono 1400 zł. 
za semestr. Istnieje możliwość rozłożenia tej płatności na 
dwie raty. W przyszłym roku akademickim kwota czesne-
go nie będzie odbiegać znacząco od tegorocznej opłaty.
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Drogi Maturzysto,

Instytut Stosunków Międzynarodowych zaprasza Cię do studiowania stosunków międzynarodowych.
Zapewniamy wysoki poziom kształcenia! Nasza bogata oferta programowa nie odbiega od najwyższych stan-
dardów innych renomowanych uczelni w kraju i zagranicą. Kadra dydaktyczna Instytutu składa się z pracowników 
PWSW, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzimy trzyletnie studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia dzienne są bezpłatne! 

Posiadamy szeroki system stypendialny, w tym stypendia naukowe, socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, spec-
jalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Dajemy możliwość wyjazdu na stypendium do zagranicznej uczelni 
w ramach międzynarodowej współpracy szkół wyższych ERASMUS.

Studiując stosunki międzynarodowe masz wybór interesującej Cię specjalności – BIZNES MIĘDZYNARODOWY 
– NOWOŚĆ!, bezpieczeństwo międzynarodowe i inne realizowane w pokrewnych instytutach PWSW, zgodnie z 

charakterem kierunku stosunki międzynarodowe, np. specjalność celna.

Nasi studenci uczestniczą w bogatym życiu studenckim i rozwijają swoje zainteresowania badawcze w prężnie 
działającym Kole Naukowym Młodych Dyplomatów. Dotychczas w jego ramach odbyły się wyjazdy naukowo-
poznawcze do: Sejmu i Senatu RP, oddziałów agencji wyspecjalizowanych ONZ w Warszawie, siedziby przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Członkowie Koła biorą czynny 

udział w konferencjach naukowych, organizują wykłady i redagują czasopismo „Polityka Globalna”.
U nas nie jesteś anonimowy, bowiem co roku organizujemy dla wszystkich studentów wyjazdy integracyjne z 
udziałem wykładowców naszego Instytutu. Wtedy przy wspólnym ognisku mamy szansę na lepsze wzajemne 

poznanie.

Kształcimy w zakresie dwóch specjalności: biznes międzynarodowy i bezpieczeństwo międzynarodowe. Nasi ab-
solwenci otrzymują gruntowne przygotowanie merytoryczne, umożliwiające zarówno kontynuację nauki na pozi-
omie magisterskim (II stopnia), jak i podjęcie pracy w instytucjach państwowych, konsularnych, samorządowych, 

administracyjnych oraz mediach i firmach międzynarodowych.

 Studiuje u nas młodzież z całej Polski, a także z zagranicy: Ukrainy, Mołdawii 
i Niemiec. Większość naszych absolwentów podejmuje dalszą naukę w uczelniach krajowych. Mamy także absol-

wentów kontynuujących studia magisterskie za granicą, np. w Austrii.

 Nasza kadra naukowo-dydaktyczna składa się z uznanej klasy naukowców. Wszyscy byli na stypendiach 
bądź stażach naukowych na uniwersytetach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Większość 
z nich prowadzi wykłady i seminaria na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 

oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

 Studenci II roku mają do wyboru atrakcyjne oferty praktyk zawodowych. Uczestniczą np. w organizacji 
międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. 

W bieżącym roku akademickim przygotowujemy praktyki w konsulatach RP w Łucku, Lwowie i Monachium.

              Wysyłamy studentów za granicę w ramach programu międzynarodowej współpracy szkół wyższych 
ERASMUS. W ramach działalności naukowej w naszym Instytucie wydawane są dwa specjalistyczne czasopisma: 

„Studia Europejskie i Stosunki Międzynarodowe” oraz „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne”.

 W Kole Naukowym Młodych Dyplomatów nasi studenci realizują różnego rodzaju inicjatywy, rozwijając 
swoje zainteresowania i zdobywając doświadczenia przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
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Kobiety w krajach muzułmańskich

Mimo XXI wieku rola kobiety w Koranie jest ograniczona do bycia matką, żoną i sprzątaczką. Idealna arabska żona 
widząc mężczyznę, który nie jest jej opiekunem powinna spuszczać wzrok i ukrywać swoje ciało. Powodem takiego 
zachowania jest to, iż mężczyzna, który może być jej przyszłym mężem zauważy jedynie jej ozdoby zewnętrzne, 
czyli piękno jej osoby, a nie duszy. Starsze kobiety nie protestują, wierzą w to, iż tradycyjny strój zakrywający je 
w całości uchroni je od napaści seksualnych oraz pożądliwego spojrzenia. Kobieta, która wyjdzie na ulicę w stro-
ju europejskim może zostać zatrzymana przez policję obyczajową, która ma prawo zatrzymać ją i srogo ukarać. 

Nieme wołanie o pomoc
 Coraz częściej można usłyszeć o młodych Arabkach, które protestują. Nie zgadzają się one z wolą swoi-
ch ojców, którzy, gdy ich córka wchodzi w okres pełnoletniości chcą wydać je, jak często się zdarza, za starszych 
mężczyzn. Dla tak młodej kobiety jest to zakończenie wolności. Wchodząc na internetowe forum można natknąć 
się na historie anonimowych nastolatek wołających o pomoc. Jedną z nich jest młoda Arabka Miriam20: „Witam! 
Nie wiem, z kim mogę się podzielić moją historią. Mieszkam w Stanach od urodzenia. Myślałam, że moja rodzina 
jest bardziej wyrozumiała, niż rodzina mojej koleżanki, która po tym jak skończyła liceum została wydana za 13 lat 
starszego, głęboko wierzącego Alijaha. Jak bardzo się pomyliłam! Mimo tego ja miałam więcej szczęścia pozwolono 
zacząć mi studia, pewna byłam, że okres wydania mnie za mąż mam już za sobą. Na studiach poznałam chłopaka, 
jakże innego od tych, których znałam. Mogłam przy nim być sobą, nie ukrywając niczego. Niestety ojciec mój 
dowiedział się, że spotykam się z kimś, kto nie pasuje do „naszego świata”. Okryłam hańbą naszą rodzinę! Bałam 
się… bałam się jak nigdy. Ojciec pewnego dnia oznajmił mi, że wychodzę za mąż za 40 lat starszego mężczyznę. 
Dlatego, że jestem zhańbiona zostanę jego drugą żoną. Wydaje mi się, że śmierć byłaby lepszym rozwiązaniem”.

Zabiłeś z honorem! Tak też Cię powitamy!
 Miriam pisząc o tym, że zhańbiła swoją rodzinę i jest przerażona tym, co zrobiła, bała się konsekwencji. 
Honor dla Muzułmanina jest rzeczą najważniejszą. Jeśli zostanie on splamiony, cierpi na tym cała rodzina. Niejed-
nokrotnie słyszy się historie egzekucji wykonywanych na córkach przez braci oraz ojców. Zabójstwo honorowe 
jest czymś oczywistym w kulturze arabskiej, dokonuje się go, aby zmyć hańbę, którą okryła rodzinę dana oso-
ba. Najczęstszymi przyczynami takich zabójstw są złe wybory dokonywane przez kobiety, takie jak wybieranie 
mężczyzny spoza kręgu muzułmańskiego, pozamałżeńskie kontakty seksualne, gwałt, skłonności homoseksualne 
oraz inne zachowania, które zostaną uznane za niewłaściwe oraz przynoszące wstyd rodzinie. Morderstwa te nie są 
dokonywane tylko na terenie, gdzie dominuje religia muzułmańska, coraz więcej dokonywanych jest na obszarze 
państw europejskich. Winni takich zbrodni zostają surowo ukarani. Brak jest jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla 
zbrodniarzy, którzy starają się usprawiedliwić tym, iż kierują się jedynie zasadami Koranu. Głośno było o historii, 
która wydarzyła się w angielskim mieście Bradford, w którym znaczna część mieszkańców to muzułmanie. Skazany 
przez sąd został tam ojciec i syn, którzy zabili swoją córkę, siostrę twierdząc, iż zostali okryci hańbą. Uzasadnili 
to tym, iż chciała ona związać się z katolikiem, co jest niedopuszczalne. Sędzia skazała ich na dożywocie. Mimo 
kary stali się oni bohaterami w swoim otoczeniu, którzy nie bacząc na konsekwencje walczyli o honor rodziny.

Chęć zmian czy jej brak?
 Arabscy emigranci mimo tego, iż mieszkają w kraju, który potępia szykanowanie oraz poniżanie kobiet, 
wymagają od nich jeszcze większej dyscypliny. W ogromnej metropolii, jaką jest Nowy Jork spotyka się niejed-
nokrotnie Arabki ubrane w tradycyjne stroje. Mężowie boją się, iż kobiety ich zostaną „zamerykanizowane oraz 
będą zgniłe” i rozwiązłe tak jak kobiety, które kuszą wyglądem oraz są prowokacyjne w każdy możliwy sposób. 
Młode muzułmanki pragną czegoś innego, nie chcą żyć w zamknięciu zdominowane przez swoich opiekunów. 
Coraz odważniej słychać wołanie o pomoc. Niestety zostają one skutecznie uciszane. Matki ich, mimo iż same 
pragnęły wolności z czasem zostają podporządkowane swoim mężom. Nie pozwalają one swoim córkom 
„zniszczyć” sobie życia, i z czasem same przyczyniają się do ich nieszczęścia. Widząc takie zachowanie na-
suwa się pytanie czy możemy wkraczać w czyjąś wielowiekową, jeśli czasem pomoc ta nie jest mile widziana.

Karolina Sroka
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Pakt fiskalny dla Polski

Pakt fiskalny jest umową międzynarodową zawartą przez 25 państw członkowskich 
Unii Europejskiej, czyli nie tylko tych, które znajdują się w strefie euro. Pakt odrzuciły 
Czechy oraz Wielka Brytania, uważając że godzi on w interes narodowy ich państw.

Co konkretnie oznacza „pakt fiskalny” ? Jego celem jest utrzymanie stabilności finansowej państw stre-
fy euro. Utrzymanie deficytu budżetowego poniżej 3% PKB oraz długu publicznego poniżej 60% PKB.  
Tzw. „złota reguła”, według której roczny deficyt strukturalny państw, które do niego przystąpiły nie może 
przekroczyć 0,5 proc. PKB, oznacza także większą kontrolę Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej 
nad finansami publicznymi państw, wręcz ingerencję przy ustalaniu nowych państwowych budżetów. W sy-
tuacji, gdy państwo nie wywiąże się z postanowień Paktu, będą automatycznie nakładane sankcje i kary finan-
sowe, których dochód zasili nowy fundusz ratunkowy dla strefy euro.  Paktowi fiskalnemu zarzuca się więc 
zbyt mocne ingerowanie w finanse publiczne państw, które go ratyfikują – wręcz naruszenie ich suwerenności.

 W Polsce dość niezrozumiale przebiegały dyskusje nad Paktem, sposób jego prezentacji opinii publicznej i 
ratyfikacji. Pakt fiskalny w UE został przedstawiony już w 2011r. W tamtym momencie nie był opisywany jako pilne 
działanie antykryzysowe, jednak w naszym kraju dyskusja rozgorzała ponad rok później. Projekt ustawy o ratyfi-
kacji tego dokumentu wpłynął 5 grudnia, a głosowanie nad nim miało się odbyć miesiąc później. Najważniejszym 
zastrzeżeniem opozycji jest  fakt, że w wyniku ratyfikacji Paktu fiskalnego, Polska będzie mogła brać udział w szczy-
tach euro, jednak bez prawa głosu. Podkreślano również fakt głosowania nad ratyfikacją w trybie zwykłej większości 
sejmowej. Jak tłumaczył w jednym z programów telewizyjnych przewodniczący  sejmowej Komisji Finansów Pub-
licznych Dariusz Rosati – nakazy i sankcje wynikające z Paktu nas nie dotkną, ponieważ nie należymy do strefy 
euro. Dopiero bowiem w momencie przystąpienia do strefy euro, zacznie on obowiązywać w naszym kraju. W takim 
razie po co decydować się na taki krok jak przystąpienie do Paktu fiskalnego skoro w zasadzie on nas nie dotyczy?

Mateusz Błachuciak
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Czy Francuzi powstrzymają islamistów z Mali?

W dniu 11 stycznia 2012 r. wojska francuskie (głównie lotnictwo) rozpoczęły operację wojskową w Mali. Jej celem 
jest pomoc armii malijskiej w zatrzymaniu islamistycznych grup bojowniczych, które dążą do podbicia południowej 
części kraju. Operacja nosi nazwę „Serwal”. Od kwietnia 2012 r. Mali zmaga się z kryzysem w państwie. Islamiści 
kontrolują już północną część kraju narzucając obywatelom swoje zasady. Przypomnijmy, że tereny państwa mali-
jskiego były dawną kolonią francuską aż do uzyskania niepodległości 20 czerwca 1960 r. Francja na nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ uzyskała pełne poparcie dla interwencji w Mali i walki z islamskimi bojówkar-
zami. Ambasador Francji przy ONZ Gerard Arund dziękując Radzie Bezpieczeństwa za jednomyślność w uzyska-
niu poparcia, zwrócił szczególną uwagę na konieczność jak najszybszej pomocy wojskowej i logistycznej ze strony 
państw sąsiadujących z Mali. Także NATO i Unia Europejska poparły działania Francji w tym państwie afrykańskim. 
W chwili obecnej wojska francuskie liczą około kilkuset żołnierzy, jednakże ich liczba ma wzrosnąć do około 2500.

 Po czterech dniach intensywnych francuskich bombardowań obozów szkoleniowych, in-
frastruktury, a także magazynów logistycznych na północy państwa doszło do kontrofensy-
wy islamistów i zajęciu przez nich miasta Diabaly znajdującego się w regionie Segou w central-
nej części kraju. Dobrze zorganizowane wojska rebeliantów są już niecałe 400 km od stolicy-Bamoko.

 Francuzi nie są osamotnieni w walce z wrogiem. Wielka Brytania wspiera Francję poprzez pomoc 
składającą się z samolotów transportowych. Stany Zjednoczone udzielają pomocy w kwestii transportu, łączności 
i wsparcia wywiadowczego. Niemcy zadeklarowały swoja pomoc medyczną, humanitarną a także logistyczną. 
Również takie państwa jak Belgia i Dania oraz Kanada wyrażają chęć wsparcia w starciu z islamistami. Unia Eu-
ropejska prawdopodobnie niedługo podejmie działania w celu zorganizowania misji szkoleniowej sił zbrojnych 
państwa malijskiego. W planach jest także przyspieszenie misji zachodnioafrykańskiej (początkowo datowanej na 
wrzesień 2013) z udziałem sił zbrojnych państw takich jak: Nigeria, Niger, Burkina Faso, Togo, Senegal i Benin. 

 Islamscy rebelianci opierają się głównie na koalicji składającej się z trzech ugrupowań Al-Kaidy Islam-
skiego Maghrebu, Ruchu na rzecz jedności i Dżihadu w Afryce Zachodniej zwanego MUJAO oraz  Ansar Dine 
- Obrońcy Wiary. W rękach islamistów znajduja się już trzy duże miasta znajdujące się na północy kraju Gao, 
Kidal a także historyczne miasto Timbuktu, w którym znajdują się zabytki wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. To właśnie na tych terenach bojownicy chcą utworzyć własne niepodległe państwo, które będzie 
funkcjonowało zgodnie z zasadami Szariatu. Największe znaczenie ma obecnie szybkość podejmowania działań w 
walce z bojówkami przez armię i lotnictwo francuskie, a także ich sojuszników. Jest duża szansa, że będą one w stanie 
powstrzymać ekspansję islamu na południe kraju i przyczynią się do przywrócenia integralności terytorialnej Mali. 

Grzegorz Chrobak
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Sudan Południowy – problemów ciąg dalszy...

Całościowe porozumienie pokojowe podpisane 9 stycznia 2005 r. w Nairobi zakończyło 
trwającą od 1983 r. wojnę domową w Sudanie. Na początku 2011 r. w Sudanie Południowym 
odbyło się referendum w sprawie przyszłości tego regionu. Plebiscyt upłynął pokojo-
wo, a mieszkańcy południa nieomal jednogłośnie zadecydowali o niepodległości swojego kraju .

 W lipcu 2011 r. Sudan Południowy stał się niepodległym państwem ze stolicą w Dżubie i już 14 lipca 2011 
r., czyli pięć dni po jej proklamowaniu najmłodszy kraj świata został oficjalnie uznany, jako 193 członek Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Wszelkie podjęte działania nie doprowadziły jednak do ostatecznego zakończenia sporu 
z Sudanem –  sporu w wymiarze gospodarczym, bo dotyczącego złóż ropy, z których 75% znalazło się na terenie 
Sudanu Południowego, co automatycznie doprowadziło do napięć. Dżuba zarzuciła Chartumowi rozpoczęcie wojny 
gospodarczej, poprzez szybkie wprowadzenie nowej waluty po secesji Południa i wystosowanie żądania opłaty tran-
zytowej w wysokości prawie 36 dolarów za baryłkę ropy transportowanej rurociągami biegnącymi przez Północ. 5 
sierpnia 2011 r. Sudan zablokował transport ropy z Sudanu Południowego, oskarżając sąsiada o nieuiszczanie opłat 
celnych. Równolegle obie strony zarzucały sobie wzajemne wspieranie antyrządowych grup zbrojnych – w stanach 
Południowy Kordofan i Nil Błękitny, a także w kilku innych przygranicznych regionach Sudanu Południowego. 

 Spór o podział zysków z produkcji ropy nasilił się na początku 2012 r., kiedy to Sudan skonfiskował 
ropę wartą prawie 800 mln dolarów. Był to bardzo ryzykowany krok (przemysł naftowy stanowi 98% dochodów 
wpływających do budżetu Sudanu Południowego), który przyniósł za sobą odwet Sudanu Południowego w 
postaci zakręcenia kurka z ropą. Doszło do natychmiastowego pogorszenia stosunków między sąsiadami. Oba 
państwa były o krok od rozpoczęcia wojny. Starcia na granicy odbywały się prawie codziennie. Wszelkie pomysły 
dotyczące nowych kierunków eksportu ropy naftowej z Sudanu Południowego wydawały się nierealistyczne. Bu-
dowa rurociągu prowadzącego do Kenii zajęłaby minimum 3 lata. W ciągu 3 lat Sudan Południowy i tak już przyg-
nieciony ogromną nędzą, mógłby upaść całkowicie. W takiej sytuacji jedyną metodą ratunku był powrót do ro-
zmów z Chartumem i uregulowanie konfliktu poprzez wyznaczenie nowych zasad transportu surowca przez Sudan. 
Dzięki twardej postawie społeczności międzynarodowej, szczególnie USA, Etiopii i Unii Afrykańskiej udało się 
wrócić do rozmów na temat tranzytu „czarnego złota”. W dniu 3 sierpnia 2012 r. oba państwa doszły do wstępnego 
porozumienia naftowego, które zakładało, iż Sudan Południowy przez 3,5 roku będzie płacił za baryłkę ropy 
10 dolarów z żądanych przez Sudan 36 dolarów, w zależności od miejsca transportu ropy. Jednocześnie Dżuba 
wspomoże kwotą 3 mld dolarów w „załataniu” dziury budżetowej Sudanu, a dług wynoszący 5 mld dolarów, który 
posiada Północny sąsiad względem Południa zostanie umorzony. Jednak, aby układ naftowy zaczął funkcjonować, 
to Sudan Południowy musi przestać wspomagać partyzantów SPLM-N, którzy działają po północnej stronie 
granicy przysparzając ogromnych problemów Chartumowi w zapewnianiu stabilności rejonu przygranicznego. 
 
 Problem z sąsiadem z północy to tylko jeden z wielu trudnych aspektów. To młode państwo istniejące za-
ledwie ponad dwa lata posiada także wiele problemów wewnętrznych. System państwowy niszczy w dużej mierze 
ogrom korupcji.  Prezydent Kiir przyznał, że od 2005 r. urzędnicy ukradli około 4 mld dolarów środków public-
znych, co odpowiada równowartości dwuletniego PKB . Coraz większe problemy z korupcją zaowocowały tym, że 
organizacje finansowe zaprzestały pożyczać pieniądze Dżubie. Należy także pamiętać, że w państwie, w którym żyje 
około 10 mln ludzi 90% społeczeństwa żyje na skraju ubóstwa.  Większość pieniędzy z budżetu pochłania armia i 
zbrojenia używane w walce z północnym sąsiadem, który nie potrafi zaakceptować secesji południowego regionu. 

 Jednym z głównych problemów wewnętrznych państwa jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego, który występuje na obszarze całego kraju. Szczególnie nasila się on w okresie pory deszczowej, 
która trwa około 4 miesiące (czerwiec-wrzesień), podczas których uprawa ziemi jest niemożliwa. Według sza-
cunków, prawie 4 miliony Sudańczyków każdego dnia odczuwa deficyt żywnościowy. Od połowy 2012 r. rozpoczęto 
akcje tzw. „zrzutów”, których celem jest pomoc żywnościowa dla uchodźców żyjących na granicy Sudanu z Su-
danem Południowym . Równie niepokojący jest brak powszechnego dostępu do ujęć wody pitnej, która jest 
niezbędnym warunkiem do rozwoju przemysłu, a co za tym idzie – społeczeństwa i walki z ubóstwem. Duża 
część ludności nie posiada dostępu do wody, a korzystanie ze studni jest okupione kilkugodzinnym czekaniem. 
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Przyczyną takiego stanu jest zbyt mała liczba pomp wodnych przy wzrastającej liczbie mieszkańców, 
którzy szukają innych rozwiązań, jak np. czerpanie wody z kałuż, stawów oraz okresowych 
rzek, co skutkuje jednocześnie pogorszeniem stanu zdrowia. Jedynie co piąty mieszkaniec kra-
ju ma zagwarantowane podstawowe warunki sanitarne. Widoczne jest ogromna potrzeba rozwoju in-
frastruktury wodno-sanitarnej, a także takich sektorów jak zdrowie publiczne, edukacja czy rolnictwo. 

 Ponadto Sudan Południowy cechuje jeden z najwyższych wskaźników umieralności dzieci na świecie. 
Istnieje utrudniony dostęp do podstawowych medykamentów, brak szpitali, a także personelu medycznego. 
Większość placówek, które funkcjonują na tych terenach, powstało dzięki inicjatywie różnych międzynarodowych 
organizacji pozarządowych. Złe warunki sanitarne w połączeniu z klimatem prowadzą do szybkiego rozprzestrze-
niana się wybuchów epidemii cholery, malarii, zapalenia opon mózgowych, gruźlicy czy ameby. Śmiertelne 
są nawet choroby, które w państwach wysoko rozwiniętych leczy się w domu poprzez podanie antybiotyków.

 System oświaty również pozostawia wiele do życzenia. System szkolnictwa załamał się w tym 
państwie na przełomie lat 80., do czego przyczynił się pobór uczniów i nauczycieli w szeregi armii, a także 
konieczność podjęcia pracy przez młodych obywateli państwa, co skutkuje aż do dzisiaj. Ogromne bra-
ki w edukacji powodują, że prawie 75% ludności            w Sudanie Południowym nie potrafi pisać ani czytać. 
Obecnie sytuacja jest kryzysowa ze względu na deficyt wykwalifikowanej kadry naukowej, brak lokali, w 
których możliwa byłaby edukacja i niedobór materiałów dydaktycznych. Według szacunków jedynie 25-
30% dzieci uczęszcza do szkoły, a tylko 0,3% może pochwalić się pełnym wykształceniem podstawowym . 

 Zagrożenie stanowi także skala migracji w kraju. Po uzyskaniu przez Sudan Południowy niepodległości 
liczba reemigrantów ogromnie wzrosła. Do państwa powróciło ponad 300 tys. ludzi z obozów, które znajdują 
się w Etiopii, Egipcie, Czadzie, Kenii. Często są to osoby bez perspektyw na pracę, bez własnego miesz-
kania,  którzy  spotykają  się    z brakiem akceptacji ze strony ludności lokalnej, a także stanowią duży 
problem dla rządu. Konflikty na tle plemiennym spowodowały, że od początku 2011 r. przybyło kole-
jne 200 tys. uchodźców z terenu Sudanu w obawie przed represjami ze strony bojówek i armii sudańskiej .

 Nadzieją   na   poprawę   jakości   życia   jest   budowa  dwóch rafinerii ropy naftowej- w Melut oraz Thar-
jath, mających uniezależnić Sudan Południowy od Sudanu, a także umożliwić produkcję paliwa na potr-
zeby krajowe. Planuje się także szkolenia i stworzenie miejsc pracy dla obywateli przy samych rafineriach. 
W celu rozwoju umiejętności pracowników, rząd próbuje osiągnąć porozumienie z norweską firmą Petrad, 
która byłaby odpowiedzialna za tego rodzaju szkolenia. Zakończenie prac jest zaplanowane na lipiec 2013 r. 

 Analizując dalszy ciąg sporu z Sudanem, problemy wewnętrzne, jak i poziom rozwoju państwa,  można 
stwierdzić, że uzyskanie niepodległości w 2011 r. nie doprowadziło do poprawy jakości życia mieszkańców . Od 
2005 r. zaangażowane w misje w Sudanie Południowym są Organizacja Narodów Zjednoczonych, Liga Państwa 
Arabskich, Unia Afrykańska, których żołnierze wspierają i zapewniają stabilność w wielu regionach kraju. Należy 
jednak podkreślić, że mimo zaangażowania organizacji zewnętrznych, bez dobrej woli stron konfliktu całkowite 
zażegnanie sporu i rozwój Sudanu Południowego wydaje się niewyobrażalnie długim i żmudnym procesem.

Maria Kiełbowicz
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Ukraińcy wybierają sercem

Długo nie mogliśmy użyć słowa „odbyły się” w odniesieniu do ostatnich wyborów parlamentarnych na Ukrainie, 
w których skomplikowana i dramatyczna rywalizacja w okręgach wyborczych trwała jeszcze ponad dwa tygod-
nie po dacie ich przeprowadzenia. Skandaliczne zachowanie przewodniczących i członków okręgowych komitetów 
wyborczych, a także przedstawicieli struktur siłowych można było obserwować on-line na stronie internetowej „Ra-
dio swoboda”. Jednak pomimo tego, że misje obserwacyjne OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
Stanów Zjednoczonych i Kanady skrytykowały proces wyborczy, przedstawiciele władz ukraińskich twierdzą, że 
doszło tylko do niewielkiej liczby i małoznaczących nadużyć. Nazywanie wszystkiego co czarne białym (lub „po-
lepszeniem” tak jak w reklamach przedwyborczych) niestety, stało się regułą w ukraińskiej prorządowej retoryce.

 I nie tylko w retoryce prorządowej. Porównując kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych  i wybory 
do parlamentu na Ukrainie, staje się oczywiste, że mandaty do parlamentu ukraińskiego otrzymali ci co często 
„krzyczeli”, a nie ci co przedstawiali mniej lub bardziej wyraźną wizję przyszłości państwa. Jeśli Amerykanie 
głosowali za najlepszą strategią przezwyciężania problemów ekonomicznych i społecznych, to Ukraińcy nadal 
wybierali sercem, ponieważ partia rządząca zadeklarowała, iż „stabilność została osiągnięta”, a siły opozycyjne 
zaangażowały się we wzajemną walkę o władzę. Nie usłyszeliśmy o propozycjach skutecznego rozstrzygania prob-
lemów wewnętrznych państwa, nie zaproponowano sposobów rozwiązywania globalnych wyzwań, przed którymi 
również stoi Ukraina. Jeśli w cywilizowanych krajach wybory dają impuls do rozwiązywania ważnych problemów, 
dzięki konkurencji programów ideowych i najbardziej profesjonalnego podejścia, to na Ukrainie, według starego 
radzieckiego scenariusza, wybiera się tych, którzy potrafią wywołać emocje: kiedyś emocją był strach, dzisiaj jest – żal.

Dmytro Herycz 
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Zarządzanie kryzysami międzynarodowymi a bezpieczeństwo globalne
(na przykładzie NATO)

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO) powstała w 1949 
r. na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego jest organizacją polityczno-wojskową, której początkową intencją była 
obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i państw z nim sprzymierzonych. Obecnie skupia się 
ona na działaniach stabilizacyjnych na rzecz utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem.

Ewolucja strategii militarnej NATO
 Od momentu powstania NATO możemy wyróżnić kilka kolejnych strate-
gii, które zmieniały się w zależności od czynników polityczno-wojskowych:

- strategia zmasowanego odwetu (przyjęta przez NATO w 1957 r.), która w odpowiedzi na poważniejszy atak 
militarny zakładała wykonanie uderzeń jądrowych na państwa Układu Warszawskiego. Brano pod uwagę także 
realizację wyprzedzającego ataku jądrowego w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa państw Sojuszu.

- strategia elastycznego reagowania (przyjęta przez NATO w 1967 r.), zgodnie z którą działania wojenne mogły być 
prowadzone zarówno z wykorzystaniem broni jądrowej, jak i bez niej. Odpowiedzią na atak państw UW miało być 
prowadzenie działań o charakterze konwencjonalnym, a w przypadku ich niepowodzenia wykorzystanie taktycznej 
broni jądrowej na ograniczoną skalę. Strategiczna broń jądrowa miała być użyta dopiero po jej zastosowaniu przez ZSRR.

- nowa „antykryzysowa” koncepcja strategiczna (przyjęta przez NATO w 1991 r.), która zakładała 
utrzymanie adekwatnych sił konwencjonalnych i nuklearnych zdolnych do odstraszania potencjal-
nych agresorów, a także prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom zbrojnym na 
świecie. Jej celem było też zagwarantowanie bezpieczeństwa państw Sojuszu w warunkach zagrożeń 
międzynarodowych, takich jak np. konflikty etniczne i terytorialne, rozprzestrzenianie broni masowe-
go rażenia i technologii uzbrojenia, przerwanie dostaw surowców strategicznych, terroryzm i sabotaż.

- zaktualizowana nowa koncepcja strategiczna (1999 r.),  wprowadziła pojęcie ,,operacji spoza artykułu 5”, 
którymi są głównie działania przy użyciu sił zbrojnych skierowane na usuwanie przyczyn sytuacji kryzy-
sowych lub kryzysów zagrażających regionalnemu lub światowemu bezpieczeństwu oraz powodujących 
naruszenie praw człowieka (tzw. „operacje reagowania kryzysowego”). Warte podkreślenia jest, że siły 
interweniujące (jako nie będące w konflikcie) powinny w takich sytuacjach działać w sposób bezstronny.

 Koncepcja strategiczna z 1999 r. stworzyła możliwość prowadzenia operacji poza obszarem trak-
tatowym: tym samym Sojusz zaczął wnosić swój wkład w globalne zarządzanie bezpieczeństwem. 29 lis-
topada 2006 r. na szczycie NATO w Rydze przyjęto dokument pt. „Comprehensive Political Guidance”, w 
którym stwierdzono, że coraz bardziej nasilający się i zbrodniczy terroryzm oraz rozprzestrzenianie się bro-
ni masowego rażenia będą największymi zagrożeniami dla Sojuszu w ciągu najbliższych 10-15 lat. Jako przed-
mioty ryzyka dla NATO wskazano słabe i upadające państwa, rosnącą dostępność do zbrojeń konwenc-
jonalnych, niewłaściwe wykorzystanie nowych technologii oraz nasilające się trudności w dostępie do 
strategicznych surowców. W ślad za rozpoznaniem nowych zagrożeń postępowała reorganizacja struktur So-
juszu. Zmniejszony został stan liczebny armii państw członkowskich, a nacisk położono na ich uzawodowienie, 
decentralizację i rozwój jednostek specjalnych, zdolnych do szybkiej mobilizacji oraz rozwój środków transportu.

 Na szczycie NATO w Strasburgu i Kehl przyjęta została Deklaracja Bezpieczeństwa Sojuszniczego 
zobowiązująca Sekretarza Generalnego NATO do rozpoczęcia prac nad nową koncepcją strategiczną na miarę pier-
wszej dekady XXI w. Koncepcja ta, przyjęta przez NATO w 2010 r., za fundamentalny cel uznawała zagwarantow-
anie wolności i bezpieczeństwa wszystkim jego członkom z wykorzystaniem środków politycznych i wojskowych
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Nowa koncepcja strategiczna NATO 2010 r.

 W zakresie obrony i odstraszania ponownie zaznaczono odpowiedzialność Sojuszu za obronę i ochronę 
jego członków, przy czym podkreślono, że żadne z państw trzecich nie jest traktowane jako wróg. Odstraszanie 
stanowić mają zdolności konwencjonalne i nuklearne (te drugie stanowią najwyższą gwarancję bezpieczeństwa 
Sojuszu). W koncepcji strategicznej podkreślono znaczenie i zadeklarowano pogłębienie współpracy z ONZ. 

 NATO uznało też znaczenie obrony UE. Przyjęto odgrywanie przez obie organizacje uzupełniającej się i 
wzajemnie wzmacniającej roli we wspieraniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. NATO podkreśliło, że 
nie stanowi zagrożenia dla Rosji, a współpracę z nią uznano za strategiczną (polityczne konsultacje i współpraca 
m.in. w dziedzinie obrony przeciwrakietowej, walce z terroryzmem, narkotykami i piractwem oraz promowaniu 
międzynarodowego bezpieczeństwa, a także wykorzystywania w pełni potencjału Rady NATO–Rosja na rzecz 
dialogu i wspólnego działania). 

 NATO wyraziło także wolę rozwijania współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach Rady Part-
nerstwa Euroatlantyckiego, Partnerstwa Wschodniego, Komisji NATO-Ukraina, Komisji NATO-Gruzja, Dialogu 
Śródziemnomorskiego, Stambulskiej Inicjatywy Współpracy oraz zadeklarowało zmierzanie do ułatwiania euroat-
lantyckiej integracji Zachodnich Bałkanów. 

 Według obecnych założeń NATO ma stanowić unikatowe forum konsultacji we wszystkich sprawach, 
które dotyczą terytorialnej integralności, politycznej niezależności i bezpieczeństwa wszystkich jego członków (art 
4. Traktatu Waszyngtońskiego (Dz. U. 2000, nr. 87, poz. 970), dlatego wszystkie kwestie bezpieczeństwa będące 
przedmiotem zainteresowania któregokolwiek z członków Sojuszu mogą stanowić przedmiot wymiany poglądów 
oraz wypracowania wspólnego podejścia. Ponieważ kryzysy mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
społeczeństw Sojuszu - NATO  angażuje się, aby im zapobiegać,  opanowywać oraz stabilizować sytuacje pokon-
fliktowe i wspierać procesy odbudowy. 

Nowa typologizacja zagrożeń bezpieczeństwa dla Sojuszu:

 * zagrożenie konwencjonalne (atak zbrojny), w tym proliferacja pocisków balistycznych; proliferacja broni  
 nuklearnej i innej broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia;
 * terroryzm; 
 * brak stabilności lub konflikt poza granicami NATO; 
 * ataki cybernetyczne; 
 * niestabilność dróg tranzytowych, na których opiera się międzynarodowy handel i bezpieczeństwo ener  
 getyczne (w tym uzależnienie od zagranicznych dostawców energii);
 * zagrożenia technologiczne (w tym rozwój broni laserowej, walka elektroniczna oraz technologie    
 hamujące dostęp do przestrzeni kosmicznej); 
 * ograniczenia w dziedzinie środowiska naturalnego i zasobów (w tym ryzyka zdrowotne, zmiany klimatu,  
 niedobory wody i wzrastające potrzeby energetyczne).

Trzy główne zadania NATO określono jako:

- obrona zbiorowa – zobowiązanie do udzielania sobie pomocy w przypadku ataku, z podkreśleniem funkcji 
odstraszania i ochrony przed groźbą agresji;
- zarządzanie kryzysowe – udzielanie pomocy w opanowywaniu rozwijających się kryzysów i wygaszania 
trwających konfliktów (mogących wpływać na bezpieczeństwo Sojuszu) przy wykorzystywani odpowiednich 
narzędzi politycznych i wojskowych.  Wspieranie umacniania stabilności w sytuacjach pokonfliktowych; 
- bezpieczeństwo kooperatywne – działania na rzecz umocnienia międzynarodowego bezpieczeństwa poprzez 
partnerstwo z właściwymi państwami i innymi organizacjami międzynarodowymi, wkład do kontroli zbrojeń, 
nieproliferacji i rozbrojenia, zasadę otwartych drzwi do członkostwa w Sojuszu dla wszystkich europejskich de-
mokracji, spełniających standardy NATO.
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Zarządzanie kryzysami międzynarodowymi, a bezpieczeństwo globalne
 Do operacji reagowania kryzysowego zaliczane są planowanie cywilne i zarządzanie kryzysowe.

Kluczowymi (pozadoktrynalnymi) dokumentami normującym sferę planowania cywilnego i zarządzania kryzy-
sowego w NATO są:

 1.Wytyczne ministerialne na lata 2010-2013, z określoną jako priorytet potrzebą bliższej współpracy cywilno-
wojskowej oraz intensyfikowania współpracy z Unią Europejską w celu doskonalenia procedur oraz standardów 
ochrony ludności oraz współpracy regionalnej w tym zakresie.

2.Procedury Zarządzania Kryzysowego CEP (Civil Emergency Planning Crisis Management Arrangements) z 
2009 r.

3.Instrukcja Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS Manual).

Planowanie cywilne (ochrona ludności) 
 Planowanie cywilne (Civil Emergency Planning – CEP), które datujemy od 1953 roku (kiedy to NATO zgodziło 
się aby mechanizm wsparcia wykorzystywany w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego mógł być wykorzysty-
wany do ochrony ludności przed skutkami klęsk żywiołowych lub zdarzeń występujących w wyniku działalności 
człowieka) - stanowi zasadniczy element ogólnej koncepcji bezpieczeństwa i stabilności w regionie euroatlantyckim. 

W przyjętej w roku 1999 Koncepcji Strategicznej NATO przyjęło rozszerzone podejście do zagadnienia bezpieczeństwa, 
wskazując, iż zdarzenia kryzysowe o znaczącej skali w obszarze cywilnym mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i stabilności. Zasięg występowania katastrof i ich skutków może wykraczać poza terytorium jednego państwa. 

Do głównych celów CEP NATO zalicza się:

*utrzymywanie ciągłości zarządzania podczas działań wojennych;
*maksymalne zwiększanie wykorzystania narodowych sił cywilnych oraz infrastruktury, aby zaspokoić    
potrzeby cywilne i wojskowe;  
*wspieranie i ochronę ludności oraz  (tam, gdzie to możliwe) identyfikację, zapobieganie i eliminowanie    
występowania potencjalnych obszarów krytycznych (słabych punktów).

W związku z powyższymi celami można wyróżnić 5 ról CEP:

1. wsparcie cywilne dla działań militarnych Sojuszu zgodnie z artykułem 5 TW;
2. wsparcie działań reagowania kryzysowego nie wynikających z artykułu 5 TW;
3. wsparcie władz krajowych w nagłych wypadkach o charakterze cywilnym;
4. wsparcie władz krajowych w ochronie ludności w związku ze skutkami użycia broni masowego rażenia;
5. współpraca z partnerami.

Zadania związane z planowaniem cywilnym w NATO inicjuje bądź realizuje Komitet Planowania Cywilnego 
w Sytuacji Zagrożeń (ang. Civil Emergency Planning Committee - CEPC), bezpośrednio podlegający Radzie 
Północnoatlantyckiej i Radzie Partnerstwa Euro – Atlantyckiego. CEPC składa się z przedstawicieli państw 
członkowskich NATO oraz partnerskich. W pracach bierze także udział przedstawiciel Międzynarodowego Sz-
tabu Wojskowego, przedstawiciele Dowództw Strategicznych NATO i innych odpowiednich komórek wojskowych 
NATO. Jego rola polega na wyznaczaniu strategicznych kierunków planowania cywilnego NATO (w tych elemen-
tach, które nie mogą być powierzone pojedynczym krajom bez koordynacji, wzajemnej współpracy lub wspólnych 
działań w ramach Sojuszu) i działania w obrębie ram politycznych opracowanych przez Radę Północno-atlantycką. 

W celu realizacji postawionych przed komitetem zadań powoływane są grupy ro-
bocze, w których udział biorą zgłaszani przez państwa członkowskie cywil-
ni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie (przygotowują dokumenty, zalecenia i wytyczne). 
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Komitetowi Planowania Cywilnego w Sytuacji Zagrożeń CEPC podlegają cztery takie grupy robocze, w tym:
- grupa ds. ochrony ludności 
- grupa zasobów przemysłowych i usług komunikacyjnych 
- grupa ds. zdrowia publicznego, wyżywienia i zaopatrzenia w wodę 
- grupa ds. transportu

 Warto tu wspomnieć, że przedstawiciel polskiego MSW uczestniczy w pracach grupy ds. ochrony ludności, nato-
miast rolę koordynującą udział przedstawicieli Polski w pracach tej grupy sprawuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zarządzanie kryzysowe na forum NATO
 Jak już wspomniano NATO za podstawę swojego działania przyjęło założenie, że kryzysy i kon-
flikty poza jego granicami mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa terytorium oraz 
społeczeństw Sojuszu. Dlatego w sytuacjach, gdy zachodzi taka konieczność Sojusz stara się zapobiegać kry-
zysom, opanowywać je, stabilizować sytuacje pokonfliktowe oraz wspierać procesy odbudowy. Współpracując 
z innymi podmiotami międzynarodowymi stosuje podejście polityczne, cywilne i wojskowe w celu moni-
torowania i analizowania środowiska ogólnoświatowego oraz podejmowania działań w celu niedopuszcza-
nia do rozwoju kryzysów w większe konflikty. NATO zadeklarowało także gotowość i zdolność do zarządzania 
trwającymi konfliktami oraz do zaangażowania się w stabilizację i odbudowę po zakończeniu konfliktu. 

Aby spełnić powyższe cele Sojusz zobowiązał się do podejmowania następujących działań:
- wzmocnienia współpracy wywiadowczej w ramach Paktu (aby lepiej przewidywać i zapobiegać konfliktom),
- dalszego rozwoju doktryny i zdolności wojskowych w zakresie operacji poza swoimi granicami,
- tworzenia odpowiednich cywilnych zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego (aby efektywniej 
współdziałać z partnerami cywilnymi),
- wzmocnienia zintegrowanego cywilno-wojskowego planowania,
- rozwijania zdolności szkolenia i rozwoju sił lokalnych w strefach kryzysu (aby zapewnić lokalnym władzom 
możliwość utrzymania bezpieczeństwa bez międzynarodowej pomocy)
- wyznaczenia i szkolenia cywilnych specjalistów z państw członkowskich (aby mogły współdziałać z personelem 
wojskowym i cywilnych partnerskich państw i organizacji i mogły być szybko rozmieszczane w wybranych mis-
jach).
- prowadzenia działalności w zakresie poszerzania i intensyfikacji politycznych konsultacji wśród sojuszników i 
partnerów, zarówno regularnie, jak i na wszystkich etapach kryzysu – przed, w czasie i po nim.

 Tak więc Sojusz stara się aktywnie angażować  wraz z państwami członkowskimi (oraz 
z ONZ, UE i innymi aktorami międzynarodowymi) we współpracę przed, w czasie i po kry-
zysach w celu zapewnienia maksymalnej spójności i efektywności całości międzynarodowych 
wysiłków,  w  tym minimalizacji ich duplikowania oraz  maksymalizacji ekonomiki kosztów.

 Proces zarządzania kryzysowego NATO (opisany w I rozdz. Podręcznika Systemu Re-
agowania Kryzysowego NATO) obejmuje fazy: ostrzegania i alarmowania, oceny sytuacji kry-
zysowej, wyboru opcji reagowania kryzysowego, planowania działań (operacji reagowania kry-
zysowego),  realizacji operacji reagowania kryzysowego, powrotu do sytuacji wyjściowej. 

 System Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response System - NCRS) jest kompleksowym 
narzędziem usprawniającym proces zarządzania kryzysowego na potrzeby wojska, jak i cywili. Zawiera m.in. kat-
alog środków reagowania kryzysowego, które należy wprowadzać w sytuacji wystąpienia konkretnych zagrożeń. 
Przedsięwzięcia wprowadza się na prośbę Dowódcy Strategicznego lub wniosek kraju członkowskiego Sojuszu, 
Komitetu Wojskowego NATO oraz Komitetu ds. Planowania Cywilnego w Sytuacji Zagrożenia. Po autoryzacji 
przez Radę Północnoatlantycką, władze państw Sojuszu są zobowiązane do dokonania przeglądu zaproponowanych 
przedsięwzięć i zdecydowania, które z nich zostaną wdrożone w zależności od możliwości i potrzeb krajowych. 
Władze krajowe, które podjęły decyzję o realizacji przedsięwzięć NCRS, wysyłają informację o stanie ich realizacji.
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System NCRS zakłada m.in.:
- zwiększenie roli cywilnych i politycznych środków zapobiegania kryzysom, konfliktom,
- zwrócenie większej uwagi na pozamilitarne użycie środków masowego rażenia, usuwanie skutków ataków ter-
rorystycznych, ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej,
- ściślejsze powiązanie NCRS z Systemem Ostrzegania Wywiadowczego, Systemem Planowania Operacyjnego  
oraz systemem uzgodnień z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach planowania cywilnego, 
- dostosowanie katalogu środków reagowania kryzysowego do potencjalnych zagrożeń, w tym do przeciwdziałania 
atakom terrorystycznym oraz atakom na sieci teleinformatyczne,
- wprowadzenie stopni alarmowych.

 Jeżeli chodzi o Polskę to w latach 1999 - 2009 roku koordynacją realizacji zadań w tym obszarze zajmowało się 
Ministerstwo Obrony Narodowej, które opracowało „Wykaz przedsięwzięć i procedur uruchamiania NSPK”, który 
po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów, stanowił jedną z części „Planu Reagowania Obronnego RP”. Od 2010 
r. koordynatorem krajowym jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które przygotowało Zarządzenie nr 74 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kry-
zysowego, które jest obowiązującym obecnie odpowiednikiem Instrukcji Systemu Reagowania Kryzysowego NATO. 

Przykład operacja NATO – Kosowo 
Operacja Allied Force („pierwsza w historii wojna o prawa człowieka”)
To operacja lotnicza przeprowadzona przez siły NATO pomiędzy 24 marca i 20 czerwca 1999 roku w Federalnej 
Republice Jugosławii, której celem miało być wymuszenie zakończenia czystek etnicznych na terenie Kosowa, przy-
wrócenia jego wieloetnicznego charakteru oraz rozpoczęcia procesu demokratyzacji w Jugosławii. Humanitarna 
operacja militarna wzbudziła doktrynalne spory na temat jej podstaw prawnych (brakowało autoryzacji ONZ).
Przed Allied Force Sojusz usiłował podejmować działania dyplomatyczne. Okazały się one nies-
kuteczne. Niestety także operacja militarna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a wręcz 
pogłębiła katastrofę humanitarną. W tej sytuacji USA, a następnie cały Sojusz podjęły kolejną 
operację skierowaną na niesienie pomocy humanitarnej pod nazwą „Allied Harbour”.
Operacja Allied Harbour 
Operacja Allied Harbour, była wydzieloną częścią Allied Force. Największa cześć uchodźców i wygnańców z Kosowa, 
zgromadziła się w sąsiedniej, biednej Albanii. W kwietniu 1999 r. rząd Albanii zaakceptował przybycie na swój teren 
i przebywanie na nim sił wojskowych NATO. Według rozpoznania NATO miało to być 7300 żołnierzy. Ich zadaniem 
było niesienie pomocy humanitarnej oraz wsparcie organizacji międzynarodowych i pozarządowych zaangażowanych 
w dostarczanie pomocy uchodźcom z Kosowa, przebywającym na terytorium Albanii i Macedonii. Drogą lotniczą  
dostarczano uchodźcom racje dzienne żywności, wodę, namioty, odzież oraz środki medyczne. Największym wyz-
waniem było jednak dostarczenie pomocy humanitarnej uchodźcom wewnętrznym (ukrywającym się w górskich jas-
kiniach i lasach) na terytorium Kosowa. Próby dostarczenia im zaopatrzenia droga lądową udaremniały siły serbskie. 
Do dostaw żywności wykorzystano amerykańskie samoloty transportowe oraz cywilne helikoptery oraz śmigłowce. 

Jacek Kurek
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Zjawisko terroryzmu międzynarodowego w dobie globalizacji

 Terroryzm to zjawisko, które w globalnym dyskursie politycznym pojawiło 
się stosunkowo niedawno, choć od znacznie dłuższego czasu stanowi poważny problem 
i zagrożenie dla państw. Dopiero jednak ataki z 11 września uświadomiły powszechnie, jak wiel-
kim może być on zagrożeniem w skali nie jak do tej pory krajowej (terroryzm narodowy), ale global-
nej (terroryzm międzynarodowy), nawet dla bezpiecznych do tej pory, jak się okazuje pozornie, re-
jonów świata. Kolejne ataki na londyńskie metro i madryckie pociągi spowodowały jedynie rozszerzenie 
powszechnego poczucia zagrożenia wśród społeczeństwa. Wrażenie nieuniknioności to bowiem główna meto-
da terrorystów, mająca być najskuteczniejszą dla uzyskania założonych celów. Dlatego też ataki wymierzane są 
w zwykłych ludzi, rzadko w konkretne osoby, co sprzyja rozpowszechnianiu strachu 
u  obywateli  i  wrażenia  bezradności  władz. 

 Odnosząc się jednak do kwestii terroryzmu nie sposób pominąć termi-
nu przeciwstawnego, czyli bezpieczeństwa. Bez podania jego choćby najogólniejszej defin-
icji trudne będzie określenie, jaki właściwie terroryzm międzynarodowy wywiera wpływ na 
współczesny świat. Ciekawą definicję tego pojęcia w polskiej literaturze odnaleźć możemy 
w pracy Stanisława Kozieja - Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI 
w.: „Jeśli mówimy o dynamicznym zjawisku (procesie) bezpieczeństwa danego podmiotu 
w sensie praktycznym, mamy na myśli tę dziedzinę jego aktywności, która zmierza do zapewniania możliwości 
przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach, poprzez wykorzystanie 
okoliczności sprzyjających (szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie 
i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów”  . Dla dookreślenia jed-
nak zjawiska bezpieczeństwa warto by przytoczyć jeszcze inną definicję, Jacka Czaputowicza z pracy Kryte-
ria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa: „Bezpieczeństwo jest definiowane jako wolność od zagrożeń 
stwarzających ryzyko dla przetrwania państwa. Bezpieczeństwo narodowe, czyli bezpieczeństwo państwa, dotyczy 
zapewnienia jego integralności terytorialnej, suwerenności, swobody wyboru drogi politycznej oraz warunków 
dobrobytu i rozwoju. Bezpieczeństwo międzynarodowe dotyczyć może zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa 
państwa (w przeciwieństwie do aspektów wewnętrznych), czyli związanych z wstępowaniem państwa w re-
lacje z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych (zwykle, choć nie wyłącznie, z innymi państwami)”.

 Druga definicja porusza w dyskursie na temat terroryzmu międzynarodowego bardzo ważny as-
pekt. Zwraca bowiem uwagę nie tylko na wewnętrzne, ale także i zewnętrzne bezpieczeństwo państwa, 
które określane jest poprzez relacje nawiązywane z innymi aktorami międzynarodowymi. Sprzyja ona 
więc wejrzeniu w świat bezpieczeństwa i terroryzmu jako do świata pełnego wzajemnych powiązań.  

 U progu XXI wieku ujawniły się bowiem nowe zjawiska mające szczególny wpływ na kierunek roz-
woju, takie jak zmiana międzynarodowego układu sił z dwubiegunowego na wielobiegunowy oraz rewoluc-
ja informacyjna. Wszystkie te zmiany sprzyjały rosnącej liczbie powiązań między różnymi rejonami świata. 
Globalizację w tym zakresie można więc rozumieć jako odejście od systemu autarkicznego (zarówno jeśli chodzi 
o pojedyncze osoby, jak też społeczności, państwa czy organizacje) i przesunięcie w kierunku zintegrowanego 
w skali globalnej, dzięki rozwijającej się wciąż dynamicznie sieci wzajemnych zależności. Dochodzi więc 
wciąż do wzrostu liczby wielostronnych połączeń w wielu dziedzinach, takich jak polityka, ekonomia, fi-
nanse, kultura, informacja i wojskowość. W związku z tak zacieśnianymi więziami, dochodzi również do glo-
balizacji w sferze bezpieczeństwa. Jak twierdzi Stanisław Koziej w pracy Triada globalnych zagrożeń asym-
etrycznych: konsekwencja proliferacji terroryzmu, broni nuklearnej i technologii rakietowych „Mówiąc 
o współczesnym bezpieczeństwie globalnym, mamy na myśli zjawiska i procesy bezpieczeństwa dotykające 
całej ludzkości, obejmujące w różny sposób całą kulę ziemską, angażujące decydujących graczy na arenie 
światowej i większość innych podmiotów międzynarodowych (w tym organizacji)”. W związku z tym, „Glo-
balizacja zmienia środowisko bezpieczeństwa, ale nie eliminuje z niego zagrożeń – sporów, konfliktów 
i kryzysów. Nadaje im jedynie nową jakość, inny charakter” 
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 Według Romana Kuźniara globalizacja prowadzi do istotnej zmiany w zakresie podstawowych parametrów porządku 
międzynarodowego. Osłabia znaczenie granicy jako linii ochrony oraz władz państwowych nad ludnością i terytorium, co z kolei daje 
możliwość wykorzystania wolnej przestrzeni przez organizacje pozarządowe, do których zaliczyć można także organizacje sprzyjające 
procederom handlu ludźmi, narkotykami, proliferacji broni czy te o charakterze terrorystycznym. Właśnie te siatki terrorystyc-
zne utworzone przez aktorów pozapaństwowych, której sztandarowym przykładem jest Al-Kaida, uważa się obecnie za największe 
zagrożenie . Mimo tego więc, że globalizacja ze swojej dobrej strony przyczynia się do zmniejszenia groźby klasycznych konflik-
tów, związanych z użyciem potencjału ekonomicznego, politycznego, zbrojnego oraz wojny globalnej, siecią powiązań powodując 
ich nieracjonalność i nieefektywność, należy pamiętać jednak o jej negatywnych skutkach, takich jak szybkie umiędzynarodowianie 
najmniejszych konfliktów, również tych wewnętrznych i lokalnych, jak też działalności przestępczości zorganizowanej. 

 Wracając jednak do samego zjawiska terroryzmu warto odwołać się do konstatacji Roberta Borkowskiego zawartej w pracy Ter-
roryzm ponowoczesny, gdzie zjawisko to określa się jako akt przemocy lub groźbę jego dokonania, które ma na celu szantażowanie władz 
i opinii publicznej. Poprzez zbrodnię i wzbudzenie strachu stara się więc wymusić określone cele polityczne. 

 Czynnikiem, który pozwoli na wyróżnienie grupy terrorystycznej jest asymetryczność pode-
jmowanych przez nią działań. W dużej mierze opierają się one na wykorzystaniu niekonwencjonal-
nych  taktyk,  przede  wszystkim  ze  względu  na  słabość  wykorzystującej  je  strony  wobec  przeciwnika.

 Działania takie nabierają znaczenia szczególnie w kontekście zmieniającej się współcześnie myśli przewodniej bezpieczeństwa, 
która przenosi jego rolę z ochrony zbiorowości, tj. państw i narodów w kierunku jednostek. Już od lat 90. XX w. pojawiają się takie 
koncepcje, które w znacznej mierze kładły nacisk na prawa człowieka . Dla ich ochrony, jak też uniknięcia innych, bardziej material-
nych strat, państwa podejmują więc szereg środków mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się siatki międzynarodowego terroryzmu.

 W walce ze zjawiskiem terroryzmu przeszkadza jednak brak jednoznacznej definicji. Szczególne znaczenie ma tu teo-
retyczne zbliżenie do zmagań narodowowyzwoleńczych, które są przecież legitymizowane na arenie międzynarodowej 
jako pełnoprawny środek walki o samostanowienie narodów. Określenie jasnej granicy staje się bardzo trudne, szczegól-
nie biorąc pod uwagę partykularne interesy państw, rozbieżności w pojmowaniu i interpretacji metod terrorystycznych, stop-
nia zagrożenia oraz stosowaniu polityki last outrage, czyli podjęcia zdecydowanych środków dopiero po zdarzeniu terrorystycznym. 

 Ujawnienia nowego rodzaju terroryzmu można by doszukiwać się więc w wyniku dwóch megatrendów rozwojowych, jakimi są 
rewolucja informatyczna i globalizacja. Jeśli by uznać, że to one doprowadziły do silnego zderzenia kręgów kulturowych i interesów eko-
nomicznych to stałoby się jasne, że terroryzm zrodził strach przed nowym, kształtującym się układem powiązań i innym światem wartości . 

 Jak twierdzi profesor Zygmunt Bauman globalizacji nie można jednak uznać za „przyczynę” terroryzmu, choć uważa on, 
że niewątpliwie stworzyła ona podatny grunt dla jego rozwoju. Obecnie żyjemy w czasach „nowej separacji”, która zachodzi na skalę 
globalną. Jak zauważa, „W skali planety dokonuje się dziś przetasowywanie dochodów, wykorzenianie zastanych i nawykowych spo-
sobów życia i zdobywania środków do życia, rozkład więzi społecznych oraz sieci zobowiązań i praw etycznych, dewaluacja przyjętych 
tytułów ludzkiej godności. Dotychczasowe rodzaje gospodarowania, wywiązywania się z powinności etycznych wobec rodziny i reszty 
otoczenia nie są już możliwe. To samo działo się w Europie przed 150-200 laty, a dziś dzieje się na skalę globalną. Na co czekamy? Na 
coś, co byłoby odpowiednikiem zrodzonego wówczas w naszym kręgu kulturowym, choć na skalę z osobna wziętych państw . Ważne 
dla zrozumienia całej sprawy jest więc rozgraniczenie pomiędzy polityką globalną a międzypaństwową, bo ich utożsamianie będzie 
podstawowym błędem interpretacji. Według Baumana w XIX stuleciu powstało państwo jako zupełnie nowa, nieznana dotąd jakość i 
takiej zmiany powinniśmy oczekiwać obecnie. Miałaby ona powstać dla rozwiązania palących problemów w skali globalnej, tak jak pier-
wsza separacja pozwoliła powstać instytucjom rozwiązującym je wewnątrz państw. Stworzyłoby to nowy standard zarządzania global-
nego, pozwalającego na skuteczne rozwiązywanie wszelkich pojawiających się problemów, w tym też terroryzmu międzynarodowego. 

Aleksandra Kozioł
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Problem współczesnych więzień meksykańskich 
w kontekście przestrzegania praw człowieka

 „Stan latynoamerykańskich więzień, od Meksyku aż po Argentynę, jest opłakany”  - słowa te, wypow-
iedziane na początku 2012 r. przez Rodrigo Escobara, wiceprzewodniczącego Międzyamerykańskiej 
Komisji Praw Człowieka, potwierdzają istnienie problemu warunków panujących w więzieniach 
na południe od Rio Grande. Informacje o kolejnych aktach przemocy, łamaniu praw człowieka czy 
też fatalnych warunkach bytowania osadzonych pojawiają się w mediach z dużą częstotliwością. 

 Krajem, w którym problem więziennictwa przybrał szczególne rozmiary i z 
którym władze od lat nie mogą sobie poradzić, jest Meksyk. Państwo to, mimo iż położone 
w Ameryce Północnej, ze względu na wspólnotę historyczną czy też językową z krajami Amery-
ki Południowej i Środkowej, zalicza się do latynoamerykańskiego kręgu kulturowego. Analizę 
nadużyć do jakich dochodzi w meksykańskich zakładach karnych uznać można za szczególnie istotną. 

 Po pierwsze bowiem, Meksyk, jest jednym z niewielu państw Ameryki Łacińskiej silnie pretendującym 
do miana państwa rozwiniętego, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Integracja z USA 
i Kanadą w ramach Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA), mimo iż formalnie nastawio-
na na połączenie gospodarek, wymaga od Meksyku również demokratyzacji, przejawiającej się między innymi 
w respektowaniu podstawowych praw człowieka na wszystkich poziomach. 

 Po drugie, Meksyk jest państwem o jednej z najwyższych na świecie liczbie osadzonych w 
zakładach karnych. Według statystyk z 2012 r., znajduje się on na ósmym miejscu rankingu światowego, 
po państwach takich jak USA, Chiny, Rosja, Brazylia, Indie, Iran i Tajlandia . Warto podkreślić, że to 
właśnie w Meksyku funkcjonuje więzienie określane jako „największe na świecie” - otwarty w 2012 
r. zakład karny w miejscowości Hermosillo w stanie Sonora pomieścić może aż 50 tys. więźniów . 

 Po trzecie, przybierająca na sile w ostatnich latach wojna narkotykowa w znaczący sposób 
przyczyniła się do brutalizacji meksykańskiego więziennictwa. Znaczna część osób osadzonych zamiesza-
na jest bowiem w szeroko pojęte porachunki mafijne, często rozwiązywane za murami zakładów karnych.

 Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie sytuacji meksykańskich więzień 
w okresie współczesnym. Analiza przeprowadzona zostanie pod kątem problemu praw człowieka, 
często łamanych przez Meksyk właśnie w kontekście więziennictwa. Na jej podstawie podjęta zos-
tanie próba wyciągnięcia wniosków ogólnych, dotyczących szerszego kontekstu regionalnego.

 W celu lepszego zrozumienia problemu nadużyć w więzieniach Meksyku, konieczne jest wcześniejsze 
zarysowanie stosowanych przez państwo rozwiązań, mających służyć ochronie tychże praw. Podobnie jak w 
przypadku większości państw świata, dzielą się one na mechanizmy krajowe oraz prawno-międzynarodowe.

 Biorąc pod uwagę rozwiązania wewnętrzne, w pierwszej kolejności należy podkreślić, 
iż konstytucja Stanów Zjednoczonych Meksyku z 1917 r. (z późniejszymi poprawkami) już 
w pierwszych zdaniach podkreśla gwarancje obowiązywania praw podstawowych . Rozdział pierwszy, 
zatytułowany „Prawa człowieka i ich gwarancje” zapewnia obywatelom obowiązywanie tychże praw, zarów-
no wynikających z konstytucji jak i traktatów międzynarodowych. W artykule pierwszym wyraźnie za-
kazane zostało niewolnictwo, dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wiek, ogranic-
zenia, warunki socjalne, zdrowie, religię, opinie, preferencje seksualne, stan cywilny . Kolejne artykuły 
w sposób szeroki odnoszą się do kwestii praw Indian oraz zakazu ich dyskryminacji 
w państwie . W artykule czwartym gwarantowana jest równość kobiety i mężczyzny, w piątym wolność wyboru 
zawodu, w szóstym prawo do manifestacji, w siódmym wolność wyrażania opinii. W kolejnych artykułach w 
sposób szeroki opisane jest prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania . 
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 Obowiązek promowania, monitorowania, przestrzegania i respektowania praw człowieka przez państwo 
wykonywany jest w znacznym stopniu poprzez specjalny organ, powołany w 1990 r. celu wykonywania tychże funkcji 
państwowych. Narodowa Komisja Praw Człowieka (Comisión Nacional de Derechos Humanos) ma swoją podstawę 
w artykule 102 konstytucji . Organ ten stanowi odpowiednik rzecznika praw obywatels-
kich, złożony jest z dziesięciu członków z przewodniczącym na czele. Zadaniem Komis-
ji jest monitorowanie naruszeń praw człowieka w Meksyku i zwracanie na nie uwagi władzom feder-
alnym, ale również przyjmowanie petycji od obywateli skarżących się na naruszenia praw człowieka . 
 
 Warto również zwrócić uwagę na szereg ustaw uchwalanych przez meksykański parlament, 
mających na celu lepszą ochronę praw człowieka w państwie. Przykładem może być dokument podpisa-
ny przez prezydenta Meksyku Felipe Calderona w czerwcu 2012 r., obligujący władze, zarówno feder-
alne jak i stanowe, do wprowadzenia mechanizmów chroniących obrońców praw człowieka i dziennikarzy . 

 Biorąc pod uwagę kontekst prawno-międzynarodowy, warto zwrócić uwagę na fakt, iż w czasie 
prac nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Meksyk był jednym z państw, które w czasie ostatecz-
nego głosowania opowiedziały się za jej przyjęciem . Państwo to jest stroną zdecydowanej większości kon-
wencji międzynarodowych związanych z ochroną podstawowych praw i wolności wypracowanych przez Naro-
dy Zjednoczone . Meksyk jest również jednym z niewielu członków Organizacji Państw Amerykańskich, który 
ratyfikował dziewięć na dziesięć wypracowanych przez tę organizację konwencji dotyczących praw człowieka .  

 Biorąc pod uwagę opisane powyżej rozwiązania, nie wydaje się tezą kontrowersyjną stwierdzenie, iż 
prawa człowieka w Meksyku są w sensie formalno-prawnym chronione w wystarczającym stopniu, zgod-
nie ze standardami obowiązującymi w świecie. Problemem Meksyku, podobnie jak wielu innych państw re-
gionu jest jednak kwestia praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów. W przypadku Meksyku to 
właśnie zakłady karne są miejscami, w których do naruszenia praw człowieka dochodzi z dużą częstotliwością. 

 W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż problem naruszeń praw człowieka 
w więzieniach w Meksyku związany jest bezpośrednio z funkcjonowaniem meksykańskiego wymiaru 
sprawiedliwości jako całości. Problemem państwa jest fakt, iż zarówno ofiary łamania praw człowieka, jak i 
osadzeni w zakładach karnych nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc, a w przypadku tych drugich, nie mają 
szans na resocjalizację. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy wymienić można zarówno korupcję (na każdym 
szczeblu wymiaru sprawiedliwości) jak też brak wyszkolenia i poczucie bezkarności pracowników służb . 

Wykres nr 1. Liczba osadzonych w więzieniach meksykańskich w latach 2003-2012
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Estadísticas del Sistema Penitenciario Federal, http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/
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 Podstawowym problemem meksykańskiego więziennictwa, generującym cały szereg in-
nych, jest przepełnienie zakładów karnych. Liczba więźniów powiększa się praktyc-
znie z roku na rok. W połowie 2012 r. osadzonych w meksykańskich więzieniach było ponad 
238 tys. osób. Jest to liczba rekordowa, o ponad osiem tysięcy wyższa niż w roku 2011 (patrz: wykres nr 1). Zgodnie 
z danymi oficjalnymi, istniejące w państwie więzienia (w liczbie 419) są w stanie pomieścić jedynie 189 397 osób . 
Wynika z tego, iż w meksykańskich zakładach karnych przebywa ponad 49 tys. osadzonych więcej niż jest miejsc. 
Sytuacja taka sprzyja dalszym patologiom, takim jak chociażby brak odpowiedniego nadzoru ze strony personelu 
więziennego. Nie ulega również wątpliwości, iż warunki bytowania w więzieniach, gdzie liczba więźniów znacznie 
przekracza liczbę miejsc, często okazują się bardzo trudne dla samych osadzonych. Warto jednak podkreślić, iż 
problem przepełnienia nie dotyka wszystkich zakładów karnych w sposób jednolity. Według statystyk dotyczy 
on głównie dziewięciu więzień federalnych, w których przebywa aż 60,7% wszystkich meksykańskich więźniów . 

 Poza oczywistym powodem braku dostatecznej liczby więzień, przepełnienie 
zakładów karnych w Meksyku spowodowane jest zasadniczo dwoma kwestiami. Po pier-
wsze, meksykańskie prawo karne jest prawem surowym, przewidującym kary więzienia 
za większość przestępstw. Po drugie natomiast, powszechne jest osadzanie w więzieniach osób będących 
w trakcie postępowania, a więc zgodnie z zasadą domniemania niewinności, całkowicie niewin-
nych. Szacuje się, że ponad 40% przebywających w meksykańskich więzieniach nie usłyszało jeszc-
ze skazującego wyroku. Sytuacja ta spotyka się z krytyką zarówno krajowych jak i międzynarodowych 
obrońców praw człowieka, interpretujących takie działania jako bezprawne ograniczenie wolności. 

 Kwestią mającą niewątpliwy wpływ na postępującą brutalizację i łamanie praw człowieka w 
meksykańskich więzieniach jest zaostrzająca się wojna narkotykowa, z którą władze Meksyku nie umieją sobie 
poradzić. Według statystyk rządowych, od 2007 r. pochłonęła ona aż 50 tys. ofiar . Porachunki mafijne, handel 
narkotykami oraz wszechobecna korupcja nie ominęły więzień, a istniejące w państwie nieformalne struktu-
ry władzy, związane z kartelami narkotykowymi, znajdują swoje odpowiedniki również w zakładach karnych. 
Zgodnie z raportem przygotowanym w 2012 r. przez Narodową Komisję Praw Człowieka, na każde dziesięć 
meksykańskich więzień aż sześć nie jest kontrolowanych przez służby, ale samych osadzonych, wywierających 
wpływ na funkcjonowanie instytucji . Niekiedy nie ogranicza się on jedynie do nacisków nieformalnych. 
W więzieniach funkcjonują bowiem „przestępcze zarządy”, złożone z osadzonych, najczęściej związanych 
z potężnym krajowym lobby narkotykowym. W więzieniach z łatwością znaleźć można 
nie tylko alkohol, broń, narkotyki czy chipy do telefonów, ale również gołębie wyszkolone 
do wysyłania wiadomości czy też koguty do walki . Co znamienne, w przypadku kilku zakładów karnych 
(np. Pierdas Negras), niemożliwe było przeprowadzenie kontroli ze strony pracowników Komisji, gdyż 
sami osadzeni byli w posiadaniu kluczy do cel oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku.

 Rażący brak kontroli państwa nad więzieniami wpływa bezpośrednio na dalsze naruszenia i nadużycia, 
do których każdego dnia dochodzi za murami meksykańskich zakładów karnych. Podkreśla się, iż w większości 
więzień niespełnione są standardy higieny, a podawane jedzenie nie nadaje się do spożycia. Osadzeni więźniowie 
dokonują więc zakupów spożywczych w sklepach, znajdujących się na terenie samego więzienia, używając do 
tego gotówki, którą otrzymują od rodziny w czasie częstych i niezgodnych z regulaminem więziennym wizyt. 

 Coraz głośniejsze są również przypadki morderstw w wyniku więziennych zamieszek lub buntów, 
będących efektem walk o kontrolę nad zakładem karnym. Od 2010 r. zginęło w nich ponad 350 osób. No-
towane są również przypadki tortur oraz znęcania się, zarówno więźniów między sobą, jak i pracowników 
więziennych nad osadzonymi. Głośnym echem odbiła się masakra do jakiej doszło w lutym 2012 r. w 
więzieniu w Apodaca, w pobliżu Monterrey na północy Meksyku. W wyniku starć między przedsta-
wicielami dwóch rywalizujących ze sobą karteli, śmierć poniosły aż 44 osoby. Dopiero po kilku godzi-
nach siłom bezpieczeństwa udało się odzyskać kontrolę nad zakładem karnym. Jednocześnie doszło 
do bójek przed budynkiem więzienia, gdzie rodziny więźniów zaatakowały blokującą wejście policję. 

22



_____________________________________________________________________________________
POLITYKA GLOBALNA NR 5

 Zamieszki, do jakich dochodzi z dużą częstotliwością oraz brak kontroli  ze strony służb państwowych, 
w prostej drodze prowadzą również do częstych ucieczek osadzonych. W okresie od 2010 do 2011 r. zorga-
nizowanych zostało aż 14 ucieczek, w wyniku których mury więzień opuściło aż 521 osób. Do rekordowej w 
swoich rozmiarach ucieczki doszło we wrześniu 2012 r., kiedy to z więzienia Pietras Negras w stanie Coahuila 
uciekło 123 osadzonych. Dokonali oni tego wykopując tunel na ponad 30 metrów długości, biegnący około 
trzy metry pod ziemią. Sytuacja taka nie znajduje precedensu w świecie iberoamerykańskim i w doskonały 
sposób oddaje powagę sytuacji w jakiej obecnie znajduje się Meksyk. Przykłady można jednak mnożyć. 

 W kontekście przywołanych powyżej statystyk i przykładów nie ulega wątpliwości, iż problem łamania praw 
człowieka w meksykańskich więzieniach nie jest kwestią marginalną ani tym bardziej możliwą do zbagatelizowania. 
Opisane nadużycia dotyczą bowiem okresu ostatnich miesięcy. Naruszanie podstawowych standardów, do ja-
kich dochodzi w więzieniach stanowi jedynie wycinek problemu związanego z szeroko zakrojoną nieporadnością 
państwa w walce ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. To właśnie toczące się od lat wojny narkotykowe 
stanowią główne źródło niestabilności Meksyku. Faktem jest, iż dopóki władze państwowe nie poradzą sobie z 
problemem narkotykowym, dopóty dochodzić będzie do naruszeń praw człowieka w państwie, również w obrębie 
więziennictwa. W tym kontekście warto również wspomnieć o wątpliwościach co do samych metod walki z kartelami, 
szczególnie zaś użycia w walce wojska. Użycie sił zbrojnych w czasie pokoju jest bowiem ściśle ograniczone zapisami 
konstytucji państwowej. Dochodzi więc do kuriozalnej sytuacji w której władze Meksyku, używając wojska do pacy-
fikacji gangów narkotykowych, dopuszczają się naruszeń praw obywatelskich oraz indywidualnych praw człowieka .

 Problemy z przestrzeganiem tychże praw przekładają się na również na stan meksykańskiej demokracji. 
Zgodnie z raportem „Democracy Index 2011” opracowanym przez jednostkę badawczą Economy Intelligence Unit, 
Meksyk zalicza się do państw, gdzie funkcjonująca demokracja ma charakter wadliwy . Wpisuje się to w szerszą 
tendencję dotyczącą Ameryki Łacińskiej, gdzie problemy z demokracją często związane są z dochodzącymi w 
państwach naruszeniami praw człowieka. W przypadku Meksyku - państwa o tak dużym potencjale, pretendującego 
do roli reprezentanta Ameryki Łacińskiej na świecie, wydaje się to jednak być szczególnie smutne i niepokojące.

Magdalena Lisińska
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Czy w imię bezpieczeństwa można ograniczać prawa człowieka?

Mieć uczucie, że się jest spętanym, a równocześnie inne uczucie, że po uwolnieniu z pęt byłoby jeszcze gorzej.

Franz Kafka
 

 Bezpieczeństwo możemy zdefiniować jako stan, który daje nam poczucie pewności istnienia i gwarancję 
tego, że zawsze będziemy sami kontrolować i decydować o swoim życiu. Jest to jedna z podstawowych potrzeb 
człowieka, która pozwala mu normalnie funkcjonować. Każde państwo, system międzynarodowy czy instytuc-
ja, muszą zapewniać ludziom bezpieczeństwo, ponieważ jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. 
Obywatele chcą mieć pewność, że ich życie jest w rękach kogoś zaufanego, kogoś kto nawet w najtrudniejszej 
sytuacji zagwarantuje bezpieczeństwo. Jednak czy owe poczucie pewności istnienia, które jest nam tak bardzo 
potrzebne, może wykraczać poza reguły przyzwoitości? Czy ludzie zapewniający nam uczucie bezpieczeństwa, 
mogą ochronić nas przed całym złem tego świata, zaglądając do naszego łóżka, do portfeli i do lodówki? 
Musimy przecież być świadomi tego, że nie można w całości uniknąć porażek i niebezpieczeństwa, że przecież 
dokoła nas czyhają złe emocje, na każdym kroku możemy spotkać się z nienawiścią czy głupotą ludzką. Jeśli 
chcielibyśmy być w 100% bezpieczni (chociaż przecież i tego nie da się osiągnąć), musielibyśmy zatrudnić 
ochroniarza 24 godziny na dobę. A czy to byłoby dobrym rozwiązaniem? Stracilibyśmy wówczas jakąkolwiek 
prywatność, ciągle bylibyśmy skazani na towarzystwo owego mężczyzny, chodzącego za nami krok w krok. Za-
tem czy w imię bezpieczeństwa można ograniczać podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność osobista? 
 
 Czytając książki Georga Orwella mamy do czynienia z odległą i niewyobrażalną dla nas rzeczywistością. Odno-
simy wrażenie że taki świat nie może istnieć, jest przecież antyutopią, która nigdy nie nadejdzie. Ale czy na pewno? 
 
 Rok 1984 to książka Orwella, która ukazuje świat ciągłych prześladowań, kontroli. Ludzie są na każdym 
kroku obserwowani, nie mogą robić tego co chcą, mówić tego co nasuwa im serce i myśleć o tym, co rozgrywa się 
w   ich   głowach. „Świat   strachu,   zdrady  i cierpienia, świat depczących i deptanych, świat, który w miarę rozwoju 
staje się nie mniej, lecz bardziej okrutny. Postęp w tym świecie oznacza postęp bólu. Dawne cywilizacje twierdziły, 
że opierają się na miłości lub sprawiedliwości. Ta zbudowana jest na nienawiści. Wkrótce zostaną wyeliminowane 
wszystkie  uczucia  oprócz  strachu,  wściekłości, tryumfu  i samo upodlenia” . Pisarz zaprezentował rzeczywistość 
ciągłej  kontroli.  Ludzie  żyjący  w  Oceanii  mają  narzucone  pewne  reguły,  których  nigdy i  pod żadnym po-
zorem nie mogą złamać. Muszą żyć zgodnie z prawem ustanowionym przez władzę. To przecież ona nadaje rytm 
ich życiu, ona pokazuje jak ma wyglądać ich dzień od przebudzenia, aż po zgaszenie światła wieczorem. Partia jest 
w tej rzeczywistości najważniejsza, miała swoje taktyki, którymi zastraszała i kierowała odczuciami. Ona narzucała 
nową ideologię, prawa i reguły. „Negowała pośrednio nie tylko świadectwo zmysłów, lecz samo istnienie świata 
zewnętrznego. Za największą herezję uznawano zdrowy rozsądek. Najbardziej przerażało nawet nie to, że mogą 
zabić człowieka za odmienność poglądów, lecz że mogą mieć rację. Bo przecież skąd naprawdę wiadomo, że dwa 
i dwa to cztery? Lub że istnieje siła grawitacji? Albo że przeszłość jest niezmienna? Jeśli zarówno przeszłość, jak 
i świat zewnętrzny istnieją wyłącznie w naszym umyśle, a umysł można kontrolować - co wtedy?” . Przy takiej 
ścisłej kontroli „ukrywanie prawdziwych uczuć, kontrolowanie mimiki, robienie tego samego co wszyscy, stało 
się reakcją odruchową.”  W każdym miejscu znajdują się teleekrany, które służą „równocześnie za odbiornik i 
nadajnik, dostatecznie czuły, żeby wychwycić każdy dźwięk głośniejszy od zniżonego szeptu. (…) Nikt oczywiście 
nie wiedział, czy w danym momencie jest obserwowany. Snuto jedynie domysły, jak często i według jakich zasad 
Policja Myśli prowadzi inwigilację.(…) Pozostało więc żyć z założeniem - i żyło się z nawyku, który przeszedł w 
odruch - iż każde słowo jest podsłuchiwane, a każdy ruch pilnie śledzony, chyba że w pomieszczeniu panuje akurat 
mrok” . Świat przedstawiony w owej książce może nam się wydawać nieprawdopodobny, odległy i zupełnie nie-
prawdziwy. Jednak ta antyutopia wcale nie odbiega tak bardzo od tego co działo się jeszcze kilka lat temu na świecie. 
Władza chcąc mieć pod kontrolą całą ludność, po prostu ograniczała ją przed jakimikolwiek kontaktem z zewnątrz.
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 Każdy organ władzy w naszym kraju ma określone cele i zadania, według których powinna przebiegać 
jego praca. Przykładowo zgodnie z ustawą, z dnia 6 kwietnia 1990 r.  o Policji, do jej podstawowych zadań, 
które mają na celu ochronę życia i zdrowia obywateli należą między innymi: zapewnienie spokoju w miejs-
cach publicznych, środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach 
przeznaczonych do powszechnego korzystania, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich spraw-
ców, nadzór nad strażami gminnymi, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, 
ochrona pomieszczeń w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezpraw-
nego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieganie innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia. Wszyst-
kie te zadania mają na celu zapewnić nam, obywatelom bezpieczeństwo, chronić nas, nasze dobra materialne i 
naszą wolność wyboru. Jednak wiele razy mamy przecież do czynienia z pogwałceniem podstawowych zasad 
prywatności.  Podsłuchy, podglądy, inwigilacja Internetu, śledzenie przez GPS, pobieranie od operatorów tele-
fonicznych danych o użytkownikach telefonów, ich kontaktach i miejscach pobytu. Wszystkie te operacje mogą 
doprowadzić do skrajności, pozbawienia ludzi wolności, która przecież jest tak bardzo potrzebna do życia. Parad-
oks tkwi zatem w tym, że wraz ze wzrostem bezpieczeństwa, automatycznie spada poziom naszej prywatności. 
 
 Bezpieczeństwo jest związane zarówno z wolnością, jak i jej brakiem. Czując się wolnym, możemy 
jednocześnie czuć się bezpiecznym, ale czując się bezpiecznym nie zawsze jesteśmy wolni. Możemy zatem dojść 
do wniosku, że owa wolność jest ważniejsza niż bezpieczeństwo, dużo ważniejsza. Człowiek, który unika wszel-
kiego ryzyka, trzymając się wyłącznie kurczowo własnej lub cudzej klatki jest przecież pozbawiony prywatności, 
jego umysł i serce nigdy nie są wolne. Nigdy nie może spełniać swoich pragnień, nie może być tym kim chce, 
zawsze musi spełniać tylko cudze oczekiwania. Wyobraźmy sobie sytuację rodziców, którzy mając dziecko, od 
najmłodszych lat pilnują go 24 godziny na dobę. Czytają jego pamiętnik, zaglądają do portfela czy nie wydało zbyt 
dużo pieniędzy, sprawdzają, czy pod jego łóżkiem nie ma przypadkiem duchów lub potworów. Zawożą i przywożą 
go ze szkoły, ciągle są z nim w kontakcie telefonicznym. Zabraniają wyjścia do kolegów, na dyskotekę. Gdy przy-
chodzi ze szkoły sprawdzają dokładnie jego plecak, zaglądając do każdego zeszytu i na każdą kartkę podręcznika. 
Z pozoru robią do dla jego dobra, chcą by było bezpieczne, aby nikt nie zrobił mu krzywdy. Jednak czy to nie prz-
eradza się w obsesję, czy owe dziecko będzie później samo potrafiło wkroczyć w dorosłe życie? Czy samo znajdzie 
sobie pracę, czy założy rodzinę? A czy owi rodzice będą żyć spokojnie, w przekonaniu, że nie ma ich przy ukoch-
anym dziecku? Czy będą potrafili normalnie żyć i zaakceptować jego wszelkie decyzje i dokonania? Zapewnienie 
bezpieczeństwa stanie się obsesją rodziców          i zmartwieniem dziecka. Z kolei wyobraźmy sobie zupełnie inny 
przypadek, kiedy to mężczyzna i kobieta przypadkowo zostają rodzicami. Ich pociecha jest zbędna, nikomu nie 
potrzebna, traktują ją jako piąte koło u wozu, które przeszkadza w zabawie, w normalnych czynnościach. Nie 
opiekują się nim tak jak należy, nie zapewniają mu bezpieczeństwa.          Z czasem, kiedy dziecko dorasta zos-
taje odtrącane jeszcze bardziej. Nikt z nim nie rozmawia, nikt nie interesuje się, o której godzinie idzie spać i o 
której wstaje. Rodzice nie kontrolują jego nauki, sądzą, że samo może podejmować decyzje, że jego życie, to jego 
sprawa. Nie troszczą się o jego przyszłość, ani o wybory których dokonuje. W takim przypadku dziecko czuje się 
odrzucone, zaniedbane. I co z tego, że jest wolny i nikt go nie ogranicza. To nic dobrego, bo za jakiś czas wpada 
w nałóg i popełnia błąd rodziców – ma dziecko we wczesnym wieku. Studiując oba przypadki, dochodzimy do 
wniosku, że bezpieczeństwo nie może dojść do skrajności. Musimy je odpowiednio wymierzyć, aby obie strony 
(ochraniający i ochraniani) nie czuły się pokrzywdzone. Musimy pamiętać o tym, że wolność jest potrzebna 
każdemu człowiekowi do życia. Jej brak może doprowadzić do uczucia prześladowania, braku prywatności. Brak 
bezpieczeństwa z kolei to brak zaufania, wsparcia. Pozostawienie kogoś samemu sobie.     
 
 Rola bezpieczeństwa najczęściej wypływa od państwa, co czyni z niego zagrożenie. Nie ma w tym jednak 
nic dziwnego, bo przecież to oczywisty fakt, że państwo ma za zadanie obwiniać za swoje błędy ludzi żyjących w 
nim. Zatem ludzie chcący uzyskać bezpieczeństwo z pomocą państwa, oddają mu prawie wszystkie swoje prawa 
obywatelskie w imię obrony przed jakąkolwiek obcą fantastycznonaukową siłą. Dla ludzi, którzy przedkładają 
bezpieczeństwo nad wolność osobistą, normalnością jest także jak największe zminimalizowanie jakiegokolwiek 
ryzyka, na którym życie się opiera. Jest to dla nich codzienność i naturalnie w imię bezpieczeństwa gotowi są 
zrobić z innych niewolników, byleby tylko zapewnić im ciągłą ochronę, byleby nic im nie groziło. Wyznaczają 
granicę na jedyne słuszne zachowania, co ma chronić ludność przed jakimkolwiek ryzykiem. 
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Ograniczają wolność gdzie się da i jak się da. Okazuje się, że państwo czasem nie tylko posuwa się do 
całkowitego ograniczenia praw obywatelskich, czy traktowania ludzi podmiotowo. Państwo posuwa się jeszcze 
dalej, zmuszając ludność, by sama gwarantowała sobie owe bezpieczeństwo i starała się je zagwarantować innym, 
otaczającym ją ludziom, co jest przecież niemożliwe z logicznego punktu widzenia.

 Wolność oczywiście nie może być nigdy absolutna. Prowadziłaby bowiem do chaosu i tym samym do 
likwidacji wolności. Ograniczenie prywatności powinno być przecież jakiekolwiek, ze względu na troskę o dobro 
wspólne, ze względu na konieczność przestrzegania praw drugiej osoby. Powstaje w tym kontekście zasadnicze 
pytanie: czy państwo ograniczając lub całkowicie znosząc prawa człowieka, może się powołać  na stan wyższej 
konieczności. Niewątpliwie mamy w takich wypadkach do czynienia z konfliktem dóbr i ich najważniejszych 
wartości. Z jednej strony z prawami człowieka, które każde państwo musi szanować i przestrzegać, z drugiej zaś 
z bezpieczeństwem zbiorowym, a także indywidualnym obywateli, które jest zobowiązane zabezpieczyć. Rozwój 
społeczny powinien zatem polegać przede wszystkim na wyrabianiu w sobie poczucia odpowiedzialności za 
nasze dobro wspólne. Wzmocnienie tego poczucia, ograniczy nasz lęk przed utratą wolności, ale także wzmocni 
nasz sprzeciw wobec jakiejkolwiek przemocy, tej pochodzącej ze strony terrorysty lub przestępcy, ale także 
wobec nieuzasadnionej przemocy ze strony państwa, przemocy, która likwidując naszą wolność, skierowana jest 
przeciwko naszej godności.

 Stworzenie struktur zapewniających ciągłą opiekę i ochronę obywatelom powinno być priorytetem 
każdego rządu. Każdy obywatel podlega przecież ochronie prawnej i jest równy wobec prawa. 

 Bezpieczeństwo odgrywa bardzo istotną rolę w naszym życiu. Każdy człowiek pragnie czuć się chro-
nionym wszędzie tam gdzie jest, szczególnie we własnym kraju, we własnym otoczeniu i we własnym domu. 
Jednak bezpieczeństwo nigdy nie może równać się z brakiem wolności, ograniczeniem prywatności i swobody. 
Zatem każdy kto zapewnia innym owe poczucie istnienia musi zdawać sobie sprawę z tego, że pewnych norm nie 
może przekroczyć, że pewne rzeczy, nie mogą odejść w niepamięć i stracić swą wartość. Mimo tego, że chcemy 
czuć się bezpieczni, to chcemy przecież mieć wolność myśli, słowa, wyznania, poglądów. Wolność postępowania 
zgodnie z własnym sercem i rozumiem. Chcemy żyć tak jak sami sobie postanowimy. Zwracając szczególną 
uwagę na własne potrzeby, cele i pragnienia. Bezpieczeństwo choć całkowite nie równa się wolności, to dobrze 
wymierzone, może się przecież równać lepszemu życiu i podejściu do pewnych spraw, a także poczuciu akcep-
tacji, przynależności i przydatności. Czując się bezpiecznie, czujemy się potrzebni innym ludziom, szanowani, a 
także wolni i pełni pozytywnych odczuć.

Anita  Zwolińska
ZSBiO Biłgoraj
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Relacja w wykładu Pani Natalii Kostus 
pt. RIO + 20 - zrównoważony rozwój świata”

 W dniu 15 listopada 2012 r. odbył się w Instytucie Stosunków Międzynarodowych 
PWSW w Przemyślu wykład Pani Natalii Kostus pt. “RIO +20 - zrównoważony rozwój świata”.

Fot. Tomasz Bielański
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Wywiad z Panią Natalią Kostus przeprowadzony przez Pana Grzegorza Chrobaka 
członka Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

Grzegorz Chrobak, Student, PWSW:  Czym jest dla pani rozwój zrównoważony?

Natalia Kostus, Reprezentant do ONZ-tu, IAW:  Rozwój zrównoważony tłumaczony jest, jako rozwój, który za-
spokaja potrzeby obecnego pokolenia bez ograniczenia możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych 
potrzeb. Tutaj bardzo ważne są kluczowe pojęcia potrzeb oraz ograniczeń, dotyczące poziomu indywidualnego,  
poziomu lokalnego i poziomu międzynarodowego. Zrównoważony rozwój skupia w sobie integracje i koherencje 
aspektów ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska. 

GC: Mówiła Pani w swojej prezentacji o wyważeniu społecznych, ekonomicznych i środowiskowych potrzeb. 
Czy Pani zdaniem można pogodzić te wszystkie cele? Czy to się odbywa bez większych problemów czy sprawia 
trudności? 

NK: Potrzebne jest wzmocnienie struktur instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zinte-
growanie polityki i programów sektorowych, co jest w szczególności dużym wyzwaniem, ponieważ zakres polityki 
zrównoważonego rozwoju obejmuje różne instytucje. Trzeba stworzyć odpowiednie rozwiązania administracyjne, 
instytucjonalne i prawne, jak i wspierać wielostronne procesy z udziałem różnych instytucji, sektorów i aktorów 
procesu zrównoważonego rozwoju, w tym różnych grup społecznych i struktur państwowych. 

GC: Mówiła Pani o Protokole z Kioto, który jest wiążący i wygasa w tym roku. Jaka jest obecna sytuacja w negoc-
jacjach dotyczących  przedłużenia Protokołu? 

NK: Musze się przyznać, że w mojej ocenie po licznych niepowodzeniach w negocjacjach perspektywa globalnego 
konsensusu na temat przedłużenia Kioto była nikła. Aczkolwiek, na negocjacjach klimatycznych w Doha, które 
zakończyły się 7 grudnia 2012, 37 krajów zgodziło się na kontynuację Protokołu Kioto na drugi okres zobowiązań 
redukcji emisji od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2020 r.  Niestety kraje, które nie zgodziły się cele redukcji emisji 
w drugim okresie zobowiązań to te odpowiedzialne za większość globalnych emisji; a więc rezultat przedłużenia 
Kioto w Doha jest niepełnym sukcesem. 

GC: Mówiła Pani o 9 grupach społecznych, takich jak np. rolnicy, przedsiębiorcy i organizacje przemysłowe, 
którzy reprezentują swoje interesy w negocjacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju Rio+20. Moje pyta-
nie brzmi: Kto wybiera liderów i przedstawicieli tych grup społecznych? Ponieważ nie wyobrażam sobie np. aby 
wszyscy rolnicy w liczbie kilkuset tysięcy weszli na sale obrad i uczestniczyli w negocjacjach. Potrzeba jednej kom-
petentnej osoby czy grupy osób, zatem w jaki sposób się ich wybiera?

NK: Każda z grup społecznych wybiera dwie organizacje koordynujące, jedna z krajów północy, a druga z krajów 
południa; które są wybierane w otwarty i demokratyczny sposób. Są to przedstawiciele największych organizacji, 
najbardziej reprezentacyjnych w swojej grupie, ważne czynniki to skala działalności, obecność w regionach świata, 
liczba członków, doświadczenie w negocjacjach i ekspertyzach. 

GC: Świat dzieli się na kraje północy (bogate) i południa (biedne). Czy kraje północy chętnie chcą pomagać tym 
krajom południa w rozwoju? Czy chętnie dzielą się swoimi wynalazkami, odkryciami i patentami? Jaki udział w tej 
pomocy ma strategia zrównoważonego rozwoju? Czy kładzie nacisk na państwa rozwinięte, aby pomagały bied-
niejszym? 

NK: Pomimo kryzysu finansowego, pomoc rozwojowa, jako absolutna przekazywana kwota wciąż rośnie, chociaż 
większość krajów rozwiniętych nie spełnia celu Narodów Zjednoczonych dotyczącego pomocy rozwojowej jako 
części gospodarki kraju i procentu PKB. Zrównoważony rozwój, w tym także negocjacje dotyczące zmian klimatu, 
tworzą nowe mechanizmy finansowe. Jest wielu nowych aktorów na tej arenie, co odzwierciedla dużą szansę i 
możliwości związane z pomocą rozwojową, dążąc do wzrostu stabilności i dobrobytu, który jest w interesie wszyst-
kich.  
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GC: Mówiła Pani o międzynarodowym raporcie ochrony środowiska, w którym wyznaczono 90 celów ochrony 
środowiska, ale tylko 4 osiągnęły znaczny postęp. Które z nich?

NK: GEO5 – Global Environment Outlook 2012, raport ONZ-tu dotyczący globalnego stanu środowiska, 
stwierdził, że z 90 najważniejszych celów ochrony środowiska, znaczny postęp został osiągnięty tylko w 4:  elimi-
nowaniu produkcji substancji, które niszczą warstwę ozonową, usuwaniu ołowiu z paliwa, zwiększeniu dostępu do 
lepszego zaopatrzenia w wodę i wspieraniu badań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska morskiego. 

GC: Pytanie na temat korporacji i ich lobbingu. Czy korporacje hamują czy rozwijają gospodarkę południa? 

NK: Sektor prywatny odgrywa ważną rolę w rozwoju i jest partnerem ONZ-tu i krajów południa. W kontekście 
zrównoważonego rozwoju, korporacje i przedsiębiorstwa są bardzo ważne w transformacji gospodarki na bardziej 
ekologiczną, poprzez przyjęcie zrównoważonych praktyk, spełnienie środowiskowych i społecznych standardów. 
Sektor prywatny może podzielić się z gospodarkami rozwijającymi się swoim doświadczeniem, daje dostęp do 
wiedzy, innowacji i sprawdzonych modeli biznesowych. 

GC: Co sprawiło, że zainteresowała się pani ochroną środowiska? Co sprawiło, że dołączyła pani do tego grona 
ludzi, którzy dużą uwagę przywiązują do tej kwestii?

NK: Już od ośmiu lat stawiam czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu i pracuję na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności interesuje mnie włączenie tematyki socjalnych i ekonomicznych praw 
w ochronę środowiska. Jako Reprezentant do ONZ-tu IAW, i wcześniej Kierownik Projektów IUCN, zajmuję się 
realizacją projektów, analizą rozwoju polityki, oraz udzielaniem strategicznych rad w negocjacjach w ramach 
ONZ. Interesuje mnie pogłębianie wiedzy na ten temat, publikuje i prowadzę wykłady, między innymi w Departa-
mencie Stanu USA. Prowadziłam międzynarodowe sesje aktualizacji dla delegatów rządowych na negocjacje kli-
matyczne, zdobywając doświadczenie międzynarodowe w krajach arabskich, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie.  

GC: Jakby Pani mogła zachęcić ludzi w kilku zdaniach  aby dbali o środowisko?

NK: Myślę, że w codziennych decyzjach i wyborach, takich jak: wybór rolniczych produktów lokalnych, źródeł 
czystej energii, konserwacji wody, oszczędzaniu prądu, recyclingu i ekologicznego rodzaju transportu; ludzie mają 
największy kolektywny wpływ na środowisko. Zrównoważony rozwój jest w „modzie”: to jest nowoczesny sposób 
na życie, forma etyki, jak i stymulator rozwoju. 

GC: Ostatnie pytanie. Czemu PWSW? Dlaczego odwiedziła pani właśnie naszą uczelnie? 

NK: Postanowiłam udzielić wykładu na PWSW, ponieważ widzę tutaj bardzo duże możliwości. Uczelnia jest 
położona na wschodzie Polski, a w ten obszar trzeba teraz inwestować i rozwijać współpracę w tym zakresie. To 
jest również zgodne ze strategią Unii Europejskiej, aby w tym regionie obudzić ten niesamowity potencjał, który 
posiada wschód Polski, uwzględniając również potencjał młodych ludzie w tym regionie.

Składamy serdecznie podzękowania Pani Natalii Kostus za udzielenie wywiadu dla Polityki Globalnej.
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“Dzień Wykładów Otwartych 2012”
 
 W dniu 27 listopada 2012 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Wschod-
nioeuropejskiej  w  Przemyślu  odbył  się  „Dzień  Wykładów  Otwartych”.

 W tym roku gościliśmy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych m. in. z Lubac-
zowa, Dubiecka, Jarosławia, Radymna oraz Przemyśla. Łącznie przybyło ponad 800 uczniów.

 Studenci “Stosunków Międzynarodowych” na specjalnie przygotowanym stoisku promo-
cyjnym, zaprezentowali bogatą ofertę kształcenia, jak również przybliżyli przyszłym kandydatom na stu-
dia istotę funkcjonowania Instytutu, Koła Naukowego Młodych Dyplomatów oraz  ciekawostki z życia stu-
denckiego.Należy dodać, że kandydat wybierając kierunek “stosunki międzynarodowe” poszerza swoją 
wiedzę w ramach dwóch specjalizacji: bezpieczeństwa międzynarodowe oraz integracji europejskiej.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Andrzeja Essena pt. “Czy waluta EURO ma przyszłość?”.

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chętnie również  brali udział w losowaniu zestawów up-
ominkowych poprzez oddanie swojego głosu w “Konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko PWSW”. 
Nasz kierunek zajął I miejsce w konkusie! Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom którzy oddali głos!

mgr Mateusz Ryś
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Fot. Tomasz Bielański

Relacja z wykładu prof. Oleha Soskina 
pt. “Ukraina po wyborach parlamentarnych”

 W dniu 16 listopada 2012 r. odbył się wykład prof. Oleha Soskina pt. “Ukraina po wyborach parla-
mentarnych”. W wykładzie wzięli udział wykładowcy oraz studenci Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

Fot. Tomasz Bielański

31



_____________________________________________________________________________________
POLITYKA GLOBALNA NR 5

Fot. Tomasz Bielański

Panel dyskusyjny zorganizowany przez Koło Naukowe Młodych Dyplomatów 
pt. “Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012”

 Dnia 6.12.2012 r. Koło Naukowe Młodych Dyplomatów zorganizowało z inicjatywy dr. Pi-
otra Bajora panel dyskusyjny dotyczący sytuacji na Ukrainie po wyborach parlamentarnych.
Podczas spotkania zastanawialiśmy się jak powinny się kształtować relacje pomiędzy Ukrainą a Polską i Unią 
Europejską? Oraz jakie są perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy? 
Debata skierowana była do członków Koła Naukowego Młodych Dyplomatów, wszystkich tych, którzy 
w jakimś stopniu interesują się sprawami Ukrainy, a także do młodzieży ukraińskiej studiującej w 
Polsce. Celem jest zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców na znaczenie ukraińskich wyborów 
oraz ich wpływu na dalsze relacje Ukrainy z Polską i Unią Europejską, zwłaszcza w wymiar-
ze współpracy transgranicznej, w tym w kontekście realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.

 Gościem specjalnym tego spotkania był Pan Sergiy Porovchuk z Instytutu Transformacji Społeczeństwa 
w Kijowie, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o Ukrainie po wyborach parlamentarnych.
Referentami tego spotkania byli: Wasyl Koziar, Mateusz Błachuciak oraz Dmytro Herycz. Zaprezentowali nam oni sprawy 
dotyczące przebiegu, wyników wyborów oraz sytuację wewnętrzną i zewnętrzną po wyborach do Rady Najwyższej.

 Na zakończenie spotkania nawiązano polemikę wraz ze wszystkimi zgromadzonymi uczestni-
kami spotkania oraz z mgr Małgorzatą Kuźbidą, która poszerzyła nasze horyzonty myślowe związane 
z Ukrainą i w ciekawy sposób zapoznała nas z bardziej spornymi kwestiami polityki ukraińskiej.

Iwona Łazor

Fot. Jolanta Myjak
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Relacja ze spotkania ze Starostą Przemyskim panem Janem Pączkiem

 W dniu 6 grudnia 2012 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej 
Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu odbyło się spotkanie ze Starostą Przemyskim panem Janem 
Pączkiem. Tematem spotkania było przybliżenie studentom “stosunków międzynarodowych”  a także struk-
tury  funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz współpracy z jednostkami samorządowymi 
z Niemiec, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Ponadto na spotkaniu została poruszona kwestia przekraczania 
granicy RP przez studentów z Ukrainy. W odpowiedzi na zadawane pytania w tej sprawie Starosta Prze-
myski zobowiązał się poruszyć tą kwestię z komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Anna Prorok

Fot. Tomasz Bielański
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Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta w Przemyślu Panem Janem Słowakiem

 
 W dniu 7 grudnia 2012 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyło się spotkanie 
z Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Przemyślu 
p. Janem Słowakiem. Tematem spotkania była “Specyfika pracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta w Przemyślu”. Spotkanie miało na celu zintegrowanie aktywności środowiska 
akademickiego z podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa-zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej. Dyskutowano o możliwości modyfikacji programu nauczania na kierunkach 
Stosunków Międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego i  obrony cywilnej. 
Po spotkaniu odbył się wykład dla studentów na temat specyfiki pracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta w Przemyślu. W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy Instytutu, pracownicy oraz studenci.

Anna Prorok

Fot. Tomasz Bielański

Spotkanie z funcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 
nt. “Zasad przekraczania granicy państwowej”

 W dniu 13 grudnia 2012 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej  Wyższej Szkoły  Wschod-
nioeuropejskiej zorganizował spotkanie na którym funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granic-
znej w Przemyślu przedstawili i omówili zasady przekraczania granicy państwa oraz funkcjonowania strefy 
Schengen. Dowiedzieliśmy się ,że centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony 
granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego jest Komendant Główny Straży Granicznej, podległy minis-
trowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Powołuje i odwołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. Do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej należy w 
szczególności: kierowanie prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony granicy państwowej oraz kontroli ru-
chu granicznego, analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej, a także nadawanie regulaminów 
organizacyjnych komendom oddziałów oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej, a także nadawanie 
statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej. Studenci twierdzą, że było to jedno z najbardziej interesujących 
spotkań zorganizowanych przez Instytut Stosunków Międzynarodowych , studenci PWSW byli bardzo zaintereso-

wani ich tematyką, wielokrotnie padały pytania do funkcjonariuszy o zakres ich pracy i  doświadczenia .
Anna Prorok
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Spotkanie z mł. insp. Piotrem Nowakowskim ze Straży Miejskiej w Przemyślu

 W dniu 14 grudnia 2012 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyło się spotkanie z funkcjona-
riuszem Straży Miejskiej w Przemyślu mł. insp. Piotrem Nowakowskim. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy 
związane ze specyfiką a także zakresem pracy Straży Miejskiej w Przemyślu. Straż Miejska spełnia służebną rolę 
wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Strażą kieruje 
Komendant powoływany i odwoływany przez zarząd gminy po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie ko-
mendanta wojewódzkiego Policji, natomiast przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). 
Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży, a szczegółową strukturę organizacyjną 
straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy. Nadzór nad działalnością straży sprawuje zarząd 
gminy, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta 
wojewódzkiego Policji. Funkcjonariuszom straży przysługuje umundurowanie oraz wyposażenie służbowe. W 
przypadku nie otrzymania przysługujących składników umundurowania, funkcjonariuszowi straży przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. Spotkanie ze Strażą Miejską było bardzo ciekawym doświadczeniem dla nas , wszyscy z 
uwagą słuchali i zadawali pytania.

Anna Prorok

Fot. Tomasz Bielański
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Wykład Luisa Alberto Ferreyry pt. Kryzys ekonomiczny w Hiszpanii”

 W dniu 21 grudnia 2012 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych PWSW w 
Przemyślu odbył się wykład  Luisa Alberto Ferreyry pt. “Kryzys ekonomiczny w Hiszpanii”. 
Luis Albero Ferreyra jest absolwentem Open University w Londynie oraz doradcą finansowym.

mgr Mateusz Ryś

Fot. Tomasz Bielański
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Spotkanie Opłatkowe Koła Naukowego Młodych Dyplomatów 2012

 W dniu 20 grudnia 2012 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyło 
się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Koło Naukowe Młodych Dyplomatów.
Spotkaniu towarzyszyły wzajemne rozmowy, życzenia i wspólny śpiew pieśni bożonarodzeniowych. 
 
 W spotkaniu, przy łamaniu sie opłatkiem, kolędowaniu i biesiadowaniu wzięli udział Dyrek-
torzy ISM prof. Jarosław Moklak, dr Paweł Trefler, Opiekun KNMD dr Piotr Bajor, mgr Małgorzata 
Kuźbida, mgr Mateusz Ryś oraz zarząd i członkowie Koła Naukowego Młodych Dyplomatów.

Fot. Tomasz Bielański
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Fot. Tomasz Bielański

Fot. Tomasz Bielański

Fot. Daniel Pacuła
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Relacja ze spotkania z prof. dr hab. Janem Święchem - Dziekanem Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 
 W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyło 
się spotkanie z prof. Janem Święchem - Dziekanem Wydziału Historycznego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie.  W spotkaniu pt. “Dlaczego warto studiować na Wydziale History-
cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego” uczestniczyli studenci i wykładowcy PWSW w Przemyślu.

mgr Mateusz Ryś

Fot. Tomasz Bielański
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Fot. Tomasz Bielański

Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego Rzeszów 6-7 kwietnia 2013 r.
 
 Zawody w Rzeszowie stały się już naturalnym, wiosennym uzupełnieniem Festiwalu Biegowego w Krynicy-
Zdroju. Podczas dwudniowego sportowego święta, na trasach biegowych rywalizowało ponad 2100 zawodników. 
 
Wśród zgromadzonych nie zabrakło również naszych studentów. Naszą uczelnie reprezentowali stu-
denci kierunku “stosunki międzynarodowe”:  Amanda Jagiełło, Jakub Gunia, Michał Mokrzycki, Sylwia 
Lato, Karolina Rogała, Edyta Gnap, Olesia Vonsovych, Diana Kadykało oraz Maria Menszczykowa.
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XXII Forum Ekonomiczne - Krynica Zdrój 4-6 września 2012
- relacja z praktyk studenckich

 W dniach 4-6 września 2012 roku odbyło się XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Już po raz 
kolejny, w ramach zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych grupa 38 studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wzięła czynny udział w organizacji tego wydarzenia. 

Od samego początku tworzenia się centrum Forum, praktykanci zostali przydzieleni do poszczególnych sek-
cji których pracę nadzorowali i organizowali koordynatorzy, czyli osoby które od lat pomagają w organizacji Fo-
rum. Koordynatorzy ciągle się nam przyglądali i sprawdzali umiejętność pracy w grupie, zdolności nawiązywania 
kontaktów, pracowitość, a także wywiązywanie się z powierzonych zadań. Musieliśmy wykazać się wieloma ce-
chami związanymi z pracą w grupie m.in. dopasowaniem się do szybkiego tempa i zmiennych warunków pracy. 

Nasz wysiłek, jaki wkładaliśmy w realizację zadań, miał charakter nie tylko fizyczny. Przydatne okazały 
się różnego rodzaju  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących, opanowania, a także na-
byta wcześniej znajomość języków obcych, dzięki której mogliśmy obsługiwać gości zagranicznych.

Wielu z naszych rówieśników oraz przyszłych praktykantów może zadawać sobie pytanie co tak naprawdę 
dają studentowi praktyki na Forum Ekonomicznym ? - odpowiedzi na to pytanie nasuwa się wiele. 

Po pierwsze    , jest  to      doskonała   okazja    do     wymiany    doświadczeń, a     także nabycia     wielu     umiejętności     przydatnych    w    dalszym 
życiu takich jak chociażby możliwość podszkolenia języka, poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi innych narodowości. 

Po   drugie,  praktyki  na  Forum  to  możliwość  poznania  wielu   interesujących  osób,   zarówno  gości  Forum,   jak   i   pracujących 
przy jego organizacji – opiekunów, koordynatorów oraz innych studentów, a także osób z pierwszych stron gazet.

Po trzecie w chwilach wolnych od pracy studenci mają możliwość udziału w różnego rodzaju panelach dys-
kusyjnych, podczas których zostaje poruszanych wiele interesujących tematów. Student podczas takich 
panelów ma możliwość wysłuchania zdań innych znanych osób, ze świata polityki i ekonomii i nie ty-
lko oraz porównania ich z własnymi opiniami, co stanowi dla niego niezwykle cenne doświadczenie.

Podsumowując Forum Ekonomiczne to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zgranej i zor-
ganizowanej współpracy wielu ludzi. Bardzo ważnym elementem niezbędnym przy organizacji tego wydar-
zenia są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka, jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede 
wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które może przyczynić się do dalszego rozwoju 
naszej kariery zawodowej. Jest to niezwykle ważne z uwagi na to, że niedługo wkraczamy na rynek pracy.
Duże zaangażowanie studentów PWSW w praktyki przy organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy, jest 
swoistym przykładem na to, że studenci doceniają możliwości jakie daje udział w Forum oraz dostrzegają to 
jak ważny dla rozwoju ich dalszej kariery zawodowej może być udział w takim przedsięwzięciu.

Daniel Pacuła
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Krzyżówka

1. Mniej niż mms. 
2. Srebrna moneta rzymska 
3. Obraz wczytany do pecata
4. Hasło na szyldzie 
5. Wojskowe ślubowanie 
6. Węgierska puszta 
7. Autentyk, pierwowzór 
8. Punkt szczytowy rozwoju 
9. Alfabet 
10. Miłośnik kultury włoskiej 
11. Płynie przez Lesko 
12. Projektowanie obiektów technicznych 
13. Pecet lub laptop 
14. Próba nawiązania kontaktów pomiędzy państwami 
15. Ostatni prezydent na uchodźctwie 
16. Nauka badająca sposób funkcjonowania społeczeństwa 
17. Nauka projektowania 
18. Nauka badająca zagadnienia językowe 
19. Organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele 

20. Gospodarczo polityczny związek demokratycznych 
państw Europejskich 
21. Przywództwo jednego państwa nad innymi 
22. Sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów 
23. Dobrowolne, samorządne  zrzeszenie o celach niezarob-
kowych 
24. Wyznacza teren danego państwa 
25. Student dawniej 
26. Proces przekształcania się wsi w miasta 
27. Sąsiaduje z nim Kirgistan 
28. Najważniejszy akt w państwie 
29. Np. politologii 
30. Miesiąc imprez studenckich 
31. Złożony proces mający wpływ na wszystkie sfery 
naszego życia 
32. Złagodzenie orzeczonych kar poprzez wydanie aktu 
prawnego 
33. Zimowy lub letni 
34. Ubiega się o to student podczas sesji 

43



_____________________________________________________________________________________
POLITYKA GLOBALNA NR 5

Wykreślanka

Znajdź poniższe hasła. Pozostałe litery czytane pionowo utworzą hasło.  Powodzenia!
Branża

przedsiębiorstwo 
rozwój

edukacja
wydział 
lektorat 
licencjat
obrona

 wykładowca
prawo

 ekonomia 
zarządzanie
 kolokwium

indeks 
zaliczenie

student 
dziekanat 
praktyki 

stowarzyszenie
zainteresowania

specjalizacja 
seminarium

kujon 
stypendium

imprezy 
legitymacja

notatki 
wagary 
zawód 
handel 
moneta 

ferie 
niż 

ocena 
chór 
noc 

ludzie
 hasło 
regaty 

Sudoku

przygotowała: Iwona Łazor
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KOŁO NAUKOWE 
MŁODYCH DYPLOMATÓW 

- DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ !

Studenckie Koło Naukowe Młodych Dyplomatów działające przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych, 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu powstało w 2007 roku z inicjatywy dr Grze-
gorza Zająca - pełniącego wówczas obowiązki dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych.  Pierwszym 
opiekunem Koła Młodych Dyplomatów został  dr Roman Zdybel (2007-2009), następnie funkcję opiekuna koła 
pełnił obecny Wicedyrektor ISM, dr Paweł Trefler (2009-2012) , a w październiku 2012 roku opiekunem Koła 
został dr Piotr Bajor.  Koło Naukowe Młodych Dyplomatów jest niezależną, a jednocześnie neutralną polity-
cznie organizacją studencką, członkami Koła są przede wszystkim studenci Stosunków Międzynarodowych.   

Celami Koła jest budowa integracji studenckiej w środowisku uczelnianym, a także 
i poza nim, wdrażanie członków Koła do pracy naukowej, a także analiza stosunków 
międzynarodowych w kontekście transformacji społeczno-politycznej krk kraju, Europy i Świata.

KNMD w większości składa się ze studentów  Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW, życie 
KNMD opiera się na wielu spotkaniach organizowanych przez władze Koła na których to omawiane są 
sprawy związane z jego dalszym rozwojem. Działalność Koła nie opiera się tylko na redagowaniu czasopis-
ma „Polityka Globalna” ale także na organizacji wielu imprez, spotkań, sympozjów, wykładów oraz konfer-
encji także tych międzynarodowych. Członkowie KNMD organizują również cotygodniowe spotkania na 
których to analizują oraz omawiają aktualnie występujące sytuacje, które mają miejsce na arenie światowej.  

“Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie” - Matka Teresa z Kalkuty

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów to nie tylko sztywne zasady, którymi staramy się kierować i ich przestrzegać, 
to także świetna WSPÓLNA ZABAWA. Jesteśmy bardzo zgranym teamem, wspólnie łączymy przyjemne z 
pożytecznym czego efekty widać na co dzień. Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów 
Instytut Stosunków Międzynarodowych 

Państwowej Wyszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu 
Ul. Tymona Terleckiego 2 (Przemyśl - Bakończyce) 

tel. 16 735 52 40 fax. 735 52 41 
e-mail: knmd@pwsw.pl 

Znajdziesz nas również na facebook.com !


