
Robert Kłosowicz

Problem interwencji militarnych w państwach 
dysfunkcyjnych

Od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej zasada nieinterwencji w wewnętrzne 
sprawy suwerennych państw jest uznawana za podstawę ładu w stosunkach między-
narodowych1. Zasada ta w drugiej połowie XX wieku została potwierdzona kil-
koma rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ, między innymi uchwaloną 
21 grudnia 1965 roku Deklaracją o niedopuszczalności interwencji w sprawy 
wewnętrzne państw oraz ochronie ich niepodległości i suwerenności, Dekla-
racją zasad prawa międzynarodowego z 24 października 1970 roku oraz Deklara-
cją w sprawie niedopuszczalności interwencji i ingerencji w sprawy wewnętrzne 
państw z 9 grudnia 1981 roku2.

W ostatnim dwudziestoleciu zasada ta stała się przedmiotem burzliwej i waż-
nej debaty toczonej przez polityków, naukowców i dziennikarzy, do której za po-
średnictwem mediów została wciągnięta także szeroko rozumiana opinia pub-
liczna. Stało się tak za sprawą kilku głośnych wydarzeń następujących po sobie 
w stosunkowo nieodległym czasie w państwach dotkniętych wysokim stopniem 
dysfunkcyjności: wojny domowej skutkującej katastrofą humanitarną w Somalii 
(1991–1993), ludobójstwa w Rwandzie (1994), masakry w Srebrenicy (Bośnia) 
(1995), zajęcia Freetown (Sierra Leone) i masakry mieszkańców miasta przez re-
beliantów Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego (RUF) (1997), wojny domowej 
w Demokratycznej Republice Konga, która spowodowała katastrofę humanitarną 

1  Artykuł 119 Konstytucji Francji z 1793 roku głosił, że naród francuski „nie będzie ingerował 

w sprawy innych państw”. H.J. Morgenthau, To Intervene or Not to Intervene, „Foreign Aff airs”, April 

1967, s. 92.
2  United Nations General Assembly Resolution 2131(XX). Declaration on the Inadmissibility of 

Intervention in the Domestic Aff airs of States and the Protection of Th eir Independence and Sovere-

ignty, 21.12.1965, http://www.un-documents.net/a20r2131.htm (dostęp: 5.02.2013); United Nations 

General Assembly Resolution 103 (XXXVI). Declaration on the Inadmissibility of Intervention and 

Interference in the Internal Aff airs of States, 9.12.1981, za: http://www.un.org/documents/ga/res/36/

a36r103.htm (dostęp: 5.02.2013); B. Barnaszewski, Charakter kryzysów politycznych i militarnych 

w dobie postbiegunowego podziału świata w świetle uwarunkowań międzynarodowych, [w:] D.S. Koze-

rawski (red.), Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa między-

narodowego w latach 1948–2004, Toruń 2006, s. 22–24.
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w latach 1996–1997 i 1998–2003, zamachów terrorystycznych na ambasady USA 
w Kenii i Tanzanii (1998), wydarzeń w Kosowie (1999), zamachów terrorystycz-
nych w USA (2001). Wspomniane wydarzenia spowodowały zmianę stanowisk 
co do suwerenności państwa i jej nienaruszalności jako gwarancji stabilności 
w stosunkach międzynarodowych3. 

To o tyle istotne, że stabilność jest uznawana za jedną z najbardziej pożąda-
nych wartości w stosunkach międzynarodowych, czego potwierdzeniem są liczne 
dokumenty regionalnych i globalnych organizacji międzynarodowych, zawiera-
jące takie sformułowania, jak „promocja stabilności”, „poszukiwania stabilności”, 
„wyzwania stabilności”4.

Zmianę podejścia do suwerenności państwa można wyraźnie zauważyć 
w stanowiskach zajmowanych w latach dziewięćdziesiątych przez sekretarzy ge-
neralnych ONZ. Javier Pérez de Cuéllar wyraził pogląd, że zasada nieingerowa-
nia w sprawy wewnętrznej jurysdykcji państw nie może być uznana za barierę 
ochronną, za którą mogłyby być dokonywane bezkarne lub systematyczne naru-
szenia praw człowieka. Wtórował mu jego następca na urzędzie Butrus Ghali, któ-
ry w dokumencie Agenda for Peace z 1992 roku zaznaczał, że co prawda suweren-
ność i integralność terytorialna w dalszym ciągu stanowią podstawę stosunków 
międzynarodowych, minął już jednak czas absolutnej i wyłącznej suwerenności. 
W 1999 roku Kofi  Annan w swoim wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym 
ONZ wyraził pogląd, że suwerenność państwa jest redefi niowana przez siły glo-
balizacji i współpracy międzynarodowej. Następuje zatem powszechne zrozumie-
nie, że państwo powinno służyć ludziom, a nie na odwrót”5.

W wyniku wspomnianych wydarzeń z lat dziewięćdziesiątych doszło do po-
ważnej i bardzo nagłośnionej międzynarodowej debaty oraz rewizji zasady nie-
interwencji, w wyniku czego społeczność międzynarodowa zaczęła dopuszczać 
interwencje zbrojne jako prawnie i moralnie uzasadnione w wyjątkowych oko-
licznościach oraz po wyczerpaniu się możliwości zastosowania innych środków. 
Do przypadków takich zaliczono akty ludobójstwa, upadek państwa skutkują-
cy przewlekłym kryzysem wewnętrznym i anarchią, łamanie praw człowieka 
i zagrożenie dla pokoju międzynarodowego. Interwencja w takich przypadkach 
powinna być zaaprobowana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ6. W sytuacji gdy 

3  Problematyka jest przedmiotem analizy w książce J. Zajadły Dylematy humanitarnej inter-

wencji. Historia – etyka – polityka – prawo, Gdańsk 2005, oraz A. Domagały, Interwencja humanitar-

na w stosunkach międzynarodowych, Bydgoszcz–Wrocław 2008, a także J. Kranza Wojna, pokój czy 

uspokajanie? Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej, Warszawa 2006.
4  M. Pietraś, Reżimy międzynarodowe jako czynnik stabilizacji środowiska międzynarodowego, 

[w:] I. Stawowy-Kawka (red.), Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych 

na początku XX wieku, Kraków 2009, s. 40.
5  J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji…, op. cit., s. 15–16.
6 „Interwencja humanitarna jest usprawiedliwiona, kiedy jest odpowiedzią na czyny, które 

wstrząsają sumieniem ludzkości”. Według M. Walzera każde państwo, które jest świadkiem ludo-

bójstwa i może je powstrzymać, ma moralny obowiązek to uczynić bez czekania na zgodę ONZ. 

M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010, s. 175.
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mamy do czynienia z państwem o wysokim stopniu dysfunkcyjności, będącym 
w stanie anarchii, na którego obszarze dochodzi do aktów ludobójstwa, podmioty 
zewnętrzne zdecydowanie powinny interweniować i zasada suwerenności nie po-
winna być wówczas ku temu przeszkodą. W 2005 roku Panel Wysokiego Szczeb-
la do spraw Zagrożeń, Wyzwań i Zmian sformułował normę „uznającą istnienie 
zbiorowej międzynarodowej odpowiedzialności za ochronę (…) ludności cywil-
nej przed konsekwencjami wojny i nadużyć praw człowieka”. Odpowiedzialność 
ta miałaby zatem spoczywać na wspomnianej już Radzie Bezpieczeństwa, która za 
każdym razem autoryzowałaby taką interwencję wojskową7.

Interwencja humanitarna w wymiarze wojskowym w państwach dotkniętych 
upadłością instytucji państwowych jest zwykle uruchamiana w przypadkach: 

– gdy drastycznie łamane są prawa człowieka (Demokratyczna Republika 
Konga, Sudan),

– gdy trwający konfl ikt zagraża programom pomocy humanitarnej (Somalia, 
Sudan) bądź stopień anarchii doprowadza do takiej kryminalizacji pań-
stwa, że organizacje pomocowe nie mogą skutecznie wypełniać swojej misji 
(Haiti), Republika Środkowoafrykańska

– gdy anarchia powstała na skutek upadku instytucji państwa destabilizuje 
region (Somalia, Mali, Demokratyczna Republika Konga, Republika Środ-
kowoafrykańska),

– gdy obszar państwa w stanie upadku staje się przestrzenią aktywności ak-
torów niepaństwowych, którzy przez swoją działalność, zwykle taką jak 
terroryzm, przestępczość zorganizowana lub proliferacja broni masowego 
rażenia, zagrażają społeczności międzynarodowej (Afganistan, Somalia, 
Mali). 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki mogą w państwie o wysokim stopniu 
dysfunkcyjności występować jednocześnie, jak to się dzieje obecnie w Somalii.

Fenomen dysfunkcyjności państwa stał się przedmiotem badań nad bezpie-
czeństwem, wpisując się w szeroki nurt rozważań na temat rozpoznania źródeł 
zagrażających światowemu ładowi, który ma być oparty na pokoju, współpracy 
i stabilności. Lepsze zrozumienie w wymiarze praktycznym uwarunkowań powo-
dujących konfl ikty i czynników destabilizujących współczesne stosunki między-
narodowe ma służyć wypracowaniu efektywnych strategii budowania pokoju 
międzynarodowego nie tylko w wymiarze globalnym, ale również regionalnym8. 
Tym zapewne między innymi należy tłumaczyć bezprecedensowy wzrost liczby 
interwencji wojskowych ONZ na przełomie XX i XXI wieku.

Wielu badaczy dostrzega, że daleko posunięta dysfunkcyjność państw prowa-
dząca w skrajnych przypadkach do ich upadku istniała już w okresie zimnej wojny, 
tylko interpretacje tego zjawiska były inne. Mocarstwa rywalizujące w atmosferze 

7  J.S. Nye Jr., Konfl ikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, 

s. 227–228.
8  W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 20.
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zimnowojennych zmagań angażowały się na obszarze państw Trzeciego Świata, 
mając na uwadze przede wszystkim osłabienie wpływów przeciwnika, doprowa-
dzając często do zaogniania sytuacji politycznej w tych państwach i długoletnich 
wojen domowych wyniszczających kraje i zamieszkującą je ludność (Afganistan, 
Angola, Mozambik, Namibia, Kambodża, Nikaragua, Salwador). Wojny lokalne 
stanowiły dla zwalczających się bloków polityczno-militarnych swoisty poligon 
doświadczalny dla testowania przeciwników i pozyskiwania sojuszników nawet 
wśród państw położonych na światowych peryferiach9. Rywalizujące w skali glo-
bu mocarstwa fi nansowały i wspierały krwawe reżimy uznane za sojusznicze, nie 
zważając na kwalifi kacje moralne przywódców, takich jak Jean-Bédel Bokassa 
(Republika Środkowoafrykańska), Mobutu Sese Seko (Zair), Idi Amin (Uganda), 
Mohammed Siad Barre (Somalia) czy Haile Mariam Mengistu (Etiopia). Wymie-
nieni dyktatorzy pozostawili rządzone przez siebie państwa w opłakanym stanie 
(wszystkie obecnie znajdują się w pierwszej dwudziestce najbardziej dysfunk-
cyjnych państw świata). Po obu stronach żelaznej kurtyny przymykano oczy na 
okrucieństwa i łamanie praw człowieka w tzw. państwach sojuszniczych. Opinia 
publiczna Zachodu była karmiona propagandą o naturalnej skłonności państw 
Trzeciego Świata do anarchii i konfl iktów, a także argumentem, że są elementem 
zimnowojennej batalii, w której dopuszcza się poświęcenie praw człowieka miej-
scowej ludności w imię zapewnienia bezpieczeństwa narodowego społeczeństw 
Zachodu i zatrzymania komunizmu10. Społeczeństwom za żelazną kurtyną wma-
wiano, że pomoc – w dużej części wojskowa – płynie w ramach bratniej pomocy 
narodom walczącym z imperializmem. Działalność ONZ była często paraliżowa-
na, gdy w Radzie Bezpieczeństwa zasiadający po przeciwnych stronach przedsta-
wiciele ZSRR i Chin oraz USA, Wielkiej Brytanii i Francji wzajemnie torpedowali 
wysuwane przez przeciwników inicjatywy. W rezultacie ONZ nie mogła sku-
tecznie funkcjonować i reagować na kryzysy często wywoływane zimnowojenną
rywalizacją bądź też powstałe w wyniku podsycanych konfl iktów wewnętrznych, 
do których dorabiano zimnowojenną ideologię.

Wydawało się, że wraz z upadkiem muru berlińskiego nadeszła era współ-
pracy defi niowana przez nowy porządek światowy pod przywództwem USA, 
co miało rozpocząć budowę nowej jakości w stosunkach międzynarodowych op-
artej na współpracy i pomocy dla państw dysfunkcyjnych, ubogich i ogarniętych 
konfl iktem. Pierwszą próbą i zarazem ostrzeżeniem była operacja humanitarna 
w Somalii realizowana pod auspicjami ONZ. Oceniano, że w kraju tym jesienią 
1992 roku w wyniku walk, głodu i chorób 4,5 miliona ludzi wymagało natych-
miastowej pomocy humanitarnej. Dodatkowo 1,5 miliona z nich utraciło dach 
nad głową, stając się zewnętrznymi i wewnętrznymi uchodźcami. Społeczność 

9  R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] R. Zięba 

(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 23.
10  T. Farrell, Interwencje humanitarne i operacje pokojowe, [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, 

E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, 

Kraków 2009, s. 344.
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międzynarodowa próbowała pomóc cierpiącej głód ludności cywilnej Somalii, 
lecz według szacunków ONZ blisko 80% pomocy humanitarnej w postaci żyw-
ności i lekarstw padała łupem zbrojnych ugrupowań i rabusiów. Było jasne, że 
pomoc organizacji charytatywnych będzie skuteczna tylko wtedy, gdy na walczą-
cych frakcjach zostanie wymuszony pokój i nastąpi ich rozbrojenie11. Skutkowało 
to propozycją wysłania do Somalii liczniejszych sił pokojowych. Rozważano też 
rozszerzenie zadań błękitnych hełmów nie tylko na ochronę transportów i dys-
trybucji żywności, lecz także na utrzymywanie pokoju. Sekretarz Generalny ONZ 
Butrus Ghali był zdania, że dowództwo nad taką operacją należy powierzyć Sta-
nom Zjednoczonym ze względu na ich potencjał militarny. Rada Bezpieczeństwa 
ONZ uchwaliła z początkiem grudnia rezolucję nr 794, w której przyjęła opraco-
wany przez Pentagon projekt operacji pod kryptonimem „Przywrócić Nadzieję” 
(Restore Hope). Mimo przewagi technologicznej i indywidualnego wyszkolenia 
amerykańskich żołnierzy wspieranych przez kontyngenty innych państw nie uda-
ło się zaprowadzić pokoju w Somalii. Z czasem wojskom ONZ coraz trudniej było 
utrzymywać pozycje w głębi kraju i chronić punkty dystrybucji żywności przed 
atakami bojówek. Co gorsza, w spokojnym jak dotąd Mogadiszu w początkach 
stycznia 1993 roku zaczęło dochodzić do ataków bojówek Mohameda Farraha
Aidida na posterunki amerykańskie. Nieudana operacja schwytania najsilniejsze-
go watażki zakończyła się starciem zbrojnym w Mogadiszu, w którego wyniku 
zostały zestrzelone dwa śmigłowce Black Hawk, życie straciło 12 Amerykanów, 
a ponad 70 zostało rannych. Wydarzenia te odbiły się głośnym echem w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie podniosły się liczne głosy o konieczności ewakuacji amery-
kańskich jednostek z Somalii12. 

Lekcja somalijska miała ogromne konsekwencje dla państw słabych i dysfunk-
cyjnych, powodując bierność USA i państw Zachodu w sytuacjach kryzysowych, 
które nie były bezpośrednio związane z żywotnymi interesami Stanów Zjedno-
czonych i Europy. Zresztą uwagę polityków Zachodu skupiały wówczas przede 
wszystkim wypadki na Bałkanach, gdzie w wyniku rozpadu Jugosławii doszło do 
krwawej wojny skutkującej aktami ludobójstwa i czystkami etnicznymi. Na ob-
szarze Kosowa w 1999 roku Sojusz Północnoatlantycki przeprowadził operację 
wojskową, która wywołała burzliwe doktrynalne spory na temat granic i legal-
ności stosowania interwencji humanitarnej13. Skutkiem tego było między innymi 
pozostawienie samym sobie leżących na światowych peryferiach takich państw, 
jak Somalia czy Afganistan, oddając pole ekstremistom bądź anarchii. Ten grzech 
zaniechania skutkował licznymi katastrofami humanitarnymi i aktami ludobój-
stwa (Rwanda), a także dewastacją światowego dziedzictwa kulturowego, które 
wstrząsnęły opinią publiczną na całym świecie (Afganistan). W Afganistanie ta-

11  J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji…, op. cit., s. 151.
12  R. Kłosowicz, U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kra-

ków 2008, s. 250–256.
13 Interwencja zbrojna w Jugosławii w roku 1999 nazwana jest pierwszą wojną o prawa człowie-

ka. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 122.
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libowie wprowadzili prawo szariatu, i łamiąc prawa człowieka, stali się decyden-
tami życia i śmierci mieszkańców tego kraju. Nie zawahali się także, by z powo-
dów religijnych zniszczyć wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO dwa posągi Buddy z III wieku14. Wydarzenie to było 
następnym aktem, który wstrząsnął światową opinią publiczną, i zostało bardzo 
nagłośnione przez media. Mimo głosów oburzenia i krytyki płynących z całego 
świata pod adresem władz w Kabulu w rzeczywistości nie zrobiono jednak nic. 
Wysadzenie posągów nastąpiło 8 marca 2001 roku, prawie dokładnie na pół roku 
przed przygotowanymi przez Al-Kaidę w Afganistanie samobójczymi atakami 
terrorystycznymi na World Trade Center w Nowym Jorku i siedzibę Pentagonu 
w Waszyngtonie. Trzeba było dopiero takiego wstrząsu, by świat zrozumiał, że 
przestrzeń pozostawiona poza kontrolą społeczności międzynarodowej może zo-
stać wypełniona przez agresywny fanatyzm, którego skutki mogą być dużo bar-
dziej dalekosiężne niż cierpienia lokalnej ludności.

Problem państw dysfunkcyjnych w debacie o strategii NATO

wobec nowych wyzwań

Sojusz Północnoatlantycki jest obecnie największym i najpotężniejszym sojuszem 
militarno-politycznym na świecie. Nowe wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa 
międzynarodowego, przed jakimi świat stanął pod koniec XX wieku, przynios-
ły przełom w sposobie myślenia o bezpieczeństwie międzynarodowym i roli, 
jaką powinno ono odgrywać. W zaistniałej sytuacji NATO musiało zmierzyć się 
z problemem reformy strategii militarnej, w świecie bowiem, jaki wyłonił się po 
upadku muru berlińskiego, dotychczasowa strategia odstraszania przestała speł-
niać swoją funkcję15. Jednocześnie w tym okresie nasiliło się zjawisko tzw. upad-
ku państw, które nabrało nowego znaczenia po zamachach terrorystycznych
z 11 września 2001 roku i zaczęło być przez NATO postrzegane jako jedno z najpo-
ważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym 
świecie. Zwiększające się przestrzenie niestabilności w Trzecim Świecie i spadek 
zdolności państw do regulowania przebiegu procesów społecznych i życia poli-
tycznego na własnym terytorium, dający podmiotom pozapaństwowym możli-
wość rozbudowy struktur transnarodowych i zwiększenia aktywności, a ponadto 
przeciagające się konfl ikty wewnętrzne prowadzące do aktów ludobójstwa, jak to 
się działo w Liberii, Sierra Leone, Bośni czy Rwandzie, wstrząsały opinią pub-
liczną państw Zachodu, która domagała się zdecydowanej reakcji swych rządów, 
a te nie mogły już dłużej pozostawać obojętne. Wydarzeniami, które w najwięk-
szym stopniu zbulwersowały opinię publiczną, były akty ludobójstwa w Rwandzie 

14  A. Rashid, Aft er 1,700 years Buddhas fall to Taliban dynamite, „Daily Telegraph”, 12.03.2001, 

za: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/1326063/Aft er-1700-years-Bud-

dhas-fall-to-Taliban-dynamite.html (dostęp: 24.04.2013).
15  J.L. Jones, Przekształcanie struktury wojskowej NATO, „Przegląd NATO”, wiosna 2004, 

za:  http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/polish/military.html (dostęp: 25.04.2013).
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i Bośni. W pierwszym wypadku siły Narodów Zjednoczonych zostały wycofane 
decyzją sekretarza ONZ Kofi ego Annana, co w rezultacie doprowadziło do ma-
sakry około 800 tysięcy osób z plemienia Tutsi pozbawionych ochrony błękit-
nych hełmów. W drugim nastąpiła kompromitacja wojsk ONZ w Bośni, gdy przy 
biernej postawie holenderskich żołnierzy doszło do masakry ludności cywilnej 
w Srebrenicy16.

Stało się jasne, że w tej sytuacji największa organizacja obronna państw Za-
chodu – Sojusz Północnoatlantycki – stanęła przed nowymi wyzwaniami i musi 
przeorientować swoją strategię. Zarządzanie kryzysowe w państwach znajdują-
cych się w najwyższym stadium dysfunkcyjności wymagało bowiem nie tylko 
operacji o charakterze militarnym, ale także działań zmierzających do odbudowy 
państwa. Należało zatem rozbudować agendy cywilne do operacji humanitarnych 
i rozwoju (obecnie takim przykładem mogą być Regionalne Zespoły Odbudo-
wy w Afganistanie – Provincial Reconstruction Teams). Porozumienie polityczne 
w tej sprawie zostało przyjęte podczas spotkania szefów państw NATO w Rzymie 
w 1991 roku, a kilka lat później podczas szczytu waszyngtońskiego zostało ogło-
szone jako nowa koncepcja strategiczna. Dokument ten defi niował nowe zagroże-
nia i wyzwania dla bezpieczeństwa, nie kwestionując przy tym fundamentalnych 
funkcji Sojuszu. Jednocześnie NATO wzięło na siebie ciężar wspierania bezpie-
czeństwa, stabilności i zapobiegania konfl iktom przez przeprowadzanie opera-
cji pokojowych oraz interwencji humanitarnych poza swoim obszarem manda-
towym. NATO miało w pewnym sensie stać się ramieniem zbrojnym Zachodu, 
który uznał, że na nim w coraz większym stopniu spoczywa obowiązek wspiera-
nia państw słabych i niezdolnych do kontroli swojego terytorium17. Wydarzenia 
z lat 90. XX wieku – konfl ikty w Rogu Afryki, na Bałkanach czy w Rwandzie – 
wskazywały, że zjawiska związane z upadkiem władzy państwowej w poszczegól-
nych krajach, takie jak fale uchodźców, masowe zbrodnie czy konfl ikty zbrojne 
i etniczne przenoszące się do sąsiednich krajów, nie tylko destabilizowały region, 
ale w coraz większym stopniu zagrażały bezpieczeństwu w wymiarze światowym. 
Mimo świadomości wymienionych wyżej niebezpieczeństw państwa członkow-
skie NATO jakby nie w pełni dostrzegały w nich zagrożenia dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego w wymiarze globalnym i przed 11 września 2001 roku pa-
nowała opinia, że państwa dysfunkcyjne stanowią przede wszystkim problem 
humanitarny i destabilizujący regiony głównie w Afryce Subsaharyjskiej i Azji 
Południowej. Spektakularny atak na USA podjęty przez organizację terrorystycz-
ną Al-Kaida, przygotowującą swój plan w państwie o wysokim stopniu dysfunk-
cyjności, jakim jest Afganistan, dobitnie uświadomił społeczności międzynaro-
dowej, że państwa te zagrażają destabilizacją nie tylko w wymiarze regionalnym, 

16  Holandia pozwana za masakrę w Srebrenicy, „Gazeta Wyborcza”, 5.06.2007, za: http://wiado-

mosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,4201464.html (dostęp: 7.11.2011).
17  B. Madej, Ewolucja strategii militarnej NATO, za: http://www.kwsm.uni.wroc.pl/pdf/rola_

europy_sr_wsch/ewoluca_strategii_nato.pdf (dostęp: 30.11.2012).
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lecz także globalnym. Od tej pory państwa takie nie były już postrzegane przez 
Zachód tylko przez pryzmat problemu humanitarnego i regionalnego, ale stały się 
elementem globalnej strategii bezpieczeństwa. 

W Stanach Zjednoczonych i Europie po zamachach z 11 września 2001 roku 
rozpoczęła się poważna debata na temat konieczności większego zaangażowania 
się w rozwiązywanie kryzysów państw o wysokiej dysfunkcyjności. Można tu 
wskazać na strategię bezpieczeństwa narodowego USA z września 2002 roku, któ-
ra zobowiązała rząd amerykański do zajęcia się problemem tzw. państw upadłych. 
Zwrócono uwagę, że w krajach tych – przez upadek instytucji państwowych, anar-
chię oraz brak jakiejkolwiek kontroli czynników międzynarodowych – sprzyjające 
warunki rozwoju mogą znaleźć grupy terrorystyczne. Państwa te mogą stanowić 
także dogodne miejsce dla przemytu broni masowego rażenia. Zwalczanie tego 
typu zagrożeń stało się jednym z celów polityki bezpieczeństwa USA po zama-
chach z 11 września 2001 roku18. Nastąpiła w pewnym sensie redefi nicja państwa 
upadłego, które w oczach polityków i społeczeństw Zachodu stało się jednym 
z głównych zagrożeń dla współczesnego świata. 

Spotkanie NATO w Pradze w 2002 roku nawiązywało do Strategii Bezpieczeń-
stwa Narodowego USA. W jego wyniku zostało uruchomione przez państwa So-
juszu tzw. zobowiązanie w dziedzinie zdolności, którego celem było wzmocnienie 
potencjału wojskowego NATO oraz zagwarantowanie europejskim siłom zbroj-
nym wyposażenia umożliwiającego sprawne i szybkie przemieszczanie19. Ważnym 
krokiem pod tym względem było także powołanie Sił Odpowiedzi NATO (NATO 
Response Force – NRF). Stały się one podstawą potencjału ekspedycyjnego Soju-
szu, umożliwiającego radzenie sobie z całym wachlarzem misji: od tradycyjnych 
działań wojennych prowadzonych na pełną skalę (w związku z obroną zbiorową 
wynikającą z artykułu 5) do operacji wspierających działania humanitarne w od-
ległych regionach świata20. Przełomowym aspektem w powołaniu NRF jest fakt, 
że są to stałe siły (w odróżnieniu od sił NATO tworzonych doraźnie) przezna-
czone do natychmiastowego wykorzystania w ramach dowolnej misji, jaką Rada 
Północnoatlantycka uzna za stosowną21.

Przewodnim tematem kolejnego spotkania przywódców państw NATO w Ry-
dze, które odbyło się w dniach 28–29 listopada 2006 roku, było nie tylko omówie-
nie trudności, jakie napotkała kierowana przez Sojusz misja ISAF w Afganistanie, 
lecz także próba podjęcia inicjatyw mających za zadanie wojskową transformację 

18  Th e National Security Strategy of the United States of America, 17.09.2002, White House, 

Washington, za: http://www.whitehouse.gov/nsc/nssall.html (dostęp: 5.12.2012). 
19  P. van Ham, Analiza, „Przegląd NATO”, za: http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/

polish/analysis_pr.html (dostęp: 20.10.2012).
20  M. Bartoli, Ciągła transformacja NATO, „Przegląd NATO”, jesień 2006, za: http://www.nato.

int/docu/review/2006/issue3/polish/art3.html (dostęp: 21.10.2012).
21  J.L. Jones, Przekształcanie struktury wojskowej NATO, „Przegląd NATO”, wiosna 2004,

za: http://www.nato.int/docu/review/2004/issue1/polish/military_pr.html (dostęp: 10.12.2012).
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Paktu Północnoatlantyckiego w kierunku misji ekspedycyjnych22. Sekretarz gene-
ralny NATO Jaap de Hoop Scheff er w wywiadzie udzielonym przed szczytem sze-
fów rządów państw NATO w Rydze wyraził opinię, że nowa koncepcja musi brać 
pod uwagę zintegrowane podejście (comprehensive approach) i wykorzystywać 
środki nie tylko wojskowe, ale i na przykład ekonomiczne. Państwa członkowskie 
winny uwzględniać równowagę między wspólną obroną terytorialną i misjami 
ekspedycyjnymi. Najlepiej oddają to zresztą jego słowa:

Obrona terytorialna pozostaje kluczową funkcją, ale po prostu nie możemy już na dłuższą 

metę chronić naszego bezpieczeństwa bez odniesienia się do potencjalnych źródeł ryzyka 

i zagrożenia, które powstają daleko od naszych granic. Albo podejmiemy się rozwiązy-

wania tych problemów w czasie i miejscu ich powstawania, albo zawitają one w końcu do 

naszych drzwi23. 

Szczyt w Rydze w istocie był ważnym krokiem w budowie porozumie-
nia w sprawie kształtu i charakteru przyszłych wspólnych misji sojuszniczych. 
Za główne zagrożenia w nadchodzącej dekadzie uznano terroryzm, proliferację, 
kryzysy regionalne i państwa upadłe. 

Podczas szczytu NATO w Strasburgu i Kehl w kwietniu 2009 roku podjęto pra-
cę nad nową koncepcją strategiczną Sojuszu Północnoatlantyckiego, która miała 
być odpowiedzią na zagrożenia jego członków w zmieniających się warunkach 
międzynarodowych24. Powołana „grupa mędrców NATO” z byłą sekretarz stanu 
USA Madeleine Albright w maju 2010 roku przekazała sekretarzowi generalnemu 
NATO wypracowany dokument, który stał się podstawą nowej koncepcji stra-
tegicznej Paktu Północnoatlantyckiego, zatwierdzonej podczas szczytu Sojuszu 
w Lizbonie 19–20 listopada 2010 roku25. Najważniejsze postanowienia dokumen-
tu nowej strategii dotyczące misji pozaeuropejskich, głównie w krajach objętych 
konfl iktami i kryzysami, zobowiązywały Sojusz

(…) do zapobiegania kryzysom, opanowywania konfl iktów i stabilizowania sytuacji po-

konfl iktowych, włączając w to bliższą współpracę z naszymi międzynarodowymi part-

nerami, szczególnie Organizacją Narodów Zjednoczonych i Unią Europejską. NATO ma 

unikatowy i sprawny zestaw politycznych i wojskowych zdolności, aby reagować na pełne 

spektrum kryzysów – przed, w czasie i po konfl iktach. NATO będzie: aktywnie stosować 

odpowiednią kombinację politycznych i wojskowych narzędzi w celu udzielania pomocy 

w opanowywaniu rozwijających się kryzysów, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo 

Sojuszu, zanim nastąpi ich eskalacja w konfl ikty; wygaszać trwające konfl ikty, które wpły-

22  M. Madej, Szczyt NATO w Rydze, „Biuletyn PISM”, 30 listopada 2006, nr 70 (410), za: http://

www.pism.pl/fi les/?id_plik=554 (dostęp: 2.12.2012).
23  J. de Hoop Scheff er, Refl eksje na temat szczytu Sojuszu w Rydze, „Przegląd NATO”, zima 2006, 

za: http://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/polish/art1.html (dostęp: 14.10.2012).
24  Strasbourg – Kehl Summit strengthens Transatlantic Link and looks at NATO’s future challenges, 

NATO, 4.04.2009, za: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52845.htm (dostęp: 25.04.2013).
25  Nowa Koncepcja Strategiczna NATO, za: http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/2694/Koncepcja_

Strategiczna_NATO_tlumaczenie.html (dostęp: 17.09.2011).
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wają na bezpieczeństwo Sojuszu; wspierać umacnianie stabilności w sytuacjach pokonfl ik-

towych tam, gdzie przyczynia się to do bezpieczeństwa euroatlantyckiego26.

O wadze, jaką do nowych wyzwań przykładali twórcy dokumentu, świadczy 
to, że w koncepcji strategicznej Sojuszu osobne miejsce poświęcono bezpieczeń-
stwu przez zarządzanie kryzysowe, a jego założenia zostały zawarte w punktach 
20–24 dokumentu:

20. Kryzysy i konfl ikty poza granicami NATO mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie 

dla bezpieczeństwa terytorium i społeczeństw Sojuszu. Dlatego NATO będzie angażować 

się tam, gdzie to możliwe i konieczne, aby zapobiegać kryzysom, opanowywać je, stabilizo-

wać sytuacje pokonfl iktowe oraz wspierać procesy odbudowy.

21. Doświadczenia z operacji NATO, w szczególności w Afganistanie i na Bałkanach 

Zachodnich świadczą jasno, że wszechstronne polityczne, cywilne i wojskowe podejście 

jest niezbędne do efektywnego zarządzania kryzysowego. Sojusz będzie angażował się ak-

tywnie wraz z innymi międzynarodowymi aktorami przed, w czasie i po kryzysach, aby 

promować wspólną analizę, planowanie i prowadzenie działań w terenie w celu zapewnie-

nia maksymalnej spójności i efektywności całości międzynarodowych wysiłków.

22. Najlepszym sposobem opanowywania konfl iktów jest zapobieganie im, zanim się 

pojawią. NATO będzie ciągle monitorować i analizować międzynarodowe środowisko, aby 

przewidywać kryzysy i, gdzie to właściwe, podejmować aktywne kroki w celu zapobiegania 

im, zanim przerodzą się w większe konfl ikty.

23. Tam, gdzie zapobieganie okaże się nieskuteczne, NATO będzie przygotowane 

i zdolne do zapanowania nad trwającymi działaniami wojennymi. NATO posiada unikato-

we zdolności w sferze opanowywania konfl iktów, włączając w to niezrównane zdolności do 

rozmieszczania i utrzymywania znaczących sił wojskowych w polu. Operacje prowadzone 

pod egidą NATO wskazują, że Sojusz może wnieść istotny wkład do wysiłków w zakresie 

międzynarodowego opanowywania konfl iktów.

24. Nawet wówczas, gdy konfl ikt zbliża się do końca, międzynarodowa społeczność 

często musi zapewnić ciągłe wsparcie, aby stworzyć warunki do trwałej stabilności. NATO 

będzie przygotowane i zdolne do wniesienia wkładu na rzecz stabilizacji i rekonstrukcji, 

w ścisłym współdziałaniu i konsultacji, gdziekolwiek to możliwe, z innymi właściwymi 

podmiotami międzynarodowymi27.

Wspomniany już wcześniej raport określił także miejsca na świecie szczegól-
nie narażone na wybuch konfl iktu zbrojnego w najbliższej dekadzie. Wśród tych 
regionów i państw znalazły się Bałkany, Kaukaz i Bliski Wschód. W Afryce za-
uważalny jest pewien postęp w zmaganiu się z konfl iktami społecznymi i nieefek-
tywnością rządów, jak jednak twierdzą autorzy raportu, wciąż jeszcze na konty-
nencie tym istnieje wiele punktów zapalnych, do których zaliczono takie państwa, 
jak Somalia, Sudan i Demokratyczna Republika Konga. Na obszarze Azji zwró-
cono uwagę na dwa główne źródła destabilizacji: Afganistan oraz nasilającą się 
rywalizację pomiędzy dwoma państwami atomowymi – Indiami i Pakistanem, 
w sytuacji gdy to drugie jest państwem o wysokim stopniu dysfunkcyjności, a tak-

26  Ibidem.
27  Ibidem.
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że niebezpieczny reżim w Korei Północnej, który w swoim arsenale posiada broń 
nuklearną28. Podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Lizbonie podkreś-
lono wagę operacji reagowania kryzysowego dla Sojuszu, zrównując go z trady-
cyjną funkcją obrony sojuszniczej, czego najlepszym przykładem jest trwająca
od 2003 roku operacja ISAF w Afganistanie29.

Założenia nowej koncepcji strategicznej NATO są zbieżne z zapisami Europej-
skiej Strategii Bezpieczeństwa, co jest o tyle istotne, że przecież większość państw 
członków Sojuszu Północnoatlantyckiego to państwa europejskie. Wśród tych 
zbieżnych celów znalazło się ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
międzynarodowe przez przeciwstawienie się takim zagrożeniom, jak konfl ikty 
regionalne, terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia, przestępczość zorga-
nizowana, państwa upadające oraz wybuchające w nich i w ich sąsiedztwie kon-
fl ikty30.

W okresie między szczytem Sojuszu w Lizbonie a spotkaniem w Chicago odby-
ły się trzy ważne wydarzenia na arenie międzynarodowej, które z punktu widzenia 
omawianego tematu odegrały kluczową rolę dla NATO, wywołując późniejszą de-
batę na spotkaniu przedstawicieli rządów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego: 
(1) „arabska wiosna”, (2) światowy kryzys fi nansowy, (3) przesunięcie amerykań-
skiego strategicznego zainteresowania z Europy w rejon Azji i Pacyfi ku31. 

Wydarzenia w Afryce Północnej związane z „arabską wiosną” zaskoczyły pań-
stwa Sojuszu. Przy okazji debaty dotyczącej interwencji NATO w Libii doszło do 
ujawnienia się rozbieżnych stanowisk w kwestii Afryki i ewentualnych misji So-
juszu na tym obszarze. 

Największa liczba państw dysfunkcyjnych znajduje się na kontynencie afry-
kańskim, tymczasem w sprawie ewentualnych misji w Afryce część decydentów 
NATO uznała, że żaden z kryzysów afrykańskich, jaki wystąpił w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat, nie zagrażał bezpośrednio interesom strategicznym ani bez-
pieczeństwu państw członkowskich NATO, nie spowodował też bezpośrednich 
konsekwencji związanych z terroryzmem międzynarodowym. Ich zdaniem 
Afryka pozostaje w gestii szerszej wspólnoty międzynarodowej – ONZ i Unii
Afrykańskiej (UA). Inni uważają, że w zglobalizowanym świecie – szczególnie po 
wydarzeniach z 11 września 2001 roku – w obliczu coraz większych wpływów
Al-Kaidy nie da się utrzymać argumentu, iż obszar Afryki nie powinien leżeć 
w zasięgu zainteresowań NATO. Jeżeli upadające państwo w Afganistanie może 

28  NATO 2020. Zapewnione bezpieczeństwo. Dynamiczne zaangażowanie. („Raport Albright”), 

PISM, Warszawa 2010, s. 47–48, za: http://www.pism.pl/fi les/?id_plik=2997 (dostęp: 20.11.2012).
29  G. Gil, Sekurytyzacja upadania państwa po zimnej wojnie, [w:] R. Kłosowicz, A. Mania (red.), 

Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012, s. 36.
30  R. Grodzki, Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r. w obliczu zagrożeń asymetrycznych i glo-

balnych wyzwań humanitarnych, [w:] J. Dobrowolska-Polak (red.), Kryzysy humanitarne wywołane 

działalnością człowieka. Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, Poznań 2011, s. 49.
31  P. Pietrzak, Szczyt NATO w Chicago – determinanty, oczekiwania i rezultaty, „Bezpieczeństwo 

Narodowe” 2012, nr 22, s. 49.
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służyć jako baza do przeprowadzenia ataku na jednego z członków NATO, co 
dotknęło USA, równie dobrze może tak się stać z jakimś państwem w Afryce. 
Zapobieganie upadkowi państw i niweczenie zamiarów siatek terrorystycznych 
działających na kontynencie afrykańskim leży jak najbardziej w interesie strate-
gicznym NATO. Rozróżnienie na kryzysy „strategiczne” i „humanitarne” również 
jest niemożliwe do utrzymania, gdyż jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, 
kryzys „humanitarny” szybko może przerodzić się w „strategiczny”32.

Ostatecznie w wypadku Libii Sojusz podjął decyzję o włączeniu się w działania 
mające na celu wyegzekwowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1970 
i 197333 w ramach operacji „Zjednoczony Obrońca” (Unifi ed Protector). Opera-
cja mająca charakter morski i lotniczy przejęła od państw koalicji ONZ nadzór 
nad strefą zakazu lotów i kontrolę morskich wód terytorialnych Libii. Trwała od 
27 marca do 31 października 2011 roku i zakończyła się pełnym sukcesem34. Mia-
ła za zadanie ochronę ludności cywilnej oraz wyegzekwowanie strefy zakazu lo-
tów oraz embarga na dostawy broni do Libii. W ramach „Zjednoczonego Obroń-
cy” lotnictwo Sojuszu przeprowadzało ataki na wybrane cele naziemne i oddziały 
wojsk Muammara Kaddafi ego35. 

Operacja potwierdziła zdolność bojową NATO do podejmowania zadań 
w operacjach zarządzania kryzysowego (crisis management). W trakcie realizacji 
operacji Unifi ed Protector uwidoczniły się pewne problemy, z którymi państwa 
Sojuszu będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach. Po pierwsze, Stany Zjed-
noczone wykazały daleko idącą powściągliwość w angażowaniu się w interwencję, 
w której miałyby przyjmować na siebie główny wysiłek militarny na obszarach, 
gdzie interesy polityczne i strategiczne mają przede wszystkich ich sojusznicy 
(w tym wypadku Francja, Wielka Brytania, Włochy). USA wymusiły zatem na 
sojusznikach wzięcie na swoje barki zarówno głównego wysiłku militarnego, jak 
i odpowiedzialności za operację. Po drugie, operacja pokazała, że bez wsparcia 
amerykańskiej technologii militarnej jej przebieg i skutki nie byłyby równie za-
dowalające, oraz wskazała na ciągły niedostatek wśród europejskich członków 
NATO pewnych zdolności bojowych, jak tankowanie w powietrzu czy identyfi ka-
cja celów za pomocą zaawansowanych środków rozpoznania. Po trzecie, w trakcie 
debaty o interwencji w Libii doszło do podziałów w łonie NATO w sprawie zasad-

32  Debata czy NATO powinno wspierać operacje pokojowe? Peter Vigo Jakobsen kontra David 

Lightburn, „Przegląd NATO”, za: http://www.nato.int/docu/review/2005/issue2/polish/debate.html 

(dostęp: 30.10.2012).
33  United Nation Security Council, Resolution 1973 (2011), 17.03.2011, za: http://daccess-dds-ny.

un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement (dostęp: 29.11.2012).
34  P. Pacuła, „Unifi ed Protector” w Libii: wyzwanie dla zarządzania kryzysowego NATO, „Po-

lityczno-Strategiczne Aspekty Bezpieczeństwa”, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, za: www.bbn

gov.pl/.../Unifi ed_Protector_w_Libii_wyzwanie_dla_zarzadzania_kryzysowego_NATO.pdf (dostęp:

30.10.2012).
35  M.D. Fink, UN-Mandated Maritime Arms Embargo Operations in Operation Unifi ed Pro-

tector, „Military Law and the Law of War Review” 2011, 50/1–2, s. 2, za: http://dare.uva.nl/docu-

ment/456665 (dostęp: 30.03.2013); P. Pacuła, „Unifi ed Protector” w Libii…, op. cit., s. 69.
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ności interwencji Sojuszu. Tylko połowa (14 z 28 państw członków NATO) zaan-
gażowała się bezpośrednio w operację Unifi ed Protector, w rzeczywistych zaś dzia-
łaniach o charakterze wojskowym uczestniczyło jedynie osiem państw NATO36. 
Sekretarz obrony USA Robert Gates poddał krytyce pięć państw (Niemcy, Polskę, 
Hiszpanię, Turcję i Holandię) za brak woli zaangażowania się w działania Sojuszu 
w Libii, mimo posiadanych przez te państwa zdolności militarnych37.

Doświadczenia wyniesione z interwencji NATO w Libii pokazują, że w łonie 
państw członkowskich Sojuszu wciąż istnieje spór, którego linia podziału prze-
biega z jednej strony między państwami położonymi na wschodnich i połu-
dniowych obrzeżach NATO, z drugiej – między państwami leżącymi wewnątrz 
i z dala od miejsc mogących generować dla nich bezpośrednie zagrożenia bez-
pieczeństwa. Zdaniem polityków „wewnętrznych” państw NATO głównym zada-
niem w najbliższych latach powinno być rozwijanie ekspedycyjnego charakteru 
Sojuszu, by sprostać regionalnym i globalnym zagrożeniom często napływającym 
z dala od granic NATO. W ich opinii powinno się to wiązać z rozwijaniem projek-
tów służących podnoszeniu gotowości do prowadzenia działań ekspedycyjnych 
przez rozbudowę sił mobilnych i lekkich, gotowych do natychmiastowego użycia 
kosztem sił ciężkich, służących głównie do obrony własnego terytorium. Politycy 
z tzw. państw „brzegowych”, bezpośrednio zagrożonych przez obszary zdestabili-
zowane bądź konfl iktogenne, przywiązują większą wagę do posiadania zdolności 
„ciężkich”, służących do efektywnej obrony własnego terytorium38.

Obecnie NATO prowadzi następujące operacje, które można zaliczyć do ope-
racji wojskowych prowadzonych w odniesieniu do państw o najwyższym stopniu 
dysfunkcyjności: Operacja Active Endeavour – ACE, Afghanistan International 
Security Assistance Force – ISAF oraz Ocean Shield – OOS.

Operacja Active Endeavour jest prowadzona przez siły morskie NATO na Mo-
rzu Śródziemnym na mocy artykułu V traktatu waszyngtońskiego i została zapo-
czątkowana w październiku 2001 roku jako reakcja Sojuszu na ataki terrorystycz-
ne z 11 września 2001 roku. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żeglugi i zapobieganie aktom terroru na Morzu Śródziemnym przez patrolowanie 
i monitorowanie bezpieczeństwa żeglugi na jego głównych szlakach komunikacyj-
nych i akwenów do niego przyległych, wykrywanie wszelkich nieprawidłowości 
w ruchu morskim i udaremnianie prób wspierania organizacji terrorystycznych, 
przede wszystkim przemytu uzbrojenia, w tym broni masowego rażenia i mate-
riałów radioaktywnych, zapobieganie aktom łamania prawa, takim jak nielegalna 
imigracja czy przemyt narkotyków. W trakcie operacji monitorowano dotychczas 

36  P. Pietrzak, Szczyt NATO w Chicago…, op. cit., s. 50; P. Pacuła, „Unifi ed Protector” w Libii…, 

op. cit., s. 70.
37  P. Spiegel, Gates Criticises Five Allies over Libya, „Financial Times”, 8.06.2011, za: http://

natosource.tumblr.com/post/6341495632/gates-criticizes-fi ve-nato-allies-over-libya (dostęp: 30.10. 

2012).
38  P. Pietrzak, Szczyt NATO w Chicago…, op. cit., s. 53.
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100 tysięcy statków. Oprócz jednostek Sojuszu w operacji udział biorą okręty 
państw Partnerstwa dla Pokoju oraz Dialogu Śródziemnomorskiego39.

Afghanistan International Security Assistance Force (Operacja Międzyna-
rodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie) została ustanowiona 
w 2001 roku na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386. Jest obecnie 
najważniejszą operacją NATO i pierwszą, w której wojska Sojuszu brały udział 
w działaniach wojskowych poza Ameryką Północną i Europą. Jej celem jest za-
pewnienie wsparcia władzom afgańskim w utrzymywaniu stabilizacji politycznej, 
umacnianiu bezpieczeństwa, odbudowie kraju, reformowaniu sektora bezpie-
czeństwa oraz tworzeniu Afgańskich Sił Bezpieczeństwa (armii i policji). Naj-
ważniejszym celem operacji jest niedopuszczenie do ponownej aktywacji grup 
terrorystycznych na tym obszarze, które mogłyby stanowić zagrożenie dla świa-
towego bezpieczeństwa. Operacją ISAF od sierpnia 2003 roku dowodzi NATO, 
a uczestniczy w niej około 130 tysięcy żołnierzy i personelu z 50 państw (w tym
28 z NATO). Proces przekazywania odpowiedzialności (transition) obejmu-
je oprócz spraw bezpieczeństwa (security) także rozwój zdolności administracji 
państwowej do rządzenia krajem (governance) oraz polepszenie poziomu życia 
Afgańczyków i rozwój gospodarczy (development). Jednym z podstawowych wa-
runków realizacji procesu przekazywania odpowiedzialności oraz utrzymania 
osiągniętego poziomu stabilizacji jest przygotowanie sprawnych, dobrze wyszko-
lonych i wyposażonych jednostek afgańskiej armii i policji. Działania w tym za-
kresie są koordynowane w ramach ISAF przez natowską misję NTM-A (NATO 
Training Mission – Afghanistan) uruchomioną w 2009 roku. Wsparcie to będzie 
kontynuowane również po 2014 roku w ramach nowej misji, niemającej charak-
teru bojowego i poświęconej wyłącznie szkoleniom i doradztwu. Na ostatnim 
szczycie NATO w Chicago (20–21 maja 2012 r.) potwierdzono, że zgodnie z decy-
zjami przyjętymi w Lizbonie (2010) operacja ISAF zostanie zakończona z końcem 
2014 roku40.

 Operacje antypirackie NATO pod kryptonimami Allied Provider, Allied Pro-
tector i Ocean Shield zostały uruchomione w odpowiedzi na liczne rezolucje Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wzrastającego zagrożenia atakami pirackimi 
u wybrzeży Somalii. Somalijscy piraci stanowią poważne niebezpieczeństwo dla 
statków korzystających z bardzo ruchliwego szlaku morskiego łączącego Europę 
z Azją i Bliskim Wschodem. Wymuszają milionowe okupy, narażają armatorów 
na zwiększone koszty ubezpieczenia jednostek oraz zagrażają dostawom pomo-
cy humanitarnej. Według danych Międzynarodowego Urzędu Morskiego tylko 
w 2008 roku piraci porwali około 40 jednostek, a zaatakowali 110. Operacja Allied 

39  Operation Active Endeavour, NATO, za: http://www.manp.nato.int/operations/ActiveEndea-

vour/Endeavour.htm (dostęp: 11.02.2013); Operacje NATO, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 

za: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/

operacje_nato/ (dostęp: 10.02.2013).
40  About ISAF, Afghanistan International Security Assistance Force, za: http://www.isaf.nato.

int/mission.html (dostęp: 30.01.2013); Operacje NATO, op. cit.
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Provider była prowadzona w okresie od 23 października do 12 grudnia 2008 roku 
przez grupę trzech okrętów sił morskich wysokiej gotowości (Standing NATO 
Maritime Group – SNMG 2), stanowiących część Sił Odpowiedzi NATO (NRF). 
Mandat operacji obejmował eskortę statków Światowego Programu Żywnościo-
wego (WFP) transportujących pomoc humanitarną dla ludności Somalii i kon-
wojów misji Unii Afrykańskiej – AMISOM, prowadzenie obserwacji, pełnienie 
roli odstraszającej oraz udzielanie pomocy zagrożonym statkom. Jednostki nie 
miały możliwości aresztowania osób podejrzanych o piractwo. Pod koniec marca 
2009 roku w rejon operacji została wysłana kolejna grupa sił NATO, a operacja 
prowadzona była odtąd pod nazwą Allied Protector, jednocześnie mandat sił zo-
stał rozszerzony w stosunku do operacji Allied Provider o możliwość prowadzenia 
działań ofensywnych oraz zatrzymywania i aresztowania osób podejrzanych 
o piractwo. W dniu 17 sierpnia 2009 roku Rada Północnoatlantycka (NAC) 
zdecydowała o uruchomieniu kolejnej operacji antypirackiej – Ocean Shield, któ-
rej mandat został przedłużony do końca 2014 roku. Mandat obejmuje oprócz pro-
wadzenia działań antypirackich na morzu wsparcie w zakresie budowy zdolności 
służb ochrony wybrzeża państw regionu41.

Podsumowanie

Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa w postaci między innymi państw dotkniętych 
wysokim stopniem dysfunkcyjności spowodowały, że podstawowym sposobem 
jego zapewnienia staje się wygaszanie lokalnych konfl iktów oraz odbudowywa-
nie struktur państwowych. Dlatego w XXI wieku Pakt Północnoatlantycki oprócz 
organizacji będącej gwarantem twardego bezpieczeństwa musi stać się również 
eksporterem stabilizacji42. Kolektywna obrona terytorialna pozostanie podstawo-
wą misją NATO, ale żaden sojusznik nie będzie mógł sobie pozwolić na utrzymy-
wanie sił wyłącznie w tym celu. Operacje zarządzania kryzysowego poza obsza-
rem traktatowym zostały zapisane jako jedno z trzech, obok kolektywnej obrony 
i bezpieczeństwa kooperatywnego, zadań NATO. Bez względu na stanowisko po-
szczególnych państw wydaje się, że w najbliższej przyszłości będzie to główny ob-
szar działania Sojuszu. W obliczu globalizacji, gdy odległość na mapie nie jest już 
zabezpieczeniem przed przenikaniem zagrożeń z obszarów objętych konfl iktem 
i destabilizacją, działania ekspedycyjne NATO w ramach zarządzania kryzysowe-
go, takie jak „operacja libijska”, będą realizowane. Konkludując, w nadchodzących 
latach głównym wyzwaniem dla NATO stanie się budowa porozumienia w sprawie 
kształtu i charakteru wspólnych misji sojuszniczych o charakterze ekspedycyjnym, 
przede wszystkim w państwach o wysokim stopniu dysfunkcyjności.

41  Operation Ocean Shield Current News, za: http://www.manw.nato.int/page_operation_

ocean_shield.aspx (dostęp: 20.02.2013); Operacje NATO, op. cit.
42  B. Madej, Ewolucja strategii…, op. cit.
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The problem of military interventions in dysfunctional states

New security threats in the form of states aff ected by high degree of dysfunctionality made muffl  ing local confl i-
cts and rebuilding state structures a key way to ensure security. Therefore, in the 21st century the North Atlantic 
Treaty Organization, apart from being an organization that guarantees ‘hard security’, it has to be also an expor-
ter of stabilization. During the NATO summit in Strasbourg and Kehl in April 2009 the work on a new strategic 
concept of North Atlantic Treaty was undertaken, which was to be a response to threats experienced by NATO 
members in changing international conditions. The worked out document became the basis of a new strategic 
concept of the North Atlantic Treaty, approved during NATO summit in Lisbon in November 2010.
Collective territorial defense will remain NATO’s fundamental mission but no ally will be able to aff ord to main-
tain forces exclusively for this purpose. Crisis management operations outside the Treaty territory were recorded 
as one of the three, next to the collective defense and cooperative security, NATO’s tasks. In the face of globaliza-
tion when the distance on the map is no longer a protection against infi ltration of threats from areas of confl ict 
and destabilization, the NATO’s expeditionary operations of crisis management, as the ”Libyan operation” will 
be realized. Concluding, in the years to come the key challenge for NATO will be to build consensus on the 
shape and nature of common allied expeditionary missions, mainly in the countries with high degree of state 
dysfunctionality. 
Currently NATO-led operations, which may be included into military operations carried out in relation to 
the states of the highest degree of dysfunctionality are: Afghanistan International Security Assistance Force and 
anti-piracy operation off  the Somali coast – Ocean Shield.
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