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Tomasz Młynarski

Strategia i koncepcje bezpieczeństwa Francji 

w XXI w.

Francja jest mocarstwem regionalnym, którego polityka obronna nabiera ambicji 
mocarstwowych. Odgrywanie roli mocarstwa światowego ma gwarantować Francji 
pełną niezależność i możliwość obrony własnych interesów. Jako atrybuty mocar-
stwowości i instrumenty wpływu francuskiej dyplomacji wymieniane są najczęściej: 

stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa NZ, przez co Francja ma możliwość współ-
decydowania o kwestiach światowego bezpieczeństwa, niezależny system obrony 
wyposażony w znaczny i wiarygodny arsenał broni atomowej, silne więzy i odgry-
wanie roli „żandarma Afryki”, a także dobre stosunki ze światem arabskim, rozbu-
dowany system baz w departamentach i terytoriach zamorskich. Fakt, że Francja 
posiada niezależną doktrynę narodową w stosunkach międzynarodowych sprawia, 
że francuską politykę zagraniczną wyróżniają następujące cechy, takie jak: niezależ-
ność, idea wielkości – la grandeur, uniwersalizm, „światowa ranga”, racjonalizm. 
Cechy te stanowią odzwierciedlenie ambicji i roli, jaką Francja chciałaby odgrywać 
w stosunkach międzynarodowych. Powyższe uwarunkowania sprawiają, że interesy 
V Republiki mają charakter globalny, co z kolei wpływa na szeroką defi nicję polityki 
obronnej.

Francuska Biała Księga w sprawie obrony 

i bezpieczeństwa narodowego

Prezydent Nicolas Sarkozy 25 czerwca 2008 r. w Zgromadzeniu Narodowym zapre-
zentował główne założenia nowej francuskiej strategii obronnej, nakreślone w tzw. 
Białej Księdze w sprawie obronności i bezpieczeństwa narodowego do 2020 r.

Nowa strategia to efekt ponad rocznej pracy specjalnej komisji, powołanej przez 
prezydenta do analizy sytuacji bezpieczeństwa Francji. Biała Księga wskazuje bar-
dzo szerokie tło nowej sytuacji międzynarodowej, obrazując negatywne aspekty glo-
balizacji i jej konsekwencje w wielu obszarach. Skutkiem globalizacji zagrożeń, jak 
podkreśla dokument, jest zatarcie granicy pomiędzy sferą bezpieczeństwa wewnętrz-
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nego i zewnętrznego państwa. W ocenie autorów Białej Księgi sytuacje kryzysowe 
nawet w najodleglejszych zakątkach planety są zagrożeniem dla interesów Europy 
i Francji.

Strategia powstała w niekonwencjonalny sposób – opiera się na szeroko zakro-
jonych konsultacjach nie tylko ze wszystkimi aktorami społeczno-politycznymi we 
Francji (eksperci rządu, środowiska akademickie, osoby prywatne i parlamentarzy-
ści), ale także ze światowymi ośrodkami strategicznymi z Rosji, Chin czy Japonii. 
Do konsultacji wykorzystano także Internet, gdzie na licznych forach wypowiedziały 
się dziesiątki tysięcy internautów.

Wyniki przeglądu przedstawione w Białej Księdze zapisano w dwóch częściach1. 
Księga główna liczy 350 stron i zawiera 4 części: 1) światowy kontekst strategii 
bezpieczeństwa narodowego, 2) ambicje europejskie i światowe Francji, 3) nowa 
strategia działania, 4) reforma państwa.

Druga część Białej Księgi (414 stron) nosi podtytuł „Debaty”. Zawiera opraco-
wania eksperckie, wyniki konsultacji oraz wystąpienia uczestników kilkuset pub-
licznych wystąpień organizowanych przez zespół z politykami, ekspertami, dzien-
nikarzami, przedstawicielami administracji, społeczeństwa i świata nauki, szefami 
przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym oraz przedstawicielami armii reprezentu-
jących 14 narodowości z 5 kontynentów2.

W Białej Księdze Francja podjęła się głębokiej przebudowy narodowej strategii 
bezpieczeństwa i obrony. Szczególną uwagę przyciągają trzy innowacyjne elementy. 
Po pierwsze, przesunie to ognisko uwagi z terenów historycznie francuskich stref 
wpływów na rzecz „łuku strategicznej niestabilności”, rozciągającego się od Atlan-
tyku przez Morze Śródziemne, Zatokę Perską, po „róg Afryki” i wybrzeża Południo-
wej Azji. Po drugie, znacznie większy nacisk położono na znaczenie nowoczesnego 
wywiadu. Na koniec strategia zatwierdza reintegrację Francji z wojskowymi struk-
turami NATO.

Biała Księga wykracza poza politykę obronności sensu stricto i stanowi pierw-
szą kompleksową strategię bezpieczeństwa narodowego Francji. Jak zakłada Księga, 
biorąc pod uwagę współzależny charakter zagrożeń i coraz ściślejsze powiązanie 
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, konieczne jest również połączenie 
obszarów obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki zagranicznej i gospodarki 
w jednej całościowej strategii. Stąd dokument analizuje potencjalne i przewidywa-
ne ryzyka oraz określa niezbędne instytucjonalne, wojskowe i polityczne reformy 
w celu zapewnienia Francji bezpieczeństwa w świecie globalnych ryzyk i zagrożeń, 

1 Biała Księga została przyjęta przez Radę Ministrów w październiku 2008 r. w ramach 
programu Loi de programmation militaire 2009–2014.

2 Dla porównania Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r. liczy zaledwie 37 
stron, zaś Wizja sił zbrojnych RP – 2030 – 34 strony (www.mon.gov.pl/pliki/File/zalaczni-
ki_do_stron/SBN_RP.pdf; www.wp.mil.pl/pliki/File/Wizja_SZRP_2030.pdf).
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równocześnie wychodząc naprzeciw międzynarodowym ambicjom Francji, w tym 
dążeniom do niezależności.

Biała Księga przedstawia nowe założenia francuskiego bezpieczeństwa w dobie 
globalizacji zagrożeń w XXI w., podkreślając, że „Świat niekoniecznie jest bardziej 
niebezpieczny, ale stał się bardziej niestabilny i nieprzewidywalny”3. „Francja i Eu-
ropa są w sytuacji coraz większego bezpośredniego zagrożenia terroryzmem, ataka-
mi rakiet balistycznych, cyberatakami, szpiegostwem, z drugiej strony zagrożeniem 
pandemiami i naturalnymi katastrofami. Rodzi to pilną potrzebę nowego podejścia, 
w którym równocześnie uwzględnia się problemy obrony i bezpieczeństwa we-
wnętrznego”4.

Dokument podkreśla konieczność intensywnego współdziałania z partnerami wy-
znającymi te same wartości, ponieważ „w pojedynkę” nikt sobie nie poradzi. Dlatego 
niezbędne jest odnowienie transatlantyckiego Sojuszu i Francja powraca do pełnego 
zaangażowania w NATO.

Biała Księga w przeciwieństwie do poprzednich dokumentów tego typu nie ogra-
nicza się jednak do spraw obronnych5. Autorzy strategii zwracają uwagę, że nie ist-
nieje bezpośrednie zagrożenie agresją ze strony obcych sił zbrojnych, wzrosło nato-
miast zagrożenie spowodowane nasilającym się procesem globalizacji (m.in. handlu), 
rozprzestrzenianiem się broni jądrowej, terroryzmem (z użyciem broni biologicznej, 
chemicznej i jądrowej), napięciami regionalnymi, a także rosnącą przestępczością 
zorganizowaną (piractwo, przemyt narkotyków, handel ludźmi), walką o strategicz-
ne zasoby (surowców, wody, żywności) i innymi globalnymi zjawiskami. Jako od-
rębną kategorię, której nadano najwyższy priorytet, wyodrębniono bezpieczeństwo 
informatyczne. Zagrożenie cyberwojną to nie tylko hipoteza, ale realna rzeczywi-
stość, która dotyka wiele krajów, w tym i Francję. Z tego też względu strategia nie 
tylko przewiduje konieczność działań defensywnych w zakresie bezpieczeństwa in-
formatycznego, ale uznając, iż najlepszą formą obrony jest atak, przewiduje rozwój 
ofensywnych zdolności armii wobec cyberwojny. Innym strategicznym obszarem są 
przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo satelitów stanowiących kluczowy element 
infrastruktury XXI w. Jak podkreślono, problemy te mają swoje źródła w bardziej 
odległych regionach, ale ich wpływ na Europę i Francję jest o wiele silniejszy niż 
piętnaście lat temu.

Oprócz reformy armii francuskiej najważniejsze zapisy Białej Księgi dotyczą rein-
tegracji Francji z wojskową strukturą dowodzenia NATO oraz współpracy w ramach 
europejskiej polityki obronnej UE. Uniwersalną cechą francuskiej strategii bezpie-

3 Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2008, s. 14–16 (www.defense.gouv.fr/
livre_blanc/les_conclusions__1/le_livre_blanc_l_integrale/le_livre_blanc_l_integrale__1).

4 Ibidem, s. 16.
5 Poprzednie Białe Księgi z lat 1972 i 1994 ograniczały się do sfery obrony. Nowy doku-

ment przedstawia zaś kompleksową strategię postępowania z globalnymi zagrożeniami 
współczesnego świata.
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czeństwa i obrony były i pozostają „niezależność” i „samowystarczalność”. Choć 
Francja odchodzi od tej zasady i deklaruje powrót o wojskowych struktur NATO, to 
jednak zastrzega niezależność w postaci utrzymania narodowej kontroli odstraszania 
nuklearnego i dowództwa sił zbrojnych w czasie pokoju.

Strategia bezpieczeństwa: założenia i reorientacja

Nowa strategia opiera się na pięciu priorytetach: wiedzy i przewidywaniu, zapobie-
ganiu, odstraszaniu, ochronie interwencji. Nowe funkcje zastępują i uzupełniają po-
przednie cztery priorytety: odstraszanie, przeciwdziałanie, projekcja i ochrona, usta-
nawiając nowy porządek hierarchiczny. Obejmują one bezpieczeństwo wewnętrzne 
i zewnętrzne, zasoby wojskowe i cywilne, odzwierciedlając w ten sposób komplek-
sowość nowego podejścia.

Nadaje wysoki priorytet wiedzy i przewidywaniu, z większym naciskiem na dzia-
łania wywiadu, w tym wywiad elektroniczny. Wiedza i przewidywanie, które de-
terminują zdolność reagowania kryzysowego, stanowią funkcję o szczególnym cha-
rakterze. „Wiedza musi być dostarczona tak wcześnie, jak to możliwe decydentom, 
dowódcom wojskowym i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wewnętrzne 
i cywilne, aby przejść od prognoz do działania”.

Dlatego planuje się scentralizowanie i koordynację wywiadu. W tych ramach 
przewidziano funkcję koordynatora ds. wywiadu, podlegającego prezydentowi6. 
Jednakże analitycy obawiają się, że zmiany te mogą doprowadzić do koncentracji 
kompetencji w rękach prezydenta. W kategoriach fi nansowych roczne wydatki na 
technologie satelitarne, w tym satelity szpiegowskie i nadzór elektroniczny, mają zo-
stać podwojone7. Francja wprowadzi także satelitarny system wczesnego ostrzegania 
przed pociskami balistycznymi, który ma zostać uruchomiony do 2020 r.8

Drugą funkcją strategii jest zapobieganie, czyli przeciwdziałanie pojawieniu się 
lub nasileniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Opiera się na zintegrowanym 
podejściu, które łączy szeroki zakres narzędzi dyplomatycznych, gospodarczych, 
wojskowych i kulturowych na szczeblu międzynarodowym, europejskim i krajo-
wym. Przeciwdziałanie zakłada koncentrację potencjału w zakresie zapobiegania 
i interwencji na osi śródziemnomorskiej przez przeniesienie uwagi z historycznie 
ważnych francuskich sfer wpływów do tzw. łuku strategicznej niestabilności, który 
rozciąga się od Atlantyku przez Morze Śródziemne do Zatoki Perskiej i „rogu Afry-
ki”, aż do Oceanu Indyjskiego i Azji Południowej9.

6 Le livre blanc sur la défense…, s. 149.
7 Ibidem, s. 143.
8 Ibidem, s. 183.
9 Ibidem, s. 43–44.
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Rysunek 1. Łuk strategicznej niestabilności od Oceanu Atlantyckiego do Oceanu 
Indyjskiego

Źródło: Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2008, s. 77.

Strategia zakłada utrzymanie obecności francuskich sił zbrojnych w Afryce Zachod-
niej, Saharze i Indiach Zachodnich wraz z Gujaną, równocześnie jednak planuje się 
modyfi kację rozmieszczenia francuskich sił tak, by zwiększyć pole manewru dla 
polityki. Francja planuje ograniczyć swoją obecność poprzez zamknięcie jednej 
z dwóch stałych baz wojskowych w Afryce Subsaharyjskiej i zachowując swoją bazę 
w Dżibuti, zainwestuje w nową bazę w Abu Dhabi, pierwszą tego typu w Zatoce Per-
skiej, a także pierwszą w kraju, z którym nie ma żadnych powiązań kolonialnych10. 
Istniejące dwustronne umowy obronne zostaną zmienione11. Działania te mają po-
twierdzić reorientację strategii oraz zdolność Francji do wywiązywania się z włas-
nych ambicji międzynarodowego przywództwa i odpowiedzialności12.

Wreszcie, odstraszanie nuklearne pozostaje fundamentem strategii Francji i po-
twierdza francuskie dążenie do autonomii. Odstraszanie jądrowe, które ma charakter 
ściśle defensywny, stoi na straży żywotnych interesów Francji oraz jest ostatecz-
nym gwarantem bezpieczeństwa i niezależności kraju. Jak podkreślono w strategii, 
wiarygodność odstraszania zależy od gamy środków i wachlarza możliwości działa-
nia, którymi dysponuje głowa państwa, zaś wiarygodność możliwości technicznych 

10 Ibidem, s. 156–157, 166. Wbrew zapowiedziom zawartym w Białej Księdze francuski 
minister obrony Hervé Morin zadeklarował 30 września 2009 r., że Francja na razie utrzy-
ma swoje dwie stałe bazy wojskowe w Libreville i Dakarze. Pierwsza od 40 lat stała 
baza wojskowa poza Afryką w Abu Dhabi została uroczyście otwarta przez prezydenta 
Sarkozy’ego 26 maja 2009 r.

11 Le livre blanc sur la défense…, s. 154.
12 C. Major, The French White Paper on Defense and National Security, Zurich 2008.
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i operacyjnych zależą od nakładów materialnych, które Francja utrzyma13. Francja 
potwierdziła także swój wkład w globalne odstraszanie Sojuszu oraz ofertę odstra-
szania nuklearnego na poziomie europejskim, wzywając do dialogu w tej sprawie14.

Czwartym elementem założeń strategii jest ochrona terytorium i populacji. Wpro-
wadzono tu kilka innowacji. Nacisk kładzie się na bezpieczeństwo wewnętrzne, takie 
jak ochrona przemieszczania się osób i mienia, infrastruktury, modernizacja publicz-
nego systemu ostrzegania i planowania oraz profesjonalizacja systemów komuni-
kacji w czasie kryzysu. Strategia zakłada zwiększenie „odporności” społeczeństwa 
i władzy, co implikuje reorganizację systemu koordynacji i zarządzania podmiotami 
cywilnymi i wojskowymi. Ten fragment strategii wzbudził jednak niezadowolenie 
części francuskiej generalicji, z uwagi na cięcia budżetowe i redukcje w armii.

Ostatnie założenie francuskiej strategii obronnej odnosi się do problemu inter-
wencji poza granicami kraju, która pozostaje kluczowym czynnikiem determinują-
cym strukturę i wymagania sił zbrojnych. Francja utrzyma swoje siły zbrojne przy-
gotowane pod względem technicznym i logistycznym do użycia na obszarach, które 
zostały zdefi niowane jako strefy interesów strategicznych.

Poprawa zdolności operacyjno-wojskowych

Zasadniczy aspekt Białej Księgi to zdefi niowanie operacyjnych celów sił zbrojnych 
i poprawa militarnej zdolności działania. Poprawione zostaną zdolności wspólne-
go dowodzenia i planowania wewnątrz armii. Strategia zakłada m.in. wzmocnienie 
obecności i utworzenie wspólnego dowództwa połączonych armii odpowiedzialne-
go za przestrzeń kosmiczną15. Francja dokona znaczących inwestycji, zmodernizuje 
wyposażenie sił zbrojnych, w tym program kosmiczny, równocześnie zmniejszając 
stan osobowy armii konwencjonalnej16. W najbliższych latach planuje się reduk-
cję cywilnych stanowisk o 54 tys.17 oraz odchudzenie armii z 271 tys. do 225 tys. 
w 2014–2015 r.18 Francuska doktryna obronna stawia na mobilność jednostek woj-
skowych, zdolność przerzutu i utrzymania do 30 tys. żołnierzy w odległych regio-
nach. W oddziałach gotowych do działań zostanie 88 tys. żołnierzy, zgrupowanych 

13 Le livre blanc sur la défense…, s. 69, 106, 167, 171.
14 Ibidem, s. 69, 70.
15 Ibidem, s. 228.
16 Francja będzie rozwijać potencjał satelitów wywiadowczych (elektromagnetycznych) po 

odnotowanych sukcesach eksperymentów w tej dziedzinie. Planuje się także budowę sześ-
ciu okrętów podwodnych nowej generacji typu Barracuda, które mają zastąpić atomowe 
okręty podwodne typu Rubis.

17 Le livre blanc sur la défense…, s. 291.
18 Ibidem, s. 228.
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w mniejszych jednostkach, znacznie bardziej mobilnych19. Oszczędności będą prze-
znaczone na modernizacje sprzętu wojskowego. Znaczne sumy zakłada się przezna-
czyć na działania wywiadowcze. Od 2012 r. wydatki na obronność będą rosły w tempie 
1% rocznie powyżej infl acji, co pozwoli wygenerować do 2020 r. nakłady na obronę 
na poziomie 377 mld euro20. Przewiduje się, że do tego też czasu Francja będzie dys-
ponować bardziej efektywną i nowoczesną armią, lepiej wyposażoną i przygotowaną 
do reagowania w obliczu globalnych zagrożeń, w tym cyberterroryzmu.

Cele te zostały potwierdzone przez Carte (przedstawioną w lipcu 2008 r. krótko 
po Białej Księdze), która przedstawia główne punkty planu restrukturyzacji francu-
skiej obrony. Dokument ten określa geografi czną koncentrację krajowych instalacji 
wojskowych, w tym plany zamknięcia niektórych jednostek wojskowych. Łącznie 
te dwa dokumenty odzwierciedlają przejście z obrony terytorialnej do interwencji 
zagranicznych typu out of area. Ma to potwierdzić zdolność francuskiej polityki bez-
pieczeństwa i obrony do sprostania nowym wyzwaniom globalnym.

Europejskie ambicje i reintegracja z NATO

Biała Księga potwierdza francuskie ambicje dalszego rozwoju koncepcji „Europy 
obrony”, wzywając do wzmocnienia zdolności Unii Europejskiej w zakresie prowa-
dzenia niezależnych działań wojskowych i utworzenia autonomicznej i stałej woj-
skowej struktury planowania strategicznego, odrębnej od NATO, tak by poza tery-
torium UE umożliwić przeprowadzenie jednocześnie 2–3 operacji utrzymania bądź 
przywracania pokoju i większej liczby mniejszych operacji cywilnych w dłuższym 
okresie21. Francja uważa za konieczne, aby operacje wojskowe i cywilne znajdowały 
się pod stałym połączonym strategicznym dowództwem w Brukseli22.

Uczynienie UE zdolną do reagowania kryzysowego jest jednym z głównych 
założeń francuskiej polityki bezpieczeństwa23. Nadanie UE zdolności w zakresie 
zarządzania kryzysowego obejmuje wzmocnienie środków cywilnego zarządzania 
kryzysowego (policji, żandarmerii), a także reformę procedury fi nansowania działań 
zewnętrznych Unii. Francja postuluje zmianę zasad fi nansowania unijnych interwen-
cji wojskowych, tak by odzwierciedlać zasadę europejskiej solidarności, także zasa-
dę solidarnej partycypacji w kosztach krajów członkowskich24.

Strategia wzywa także do „europeizacji” przemysłu obronnego (m.in. poprzez 
rozwój projektów współpracy w zakresie budowy samolotów bojowych, pocisków, 

19 Ibidem, s. 315.
20 Ibidem, s. 317–318.
21 Ibidem, s. 89.
22 Ibidem, s. 90.
23 Ibidem, s. 82–84.
24 Ibidem, s. 91.
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satelitów). Postuluje wzmocnienie prac Europejskiej Agencji Obrony, ustanowienie 
wspólnych zasad dla rynku zamówień sprzętu obronnego, wzmocnienie roli Parla-
mentu Europejskiego czy powołanie Europejskiego Studium Bezpieczeństwa Cywil-
nego25. Równocześnie dokument wskazuje, że Francja utrzyma potencjał krajowy 
niezbędny do zapewnienia strategicznej i politycznej autonomii w kluczowych ob-
szarach, takich jak potencjał nuklearny.

Powiązanie poziomu krajowego i europejskiego potwierdza postulat zawarty 
w Białej Księdze, dotyczący aktualizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 
w trakcie francuskiej prezydencji. Biała Księga podkreśla cztery obszary prioryteto-
we dla ochrony obywateli europejskich: wzmocnienie współpracy w walce z terro-
ryzmem i przestępczością zorganizowaną, rozwój europejskich zdolności ochrony 
ludności, koordynację obrony przed cyberatakami i bezpieczeństwem strategicz-
nych dostaw surowców. Opierając się na analizie zagrożeń oraz międzynarodowych 
i europejskich ambicjach Francji, Biała Księga wzywa do kluczowych reform w ad-
ministracji, polityce, nauce, przemyśle obronnymi badaniach naukowych. Jednym 
z przykładów jest powołanie Rady Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (która bę-
dzie obejmować wszystkie kompetencje sfery bezpieczeństwa narodowego i obrony, 
pozostające, zgodnie z konstytucją, w gestii prezydenta26. Innym pomysłem zawar-
tym w strategii jest m.in. wojskowy program wymiany inspirowany przez program 
wymiany dla szkolnictwa wyższego (Erasmus).

Zrywając z tradycyjną linią polityki obronnej, Biała Księga zatwierdza także 
reintegrację Francji z wojskowymi strukturami dowodzenia NATO, z których de 
Gaulle wycofał Francję w 1966 r.27 Księga podkreśla, że Unia Europejska i NATO 
są komplementarnymi organizacjami. Wskazuje, że UE i NATO nie mają zamiaru 
konkurować w kwestii obrony i bezpieczeństwa. Francja odrzuca pokusę sztywnego 
rozdziału obu organizacji. Wyzwania związane z bezpieczeństwem w dobie globali-
zacji wyzwalają oczekiwanie, że każdy może odegrać sobie właściwą rolę. Komple-
mentarność UE–NATO należy umacniać przez pogłębianie ich wyjątkowych zdol-
ności: NATO jako organizacji zbiorowej obrony oraz Unii Europejskiej, zdolnej do 
mobilizacji całego zakresu instrumentów zarządzania kryzysowego, od wojskowych 
po humanitarne, dyplomatyczne i fi nansowe.

W nowej strategii podkreślono, że w świetle zmian, jakie nastąpiły w otoczeniu 
międzynarodowym, oraz uwzględniając francuskie zaangażowanie w operacjach re-
agowania kryzysowego NATO, argumenty, by dalej obstawać przy specjalnym sta-
tusie Francji, nie są logiczne ani celowe. Równocześnie jednak dokument podkreśla, 
iż Francja musi mieć zagwarantowaną swobodę oceny sytuacji oraz niezależność 
użycia sił jądrowych. Dokument wymienia trzy fundamentalne warunki uczestnictwa 

25 Ibidem, s. 95.
26 Ibidem, s. 252.
27 Lettre de Charles de Gaulle à Lyndon B. Johnson, 7 mars 1966, www.renovationfranceo-

tan.com/documents/?mode=details&id=69.
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Francji w zintegrowanej strukturze dowodzenia NATO, które potwierdzają podsta-
wowe zasady francuskiej obronności:
1. Swoboda oceny przez władze francuskie – pełne uczestnictwo Francji w Soju-

szu nie oznacza w żadnym wypadku automatycznego udziału w interwencjach 
NATO. Paryż chce zachować możliwość suwerennego podejmowania decyzji 
w zakresie udziału swoich wojsk w operacjach militarnych Sojuszu. 

2. Niezależność nuklearna Francji – zdolności nuklearne Francji i strategia od-
straszania pozostaną poza ramami współpracy z NATO, nawet jeśli francuskie 
siły jądrowe przyczyniają się do ogólnego wzmocnienia potencjału odstraszania 
Sojuszu. 

3. Swoboda decyzji dotycząca zaangażowania sił francuskich – żadne siły francu-
skie nie mogą na stałe podlegać dowództwu NATO w czasie pokoju28.
Zachowując te oczekiwania – jak wskazuje dokument – Francja rozważy połącze-

nie się ze strukturami dowodzenia NATO. Dokument nakreślił oczekiwany termin 
procesu reintegracji w trakcie jubileuszowego szczytu NATO wiosną 2009 r.

Implikacje dla rozwoju koncepcji „Europy obrony” po powrocie 

Francji do zintegrowanej struktury wojskowej NATO

Prezydent Nicolas Sarkozy 11 marca 2009 r. ogłosił, że Francja powraca do połączo-
nych sił dowodzenia NATO, a ostatecznie potwierdził swą decyzję w 60. rocznicę 
podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, podczas jubileuszowego szczytu NATO 
w Strasburgu (3–4 kwietnia 2009). Prezydent Francji, podobnie jak generał de Gaul-
le, zakomunikował decyzję Paryża listem kierowanym do szefów państw i rządów 
członków Sojuszu29. Czy powrót do wojskowych struktur NATO oznacza jednak ze-
rwanie z gaullistowską linią polityki obronnej Francji?30

Prezydent Francji, przemawiając 11 marca 2009 r. w Szkole Militarnej w Paryżu, 
streszczając swoją wizję polityki w stosunku do Sojuszu, argumentował: „Na zakoń-
czenie (procesu reintegracji) Francja będzie silniejsza, będzie bardziej wpływowa. 
Dlaczego? Ponieważ nieobecni nie mają racji. Ponieważ Francja powinna więcej 
współdecydować, niż współuczestniczyć”31.

28 Le livre blanc sur la défense…, s. 110.
29 Lettre de M. le Président de la République adressée aux chefs d’Etat et de Gouvernement de 

l’Alliance Atlantique, www.renovationfranceotan.com/documents/?mode=details&id=68.
30 Francja była nieobecna w dwóch organach NATO: Komitecie Planowania Obrony i Gru-

pie Planowania Nuklearnego.
31 N. Sarkozy, La France, la défense européenne et l’OTAN au XXIème siècle, Paris, 11.03.2009, 

www.renovationfranceotan.com/documents/?mode=details&id=67.
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Faktycznie, zaangażowanie Francji w zewnętrzne operacje prowadzone przez 
NATO jest znaczne32. Inwestycje Francji w NATO znacznie przekraczają także ana-
logiczny wkład w ramach EPBiO. Francja plasuje się na piątym miejscu (7,5%) jako 
płatnik za Stanami Zjednoczonymi (25,9%), Niemcami (19,2%), Wielką Brytanią 
(11,2%) i Włochami (7,7%)33. Prezydent Sarkozy argumentował decyzję o powrocie 
Francji do NATO także tym, że Paryż nie może sobie pozwolić na brak wpływu na 
decyzje podejmowane w ramach NATO w sytuacji, gdy Francja zajmuje piąte miej-
sce pod względem liczby wysłanych żołnierzy do Afganistanu i aktywnie uczestni-
czy we wszystkich akcjach Sojuszu od czasu wojny w Bośni i Hercegowinie34.

W przemówieniu do Kongresu prezydent Sarkozy zaapelował do Stanów Zjedno-
czonych o większe zaufanie do Europy. „W niestabilnym i niebezpiecznym świecie 
Stany Zjednoczone Ameryki potrzebują silnej Europy […]. Mówię tutaj przed tym 
Kongresem: im lepiej z sukcesem tworzymy europejską obronę, tym bardziej Francja 
będzie gotowa potwierdzać swą pełną rolę w NATO […]. Unia musi być w stanie 
działać tak, jak to miało miejsce na Bałkanach, w Kongo, a jutro na granicy Sudanu 
i Czadzie”35. Jak określił to Sarkozy, powrót Francji do pełnej roli w NATO, powi-
nien rozwiać błędny stereotyp, że Francja stara się stworzyć alternatywę dla NATO 
w ramach europejskiego projektu obrony. Słowa Sarkozy’ego zostały gorąco przyję-
te przez zebranych senatorów, kongresmanów oraz amerykańskich urzędników pań-
stwowych i wojskowych. Francuzi zdecydowali się na wyjście z samoizolacji, ale nie 
wiadomo, czy wizja przyszłości NATO francuskiego prezydenta jest tożsama z wizją 
amerykańskich polityków”36. 

32 Udział Francji w budżecie cywilnym NATO wynosi 13,75% (25,5 mln euro w 2007 r.), 
co stanowi czwarty wkład po Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 
Wkład do budżetu wojskowego NATO – 26, plasował Francję na trzecim miejscu (2007), 
po Stanach Zjednoczonych i Niemczech i wynosił 12,87% (113 mln euro). Równocześnie 
całkowity budżet WPZiB UE na rok 2008 wyniósł ok. 285 mln euro. Francja jest także 
silnie reprezentowana w NATO przez ok. 110 ofi cerów i podofi cerów (17 generałów) i 90 
funkcjonariuszy w pozostałych agencjach, podczas gdy Sztab Wojskowy UE liczy zale-
dwie 178 osób (wraz z EAO ok. 300 pracowników).

33 Les enjeux de l’évolution de l’OTAN, Sénat FR, www.senat.fr/rap/r06-405/r06-40523.
html.

34 Na przykład w styczniu 2008 r. Francja dostarczyła około 2000 personelu wojskowego do 
NATO w Kosowie (KFOR) oraz 1500 personelu wojskowego do NATO (Międzynarodo-
we Siły Wspierające Bezpieczeństwo, ISAF) w Afganistanie.

35 N. Sarkozy, Speech by President of the French Republic before the Congress of the United 
States of America, 7 November 2007, www.elysee.fr/download/?mode=press...Speech_
jt...congress_fi nal.pdf.

36 Były minister spraw zagranicznych H. Védrine miał przytoczyć w jednym z wywiadów 
prasowych dla „Libération” słowa prezydenta Sarkozy’ego „Nie jestem tak proatlantycki, 
jak ludzie myślą, że jestem”, za: F. Bozo, France and NATO under Sarkozy: End of the 
French Exception, „Libération”, mars 2008.
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Powrót Francji do NATO nie oznacza akceptacji status quo, w którym Waszyng-
ton jest niekwestionowanym liderem, jednostronnie ustalającym porządek obrad 
Sojuszu. Decyzja Sarkozy’ego o powrocie Francji do NATO nie jest celem samym 
w sobie, lecz stanowi część szerszych wysiłków w celu modernizacji francuskiej 
armii, a jednocześnie jest ściśle związana z budową silniejszej i bardziej autonomicz-
nej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Francuski prezydent jest mniej 
zainteresowany utworzeniem europejskiego fi laru NATO, bardziej zaś próbą „zrów-
noważenia Sojuszu na rzecz Europejczyków”. W oczach Pałacu Elizejskiego Sojusz, 
którego Francja jest założycielem oraz jednym z głównych płatników, jest „naszym” 
NATO, tzn. europejskim (i francuskim), w którym spośród aż 21 jest członkami wo-
bec czego Europejczycy powinni mieć w nim większy wpływ niż dotychczas. Dla 
Paryża członkostwo w NATO powinno się zbiegać, o ile to możliwe, z członkostwem 
w UE w celu wykorzystania NATO jako instrumentu umacniania EPBiO. Brak przed-
stawiciela Francji w zintegrowanym dowództwie NATO utrudniał osiągnięcie szer-
szych celów francuskich. Dla Sarkozy’ego rozwój EPBiO i reintegracja z NATO są 
ze sobą ściśle powiązane. W tym sensie Paryż zrozumiał, że silne EPBiO nie może 
zostać zbudowane w opozycji do Stanów Zjednoczonych i NATO.

Rysunek 2. Kraje członkowskie UE i NATO (2008)

Źródło: Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2008, s. 109.

Istotną różnicą między francuską a amerykańską wizją NATO jest rozbieżność 
celów. O ile bowiem, według Paryża, głównym celem NATO powinno pozostać bez-
pieczeństwo Europy i Ameryki Północnej, o tyle Amerykanie dążą do stopniowej 
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transformacji NATO w „globalne NATO”. Francja tradycyjnie stara się ograniczyć 
zasięg geografi czny NATO i chce uniknąć globalnego podejścia NATO oraz zbyt 
silnej instytucjonalizacji partnerstwa z państwami trzecimi. Waszyngton z kolei dąży 
do zintensyfi kowania powiązań Sojuszu z krajami spoza Europy, takimi jak Austra-
lia, Japonia i Korea Południowa.

W ocenie Paryża jest i powinno pozostać organizacją obrony i dlatego nie powin-
no podejmować nowych ról i zadań z zakresu międzynarodowych misji wojskowych, 
humanitarnych i działań policji. „NATO powinno pozostać instrumentem obrony słu-
żącym ochronie swoich członków. Powinno pozostać przede wszystkim sojuszem 
wojskowym, opartym na wspólnych wartościach, nie ostrzem działającym wszędzie 
i we wszystkim”37.

Nie oznacza to jednak, że Francja jest przeciwna operacjom typu out of area, czyli 
działaniom prowadzonym poza terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Działa-
nia takie powinny dotyczyć jednak bezpośrednio lub pośrednio interesów bezpie-
czeństwa Europy, m.in. w takich dziedzinach, jak walka z zagrożeniem terrorystycz-
nym lub zabezpieczenie dostaw sieci energii.

Wejście w życie Traktatu z Lizbony stwarza nowe możliwości rozwoju EPBiO, 
w szczególności poprzez klauzulę „współpracy strukturalnej” czy solidarnej „unii 
obronnej”, na czym szczególnie zależy Francji. Francja ze względu na ambicje po-
lityczne oraz posiadany potencjał militarny będzie zmierzała do odgrywania pierw-
szoplanowej roli w procesie kształtowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony UE. Fakt, że francuscy politycy zaakceptowali przyznanie kompetencji Unii 
Europejskiej w dziedzinie, która stanowi istotę suwerenności narodowej, świadczy 
o tym, jak bardzo idea „Europy obrony” jest dla francuskiej dyplomacji ważnym in-
strumentem realizacji własnych ambicji i interesów narodowych. Celem Francji jest 
zbudowanie „Europy potęgi”, zdolnej wpływać na losy świata, w której Francja mo-
głaby odgrywać rolę „przywódcy inicjatora” wielu projektów politycznych. „W głębi 
duszy Francja pragnęłaby bowiem świata, w którym jej zdanie miałoby – poprzez 
oddźwięk europejski – znaczenie globalne”38. Francja, dążąc do przekształcenia Unii 
w znaczący podmiot stosunków międzynarodowych, wyposażony w mechanizmy 
reprezentacji politycznej oraz wiarygodne siły militarne, umożliwiające prowadze-
nie samodzielnej polityki o zasięgu światowym, „przenosi” swoje ambicje mocar-
stwowe na Europę. W tym sensie ugruntowanie międzynarodowej pozycji Unii 
służy odtworzeniu wielobiegunowego świata i stanowi alternatywę dla amerykań-
skiej dominacji.

37 F. Fillon, Intervention du Premier ministre à l’Assemblée Nationale pour la déclaration du 
Gouvernement relative à la politique étrangère, 17 Mars 2009, www.gouvernement.fr/premier-
ministre/intervention-du-premier-ministre-pour-la-declaration-du-gouvernement-relative-a-la.

38 Zbigniew Brzezinski passe au crible la diplomatie de Jacques Chirac, „Le Monde”, 
13.07.2004.
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Ocena nowych założeń polityki bezpieczeństwa i obrony Francji

Poprzez Białą Księgę Francja uczyniła krok w kierunku synchronizacji francuskich, 
europejskich i transatlantyckich strategii bezpieczeństwa i obronności. Główną inno-
wacją w stosunku do poprzednio wydanej Białej Księgi jest to, że obszar bezpieczeń-
stwa oceniono kompleksowo, nie ograniczając się wyłącznie do kwestii obronności. 
Strategia bezpieczeństwa narodowego jest defi niowana jako odpowiedź na wszystkie 
czynniki ryzyka i zagrożeń, które mogłyby zagrozić życiu narodu39.

Biała Księga jest pierwszą tego typu wszechstronną próbą dostosowania francu-
skiej polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej do wyzwań globalnych współczes-
nego świata. Podejście takie powinno umożliwić osiągnięcie dwóch połączonych 
celów: kontynuacji tradycyjnych interesów francuskiej polityki bezpieczeństwa oraz 
europejskich ambicji Francji – lidera w rozwoju koncepcji „Europy obrony”. Nowa 
strategia jest wyraźnie skierowana do krajowych, międzynarodowych i europejskich 
odbiorców. Na szczeblu międzynarodowym zakłada reintegrację Francji z NATO. Na 
poziomie europejskim wycelowana jest w zwiększenie efektywności współpracy na 
rzecz ugruntowania i rozwoju koncepcji „Europy obrony”. Na poziomie krajowym 
przedstawia plan modernizacji armii i zapewnienia jej efektywności w obliczu poja-
wienia się nowych rodzajów zagrożeń.

We Francji Księga wywołała różne reakcje. Nie zabrakło krytyków, szczególnie 
wśród wojskowych, którzy wytknęli założenia reintegracji Francji z NATO i niespój-
ność niektórych reform i analiz strategicznych. Środowiska wojskowe protestowały 
przeciwko konsekwencjom gospodarczym i społecznym wynikającym z zamykania 
garnizonów, zaś lewica i gaulliści – przeciwko powrotowi Francji do struktur mili-
tarnych NATO, przekreślających niezależność Francji i francuski „wyjątek”. Napięte 
stosunki pomiędzy prezydentem a siłami zbrojnymi zaogniło do tego anonimowe 
opublikowanie (przez grupę ofi cerów) otwartej krytyki Białej Księgi40. Ironicznie 
komentowano samą metodę przygotowania dokumentu na podstawie szerokich kon-
sultacji społeczno-eksperckich, zarzucając, iż faktycznie metoda ta posłużyła jako 
„zasłona dymna” wobec faktu, że wyniki przeglądu miały zostać rzekomo i tak już 
wcześniej zdefi niowane przez Pałac Elizejski. Środowiska wojskowe źle oceniły tak-
że plany reformy instytucjonalnej sektora obrony, w tym m.in. powołanie Rady Do-
radczej ds. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (Conseil consultatif sur la défense 

39 Terminy i źródła fi nansowania reform zawartych w Białej Księdze zostały ujęte w doku-
mencie Loi militaire de programmation 2009–2014, przyjętym przez rząd w październiku 
2008 r. Jak wynika z analizy dokumentu, obszar wojskowości na tle pozostałych sektorów 
został w mniejszym stopniu dotknięty ogólnymi cięciami wydatków publicznych.

40 Des militaires anonymes critiquent le Livre blanc, „Le Point”, 19.06.2008, http://www.
lepoint.fr/actualites-monde/2008-06-19/des-militaires-anonymes-critiquent-le-livre-
blanc/1648/0/254172.
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et la sécurité national), służącej wzmocnieniu prezydenta i scentralizowaniu władzy 
w Pałacu Elizejskim41.

Powrót Francji do NATO ukazuje francuskie aspiracje do odgrywania znaczącej 
roli na arenie międzynarodowej. Według prezydenta Sarkozy’ego, taka potęga eko-
nomiczna jak UE, musi posiadać zdolności militarne, aby bronić swoich interesów. 
Krok naprzód w sprawie koncepcji „Europy obrony” był zawsze postrzegany jako 
krok w tył w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak zaznaczył premier Francji 
F. Fillon w przemówieniu na temat powrotu Francji do struktur militarnych NATO 
w Zgromadzeniu Narodowym, „Chcemy zatrzymać tę grę o sumie zerowej, która 
przeciwstawiała postęp wewnątrz NATO postępowi Europy obrony”42. Stany Zjed-
noczone wycofały 80% swoich sił z Europy, co świadczy, iż traktują priorytetowo 
interesy w Azji i na Bliskim Wschodzie. Równocześnie reintegracja z NATO jest tyl-
ko manewrem taktycznym, mającym, poprzez polepszenie relacji transatlantyckich 
i zapewnienie silniejszego wsparcia dla projektu „Europy obrony”, wzmocnić pozy-
cję Francji wśród europejskich członków NATO.

Głos Francji w NATO będzie silniejszy. Paryż zapewnia sobie także możliwość 
wpływu na przebieg reformy wewnętrznej Sojuszu. „Chcielibyśmy, aby Francja od-
grywała sobie właściwą rolę w tej reformie”43. Osobnym motywem jest chęć „prze-
rzucenia” części kosztów modernizacji francuskiej armii na Sojusz. Działanie takie 
z pewnością wzmacnia prestiż Francji i uelastycznia realizację inicjatyw politycz-
nych francuskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej. W konsekwencji powrót 
Paryża do struktur wojskowych NATO ma większe znaczenie dla Moskwy i Peki-
nu, które nadal postrzegają NATO jako potencjalne „zagrożenie” z Zachodu. Z tego 
punktu widzenia Biała Księga jawi się jako narzędzie prezydenta Sarkozy’ego służą-
ce poprawieniu stosunków transatlantyckich.

Poprzez zbliżenie z NATO prezydent Sarkozy chce rozwoju współpracy obronnej 
w ramach UE. Tymczasem Francja nadal utrzymuje swoją „samowystarczalność” 
obronną, a francuski przedstawiciel nie będzie uczestniczył w Grupie Planowania 
Nuklearnego. „Nikt nie wyobraża sobie, by Stany Zjednoczone czy Wielka Bryta-
nia poddały kiedykolwiek swoje siły atomowe pod rozkazy jakiego komitetu […], 
możemy prowadzić dialog odnośnie do odstraszania […], ale decyzja atomowa nie 
będzie dzielona. Żaden proces decyzyjny w NATO nie może zmuszać nas wbrew 
naszej woli. Żaden”44.

Poprzez powrót do NATO, Francja nie zakończyła okresu exception française, 
a tylko dostosowała swój status do nowych okoliczności i realiów umożliwiających 
lepszą realizację celów narodowych. Włączając się w rozwiązywanie problemów 
globalnych, Francja realizuje bowiem swoją ambicję mocarstwa światowego. Pod-

41 Le livre blanc sur la défense…, s. 253.
42 F. Fillon, op. cit.
43 N. Sarkozy, La France, la défense européenne et l’OTAN...
44 Ibidem.
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czas debaty w Zgromadzeniu Narodowym obejmującej dyskusję na temat powro-
tu Francji do NATO premier Fillon powiedział: „Chcemy ponownie zainwestować 
w NATO, aby zwiększyć wpływ naszego kraju na defi niowanie nowej strategii NATO 
i ukierunkowanie prowadzonych [przez NATO – T. M.] operacji”45. Równocześnie 
zobrazował istotę relacji Francji i Stanów Zjednoczonych słowami: „Francja sprzy-
mierzona, ale nie wasalna, wierna, ale nie podporządkowana, zawsze braterska, ale 
nigdy poddana rozkazom”46.

Tak oto Francja pozostała Francją – ze swoją ambicją wielkości i niezależności.

45 F. Fillon, op. cit.
46 Ibidem.


