
Kultura Bezpieczeństwa
Nauka  Praktyka  Refleksje

Nr 31, 2018 (187–205)
ISSN 2299-4033 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8603

RÓŻNE OBLICZA PERCEPCJI 
BEZPIECZEŃSTWA Z PERSPEKTYWY 

KONCEPCJI HUMAN SECURITY

DIFFERENT FACES OF SECURITY 
PERCEPTIONS OF THE HUMAN SECURITY 

CONCEPT

Waldemar SYPIAŃSKI
Akademia Pomorska w Słupsku

ABSTRACT:
The perception of safety is a very individual feeling although it is the 
standard and the level of living that undoubtedly affect various fears 
and threats appearing in rich and poor societies. The aim of this article 
is to compare attitudes towards safety and its perception by people liv-
ing aside, but in completely different social and economic conditions. 
Both South and North Koreas are historically very close to each other 
yet, totally different conditions of living on both sides of the Korean 
Peninsula make safety quite opposite notions. The residents of the 
Brasilian districts of poverty and crime, infamous favelas, live in a world 
where being a member of a gang ensures safety. For other inhabitants of 
Brasil and tourists, security means staying as far away as possible from 
favelados i.e., the residents of poor districts. For determined African 
refugees, Europe seems to be a safety heaven and even the risk of losing 
their lives on the long and most dangerous route to Europe is worth 
taking. However, for many Europeans their safety ends with the influx 
of immigrants.
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ABSTRAKT:
Postrzeganie bezpieczeństwa jest odczuciem bardzo indywidualnym, 
chociaż to standard i poziom życia niewątpliwie wpływają na odmienne 
lęki i zagrożenia pojawiające się w społeczeństwach ubogich i zamoż-
nych. Celem tego artykułu jest porównanie stosunku i postawy wobec 
bezpieczeństwa, a także jego percepcji przez ludzi żyjących obok siebie, 
ale w zupełnie innych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicz-
nych. Korea Północna i Południowa to kraje historycznie bardzo sobie 
bliskie, ale obecne diametralnie inne warunki życia na północy i połu-
dniu Półwyspu Koreańskiego sprawiają, że bezpieczeństwo dla jednych 
i drugich to zupełnie dwa różne zagadnienia. mieszkańcy dzielnic biedy 
i przestępczości w Brazylii – osławionych faweli – żyją w świecie, gdzie 
przynależność do gangów jest warunkiem bezpieczeństwa. Dla innych 
mieszkańców Brazylii oraz wielu turystów bezpieczeństwo to przeby-
wanie jak najdalej od favelados, czyli mieszkańców biednych dzielnic. 
Dla zdeterminowanych uchodźców z Afryki Europa jawi się jako raj 
bezpieczeństwa i nawet ryzyko utraty życia w czasie odbywania długiej 
i niebezpiecznej podróży do Europy jest warte podjęcia. Natomiast dla 
wielu Europejczyków ich bezpieczeństwo kończy się wraz z napływem 
imigrantów.

SŁOWA KLUCZE:
Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo osobiste, zagrożenia, poziom życia, gospo-
darka, PKB (Produkt Krajowy Brutto), bieda, głód, uchodźca

motto:
„Poczucie bezpieczeństwa wynika z wewnętrznej hierarchii wartości, własnej 
tożsamości, indywidualnych reakcji emocjonalnych, poczucia wartości oraz 
siły osobowości lub jej braku” 1.
Stephen Covey

1  S.R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change 
Interactive Edition, mango media Inc., Nowy Jork 2016, s. 133.
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WSTĘP
Poczucie bezpieczeństwa, tak jak postrzeganie piękna, jest oceną subiek-
tywną. Dzisiejszy świat mimo tego, że czasami jest nazywany globalną 
wioską, jest ogromnie zróżnicowany. Strefy biedy i bogactwa, zwykle poło-
żone geograficznie coraz bliżej siebie, są coraz bardziej odległe od siebie 
ideowo. Bezpieczeństwo staje się pojęciem dość względnym, indywidual-
nym i osobistym. Tak jak przy próbach zdefiniowania terroryzmu w sposób 
zadawalający wszystkich możliwych zainteresowanych, uniwersalna defini-
cja bezpieczeństwa będzie tylko próbą pewnego uproszczenia i z pewnością 
nie jest w stanie wyczerpać złożoności i wielu aspektów terroryzmu.

Idea human security, czyli bezpieczeństwa personalnego, generuje 
dążenia do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa możliwie na jak naj-
wyższym poziomie i jest to istotny element ludzkiej egzystencji  2. mówiąc 
o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, musimy brać pod uwagę subiek-
tywne postrzeganie zagrożeń, które w dzisiejszych realiach sąsiadowania 
ze sobą z jednej strony biedy i ubóstwa, a z drugiej dobrobytu na różnych 
jego poziomach determinuje inny, a czasami wręcz odmienny stosunek 
do rozumienia zagrożeń. Niewątpliwie, obserwując współczesny niezrów-
noważony rozwój państw i regionów, łatwo zauważyć jego implikacje od-
noszące się do indywidualnych percepcji idei bezpieczeństwa personalne-
go. Popularne powiedzenie przypisywane Karolowi marksowi, mówiące 
że „byt kształtuje świadomość”, niewątpliwie odnosi się również do świa-
domości postrzegania bezpieczeństwa, poczucia lęku, zdolności szybkie-
go podejmowania ryzyka, unikania krytycznego położenia czy łatwości 

„stawiania wszystkiego na jedną kartę”. Trudno ryzykować utratę dorobku 
życia, który kosztował lata wysiłku i z którego jesteśmy autentycznie dum-
ni, natomiast o wiele łatwiej narażać na utratę dorobek życia, gdy jest to 
tylko „torba i kij”, jak kiedyś mawiano w Polsce.

Pojęcie bezpieczeństwa jest w literaturze naukowej określane na wiele 
sposobów. może być definiowane z perspektywy zagrożeń międzynarodo-
wych, wewnątrzkrajowych, lokalnych odnoszących się do uwarunkowań 
najbliższych geograficznie i politycznie, ale również dotyczących bezpo-
średnio jednostki. W Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodo-
wego znajduje się następująca definicja bezpieczeństwa: „Bezpieczeństwo 
jest to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania 

2  W. Fehler, Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, [w:] Bezpieczeństwo publiczne w prze-
strzeni miejskiej, W. Fehler (red.), Arte, Warszawa 2010, s. 16.
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oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. 
Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co czło-
wiek szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr 
materialnych” 3. A zatem, według tej definicji, mówiąc o „utracie czegoś co 
człowiek szczególnie ceni”, można łatwo założyć tezę, że inne będzie po-
czucie bezpieczeństwa ludzi, którzy posiadają satysfakcjonującą i dobrze 
płatną pracę, a także zgromadzoną pewną ilość cennych dóbr material-
nych niż poczucie bezpieczeństwa ludzi, którzy nie mają nic wartościo-
wego do stracenia. Dla osób, które marzą głównie o tym, żeby przeżyć do 
jutra lub przyszłego miesiąca, poczuciem bezpieczeństwa może być jedy-
nie perspektywa posiłku, najchętniej w jakimś spokojnym miejscu pod 
dachem.

Bezpieczeństwo jednostki, osobiste, ludzkie czy też inaczej bezpie-
czeństwo personalne (human security) jest obecnie koncepcją, która przy-
czyniła się w znacznym stopniu do rozwoju pozimnowojennego sposobu 
myślenia i praktyki bezpieczeństwa 4. Raport Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP) z 1994 r. upowszechnił termin human security i spre-
cyzował, że problemy każdego człowieka związane z bezpieczeństwem 
personalnym dotyczą różnych sfer i wymiarów życia, od codziennych 
problemów przez problemy lokalne, narodowe do problemów globalnych. 
W raporcie jego autorzy wyróżnili siedem podstawowych kategorii (ob-
szarów) determinantów percepcji bezpieczeństwa istotnych z perspek-
tywy jednostki: bezpieczeństwo ekonomiczne, żywnościowe, zdrowotne, 
ekologiczne, osobiste (fizyczne), społeczne (socjalne) i bezpieczeństwo 
polityczne  5. Dynamiczne procesy społeczne, polityczne i militarne, które 
możemy obserwować obecnie pod każdą szerokością geograficzną, zdają 
się potwierdzać słuszność przyjętych założeń koncepcji human security. 
Zwrócenie uwagi nie tylko na tradycyjne problemy pokoju i wojny, ale 
także na walkę z głodem, ubóstwem czy pokonywaniem nierówności spo-
łecznych i ekonomicznych jest obecnie wyzwaniem, z którym należy się 
zmierzyć.

3  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, J. Kaczmarek, W. Łepkowski, 
B. Zdrodowski (red.), AON, Warszawa 2008, s. 1.

4  A. Urbanek, Ludzki wymiar bezpieczeństwa, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. 
Dziedziny bezpieczeństwa, A. Urbanek (ed.), Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 
2013, s. 41-59.

5  A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teo-
retyczności bezpieczeństwa personalnego, Akademia Pomorska, Słupsk 2015, s. 130–138.
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KRAJE AFRYKAŃSKIE – BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 
EKONOMICZNEGO, POLITYCZNEGO, OSOBISTEGO 
I SPOŁECZNEGO
Jest dla nas zupełnie oczywiste, że ekonomiczni i polityczni uciekinierzy 
z biednych krajów Afryki ryzykują życiem swoim i najbliższych, wybierając 
się w bardzo niebezpieczną podróż najpierw przez rejony pełne po zęby 
uzbrojonych, bezwzględnych bandytów, najemników i kłusowników w inte-
riorze afrykańskim, a w końcu przez morze Śródziemne, gdzie, zdając się 
na łaskę grup przestępczych, gangów oraz zupełnie obcych i niekoniecznie 
wzbudzających zaufanie pośredników, decydują się na niepewną podróż 
morską. Ci imigranci polityczni i ekonomiczni to np. mieszkańcy krajów 
subsaharyjskich – kilkudziesięciu najbiedniejszych krajów świata leżących 
w Afryce na południe od Sahary. Według amerykańskiego fact tanku (Pew 
Research Center) przynajmniej milion mieszkańców krajów subsaharyj-
skich migrowało do Europy od 2010 r.6. mimo że większość potencjalnych 
emigrantów widzi morze po raz pierwszy w swoim życiu i zapewne zdaje 
sobie sprawę z beznadziejnej jakości łodzi, na których przyjdzie im płynąć, 
są tak zdeterminowani, że ryzyko utraty wszystkiego, czyli życia, nie jest 
postrzegane w tych samych kategoriach, w których ryzyko osobistej kata-
strofy jest rozumiane przez mieszkańców mniej lub bardziej zamożnych 
części Europy. Badania prowadzone przez International Organization for 
migration (międzynarodową organizację zajmującą się badaniem migracji 
dowodzą, że od 2014 r. ponad 22 500 migrantów zginęło w trakcie swojej, 
z reguły wyjątkowo niebezpiecznej podróży, a ponad połowa z nich utonęła, 
próbując pokonać morze Śródziemne, płynąc do Europy   7.

Dla wielu niekoniecznie bardzo bogatych mieszkańców tzw. Zachodu 
wytłumaczenie i jakiekolwiek uzasadnienie tak lekkomyślnego podejścia 
imigrantów do własnego bezpieczeństwa jest często trudne do zrozumie-
nia. Oczywiście wiemy, że wielu z nich ucieka przed wojną i krwawymi 
konfliktami plemiennymi, tak jak na przykład tymi pomiędzy Hutu i Tut-
si, trwającymi już od XV w., a w sposób zupełnie otwarty od 1962 r., tj. od 
kiedy Belgia straciła swoje oficjalne kolonialne wpływy na terenach dzi-

6  At least a Million Sub-Saharan Africans Moved to Europe Since 2010. Sub-Saharan mi-
gration to the United States also growing, online: http://www.pewglobal.org/2018/03/22/
at-least-a-million-sub-saharan-africans (dostęp: 15.08.2018).

7  Migrant sea route to Italy is world’s most lethal, online: https://www.theguardian.com/
world/2017/sep/11/migrant-death-toll-rises-after-clampdown-on-east-european-bor-
ders (dostęp: 15.08.2018).
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siejszej Rwandy w Afryce Wschodniej. W 1994 r. etniczne walki w Rwan-
dzie doprowadziły do masakry co najmniej pół milionowej populacji Tutsi 
oraz zmusiły ponad milion Hutu do emigracji do sąsiednich krajów Zairu, 
Tanzanii i Burundi. Spory i walki pomiędzy Hutu a Tutsi doprowadziły 
do wojny domowej w Zairze, a w wyniku krwawych walk ponad połowa 
uchodźców Hutu została pozbawiona żywności i leków. Historia konflik-
tów pomiędzy wojownikami Tutsi, którzy przybyli 600 lat temu z Etiopii 
i podbili ziemie miejscowych chłopów, Hutu jest pisana do dzisiaj mimo 
międzynarodowych wysiłków mających na celu zażegnanie tego konflik-
tu 8. Walka trwa już kilkanaście pokoleń, stała się rodzajem tradycji w sto-
sunkach zwaśnionych plemio, a w trakcie studniowej masakry w 1994 r. 
nabrała wyjątkowo okrutnego charakteru. Jak opisuje Zinhle Dlamini: 

„W okresie ludobójstwa w 1994 roku chłopcy i młodzi mężczyźni byli 
zmuszeni do noszenia karabinów, granatów i maczet – stali się zabójcami. 
Polowano na rodziny, zabijano mężczyzn zarówno młodych jak i starych, 
gwałcono kobiety, a małe dzieci były sztyletowane na śmierć. Rodzice byli 
zmuszani do oglądania śmierci swoich dzieci, a dzieci musiały patrzeć na 
mordowanie swoich rodziców. A zabójcami byli ci, którzy jeszcze niedaw-
no byli ich sąsiadami” 9.

Położona w samym sercu kontynentu afrykańskiego Rwanda, gdzie 
przewagę mieszkańców stanowią Hutu i Tutsi, jest jednocześnie krajem 
w większości chrześcijańskim (katolicy 65%, protestanci 9%). Dzisiaj 
Rwanda stara się odbudować swoją gospodarkę, produkując rośliny ży-
wieniowe: banany, kukurydzę, maniok, ziemniaki i ryż, a eksportuje głów-
nie kawę i herbatę. Bank Światowy pochwalił obecny „wybitny sukces 
w rozwoju, który przyczynia się do redukcji biedy i nierówności” 10. Rwan-
da jest jednak nadal krajem niebezpiecznym. Elisabeth King, autorka 
książki From Classrooms to Conflict in Rwanda, stwierdza: „mimo tego, że 
coraz więcej mieszkańców uczy się i zdobywa wykształcenie, są obawy, że 
władza dąży do ciągłego podziału społeczeństwa na tych lepszych i gor-

8  Kutu-Tutsi fighting prompts refugee crisis in central Africa. ‘It’s an unstoppable wall of 
people’, online: http://edition.cnn.com/EVENTS/1996/year.in.review/topten/hutu/
hutu.html (dostęp: 15.08.2018).

9  Z. Dlamini, Before Her Innocence Was Removed. Life After the Rwandan Genocide. 
Prologue, Partridge Africa, Johannesburg, 2016, online: https://books.google.pl/
books?id=J7esCwAAQBAJ&pg=PT36&lpg=PT36&dq=killing.

10  Rwanda country profile, online: https://www.bbc.com/news/world-africa-14093238 
(dostęp: 15.08.2018).
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szych oraz przygotowuje się do kolejnych aktów przemocy w przyszłości. 
Jest ogromna nadzieja i wiara, że szkoły walczą o pokój, ale w Ruandzie 
są sposoby, w których one przyczyniają się do tworzenia i napędzania 
konfliktu” 11. Dzisiaj myślenie o bezpieczeństwie zarówno przedstawicieli 
Hutu, jak i Tutsi dzisiaj to głównie troska o to, żeby władza nie podsycała 
konfliktów między głównymi grupami etnicznymi w tym regionie Afry-
ki. Chociaż system jest wielopartyjny. a konstytucja od 2003 r. zabrania 
tworzenia partii w oparciu o etniczność, religię lub płeć, to system polega-
jący na ciągłej rywalizacji dwóch głównych grup etnicznych nie przesta-
je pogłębiać podziałów na społeczeństwo lepszych – tych, którzy rządzą, 
i gorszych – tych w opozycji. mimo pozornego spokoju duża część miesz-
kańców Rwandy odczuwa brak poczucia bezpieczeństwa i lęk, że krwawe 
ludobójstwo z 1994 r. może się powtórzyć w każdej chwili. Dlatego nie-
pewni swojej bezpiecznej przyszłości mieszkańcy krajów subsaharyjskich 
ciągle decydują się na imigrację – wybierają się w długą i ryzykowną po-
dróż tam, gdzie nie ma ich odwiecznych wrogów. Ryzykują życiem, ale 
nadzieja, że nikt nie będzie na ich oczach okrutnie mordował dzieci lub 
rodziców, daje perspektywy bezpiecznego życia. możliwość przetrwania 
i dotarcia do krajów, w których nie ma głodu i mordów plemiennych, jest 
celem najwyższym – gwarancją bezpieczeństwa.

FAWELE W RIO DE JANEIRO – BRAK POCZUCIA 
BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO, SPOŁECZNEGO 
I EKONOMICZNEGO
latem 2016 r. w byłej stolicy Brazylii, Rio de Janeiro, odbyły się 31. letnie 
igrzyska olimpijskie. Organizowanie takiego ogromnego międzynarodo-
wego przedsięwzięcia wymaga przede wszystkim potężnych nakładów 
finansowych. Według analiz, przeprowadzonych między innymi przez 
analityków The Associated Press, całkowite koszty organizacji tych igrzysk 
wyniosły 13.1 mld dolarów amerykańskich, a ten ogromny wydatek był 
finansowany przez rząd brazylijski i sponsorów prywatnych12. Brazylia, 
licząca około 206 mln mieszkańców i 8512 tys. km2 powierzchni (ponad 
27 razy większa od terytorium Polski), jest krajem ogromnych różnic, w tym 

11  New seeds of conflict: 20 years post-genocide, there are fears that Rwandan schools fer-
ment hate, online: https://nationalpost.com/news/new-seeds-of-conflict-20-years-
post-genocide (dostęp: 15.08.2018).

12  https://eu.usatoday.com/story/sports/olympics/2017/06/14/ap-analysis-rio-de-janeiro 
(dostęp: 15.08.2018).
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różnic w poziomie życia mieszkańców. Obecny brazylijski Produkt Krajowy 
Brutto na jednego mieszkańca (GDP per capita) wynosi około 10 tys. USD 13, 
czyli tylko około 2,3 tys. USD mniej niż polski PKB. Jednak dystrybucja 
Produktu Krajowego Brutto w największym kraju Ameryki Południowej jest 
zdecydowanie nierównomierna i Brazylia ma ogromne strefy biedy. Przy 
okazji igrzysk w Rio de Janeiro świat mógł poznać brazylijskie dzielnice 
nędzy – fawele. Tworzone są one na obrzeżach miast, a ich mieszkańcy 
wykorzystują najtańsze i najbardziej prowizoryczne materiały, żeby zbudo-
wać swój dom. Paulo lins w opartej na faktach książce Miasto Boga opisuje 
brutalny świat fawel, w których poziom, przestępstw, gwałtów i zabójstw 
wręcz niewyobrażalny. Współczesne fawele zaczęły rozwijać się w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w wyniku zwiększającego się napływu 
ludności z ubogich terenów wiejskich do wielkich miast. Z czasem ci chłopi, 
a następnie ich dzieci, stawali się bezwzględnymi bandytami, handlarzami 
narkotyków, alfonsami i coraz częściej handlarzami organów ludzkich. To 
właśnie oni wyznaczają „standardy” życia w fawelach. Dzieci nie chodzą 
do szkół, od najmłodszych lat wzorem i marzeniem nastolatków jest przy-
stąpienie do narkotykowej grupy gangsterskiej. Działalność przestępcza 
w fawelach skupiona jest wokół walki gangów o teren oraz o uzyskanie 
monopolu na produkcję i dystrybucję narkotyków. Tego typu organizacje 
działają w całej Ameryce Łacińskiej, jednak to w Brazylii sytuacja ma się 
najgorzej. Zwłaszcza w Rio de Janeiro, gdzie walczą ze sobą (i z policją) 
Comando Vermelho (Czerwone Komando) oraz Terceiro Comando (Trzecie 
Komando), które odpowiadają za kilka tysięcy zabójstw rocznie. Przejęte 
tereny pozwalają grupom przestępczym na tworzenie laboratoriów narko-
tykowych, ale przede wszystkim służą jako doskonałe miejsce rekrutacji 
nowych członków, którzy decydują się na działalność kryminalną z powodu 
biedy, braku perspektyw, a także chęci szybkiego zysku i swego rodzaju 
chwały  14. Członkowie gangów zapewniają jednocześnie swoisty immunitet 
bezpieczeństwa dla swoich rodzin, ich najbliżsi są szanowani przez lokalną 
społeczność, a dzielnica, która jest wyjątkowo niebezpiecznym miejscem 
dla obcych, jawi się spokojnym terenem dla swoich15. Trudno nie odnieść 

13  Brazil economic outline, online: https://www.focus-economics.com/countries/brazil 
(dostęp: 15.08.2018).

14  Fawele, czyli żyj szybko, umieraj młodo, online: https://homoamericanus.wordpress.
com/2013/07/12/fawele-czyli-zyj-szybko-umieraj (dostęp: 15.08.2018).

15  J.E. Perlman, The Myth of Marginality Revisited. The Case of Favelas In Rio De Ja-
neiro, 1969-2003, [w:] Becoming Global and the New Poverty of Cities, l.m. Hanley, 
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wrażenia, że podejście do interpretowania zasad bezpieczeństwa w brazy-
lijskiej faweli przypomina osławioną Sienkiewiczowską filozofię Kalego. 
Parafrazując wypowiedź jednego z sympatycznych bohaterów W pustyni 
i w puszczy można powiedzieć, że jeśli ja i moja rodzina jesteśmy bezpieczni 
kosztem niebezpieczeństwa innych, to jest to dobra sytuacja. Inni, a zwłasz-
cza ich tragiczny los, nie mają dla nas znaczenia.

KOREA PÓŁNOCNA – BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 
POLITYCZNEGO, ŻYWNOŚCIOWEGO, EKONOMICZNEGO 
I OSOBISTEGO
Ewidentnym przykładem zupełnie odmiennego podejścia do zagadnienia 
zagrożenia bezpieczeństwa przez najbliższych sąsiadów jest obecnie Półwy-
sep Koreański, który stanowi terytorium dwóch państw – Korei Południowej 
i Korei Północnej, czyli Koreańskiej Republiki ludowo-Demokratycznej 
(KRlD). Wspólna historia tych dwóch, tak dzisiaj zróżnicowanych, krajów 
sięga 5000 r. p.n.e., gdy plemiona będące protoplastami współczesnych Kore-
ańczyków osiedliły się w mandżurii i na Półwyspie Koreańskim. W pierwszych 
latach naszej ery Koreańczycy odgrywali już ważną rolę awangardy kulturalnej, 
towarzyskiej i obyczajowej w tym rejonie Azji. Ówczesne japońskie spisy lud-
ności potwierdzają, że wiele rodów arystokratycznych wywodzi się z Półwyspu 
Koreańskiego. Koreańczycy byli również świetnymi żeglarzami i wielokrotnie 
walczyli w morskich bitwach. mniejsze królestwa koreańskie rywalizowały 
ze sobą zarówno militarnie, jak i ekonomicznie, ale były również w stanie 
wielokrotnie odpierać inwazje chińskie 16. Na Półwyspie Koreańskim rozwijały 
się różne dziedziny nauki – administracja, gospodarka, medycyna, rolnictwo, 
muzyka i studia humanistyczne. W muzyce istniało rozróżnienie pomiędzy 
muzyką arystokratyczną, wykonywaną podczas dworskich bankietów i ludową, 
wykonywaną w trakcie rytuałów konfucjańskich17. Korea przez lata, podob-
nie jak sąsiednie plemiona chińskie i japońskie, rozwinęła rękodzielnictwo, 
produkcję porcelany, garncarstwo, tkactwo, stolarstwo i produkcję odzieży  18.

B.A.  Ruble, J.S. Tulchin (red.), Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
Washington 2005, s.2.

16  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/History_of_Korea (dostęp: 30.12.2017).
17  Konfucjanizm koreański jest formą konfucjanizmu chińskiego, która rozwinęła się 

w Korei jako trwały intelektualny wpływ na społeczeństwo koreańskie. Dziedzictwo 
konfucjanizmu pozostaje fundamentalną cechą społeczeństwa, kształtując system mo-
ralny, sposób życia, relacje społeczne, kulturę wysoką i system prawny.

18  l. Ki-baik, A new History of Korea, Ilchokak Publishers, Seoul 1984, s.45–81.
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W 1392 r. rządy rozpoczęła dynastia li, która panowała do 1910 r. 
Założyciel dynastii, Song-Gie, przeniósł stolicę do Seulu. Konfucjanizm 
został uznany za oficjalną religię i tym samym buddyzm stracił swoje ofi-
cjalne znaczenie. W 1443 r. utworzono różny od chińskiego alfabet ko-
reański i ciągle doskonalono się w kaligrafii, malowaniu i grawerowaniu. 
Sporządzono dokładną mapę ośmiu prowincji koreańskich, w których 
rządziła najwyższa klasa urzędników państwowych i nauczycieli zwanych 
yangban 19. Tylko synowie yangban mogli zostać oficerami lub wyższymi 
urzędnikami państwowymi, ale dopiero po zdaniu stosownych egzaminów. 
A zatem urodzenie nie gwarantowało przepustki do kariery, kwalifikacje 
trzeba było zdobywać i potwierdzać. Niższa klasa, jung-in, to klasa zwy-
kłych urzędników i specjalistów, takich jak księgowi lub lekarze. Jeszcze 
niższa klasa, sangmin, to rzemieślnicy, kupcy, rolnicy, i sprzedawcy. Rzeź-
nicy, grabarze i komedianci to zawody o najniższym statusie społecznym, 
niewiele tylko wyższym niż niewolnicy. Półwysep Koreański był świetnie 
zorganizowanym organizmem państwowym z kwitnącą gospodarką i wy-
soką kulturą.

Na początku XX w. Korea pozostawała w kręgu zainteresowań Chin, 
Japonii, Rosji oraz odległych Stanów Zjednoczonych. Japonia, pokonu-
jąc Rosję i Chiny w wojnie w latach 1895-1905, została dominującą siłą 
na Półwyspie Koreańskim. W 1910 r. Japończycy narzucili Korei tzw. ja-
pońsko-koreański traktat o aneksji, mówiący, że „Jego majestat Cesarz 
Korei dokonuje całkowitej i permanentnej cesji na rzecz Jego majestatu 
Cesarza Japonii wszystkich praw do suwerenności całej Korei” 20 (artykuł 
1), i rozpoczęli trwającą następne 35 lat zdecydowaną i często brutalną 
okupację półwyspu. Władze japońskie próbowały narzucić własną religię, 
język i kulturę, a nawet zmuszały do zmiany nazwisk na japońskie. Kraj 
był w zdecydowanej większości zdominowany przez drobne rolnictwo, 
ograniczone do produkcji na własne potrzeby, a Japończycy próbowali 
przekształcić Koreę w kolonię produkującą żywność na rynek japoński. 
W latach 20. i 30. XX w. Japończycy rozpoczęli inwestycje mające na celu 
rozwój infrastruktury i przemysłu Korei. Dzięki bogactwom naturalnym, 
znajdującym się głównie w północnej części kraju, zaczęły powstawać 

19  T. lambert, A brief history of Korea, online: http://www.localhistories.org/korea.html 
(dostęp: 07.05.2018).

20  m.E. Caprio, Japanese Assimilation Policies in Colonial Korea, 1910–1945, University of 
Washington Press, Washington 2009, s. 82–83.
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kopalnie, hydroelektrownie, huty, stalownie oraz zakłady przemysłowe  21. 
Zdecydowana większość z tych inwestycji (65%) została umiejscowiona 
w północnej części Półwyspu Koreańskiego, również ze względu na gorsze 
warunki rolnicze na północy wynikające zarówno z uciążliwości górskie-
go, trudniej dostępnego dla rolnictwa terenu, jak i z bardziej surowego kli-
matu. Rolnictwo na północy pozostawało w mniejszości (37%) 22, a w wy-
niku szybkiego rozwoju przemysłu zarówno w północnej części Korei, jak 
i w sąsiadującej mandżurii, również okupowanej przez Japonię, wyraź-
nie wyodrębniła się klasa robotnicza, łącząca tradycyjne dla tego rejonu 
Azji pracowitość i nowe przemysłowe kwalifikacje  23. Korea, a zwłaszcza 
północna część Półwyspu Koreańskiego, rozpoczęła dynamiczny rozwój 
i przejście od kraju rolniczego do przemysłowego. latem 1945 r. gdy oku-
pacja japońska gwałtownie się zakończyła, Korea pozostawała drugim (po 
Japonii) pod względem uprzemysłowienia krajem Azji.

Stany Zjednoczone zrzuciły pierwszą bombę atomową na Hiroszimę 
6 sierpnia, a drugą, Nagasaki, 9 sierpnia 1945 r. W międzyczasie 8 sierpnia 
Związek Sowiecki wypowiedział wojnę i wkroczył do okupowanej przez 
Japonię mandżurii, przemieszczając się szybko w kierunku Korei z wyraź-
nym zamiarem zajęcia całego Półwyspu Koreańskiego. Rząd amerykański 
natychmiast, tj. 10 sierpnia, zaproponował Rosjanom, aby dokonać po-
działu półwyspu na dwie strefy okupacyjne wzdłuż 38 równoleżnika, i ta 
propozycja również niezwłocznie została przez Rosjan przyjęta. A zatem 
Korea Północna, część z dziewięcioma milionami mieszkańców, ale znacz-
nie bardziej rozwinięta industrialnie, została w strefie wpływów Związku 
Sowieckiego, a Korea Południowa ze stolicą w Seulu, szesnastomilionową 
populacją Koreańczyków, ale znacznie mniej rozwinięta, przypadła Ame-
rykanom.

1947 r. uznaje się oficjalnie za początek zimnej wojny pomiędzy dwo-
ma mocarstwami. Amerykański prezydent, Harry S. Truman, sformuło-
wał program polityki zagranicznej USA (Doktryna Trumana 24) i przedsta-
wił go w orędziu do kongresu 12 marca 1947 r. Doktryna, która pośrednio 

21  B. Cumings, Korea’s Place in the Sun. A Modern History, W.W. Norton & Company, 
New York 2005, s. 182.

22  S. lone, G. mcCormack, Korea since 1850, longman Cheshire, melbourne 1993, 
s. 184–185.

23  m.E. Robinson, Korea’s Twentieth-Century Odyssey. A Short History, University of Ha-
waii Press, Honolulu 2007, s. 84–86.

24  D. mcCullough, Truman, Simon & Schuster, New York 1992, s. 546–547.
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odnosiła się do ZSRR i jego polityki ekspansji, głosiła, że USA powinno 
pomagać narodom, które przeciwstawiają się agresji zewnętrznej lub pró-
bom narzucania władzy siłą. 15 sierpnia 1947 r. w południowej strefie, 
okupowanej przez Amerykanów, utworzono Republikę Koreańską (Korea 
Południowa) i jej pro-amerykański rząd w Seulu. Trzy tygodnie później 
zareagowali Sowieci i w ich północnej strefie okupacyjnej proklamowano 
Koreańską Republikę ludowo-Demokratyczną z pro-sowieckim rządem 
i stolicą w Pjongjang. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję 
zarządzającą wybory powszechne w Korei pod kontrolą ONZ. W tym 
celu powołano Tymczasową Komisję ONZ, która udała się do tego pań-
stwa. Związek Sowiecki odrzucił tę rezolucję i zapowiedział, że sowieckie 
władze okupacyjne nie pozwolą, aby w Korei Północnej odbyły się wolne 
wybory. Powierzył w niej władzę grupie komunistów z byłym kapitanem 
Armii Czerwonej, Kim Ir Senem, na czele. Władze sowieckie próbowały 
implantować model sowiecki do Korei Północnej, a zatem nastąpiła inten-
sywna rozbudowa armii północnokoreańskiej. Tymczasem w Korei Połu-
dniowej w maju 1948 r. odbyły się wolne wybory do parlamentu, który 
uchwalił konstytucję i wybrał prezydenta, Rhee Syng-mana 25.

25 czerwca 1950 r. wojska Korei Północnej zaatakowały pozycje połu-
dniowokoreańskie na południe od 38 równoleżnika i rozpoczęła się wojna 
koreańska, która trwała do 27 lipca 1953 r. i skończyła się podpisaniem 
rozejmu w Panmundżomie. Ten rozejm był nie tylko zwieńczeniem trzylet-
niej wojny toczonej ze zmiennym szczęściem przez wszystkie zaangażowa-
ne w nią strony, ale także efektem dwuletnich rokowań pokojowych. Przez 
cały czas ich trwania każda z walczących stron próbowała uzyskać prze-
wagę militarną pozwalającą podyktować stronie przeciwnej korzystniejsze 
dla siebie warunki rozejmu. Nastąpiły również inne ważne przyczyny po-
lityczne, które sprzyjały zakończeniu tego konfliktu. Po pierwsze nowym 
prezydentem w Waszyngtonie został gen. Dwight D. Eisenhower, doświad-
czony dowódca i polityk, który w trakcie kampanii wyborczej zapowiedział 
wyjście Stanów Zjednoczonych z impasu koreańskiego, nawet za cenę uży-
cia przez Amerykanów broni jądrowej. Po drugie nagle zmarł przywódca 
ZSRR, Józef Stalin, polityk, który militarnie i politycznie popierał Kim Ir 
Sena w jego próbach zawładnięcia całym Półwyspem Koreańskim 26.
25  m. Burdelski, Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei, Wydawnic-

two Adam marszałek, Toruń 2004, s. 34.
26  W.J. Dziak, Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Warszawa 2000, s. 179–180.
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mimo wspólnych historii, religii, tradycji i stanowienia jednej pań-
stwowości przez kilka tysięcy lat trwająca ponad sześćdziesiąt lat zupełnie 
inna organizacja państw po przeciwnych stronach 38 równoleżnika spra-
wiła, że obecnie obie Koree to kraje o wyjątkowym kontraście.

Dzisiaj Korea Południowa jest jednym z najszybciej rozwijających się 
krajów na świecie. „Cud ekonomiczny nad rzeką Han” 27 zapewnił jej przy-
należność do elity krajów OECD i G20. Dynamicznie rozwijający się prze-
mysł Korei to przede wszystkim światowi liderzy: Samsung Electronics, 
Hyundai motors, Kia motors i lG Electronics, ale również dziesiątki no-
woczesnych zakładów działających we wszystkich gałęziach gospodarki: 
przemyśle ciężkim, stoczniowym, chemicznym, konstrukcji budowlanych, 
produkcji półprzewodników, automatyce, elektronice, oprogramowa-
niach, usługach bankowych, przemyśle żywieniowym, tekstylnym, tury-
stycznym, transporcie morskim, itd. Produkt Krajowy Brutto per capita 
(na głowę) w 2016 r. wynosił 37 900 USD 28, a dynamika jego wzrostu to 
ponad 3% rocznie. Korea Południowa jest zamożnym państwem dbają-
cym również o rozwój intelektualny i socjalny swoich obywateli. Ponad 
dwadzieścia uniwersytetów zapewnia nowoczesną edukację, w tym Seo-
ul National University notowany na 74 pozycji wg rankingu światowego 
i Korea Advanced University of Science and Technology KAIST – na miej-
scu 95  29. W życiu społecznym mimo wielowiekowych patriarchalnych tra-
dycji wzrasta rola kobiet, ceni się pracowitość, rodzinność, a zachodnie 
wzory kulturalne i społeczne są przyjmowane, ale nie bezkrytycznie. Spo-
łeczeństwo jest tutaj bardzo otwarte, nowoczesne, coraz bardziej wykształ-
cone, a zwłaszcza świadome i zdeterminowane do rozwoju i osiągnięcia 
sukces zarówno indywidualnego, jak i państwowego.

Zupełnie odmienna jest sytuacja na północy Półwyspu Koreańskiego. 
Koreańska Republika ludowo-Demokratyczna jest krajem z ambicjami 
mocarstwowymi, ale niestety bardzo biednym. Tu dochód na mieszkańca 
wynosi wielokrotnie mniej niż u sąsiada na południu, tj. 1 800 USD, a po-
nadto dystrybucja tego dochodu jest wyjątkowo nierównomierna. Gospo-
darka Korei Północnej jest jedną z najbardziej centralnie zarządzanych 
gospodarek na świecie i boryka się z wieloma problemami wynikającymi 
27  J. Kleiner, Korea. A Century of Change, World Scientific, Singapore 2001, s. 254.
28  GDP – per capita (PPP) 2017 Country Ranks, online: https://photius.com/rankin-

gs/2017/economy/gdp_per_capita_2017_0.html (dostęp: 15.08.2018).
29  https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities 

(dostęp: 15.08.2018).
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z niedoinwestowania, braku nowoczesnych technologii, części zapaso-
wych, surowców, właściwego zarządzania, a przede wszystkim z braku wy-
kwalifikowanej kadry specjalistów. militarne wydatki na ogromną skalę, 
mające zapewnić przewagę wojskową głównie nad Japonią, Koreą Połu-
dniową i Ameryką, są dokonywane kosztem rozwoju w społecznych sfe-
rach życia obywateli. Wieloletnie zaniedbania jeśli chodzi o inwestowanie 
w rolnictwo przyczyniły się do corocznych klęsk nieurodzaju i w efekcie 
doprowadziły do ogromnego deficytu żywnościowego. Od połowy lat 90. 
ubiegłego stulecia pogłębia się kryzys gospodarki, a najbardziej dotkliwe 
są wszechobecny w kraju głód i brak podstawowych towarów. Od 2009 r. 
organizacje ogólnoświatowe starają się nieść pomoc żywnościową, ale fa-
woryzująca jedynie wojsko i elity polityczne wewnętrzna polityka państwa 
sprawia, że ta pomoc trafia do nielicznych 30. Poza tym agresywna polity-
ka przywódcy Korei Północnej, Kim Dzong Una, dążąca do konfrontacji 
militarnych w stosunkach z innymi krajami pogłębia wykluczenie KRlD 
z międzynarodowej współpracy i pomocy. Władze Korei Północnej stara-
ją się blokować informacje dotyczące niedożywienia i ofiar śmiertelnych 
w wyniku głodu w ostatnich latach, ale nawet ostrożne szacunki organi-
zacji międzynarodowych liczą zmarłych w tysiącach rocznie. W opubliko-
wanym w lutym 2014 r. raporcie ONZ dotyczącym głodu w Korei szacuje 
się, że tylko w latach 90. ubiegłego wieku liczba śmiertelnych ofiar głodu 
mogła oscylować w przedziale od 600 tys. do 2,5 mln 31. Codzienny brak je-
dzenia prowadzi do wypaczenia podstawowych norm współżycia społecz-
nego, a kradzieże, donosicielstwo i korupcja w każdej możliwej formie sta-
ją się zwykłą codziennością obywateli. Niewielu uchodźców jest w stanie 
przedrzeć się przez zasieki na granicy i zbiec z kraju, a ci nieliczni, którym 
to się udało, opowiadają o coraz częściej notowanym kanibalizmie dzieci 
lub wykopywaniu świeżych zwłok z grobów   32. Chroniczne niedożywienie 
i głód są w stanie doprowadzić ludzi do zachowań zupełnie irracjonalnie 
nieludzkich, kiedy jedynym pragnieniem jest choćby mała porcja ryżu.

Problem bezpieczeństwa dla Koreańczyków z północy i z południa to 
zdecydowanie odmienne zagadnienia. Ubogi, niedożywiony i zdany na 

30  Korea, North Economy Profile 2018, online: https://www.indexmundi.com/north_ko-
rea/economy_profile.html (dostęp: 1.09.2018).

31  J. Stanton, S.-Y. lee, Pyongyang’s Hunger Games, online: https://www.nytimes.
com/2014/03/08/opinion/pyongyangs-hunger-games.html (dostęp: 1.09.2018).

32  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/1432366/Famine (do-
stęp: 1.09.2018).
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łaskę lub niełaskę partii obywatel KRlD będzie bezpieczny, jeśli dostanie 
rację żywieniową, a tej nikt mu nie ukradnie ( tak wygląda tutaj perso-
nal security). O bezpieczeństwie narodowym słyszy regularnie na każdej 
akademii, w telewizji, na czynach społecznych i partyjnych. Dowiaduje 
się wtedy, że chociaż cały świat jest dla Korei Północnej wrogiem, to ich 
bohaterska armia jest gotowa odeprzeć każdy atak, wypowiedzieć wojnę 
Ameryce i Japonii, a dzięki temu przyszłość będzie lepsza i bezpieczna, bo 
skończy się głód. Nie każdy mieszkaniec północy, pochłonięty codzien-
ną głodówką i walką o przetrwanie, wierzy w zapewnienia władcy co do 
zagrożeń zewnętrznych. Natomiast przeciętny mr Park (prawie połowa 
Koreańczyków nosi to nazwisko) z południa czułby się najbezpieczniej, 
jeśli udałoby się rozbroić braci z północy, nawet za cenę ogromnej po-
mocy ekonomicznej. Oczywiście długoterminowa strategia Seulu to przy-
łączenie części północnej, a przynajmniej otwarcie granicy. Tutaj bezpie-
czeństwo osobiste jest mocno związane z bezpieczeństwem państwa. Dla 
świadomych, wykształconych i otwartych na świat Koreańczyków z Seulu, 
połączenie krajów to nie tylko połączenie rodzin, ale możliwe wykorzysta-
nie wspólnych potencjałów, a przez to zapewnienie bezpieczeństwa eko-
nomicznego, socjalnego i militarnego obydwu stronom, tzn. wszystkim 
mieszkańcom Półwyspu Koreańskiego indywidualnie.

PODSUMOWANIE
Problem bezpieczeństwa jest niezwykle złożonym i wielowarstwowym 
zagadnieniem we współczesnym świecie. Inaczej postrzegają jego kwestie 
społeczeństwa zamożne, a inaczej ubogie. W Korei Północnej, mimo że 
władza stwarza pozory zagrożeń zewnętrznych i tym tłumaczy nadmierne 
finansowanie armii i przemysłu zbrojeniowego, dla przeciętnego miesz-
kańca brak bezpieczeństwa to raczej ekstremalny głód, terror polityczny, 
pospolite przestępstwa i brak jakichkolwiek perspektyw na przyszłość. 
W Korei Południowej dla odmiany brak bezpieczeństwa jest głównie koja-
rzony z ewentualnym dźwiękiem miejskich syren i mmS-ów informujących 
o ataku rakietowym z północy. Brazylijskie dzielnice biedy –fawele – to miej-
sca dość bezpieczne dla przywódców i żołnierzy gangów oraz ich bliskich 
i rodzin. Niebezpiecznie jest wtedy, kiedy akurat pojawi się konflikt z innym 
gangiem, ale zwykle komanda potrafią się dogadać i ograniczyć do swojego 
terytorium. Policja nie jest zagrożeniem, bo znajduje się daleko i z reguły nie 
ryzykuje wojny z gangiem, a o ewentualnym zagrożeniu atakiem przez inny 
kraj miejscowi nie myślą. Bieżący kryzys ekonomiczny w Brazylii też mało 
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dotyczy mieszkańców faweli, bo tu rządzi dolar amerykański i narkotyki 
jako waluta oraz ewentualnie barter żywym towarem. Większym proble-
mem związanym z bezpieczeństwem jest możliwość wycieku pomysłów z ich 
szkoły samby do konkurencji przed następnym karnawałem, a zwłaszcza 
przed Samba Parade in Sambadrome w Rio. Brazylijczycy spoza faweli, jak 
i liczni turyści, jednak inaczej postrzegają sprawy bezpieczeństwa. Każde 
biuro turystyczne przypomina o chodzeniu tylko w grupach, zdejmowaniu 
jakiejkolwiek biżuterii przed wyjściem na miasto i trzymaniu dokumentów 
głęboko pod zapiętą koszulą. Statystyki dotyczące porwań, okupów, gwałtów 
i morderstw stale rosną.

Dla emigrantów z krajów afrykańskich ideał bezpieczeństwa to zostać 
imigrantem w Europie. Tutaj mogą spodziewać się zarówno bezpieczeń-
stwa ekonomicznego, jak i życia bez ciągłego strachu przed brutalnymi 
atakami i gwałtami zadawanymi im przez bliskich sąsiadów – członków 
innego plemienia, grupy społecznej czy często bezkarnych przedstawicieli 
władzy, policji lub wojska. Dla zrealizowania tej wizji potrafią ryzykować 
życiem, wybierając się w niepewną podróż. mimo że ta podróż pochłania 
wiele ofiar, oni ciągle próbują wydostać się ze swojego piekła. melissa Fle-
ming, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców mówi: 

„Prosta prawda jest taka, że uchodźcy nie ryzykowaliby swojego życia, jeśli 
mogliby godnie żyć u siebie” 33. Dla wielu Europejczyków z kolei ich bez-
pieczeństwo jest coraz bardziej niepewne, bo wraz z nowymi przybyszami 
w Europie zwiększa się zagrożenie dla ich własnej kultury, tradycji i religii. 
Politycy w wielu krajach Europy powtarzają, że wraz z napływem imigran-
tów tracimy szacunek dla wartości, na których budowaliśmy nasze kraje 
i naszą Unię i że kiedyś nasze kraje były społeczeństwami jednorodny-
mi pod względem kultury i obyczajów   34. Oczywiście są w Europie inne 
opinie na temat potencjonalnego zagrożenia bezpieczeństwa przez przy-
byszów, ale to też potwierdza, że zagadnienie bezpieczeństwa może repre-
zentować bardzo zróżnicowane treści. Niewątpliwie założenia koncepcji 
human security wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom ludzi w zakre-
sie bezpieczeństwa, którego brak jest częściej wynikiem zmartwień i trosk 
o codzienny byt niż strachem przed globalnymi katastrofami. ludzie czę-
ściej przejmują się tym, czy nie będą głodni, czy nie stracą pracy, czy nie 

33  Europe situation, online: http://www.unhcr.org/europe-emergency.html (dostęp: 1.09.2018).
34  Why are Europeans so scared of refugees, online: https://www.debatingeurope.

eu/2017/06/27/europeans-scared-refugees (dostęp: 1.09.2018).
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staną się ofiarami pospolitych przestępstw albo obiektem prześladowań 35. 
Rozwiązanie problemów bezpieczeństwa indywidualnego może być rów-
nież czynnikiem determinującym bezpieczeństwo w szerszym wymiarze, 
tj. społecznym, państwowym i w końcu globalnym.
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