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INDIE JAKO AZJATYCKIE
MOCARSTWO REGIONALNE

INDIA AS AN EMERGING SUPERPOWER IN ASIA

Artyku³ ten jest prób¹ oceny pozycji Indii w Azji i znaczenia tej
obecno�ci w polityce Indii. Szczególn¹ uwagê zwraca siê na stano-
wiska wobec organizacji regionalnych, relacje polityczne i gospodar-
cze z najwa¿niejszymi partnerami, stanowiska w kluczowych kwe-
stiach gospodarczych i bezpieczeñstwa oraz postrzeganie roli Indii
przez pañstwa ró¿nych regionów Azji.

Miejsce i znaczenie Indii w Azji Po³udniowej

Przysz³o�æ geostrategiczna Azji Po³udniowej w znacznym stop-
niu jest pochodn¹ zachowañ Indii w tym zakresie. Jako najwiêksze
pañstwo regionu, jego decyzje i dzia³ania bêd¹ warunkowa³y polity-
kê pañstw s¹siednich oraz pañstw spoza regionu, które z kolei bêd¹
oddzia³ywaæ na procesy przebiegaj¹ce na subkontynencie. Ludno�æ
Indii stanowi 75 procent ludno�ci regionu Azji Po³udniowej, ich
powierzchnia 63 procent, a PKB Azji Po³udniowej w 78 procentach
wytwarzane jest w Indiach1 . Region Azji Po³udniowej jest zatem

* Artyku³ przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Rowiñskiego.
1 S. Singh, India and regionalism, [w:] A. J. K. Bailes, J. Gooneratne,
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zdominowany przez Indie, które utrzymuj¹ poza tym silne relacje
z pañstwami azjatyckimi spoza regionu. Bezpo�redni s¹siedzi w oba-
wie przed dominacj¹ Indii równie¿ zwrócone s¹ na zewn¹trz
w poszukiwaniu partnerów w celu zrównowa¿enia indyjskiej domi-
nacji. Wspó³praca s¹siadów Indii miêdzy sob¹ jest tu utrudniona
przez wzglêdy geograficzne. Do roku 2005 bowiem, kiedy do Po³u-
dniowoazjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Wspó³pracy Regional-
nej � South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
przyst¹pi³ Afganistan, ¿aden z cz³onków tej organizacji nie graniczy³
z innym z wyj¹tkiem Indii2. Nawet po przyst¹pieniu do SAARC
Chin i Japonii w charakterze obserwatorów w listopadzie 2005 roku,
a tak¿e mimo decyzji o przyznaniu tego statusu Stanom Zjednoczo-
nym, Republice Korei oraz Unii Europejskiej, rola Indii w regionie
pozostaje fundamentalna. Drugi pod wzglêdem wielko�ci i znaczenia
w regionie Pakistan jest a¿ siedmiokrotnie mniejszy pod wzglêdem
ludno�ci, ponad sze�æ i pó³krotnie pod wzglêdem PKB i ma sze�cio-
krotnie mniejsze wydatki na zbrojenia. Udzia³ wydatków na zbroje-
nia ³¹cznie Indii i Pakistanu w regionie stanowi 95 procent3. Mimo
prób stworzenia w miarê jednolitej i spójnej koncepcji polityki za-
granicznej wobec pañstw regionu, historiê stosunków Indii z s¹sia-
dami cechuj¹ skrajne ró¿nice. Z jednej strony Nepal i Bhutan ³¹cz¹
z Indiami polityczno-strategiczne wiêzi, z drugiej za� mamy do czy-
nienia z napiêtymi stosunkami z Pakistanem, praktycznie od chwili
podzia³u Indii w 1947 roku oraz z Bangladeszem, od chwili podzia³u
Pakistanu w roku 19714.

Zwa¿ywszy na potencja³ Indii, ich wizja regionalizmu siêga³a
poza subkontynent indyjski i poza region Azji Po³udniowej, a poszu-
kiwanie ogólnoazjatyckiej to¿samo�ci determinowa³o indyjsk¹ poli-
tykê zagraniczn¹ ju¿ od 1947 roku. Jeszcze przed formalnym uzy-
skaniem niepodleg³o�ci w 1947 roku w Indiach odby³a siê konferen-

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 26.
4 Ibidem, s. 25.
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cja po�wiêcona stosunkom w Azji (Asian Relation Conference). Osi¹-
gniêcia tej konferencji sta³y siê podstaw¹ do Koferencji Pañstw Afryki
i Azji (Afro-Asian Nations Conference) w Bandungu w 1955 roku
i powstania Ruchu Pañstw Niezaanga¿owanych � Non-Aligned Mo-
vement (NAM) w 1961 roku5.

Wizja ta, wychodz¹ca daleko poza granice regionu, nie wyklu-
cza³a rozwoju bliskich kontaktów z s¹siadami, z których jedynie
Pakistan nie nale¿a³ do NAM. Sformu³owanie Piêciu Zasad Pokojo-
wego Wspó³istnienia (paktu Panchsheel) w 1954 roku by³o jednym
z przejawów tej wizji. Piêæ zasad tworzy³o podstawowe normy sto-
sunków bilateralnych Chin z Indiami i ówczesn¹ Birm¹, przy czym
te odno�nie do Indii zosta³y dodatkowo sformalizowane w postaci
umowy handlowej i o stosunkach pomiêdzy regionem Tybetu, ChRL
i Indiami6. Jednak¿e w okresie zimnej wojny indyjskie wysi³ki, by
wzmocniæ wspó³pracê regionaln¹, podobnie jak NAM, by³y niweczo-
ne przez rywalizacjê zimnowojenn¹.

Niemniej jednak idee Jawaharlala Nehru zbudowania wspólnej
jednolitej to¿samo�ci po³udniowoazjatyckiej oraz pozostaj¹cy w ich
duchu NAM i pokojowa wspó³praca wywar³y znacz¹cy wp³yw na
bezpo�rednich s¹siadów Indii. Postulat wspólnej to¿samo�ci opiera³
siê na trzech za³o¿eniach: zwarto�ci regionu, z³o¿ono�ci i ró¿norod-
no�ci kulturowej i religijnej oraz geostrategicznym po³o¿eniu nowo
powsta³ych pañstw, które w przesz³o�ci podlega³y procesowi integra-
cji i rozpadu.

Z czasem indyjskie koncepcje integracji regionalnej ewoluowa³y
w kierunku podej�cia pragmatycznego, które przewidywa³o rozwój
poziomych wiêzi, w tym wspólnych norm i instytucji. Jednak¿e
podej�cie to zaowocowa³o dopiero z pocz¹tkiem lat osiemdziesi¹tych,
wcze�niej bowiem polityka indyjska zdominowana by³a przez reali-

5 Ibidem.
6 Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL, China�s initiation of the

FIDE Pronciples of Peaceful Co-existence, 17.11.2000, URL <http://fmprc.gov.cn/
eng/ziliao/3602/3604/t18053.htm>.
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stów, a w przeci¹gu 20 lat mia³y miejsce trzy wojny: z Chinami
w 1961�62 roku i dwie z Pakistanem � w roku 1965 i 1971.
Z pocz¹tku podej�cie Indii do koncepcji SAARC budzi³o obawy, ¿e
bêdzie to forum, na których s¹siedzi Indii podejm¹ próbê ogranicze-
nia dominacji New Delhi w regionie. W zwi¹zku z tym Indie za¿¹-
da³y, by zakazaæ jakichkolwiek porozumieñ dwustronnych w ramach
SAARC, by decyzje zapada³y poprzez konsensus oraz by dzia³alno�æ
SAARC koncentrowa³a siê na kwestiach ekonomicznych i spo³ecz-
nych. Z kolei mniejsze pañstwa SAARC uwa¿aj¹, ¿e Indie nie po-
winny blokowaæ mo¿liwo�ci poruszania wa¿nych kwestii na forum
SAARC, jak na przyk³ad za³atwianie sporów7. Widz¹ one bowiem
w tej organizacji mo¿liwo�æ na zrównowa¿enie dominacji New Delhi.

Niemniej jednak, nie tylko Indie, ale Nepal, a nawet Pakistan
wspiera³y ideê selektywnej integracji regionalnej. Niejednoznaczne
stanowisko w tej kwestii zajmowa³y Malediwy, Bhutan i Sri Lanka8.
Jednak¿e w wyniku globalizacji, rosn¹cego zapotrzebowania na
energiê, problemów ¿ywno�ciowych, zaopatrzenia w wodê i pojawie-
nia siê problemów globalnych, takich jak kwestia bezpieczeñstwa
w aspekcie ekologicznym i terroryzmu, zw³aszcza po 11 wrze�nia
2001 roku, pañstwa regionu podjê³y wysi³ki w celu intensyfikacji
wspó³pracy.

Znaczny wzrost gospodarczy w regionie po 1990 roku oraz nu-
klearyzacja Indii i Pakistanu zmieni³y sytuacjê strategiczn¹ regionu
Azji Po³udniowej. Poci¹gnê³o to za sob¹ zmianê priorytetów w indyj-
skiej polityce zagranicznej. Dotychczasowa wspó³praca na forum
wielostronnym, jak to mia³o miejsce w przypadku NAM, zosta³a
zast¹piona przez intensywniejsze rozmowy w postaci spotkañ wyso-
kiego szczebla, specjalnych wys³anników w konkretnych dziedzinach,
a tak¿e tradycyjn¹ dyplomacje dwustronn¹. Ponadto, obecnie coraz
czê�ciej wykorzystuje siê tzw. �track II�, czyli �cie¿kê kontaktów

7 S. Singh, op. cit., s. 28.
8 Ibidem.
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nieoficjalnych, w tym o charakterze biznesowym, jako nowy kana³
kontaktów wzajemnych9. W praktyce okazuje siê, ¿e to nowe narzê-
dzie polityki regionalnej jest niezwykle efektywne, poci¹ga bowiem
za sob¹ ma³o decyzji o charakterze wy³¹cznie deklaratywnym. Od
pocz¹tku XXI wieku nast¹pi³y równie¿ zmiany w zakresie przedmio-
towym wspó³pracy regionalnej. Pojawi³y siê nowe kwestie, m.in.
wcze�niej wspomniane kwestie energetyczne, zaopatrzenia w wodê,
ale tak¿e problematyka praw cz³owieka oraz bezpieczeñstwa.

W tym kontek�cie w ramach SAARC zauwa¿ono potrzebê roz-
woju integracji funkcjonalnej, zw³aszcza w dziedzinie ekonomicznej
i bezpieczeñstwa, by rozwi¹zaæ problematyczne kwestie, a powsta-
nie wspólnej to¿samo�ci regionalnej uwa¿ane jest jako efekt wieñ-
cz¹cy ten proces.

Faktyczny status mocarstwa atomowego Indii i Pakistanu naka-
zuje wspó³pracê w dziedzinie bezpieczeñstwa w szerszym kontek�cie
geograficznym ni¿ region Azji Po³udniowej. Ma to swoje odzwiercie-
dlenie przy okazji �rodków budowy zaufania, gdzie dotychczasowe
formy dialogu dwustronnego Indie-Pakistan i Indie-Chiny zastêpo-
wane s¹ przez poszukiwanie rozwi¹zañ trójstronnych. W czerwcu
2004 roku w ministerstwie spraw zagranicznych Indii � Ministry of
External Affairs (MEA) powsta³ pomys³ wszczêcia rozmów na temat
opracowania wspólnej indyjsko-chiñsko-pakistañskiej doktryny nu-
klearnej, mimo i¿ zdawano sobie zapewne sprawê z faktu, ¿e Chiny
nie uzna³y statusu atomowego zarówno Indii, jak i Pakistanu
w my�l traktatu o nieproliferacji10. Niemniej jednak fakt, ¿e retory-
ka pakistañskich elit decyzyjnych podkre�la przywi¹zanie do idei
o�wieconego umiarkowania (enlighted moderation), w przypadku Chin
mamy do czynienia z deklaracjami pokojowego wzrostu (peaceful
development), a indyjski dokument Common Minimum Program-
me11, po�wiêcony �rodkom budowy zaufania, akcentuje konieczno�æ

9 Ibidem, s. 29.
10 Ibidem, s. 30.
11 Ibidem.
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wspó³pracy w dziedzinie j¹drowej z Pakistanem i Chinami, �wiadczy
o powstawaniu zacz¹tków wspó³pracy trójstronnej w tej dziedzinie.

Równolegle zakres przedmiotowy dialogu w ramach SAARC uleg³
rozszerzeniu poza problematykê za³o¿on¹ w statucie organizacji
z 1985 roku. Sta³o siê to za spraw¹ przyjêcia przez SAARC konwen-
cji odno�nie do zwalczania terroryzmu oraz walki z przestêpczo�ci¹
zorganizowan¹ (handlu lud�mi i narkotykami) w regionie. Ponadto
kilkukrotnie prze³om w stosunkach indyjsko-pakistañskich nast¹pi³
przy okazji spotkañ przedstawicieli na forum SAARC. Warto przy-
pomnieæ, ¿e przed powstaniem organizacji Indie zastrzega³y, ¿e nie
mo¿e staæ siê ona forum dla za³atwiania sporów12.

Poza tym, rozszerzenie SAARC o nowe kraje, zw³aszcza o sta-
tusie obserwatora, wzmocni³o w dotychczasowych krajach cz³onkow-
skich poczucie potrzeby dalszego rozszerzania i pog³êbiania integracji.

Kwestie bezpieczeñstwa poruszane na forum SAARC, mimo ich
braku w statucie z 1985 roku, obok kwestii ekonomicznych, deter-
minuj¹ kierunek dalszej integracji regionalnej w ramach tej organi-
zacji. Problematyka bezpieczeñstwa pañstw Azji Po³udniowej musi
byæ rozpatrywana równie¿ przez pryzmat ich relacji z mocarstwami
spoza regionu, czêstokroæ s¹ to bowiem wiêzi silniejsze ni¿ wzajem-
ne stosunki pañstw s¹siaduj¹cych ze sob¹, zarówno pod k¹tem po-
tencja³u stosunków, jak i istniej¹cych ju¿ prawnomiêdzynarodowych
uregulowañ w tym zakresie. Wywiera to znaczny wp³yw na decyzje
podejmowane w ramach SAARC. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ przy-
jêcie przy aprobacie USA w 2004 roku Protoko³u Dodatkowego do
Regionalnej Konwencji o Zwalczaniu Terroryzmu z roku 2004 (the
Additional Protocol to the 2004 SAARC Regional Convention on
Suppresion of Terrorism), a tak¿e uchwalenie Konwencji o Zwalcza-
niu Narkotyków i Substancji Psychotropowych (the Convention on
Narcotics and Drugs and Psytropic Substances) w roku 199013.

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 31. Pe³ne teksty dokumentów dostêpne s¹ na stronie interne-

towej URL <http://www.saarc-sec.org>.
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Równolegle do podejmowanych decyzji na szczeblu SAARC, rze-
czywiste uwarunkowania w dziedzinie bezpieczeñstwa w poszczegól-
nych krajach cz³onkowskich ulega³y ci¹g³ej zmianie. Fakt posiada-
nia broni nuklearnej przez Indie i Pakistan i postrzeganie wzajem-
nego zagro¿enia ostatecznie wydaje siê stabilizowaæ ich wzajemne
relacje. Po³udniowoazjatycki wy�cig zbrojeñ ma obecnie charakter
przede wszystkim konwencjonalny, choæ w sferze retoryki pozostaje
nadal du¿y poziom braku zaufania. Z kolei Nepal i Sri Lanka pogr¹-
¿y³y siê w przed³u¿aj¹cym siê konflikcie, przy czym Sri Lanka sta³a
siê najbardziej zmilitaryzowanym pañstwem regionu14.

Ze wzglêdu na czynnik bezpieczeñstwa nastêpuje redefinicja
regionu Azji Po³udniowej. Dotychczas by³a ona równoznaczna
z angielskim terminem South Asia. Indyjscy eksperci od strategii,
uwzglêdniaj¹c nowe uwarunkowania, blisko�æ spo³eczno-kulturow¹
wielu krajów i nowe postrzeganie zagro¿eñ, postuluj¹ rozszerzenie
granic regionu o takie kraje, jak Afganistan (obecnie ju¿ cz³onek
SAARC, dotychczas niezaliczany do regionu Azji Po³udniowej w ro-
zumieniu South Asia), Myanmar (nowy cz³onek Stowarzyszenia
Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej � Association of Southeast
Asian Nations � ASEAN), wiêkszo�æ Chin (w sensie politycznym
ca³e Chiny), a tak¿e Iran. Próby zdefiniowania na nowo Azji Po³u-
dniowej ró¿ni¹ siê znacznie miêdzy sob¹. Wiêkszo�æ z nich wychodzi
od angielskiego terminu Southern Asia, obejmuj¹cego równie¿ ob-
szary Azji Zachodniej, Centralnej, Wschodniej i Po³udniowo-Wschod-
niej, a tak¿e znacznego obszaru Oceanu Indyjskiego15.

Kwestie ekonomiczne odgrywaj¹ kluczow¹ rolê dla przysz³o�ci
regionu. Zdaniem indyjskich zwolenników neoliberalizmu wieloaspek-
towe zaanga¿owanie, ale przede wszystkim rosn¹ca wspó³zale¿no�æ,
bêd¹ca bezpo�rednim nastêpstwem rosn¹cej wymiany handlowej,

14 Na Sri Lance na 1 milion mieszkañców przypada 8000 wojskowych, dla
porównania w Indiach � 1300 oraz zarejestrowa³a najwiêksze wydatki zbrojenio-
we jako procent PKB w�ród pañstw Azji Po³udniowej w 2004. SAARC s. 31.

15 S. Singh, op. cit., s. 31.
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pozwoli wyeliminowaæ napiêcie w stosunkach politycznych i rozwi¹-
zaæ sporne kwestie. Rosn¹ca wspó³zale¿no�æ miêdzy pañstwami re-
gionu jest te¿ rezultatem reform liberalizuj¹cych gospodarkê i eks-
pansji korporacji transnarodowych na rynkach regionalnych.
W wyniku reform wewnêtrznych, dopuszczaj¹cych obcy kapita³ do
inwestowania na rodzimym rynku, ro�nie udzia³ eksportu w tworze-
niu PKB, co z kolei sk³ania pañstwa do integracji gospodarczej, by
u³atwiæ handel i zmaksymalizowaæ korzy�ci p³yn¹ce z wiêkszego wo-
lumenu eksportu. Kluczow¹ kwesti¹ w ramach regionalnej wspó³pra-
cy ekonomicznej jest ograniczenie nieefektywnych mechanizmów, tzw.
zawodno�ci rynku, które prowadz¹ do marnowania zasobów. Czêsto
przywo³ywanym przyk³adem jest import przez Pakistan wyrobów
indyjskich za po�rednictwem Republiki Po³udniowej Afryki, przy czym
nie zachodz¹ przes³anki ekonomiczne do reeksportu. W 1993 roku
powo³ano do ¿ycia porozumienie o handlu preferencyjnym w ramach
SAARC (SAARC Preferential Trade Agreement � SAPTA), a w 2004
roku przyjêto porozumienie o utworzeniu Po³udniowoazjatyckiej Strefie
Wolnego Handlu (South Asian Free Trade Area � SAFTA � Agreement),
które wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Cz³onkowie SAARC wszczêli nawet debatê o utworzeniu wspól-
nej waluty, co formalnie zosta³o przed³o¿one przez premiera Indii na
XII Szczycie SAARC w Islamabadzie w 2004 roku, jednak¿e nadal
pozostaje wiele przeszkód, by to osi¹gn¹æ16.

Trzy najwiêksze gospodarki regionu, Indie, Pakistan i Bangla-
desz, tworzy³y w przesz³o�ci w ramach Indii Brytyjskich jednolity
organizm polityczny z silnymi wiêziami gospodarczymi miêdzy po-
szczególnymi jego regionami. Tradycje swobodnego przep³ywu towa-
rów i us³ug powinny wspieraæ gotowo�æ do integracji gospodarczej
w dzisiejszym rozumieniu. Rozpad najpierw, w 1947 roku, Indii,
a potem, w roku 1971, Pakistanu spowodowa³ gwa³towny spadek
zaufania pomiêdzy tymi trzema pañstwami, a polityczne postawy

16 Ibidem, s. 32.
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liderów tych pañstw ujawniane zw³aszcza przy okazji konfliktów
zbrojnych spowodowa³y wzajemne pogorszenie ich wizerunku. S¹ to
bariery spowalniaj¹ce tempo integracji do chwili obecnej. W latach
1948�1949 udzia³ Indii w handlu zagranicznym Pakistanu wynosi³
32 procent po stronie importu i 56 procent po stronie eksportu17.
W okresie 2000�2001 w odwrotnym ujêciu, tj. w wymianie handlo-
wej Indii, udzia³ Pakistanu wynosi 0,42 procenta po stronie importu
i zaledwie 0,13 procenta po stronie eksportu. Dane te uwypuklaj¹
spadek znaczenia handlu wewn¹trzregionalnego w ogóle handlu
poprzez przyjêcie w pó�niejszym okresie za podstawê do porównañ
kilkukrotnie wiêkszej gospodarki Indii, niemniej jednak niew¹tpli-
wie nast¹pi³ znaczny spadek w handlu regionalnym. W ramach ca³ego
regionu Azji Po³udniowej handel wewn¹trzregionalny stanowi³
19 procent zagregowanej wymiany handlowej pañstw regionu,
a w 2003 roku mniej ni¿ 1 procent, a w stosunku do obrotu han-
dlowego regionu jako ca³o�ci 3,8 procent w roku 2000. W okresie
2001�2005 sytuacja uleg³a poprawie, udzia³ Pakistanu w imporcie
Indii wzrós³ do poziomu 1,21 procenta, a import z Indii stanowi³
2,47 procenta ogó³u importu Pakistanu18. Ma³a wymiana handlowa
pomiêdzy pañstwami regionu stanowi istotny punkt programu SA-
ARC od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W ci¹gu pierwszych 10 lat
istnienia regionalnego systemu preferencji handlowych SAPTA, udzia³
handlu wewn¹trzregionalnego wzrós³ do 5 procent obrotów handlo-
wych regionu, i to bez uwzglêdnienia nieoficjalnego przewozu dóbr
osobistych, reeksportu z pañstw trzecich oraz przemytu.

Po wej�ciu w ¿ycie porozumienia o strefie wolnego handlu SA-
FTA, 1 stycznia 2006 roku, wystêpuj¹ jednak problemy miêdzy In-
diami a Pakistanem wynikaj¹ce z braku komplementarno�ci gospo-
darek, co jest jednym z trzech warunków powodzenia i skuteczno�ci
integracji gospodarczej obok odpowiedniej infrastruktury i woli po-

17 Wszystkie dane liczbowe odno�nie do wzajemnej wymiany handlowej
Indii i Pakistanu w tej czê�ci pochodz¹ z: S. Singh, op. cit., s. 32�33.

18 SAARC 33.
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litycznej. Krytycy utworzenia SAFTA poza tym niedopasowaniem
zwracaj¹ równie¿ uwagê na preferowane kierunki wymiany handlo-
wej, którymi s¹ najczê�ciej by³e metropolie oraz mocarstwa, w tym
przede wszystkim Stany Zjednoczone.

Relacje Indii z ASEAN i innymi porozumieniami
regionalnymi poza regionem Azji Po³udniowej

Ponadprzeciêtny wzrost gospodarczy Indii utrzymuj¹cy siê od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku oraz umiarkowane po-
wodzenie w realizacji za³o¿onych celów w ramach SAARC sk³oni³o
New Delhi do poszukiwania partnerów dialogu w�ród krajów spoza
regionu Azji Po³udniowej i innych ni¿ SAARC porozumieñ regional-
nych. Procesowi temu sprzyja³o tak¿e d¹¿enie Indii do zaznaczenia
i utrzymania swojej obecno�ci w innych regionach Azji, jako deter-
minanta osi¹gniêcia statusu mocarstwa regionalnego (azjatyckiego),
w ramach polityki rozszerzonego s¹siedztwa.

Od czasu koñca zimnej wojny, tak jak na ca³ym �wiecie, równie¿
w Azji powsta³o wiele nowych organizacji regionalnych i ponadregio-
nalnych, a tak¿e wielostronnych form wspó³pracy, a te ju¿ istniej¹ce
znacznie siê rozros³y. W�ród wa¿niejszych mo¿na wymieniæ Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN, Forum Regionalne
ASEAN (ASEAN Regional Forum � ARF), Strefê Wolnego Handlu
ASEAN (ASEAN Free Trade Area � AFTA), Conference on Interac-
tion and Confidence building in Asia (CICA), Szanghajsk¹ Organi-
zacjê Wspólpracy (Shanghai Cooperation Organization � SCO), Boao
Forum for Asia (BFA), the Shangri-La Dialogue of the International
Institute for Strategic Studies w Singapurze oraz inne formy wspó³-
pracy i dialogu, jak: ASEAN+3 (Chiny, Japonia, Republika Korei),
Asia-Europe Meetings (ASEM), Szczyty Azji Wschodniej (East Asia
Summits � EAS) oraz Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka
Thailand Economic Cooperation (BIMST-EC).
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Przyjêto uwa¿aæ, ¿e g³ównym impulsem indyjskiej �Look East
Policy�, czyli zwrócenia siê indyjskiej polityki w kierunku pañstw
i forów wspó³pracy Azji Wschodniej i Azji Po³udniowo-Wschodniej
oraz Pacyfiku, by³ przed³u¿aj¹cy siê konflikt z Pakistanem i napiêta
sytuacja wzd³u¿ zachodniej granicy19. Nie nale¿y jednak zapominaæ
o sukcesie gospodarczym pañstw ASEAN i o tym, ¿e rozwijaj¹ce siê
Indie pragnê³y nawi¹zaæ wspó³pracê z t¹ organizacj¹, w celach po-
zyskania wzorców do na�ladowania. W wyniku realizacji koncepcji
�Look East Policy� Indie sta³y siê w 1993 roku Sektorowym Partne-
rem ASEAN w dziedzinie handlu, turystyki oraz nauki i technologii,
w 1995 roku za� cz³onkiem Forum Regionalnego ASEAN, zajmuj¹ce-
go siê w efektywny sposób problematyk¹ bezpieczeñstwa, a w roku
1996 Indie uzyska³y status Partnera Dialogu ASEAN (Dialogue
Partner). Po 1996 roku Indie zaczê³y aktywnie dzia³aæ na forum
wcze�niej wspomnianych form dialogu CICA, BFA i Shangri-La
Dialogue, a ponadto uczestniczy³y w dwóch ostatnich Szczytach Azji
Wschodniej: w Kuala Lumpur w listopadzie 2005 roku i w Cebu
w styczniu 2007 roku20. Z kolei spotkanie ASEM w sierpniu 2006
roku w Helsinkach zdecydowa³o o przyjêciu 6 krajów, w tym Indii
i Pakistanu do corocznych spotkañ. Je�li chodzi o zaanga¿owanie
Indii w stosunki miêdzy Chinami a czterema pañstwami Azji Cen-
tralnej21 i Rosj¹, to od 2005 maj¹ status obserwatora w Shanghaj-
skiej Organizacji Wspó³pracy (SCO).

Przyk³ad SCO, mimo wielu podobieñstw, stanowi kontrast dla
SAARC. Mimo i¿ Indie s¹ pod wieloma wzglêdami pañstwem bez-
wzglêdnie dominuj¹cym wobec innych cz³onków, to organizacja jest
niejako kierowana przez ma³e pañstwa. Z kolei SCO jest w zasadzie
kierowana przez Chiny, które wykorzystuj¹c uwagê Rosji zwrócon¹
na inne kwestie, zdo³a³y wypromowaæ wiele swoich inicjatyw.

19 S. Singh, op. cit., s. 34.
20 Ibidem.
21 Kazachstanem, Tad¿ykistanem, Uzbekistanem i Kirgistanem.
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Od kiedy potêga Chin zwróci³a uwagê spo³eczno�ci miêdzynaro-
dowej, Indie nabieraj¹ powoli znaczenia jako czynnik równowa¿¹cy
chiñsk¹ dominacjê w Azji oraz zapewniaj¹cy równowagê si³ w regio-
nie, m.in poprzez wspó³pracê ze Stanami Zjednoczonymi i Japoni¹22.

Kwesti¹ sporn¹ jest zwiêkszona obecno�æ USA w rejonie Azji
Po³udniowej i Po³udniowo-Wschodniej, zw³aszcza po 11 wrze�nia 2001
roku. O ile Indie by³y w okresie zimnej wojny niezwykle wyczulone
na punkcie obecno�ci obcych mocarstw w regionie Azji Po³udniowej,
to obecnie akceptuj¹ obecno�æ USA, a nawet prowadz¹ wspólne
szkolenia oficerów w ramach grupy planowania obrony (Defense
Planning Group � DPG) oraz programu edukacji i szkoleñ wojsko-
wych, International Military Education and Training (IMET)23.
Odby³y siê tak¿e wspólne æwiczenia indyjskiej marynarki wojennej
z Siódm¹ Flot¹ USA w 1995 w rejonie Cie�nin Malakka, bêd¹cych
strategicznym z punktu widzenia Chin przej�ciem z regionu Azji
Wschodniej na Ocean Indyjski, a tak¿e manewry powietrzne, po-
wierzchniowe i podwodne na Morzu Arabskim w roku 199624. Od
2002 roku Indie wspólnie z US Navy eskortuj¹ transporty przep³y-
waj¹ce przez Cie�niny Malakka25.

Jednak¿e pañstwa ASEAN nie s¹ a¿ w takim stopniu przychyl-
ne obecno�ci amerykañskiej i odchodz¹ powoli od polityki wykorzy-
stania Indii tylko, by zrównowa¿yæ wp³ywy chiñskie w regionie Azji
Po³udniowo-Wschodniej na rzecz szerszego ujêcia funkcjonalnego.
Indie coraz bardziej dopuszczane s¹ przez pañstwa Azji Po³udniowo-
Wschodniej do kwestii bezpieczeñstwa regionu, na przyk³ad w kwe-

22 C. Rajamohan, India�s Asia movement, �Indian Express�, 13.12.2005, s. 8.
23 M.R. Chambers, U.S. Military Perspectives on Regional Security In So-

uth Asia, [w:] M. Chambers (red), South Asia In 2020: Future Strategic Balances
and Alliances, 2002, s. 231.

24 R. Cruz De Castro, Probing the Bounds of the Post-1991 Sino-Indian
Rapprochement: A Focus on the Border Talks, �Issues and Studies� Vol. 35
Nr 3, Maj/Czerwiec 1999 r., s. 88, 93.

25 P. Witecki, Indie wychodz¹ na ocean, 18.03.2006, URL<http://www.poli-
shnews.com/pdf/polityka/indie_ocean.pdf>, 1.07.2007.
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stii ochrony morskich szlaków komunikacyjnych, na przyk³ad Cie-
�nin Malakka. Kraje ASEAN wykazuj¹ siê du¿¹ wra¿liwo�ci¹ na
obecno�æ obcych mocarstw, w tym Chin i USA, w regionie. Stosunek
do Indii w tym zakresie uleg³ zmianie z dwóch wzglêdów. Po pierw-
sze, w wyniku rozszerzenia ASEAN o Myanmar w lipcu 1997 roku,
Indie znalaz³y siê w bezpo�rednim s¹siedztwie ASEAN. Po drugie,
Indie nie prowadz¹ ani l¹dowych ani morskich sporów terytorial-
nych z ¿adnym z pañstw ASEAN, w przeciwieñstwie do Chin. Wa¿-
nym czynnikiem regionalnej mocarstwowo�ci Indii w aspekcie regio-
nalnym jest zbie¿no�æ ich interesów z interesami nowego partnera
strategicznego � Stanów Zjednoczonych. Zbie¿no�æ w odniesieniu do
Azji wyra¿a siê w rosn¹cym zapotrzebowaniu na surowce energetycz-
ne i poszukiwaniu ich �róde³, a tak¿e kwestie bezpieczeñstwa. Obie
te kwestie maj¹ odzwierciedlenie w du¿ym i stale rosn¹cym zaanga-
¿owaniu w regionie Azji Centralnej i Po³udniowo-Wschodniej26.

Na gruncie stosunków bilateralnych Indie podpisa³y umowy
o wspó³pracy w szeregiem pañstw, m.in. z Singapurem, Sri Lank¹
i Tajlandi¹. Z ASEAN Indie maj¹ podpisan¹ umowê o wolnym han-
dlu, a podobn¹ negocjuj¹ z Chinami27.

Potencjalnym czynnikiem mog¹cym wp³yn¹æ na powstanie wspól-
nej to¿samo�ci bezpieczeñstwa jest diaspora narodów Azji Po³udnio-
wej w rejonie Zatoki Perskiej, Stanach Zjednoczonych i Europie.
Zinstytucjonalizowana wspó³praca tej diaspory w ró¿nych czê�ciach
�wiata mo¿e pomóc w rozwi¹zaniu konfliktów w Azji Po³udniowej.

Niezale¿nie od tego, jakie skutki dla wzrostu znaczenia Indii
bêdzie mia³o ich zaanga¿owanie w ró¿nych regionalnych formach
dialogu, uczestnictwo Indii i ich s¹siadów w wielostronnych forach
bêdzie mia³o ³agodz¹cy wp³yw na stosunki w Azji Po³udniowej. U³a-
twi to tak¿e rozwiniêcie wspó³pracy w ramach SAARC w kierunku
problematyki bezpieczeñstwa i kwestii strategicznych.

26 S. Singh, op. cit., s. 35.
27 Ibidem.
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Doktryna Gujrala

Inder Kumar Gujral, zanim obj¹³ urz¹d premiera w okresie od
21 kwietnia 1997 do 19 marca 1998 roku dwukrotnie sta³ na czele
indyjskiej polityki zagranicznej, w okresie 1989�1991 oraz 1996�1998.
W okresach tych wyj¹tkow¹ uwagê zwraca³ równy nacisk na konty-
nuacjê i zmianê w polityce zagranicznej, któr¹ zazwyczaj cechuje
przewaga kontynuacji. W zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci miêdzyna-
rodowej, zw³aszcza za� upadku Zwi¹zku Radzieckiego, w wyniku
zbli¿enia ze Stanami Zjednoczonymi oraz reakcji spo³eczno�ci
miêdzynarodowej na rozwój indyjskiego programu nuklearnego
i w zwi¹zku z tym zmiany po³o¿enia strategicznego Azji Po³udnio-
wej, Gujral opar³ politykê zagraniczn¹ nowej jako�ci stosunków
z s¹siadami. Ostatnia dekada XX wieku stworzy³a w indyjskiej po-
lityce regionalnej now¹ jako�æ. Tzw. doktryna Gujrala postulowa³a
nowy rodzaj polityki wobec mniejszych s¹siadów28. Mimo i¿ przez
wielu krytykowana za zbyt miêkkie podej�cie wobec pañstw s¹sied-
nich, doktryna ta by³a w zasadzie oparta na paradygmacie reali-
stycznym. Jej g³ównym celem by³o wyzwolenie Indii od uwik³ania w
skomplikowane dylematy przede wszystkim w zakresie bezpieczeñ-
stwa na p³aszczy�nie regionalnej, by umo¿liwiæ Indiom odgrywanie
wa¿niejszej roli w aspekcie globalnym. Doktryna Gujrala dawa³a
szanse mniejszym krajom na korzystny dla nich rozwój stosunków
z Indiami, je�li wyra¿¹ gotowo�æ do respektowania indyjskich d¹¿eñ
i postulatów polityki w zakresie bezpieczeñstwa. Wa¿na rola doktry-
ny Gujrala wyra¿a siê miêdzy innymi w tym, ¿e stanowi³a podstawê
polityki regionalnej rz¹dów BJP od 1998 roku29.

W pocz¹tkach czerwca 1997 roku, podczas wizyty Gujrala
w Nepalu, ju¿ jako premiera, wyja�nia³ on, ¿e jego doktryna opiera

28 C. R. Mohan, An enduring diplomat, �The Hindu�, 9.02.2003, URL <http://
www.thehindujobs.com/thehindu/mag/2003/02/09/stories/2003020900060400.htm>,
3.07.2007.

29 Ibidem.
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siê na niesymetrycznych porozumieniach ma³ych s¹siadów z India-
mi, na niekorzy�æ Indii, by rozwiaæ obawy mniejszych pañstw przed
indyjsk¹ dominacj¹, a z drugiej strony umo¿liwiæ realizacjê indyj-
skich interesów w dziedzinie bezpieczeñstwa. Podkre�li³ tak¿e ko-
nieczno�æ rozwi¹zywania sporów w regionie na wzór krajów ASEAN
i �zmobilizowaæ wszystkie �rodki oraz si³ê woli dla zapewnienia do-
bra dla swoich obywateli�30. Podczas tej wizyty premier Nepalu,
Lokendra Bahadur Chand, zapewni³, ¿e Nepal do³o¿y wszelkich
starañ, by na jego terytorium nie mia³y miejsca jakiekolwiek dzia-
³ania inspirowane przez Pakistan, a wymierzone przeciwko Indiom.
Wizyta w Nepalu uznawana jest jako pierwszy przejaw sukcesu
doktryny Gujrala, opartej na zasadzie �dobrej wiary� w stosunkach
z s¹siadami31.

Doktryna Gujrala zosta³a odebrana niezwykle korzystnie przez
Stany i zaakceptowana przez administracjê Billa Clintona. Pozwala
bowiem na znaczn¹ poprawê jako�ci oraz dynamikê stosunków po-
litycznych w Azji Po³udniowej. Szczególnie podkre�lano korzystny
wp³yw doktryny na stosunki z Bangladeszem i Nepalem. USA
podkre�laj¹ tak¿e korzy�ci z zastosowania miêkkiego podej�cia wobec
Pakistanu w ramach tej doktryny, niemniej jednak z pocz¹tku pod-
chodzi³y do pomys³u zastosowania za³o¿eñ doktryny do stosunków
Indii z Pakistanem nieco sceptycznie32. Z obecnej perspektywy mo¿na
jednak s¹dziæ, ¿e doktryna Gujrala, mimo trudno�ci, przyczyni³a siê
do stworzenia minimalnych fundamentów bezpieczeñstwa dla popra-
wy stosunków gospodarczych z Pakistanem i dalszego ich rozwoju

30 �[�] mobilise all our will-power and resources for the common good of
our peoples.�� J. Malhotra, Gujral Doctrine a hit in Nepal, �Indian Express�,
8.06.1997, URL <http://www.indianexpress.com/res/web/pIe/ie/daily/19970608/
15950033.html>, 2.07.2007.

31 J. Malhotra, Gujral Doctrine a hit in Nepal, �Indian Express�, 8.06.1997,
URL <http://www.indianexpress.com/res/web/pIe/ie/daily/19970608/15950033.html>,
2.07.2007.

32 C. R. Mohan, The U.S. and the Gujral doctrine, �The Hindu� 15.05.1997,
<http://www.hvk.org/articles/0597/0244.html>, 2.07.2007.
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w my�l, opisanego dalej, neoliberalizmu. Niektórzy amerykañscy po-
litolodzy stoj¹ zreszt¹ na stanowisku, ¿e Indie w ten sposób przejmu-
j¹ pierwszeñstwo w kwestii integracji ekonomicznej w Azji Po³udnio-
wej, a w dalszej kolejno�ci buduj¹ podstawy dla uznania przez USA
za dominuj¹c¹ si³ê w regionie w sensie politycznym, a w ka¿dym
razie dla uwolnienia stosunków z USA od kwestii pakistañskiej33.

Doktryna Gujrala jest te¿ szans¹ dla Bangladeszu, który
w �wietle wielu prognoz staje siê powoli, ale systematycznie drug¹
si³¹ w regionie. Indyjskie poparcie dla Pakistanu Wschodniego
z roku 1971 nie przek³ada siê na korzy�ci obecnych stosunków
z Bangladeszem. Ewentualna wspó³praca wschodnich regionów In-
dii, Bangladeszu, Nepalu i Bhutanu pozwala na my�lenie o wzro�cie
potencja³u Bangladeszu34.

Doktryna Gujrala jest z punktu widzenia Indii niezwykle ko-
rzystna, pozwala bowiem uregulowaæ sporne kwestie z Banglade-
szem, zw³aszcza w zakresie koncepcji integracji gospodarczej, które
znaczenie siê ró¿ni¹35. Polityka zagraniczna Bangladeszu wobec Indii
w du¿ym stopniu zale¿y od tego, kto tworzy rz¹d. W przypadku
rz¹dów Partii Nacjonalistycznej � Bangladesh Nationalist Party
(BNP) widoczne s¹ nastroje antyindyjskie. Z regu³y bardziej przy-
chylne Indiom s¹ rz¹dy Awami League. Niezale¿nie jednak od rz¹-
dów w Bangladeszu, kraj ten zainteresowany jest zmniejszeniem
dominacji Indii. To Dhakka wysz³a w latach osiemdziesi¹tych
XX wieku z inicjatyw¹ utworzenia SAARC. Indie obawiaj¹ siê wspó³-
pracy Bangladeszu z Chinami, która przyjmuje podobny charakter
do wspó³pracy Chiny-Myanmar.

Indie boj¹ siê destabilizacji sytuacji swoich prowincji pó³nocno-
wschodnich oraz nap³ywu uchod�ców z Bangladeszu na te obszary.
Problemem s¹ liczni Bengalczycy zamieszkuj¹cy tê czê�æ Indii oraz

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 N. Ahmed, A. Ahmed, Indo-Bangla relations: Let us start afresh, �New

Age�, 3.03.2005, URL <http://www.newagebd.com/2005/mar/03/oped.html>,
2.07.2007.
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liczni wyznawcy hinduizmu w�ród emigrantów z Bangladeszu. Po-
wstaj¹ wiêc problemy z odpowiednim zakwalifikowaniem ludno�ci
nap³ywaj¹cej.

W�ród ró¿nych kwestii dotycz¹cych przekraczania granic le¿y
problem samej granicy, odcinki której s¹ sporne. Ze wzglêdu na
du¿¹ sieæ rzek ma miejsce du¿a zmienno�æ granic wytyczonych wzd³u¿
granic naturalnych. Zmniejsza to te¿ mo¿liwo�ci precyzyjnej demar-
kacji granicy, jednak jedynie 6,5 kilometra granicy nie by³o poddane
demarkacji36. Wystêpuje wiele enklaw wci�niêtych w terytorium
drugiego pañstwa. Przyk³adem takiej enklawy jest Padua. Wiele
z nich to pozosta³o�ci po wojnie bengalskiej z 1971 roku37. Spornym
terytorium jest 216 akrów w okolicach rzeki Surma, do których ro�ci
sobie prawa Bangladesz. Spór wynika z rozbie¿nej interpretacji
przebiegu granicy ustalonej w 1975 roku38. Negocjatorzy po obu
stronach uzgodnili przebieg granicy na 151 odcinkach. Spór dotyczy
tak¿e nowej wyspy New Moore w Zatoce Bengalskiej39.

Rola i znaczenie Indii w regionie
Oceanu Indyjskiego

Obecny wzrost indyjskiej potêgi powinien przebiegaæ równole-
gle ze wzrostem znaczenia Indii na Oceanie Indyjskim. Historia
dowodzi, ¿e zagro¿enia dla w³adzy w Indiach p³ynê³y ze strony

36 A. Kumar, Indo-Bangladesh Border Dispute Demands Urgent Attention,
�South Asia Analysis Group Papers�, 28.08.2006, URL <http://www.saag.org/
papers20/paper1931.html>, 2.07.2007.

37 Dispute on the Indo-Bangla Border, �The South Asian�, 24.03.2003,
URL <http://www.thesouthasian.org/archives/2003/dispute_on_the_indoban-
gla_bord.html>, 2.07.2007

38 A. Kumar, op. cit.
39 J. Rowiñski, Spory graniczne i konflikty terytorialne w Azji Wschodniej

u progu XXI w., [w:] K. Gawlikowski (red.), M. £awacz (wsp.), Azja Wschodnia
na prze³omie XX i XXI wieku, Stosunki miêdzynarodowe i gospodarcze, Studia
i szkice, Warszawa 2004, s. 142.
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Oceanu Indyjskiego. Wysi³ki Brytyjczyków przed opanowaniem
Indii, skupione by³y na zapewnieniu swej dominacji na Oceanie
Indyjskim.

Wspó³czesna rozbudowa indyjskiej marynarki wojennej nosi
charakter wtórny wobec wzrostu potêgi morskiej Chin, których go-
spodarka, podobnie jak indyjska, bêd¹c uzale¿niona od dostaw ropy
naftowej z regionu Zatoki Perskiej, inspiruje dzia³ania Pekinu,
d¹¿¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa morskich szlaków komuni-
kayjnych. Chiny w zwi¹zku z tym utworzy³y szereg baz morskich
u³o¿onych w ci¹gu od Cie�niny Ormuz do swych po³udniowych wy-
brze¿y: na wspomnianych wcze�niej wyspach Coco, a tak¿e w Chit-
tagong w Bangladeszu i budowana obecnie baza nas³uchowa w pa-
kistañskim porcie Gwadar w strategicznym punkcie, u uj�cia cie�ni-
ny Ormuz. Celem Indii jest zdobycie kontroli nad pó³nocnymi woda-
mi Oceanu Indyjskiego, równie¿ rozci¹gaj¹cymi siê od Cie�niny
Ormuz do Cie�nin Malakka.

Kolejnym powodem rozwoju programu rozbudowy marynarki
indyjskiej jest koncentracja �wiatowego handlu morskiego w obrêbie
Oceanu Indyjskiego i powi¹zana z tym kwestia bezpieczeñstwa
morskich szlaków komunikacyjnych. Przez wody Oceanu Indyjskie-
go przechodzi zdecydowana wiêkszo�æ indyjskiej wymiany handlo-
wej, w tym do 90 procent ropy naftowej. Têdy wiedzie równie¿ szlak
transportów ropy i innych strategicznych towarów do Chin i Japo-
nii. Do kwestii bezpieczeñstwa szlaków komunikacyjnych odnosi siê
tak¿e problem wspó³czesnego piractwa, szczególnie istotny na wo-
dach Morza Arabskiego, afrykañskich wybrze¿y Oceanu Indyjskiego
oraz w Cie�ninach Malakka.

Ponadto rozbudowa marynarki daje Indiom nadzieje na uzyska-
nie przewagi w kolejnej dziedzinie nad Pakistanem. Islamabad nie
posiada bowiem obecnie �rodków w postaci bazy przemys³owej, któ-
re umo¿liwi³yby rozbudowê swojego potencja³u morskiego. Proble-
mem s¹ te¿ kwestie gospodarcze. Stosunek si³ morskich Indii do si³
Pakistanu kszta³tuje siê obecnie na poziomie 5 do 1.
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Punktem wyj�ciowym dla indyjskiego zaanga¿owania w regio-
nie Oceanu Indyjskiego by³a operacja �Kaktus�, przeprowadzona
w 1988 roku na Malediwach. Wa¿na jest te¿ wspomniana ju¿ wspó³-
praca na morzu marynarki Indii z si³ami morskimi innych mo-
carstw, m.in. z US Navy.

Geograficzne po³o¿enie Indii, zw³aszcza obszar siêgaj¹cego dale-
ko w g³¹b wód Oceanu Indyjskiego, Pó³wyspu Dekan, umo¿liwia
Indiom zak³adanie baz morskich na swoim terytorium. Wyj¹tek
stanowi planowana od pocz¹tków 2007 roku baza na Madagaskarze,
która ma powstaæ za 2,5 miliona USD. Jej celem ma byæ zwalczanie
piractwa morskiego u wschodnich wybrze¿y Afryki, a tak¿e monito-
rowaæ dzia³ania Chin w tej czê�ci Oceanu Indyjskiego. W tym kon-
tek�cie nale¿y równie¿ rozpatrywaæ coraz intensywniejsz¹ wspó³pra-
cê z Republik¹ Po³udniowej Afryki, pañstwa o najwiêkszym poten-
cjale morskim na kontynencie afrykañskim.

Ponadto Indie wydzier¿awi³y dwie najbardziej na pó³noc wysu-
niête wyspy nale¿¹ce do Mauritiusu: Po³udniow¹ i Pó³nocn¹ Agale-
gê. Oficjalnym powodem by³o przeznaczenie ich dla celów rolnictwa,
handlu i turystyki. Ze wzglêdu jednak na swoje po³o¿enie wyspy te
stanowi¹ strategiczny przyczó³ek na Oceanie Indyjskim40.

W najnowszych planach rozbudowy indyjskich si³ morskich jest
rozbudowa portu w Karwarze i budowa tam najwiêkszej bazy mor-
skiej w Azji o nazwie Karnataka. Karnataka ma obs³ugiwaæ wy³¹cz-
nie jednostki marynarki wojennej i tym samym odci¹¿yæ Mumbai,
którego port s³u¿y obecnie okrêtom zachodniego dowództwa mary-
narki i indyjskiej, jak i jednostkom cywilnym.

Kluczow¹ kwesti¹ w zakresie zwiêkszania indyjskiej obecno�ci
w regionie Oceanu Indyjskiego stanowi modernizacja marynarki
wojennej. Dzia³ania w tym kierunku koncentruj¹ siê wokó³ okrêtów
podwodnych, lotniskowców oraz si³ powietrznych chroni¹cych bez-
pieczeñstwo akwenów. Indie posiadaj¹ 2 lotniskowce, w tym zaku-

40 S. Singh, op. cit., s. 35.



448 Pawe³ £ysiak

piony w 2004 roku rosyjski �Admiral Gorshkov�. W 2005 roku Indie
zakupi³y nowoczesne francuskie okrêty podwodne typu Scorpene,
a w 2007 roku Indie negocjuj¹ leasing rosyjskich Akula II SSN.
W zakresie samolotów, Indie planuj¹ zakup amerykañskich �mi-
g³owców Sea King oraz samoloty maj¹ce na celu niszczenie ³odzi
podwodnych.

Stosunki Indii z Pakistanem

Niniejsza czê�æ po�wiêcona jest opisowi stosunków indyjsko-
-pakistañskich. Wed³ug trzech g³ównych szkó³ indyjskiej my�li stra-
tegicznej: nehruwianizmu, neoliberalizmu i hiperrealizmu, rola Pa-
kistanu w indyjskich d¹¿eniach do mocarstwowo�ci traktowana jest
odmiennie.

Nehruwianizm opiera siê na pogl¹dzie, ¿e Indie s¹ w stanie
i w przysz³o�ci bêd¹ d¹¿yæ do pokojowego wspó³istnienia ze wszyst-
kimi s¹siadami, tak¿e z Pakistanem. Niemniej jednak Pakistan przed-
stawiany jest przez zwolenników tej koncepcji jako agresor. Ponadto
podkre�la siê, ¿e jest to sztuczny twór polityczny, powsta³y wy³¹cz-
nie na fundamentach to¿samo�ci i mentalno�ci muzu³mañskiej, któ-
ry wyodrêbni³ siê z Indii Brytyjskich na podstawie kryteriów nega-
tywnych, nie tworz¹c nowej jako�ci w stosunkach miêdzynarodo-
wych41. Nehruwianizm zwraca równie¿ uwagê na niedemokratyczny
lub wrêcz autorytarny system w³adzy, który utrudnia dialog z demo-
kratycznymi Indiami. System w³adzy wojskowej w Pakistanie utrzy-
muje swoje rz¹dy równie¿ dziêki ukazywaniu Indii czêstokroæ negu-
j¹cych prawo Pakistanu do istnienia Pakistanu, jako najwiêkszego
zagro¿enia dla niego42.  To demonizowanie Indii przez Pakistan sta-
nowi kolejn¹ powa¿n¹ barierê dla postulowanego porozumienia.

41 K. Bajpai, Indian Strategic Culture, [w:] M. Chambers (red.), South Asia
In 2020: Future Strategic Balances and Alliances, 2002, s. 259.

42 Ibidem.
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Zasadniczym celem indyjskiej polityki wobec Pakistanu jest
ochrona bezpieczeñstwa pañstwa, w tym przede wszystkim zapobie-
ganie agresji wojskowej ze strony Islamabadu i innym jego dzia³a-
niom, które maj¹ na celu zagroziæ integralno�ci terytorialnej Indii.

W tym celu Indie powinny utrzymywaæ zdolno�æ do obrony przed
potencjalnym wrogiem, jednak¿e z drugiej strony powinny te¿ po-
wstrzymaæ siê od demonstrowania swej si³y w takim stopniu, ¿e
spowoduje obawy innych pañstw odno�nie do ich bezpieczeñstwa,
poniewa¿ mo¿e to, jak w przypadku Pakistanu, prowadziæ do wy�ci-
gu zbrojeñ w regionie.

Ponadto, zdaniem zwolenników nehruwianizmu, powinny d¹¿yæ
do wymuszenia na Pakistanie przyst¹pienia do dwustronnych,
a w mniejszym stopniu wielostronnych, umów i porozumieñ. Szko³a
ta dostrzega donios³o�æ roli dyplomacji, prawa i instytucji miêdzyna-
rodowych oraz stoi na stanowisku, ¿e w³¹czenie Pakistanu w sieæ
zobowi¹zañ prawnomiêdzynarodowych wymusi prowadzenie przez
Islamabad bardziej przejrzystej i przewidywalnej polityki.

Z drugiej strony nehruwianizm postuluje, by Indie zmierza³y do
izolacji Pakistanu w �rodowisku miêdzynarodowym i ogranicza³y
w ten sposób mo¿liwo�æ zewnêtrznego wsparcia ze strony pañstw
trzecich43. Indie powinny te¿ zniechêcaæ zewnêtrzne si³y do ingeren-
cji w sprawy regionu, w tym zw³aszcza stosunków indyjsko-paki-
stañskich, tak jak to mia³o miejsce w okresie zimnej wojny. Indie
wyra¿a³y sprzeciw wobec ³¹czenia kwestii Kaszmiru z innymi spra-
wami, odrzuca³y oferty mediacji, sprzeciwia³y siê zimnowojennej ry-
walizacji na Oceanie Indyjskim, zw³aszcza obecno�ci Stanów Zjedno-
czonych w regionie. Wa¿n¹ zmienn¹ w tym zakresie jest polityka
niezaanga¿owania44.

Zmiana stosunku Pakistanu do Indii jest warunkiem regulacji
wzajemnych relacji i mo¿e byæ osi¹gniêta poprzez dialog miêdzyrz¹-
dowy oraz przez kontakty miêdzyludzkie45.

43 Ibidem, s. 261.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
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Wieloaspektowe, rzeczywiste partnerstwo Indii z Pakistanem
jest szans¹ na uzyskanie trwa³ego pokoju miêdzy oboma pañstwami.

Rozwi¹zaniem kwestii pakistañskiej bêdzie zaanga¿owanie
w d³ugoterminow¹ dyplomacjê, opart¹ na obowi¹zuj¹cych porozu-
mieniach i wi¹¿¹cych zobowi¹zaniach prawnomiêdzynarodowych, de-
fensywnym zbrojeniu, dialogu miêdzy politykami i intensyfikacji kon-
taktów miêdzy spo³eczeñstwami obu krajów, a tak¿e polityce nieza-
anga¿owania.

Neoliberalizm z kolei równie¿ postrzega Pakistan jako czynnik
stanowi¹cy faktyczne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa Indii, ale do-
strzega mo¿liwo�ci poprawy wizerunku New Delhi poprzez ukazanie
w Pakistanie pokojowych intencji Indii, co w konsekwencji umo¿li-
wia przysz³¹ poprawê stosunków46.

Zdaniem indyjskich neoliberalistów potencja³ gospodarczy de-
terminuje rzeczywist¹ potêgê pañstwa, a miêdzynarodowe stosunki
gospodarcze, w tym handlowe, s¹ najwa¿niejsz¹ zmienn¹ w polityce
z Pakistanem. Dziêki rosn¹cej wspó³zale¿no�ci gospodarczej Indii
i Pakistanu, kiedy obie strony bêd¹ budowa³y swój potencja³ gospo-
darczy opieraj¹cy siê równie¿ na regionalnej wymianie handlowej,
dialog polityczny ma wiêksze szanse powodzenia. Nie tylko wzglêdy
handlowe, ale na przyk³ad funkcjonalna integracja w innych dzie-
dzinach oraz wszystko, co nie jest równoznaczne z tradycyjn¹ kon-
centracj¹ na wzajemnych interakcjach na p³aszczy�nie wojskowej i
dyplomatycznej, jest przydatne w budowaniu dialogu.

Neoliberali�ci w Indiach nie wierz¹ w efektywno�æ instytucji
miêdzynarodowych i prawa miêdzynarodowego ani te¿ w porozu-
mienia o charakterze politycznym, choæ nie podwa¿aj¹ ich istoty
jako takiej, postuluj¹ jedynie bardziej elastyczne, a mniej dogma-
tyczne podej�cie elit decyzyjnych do polityki wobec Pakistanu47.

Podkre�lona jest w tej koncepcji równie¿ rola wielkich mocarstw
(Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Unii Europejskiej)

46 Ibidem, s. 262.
47 Ibidem, s. 263.
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w rozwi¹zywaniu konfliktów w regionie Azji Po³udniowej, w tym
g³ównie indyjsko-pakistañskiego konfliktu o Jammu i Kaszmir.
W przeciwieñstwie do nehruwianizmu, neoliberalizm stoi na stano-
wisku, ¿e utrzymywanie mocarstw z dala od spraw regionu jest
bezowocne i ma negatywny wp³yw na wizerunek Indii, ale równie¿
zmniejsza skuteczno�æ indyjskiej polityki wobec Pakistanu. Wielkie
mocarstwo, z definicji, jest zainteresowane strategicznymi regiona-
mi w ró¿nych miejscach �wiata i powstrzymanie jego wp³ywów jest
w rzeczywisto�ci ma³o realne48.

W zakresie realizacji za³o¿eñ polityki regionalnej Indie powinny
uwzgêdniæ uwarunkowania zewnêtrzne, w tym sposób, w jaki Indie
i Pakistan s¹ postrzegane przez �rodowisko miêdzynarodowe.
W okresie postzimnowojennym zw³aszcza wielkie mocarstwa zaczê³y
inaczej postrzegaæ Indie i Pakistan: Indie poprzez pryzmat ich wzro-
stu gospodarczego i reform gospodarczych oraz jako potêgê regional-
n¹ nied¹¿¹c¹ do ekspansji oraz stabiln¹, multietniczn¹ demokracjê.
Pakistan, zdaniem indyjskich neoliberalistów, odbierany powinien
byæ jako nieprzewidywalna si³a, borykaj¹ca siê, mimo wysokich stóp
wzrostu PKB, z problemami w sferze gospodarki, rewizjonistyczn¹
polityk¹ w regionie Azji Po³udniowej, popieraj¹c¹ fundamentalizm
islamski. Polityka niezaanga¿owania jest zatem nieefektywna. Ce-
lem jest, przeciwnie, zaanga¿owanie i sk³onienie innych mocarstw,
w tym mimo indyjskich obaw odno�nie do chiñsko-pakistañskiego
entente cordiale, tak¿e Chin, w celu zapewnienia porz¹dku w regio-
nie. Neoliberali�ci podkre�laj¹ konieczno�æ osi¹gniêcia przez Indie
statusu mocarstwa ekonomicznego, gdy¿ jedynie zdystansowanie
Pakistanu pod wzglêdem gospodarczym i technologicznym oraz do-
strze¿enie tego faktu przez spo³eczno�æ miêdzynarodow¹ jest w sta-
nie zapewniæ gotowo�æ Pakistanu do rozmów o charakterze politycz-
nym. Nowe gospodarcze fundamenty dla nowych stosunków indyj-
sko-pakistañskich daj¹ bowiem indyjskiej dyplomacji wiêksz¹ ela-

48 Ibidem.
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styczno�æ stanowiska, a która te¿ umo¿liwi byæ mo¿e przyjêcie przez
Islamabad nowego sposobu my�lenia i gotowo�ci do powa¿nych ne-
gocjacji.

Zupe³nie odmienn¹ koncepcjê polityki wobec Pakistanu postulu-
je hiperrealizm. Jedynym jêzykiem dialogu miêdzy New Delhi
a Islamabadem jest si³a i przemoc. Tylko upadek lub rozpad Paki-
stanu stanowi rozwi¹zanie dla Indii49. Je�li Pakistan nie zostanie
zredukowany do pañstwa trwale s³abego i pogr¹¿onego w chaosie
wewnêtrznym, to jego agresywna polityka wobec Indii trwale zwi¹-
¿e politykê zagraniczn¹ Indii. Pomijaj¹c kwestiê konfliktu o Jammu
i Kaszmir, Pakistan stanowi istotn¹ przeszkodê w d¹¿eniu Indii do
osi¹gniêcia statusu mocarstwa poprzez ograniczanie jakichkolwiek
mo¿liwo�ci wzrostu znaczenia Indii, na przyk³ad stanowczo i bezwa-
runkowo sprzeciwiaj¹c siê kandydaturze Indii na sta³ego cz³onka
Rady Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych.

Celem Indii jest zbudowanie potêgi militarnej i ka¿dorazowa
odpowied� na zbrojenia Pakistanu. Hiperrealizm postuluje równie¿
podejmowanie przez Indie walki z Pakistanem, a nie tylko reagowa-
nie na pakistañskie prowokacje. Stanowi to podstawê efektywnego
dzia³ania. Hiperreali�ci wychodz¹ ponadto z za³o¿enia, ¿e nie istnie-
je ¿aden powód, dla którego Indie nie mog³yby podejmowaæ analo-
gicznym dzia³añ w kontrolowanej przez Pakistan czê�ci spornego
terytorium Kaszmiru50.

Rozwi¹zaniem dla polityki Indii wobec Islamabadu powinno byæ
oparcie na sile, a nie na wiêziach gospodarczych czy porozumieniach
politycznych. Zwolennicy tej szko³y uwa¿aj¹ bowiem, ¿e Pakistan
postrzega kompromis, negocjacje i wspó³pracê polityczn¹
z Indiami za oznaki ich s³abo�ci i niespójno�ci ich polityki. Wp³ywy
Pakistanu nale¿y zatem zwalczaæ we wszystkich ich zakresach
w celu os³abienia jego pozycji i d¹¿enia do jego upadku.

49 Ibidem, s. 264.
50 Ibidem, s. 265.
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Kluczow¹ zmienn¹ we wzajemnych indyjsko-pakistañskich sto-
sunkach, nie tylko na p³aszczy�nie regionalnej, ale i globalnej jest
kwestia Kaszmiru. Dla indyjskich d¹¿eñ do uzyskania statusu mo-
carstwa kwestia Kaszmiru spe³nia rolê hamulca. Hindusi chc¹ po-
zbyæ siê schematycznych skojarzeñ swojego pañstwa ze spraw¹
Kaszmiru i ograniczyæ postrzeganie Indii w spo³eczno�ci miêdzyna-
rodowej przez pryzmat napiêtych stosunków z Pakistanem. Z dru-
giej strony Indie przez wiele dziesiêcioleci powstrzymywa³y wp³ywy
pañstw trzecich, ich ingerencje i odrzuca³y ich oferty mediacji. Przy-
stêpuj¹c do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 roku Indie
mia³y nadzieje na pomoc ONZ w rozwi¹zaniu kwestii Kaszmiru,
która da³a o sobie znaæ ju¿ w listopadzie 1947 roku w postaci wkro-
czenia si³ pakistañskich w rejon Jammu i Kaszmiru51.  Indie sku-
tecznie przeciwstawi³y siê agresji i na przestrzeni dekad prowadzi³y
demokratyzacjê w kontrolowanej przez siebie czê�ci spornego tery-
torium, rezygnuj¹c z jakiejkolwiek mediacji, w tym ONZ. W tym
samym czasie celem strategicznym Indii by³a troska o integralno�æ
terytorialn¹ i niedopuszczenie do jakiegokolwiek podzia³u pañstwa
na tle religijnym, etnicznym itp. Nie mog¹c przej¹æ kontroli
w Kaszmirze przy pomocy �rodków pokojowych, Pakistan uciek³ siê
do rozwi¹zañ si³owych, dokonuj¹c kolejnej agresji w 1965 roku.

Wzrost zagro¿enia terrorystycznego i secesjonizmu inspirowane-
go przez Pakistan nast¹pi³ w okresie 1989-1991. Indyjskie minister-
stwo spraw zagranicznych Ministry of External Affairs (MEA) odpo-
wiedzia³o na ten fakt strategi¹ skoncentrowan¹ w 3 punktach52. Po
pierwsze, w dalszym ci¹gu Indie pragnê³y zapobiec internacjonaliza-
cji konfliktu w obawie przez interwencj¹ z zewn¹trz i rozpadem
Indii. Po drugie, Indie zdecydowa³y siê jednak na upowszechnianie
w �wiecie konfliktu, promuj¹c swoj¹ wizjê sporu w stosunkach bila-
teralnych z wybranymi pañstwami oraz d¹¿¹c do zainteresowania

51 J. N. Dixit, India�s Foreign Policy 1947�2003, New Delhi 2003, s. 246.
52 Ibidem, s. 247.
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ONZ t¹ kwesti¹. Po trzecie, strategia ta mia³a na celu poprawê
wymiany informacji z w³adzami lokalnymi w Jammu i Kaszmirze
w zakresie poziomu umiêdzynarodowienia konfliktu.

W okresie 1991�1997 spo³eczno�æ miêdzynarodowa nie uwzglêd-
nia³a prawnomiêdzynarodowych podstaw dla indyjskich roszczeñ
wobec spornego terytorium53. Generalnie, uwagi nie przyci¹ga³o tak¿e
po³o¿enie ludno�ci zamieszkuj¹cej region. Najwa¿niejsz¹ kwesti¹
poruszan¹ na forach miêdzynarodowych by³a ewentualna konfronta-
cja indyjsko-pakistañska i sposoby zapobie¿enia konfliktowi nukle-
arnemu.

W tym okresie wiêkszo�æ pañstw (z wyj¹tkiem kilku pañstw
muzu³mañskich, jak Arabia Saudyjska lub Turcja) wyra¿a³a pogl¹d,
¿e to Pakistan rozszerza konflikt poprzez udzielanie wsparcia gru-
pom secesjonistycznym w Jammu i Kaszmirze oraz inspirowanie
fundamentalistów islamskich, którzy przenikali na terytorium Indii.
Wiêkszo�æ pañstw nie mog³a jednak przyj¹æ indyjskiej wizji konflik-
tu, która stawia³a winê za konflikt po stronie Pakistanu54. Zasadni-
cz¹ zmian¹ jako�ciow¹ w historii konfliktu by³y indyjskie próby
z broni¹ j¹drow¹ w maju 1998 roku. Od tej chwili zwiêkszy³a siê
presj¹ spo³eczno�ci miêdzynarodowej, która domaga³a siê od Indii
gotowo�ci do kompromisu i z³agodzenia kursu polityki wobec Paki-
stanu. Z kolei pañstwa muzu³mañskie wyra¿a³y czêstokroæ swoje
poparcie dla Pakistanu, chocia¿by w formie rezolucji Organizacji
Konferencji Islamskiej Organisation of Islamic Conference � (OIC)
przy okazji obraz Komisji Paw Cz³owieka NZ55. Ponadto do roku
1992 na tereny Jammu i Kaszmiru przyby³o wielu bojowników is-
lamskich z Afganistanu, regionu Zatoki Perskiej i Afryki, którzy
wsparli miejscowych secesjonistów. W okresie po 1991 w polityce
Pakistanu nast¹pi³a zmiana. Wynika³a ona ze �wiadomo�ci, ¿e rosz-
czenia od³¹czenia Kaszmiru od Indii, powo³uj¹c siê na kryterium

53 Ibidem.
54 Ibidem, s. 248.
55 Ibidem, s. 249.
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religijno-etniczne, nie spotkaj¹ siê z przychylno�ci¹ spo³eczno�ci
miêdzynarodowej, Pakistan zdecydowa³ siê zagraæ kart¹ prawa do
samostanowienia56. W tym zakresie konflikt indyjsko-pakistañski
mo¿na rozpatrywaæ jako konflikt zasad powstania i istnienia obu
pañstw. Indie wypracowa³y zasadê �jedno�æ w ró¿norodno�ci� (Unity
in Diversity), jako formê zachowania integralno�ci terytorialnej przy
ogromnej ró¿norodno�ci kulturowo-etnicznej i religijnej. Z kolei
Pakistan powsta³ w wyniku zastosowania kryterium religijnego
i mia³ byæ pañstwem jednolitym pod tym wzglêdem.

W Indiach istnia³y dwa odmienne podej�cia wobec kwestii Kasz-
miru, które dzieli³y zarówno polityków, jak i spo³eczeñstwo. Pierw-
sza z nich zak³ada³a skre�lenie artyku³u 370 indyjskiej konstytucji,
daj¹cego szczególne przywileje mieszkañcom Kaszmiru oraz stop-
niow¹ zmianê sk³adu etnicznego i religijnego tego obszaru. Druga
szko³a postulowa³a zwiêkszenie autonomii i decentralizacjê w³adzy.
Niektórzy politolodzy uwa¿aj¹, ¿e poza oczywistymi faktami histo-
rycznymi, czynnikami, które powoduj¹ i zaogniaj¹ konflikt obecnie,
nie s¹, wbrew powszechnym opiniom, wzglêdy gospodarcze i po³o¿e-
nie ekonomiczne ludno�ci, lecz kryzys instytucji demokratycznych
w regionie. W tym sensie decentralizacja jest sposobem na rozwi¹-
zanie niektórych kwestii.

Latem 1999 roku, ju¿ po indyjskich próbach � Pokhran II, Pa-
kistan wkroczy³ do czê�ci Jammu i Kaszmiru w sektorze Kargilu.
Rozpoczê³a siê tym samym kolejna konfrontacja wokó³ Kaszmiru,
która trwa³a od 6 maja do koñca lipca 1999 roku wzd³u¿ tzw. linii
kontroli � Line of Control (LOC)57. Nasili³o siê tak¿e zagro¿enie
terrorystyczne. W grudniu 1999 roku z Kathmandu do Kandaharu
zosta³ uprowadzony indyjski samolot. Porywacze inspirowani przez
s³u¿by Pakistanu domagali siê amnestii dla pakistañskich terrory-
stów skazanych w Indiach. Indie spe³ni³y te ¿¹dania58.

56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 444.
58 Ibidem, s. 443.
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W celu za³agodzenia konfliktu w lipcu 2000 roku odby³o spotka-
nie premiera Indii A.B. Vajpayee z prezydentem Pakistanu Perve-
zem Musharrafem w indyjskiej Agrze. Jednak¿e okres pomiêdzy
2001 a 2003 rokiem przyniós³ dalsze zaognienie konfliktu w Kasz-
mirze, a tak¿e wzrost aktywno�ci, inspirowanych przez pakistañskie
s³u¿by specjalne, grup terrorystycznych na terenie Indii, kulminacj¹
czego by³ atak na Zgromadzenie Ustawodawcze Jammu i Kaszmiru
w pa�dzierniku 2001 roku oraz atak na indyjski parlament 13 grud-
nia 2001 roku59. Stanowi³o to powa¿ne wyzwanie dla indyjskiej
polityki zagranicznej, która musia³a pogodziæ obronê bezpieczeñstwa
kraju z unikniêciem konfrontacji nuklearnej. Pomimo daleko posu-
niêtych dzia³añ zbrojnych, New Delhi nie uzna³o tego stanu za stan
wojny, jak to mia³o miejsce w przypadku konfliktów z lat 1965
i 197160. Z konfliktu wokó³ Kargilu p³ynê³o kilka lekcji. Po pierwsze,
nale¿y zwróciæ uwagê na rozwój amerykañsko-chiñskiego mechani-
zmu zapewniania bezpieczeñstwa w znuklearyzowanej Azji Po³u-
dniowej, którego zrêby powsta³y w wyniku wspó³pracy prezydentów:
Billa Clintona i Ziania Zemina w okresie od maja do lipca 1999
roku. Po drugie, konflikt da³ ten Indiom potwierdzenie, ¿e przyjêcie
mocnego stanowiska wobec Pakistanu zapewnia Indiom szerokie
poparcie spo³eczno�ci miêdzynarodowej. Po trzecie, Indie powinny
byæ �wiadome, ¿e poparcie to jest udzielone w zwi¹zku ze specyfik¹
konfliktu wokó³ Kargilu i nie powinno byæ rozci¹gniête na ca³y
konflikt o Kaszmir. Ponadto Indie uzyska³y potwierdzenie obaw, ¿e
Pakistan z du¿ym prawdopodobieñstwem uzyska wsparcie Chin
w analogicznych sytuacjach w przysz³o�ci oraz bêdzie zwiêksza³ presjê
na LOC w d³u¿szym horyzoncie czasowym61.

Mimo tych oczekiwañ i powtarzaj¹cych siê ataków terrorystycz-
nych na terytorium Indii, dialog w zakresie bezpieczeñstwa staje siê
coraz intensywniejszy. W lutym 2007 roku dosz³o do rozmów mini-

59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 445.
61 Ibidem, s. 462.
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strów spraw zagranicznych Indii i Pakistanu, a ich efektem by³o
podpisanie w New Delhi porozumienia, którego celem jest znaczna
redukcja niebezpieczeñstwa konfrontacji z u¿yciem broni j¹drowej
miêdzy obiema stronami. Niemniej jednak szczegó³owe zapisy poro-
zumienia nuklearnego pozosta³y tajne62.

Stosunki Indii z Chinami w kontek�cie
stosunków regionalnych

Indie wobec stosunków chiñsko-pakistañskich

Pekin jest zaniepokojony interesami Indii w Azji Centralnej,
zw³aszcza planami budowy baz w pañstwach Azji Centralnej
i w Mongolii. Z kolei w New Delhi niepokoje wzbudzaj¹ coraz bli¿sze
stosunki Chin z bezpo�rednimi s¹siadami Indii: Nepalem, Banglade-
szem i Sri Lank¹63. Najwiêksze zaniepokojenie budz¹ wiêzi ³¹cz¹ce
Chiny z Myanmarem i Pakistanem. Chiny s¹ partnerem strategicz-
nym Pakistanu. 5 kwietnia 2005 roku Chiny i Pakistan podpisa³y
traktat o przyjaznej i dobros¹siedzkiej wspó³pracy (Treaty for Frien-
dly and Neighbourly Co-operation), która mia³a na celu dalszy roz-
wój strategicznego partnerstwa64.

Chiny systematycznie rozwijaj¹ wspó³pracê wojskow¹ z Pakista-
nem, równie¿ w dziedzinie nuklearnej. Chiny przekaza³y pociski
typu M-11 Pakistanowi, a w 1995 roku ca³¹ liniê technologiczn¹ do
ich produkcji na miejscu. Pakistañskie pociski HATF II s¹ oparte na
technologii M-11, podobnie jak zreszt¹ SHAHEEN I na chiñskich
M-9. Ostatnio Chiny og³osi³y plany przekazania Pakistanowi czte-
rech okrêtów typu F-22P dla marynarki Pakistanu.

62 W. Lorenz, Indie i Pakistan podpisa³y pakt, �Rzeczpospolita�, 22.02.2007.
63 P. Aiyar, Delhi and Beijing on parade, �Asia Times�, 1.06.2006,

URL <http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/HF01Df02.html>, 1.07.2007.
64  Z. Huanxin, China, Pakistan sign cooperation treaty, �China Daily�,

6.04.2005, URL <http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-04/06/con-
tent_431695.htm>, 2.07.2007.
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Indie wobec stosunków Chiny � Myanmar

W 1994 roku Chiny wydzier¿awi³y od Myanmaru dwie wyspy,
tzw. Wyspy Coco, po³o¿one w Zatoce Bengalskiej oko³o 300 kilome-
trów od wybrze¿y Myanmaru. Wyspy te po³o¿one s¹ przy strategicz-
nym morskim szlaku komunikacyjnym, prowadz¹cym z Zatoki Ben-
galskiej do Cie�nin Malakka.

Na wiêkszej z wysp Chiny umie�ci³y morski system monitoringu
i wczesnego rozpoznania w postaci elektronicznej stacji nas³ucho-
wej. Mniejsza z wysp jest przeznaczona dla bazy wojskowej. Wyspy
Coco posiadaj¹ znakomit¹, z punktu widzenia Chin, lokalizacjê, maj¹c
na wzglêdzie prowadzenia monitoringu obiektów i ruchów indyjskiej
marynarki wojennej, a tak¿e urz¹dzeñ systemu rakietowego, znaj-
duj¹cych siê ma Wyspach Andamañskich i Wyspie Nicobar65.

W przesz³o�ci Indie podkre�la³y swoje poparcie dla opozycji
demokratycznej w Myanmarze ze wzglêdów politycznych i wyzna-
wanych przez siebie demokratycznych warto�ci. W ostatnim okresie,
szczególnie po roku 1991, czyli po reformach gospodarczych i otwar-
ciu Indii, a zw³aszcza za rz¹dów BJP w latach (1996�) 1998�2004
w indyjskiej polityce wobec Myanmaru coraz wyra�niej zaznacza siê
podej�cie pragmatyczne. Od czasu wydzier¿awienia Chinom wysp
Coco zosta³a zagro¿ona to¿samo�æ Indii w zakresie bezpieczeñstwa
na Oceanie Indyjskim. Wspólne æwiczenia Chin i Myanmaru na
Oceanie Indyjskim �wiadczyæ mog¹ o chiñskich planach otoczenia
Indii i zaznaczenia swojej obecno�ci w regionie Oceanu Indyjskiego.
Nale¿y to rozpatrywaæ w kontek�cie tzw. �kompleksu chiñskiego�
Indii w d¹¿eniu do mocarstwowo�ci. Dlatego te¿ Indie, d¹¿¹c do
ograniczenia wp³ywów Pekinu w Myanmarze, zaczê³y z konkurowaæ
z Chinami w walce o wzglêdy re¿imu, na razie jedynie w sferze
retoryki, bardziej przychylnej re¿imowi w Yangoonie66. Indie powoli

65 Federation of American Scientists, URL <http://www.fas.org/irp/world/
china/facilities/coco.htm>, 29.06.2007.

66 Dawniej Rangunie.
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przestaj¹ upominaæ siê o prawa opozycji demokratycznej i zaczynaj¹
przekazywaæ swoje poparcie na rzecz junty. Powodem tego stanu
rzeczy jest równie¿ wojskowe wsparcie junty w walce z separatysta-
mi Naga Landu w Indiach Pó³nocno-Wschodnich, najmniej stabilnej
czê�ci kraju. Indie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e szanse na szybkie rozwi¹-
zanie konfliktu w Myanmarze jest nik³e, a oba pañstwa dzieli
d³uga i niespokojna granica. Rz¹dy wojskowe w Yangoonie wydaj¹
siê Indiom stabilne i efektywne. Przysz³a wspó³praca z Myanma-
rem bêdzie pochodn¹ rozwoju regionalizmu w ramach BIMST-EC,
przynale¿no�ci Myanmaru do ASEAN, a tak¿e stosunku obu pañstw
do Chin.

Ponadto, w kwietniu 2007 roku wed³ug doniesieñ indyjskiej prasy,
rz¹d Myanmaru wbrew oczekiwaniom podj¹³ decyzjê o podpisaniu
kontraktu na dostawy birmañskiego gazu do Chin, a nie do Indii.
By³o to zaskoczeniem dla rz¹du w New Delhi, poniewa¿ poprzez
spó³ki od niego zale¿ne posiada 30 procent udzia³ów przemy�le
gazowym Myanmaru67.

Spory graniczne miêdzy Indiami i Chinami

Je�li chodzi o 3500 kilometrów (wed³ug �róde³ indyjskich, chiñ-
skie podaj¹ 2000 km)68 granicy indyjsko-chiñskiej to wystêpuj¹ trzy
sporne odcinki: zachodni, �rodkowy i wschodni. Granica ta, mimo i¿
od czasu uzyskania przez Indie niepodleg³o�ci nie by³a poddana
demarkacji to do 1959 nie by³o wokó³ kwestii granicznej powa¿niej-
szych konfliktów. Równie¿ od czasu wojny indyjsko-chiñskiej z 1962
roku w zasadzie nie dochodzi w jej pobli¿u do powa¿niejszych incy-
dentów69. Wyj¹tek stanowi¹ incydenty z pa�dziernika 1975 roku,

67 J. M. Fijor, Indie � koniec cudu?, �Stosunki Miêdzynarodowe�, 12 czerw-
ca 2007 <http://www.stosunki.pl/main2119725520210,2,yisvp.htm>, 2.07.2007.

68 J. Rowiñski, Spory graniczne�, s. 136.
69 India and China border dispute festers, URL <http://www.alertnet.org/

thenews/newsdesk/DEL198946.htm>, 1.07.2007.
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w wyniku których zginêli czterej ¿o³nierze indyjscy70. Pozostaj¹ na-
tomiast nieuregulowane kwestie.

Pierwszym spornym odcinkiem granicy jest jej wschodni seg-
ment ci¹gn¹cy siê od granicy z Nepalem do granicy Birm¹. Po in-
dyjskiej stronie granicy le¿y obecnie stan Arunaczal Pradesz, do 90
tysiêcy km kw. którego ChRL obecnie ro�ci sobie pretensje71.
W latach 1947�1972 obszar ten zwany by³ Pograniczn¹ Stref¹ Pó³-
nocno-Wschodni¹ � NEFA (North-East-Frontier-Area). ChRL ro�ci³a
sobie pretensje do trzech okrêgów administracyjnych w ramach
NEFA: Kameng, Subansiri i Siang oraz czê�ci okrêgu Lohit. Linia
rozgraniczaj¹ca Tybet i Assam zosta³a zaproponowana na konferen-
cji w Simla w 1913�1914 roku przez sekretarza ds. zagranicznych
Indii Brytyjskich � H. McMahona. Przebiega³a szczytami Himalajów
i wzd³u¿ dzia³u wodnego. Linia zosta³a po kilku miesi¹cach negocja-
cji zaakceptowana przez delegacje Chin i Tybetu, jednak nigdy nie
zosta³a zaakceptowana przez w³adze Chin ani Tybetu. Mimo to rz¹d
w New Delhi uznawa³ tê granicê jako rzeczywist¹ i obowi¹zuj¹c¹,
a jedynie nie wytyczon¹. Chiny przedstawia³y granicê przesuniêt¹
daleko na po³udnie, a¿ do Brahmaputry. Chiny uznaj¹ linie McMa-
hona za niesprawiedliw¹, w zale¿no�ci od intencji wyra¿aj¹ swoje
roszczenia, traktuj¹c swoje pretensje jako kartê przetargow¹.
W latach 1949�1959 mimo braku akceptacji linii McMahona, ale ze
wzglêdu na bliskie stosunki Chin i Indii nie mia³y miejsca incydenty
graniczne. Po pogorszeniu stosunków w 1959 roku (w wyniku ucieczki
dalajlamy do Indii) dosz³o do wyparcia indyjskiego garnizonu z Longju
przez armiê chiñsk¹. Najwiêksze starcia mia³y miejsce we wrze�niu
i pa�dzierniku 1962 roku i poci¹gnê³y ofiary po obu stronach kon-
fliktu72.

70 J. Rowiñski, Spory graniczne�, s. 139.
71 J. Johnson, India cancels diplomatic visit to China, �Financial Times�,

27.05.2007, URL <http://www.ft.com/cms/s/b7e5a84a-0c49-11dc-a4dc-000b5df10621,
dwp_uuid=2da6bd4a-9c83-11da-8762-0000779e2340.html>, 1.07.2007.

72 J. Rowiñski, Spory graniczne�, s. 139.
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Drugim odcinkiem jest zachodni segment granicy w rejonie
Kaszmiru i pogranicza chiñskiej prowincji Xinjiang i Tybetu. Xin-
jiang i Tybet po³¹czone s¹ przez bêd¹cy przedmiotem sporu p³asko-
wy¿ Aksai Chin. Indie roszcz¹ sobie pretensje do 33 tysiêcy kilome-
trów kwadratowych zajêtych przez Chiñsk¹ Armiê Ludowo-Wyzwo-
leñcz¹ (ChALW) w ma³o dostêpnym obszarze p³askowy¿u Aksai Chin,
który Chiny przejê³y faktycznie w 1950 roku i w którym w okresie
marzec 1956 � pa�dziernik 1957 wybudowa³y szosê ³¹cz¹c¹ prowin-
cjê Xinjiang z Tybetem73. Próbuj¹c uzasadniæ swe dzia³ania i kontro-
lê wojskow¹ w Aksai Chin, w³adze ChRL podkre�laj¹ historyczn¹
przynale¿no�æ tej czê�ci Ladakhu do Chin, odwo³uj¹c siê nawet do
etymologii nazw w³asnych wywodz¹cych siê z jêzyka ujgurskiego,
a wiêc z grupy jêzykowej autonomicznego regionu Chin. Indie pod-
kre�laj¹ historyczne oderwanie Ladakhu od Tybetu w 1832�1941
przez maharad¿ê Jammu74. Jako ¿e granica przebiega przez obszaru
wysoko po³o¿one i niezwykle trudno dostêpne, nie zosta³a nigdy
wytyczona. Mapa, zgodnie z któr¹ ca³y Aksai Chin zosta³ w³¹czony
do indyjskiego Ladakhu, zosta³a opublikowana w 1954 roku w In-
diach. O braku faktycznej efektywnej indyjskiej kontroli nad tym
obszarem spornym �wiadczy to, ¿e o budowie drogi przez p³askowy¿
New Delhi dowiedzia³o siê z publikacji w chiñskiej prasie, a patrol
indyjski zosta³ zatrzymany przez wojska ochrony pogranicza ChALW
dopiero w 1958 roku75. Kwesti¹ sporn¹ jest te¿ 5180 kilometrów kw.
zajêtych przez Chiny, a nastêpnie, w roku 1963, przekazanych Pa-
kistanowi76.

Trzecim odcinkiem spornym granicy jest odcinek �rodkowy jest
odcinek ci¹gn¹cy siê od Ladakhu do granicy z Nepalem. Charakte-
ryzuje siê najmniejsz¹ intensywno�ci¹ sporu i niewielk¹ powierzch-

73 Ibidem, s. 137.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 S. R. Chowdhuri, Sino-Indian Border Dispute � Why the President drew

a blank, �The Tribune India�, Chandigarh, 12.09.2000, URL <http://www.tribu-
neindia.com/2000/20000912/edit.htm#4 >, 16.09.2007.
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ni¹ spornego obszaru wynosz¹c¹ oko³o 2 tysiêcy km kw. Po 1954
roku na mocy porozumienia indyjsko-chiñskiego otwarto sze�æ po³o-
¿onych w prze³êczach przej�æ granicznych pomiêdzy Indiami a Ty-
betem. Wiêkszo�æ z tych przej�æ znajduje siê pod kontrol¹ indyjsk¹.
Chiny roszcz¹ sobie pretensje do kontroli nad prze³êczami, które
poza kwestiami obs³ugi obrotu handlowego i komunikacji maj¹ zna-
czenie strategiczne77.

Czwart¹ kwesti¹ sporn¹ jest sprawa Sikkimu. Do roku 1975
by³o to niewielkie królestwo pomiêdzy Nepalem a Bhutanem oraz
Tybetem a Indiami. W czasach dekolonizacji rz¹dz¹cy w Sikkimie
maharad¿a Palen Namagayala pragn¹³ uzyskania rzeczywistej nie-
podleg³o�ci, a nie jedynie formalnej niezale¿no�ci od Indii. W³adze
w New Delhi pos¹dza³y Pekin o wspieranie ruchu niepodleg³o�cio-
wego w Sikkimie, w którym z kolei w wyniku pierwszych w historii
wyborów w 1974 r. zdoby³a w³adzê Sikkimska Partia Kongresowa.
W wyniku konfliktu politycznego w³adcy i nowego rz¹du ten pierw-
szy straci³ koronê, a parlament zdecydowa³ w 1975 roku o w³¹czeniu
Sikkimu do Indii. W³adzie Chin w o�wiadczeniu z 1975 roku uzna³y
ten fakt za agresywn¹ i bezprawn¹ aneksjê Sikkimu przez Indie
i stwierdzi³y, ¿e nie zaakceptuj¹ tego stanu rzeczy78. Formalne sta-
nowisko Chin nie uleg³o zmianie do dzi�.

W czerwcu 2003 roku mia³a miejsce pierwsza od dziesiêciu lat
wizyta premiera Indii w ChRL. Premierzy A.B. Vajpayee i Wen
Jiabao podpisali memorandum w kwestii handlu granicznego,
w którym wyznaczono now¹ prze³êcz jako miejsce wymiany handlo-
wej miêdzy oboma krajami, po³o¿on¹ pomiêdzy Sikkimem a Tybe-
tem. Chiny uzna³y zatem de facto przynale¿no�æ Sikkimu do Indii.
Podczas szczytu pañstw ASEAN na Bali w pa�dzierniku 2003 roku
Chiny og³osi³y, ¿e d¹¿¹ do uznania Sikkimu za czê�æ Indii79.

77 J. Rowiñski, Spory graniczne�, s. 138.
78 Ibidem, s. 140.
79 Ibidem, s. 141.
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W 2005 premier Chin � Wen Jiabao wraz z premierem M. Sin-
ghem podpisali porozumienie, w którym uzgodniono zasady, którymi
bêd¹ siê kierowaæ przy rozwi¹zywaniu kwestii granicznych w przy-
sz³o�ci. Porozumienie z 2005 roku zawiera tak¿e chiñsk¹ deklaracjê
o rezygnacji z podkre�lania odrêbno�ci Sikkimu.

Kwestie granicy s¹ czêsto pretekstem dla usprawiedliwiania
innych dzia³añ we wzajemnych stosunkach dla obu stron. Nie ma
jednak w¹tpliwo�ci, ¿e zarówno Indie, ale przede wszystkim Chiny
d¹¿¹ do wygaszenia sporu i uregulowania kwestii przebiegu granicy.

Rozmowy w celu uregulowania sporu granicznego rozpoczê³y siê
po pewnym polepszeniu stosunków wzajemnych w pocz¹tkach lat
osiemdziesi¹tych. Rokowania graniczne rozpoczêto w Pekinie w 1981
roku na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych naprzemiennie
w Pekinie i New Delhi. Rokowania przy�pieszy³y w 1994 roku. Do 2001
roku odby³o siê 13 rund negocjacji. Kwestia pozosta³a nierozwi¹zana.
Kontrowersje dotycz¹ rozszerzenia roszczeñ Chin o ca³y stan Arunaczal
Pradesz ponad anektowane terytorium wokó³ miasta Tawang.

Chiny, wydawaæ siê mo¿e, d¹¿¹ do realizacji przedstawionej
w czerwcu przez Den Xiaopinga, która polega na wzajemnych ustêp-
stwach: Indii w zachodnim segmencie granicy, a Chin we wschod-
nim. By³oby to rozwi¹zania zarówno kompromisowe, jak równie¿
efektywne, bior¹c pod uwagê faktyczn¹ kontrolê Chin nad Aksai
Chin i Indii nad Arunaczal Pradesh, a tak¿e relatywnie ma³ej wagi
przedmiotu sporu na �rodkowym odcinku granicy.

Rzeczywisto�æ ma siê jednak nieco inaczej. W kwietniu 2007
roku Indie odwo³a³y jednak wizytê 107 urzêdników pañstwowych,
która by³a czê�ci¹ projektu budowy �rodków zaufania miêdzy Indiami
a Chinami, poniewa¿ Chiny odmówi³y wydania wizy urzêdnikowi ze
stanu Arunaczal Pradesz, do którego terytorium maj¹ roszczenia80.

80 J. Johnson, R. McGregor, China raises tension in India dispute, �Finan-
cial Times�, 27.05.2007, URL <http://www.ft.com/cms/s/2606bb64-176e-11dc-
86d1-000b5df10621,dwp_uuid=2da6bd4a-9c83-11da-8762-0000779e2340.html>,
3.07.2007.
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Ostatnio Chiny coraz czê�ciej powtarzaj¹ swoje roszczenia wobec
stanu Arunaczal Pradesz. Wielu politologów jest zdania, ¿e jest to
przede wszystkim karta przetargowa Chin nie tylko w kwestii gra-
nicznej, ale i w innych sprawach o znaczeniu regionalnym.

W �wietle podpisanego w 1993 roku porozumienia obie strony
zobowi¹za³y siê do ustanowienia linii kontroli wzd³u¿ linii LAC (Line
of Actual Control), ustanowionej w wyniku zawieszenia broni
w 1962 roku, w najszybszym mo¿liwym czasie. Jednak¿e po 13 spo-
tkaniach wspólnej grupy roboczej do spraw granicy (Joint Working
Group on the border question) oraz pracy wielu podjednostek
o charakterze organizacyjno-technicznym nie uda³o siê wypracowaæ
postêpu w tej kwestii bezpo�rednio.

W 1996 roku podpisano porozumienie o zmniejszeniu si³ zbroj-
nych utrzymywanych wzd³u¿ LAC. Najmniej kontrowersyjnym jest
�rodkowy odcinek granicy. W tej sprawie mapy z projektowan¹ de-
markacj¹ granicy zosta³y wymienione miêdzy stronami w 2000 roku81.

W 2004 roku rz¹d indyjski potwierdzi³ traktat panchsheel
z 1954 roku, w którym J. Nehru uzna³ Tybet jest czê�ci¹ Chin.
W 2004 roku rz¹d Indii formalnie przyzna³, ¿e Tybet w ca³o�ci jest
czê�ci¹ ChRL, a w roku 2007 premier M. Singh potwierdzi³, ¿e
indyjski rz¹d do³o¿y wszelkich starañ, by mieszkaj¹cy w Indiach
Tybetañczycy nie bêd¹ prowadziæ dzia³alno�ci wymierzonej przeciw-
ko Pekinowi82.

Pomimo sporów granicznych oraz wzajemnych obaw w New Delhi
i w Pekinie przed strategicznym okr¹¿eniem, obie azjatyckie potêgi
rozwijaj¹ intensywn¹ wspó³pracê w zakresie handlu i inwestycji.

W listopadzie 2006 roku mia³a miejsce wizyta chiñskiego prezy-
denta, Hu Jintao, w New Delhi. By³a to pierwsza wizyta przywódcy
Chin od 10 lat. Rezultatem wizyty by³a deklaracja intensyfikacji
stosunków wzajemnych, w tym g³ównie wymiany handlowej oraz

81 India and China border dispute festers, URL <http://www.alertnet.org/
thenews/newsdesk/DEL198946.htm>, 1.07.2007.

82 Nowa przyja�ñ Indii i Chin, �Rzeczpospolita�, 22.11.2006.
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uregulowania kwestii granicznych. Wizyta �wiadczyæ mo¿e o obu-
stronnej chêci rozwi¹zania dra¿liwych kwestii i osi¹gniêcia maksy-
malnego postêpu we wzajemnych stosunkach83. Za cel postawiono
sobie podwojenie wzajemnych obrotów handlowych do roku 201084,
jednak wymiana handlowa ro�nie w tak szybkim tempie, ¿e tego
typu deklaracje szybko siê dezaktualizuj¹. Wymiana handlowa po-
miêdzy Chinami a Indiami ro�nie, niezale¿nie od woli politycznej,
w szybszym ni¿ za³o¿one tempie. Hu Jintao przedstawi³ piêciopunk-
tow¹ propozycjê rozwoju wzajemnych stosunków w dziedzinie stosun-
ków gospodarczych, kulturalnych, spo³ecznych, budowê wzajemnego
zaufania i wspó³pracy obu krajów na forach wielostronnych. Hu Jin-
tao wyrazi³ potrzebê utworzenia strefy wolnego handlu miêdzy India-
mi i Chinami oraz podkre�li³ konieczno�æ uregulowania kwestii prze-
biegu granic w kontek�cie czerpania korzy�ci ze wzajemnej wymiany
handlowej i szczególnej roli granicy w tej kwestii85. Wizytê tê jednak
poprzedza³a wypowied� ambasadora chiñskiego w Indiach podkre�la-
j¹ca zasadno�æ chiñskich roszczeñ wobec stanu Arunaczal Pradesz86.
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INDIA AS AN EMERGING SUPERPOWER
IN ASIA

SUMMARY

Since 1991 the world�s interest in South Asia has been rising
continually. On the parallel basis India�s ambitions and its commit-
ment to international affairs influenced both foreign and economic
policy. This is to observe also with respect to increase in regional
cooperation in South Asia.

In the mid-point of the 21st century India will become the most
populous nation worldwide. Due to in-depth changes within India�s
economy which began in the early nineties India enjoys accelera-
ted economic growth which could spill all over the region. This
involves changes across the society and growing domestic demand.
Thanks to increased openness of the Indian economy the volume
of regional trade begins to rise eventually. India attracts more
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foreign investment and draws investors� attention to other South
Asian countries.

This article also aims at highlighting India�s key role in regio-
nal political and economic cooperation within SAARC and BIMST-
EC. The author also concentrates on new perspectives of Indian
foreign policy i.e. the Look-East-Policy and a new approach to In-
dian Ocean.

Contrary to a common belief that specific Indian political cultu-
re may hamper solving regional, mainly boundary, conflicts, and the
author argues that India in the decades to come will take advantage
of its democratic political system to prove its readiness to assume
a more pragmatic stance towards China, Pakistan, Myanmar and
Bangladesh. This is critical for India in order to sustain its success.


