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Dwa lata temu nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się 
książka pod redakcją Izabeli Wróbel Organizacje i ugrupowania	 międzynarodowe 
wobec wyzwań XXI wieku. Multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowo-
jennym. Pozycja ta wpisuje się w trwającą dyskusję o roli organizacji międzynarodo-
wych we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Koncentruje się ona  przede 
wszystkim na wyzwaniach, jakie współczesny świat stawia przed organizacjami mię-
dzynarodowymi, analizuje ich działalność pod kątem rozwiązywania najistotniejszych 
problemów decydujących o obliczu współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Recenzowana praca omawia zagadnienia współczesnych stosunków międzyna-
rodowych, zwracając uwagę na nowe problemy, które stały się udziałem społecz-
ności międzynarodowej, oraz postulując możliwe kierunki rozwoju aktywności or-
ganizacji międzynarodowych w najbliższej przyszłości. Jak napisano we wstępie, 
autorzy za cel książki przyjęli ukazanie aktualnego etapu rozwoju organizacji mię-
dzynarodowych w okresie postzimnowojennym. Za przedmiot analiz obrali organi-
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zacje międzynarodowe o ugruntowanym dorobku, znane z dokonań na arenie mię-
dzynarodowej i cieszące się autorytetem (ONZ, NATO, Rada Europy), jak również 
organizacje o węższym zakresie oddziaływania (Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa 
Środkowoeuropejska) oraz organizacje mało znane lub takie, których powstanie do-
piero się postuluje (Europejska Rada Badań, Szanghajska Organizacja Współpracy, 
Strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk).

Autorzy skoncentrowali się na przedstawieniu kilku zasadniczych problemów, przed  
których rozwiązaniem stanęły organizacje międzynarodowe na przełomie XX i XXI w. 
Zarazem zastanawiają się nad zdolnością współczesnych organizacji do rozwiązywania 
narastających problemów o globalnym charakterze. Wskazują na rolę ONZ w rozwią-
zywaniu konfliktów współczesnego świata, oceniają kondycję tej organizacji i wskazują 
na potrzebę reformy jej funkcjonowania i dostosowania do wymogów współczesnego 
świata. Analizują rolę i działanie organizacji o regionalnym charakterze, ich zadania 
i możliwości w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych. W kontekście problemów 
społecznych zajmują się kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn we współczesnym 
świecie, wskazując zarazem na miejsce tej problematyki w działaniach organizacji mię-
dzynarodowych.

Recenzowaną publikację otwiera artykuł autorstwa Andrzeja Stolarka poświęcony 
reformie ONZ jako próbie odpowiedzi na wyzwania XXI w. Autor, analizując uwa-
runkowania współczesnych stosunków międzynarodowych, próbuje odpowiedzieć na 
kilka zasadniczych pytań, które pojawiają się w trwającej debacie nad przyszłością 
ONZ. Zwraca uwagę na podstawowe cele działalności ONZ, na rolę i przydatność 
tej organizacji we współczesnym świecie, na oczekiwania stawiane przez społeczność 
międzynarodową wobec tej organizacji oraz na możliwości przystosowania jej do no-
wych wyzwań w przyszłości.  

Kolejny artykuł autorstwa Klausa Bachmanna w sposób pośredni dotyczy prob-
lematyki Narodów Zjednoczonych, traktuje bowiem o działalności utworzonego na 
mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Międzynarodowego Trybunału Karnego dla 
byłej  Jugosławii. Autor przedstawia bilans osiągnięć i niedociągnięć powołanego 
Trybunału, wyciąga z nich wnioski dla pracy przyszłych międzynarodowych trybu-
nałów powoływanych ad hoc i dla działającego od niedawna Międzynarodowego 
Trybunału Karnego. Dowodzi, iż ze względu na międzynarodowy charakter powo-
łanej instytucji może ona sformułowane przez Radę Bezpieczeństwa zadania speł-
niać gorzej, niż byłoby to możliwe w ramach systemu sprawiedliwości jednego kraju. 
Autor wyraża opinię, aby przyszłych trybunałów podobnego typu nie obciążać za-
daniami politycznymi, wyraźnie definiować zakres ich jurysdykcji, wyznaczać dolne 
i górne granice kar za poszczególne przestępstwa, i maksymalnie ograniczyć możli-
wość korzystania z zeznań anonimowych świadków.

Sylwia Sycz artykułem Organizacja Narodów Zjednoczonych – rozwiązania 
prawne i instytucjonalne w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn włącza się 
w dyskusję na temat praw człowieka we współczesnym świecie. W jej opinii tylko po-
przez rozszerzanie tradycyjnej definicji praw człowieka o doświadczenia kobiet można 
zapewnić zarówno kobietom, jak i mężczyznom równe możliwości i szanse korzystania 
z przysługujących im praw człowieka. W artykule tym autorka w syntetyczny sposób 
przedstawia obowiązujące regulacje prawne i instytucjonalne przyjęte przez Narody 
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Zjednoczone w zakresie równouprawnienia, zwracając przy tym uwagę na koniecz-
ność kontynuowania prac w tym zakresie. W jej ocenie wiele już uczyniono w kwe-
stii poprawy sytuacji kobiet we współczesnym świecie, zapewniając możliwość korzy-
stania z przysługujących im praw w równym co mężczyźni stopniu. Pozostało jednakże 
wiele nierozwiązanych problemów, co powoduje, iż społeczność międzynarodowa 
winna wzmocnić wysiłki na rzecz ich zniwelowania. 

Artykuł Grzegorza Rdzanka Przez szczyty Hindukuszu do zamku na Hradczanach. 
Nowy kształt sił NATO po doświadczeniach operacji ,,Enduring Freedom” w Afgani-
stanie porusza problem reformy sił zbrojnych państw członkowskich NATO w kon-
tekście wniosków płynących z operacji Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Autor 
pokazuje okoliczności związane z powstaniem sojuszniczej koalicji, analizuje udział 
Europejczyków w amerykańskiej interwencji w Afganistanie, podkreśla zakres i cha-
rakter polskiego wsparcia. Charakteryzuje możliwości europejskich członków Sojuszu 
oraz związane z tym słabości i braki wspólnych sił zbrojnych całej organizacji, a także 
wskazuje na potrzeby, priorytety i kierunki rozwoju ich zdolności militarnych w nad-
chodzących latach.

 Problem równouprawnienia kobiet i mężczyzn Sylwia Sycz kontynuuje w kolejnych  
trzech  artykułach. Analizuje ona działania Rady Europy i Unii Europejskiej na rzecz 
pełnego urzeczywistnienia zasady równości płci gwarantującej możliwość udziału 
kobiet i mężczyzn na każdej płaszczyźnie społecznej aktywności. Oznacza to równy 
udział obu płci we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego. Zasada ta po-
ciąga za sobą możliwość podejmowania zatrudnienia w dowolnym sektorze, w tym 
sektorze militarnym. Autorka artykułem zatytułowanym Kobiety w siłach zbrojnych 
NATO wpisała się w trwającą debatę o feminizacji wojska we współczesnym świecie 
i konsekwencjach zeń płynących. Prezentuje w nim udział kobiet w armiach wybra-
nych państw europejskich i pozaeuropejskich, charakteryzuje kobiece struktury orga-
nizacyjne w ramach NATO oraz przedstawia udział kobiet w operacjach pokojowych. 
W artykule zwraca uwagę na przyczyny, które zadecydowały o obecności kobiet w si-
łach zbrojnych i korzyściach stąd wynikających. Zdaniem autorki udział kobiet w si-
łach zbrojnych przynosi korzyści obu stronom. Obecność kobiet zarówno w armii, jak 
i w różnego rodzaju innych organizacjach mundurowych wytwarza nowe relacje i bu-
duje nową jakość kultury organizacyjnej. Z punktu widzenia kobiet zaangażowanie 	
w armii ma ważne polityczne, ekonomiczne i etyczne implikacje. Po pierwsze, przy-
znaje kobietom pełne obywatelstwo i większy dostęp do władzy politycznej, po drugie, 
bycie w armii oznacza sprawowanie kontroli nad sposobem użycia siły i po trzecie, 
służba wojskowa daje kobietom możliwość zatrudnienia i otrzymywania tej samej 
płacy za tę samą pracę1. Warto podkreślić jednakże, co zauważa sama autorka, iż ko-
biety w wojsku wciąż napotykają liczne przeszkody, które uniemożliwiają pełne korzy-
stanie z przysługujących im uprawnień. Większość z nich ma swoje podłoże w uprze-
dzeniach, stereotypach i mentalności mężczyzn, którym czasami z trudem przychodzi 
dzielenie się uprawnieniami i możliwościami. Podobnie zresztą w innych dziedzinach 
życia proces równouprawnienia następuje powoli, a przeszkodą są nie tylko przyzwy-
czajenia mężczyzn i opór z ich strony, ale również postawa samych kobiet, a nadto 

1  S. Sycz, Kobiety w siłach NATO, [w:] Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku. Multilate-
ralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym, red. I. Wróbel, Wrocław 2006, s. 197.
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role, jakie pełnią w życiu pozazawodowym i brak rzeczywistej pomocy ze strony pań-
stwa w ich wypełnianiu.  

Z kolei artykuł autorstwa Leszka Kwiecińskiego dotyczy możliwości i zasadności 
utworzenia wewnątrz Unii Europejskiej Europejskiej Rady Badań. Celem postulowanej 
organizacji miałoby być zarządzanie europejską polityką badawczo-rozwojową. Autor 
na tle dotychczasowych działań UE w zakresie badań i rozwoju dowodzi konieczności 
powołania tejże struktury. Zwraca jednakże uwagę na występowanie licznych prze-
szkód, w postaci chociażby oporu części państw członkowskich, możliwości finanso-
wych UE, specyficznych problemów europejskiej polityki badawczo-rozwojowej. 

Autorką kolejnych dwóch artykułów jest Izabela Wróbel. Pierwszy artykuł po-
święciła Grupie Wyszehradzkiej, zwracając szczególną uwagę na współczesny 
kontekst funkcjonowania tej organizacji, a zwłaszcza na potrzebę sformułowania 
nowych celów współpracy w warunkach przynależności państw członków tej struk-
tury do Unii Europejskiej. Natomiast drugi artykuł dotyczy kolejnej organizacji 	
o regionalnym charakterze, a mianowicie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Anali-
zując funkcjonowanie obu tych organizacji, przedstawia tło historyczne i przesłanki, 
które zadecydowały o powołaniu tych struktur, oraz charakteryzuje dotychczasową 
działalność i wymierne korzyści zeń płynące. W obu przypadkach podważa tezę 	
o „uśpieniu” tych organizacji i „wyczerpaniu” się politycznej woli do kontynuowania 
ich działalności. W opinii autorki zarówno Grupa Wyszehradzka, jak i Inicjatywa 
Środkowoeuropejska, dostosowując się do nowych warunków politycznych powsta-
łych w Europie wskutek rozszerzenia procesu integracji europejskiej, nie tylko że 
nie wyczerpały swych zadań, a wręcz przeciwnie: zarówno w perspektywie krótko-, 
średnio- i długo- terminowej mają wiele do zaoferowania i zrealizowania.

Artykuł Łarysy Leszczenko Szanghajska Organizacja Współpracy – próba inte-
gracji czy walka o wpływy? ukazuje przebieg procesu integracji w regionie Azji Środ-
kowej. Autorka scharakteryzowała genezę powstania tej organizacji, uwarunkowania 
towarzyszące temu procesowi, a nadto przebieg działalności i podstawowe założenia 
jej funkcjonowania. Podstawowym celem Łarysy Leszczenko jest udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, czy struktura ta jest przejawem chęci państw członkowskich do fak-
tycznego zintegrowania się, czy też jedynie instrumentem walki o wpływy w Azji Środ-
kowej. Pytanie to jest zasadne chociażby z tego powodu, iż członkami tej organizacji 
są Chiny i Rosja, a więc kraje o ogromnym potencjale, ale i ogromnych aspiracjach po-
litycznych, gospodarczych, militarnych.

Recenzowaną pozycję zamyka artykuł autorstwa Davida Nieto-Rasińskiego po-
święcony przyczynom i konsekwencjom możliwych scenariuszy rozwoju Strefy Wol-
nego Handlu Obu Ameryk2. W artykule autor skoncentrował się na kilku zasadniczych 
kwestiach, za które uznał przyczyny zainicjowania działań na rzecz zintegrowania 
kontynentu amerykańskiego, motywy, jakimi kierowały się państwa popierające ów 
pomysł, oraz korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla poszczególnych państw za-
interesowanych pogłębianiem współpracy w ramach tej organizacji. Zastanawia się 

2  Strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk (Free Trade Area of Americas, FTAA) to koncepcja integracyjna USA skierowana 
do amerykańskich krajów. Miała ona rozpocząć swoją działalność do końca 2005 r., jednak w związku z silną opozycją 
kilku krajów południowoamerykańskich oraz części konserwatywnych kręgów w USA nie doszło do tego. Obecnie nadal 
trwają negocjacje w sprawie powstania tej organizacji. Jeśli uda się ją zrealizować, będzie to największa strefa wolnego 
handlu na świecie integrująca gospodarki 34 krajów amerykańskich. 

Bezpieczeństwo no2.indb   318 2008-05-14   19:25:03



Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku…

31�

również nad tym, jaki ostateczny kształt może przybrać Strefa Wolnego Handlu Obu 
Ameryk, prezentując w tym celu kilka możliwych wariantów rozwoju tej inicjatywy. 
Ponadto stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla Europy będzie 
miało jej powstanie.      

Recenzowana praca została przygotowana rzetelnie, z wykorzystaniem szerokiego 
materiału źródłowego oraz bogatej literatury przedmiotu. 

Ujęta w spójną i logiczną całość, stanowi cenne źródło informacji dla studentów 
m.in. politologii, prawa, administracji, bezpieczeństwa narodowego, europeistyki, sto-
sunków międzynarodowych. Praca ta może być przydatna dla tych osób, które na 
co dzień zajmują się w swej praktycznej działalności współpracą międzynarodową. 
Może zostać także wykorzystana przez wszystkich tych, którzy interesują się prob-
lematyką związaną z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych we współ-
czesnym świecie.
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