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Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku coraz więcej miejsca poświęca się ana-
lizom pozamilitarnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym 
również degradacji środowiska naturalnego. Doniosłość problematyki zagrożeń eko-
logicznych wynika z faktu, iż nierozwiązane problemy ekologiczne mogą w perspek-
tywie średnio- i długookresowej spowodować trudne do przewidzenia konsekwencje, 
tym bardziej, że już obecnie w wielu państwach doprowadzają do społecznych i go-
spodarczych kryzysów oraz destabilizują sytuację polityczną. 

Nie wszystkie jednakże problemy ekologiczne mogą tworzyć zagrożenie dla bez-
pieczeństwa poszczególnych państw albo większości z nich, albo wręcz wszystkich. 
Takim zagrożeniem ekologicznym, którego skutki odczuje większość państw, czy też 
społeczność międzynarodowa jako całość, są zmiany klimatyczne. Coraz bardziej po-
wszechne bowiem staje się przekonanie o związku pomiędzy zmianami klimatycznymi 
oraz ich skutkami a konfliktami zbrojnymi. 

Z powyższym zagadnieniem próbuje się zmierzyć w swojej najnowszej książce Kli-
makriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird Harald Welzer, niemiecki socjolog  
i psycholog społeczny.

We wstępie recenzowanej książki czytamy, iż celem autora jest przedstawienie 
związków pomiędzy klimatem/zmianami klimatycznymi i użyciem siły. H. Welzer pod-
kreśla, że w przypadku wojny w Darfurze związek ten jest bezpośredni; natomiast  
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w przypadku wielu innych obecnych i przyszłych wojen domowych czy konfliktów gra-
nicznych – związek pomiędzy skutkami zmian klimatycznych i „konfliktami ekologicz-
nymi” jest wyłącznie pośredni i wynika z faktu, iż ocieplenie pogłębi globalne nierów-
ności pomiędzy różnymi społeczeństwami. Co więcej, celem niemieckiego socjologa 
jest nie tylko przedstawienie istoty „wojen klimatycznych” (Klimakriege), lecz także 
próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie decydują się użyć przemocy i w jaki 
sposób zmienia się postrzeganie środowiska naturalnego. 

Według Welzera zmiany klimatyczne stanowią wciąż nieokreślone zagrożenie 
dla koegzystencji społeczeństw dlatego, że są postrzegane w kategoriach katastrof 
naturalnych, a nie społecznych. Uważa, iż zmiany klimatyczne doprowadzą do cza-
sowego lub trwałego przeobrażenia stosunków społecznych. Obecnie nie jesteśmy  
w stanie ani kontrolować, ani zapobiegać społecznym efektom zmian klimatycznych. 
W związku z faktem, iż skutki katastrof naturalnych są w każdym przypadku społeczne, 
Welzer postuluje, aby zmiany klimatyczne stały się przedmiotem analizy nauk społecz-
nych i kulturoznawstwa. 

W opinii Welzera skutki zmian klimatycznych w postaci braku wody pitnej, spadku 
produkcji rolnej, zwiększonego ryzyka chorób i ograniczenia przestrzeni życiowej sta-
nowiącej efekt degradacji gleby i powodzi, są problemem społecznym, ponieważ 
zagrażają przeżyciu ludzi. Ponadto zaostrzają istniejące nierówności zarówno na 
płaszczyźnie międzynarodowej, jak i wewnątrzpaństwowej, pomiędzy centrum a pery-
feriami, tj. między regionami bardziej i mniej rozwiniętymi. W rezultacie mogą impli-
kować masowe ruchy migracyjne, stanowiące potencjalną przyczynę użycia siły. 

Należy podkreślić, że pogląd ten nie jest pionierski, ponieważ wielu badaczy ana-
lizując problem skutków zmian klimatycznych wskazuje przynajmniej cztery nastę-
pujące czynniki, których dynamika może prowadzić do społecznych kryzysów, desta-
bilizacji sytuacji politycznej oraz konfliktów zbrojnych: degradacja zasobów słodkiej 
wody, spadek produkcji rolnej, częstotliwość i intensywność katastrof naturalnych (np. 
powodzi) i migracje środowiskowe.

Welzer ocenia, iż skutki zmian klimatycznych odczują najbardziej społeczności 
państw upadłych, w których nastąpiła całkowita dezintegracja struktur społecznych 
i infrastruktury państwowoprawnej, a towarzyszą im ubóstwo, głód, klęski humani-
tarne, masowe migracje i konflikty etniczne. Skutki zmian klimatycznych poważnie 
ograniczą minimalną zdolność tych państw do rozwiązywania problemów społeczno-
gospodarczych, a nawet przyczynią się do ich zaognienia. W efekcie czego zwiększy 
się emigracja do krajów sąsiednich, a to z kolei spowoduje zaostrzenie panujących  
w nich kryzysów i konfliktów. 

Przyczyną nowych konfliktów zbrojnych w XXI wieku, które autor omawianej książki 
określa mianem „wojen klimatycznych”, będą dążenia do pozyskania potrzebnych do 
życia surowców. Dla Welzera pierwszą tego rodzaju wojną jest konflikt w Darfurze. 
To właśnie w Darfurze skutki zmian klimatycznych w powiązaniu ze wzrostem liczby 
ludności doprowadziły do zmniejszenia się przestrzeni życiowej ludności i wzrostu po-
czucia zagrożenia. Użycie siły postrzegano jako sposób rozwiązania problemu. 

Welzer uważa, iż konsekwencje zmian klimatycznych zmuszą w przyszłości ludzi do 
radykalnych rozwiązań w postaci użycia siły. Jaki jest zatem mechanizm? Otóż skutki 
zmian klimatycznych nie prowadzą bezpośrednio do zagrożenia militarnego, lecz za-
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ostrzają trwające konflikty, które nie mogą zostać ograniczone lub rozwiązane za po-
mocą istniejących  instrumentów. W sytuacji, gdy tradycyjne normy odchodzą w prze-
szłość, społeczna pewność zanika, oczekiwania społeczne nie są spełniane, a skutki 
zmian klimatycznych przeobrażają właściwości ekologiczne danego regionu, użycie 
siły jawi się jako jedyne możliwe rozwiązanie problemu. 

Niemiecki socjolog podkreśla, iż skutki zmian klimatycznych w powiązaniu z do-
datkowymi czynnikami takimi przykładowo, jak szybko wzrastająca liczba ludności, 
niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego mogą prowadzić do eskalacji napięć 
i zwiększać prawdopodobieństwo wybuchu konfliktów zbrojnych zarówno wewnątrz-
państwowych, jak i między państwami. Część badaczy idzie nawet dalej i rozważa 
ryzyko wybuchu konfliktu między państwami, głównymi sprawcami zmian klima-
tycznych i państwami dotkniętymi skutkami tych zmian. Za zmiany klimatyczne są od-
powiedzialne głównie kraje uprzemysłowione i tzw. kraje progowe (Chiny, Indie). Sza-
cuje się, że im większe będą straty wynikające ze zmian klimatycznych oraz koszty 
dostosowania się do tych zmian w państwach tzw. Południa, tym bardziej prawdo-
podobne staną się konflikty pomiędzy państwami-sprawcami a państwami dotknię-
tymi skutkami tych zmian. Główny konflikt w XXI wieku będzie przebiegał nie między 
krajami uprzemysłowionym i rozwijającymi się, lecz w głównej mierze pomiędzy pań-
stwami szybko się rozwijającymi (Chiny, Indie) i najbiedniejszymi. 

Jakie należy podjąć działania, aby powstrzymać niekorzystne zmiany? Welzer pró-
buje udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie w dwóch rozdziałach podsumo-
wujących książkę. Autorowi można zarzucić, że dostarcza niewiele odpowiedzi na spo-
łeczne wyzwania, które niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Nie proponuje żadnych 
rewolucyjnych rozwiązań. Według niego jedyną nadzieją jest społeczno-kulturowy 
przełom, a nie technika. 

Oceniając całość recenzowanej publikacji należy podkreślić, iż jest ona dziełem 
wartościowym, odznaczającym się dużymi walorami poznawczymi. Publikacja jest 
warta polecenia wszystkim tym, którym bliska jest problematyka społecznych skutków 
zmian klimatycznych.
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