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KULTURA STRATEGICZNA UNII EUROPEJSKIEJ. 
PODEJŚCIE NORMATYWNE

Streszczenie: W artykule przedstawiono normatywne podejście do badania kultury strategicz-
nej. Polegało ono na uwzględnieniu analizy treści strategii Unii Europejskiej (UE) oraz trzech 
koncepcji strategicznych najważniejszych aktorów państwowych – Wielkiej Brytanii, Francji  
i Niemiec. Wyodrębniono elementy wspólne oraz elementy rozłączne wynikające z zastosowa-
nego spojrzenia na problematykę bezpieczeństwa przez analizowane państwa. Wykazano, że 
każdy uczestnik UE wnosi swoje charakterystyczne korzystne dla całości wartości, natomiast 
jego cechy dezintegracyjne najczęściej nie są tak silne i istotne dla spójności Unii oraz bazują 
na zanikającym sposobie postrzegania zapewnienia bezpieczeństwa.
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1. Wprowadzenie

Rozwojowi badań bezpieczeństwa i obronności1 towarzyszy nieprzerwanie nurt stu-
diów strategicznych. W studiach tych można zauważyć ewolucję myślenia strategicznego 
wynikającą nie tylko z zakończenia zimnej wojny, ale też poszerzenia arsenału zagrożeń. 
Jednym z elementów zmiany tej postawy są podejmowane próby badań obszarów mięk-
kich w strategii – określanych mianem kultury strategicznej2. Pozwala to przede wszyst-
kim tak szeroko ujmować myślenie strategiczne, jak szeroko obecnie jest postrzegane 
bezpieczeństwo.

Współcześnie kształtuje się kilka podstawowych podejść do badania kultury strate-
gicznej, tak jak i do badania samego bezpieczeństwa. Najbardziej rozpowszechnione jest 
jej ujęcie historyczne wykazujące związki pomiędzy określonymi cechami charakteryzu-
jącymi postawy wobec problematyki bezpieczeństwa, wykorzystujące fakty historyczne  

1 W niniejszej publikacji, zgodnie z poglądami reprezentowanymi zarówno w literaturze zachodniej 
(USA, Niemcy, Francja i Wielka Brytania), jak i naszych południowych sąsiadów (Czechy i Słowacja) stosuje 
sie pojęcie bezpieczeństwa i obronności, choć uwzględniając poprawność typologii, to obronność powinna 
być częścią (przedmiotowo lub sektorowo) bezpieczeństwa. 

2 Za kulturę strategiczną przyjęto „sumę idei, uwarunkowań, wzorców zachowań, które uczestnicy spo-
łeczności narodowej nabyli i podzielają w odniesieniu do strategii” co oznacza szersze ujęcie, niż dokonał 
tego J.L. Snyder (Snyder, 1977, s. 8). W kontekście wyodrębnianych obecnie badań kultury bezpieczeństwa 
oraz kultury obronnej jest to wpisanie się we współczesny nurt studiów strategicznych, pojmowany znacznie 
szerzej niż tylko zagrożenie jądrowe. 
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i ich interpretację (Snyder, 1977). W dobie formułowania rozlicznych strategii – od po-
ziomu najmniejszych społeczności po wielkie podmioty należy również zwrócić uwagę 
na doktrynalne (normatywne) podejście do takich badań. Za coraz bardziej istotne za-
pewne można uznać badania empiryczne, głównie oparte na sondażach. 

W niniejszym artykule zaprezentowano podejście normatywne w analizie kultury 
strategicznej na podstawie dokumentów określanych mianem Strategii Bezpieczeństwa 
lub Białych Ksiąg stanowiących formalną egzemplifikacją wartości i dążeń określonych 
społeczności. Analiza treści tak istotnych dla bezpieczeństwa dokumentów pozwala  
w prosty sposób zbadać zasadnicze cechy kultury strategicznej. 

Zaletami podejścia normatywnego jest bezsprzecznie uproszczenie analizy wynika-
jące z dostępności takich dokumentów oraz możliwości dokonania komparacji ich treści, 
gdyż często zawierają podobną strukturę3. Badania mają charakter nie tylko diagnostycz-
ny, ale również, co jest bardzo istotne w obszarze bezpieczeństwa, prognostyczny. Za za-
sadniczą wadę takich dokumentów zapewne można uznać ich dużą ogólność oraz dekla-
ratywność, wynikające często z narodowych kompleksów oraz kalkulacji wyborczych. 
Okazuje się, że nie jest to tylko polską przypadłością zmienianie strategii bezpieczeństwa 
narodowego w zależności od zwycięskiej opcji politycznej związanej z prezydentem. 

Sama analiza koncepcji strategicznych bezpieczeństwa i obronności może być pro-
wadzona według kilku podstawowych podejść wynikających głównie ze sposobu uję-
ciu Unii Europejskiej – jako podmiotu, jako zbioru podmiotów, jako rodzaju strategii  
w postaci aliansu strategicznego. Pewne trudności metodologiczne sprawia rozgranicze-
nie obszaru relacji międzynarodowych regionalnych i globalnych. W strategii UE doko-
nano tego perfekcyjnie – określając trendy globalne jako wyzwania, natomiast zagroże-
nia jako czynniki pochodzące głównie ze środowisk regionalnych i z wewnątrz Europy 
Środkowo-Zachodniej. 

Analizę przeprowadzono na dwóch poziomach – regionalnym oraz narodowym. 
Kultura strategiczna Unii Europejskiej może być rozpatrywana jako porównanie treści 
narodowych dokumentów strategicznych jej członków ukierunkowane na poszukiwanie 
wspólnych i rozłącznych zbiorów cech oraz jako analiza Europejskiej Strategii Bezpieczeń-
stwa (Rada Unii Europejskiej [RUE], 2003) i Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii 
Europejskiej (Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 2010). 

Prowadząc badania w obszarze normatywnym, za zasadne należy uznać postawienie 
pytania o podobieństwa i różnice tych dokumentów oraz ich cechy szczególne. Wskaza-
ne byłoby uzyskane wnioski uzupełnić badaniami empirycznymi, które potwierdziłyby, 
obaliły lub częściowo zrewidowały sformułowane tezy wynikające z analizy oficjalnych 
koncepcji strategicznych. 

3 Zapewne wynika to z uwzględniania w ich treści dokumentów opracowanych przez inne państwa 
lub podmioty międzynarodowe – w tym drugim przypadku mamy do czynienia z potrzebą uwzględnienia 
ustaleń międzynarodowych i dostosowania się do nich. Poza tym w okresie od rozpoczęcia zimnej wojny 
można zauważyć, że niemal każda nowa amerykańska strategiczna koncepcja bezpieczeństwa miała wpływ 
na zmiany w dokumentach strategicznych NATO, a te z kolei bezpośrednio na podobną reorientację w stra-
tegiach narodowych państw sojuszu.
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2. Europejska Strategia Bezpieczeństwa

Europejska Strategia Bezpieczeństwa, sygnowana hasłem przewodnim: Bezpieczna 
Europa w lepszym świecie (RUE, 2003), wskazuje najbardziej ogólny i jednocześnie dłu-
godystansowy cel strategiczny dla naszego kontynentu. Opiera się on na uwzględnieniu 
szerszego kontekstu światowego, który dla Europy jest głównym determinantem bezpie-
czeństwa. Wokół tego założenia formułowane są pozostałe myśli.

W analizowanym dokumencie środowisko bezpieczeństwa postrzegane jest przez 
pryzmat wyodrębnionych globalnych wyzwań i głównych zagrożeń. Za wyzwania uzna-
no takie trendy, jak: globalizacja, ubóstwo i choroby, konkurencja o zasoby naturalne 
oraz uzależnienie energetyczne. Oprócz pierwszego pozostałe wyzwania stanowią od-
wiecznie zasadnicze zjawiska towarzyszące ludzkiemu życiu (RUE, 2003, s. 29–30).

Przy wyodrębnieniu zagrożeń podkreśla się, że groźba uderzenia „na wielką skalę” 
na którekolwiek państwo wchodzące w skład UE jest mało prawdopodobne. W związku 
z tym założeniem uwaga jest skupiania na czterech zagrożeniach bardziej prawdopo-
dobnych, za które uznano terroryzm, proliferację broni masowego rażenia (BMR), kon-
flikty regionalne, niewydolność państwa oraz przestępczość zorganizowaną (RUE, 2003,  
s. 30–32). 

Za największe potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy uznaje się proli-
ferację broni masowego rażenia. Jest ona rozpatrywana w kontekście dwóch zjawisk –  
z jednej strony spowolnienia rozprzestrzeniania się tej broni poprzez poczynione ustale-
nia i kontrolę międzynarodową, z drugiej zaś rosnące możliwości technologiczne i bio-
logiczne, zwiększające oddziaływanie tej broni przy jednoczesnym wzroście zapotrzebo-
wania na nią (Bliski Wschód) (RUE, 2003, s. 31).

Terroryzm oceniany jest jako narastające zagrożenie strategiczne o światowym za-
sięgu, powiązane ze zbrojnym ekstremizmem religijnym i polegające głównie na podwa-
żeniu tolerancji wśród społeczności Europy. Jego źródła są złożone, gdyż między innymi 
wynikają z takich zjawisk społecznych, jak rozwój technologii, kryzysy kulturalne, spo-
łeczne i polityczne, będące rezultatem wyobcowania młodzieży żyjącej w nowych spo-
łecznościach (RUE, s. 30). 

W analizowanej strategii zbrojne lub zamrożone konflikty regionalne są wymieniane 
bezpośrednio po terroryzmie, co wynika z pobudzania przez nie licznych innych zagro-
żeń, takich jak: ekstremizm, terroryzm, niewydolności państwa, przestępczość zorgani-
zowana oraz wzrost popytu na BMR. Konflikty zbrojne z punktu widzenia UE zagrażają 
głównie mniejszościom narodowym oraz fundamentalnym wolnościom i prawom czło-
wieka. Za podstawowy sposób walki z tego rodzaju zagrożeniem uznano rozwiązywanie 
zadawnionych konfliktów regionalnych (RUE, 2003, s. 31).

Niewydolność państwa rozumiana jest jako zagrożenie dla UE, które przyczynia się 
do niestabilności regionalnej, wynikającej ze słabych instytucji rządowych, mało skutecz-
nych rządów, nadużycia władzy, znacznej korupcji i groźnych konfliktów wewnętrznych. 
Taki stan państwa jest przede wszystkim rezultatem działalności terrorystów oraz orga-
nizacji przestępczych (RUE, 2003, s. 32).
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Dopiero na ostatnim miejscu w omawianej strategii jest wymieniona przestępczość 
zorganizowana, dla której Europa jest jednym z głównych celów. Na skalę tego zagroże-
nia składa się przede wszystkim transgraniczny nielegalny handel narkotykami, kobieta-
mi i bronią, kamieniami szlachetnymi, drewnem, przemyt nielegalnych migrantów oraz 
piractwo. Wszystkie te zjawiska podważają zarówno praworządność, jak i porządek spo-
łeczny, mogą zdominować państwa oraz finansować prywatne siły zbrojne (RUE, 2003, 
s. 32). 

Zestawienie tych różnych elementów – obejmujących terroryzm z zastosowaniem 
maksymalnej przemocy, dostępność broni masowego rażenia, przestępczość zorganizo-
waną, osłabienie systemu państwowego i prywatyzację sił zbrojnych – wskazuje dla Eu-
ropy ryzyko konfrontacji z bardzo radykalnym zagrożeniem.

W związku z tak nakreślonymi uwarunkowaniami w postaci wyzwań i zagrożeń sfor-
mułowano w Strategii odpowiedź UE na nie w postaci wiązki celów. Wszystkim sfor-
mułowanym celom przyświeca założenie, że ceną za lepsze perspektywy współczesnego 
życia są większe i nieznane dotąd zagrożenia. Podkreśla się, że przyszłość w znacznej 
mierze zależy od działań UE, które określone są przez trzy cele strategiczne (RUE, 2003, 
s. 33–38):
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom, które przez Unię Europejską jest aktywnie realizo-

wane od wielu lat poprzez: stosowanie nakazu aresztowania, zwalczanie finansowa-
nia terroryzmu oraz wzajemną pomoc prawną z USA i aktywny udział w Międzyna-
rodowej Agencji Energii Atomowej, rozwiązywanie konfliktów regionalnych i pomoc 
niewydolnym państwom (Bałkany, Afganistan, DRK). Zaznacza się, że w wyniku 
globalizacji odległe zagrożenia budzą taki sam niepokój, a czasami i większy, jak te 
bliższe (zagrożenie jądrowe w Korei Północnej, na południu Azji i proliferacja na 
Bliskim Wschodzie). Równocześnie globalna komunikacja zwiększa świadomość 
konfliktów regionalnych czy tragedii humanitarnych na całym świecie. Wskazuje się 
tu pewną ewolucję myślenia w kwestiach zagrożeń militarnych. W analizowanej stra-
tegii przewiduje się, że wraz z nowymi zagrożeniami pierwsza linia działań będzie 
znajdować się poza Europą. Nowe zagrożenia mają bardziej złożony i niejednorodny 
charakter, ale też są bardzo dynamiczne, co wymaga uprzedniego reagowania w wie-
lu regionach świata. Tak więc żadne z nowych zagrożeń nie ma charakteru tylko woj-
skowego, a środki militarne stanowią jedne z wielu możliwych do wykorzystania, 
najczęściej po zastosowaniu (nie tylko wyczerpaniu) politycznych i ekonomicznych;

 • Budowanie obszaru bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie UE. Zjawiska glo-
balne rozgrywają się w tle środowiska najbliższego geograficznie, które nie traci na 
zaznaczeniu przez wyeliminowanie totalnego zagrożenia militarnego. Coraz bardziej 
w interesie UE jest to, aby kraje sąsiadujące były dobrze rządzone, gdyż powiększanie 
Unii jednocześnie przybliża ją do niespokojnych regionów. W związku z tym rośnie 
znaczenie działań ukierunkowanych na zbudowanie obszaru (czysto geopolityczne i 
wojskowe określenie) „dobrze zarządzanych” krajów na wschód od Unii Europejskiej 
aż po Kaukaz Południowy i wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego (państwa arab-
skie), z którymi powinny UE łączyć bliskie stosunki oparte na współpracy. Dla 
państw przystępujących do UE warunkiem nadrzędnym powinno być przeprowa-
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dzenie odpowiednich reform. Oprócz tak określonego obszaru koncentracji uwagi 
UE wskazuje się również na Bliski Wschód i słuszność koncepcji funkcjonowania 
dwóch równoprawnych państw (żydowskiego i palestyńskiego). 

 • Tworzenie porządku międzynarodowego opartego na skutecznych relacjach wie-
lostronnych, wynika z założenia, że w czasach globalnych zagrożeń, rynków i me-
diów tylko taka koncepcja Europy może zapewnić jej bezpieczeństwo i dobrobyt. 
Kluczową rolę w tych działaniach przypisuje się ONZ, Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) i NATO deklarując wzmocnienie ich funkcjonowania. Proponuje się, aby 
zaróno te organizacje, jak i międzynarodowe instytucje finansowe, zwiększyły liczbę 
swoich członków, nie obniżając przyjętych standardów. Determinantem poziomu 
porządku międzynarodowego jest stopień dostosowania się do zmian w najbardziej 
niebezpiecznych dziedzinach oraz jakość społeczności międzynarodowej, która jest 
uzależniona od jakości rządów, będących jej podstawą. Zwraca się również uwagę na 
kraje „poza granicami społeczności międzynarodowej”, które powinny zrozumieć 
swoją niekorzystną pozycję w relacjach z UE.
W związku z tak określonymi celami określono następujące implikacje dla polityki 

prowadzonej przez UE (RUE, 2003, s. 39–42):
 • zwiększenie aktywności w obszarze zarządzania kryzysowego i zapobiegania kon-

fliktom, obejmujących działania w sferze politycznej, dyplomatycznej, handlowej, 
militarnej oraz cywilnej. Mowa jest tu o potrzebie rozwijania kultury strategicznej 
pozwalającej przeciwstawić się zagrożeniom. Stwierdza się, że UE powinna być zdol-
na do prowadzenia kilku operacji jednocześnie, wspierając wysiłki ONZ w przeciw-
działaniu upadkowi państw, proliferacji BMR oraz kryzysom humanitarnym;

 • zwiększenie zdolności (potencjału) opartego na elastycznych, mobilnych, adekwat-
nych do nowych zagrożeń siłach zbrojnych. Potencjał tak zbudowanej struktury po-
winien wynikać z wykorzystywania wspólnego zasobu, co zwiększyłoby efektywność 
i zmniejszyło koszty działań. Reformowanie podejścia do tego typu działań powinno 
zawierać uwzględnienie coraz szerszego spektrum prowadzonych działań – militar-
nych, dyplomatycznych, cywilnych i informacyjnych;

 • zwiększenie spójności – wynikającej z założenia, że działania wspólne dają większą 
siłę oddziaływania regionalnego w sferze bezpieczeństwa i obrony. Spójność ta budo-
wana jest w wymiarze zarówno wspólnotowym, jak i wewnętrznym państw człon-
kowskich poprzez programy pomocowe, rozwojowe, współpracy cywilnej i wojsko-
wej;

 • współpraca z partnerami – wynikająca z założenia, że samodzielnie można rozwią-
zać niewiele problemów i stawić czoła niewielu zagrożeniom. Z tego też powodu  
w realizacji celów strategicznych podkreśla się potrzebę uwzględnienia wielostronnej 
współpracy na forach organizacji międzynarodowych oraz partnerstwa z kluczowy-
mi podmiotami (USA, Chiny, Japonia, Kanada, Indie) oraz regionami (Bliski 
Wschód, Ameryka Łacińska i Azja).
W części końcowej Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa stwierdza się, ponawiając 

wcześniejsze konkluzje, że współczesny świat jest narażony na wiele nowych zagrożeń, 
ale też staje przed nowymi wielkimi szansami. Optymizm ten wynika z tego, że UE nie 
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tylko może przyczynić się wykorzystania określonych możliwości, ale też do ogranicze-
nia wyodrębnionych zagrożeń (RUE, 2003, s. 43).

3. French White Paper. Defence and national security 2013

Najbardziej rozbudowany dokument opracowała strona francuska, liczy on 137 stron 
(Presidence de la Republique [PR], 2013). Poprzednia Biała Księga liczyła tylko 48 stron 
(Presidence de la Republique [PRa], 2008). French White Paper. Defence and national 
security 2013, sygnowana jest przez F. Hollande’a, prezydenta Republiki Francuskiej. Za-
rzucana naszym narodowym strategiom ich periodyczność, determinowana wyborami 
prezydenckimi i zmianami tzw. opcji politycznej, jest nie tylko cechą Polski, ale więk-
szości krajów Europy. W odróżnieniu jednak od polskich opracowań, w dokumentach 
innych krajów nawiązuje się często do dorobku poprzedniej strategii oraz wyodrębnia się 
szereg argumentów globalnych i regionalnych, wskazując merytorycznie potrzebę zmia-
ny treści poprzedniego. Tak też jest w przedmowie prezydenckiej oraz we wprowadze-
niu do analizowanego dokumentu. Za takie kluczowe argumenty wskazujące potrzebę 
uzupełnienia treści dotychczasowej strategii uznaje się gwałtowne zmiany światowego 
środowiska bezpieczeństwa oraz potrzebę przesunięcia planowania strategicznego na na-
stępne 15 lat (PR, 2013, s. 7–11).

Struktura francuskiej Białej Księgi jest przejrzysta i obejmuje siedem rozdziałów,  
z czego ostatni jest najbardziej rozbudowany, co wskazuje na przywiązywanie dużej wagi 
do wdrażania przedstawionej koncepcji. Zachowana jest zasada prezentowania treści od 
najbardziej ogólnych i oczywistych do złożonych i szczegółowych związanych z imple-
mentacją sformułowanych założeń strategicznych.

W rozdziale pierwszym eksponowana jest wyraźnie potęga Francji z wykorzystaniem 
wielu argumentów, niekoniecznie obiektywnych i pierwszej świeżości. Między innymi 
stwierdza się, że Republika Francuska posiada strefę interesów na każdym oceanie i na 
większości kontynentów. Interesy ekonomiczne tego państwa obejmują powierzchnię  
11 mln km2, co stanowi drugą co do wielkości strefę wpływów po USA. Francja jest 
również drugą co wielkości po USA siłą (siecią) dyplomatyczną na świecie. O wyjąt-
kowym miejscu Francji na świecie świadczy wiele innych danych, związanych nie tylko  
z potencjałem obszarowym, ale też intelektualnym. Wskazuje się jej efektywność – mimo, 
że Francuzi stanowią 1% populacji światowej, to państwo to generuje 4% światowego 
produktu brutto. Francja utrzymuje pozycję piątego na świecie eksportera dóbr. Państwo 
to zajmuje co najmniej piąte miejsce na świecie w kwestii decydowania o bezpieczeństwie 
– jako członek stały Rady Bezpieczeństwa. Poza tym Francja jest piątym państwem na 
świecie, jeśli chodzi o wkład finansowy w działalność ONZ. Francja jako członek-zało-
życiel Unii Europejskiej cały czas odgrywa bardzo istotną rolę w 500-milionowej spo-
łeczności, szerząc idee demokracji, poszanowania prawa i pokoju. Podkreśla się również 
istotne dla całej Unii Europejskiej pojednanie francusko-niemieckie (PR, 2013, s. 13–17). 

W Białej Księdze scharakteryzowano podstawy strategii bezpieczeństwa i obrony na-
rodowej Francji. Stanowią je dwie płaszczyzny zapewniające (PR, 2013, s. 19–25):
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 – niezależność oraz suwerenność;
 – legitymizację działań w obszarze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

W koncepcji bezpieczeństwa i obronności Francji za najważniejszy priorytet w sferze 
bezpieczeństwa, a jednocześnie za życiowy i fundamentalny obowiązek państwa, uznano 
ochronę terytorium państwa i obywateli poza jego granicami oraz gwarantowanie za-
chowania kluczowych funkcji narodowych. Wymaga to ochrony przed (PR, 2013, s. 47):

 – agresją innego państwa – jako priorytet absolutny;
 – atakami terrorystycznymi – jako najbardziej prawdopodobnymi zagrożeniami 

niosącymi zniszczenie w sferze materialnej, psychologicznej oraz humanitarnej;
 – cyberatakami – jako złożone zagrożenie mogące doprowadzić nawet do wojny;
 – zniszczeniami w naukowym i technologicznym potencjale, który składa się z ma-

terialnych i niematerialnych dóbr wpływających na podstawową i stosowaną dzia-
łalność naukową i rozwój technologiczny;

 – zorganizowaną przestępczością w jej najbardziej poważnych odmianach, które 
przede wszystkim zasilają nielegalną działalność ekonomiczną i finansową. Istnie-
je tu coraz silniejszy związek świata przestępczego z terrorystycznym;

 – istotnymi kryzysami w sferze natury, zdrowia, technologii, infrastruktury oraz in-
nymi przypadkowymi. Wymienia się tu przede wszystkim trzęsienia ziemi, tsuna-
mi, powodzie, masowe pandemie, katastrofy chemiczne i nuklearne, wpisujące się 
w trzy rodzaje ryzyka – naturalnego, technologicznego i przemysłowego; 

 – atakami na obywateli francuskich poza granicami państwa – zwracana jest tu uwa-
ga na terytoria zamorskie.

W Białej Księdze wyjątkowo rozbudowany jest ostatni cel szczegółowy wskazując 
obszarową rozpiętość i różnorodność Francji. Wymienia się tu takie terytoria francuskie, 
jak (PR, 2013, s. 49–51):

 – Antyle i Gujana Francuska – odgrywające szczególną rolę dla krajów regionu (Bra-
zylii, Meksyku, Wenezueli) oraz krajów mających w tym regionie istotne interesy 
(USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii). Znajduje się tu bardzo istotne dla 
całej Europy (w tym coraz bardziej dla Rosji) Centrum Kosmiczne oraz krzyżują 
się liczne szlaki narkotykowe i handlu złotem; 

 – Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Wallis i Futuna – istotne z powodu rybo-
łówstwa oraz surowców naturalnych;

 – Reunion oraz Mayotte na Oceanie Indyjskim – strategiczne położenie dla komu-
nikacji i nawigacji morskiej, znajdują się tu również złoża gazu i ropy naftowej;

 – French Southern and Antarctic Lands (TAAF) Francuskie Terytoria Południowe  
i Antarktyczne – podkreślając ich zasobność w ryby;

 – Saint-Pierre i Miquelon – położenie blisko ważnych morskich linii komunikacyj-
nych oraz Kanady i obszaru arktycznego. 

W dokumencie francuskim podkreśla się potrzebę nie ulegania skrajnym zachowa-
niom w obszarze bezpieczeństwa, takim jak (PR, 2013, s. 59):

 – działania tylko samodzielnie – w oderwaniu od interesów regionalnych i global-
nych. Pozycja w ONZ, historia oraz skala interesów Francji na całym świecie po-
wodują, że wariant ten jest nierealny;
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 – delegowania spraw bezpieczeństwa i obronności tylko na sojusz i USA. Występuje 
tu znaczna różnorodność interesów, niosąca ze sobą zbyt duże ryzyko;

 – zupełne zawierzenie integracji europejskiej, gdyż mimo oczywistych intencji Fran-
cji mogą występować siły destrukcyjne.

Istotną część Białej Księgi stanowi koncepcja implementacji przedstawianej strate-
gii. Jest ona na tyle ważna, że jej problematyce poświęcono dwa rozdziały dokumentu.  
U podstaw tej fazy procesu strategicznego stoi przeświadczenie, że strategia bezpieczeń-
stwa i obronności podlega ciągłej ewolucji, co nakreślają dokumenty opracowane w la-
tach 1972, 1994 i 2008 (PR, 2013, s. 67). 

Rozbudowane założenia dotyczące wdrożenia koncepcji strategicznej oparto na kilku 
wyrazistych obszarach problemowych rozumianych jako funkcje.

W fazie implementacji istotną rolę przypisuje się wiedzy i antycypacji opartej na wy-
wiadzie i badaniach typu foresight, w efekcie których działania w sferze operacji wojsko-
wych mogą być bardziej ekonomiczne. Istotną rolę odgrywa tu Rada Wywiadu Narodo-
wego w kwestiach tak złożonych, jak koordynowanie pracy sześciu służb stanowiących 
przestrzeń informacyjną (ang. intelligence community) (PR, 2013, s. 68–69).

Oprócz wywiadu bardzo istotną rolę odgrywa w realizacji strategii foresight, który zo-
stał zauważony i wyeksponowany już w poprzedniej Białej Księdze z 2008 roku. Pozwa-
la on na wychwytywanie najważniejszych zjawisk, które mogą mieć decydujący wpływ 
na generowanie potencjalnych kryzysów oraz wielkich zmian. Nadzorowany przez po-
szczególnych ministrów powinien uwzględniać multidyscyplinarność oraz niezależność 
takich badań prowadzonych na wielu uniwersytetach i w wielu instytutach (centrach). 
Wskazuje się na potrzebę wykorzystania dorobku w tym zakresie ośrodków akademic-
kich, organizacji non-profit oraz przedsiębiorstw (PR, 2013, s. 71–72)4.

W obszarze implementacyjnym odstraszanie kojarzone jest bezpośrednio z bro-
nią jądrową. Podkreślany jest kontekst bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego  
i Unii Europejskiej. Oczywiście użycie broni jądrowej jest ograniczane do rzeczywiście 
niezbędnych i wyselekcjonowanych sytuacji. Podkreślana jest wielka odpowiedzialność  
i jednocześnie powinność Francji związana z posiadaniem broni jądrowej. 

W warstwie implementacyjnej stosowane jest pojęcie ochrony i zapobiegania. 
Ochrona dotyczy gwarantowania integralności terytorialnej, bezpieczeństwa dla obywa-
teli Francji na obszarze kraju oraz jej terytoriów zamorskich. Zapobieganie natomiast 
jest rozpatrywane na dwóch płaszczyznach – wewnątrzkrajowym i poza granicami (PR, 
2013, s. 74–79). 

W rozdziale dotyczącym zasobów związanych z implementacją strategii dokonano 
analizy ostatniego programu wojskowego na lata 2009–2014 z uwzględnieniem oceny 
każdego roku oraz analizy w obszarze adaptacji sił zbrojnych do nowych uwarunkowań. 
Zawarto tu wiele konkretnych wskazań dotyczących chociażby strategicznej autonomii. 
Model sił zbrojnych określony w Białej Księdze zawiera takie podsystemy, jak: możliwo-
ści dowodzenia, wywiadu, cyberobrony, sił specjalnych, sił lądowych, floty, sił powietrz-

4 Nie jest przypadkowe poświęcenie w Białej Księdze tak wiele miejsca foresight, gdyż Francja znana jest 
w Europie z bardzo rozwiniętych badań w tym zakresie
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nych, żandarmerii narodowej oraz połączonej służby zdrowia. Spojrzenie to określone 
jest horyzontem czasowym do 2025 roku (PR, 2013, s. 83–93). 

Jeśli chodzi o środki zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi na terytorium kra-
ju zwraca się uwagę na kilka spraw: ocenę ryzyka, ochronę terytorium kraju oraz jego 
otoczenia, walkę z terroryzmem, zapewnienie ciągłości podstawowych funkcji państwa 
określonych w 13 sektorach (administracja, sądownictwo, obronność, żywność, łącz-
ność, informatyka, energetyka, badania kosmiczne, finanse, gospodarka wodna, prze-
mysł, zdrowie, transport), walkę z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, ochronę potencjału 
naukowego i technologicznego, walkę z nielegalnym handlem bronią, walkę z handlem 
narkotykami i ludźmi, doskonalenie reagowania kryzysowego, ochronę interesu narodo-
wego na terytoriach zamorskich, wymiar europejski bezpieczeństwa narodowego (PR, 
2013, s. 96–107).

Przemysł obronny i na rzecz bezpieczeństwa jest uznawany w Białej Księdze za klu-
czowy komponent strategicznej autonomii Francji. Wspieranie i rozwijanie przemysłu 
obronnego pozwala na zapewnienie suwerenności państwa i systemów uzbrojenia oraz 
dopasowanie oferty do rzeczywistych potrzeb nakreślonych przez Ministerstwo Obrony. 
W związku z tym przemysł obronny powinien pozwolić spełnić narodowe strategiczne 
ambicje oraz zachować niezależność technologiczną. W analizowanym dokumencie za-
znacza sie, że przemysł obronny stanowi istotną część francuskiej gospodarki (PR, 2013, 
s. 117–124).

W podsumowaniu Białej Księgi dokonuje się syntezy wysiłków francuskich w obsza-
rze bezpieczeństwa i obrony, zwracając ostatecznie uwagę na zachowanie suwerenności, 
przyczynianie się do bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dywersyfikację działań 
(PR, 2013, s. 125–132). 

Naturalnym następstwem krótkiej charakterystyki problematyki rozważanej we fran-
cuskiej koncepcji strategicznej jest próba przyjrzenia się treściom poruszanym w jej bry-
tyjskim odpowiedniku.

4. A Strong Britain an age of Uncertainty: The National Security

Aktualna strategia brytyjska A Strong Britain an age of Uncertainty: The National  
Security Strategy (HM Goverment [HGM], 2010) pochodzi z 2010 roku. Choć obowiązu-
je pięć lat, to można usłyszeć już wiele głosów o pilnej potrzebie jej aktualizacji. Analiza 
tego dokumentu wydaje się szczególnie istotna w komparacji z treściami i strukturą stra-
tegii francuskiej – jest wiele podobieństw, a różnice wynikają bardziej z przyjętej wartości 
oceny określonych zjawisk i cech niż ich wyodrębnienia.

Struktura brytyjskiego dokumentu obejmuje cztery obszary problemowe, stanowiące 
jednocześnie jego części, którymi są:
 • strategiczne uwarunkowania;
 • charakterystyczna rola Wielkiej Brytanii;
 • zagrożenia dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii;
 • odpowiedź Wielkiej Brytanii na określone wcześniej uwarunkowania.
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W preambule do strategii stwierdza się, że zapewnienie bezpieczeństwa narodowi 
jest pierwszą powinnością rządu. Jest to fundament wolności oraz dobrobytu (HMG, 
2010, s. 9).

Strategiczne podejście reprezentowane w omawianej strategii bazuje na założeniu, że 
Wielka Brytania jest dobrze przygotowana do wyzwań w przyszłości. Strategia pozwala 
wykorzystać wszystkie narodowe możliwości w zbudowaniu pomyślności Wielkiej Bry-
tanii, rozszerzeniu jej wpływu w świecie oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa. Sieci powią-
zań, które były wykorzystane do budowania dobrobytu będą również wykorzystane do 
zapewnianiu bezpieczeństwa.

W omawianym dokumencie podkreśla się potrzebę zintegrowanego sposobu oddzia-
ływania w sferze bezpieczeństwa, polegającego na wykorzystaniu wszystkich możliwych 
instrumentów narodowej potęgi dla zapobieżenia konfliktom i zagrożeniem – włącznie z 
kanałami dyplomatycznymi obejmującymi: ambasady, Wysoką Komisję, programy roz-
wojowe, potencjał własnego wywiadu oraz potencjał kulturalny.

Część pierwsza dokumentu to charakterystyka uwarunkowań strategicznych. Przed-
stawiono w niej główne problemy generowane obecnie przez to środowisko oraz trendy 
określające istotne zjawiska w przyszłości. Treściom zawartym w tej części przyświecało 
założenie, że Wielka Brytania powinna zrozumieć kontekst, w którym działa, aby chronić 
swoje bezpieczeństwo, zrealizować zamierzenia krajowe i utrzymać wpływy w relacjach 
światowych (HMG, 2010, s. 13–14). 

W analizie współczesnych strategicznych uwarunkowań bezpieczeństwa dużo 
uwagi poświęca się działaniom Al Qaedy, konfliktowi w Afganistanie oraz na Bilskim 
Wschodzie. W ujęciu prognostycznym formułuje się następnie założenie, że głównym 
budulcem bezpieczeństwa narodowego jest stabilność (trwałość) oparta na kolektyw-
nym bezpieczeństwie wykorzystującym szeroki zbiór sojuszy oraz aliansów. Najważ-
niejszym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone, jako najpotężniejsze państwo na 
świecie pod względem ekonomicznym i militarnym. Przez współuczestnictwo w NATO 
oraz UE Wielka Brytania zyskuje zbiorowe korzyści bezpieczeństwa. Stwierdza się, że 
chociaż USA nadal będzie największą gospodarką na świecie i największym inwestorem 
zagranicznym w Wielkiej Brytanii, to następuje przesunięcie zainteresowania tej potęgi 
od rozwiniętych gospodarek Europy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) w kierunku rosnących gospodarek Azji, Ameryki Łacińskiej i Zatoki Perskiej 
(HMG, 2010, s. 13–15). 

W analizowanym dokumencie stwierdza sie, że Wielka Brytania ma strategiczne  
i ekonomiczne imperatywy do budowania bliższych więzi zarówno z nowymi, jak i do-
piero powstającymi potęgami gospodarczymi. Wynika to z tego, że w nadchodzących 
dekadach równowaga geopolityczna będzie podlegać ciągłym zmianom, do których na-
leży się dostosować. Na pewno takimi potęgami globalnymi są Chiny i Indie. Świat 2030 
będzie coraz bardziej wielobiegunowy, co objawi się rozproszeniem siły i centrów de-
cyzyjnych. Na dowód tego podaje się, że G20 zastąpiło G8, odgrywając rolę głównego 
forum międzynarodowej ekonomicznej kooperacji. W związku z tym Wielka Brytania 
musi zwiększyć swoje wpływy i zasięg w takich instytucjach jak ONZ, G20 czy NATO 
(HMG, 2010, s. 15–16).
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W brytyjskiej strategii zwraca się uwagę na to, że globalizacja we wszystkich swoich 
formach uczyniła świat bardziej ze sobą powiązany i zależny zarówno poprzez techno-
logię, podróżowanie, migrację, jak i przez światowy handel towarów, usług i kapitału. 
Oznacza to rosnącą trudność izolowania Wielkiej Brytanii od wstrząsów globalnych, 
szczególnie natury ekonomicznej i geopolitycznej. Sieciowość zjawisk jest również po-
wodem rozprzestrzeniania się różnych nurtów ideologicznych i religijnych. 

Sporo miejsca w strategii poświęca się innowacji, wskazując na jej rolę w obszarze 
energetyki, a w ujęciu naukowym i społecznym jako źródło asymetrii w relacjach akto-
rów państwowych i pozapaństwowych. Jest to przyczynkiem do wnioskowania na temat 
charakteru przyszłych konfliktów zbrojnych. Wyraźnie wyodrębnia się tu dwa rodzaje 
konfliktów (wojen) – pomiędzy państwami oraz państwami i aktorami niepaństwowymi 
(HMG, 2010, s. 16–17). 

W sferze militarnej prognozowane są podstawowe cechy przyszłych konfliktów 
zbrojnych. Przewiduje się, że obszar konfrontacji będzie niejasny, obejmujący szereg 
złożonych aktorów – ludność lokalną, media i przeciwników. W związku z tym należy 
uwzględnić istotny wpływ mediów, sfery politycznej i społecznej na prowadzenie takich 
działań. W przyszłości jeszcze większą rolę odgrywać będzie sieć komunikacyjna, która 
jest wyjątkowo podatna na oddziaływanie przeciwnika. (HMG, 2010, s. 17).

W podsumowaniu pierwszej części dokumentu wymienia się główne implikacje ana-
lizy środowiska dla Wielkiej Brytanii. Stwierdza się, że mapa ryzyka staje się zróżnico-
wana. Żadne ryzyko nie jest dominujące. Scharakteryzowane środowisko przynosi wiele 
szans, ale też jest zbiorem wielu zagrożeń. Z tego też powodu podejście do bezpieczeń-
stwa powinno być kompleksowe (HMG, 2010, s. 18). 

W części drugiej strategii dotyczącej charakterystycznej roli Wielkiej Brytanii zawar-
to wyróżniki polityki bezpieczeństwa tego państwa.

W obszarze pozycji ekonomicznej podkreśla się, że Wielka Brytania jest szóstą potęgą 
ekonomiczną na świecie. Londyn stanowi centrum finansów i biznesu. Wielka Brytania 
jest globalnym liderem naukowym, technologicznym, medycznym, przemysłowym, me-
dialnym, sportowym oraz miejscem najlepszych na świecie uniwersytetów. Wzrost gos- 
podarczy w najbliższych dziesięcioleciach może być napędzany przez światowy rozwój 
oparty na wiedzy, który stanowi dla firm brytyjskich podstawę wysokiej konkurencyj-
ności w skali globalnej. Jako centrum światowej aktywności Wielka Brytania stanowi 
„serce” globalnych sieci oraz posiada silne historyczne i ekonomiczne więzi z Azją, Afry-
ką, Bliskim Wschodem, a także wyjątkowe z Ameryką Północną. Londyn jest miastem 
światowym chociażby z tego względu, że stanowi często drugi dom dla decydentów  
z wielu krajów (HMG, 2010, s. 21). 

W analizowanym dokumencie uwaga została również zwrócona na aspekt przewagi 
komparatywnej. Najważniejsze konkluzje poczynione w tym zakresie dotyczą potrzeby 
koncentracji na tych obszarach funkcjonowania, w których dotychczas Wielka Brytania 
osiągała największą przewagę, była relatywnie najsilniejsza (HMG, 2010, s. 22).

W obszarze odgrywanej roli w stosunkach międzynarodowych stwierdza się, że 
Wielka Brytania posiada sieć relacji na całym świecie, w tym wyjątkową pozycję jako 
kluczowy członek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, NATO, G8, G20 oraz Commonwealth. 
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Podkreśla się w tym przypadku odgrywanie głównej roli w tych ciałach ze względu na za-
inicjowanie przez Wielką Brytanię powstania grupy G20 oraz reform ukierunkowanych 
na przyszłość w Radzie Bezpieczeństwa (HMG, 2010, s. 22).

W strategii uwypukla się wyjątkowo silne relacje obronne, bezpieczeństwa oraz wy-
wiadowcze ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie zaznacza się, że Wielka Brytania 
jest wiodącym uczestnikiem NATO, trzecim największym udziałowcem finansowym 
operacji pokojowych pod auspicjami ONZ, jednym z pięciu państw atomowych, które 
przestrzegają Traktatu o Nierozprzestrzenianiu oraz światowym liderem w walce z ubós- 
twem. 

W obszarze wyjątkowego i unikalnego narażenia na zagrożenia i szanse wynikają-
ce z otwartości na świat stwierdza się, że stwarza to również wielkie szanse. Brytyjska 
otwartość i głębokie zaangażowanie w sprawy światowe oznacza, że państwo to może być 
szczególnie narażone na wydarzenia światowe. 

W części trzeciej omawianego dokumentu dokonano analizy ryzyka dla bezpieczeń-
stwa kraju. Wychodzi się tu z założenia, że interesy narodowe Wielkiej Brytanii mogą być 
zagrożone poprzez: katastrofy naturalne, katastrofy będące efektem działania człowieka 
oraz szkodliwe działania zarówno aktorów państwowych, jak i pozapaństwowych, takich 
jak organizacje przestępcze oraz terrorystyczne (HMG, 2010, s. 25).

W strategii powołuje się na Narodowe Biuro Bezpieczeństwa, które wskazuje cztery 
najważniejsze zagrożenia (choć jednocześnie zaznacza się, że wszystkie tak wyodrębnio-
ne czynniki są jednakowo ważne!): terroryzm, atak na cyberprzestrzeń, międzynarodowy 
konflikt zbrojny oraz zagrożenia naturalne. Zagrożenie terroryzmem jest rozpatrywane 
w ścisłym związku z analizą przede wszystkim działań Al Qaedy. Cyberatak porównywa-
ny jest z terroryzmem, gdyż sektor rządowy, prywatny i obywatele są tak samo narażeni 
na działania wrogich państw i przestępców (HMG, 2010, s. 28).

Międzynarodowe kryzysy militarne są rozpatrywane w kontekście założenia, że żad-
ne obecnie państwo nie ma potrzeby i intencji takich działań wobec Wielkiej Brytanii, 
choć historia pokazuje, że zarówno potencjał, jak i zamiar mogą zmienić się w ciągu kilku 
lat. W związku z tym w dalszym ciągu należy zniechęcać bezpośrednich i potencjalnych 
agresorów przez wzmacnianie możliwości działań w ramach NATO oraz odstraszanie 
jądrowe jako ostateczność i demonstrowanie niezależności. W obszarze zagrożeń na-
turalnych rozpatruje się najważniejsze z nich – klęski naturalne (np. trzęsienia ziemi), 
poważne katastrofy, ryzyko pandemii (H1N1, świńskiej grypy), powodzie, zalania wy-
brzeża. Zwraca się uwagę, że poważne zakłócenia w infrastrukturze krytycznej, takiej jak: 
telekomunikacja, wodociągi lub dostawy energii, mogą być także konsekwencją zagrożeń 
naturalnych. Istotne staje się więc monitorowanie wpływu zmian pogody na wymienioną 
infrastrukturę (HMG, 2010, s. 30–31).

Czwarta część analizowanego dokumentu dotyczy odpowiedzi Wielkiej Brytanii na 
stwierdzone zagrożenia i ogólnie uwarunkowania. Jego treści wynikają z procesu analizy, 
oceny, gradacji przeprowadzonych w celu zbudowania podstaw podjęcia decyzji doty-
czącej zapewnienia ochrony kraju. Wyodrębniono osiem zadań przekrojowych Bezpie-
czeństwa Narodowego określających sposoby działania (HMG, 2010, s. 33).
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5. White Paper 2006 on German Security Police  
and the Future of the Bundeswehr

W White Paper 2006 on German Security Police and the Future of the Bundeswehr 
(Federal Ministry of Defence [FMD], 2006) nakreślono zasadnicze ramy realizowanej 
dotychczas polityki Niemiec w obszarze bezpieczeństwa. Jednak minister obrony stwier-
dziła potrzebę rewizji treści tych założeń do połowy przyszłego roku ze względu na dwa 
uwarunkowania zewnętrzne – działalność Państwa Islamskiego oraz sytuację na Ukra-
inie5. 

Analizowany dokument składa się z dwóch części, z których pierwsza dotyczy nie-
mieckiej polityki bezpieczeństwa i ukazuje jej fundamenty oraz międzynarodowy kon-
tekst. W części drugiej przedstawiono Bundeswehrę jako instrument polityki bezpie-
czeństwa Niemiec. Poruszono w tej części wymagania i wskaźniki oceny, siły zbrojne  
w operacjach, ich transformację i organizację, aspekt zasobów osobowych oraz na końcu 
sformułowano prognozę przyszłości sił zbrojnych (FMD, 2006, s. 2–3).

Poprzednia Biała Księga była opracowana 12 lat wcześniej. Jest to więc okres wy-
starczająco długi, aby wiarygodnie argumentować potrzebę zmiany treści poprzedniej 
koncepcji polityczno-strategicznej. 

W analizowanym dokumencie można zauważyć bardziej optymistyczne podejście 
do przyszłości związanej z bezpieczeństwem niż to, które prezentują Brytyjczycy. Strate-
giczny kontekst jest rozpatrywany w następującej kolejności – globalne zmiany, szanse, 
ryzyka oraz zagrożenia. 

Na początku dokumentu stwierdza się, że współczesna polityka bezpieczeństwa na-
potyka nowe i złożone zmiany. Są one determinowane procesami podstawowymi, do 
których zalicza się (FMD, 2006, s. 17–20):
 • globalizm, który dotyczy każdego państwa na świecie. Jest on wynikiem rozwoju sie-

ciowości w obszarze handlu, podróżowania, komunikacji i wiedzy. W pierwszej ko-
lejności proponuje się spojrzeć na to zjawisko jak na wielką szansę. Jednak również 
zauważa się ryzyko jakie niosą ze sobą światowe powiązania;

 • terroryzm, wykazując jego globalny charakter oddziaływania – Nowy Jork, Waszyng-
ton, Bali, Madryt, Londyn. Podkreśla się, że Niemcy „nie uciekną” przed tym zagroże-
niem, chociażby z tego powodu, że obywatele tego kraju podróżują po całym świecie;

 • proliferacja oraz wzmacnianie potencjału militarnego – zachodzące w wielu regio-
nach świata i mające pośrednio wpływ na Niemcy. Rozprzestrzenianie się broni ma-
sowego rażenia jest bardzo groźnym zjawiskiem, tym bardziej że uzyskanie takiego 
rodzaju broni jest istotnym celem organizacji terrorystycznych oraz przestępczych;

5 Rząd Republiki Federalnej zapowiada nową politykę obronną, uwzględniającą takie zagrożenia, jak 
konflikt ukraiński czy działania terrorystyczne Państwa Islamskiego. Na konferencji w Berlinie poinformo-
wała o tym minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen (CDU): Rosja próbuje zastosować przemoc mi-
litarną w stosunkach międzynarodowych. Na to Niemcy muszą znaleźć odpowiedź, podkreśliła. http://www.
dw.com/pl/b%C4%99dzie-nowa-polityka-bezpiecze%C5%84stwa-rfn-%C5%BCadnego-przymusu-%C5%B
Cadnych-tabu/a-18264323 (dostęp 30.08.2015).
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 • konflikty regionalne – szczególnie te nierozwiązane i rozgrywające się na peryferiach 
Europy. Są one najczęściej rezultatem erozji struktur państwowych, dezintegracji na-
rodów, wojen domowych, utrzymywania lub przyzwolenia na funkcjonowanie orga-
nizacji terrorystycznych i przestępczych na terytoriach określonych krajów. Nawet 
sama Europa może być przykładem powstawania takich źródeł konfliktów regional-
nych (np. była Jugosławia, czy Bałkany);

 • bezpieczeństwo energetyczne – stanowiące strategicznie ważną dziedzinę funkcjono-
wania nie tylko dla Niemiec, ale też dla Europy. Zmiany globalne wywołane gwałtow-
nym wzrostem zapotrzebowania na energię są powodem rozwoju regionalnego  
i międzyregionalnego rynku energii, który z kolei niesie ze sobą rozprzestrzenianie 
ryzyka. Wzrastająca zależność Niemiec oraz Europy od importu surowców energe-
tycznych wymaga intensyfikacji współpracy i dialogu pomiędzy państwami wydoby-
wającymi lub produkującymi, przesyłającymi oraz odbiorcami.

 • migracje – Europa oraz Niemcy są stale bardzo atrakcyjne dla ludzi, którzy uciekają 
ze swoich krajów z powodu wojny domowej, przesiedlenia, prześladowania, ubóstwa, 
głodu, klęski naturalnej lub innych niedostatków, aby rozpocząć lepsze życie;

 • epidemie i pandemie – jako rezultat wzrostu poziomu migracji, międzynarodowej 
mobilności, globalności handlu światowego. Mogą one przyczynić się do rozwoju 
serii innych poważnych zagrożeń dla stabilizacji i pokoju.
W analizowanym dokumencie w obszarze wartości, interesów i celów Niemieckiej 

Polityki Bezpieczeństwa wyodrębnia się kilka podstawowych promowanych zachowań, 
za które uznano sprawiedliwość, pokój, demokrację, bezpieczeństwo i pomyślność dla 
obywateli własnego państwa i chronienie ich przed niebezpieczeństwami, zapewnienie 
suwerenności i integralności terytorium państwa niemieckiego oraz zapobieganie regio-
nalnym kryzysom i konfliktom, które mogą wpływać na bezpieczeństwo Niemiec (FMD, 
2006, s. 21–22).

Niemcy podkreślają swoje uczestniczenie w bezpieczeństwie zbiorowym jako czło-
nek ONZ, OBWE, UE, NATO, Funduszu Walutowego, Banku Światowego oraz G8, choć 
robią to skromniej niż Francja i Wielka Brytania (FMD, 2006, s. 22–23).

W analizowanym dokumencie za ważne uznaje się powstanie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w ramach Federalnego Biura Spraw Zagranicznych odpowiedzialnego za 
kryzysy niemilitarne oraz katastrofy poza granicami. Również istotną rolę przypisuje się 
koncepcji Zapobieżenie Kryzysom Cywilnym, która uwzględnia (FMD, 2006, s. 23):
 • szersze pojmowanie bezpieczeństwa oraz wszechstronne rozumienie środków służą-

cych zapobieganiu kryzysom jako instrumentów politycznych do zastosowania przed 
konfliktami, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu konfliktów;

 • potrzeby wsparcia realizacji współpracy antykryzysowej właściwych struktur 
narodowych, spełniających wymagania i potrzeby szerszego kontekstu struktur re-
gionalnych oraz globalnych;

 • uwzględnienia uzupełniającej roli społeczności cywilnej oraz aktorów pozapaństwo-
wych.
Niemiecka polityka bezpieczeństwa została określona w kilku wyraźnie wyodrębnio-

nych obszarach opisanych graficznie za pomocą schematów i tabel.
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Pierwszym takim obszarem jest NATO – w którym szczególną rolę przypisuje się hi-
storycznym relacjom z USA opartym na wspólnych podstawach kulturowych. Poza tym 
podkreśla się szczególną rolę USA wynikającą z ekonomicznych, politycznych i militar-
nych uwarunkowań. Relacje NATO – Rosja są charakteryzowane jako wyjątkowo ważne 
i opierające się od 1997 roku na kooperacji (od 2002 roku NATO-Russia Council). Tym 
treściom obecnie zarzuca się największą nieaktualność – co prawdopodobnie zostanie 
uwzględnione w nowej polityce w 2016 roku. Zaznacza się również szczególność relacji  
z Ukrainą (FMD, 2006, s. 24–32). 

Drugim wyraźnie wyodrębnionym obszarem niemieckiej polityki bezpieczeństwa 
jest Unia Europejska – jako polityczna stabilizacja, bezpieczeństwo i dobrobyt dla Nie-
miec oraz innych państw członkowskich. W tym obszarze z kolei podkreśla się wagę 
relacji francusko-niemieckich stanowiących prominentną pozycję wśród powiązań  
25 członków UE, gdyż ciąży na tych podmiotach państwowych, ze względu na ich wiel-
kość, potencjał ekonomiczny oraz historyczne znaczenie, odpowiedzialność za rozwój 
UE. Powołuje się tu na Traktat z Elysēe w 1963 roku oraz utrwalenie tego w postaci fran-
cusko-niemieckiej Rady Obrony i Bezpieczeństwa w 1988 roku. Zwraca się również uwa-
gę na Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, która narodziła się w 1999 roku 
podczas prezydencji niemieckiej i na terenie państwa niemieckiego, w Kolonii (FMD, 
2006, s. 33–40). 

Innymi obszarami wyznaczonymi w niemieckiej polityce bezpieczeństwa jest kontro-
la zbrojeń i rozbrojenia oraz wzmocnienie relacji z partnerami. W pierwszej kolejności 
wymienia się szczególne znaczenie dwustronnych relacji z Rosją, wskazując na wspólną 
historię, wielkość oraz potencjał tych państw. Bardziej trafne i aktualne jest stwierdzenie, 
że bez Rosji bezpieczeństwo, stabilność, integracja i dobrobyt nie mogą być gwaranto-
wane w Europie. W interesie Niemiec jest wzmocnienie i rozbudowa politycznej, eko-
nomicznej i społecznej współpracy z Rosją. Na drugim miejscu wskazuje się na relacje  
z Ukrainą po „pomarańczowej rewolucji” w 2004 roku (FMD, 2006, s. 45–50). 

Drugą, większą część analizowanego dokumentu stanowi Biała Księga Bundeswehry, 
w której zawarto najistotniejsze przemyślenia dotyczące teraźniejszości i w mniejszym 
stopniu przyszłości niemieckich sił zbrojnych.

Najpierw poddaje się analizie misję, cele, wymagania stawiane przez konstytucję, 
rozwój przywództwa i kształcenie obywatelskie, podstawy finansowe, wyposażenie oraz 
czynniki wpływające na planowanie sił zbrojnych. Zwraca się uwagę na problematy-
kę powszechnego poboru do wojska, zaznaczając jego najważniejsze cechy, o których 
współcześnie zapominamy, potencjał militarny do szybkiego wykorzystania w sytuacjach 
zagrożeń dla kraju i jego obywateli. Ograniczenia (zwłaszcza czasowe) związane z wyko-
rzystaniem żołnierzy poborowych poza gracami kraju wskazują na zasadniczą ich rolę 
na terytorium kraju. Podkreśla się, że służba z poboru stanowi cywilną powinność oraz 
odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu życia młodych osób (FMD, 2006, s. 53–69). 

W analizowanym dokumencie bardzo precyzyjnie określa się operacyjne wyma-
gania. Między innymi planowana wielkość Bundeswehry jest określana na poziomie  
327 500 ludzi, w tym 75 tys. obsługi cywilnej (FMD, 2006, s. 68–69).
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W niemieckiej Białej Księdze zakłada się, że ciągłe zmiany wyzwań w bezpieczeń-
stwie w zglobalizowanym świecie wymagają rekonstrukcji struktur instytucji. W treś- 
ciach związanych z transformacją dużo miejsca poświęca się kategoryzacji sił zbrojnych, 
wyodrębniając siły: odpowiedzi (35 tys. żołnierzy), stabilizacji (70 tys. żołnierzy) i wspar-
cia (147,5 tys. żołnierzy) (FMD, 2006, s. 74–85).

W Białej Księdze Bundeswehry przedstawiono organizację Federalnego Minister-
stwa Obrony i sił zbrojnych: w tym Sztabu Bundeswehry, sił lądowych (m.in. pięć dy-
wizji, brygada francusko-niemiecka, elementy w Korpusie Międzynarodowym, centra  
i szkoły), sił powietrznych (m.in. trzy dywizje lotnicze, ośrodki i szkoły), floty wojennej 
(dwie flotylle, dwa skrzydła lotnictwa, centra i szkoły), połączonej służby wsparcia oraz 
połączonej służby zdrowia, terytorialnej administracji wojskowej, wojskowego systemu 
prawnego oraz służby duszpasterskiej (FMD, 2006, s. 86–111).

Prezentacja struktury organizacyjnej sił zbrojnych była przyczynkiem do uwzględ-
nienia problematyki zasobów osobowych w siłach zbrojnych. Formułuje się tu założenie, 
że dobrze wyszkolony, zdolny i zmotywowany personel wojskowy i cywilny decyduje  
o poziomie gotowości Bundeswery. Zaznacza się, że siły zbrojne są jednym z większych 
pracodawców w Niemczech (FMD, 2006, s. 112–120).

Ostatni rozdział Białej Księgi stanowi próbę podsumowania dokumentu w posta-
ci nakreślania wizji przyszłości niemieckich sił zbrojnych. Oparta jest ona na ścisłym 
związku elementów cywilnych i wojskowych oraz podkreśleniu potrzeby rozwoju możli-
wości realizacji szerokiego spektrum operacji antykryzysowych – w tym poza granicami 
kraju (FMD, 2006, s. 122–123).

6. Konkluzje
Strategia White Paper 2006 on German Security Police and the Future of the Bunde-

swehr (FMD, 2006) stanowi połączenie wytycznych polityki bezpieczeństwa i impliko-
wanych przez nie uwarunkowań funkcjonowania Bundeswery. Nie jest to obszerny do-
kument, zważywszy, że stanowi on zarówno strategię bezpieczeństwa, jak i obronności. 
Charakteryzuje się jasną i bardzo czytelną strukturą obejmującą dwie części – pierwszą, 
dotyczącą niemieckiej polityki bezpieczeństwa, drugą, znacznie większą, dotyczącą Bun-
deswehry. Przedstawiona polityka bezpieczeństwa uwzględnia zarówno makrootoczenie 
– dokonano analizy trendów budujących fundamenty niemieckiej polityki bezpieczeń-
stwa (globalne zmiany, wartości, interesy, sieciowość zjawisk), jak i mikrootoczenie – do-
konano analizy interesariuszy (NATO, UE, OSCE, ONZ). Bundeswehra jako instrument 
polityki bezpieczeństwa stanowi podmiot strategii. Bardzo czytelnie przedstawionej 
treści dokumentu towarzyszą liczne schematy i wykresy obrazujące istotne informacje. 
Trafnie dokonano wyboru elementów makrootoczenia – globalizm, terroryzm, proli-
feracja, konflikty lokalne, zależność energetyczna, migracje. Członkostwo w elitarnych 
międzynarodowych gronach jest eksponowane mniej okazale, niż to robią Francuzi czy 
Brytyjczycy. Szczegółowo, ale czytelnie, została przedstawiona analiza i ocena sił zbroj-
nych.



Artykuły 29

Strategia brytyjska A Strong Britain an age of Uncertainty: The National Security 
(HMG, 2010) jest najkrótszym dokumentem, obejmującym 39 stron (niemiecka polityka 
bezpieczeństwa obejmowała 50 stron). Struktura tego dokumentu zawiera cztery czy-
telne etapy analizy i ocen, choć nie tak metodologicznie doskonałe jak niemiecki doku-
ment. W brytyjskim dokumencie można zauważyć postrzeganie przyszłości jako zbioru 
wyzwań, do których kraj jest dobrze przygotowany. W strategii podkreśla się mocar-
stwowość Wielkiej Brytanii, choć liczba argumentów przytaczanych na dowód tego jest 
znacznie mniejsza, niż to czynią Francuzi w swojej Białej Księdze. Bardzo nowatorsko 
brzmią treści mówiące o potrzebie tworzenia przewagi komparatywnej. W dokumencie 
podkreśla się kluczowe znaczenie kontekstu w rozumieniu bezpieczeństwa, zwracając 
uwagę na sieciowość zjawisk oraz wielobiegunowość świata czynniki determinujące sy-
tuacje, w których żadne zagrożenie nie jest dominujące – a więc na żadnym z nich nie 
można się ostatecznie skoncentrować. Konflikty militarne stają się nieliniowe, nieustruk-
turyzowane. Ryzyko podzielono na pięć poziomów, określając osiem rodzajów działań 
wymagających czterech sposobów dysponowania zasobami.

The French White Paper. Defence and national security 2013 (PR, 2013) jest najbar-
dziej rozbudowanym dokumentem, co wynika przede wszystkim z dokonanej próby 
zawarcia w nim elementów wielkiej strategii oraz w mniejszym stopniu strategii mili-
tarnej (a nawet założeń dotyczących zarządzania kryzysowego w 12 wyodrębnionych 
sektorach). Francuska koncepcja strategiczna charakteryzuje się wieloma skrajnościami 
– obok elementów tradycyjnych (niemal konserwatywnych) zawiera jednocześnie wiele 
nowoczesnych. W części wprowadzającej podkreśla się mocarstwową pozycję Francji, 
która w głównej mierze ma wynikać z historycznych uwarunkowań i globalnego zasięgu 
licznych terytoriów zamorskich6. Dopiero w następnej kolejności wymienia się inne, bar-
dziej nowoczesne, wymiary osiąganej pozycji na świecie. Ciągłość strategiczną Francji 
można zauważyć poprzez podkreślanie wagi dorobku poprzednich takich dokumentów 
z lat 1972, 1994 i 2008. Przewijającym się wątkiem w wielu miejscach analizowanego 
dokumentu jest suwerenność Francji, która wymaga wielorakich i szeroko zakrojonych 
działań w sferze rozwoju technologii, naukowej, gospodarczej itp. Dlatego też, podobnie 
jak w dokumencie niemieckim, poświęca się istotne miejsce przemysłowi obronnemu, 
którego rozwój współcześnie przybiera nowe wymiary i ma perspektywy. W dokumen-
cie francuskim uwypukla się istotę przewagi informacyjnej opartej nie tylko tradycyjnie 
na bardzo rozbudowanym wywiadzie (elektronicznym, osobowym, wizyjnym itp.), ale 
również na procesie badań foresight, co wskazuje na nowoczesne podejście do progno-
zowania bezpieczeństwa i budowania strategii. Obok tak ciekawego podejścia poświęca 
się uwagę strategii odstraszania postrzeganej niezmiennie w ramach elastycznego reago-
wania. W dokumencie zawierzono głównie bezpieczeństwu zbiorowemu. Konsekwencją 
takiego myślenia strategicznego jest w warstwie implementacyjnej rozróżnienie działań 
ochronnych dotyczących państwa francuskiego oraz działań zapobiegawczych związa-
nych przede wszystkim z obszarem UE.

6 Dlatego w pewnych fragmentach dokument ten upodabnia się do strategii amerykańskiej – National 
Security Strategy, w której dość szczegółowo charakteryzuje się poszczególne obszary globu ziemskiego.
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Na podstawie przedstawionych ogólnych analiz strategii i Białych Ksiąg można do-
konać próby wskazania wspólnych i rozłącznych elementów. We wszystkich narodowych 
dokumentach podkreślone są szczególne relacje z USA, a w ramach UE z największym jej 
partnerem. Podobnie dokonuje się gradacji zagrożeń oraz uwypukla się wagę wspólnych 
działań skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa. W podejściu francuskim i bry-
tyjskim można zauważyć silną tendencję do podkreślania swojej mocarstwowości (choć 
każde państwo postrzega je w nieco innych wymiarach), co wynika z historycznych uwa-
runkowań. Z kolei w podejściu niemieckim i francuskim uwypukla się znaczenie prze-
mysłu obronnego (niezależnego, opartego na nowoczesnej technologii) w całym poten-
cjale bezpieczeństwa. Podejście niemieckie jest najbardziej usystematyzowane (analiza 
strategiczna) i pragmatyczne, uwzględnia jednocześnie poziom strategii bezpieczeństwa, 
obronnej i zarządzania kryzysowego. W podejściu brytyjskim szczególnie zwraca się 
uwagę na kontekstowość badań bezpieczeństwa. Podejście francuskie najbardziej dobit-
nie podkreśla potrzebę budowania niezależności technologicznej i przemysłu obronne-
go. W strategii europejskiej zauważa się potrzebę ekspansji terytorialnej, której towarzy-
szy zbliżanie się do regionów potencjalnie niebezpiecznych. W związku z tym w interesie 
UE jest to, aby kraje sąsiadujące były demokratyczne. W kontekście ostatnich wydarzeń 
w Europie we wszystkich poddanych analizie koncepcjach zagrożenie terroryzmem oraz 
proliferacją BMR jest wyodrębniane na czołowym miejscu, natomiast przestępczość zor-
ganizowana jest wymieniana na końcu. Tylko koncepcja niemiecka wystarczająco dobit-
nie zauważa zagrożenie nielegalną migracją.

Za specyficzne wyznaczniki bezpieczeństwa w poszczególnych strategiach można 
uznać:
 • francuskie (zrównoważenie) – budowanie systemu wyważonego pomiędzy zupeł-

nym zawierzeniem bezpieczeństwu zbiorowemu a działaniem tylko samodzielnie – 
w oderwaniu od interesów oraz zobowiązań regionalnych i globalnych;

 • brytyjskie (kontynuacja) – budowanie przewagi komparatywnej i wykorzystanie już 
funkcjonujących sieci gospodarczych i handlowych do zapewnienia bezpieczeństwa;

 • niemieckie (determinizm globalny) – koncentracja na globalnych zmianach, gdyż 
one generują zarówno szanse, jak i ryzyko oraz zagrożenia;

 • europejskie – budowanie obszaru bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie UE. 
Ze względów metodologicznych i merytorycznych niemiecka Biała Księga jest naj-

lepiej opracowaną koncepcją strategiczną (najdłuższy czas aktualności, zakres podejmo-
wanego bezpieczeństwa, trafność typowanych zagrożeń, koncentracja uwagi, logika wy-
wodów, systematyka realizowanej analizy, celowość i czytelność elementów graficznych).

W tabeli 1. przedstawioną próbę ogólnego scharakteryzowania podstawowych cech 
koncepcji bezpieczeństwa UE, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Uzupełniając sformułowane uogólnienia, należy zauważyć, że analizy dokumentów 
strategicznych wymagają kontynuowania badań w obszarze prezentowanych postaw 
przez decydentów narodowych i europejskich. Ewentualne stwierdzone rozbieżności 
wniosków z tak określonych obszarów pokazałaby, w jakim stopniu trwałe oraz real-
ne były założenia poczynione w strategiach. Osobnym obszarem prowadzonych analiz 
związanych z tą problematyką powinny być badania treści w mediach. Istotną wiedzę 
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Tab. 1. Cechy koncepcji strategicznych UE, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec

Strategia UE Biała Księga  
Francja

Strategia  
bezpieczeństwa Wielka 

Brytania

Biała Księga  
Niemcy  

i Bundeswehra
Podmiot Regionalny Narodowy Narodowy Narodowy
Rodzaj  
strategii

Strategia rozwoju
Strategia aliansu

Wielka strategia, ele-
menty obronnej

Wielka strategia Wielka strategia
Strategia obronna

Struktura 
dokumentu

Prosta i czytelna 
struktura

Zawężanie obszaru 
analizy

Przeplatanie analizy 
różnych obszarów

Klasyczny układ analizy 
strategicznej

Nadrzędne 
wartości

Lepszy świat – bez-
pieczniejsza Europa

Niezależność
suwerenność

Bezpieczeństwo fun-
damentem wolność i 
dobrobytu

Sprawiedliwość, pokój, 
demokracja, bezpie-
czeństwo

Istota  
zmiany  
myślenia

Atak na wielką skalę 
mniej realny niż inne 
zagrożenia. Linia frontu 
poza UE

Otoczenie staje się jesz-
cze bardziej burzliwe i 
złożone niż 5 lat temu 
(2008)

Wielobiegunowość rela-
cji powoduje rozprosze-
nie zagrożeń

Potrzeba szerszego 
pojmowania bezpie-
czeństwa

Główne  
założenie

Ceną za lepsze per-
spektywy życia są nowe 
zagrożenia

Ciągła ewolucja zagro-
żeń wymaga zmiany 
założeń

Wielka Brytania jest 
dobrze przygotowana 
na wyzwania

Nowe zmiany są coraz 
bardziej złożone 

Struktura, 
postrzeganie-
otoczenia

 • Świat 
 • Obszar budowania 

bezpieczeństwa
 • Unia Europejska

 • Unia Europejska – 
zapobieganie

 • Terytorium Francji – 
ochrona

 • Otoczenie dalsze - 
uwarunkowania

 • Otoczenie bliższe - 
zagrożenia

 • Globalne zmiany
 • Szanse
 • Ryzyka
 • Zagrożenia

Gradacja 
zagrożeń

 • Proliferacja
 • Terroryzm
 • Konflikty militarne
 • Państwa upadłe
 • Przestępczość zorg.

 • Agresja innego 
państwa

 • Terroryzm
 • Cyberataki
 • Przestępczość zorg.

 • Terroryzm BMR
 • Cyberataki
 • Klęski żywiołowe
 • Kryzys militarny

 • Terroryzm
 • Proliferacja BMR
 • Konflikt regionalny
 • Import energii
 • Migracje

Mocne strony  
dokumentu

Diagnozy: żadne zagro-
żenie nie jest dominują-
ce. Rozwój UE zbliża do 
regionów konfliktów

Ciągłość strategiczna
Podkreślanie pozy-
cji w organizacjach 
światowych. Ważna jest 
implementacja

Dostrzegane wielo-
biegunowości, roli 
mediów i rozproszenia 
ośrodków decyzji

Uwzględnianie szersze-
go kontekstu (odpo-
wiedzialność między-
narodowa). Zadaniowe 
ujęcie SZ

Słabe strony 
dokumentu

Krótka analiza środo-
wiska bezpieczeństwa i 
celów strategicznych 

Myślenie w kategoriach 
potęgi terytorialnej

Postrzeganie terro-
ryzmu głównie przez 
pryzmat Al Qaedy

Podkreślanie wspólnoty 
kulturowej tylko z USA. 
Ilościowe ujęcie SZ

Obszary 
klasycznego 
myślenie

Spójność postrze-
gana wewnętrznie i 
zewnętrznie

Odstraszanie jądrowe i 
potęga terytorialna,
autonomia

Kolektywne bezpieczeń-
stwo, zniechęcanie do 
ataku

W obszarze struktury i 
liczebności SZ.

Obszary  
nowoczesnego 
myślenia

Potencjał budowany 
na wspólnym zasobie. 
Szerokie spektrum 
działań

Foresight,
nowoczesny wywiad,
niezależność technolo-
giczna

Przewaga kompara-
tywna, innowacyjność, 
aktorzy niepaństwowi

Zarządzanie kry-
zysowe w ujęciu 
międzynarodowym

Elementy dez-
integracyjne

Koncentracja tylko na 
wybranym obszarze 
poza UE
 i pierścieniem bezpie-
czeństwa

Obawy przed całko-
witym zawierzeniem 
integracji. Określanie 
szczególnej roli USA

Konserwatywne obawy 
przed trudnością izolo-
wania się, faworyzowa-
nie USA

Podkreślenie przede 
wszystkim wspólnoty 
kulturowej z USA

Elementy 
integracyjne 

Globalne przeciwdzia-
łanie.
Rozwijanie kultury 
strategicznej.

Odpowiedzialność 
wynikająca z pozycji 
w UE. Poszanowanie 
interesów regionu

Myślenie sieciowe, kon-
cepcja sieci dobrobytu  
i bezpieczeństwa

Podkreślanie człon-
kostwa w UE, ONZ, 
OBWE, G8

Źródło: opracowanie własne
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dałyby również analizy danych statystycznych dotyczących sfery społecznej, ekono-
micznej i technologicznej. Dopiero tak obszerne badania mogłyby stanowić podstawę 
zbudowania wiedzy dotyczącej kulturowych aspektów strategii. Bezsprzecznie stano-
wi to dowód na potrzebę badań multidyscyplinarnych, jakie powinny być prowadzone  
w obszarze nie tylko kultury strategicznej, ale szerzej – bezpieczeństwa.
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STRATEGIC CULTURE OF THE EUROPEAN UNION.  
NORMATIVE APPROACH

Summary: The article presents a normative approach to the research of the strategic culture. It 
consists in taking into account the analysis of the contents of the UE strategy and three strategic 
concepts of the most important state actors – Great Britain, France and Germany. Common and 
different elements resulting from the applied perspective on the safety problem by analysed 
states were distinguished. It was shown that each participant of the EU contributes their 
characteristic values, which are advantageous to the entirety, whereas their disintegrational 
features are mostly not so strong and crucial for the consistency of the Union. They are based 
on the disappearing way of perceiving security assurance.
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