
Z powy¿szego widaæ, ¿e A. Wasserman wpisuje siê we wspomniany wczeœniej nastrój
„zdziwienia” wobec aspiracji niepodleg³oœciowych Ukrainy, acz robi to na swój sposób
„subtelnie”, pisz¹c np. o tym, „z czego zrobiona jest Ukraina”: „Mówi¹c o Ma³ej i Nowej
Rusi oraz Galicji, ja nie «odbieram Ukrainie prawa do w³asnoœci». Po prostu przypominam:
jest ona zebrana z jednostek historycznie i kulturowo bardzo ró¿nych. […] Ukraina (jak ka¿-
de pañstwo) nie jest monolitem, a mozaik¹. Ma³a Ruœ – to nie «kolonialny pseudonim».
Nazwa powsta³a na d³ugo przed zjednoczeniem siê w 1654 roku, które teraz nale¿y nazy-
waæ kolonialnym podbojem. Ma³¹ nazwano rdzenn¹ Ruœ, kiedy wokó³ niej zaczê³a siê roz-
rastaæ Wielka. Tak, jak Ma³opolsk¹ nazywaj¹ Krakowszyznê, gdzie po raz pierwszy
powsta³o polskie królestwo. Tak wiêc «ma³a» we wspó³czesnym jêzyku oznacza «zal¹¿ko-
wa». A geograficzny termin «okraina» zmienili w polityczn¹ nazwê «Ukraina» Polacy,
chc¹c oderwaæ Ma³¹ Ruœ od Wielkiej” (patrz s. 232–234).

W ksi¹¿ce nie brak i innych odniesieñ do Polski – zarówno tej historycznie odleg³ej
(chocia¿by rozwa¿ania nt. Polski w czasie powstañ kozackich, patrz np. s. 240–243), jak
i wspó³czesnej: „Twardego, ale poczytalnego polskiego prezydenta Kwaœniewskiego za-
st¹pili bracia Kaczyñscy, gorliwie czyni¹cy z ojczystego pañstwa cyrk. Pamiêtacie chocia¿,
jak rozprawili siê z w³asnym wywiadem wojskowym, obwiniaj¹c o wspó³pracê ze ZSRR
– w ramach Uk³adu Warszawskiego! – wszystkich specjalistów. Do tego stosunki z Uni¹
Europejsk¹ bracia tak popsuli, ¿e wszyscy tam powa¿nie rozpatruj¹ problem: jak wyprowa-
dziæ Polskê z Unii wbrew jej woli?” (patrz s. 411).

Przy kontrowersyjnoœci wielu tez A. Wassermana, recenzowana publikacja jest intere-
suj¹ca, w³aœnie zw³aszcza z uwagi na akcentowany wyraŸnie subiektywizm Autora do po-
ruszanych problemów. Mo¿e byæ to oczywiœcie potraktowane jako ujma dla tej ksi¹¿ki,
mo¿e byæ ona jednak i wartoœci¹: prezentuje jaskrawe pogl¹dy, które mog¹ dla innych sta-
nowiæ wyraŸny punkt odniesienia.

£ukasz DONAJ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Justyna Zaj¹c, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Pó³nocnej

i Bliskiego Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,

Warszawa 2010, ss. 354.

Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu to wnikliwa
politologiczna analiza autorstwa Justyny Zaj¹c. Unia Europejska jest zainteresowana ty-
tu³owym regionem z uwagi na usytuowanie geopolityczne. Temat podjêty przez Justynê
Zaj¹c jest wa¿ny z uwagi na po³o¿enie geopolityczne regionu, bogactwo surowców czy nie-
rozwi¹zany konflikt arabsko-izraelski, a wszelka analiza jak najbardziej po¿¹dana.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów, z których ka¿dy wieñcz¹ konkluzje Autorki.
Lektura zosta³a opatrzona w zakoñczenie, indeksy i bibliografiê, na któr¹ sk³ada siê wiele
obcojêzycznych publikacji oraz dokumentów Unii Europejskiej, pañstw Afryki Pó³nocnej
i Bliskiego Wschodu.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano teorie ról miêdzynarodowych pod k¹tem
definicji, uwarunkowañ, typologii, efektywnoœci i przydatnoœci do analizowania oddzia-
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³ywañ miêdzynarodowych Unii Europejskiej. Autorka zauwa¿a, ¿e role miêdzynarodowe,
tak jak i role spo³eczne, na których pocz¹tkowo siê opiera³y, s¹ kategori¹ niezwykle
z³o¿on¹. Powoduje to brak jednej definicji, a tym samym okreœlenia, którzy uczestnicy
stosunków miêdzynarodowych mog¹ odgrywaæ role miêdzynarodowe: czy tylko pañstwa,
czy te¿ aktorzy pozapañstwowi. Przyjêto jednak, ¿e role miêdzynarodowe mog¹ pe³niæ
wszyscy aktorzy stosunków miêdzynarodowych, równie¿ Unia Europejska. Dla aktorów
miêdzynarodowych mo¿na wyró¿niæ indywidualne uwarunkowania. W przypadku pañstw
uwarunkowania ról miêdzynarodowych mo¿na podzieliæ na wewnêtrzne (obiektywne, np.
œrodowisko geograficzne, potencja³ ludnoœciowy czy wojskowy; i subiektywne, np. to¿sa-
moœæ narodowa i koncepcja ról miêdzynarodowych pañstwa) oraz zewnêtrzne (obiektyw-
ne, np. trendy ewolucji œrodowiska miêdzynarodowego i pozycje pañstwa w systemie
stosunków miêdzynarodowych; i subiektywne, np. to¿samoœæ miêdzynarodowa innych
pañstw czy koncepcje ich ról miêdzynarodowych) (s. 27). Odnosz¹c siê do typologii ról,
Autorka wykorzysta³a kryteria: podmiotowe, przedmiotowe, czasowe, przestrzenne, sto-
sunku do rzeczywistoœci miêdzynarodowej, hierarchicznoœci i efektywnoœci. Ukaza³a du¿¹
u¿ytecznoœæ ról w miêdzynarodowej rzeczywistoœci, powo³uj¹c siê m.in. na teorie J. Pietrasia,
K. Holstiego, C. Syndera, J. Rosenau’a, czy L. Aggestam. Podkreœli³a, ¿e teorie miêdzynaro-
dowe wyjaœniaj¹ zwi¹zki miêdzy jednostkami a dynamik¹ stosunków miêdzynarodowych,
pozwalaj¹c na porównanie struktur transnarodowych i analizê pañstwa jako mo¿liwego do
obserwacji zespo³u zjawisk.

Rozdzia³ drugi stanowi omówienie uwarunkowania ról Unii Europejskiej przez pryzmat
po³o¿enia geopolitycznego, potencja³ ludnoœciowy, gospodarczy, naukowo-techniczny
i militarny, a tak¿e pod k¹tem pozycji i to¿samoœci miêdzynarodowej UE, historycznych
zwi¹zków Europy z Afryk¹ i Bliskim Wschodem, sytuacji wewnêtrznej w pañstwach Afryki
pó³nocnej i Bliskiego Wschodu oraz wyzwañ i zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa europejskiego
generowanych w podmiotowych regionach. Zwrócono uwagê na charakter instrumentów,
jakimi w polityce zewnêtrznej dysponuje Unia Europejska, a s¹ to g³ównie œrodki pozamili-
tarne. UE nadal bowiem pozostaje potêg¹ cywiln¹, a jej system instytucjonalny nie sprzyja
skutecznoœci dzia³añ zewnêtrznych, zw³aszcza w polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa,
co os³abia odgrywane przez UE role miêdzynarodowe. Autorka zauwa¿a, ¿e polityka zagra-
niczna Unii Europejskiej pozostaje polityk¹ miêdzyrz¹dow¹, a uwarunkowaniem tego s¹
czêsto rozbie¿ne interesy pañstwa cz³onkowskich, nie pozwalaj¹ce na realizacjê wspólnych
stanowisk. Miêdzyrz¹dowy charakter sprawia te¿, ¿e role UE w Afryce Pó³nocnej i na Bli-
skim Wschodzie s¹ czêsto przypadkiem w interesach kilku jej pañstw cz³onkowskich.
W ksi¹¿ce podkreœlono, ¿e najbardziej zainteresowane oddzia³ywaniem w tym regionie s¹
pañstwa œródziemnomorskie, czyli Francja, Hiszpania i W³ochy. Aktywnoœci¹ w tym
wzglêdzie wykazuj¹ siê tak¿e: Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja. Region
Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu jest wa¿ny dla Unii tak¿e w zwi¹zku z powi¹zania-
mi gospodarczymi i kulturowymi.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano koncepcjê ról Unii Europejskiej przez pryzmat
dokumentów programowych, roli aktywnego aktora w rozwi¹zywaniu konfliktu arab-
sko-izraelskiego, roli promotora œrodków budowy zaufania, partnerstwa i bezpieczeñstwa
oraz zbrojenia. Autorka omawia rolê promotora reform ekonomicznych oraz zrównowa¿o-
nego rozwoju regionu, rolê propagatora wartoœci demokratycznych, praw cz³owieka i dia-
logu miêdzykulturowego, a tak¿e instrumenty finansowe realizacji ról UE. Role maj¹ na
celu wprowadzenie w przedmiotowym regionie pokoju, stabilnoœci i dobrobytu, które przy-
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czyni¹ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa UE i realizacji jej interesów. Zwraca siê uwagê,
¿e UE stoi na stanowisku zaprowadzenia w regionie œródziemnomorskim strefy pokoju
i dobrobytu. Nie bêdzie to mo¿liwe bez trwa³ego i sprawiedliwego zakoñczenia konfliktu
arabsko-izraelskiego. Zaznacza siê odgrywanie przez UE ról wspomagaj¹cych w postaci
wsparcia dyplomatycznego dla stron konfliktu oraz podmiotów pozaregionalnych, podej-
muj¹cych wysi³ki na rzecz pokoju, wspó³tworzenie palestyñskich struktur pañstwowych,
pomoc rozwojow¹ i humanitarn¹ dla Palestyñczyków oraz promocjê rozwoju wspó³pracy
regionalnej. Unia Europejska podejmuje tak¿e dzia³ania na rzecz wprowadzenia w regionie
zaufania i partnerstwa oraz utworzenia strefy wolnej od broni masowego ra¿enia. Autorka
zaznacza starania UE w zwalczaniu nielegalnych migracji oraz przestêpczoœci zorganizo-
wanej. Zauwa¿a, ¿e dysproporcje rozwojowe miêdzy poszczególnymi pañstwami regionu
stwarzaj¹ wiele problemów politycznych, gospodarczych, spo³ecznych, ekologicznych
i kulturowych. St¹d te¿ promowanie przez UE reform i integracji miêdzy tymi pañstwami.
Odgrywanie zadeklarowanych przez UE ról miêdzynarodowych maj¹ u³atwiæ instrumenty
finansowe, np. utworzony w 1995 r. program MEDA, który funkcjonowa³ do 2006 r., a na-
stêpnie zosta³ zast¹piony Europejskim Instrumentem S¹siedztwa i Partnerstwa (s. 130).

W rozdziale czwartym, zatytu³owanym „Rola aktywnego aktora w rozwi¹zywaniu
konfliktu arabsko-izraelskiego” omawia siê aktywnoœæ dyplomatyczn¹, wspó³tworzenie
palestyñskich struktur pañstwowych, udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej Pale-
styñczykom oraz wspieranie rozwoju wspó³pracy regionalnej. Unia Europejska uwa¿a, ¿e
bez rozwi¹zywania konfliktu arabsko-izraelskiego nie jest mo¿liwe zapewnienie pokoju,
bezpieczeñstwa i dobrobytu w regionie Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Dla osi¹g-
niêcia celu podejmuje siê roli aktywnego aktora dyplomatycznego, a tak¿e aktora wspó³twór-
cy palestyñskich struktur pañstwowych, mecenasa pomocy rozwojowej regionalnej miêdzy
skonfliktowanymi pañstwami. Unia Europejska stoi na stanowisku, ¿e w³adze Izraela po-
winny wycofaæ siê z ziem zajêtych podczas wojny szeœciodniowej 1967 r. Pañstwa cz³on-
kowskie UE s¹ przeciwne budowaniu osiedli ¿ydowskich na tych terenach oraz muru
odgradzaj¹cego Izrael od ziem Autonomii Palestyñskiej. Krytykuj¹ tak¿e odwetowe dzia-
³ania izraelskie wobec Palestyñczyków, uwa¿aj¹c je za nieproporcjonalne do ataków pale-
styñskich na Izrael, potêpiaj¹c jednoczeœnie akty terroru ze strony palestyñskiej. Przez
Specjalnego Przedstawiciela do spraw bliskowschodniego procesu pokojowego, Wysokiego
Przedstawiciela do spraw WPZiB, decydentów pañstw cz³onkowskich oraz uczestnictwo
miêdzynarodowych strukturach, dzia³aj¹cych na rzecz pokoju w regionie Unia Europejska
pe³ni rolê obserwatora i mediatora. Zdaniem Autorki uwagê zwraca ograniczona rola dy-
plomacji UE w rozwi¹zywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego. Pierwszoplanow¹ rolê
w tym zakresie wci¹¿ pe³ni¹ Stany Zjednoczone. Unia Europejska, ze swojej strony, odgry-
wa rolê wspó³twórcy struktur niepodleg³ego pañstwa palestyñskiego, gdy¿ to, jej zdaniem,
jest gwarancj¹ pokoju na Bliskim Wschodzie. W³¹czy³a siê w tworzenie sprawnie dzia-
³aj¹cych instytucji bezpieczeñstwa wewnêtrznego i wymiaru sprawiedliwoœci oraz spraw-
nego zarz¹dzania finansami publicznymi. Jest równie¿ najwiêkszym na œwiecie sponsorem
pomocy humanitarnej dla Palestyñczyków, a tak¿e dokonuje najwiêkszych wp³at na rzecz
Agencji NZ do spraw Pomocy UchodŸcom Palestyñskim na Bliskim Wschodzie (s. 165).

W rozdziale pi¹tym scharakteryzowano role Unii Europejskiej jako promotora œrodków
budowy zaufania, partnerstwa i bezpieczeñstwa oraz rozbrojenia. Omówiono proces pro-
mowania œrodków budowy zaufania i partnerstwa, zwalczanie nielegalnych migracji oraz
przestêpczoœci zorganizowanej, a tak¿e promowanie ograniczenia zbrojeñ w regionie
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i utworzenia strefy wolnej od broni masowego ra¿enia. Dla wype³nienia wymienionej roli
Unia Europejska podejmuje dzia³ania na rzecz stworzenia mechanizmu zapobiegania kon-
fliktom, wdro¿enia w regionie œrodków budowy zaufania i partnerstwa oraz ograniczenia
zbrojeñ i utworzenia strefy wolnej od broni masowego ra¿enia. Swoj¹ rolê UE odgrywa od
lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, a zaanga¿owanie jej wzros³o po ustanowieniu Partner-
stwa Euroœródziemnomorskiego w 1995 r. Unia Europejska pe³ni równie¿ rolê promotora
reform ekonomicznych oraz zrównowa¿onego rozwoju regionu. W tym celu wspiera reformy
ekonomiczne w pañstwach wschodniego i po³udniowego wybrze¿a Morza Œródziemnego
oraz wspó³tworzy euroœródziemnomorsk¹ strefê wolnego handlu. UE promuje integracjê
gospodarcz¹ pañstw arabskich. Odbywa siê to jednak w sposób deklaratywny i w praktyce
nie ma szczególnie du¿ego znaczenia. Unia Europejska inicjuje i wspiera zrównowa¿ony
rozwój. W energetyce odbywa siê to przez rozbudowê sieci, promocjê energii odnawialnej
oraz przeprowadzanie reform w tym sektorze, w szczególnoœci modyfikacjê prawodawstwa
Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu (s. 196). Dla obni¿enia kosztów logistyki negatyw-
nie wp³ywaj¹cych na konkurencyjnoœæ produktów Unia Europejska rozwija sieæ transpor-
tow¹, opart¹ na nowoczesnych po³¹czeniach krzy¿owych. UE widzi te¿ koniecznoœæ
rozwoju sektora turystycznego jako elementu niezbêdnego dla poprawy sytuacji ekono-
micznej oraz sektora ochrony œrodowiska naturalnego, m.in. przez finansowanie powa¿-
nych projektów ograniczaj¹cych najwiêksze Ÿród³a zanieczyszczenia.

W kolejnym rozdziale omówiono rolê Unii Europejskiej jako propagatora wartoœci de-
mokratycznych, praw cz³owieka i demokratycznego dialogu. Zwrócono uwagê, i¿ Unia de-
klaruje demokratyzowanie pañstw Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu w dwojaki
sposób: poprzez oddzia³ywanie na decydentów oraz wspieranie inicjatyw pozarz¹dowych
i budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wie-
ku UE utworzy³a i wspar³a finansowo wiele projektów, s³u¿¹cych usprawnieniu dzia³ania
administracji publicznej pañstw partnerskich, decentralizacji w³adzy, zwiêkszeniu udzia³u
organizacji pozarz¹dowych w kreowaniu polityki pañstwa, zwiêkszeniu udzia³u kobiet we
wszystkich strefach ¿ycia spo³ecznego. Przed³o¿y³a równie¿ i wspar³a wiele inicjatyw roz-
wijaj¹cych dialog miêdzyspo³eczny, s³u¿¹cy zwiêkszeniu porozumienia miêdzykulturowego.
Projekty objê³y wspó³pracê miêdzy mediami, przedstawicielami spo³eczeñstw obywatel-
skich, studentami i naukowcami. (s. 227). Jako wa¿ny element dialogu miêdzykulturowego
wymieniono równie¿ implementacjê programu wspólnej ochrony euroœródziemnomor-
skiego dziedzictwa kulturowego oraz dzia³alnoœæ Euroœródziemnomorskiej Fundacji do
spraw Dialogu Miêdzykulturowego im. Anny Lindhl. Zauwa¿a siê, ¿e deklaracje dotycz¹ce
intensywnego odgrywania roli propagatora wartoœci demokratycznych i praw cz³owieka
by³y jednak realizowane w ograniczonym stopniu. Œródziemnomorskie pañstwa cz³onkow-
skie UE obawia³y siê, ¿e zbyt szybkie wdro¿enie zasad demokracji w tym regionie mo¿e
przynieœæ odwrotny skutek. Dopiero po atakach terrorystycznych 11 wrzeœnia 2001 r.
dzia³ania te zosta³y zintensyfikowane. W dalszej kolejnoœci omówiono specyfikê ról Unii
Europejskiej z podzia³em na: instytucjonalizacje stosunków z pañstwami regionu, kom-
pleksowoœæ dzia³añ, zasadê warunkowoœci i multilateralizm. Elementy te wystêpuj¹ równie¿
w polityce UE wzglêdem innych pañstw, ale w przypadku Afryki Pó³nocnej i Bliskiego
Wschodu s¹ bardziej natê¿one. Autorka zauwa¿a, ¿e od momentu zainicjowania przez Uniê
Europejsk¹ w 1995 r. szerokiego programu z wymienionymi pañstwami zosta³y stworzone
pierwsze, wspólne instytucje: regularne konferencje ministerialne, spotykania wy¿szych
rang¹ urzêdników, zgromadzenie parlamentarne, sieci wspó³pracy miêdzy ekspertami
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w ró¿nych dziedzinach i przedstawicielami spo³eczeñstw obywatelskich, a tak¿e utworzo-
no Komitet Euroœródziemnomorski do spraw Procesu Barceloñskiego. Ponadto Unia Euro-
pejska realizuje w omawianym regionie strategiê dzia³ania kompleksowego, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e jest to jedyna metoda na stworzenie z niego obszaru pokoju, stabilnoœci i do-
brobytu. Wszystko to sprawia, ¿e UE pe³ni wiele ról jednoczeœnie: promotora œrodków bu-
dowy pokoju i zaufania oraz rozbrojenia, reform ekonomicznych i zrównowa¿onego
rozwoju regionu, propagatora demokracji, praw cz³owieka i dialogu miêdzykulturowego.
Jednoczeœnie spe³nia rolê aktywnego aktora w rozwi¹zywaniu konfliktu arabsko-izrael-
skiego. Zwrócono uwagê, ¿e UE s³usznie tu uznaje, ¿e bez trwa³ego jego zakoñczenia
stabilnoœæ i rozwój regionu œródziemnomorskiego nie bêd¹ mo¿liwe. Unia Europejska od-
grywa wymienione role, wykorzystuj¹c zasadê warunkowoœci, polegaj¹c¹ na uzale¿nieniu
udzielania pomocy pañstwu partnerskiemu od realizacji przez nie politycznych i gospodar-
czych wytycznych unijnych. W praktyce ma ona jednak w du¿ym stopniu charakter dekla-
ratywny.

W ostatnim rozdziale analizuje siê efektywnoœæ ról Unii Europejskiej przez pryzmat
trzech czynników: racjonalnoœci koncepcji, stopnia jej realizacji oraz poziomu akceptacji
przez pañstwa regionu. Stwierdzaj¹c, ¿e efektywnoœæ ta nie jest du¿a (s. 274), podkreœlono,
¿e koncepcja tak wielu ról jest zgodna z interesami UE, bêd¹c wypadkow¹ œrodków
bêd¹cych w jej dyspozycji. Autorka zwraca uwagê, i¿ nie jest to zgodne z oczekiwaniami
pañstw pó³nocnoafrykañskich i bliskowschodnich, a tak¿e nie w pe³ni adekwatna do uwa-
runkowañ istniej¹cych w tym obszarze. W³adze pañstw arabskich nie zgadzaj¹ siê z unijn¹
koncepcj¹ bezpieczeñstwa regionu œródziemnomorskiego, ide¹ wdra¿ania demokracji
i praw cz³owieka oraz niektórymi aspektami reform gospodarczych i spo³ecznych. Przed-
stawiciele Izraela natomiast krytycznie odnosz¹ siê do koncepcji roli UE w rozwi¹zywaniu
konfliktu arabsko-izraelskiego, zarzucaj¹c pañstwom UE pro-palestyñsk¹ postawê.

Ksi¹¿ka Justyny Zaj¹c jest bardzo wa¿n¹ i potrzebn¹ analiz¹ ról Unii Europejskiej w re-
gionie Afryki Pó³nocnej i Dalekiego Wschodu. Pozwala zrozumieæ problemy i oczekiwania
pañstw regionu œródziemnomorskiego. Systematyzuje tak¿e wiedzê na temat dzia³añ Unii
Europejskiej w celu ustanowienia pokoju i zagwarantowania rozwoju w tym wa¿nym dla
pañstw europejskich obszarze.

Wojciech STANKIEWICZ

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

Sebastian Tomasz Stêpnicki, San Marino w stosunkach miêdzynaro-

dowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

2010, ss. 167.

W lutym 2010 roku nak³adem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych ukaza³a
siê monografia autorstwa Sebastiana T. Stêpnickiego pt. San Marino w stosunkach miêdzy-
narodowych. Praca naukowa jest czêœci¹ serii monografii zatytu³owanych „Studia Europej-
skie”, wiêkszoœci których tematem s¹ Unia Europejska i procesy integracyjne w Europie.
Praca jest jednym z kolejnych etapów pracy naukowej doktora S. T. Stêpnickiego nad swo-
istoœci¹ polityki wewnêtrznej i zagranicznej Republiki San Marino. Po dokonaniu bardzo
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