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NAUKI SPO£ECZNE W PROGRAMIE BADAÑ
DALEKIEJ PÓ£NOCY1
High North – Daleka Pó³noc, a mo¿e raczej Obszary Pó³nocne (tak nale¿y t³umaczyæ norweskie pojêcie nordømrodene) – to obecnie jeden z kluczowych obszarów
w uk³adzie globalnym. Dotyczy równie¿ terenów USA i Kanady, ale w najbardziej interesuj¹cym nas kontekœcie europejskim, obejmuje zarówno czêœæ kontynentu, wyspy
jak i morza (Morze Barentsa, Morze Grenlandzkie) usytuowane za krêgiem polarnym.
Obszar ten rozci¹ga siê na terytorium kilku pañstw, mianowicie: Danii, Norwegii,
Szwecji, Finlandii oraz Federacji Rosyjskiej. W epoce wysokich cen surowców energetycznych, topnienia lodów i ocieplenia klimatu, charakteryzuj¹ go wysoka aktywnoœæ,
a nawet pewna nerwowoœæ pañstw tego regionu. Trudno siê temu dziwiæ jeœli przypomnimy, ¿e wed³ug geologów, pod dnem morskim samej tylko Arktyki kryje siê oko³o
30% wszystkich nieodkrytych jeszcze zasobów gazu ziemnego na œwiecie oraz oko³o
13% z³ó¿ ropy naftowej. To w³aœnie na Dalekiej Pó³nocy stwierdzenie, i¿ „Bezpieczeñstwo energetyczne i zmiany klimatyczne to wyzwania dla wspó³czesnego œwiata” nabiera szczególnego znaczenia. Dotyczy bowiem jednego z newralgicznych obszarów
naszego globu, gdzie uwarunkowania te mog¹ z³o¿yæ siê na wyj¹tkow¹ kombinacjê
szans i wspó³czesnych zagro¿eñ.
Aktualne tempo globalnych przemian wywar³o ogromny, wrêcz decyduj¹cy wp³yw
na Arktykê. Aby zrozumieæ aktualn¹ i daj¹c¹ siê przewidzieæ sytuacjê w tym rejonie
nale¿y okreœliæ zestaw warunków o charakterze wstêpnym zwi¹zanych i maj¹cych
wp³yw na ju¿ wystêpuj¹ce zmiany i tendencje.
Maj¹ one na tyle istotny charakter, i¿ mo¿emy je wzorem autorów Raportu „Megatrends”, okreœliæ mianem megatrendów. Jest to zrozumia³e jeœli uœwiadomimy sobie
jaki wp³yw maj¹ one na zmiany praktycznie wszystkiego, zmieniaj¹c nasze ¿ycie i sposób myœlenia. Dotyczy to równie¿ przekszta³ceñ spo³ecznych na wszystkich poziomach, od jednostkowych i lokalnych podmiotów, a¿ po globalne struktury.
Wspomniany raport identyfikuje dziewiêæ takich zasadniczych trendów:
1) wzrost urbanizacji jako globalnego trendu dotycz¹cego równie¿ Arktyki;
2) demograficzne wyzwanie, jakim jest ogólne starzenie siê populacji („stary pozostaje kiedy m³ody odchodzi”);
3) nieustanna zale¿noœæ od transferów (w³asnoœci) i eksploatacji naturalnych zasobów,
jako kontynuowana dominanta gospodarki Arktyki;
1

Publikowany tekst jest zapisem wyst¹pienia podczas konferencji „Poza oblê¿on¹ twierdzê. Interdyscyplinarnoœæ w nauce o stosunkach miêdzynarodowych”, która odby³a siê 23 listopada 2011 r.
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Studiów
Miêdzynarodowych.
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4) kontynuowane zanieczyszczenie i trwaj¹ca zmiana klimatu bêd¹ mia³y znacz¹cy
wp³yw na naturê i œrodowisko Arktyki;
5) Arktyka potrzebuje poprawy w zakresie kapita³u ludzkiego poprzez inwestowanie
w swoich ludzi;
6) na rozwój wp³ywaæ bêd¹ zmiany w naturze wzajemnego oddzia³ywania miêdzy
sektorami: publicznym a prywatnym;
7) odnawialna energia wniesie wk³ad do „zielonej” gospodarki;
8) wzrost dostêpnoœci stwarza mo¿liwoœci, ale równie¿ nowe ryzyka;
9) Arktyka jako nowy gracz w globalnej grze.
Wzrost globalnego zainteresowania Obszarami Pó³nocnymi, a w szczególnoœci
Arktyk¹, staje siê potencjalnym Ÿród³em napiêæ miêdzy potrzeb¹ odkryæ, eksploracji
a wymogami ochrony. Te równowa¿ne dzia³ania wymagaj¹ efektywnego kierowania.
Zasoby surowcowe ulegaj¹ powiêkszeniu, dlatego powinny byæ prowadzone w strukturze „zarz¹dzania” (ang. stewardship), z wiêkszym naciskiem po³o¿onym na trwa³oœæ
(ang. sustainability) i zasadê miêdzygeneracyjnej sprawiedliwoœci.
Z³o¿onoœæ i gwa³townoœæ doœwiadczonych zmian wymaga istotnego wysi³ku w celu
utrzymania nale¿ytego „zarz¹dzania” tak w, jak i miêdzy pañstwami Arktyki oraz zainteresowania dla tego kruchego obszaru o wyj¹tkowym znaczeniu dla globalnej spo³ecznoœci.
Oznacza to zapotrzebowanie na nowe dane, wiedzê i informacjê, które s¹ niezbêdne
dla pog³êbionego zrozumienia wzajemnego oddzia³ywania miêdzy ró¿nymi systemami
oraz pe³nego zrozumienia aktualnych i potencjalnych przysz³ych zmian.
W tej sytuacji oœrodki naukowe USA, Kanady, Rosji, pañstw nordyckich i Niemiec,
od kilku ju¿ lat podejmuj¹ szereg projektów naukowych, dostarczaj¹cych nie tylko
wiedzy i informacji, ale staraj¹cych siê równie¿ wychwyciæ trendy i zapobiegaæ problemom. W sukurs musi pójœæ nauka. Sam dialog polityczny, choæ ogromnie istotny, ju¿
nie wystarczy. Tematyka i temperatura tych dyskusji wskazuj¹ na potrzebê u³atwiania
koordynacji dzia³añ miêdzynarodowych niezbêdnych dla rozwi¹zywania problemów
wystêpuj¹cych w rejonie Arktyki.
Z uwagi na fakt, ¿e Polska od dziesiêcioleci uczestniczy w badaniach polarnych
w zakresie szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, istotnym jest by to poznawcze
spektrum poszerzyæ o nauki spo³eczne. S¹dzê, ¿e dopiero wspólnota dzia³añ tych wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê nauk (przyrodniczych i spo³ecznych) mo¿e daæ pe³niejszy
i bardziej wszechstronny obraz obecnej i przewidywanej sytuacji na Dalekiej Pó³nocy.
St¹d propozycje z zakresu nauk spo³ecznych do listy priorytetowej tematyki badawczej w zakresie nauk polarnych (opracowywanej przez Komitet Badañ Polarnych
PAN).
Dyscypliny naukowe: stosunki miêdzynarodowe, miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo miêdzynarodowe, politologia, ekonomia, geografia gospodarcza, nauki o bezpieczeñstwie.

G£ÓWNE KIERUNKI TEORETYCZNE BADAÑ
Uwarunkowania rozwoju stosunków miêdzynarodowych w regionach polarnych.
Perspektywa politologiczna:
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– Arktyka jako strategiczny obszar wp³ywów miêdzynarodowych: perspektywy teorii

stosunków miêdzynarodowych;
– Cele i strategie dzia³añ pañstw regionu arktycznego – studia przypadków;
– Koncepcje zagospodarowania Arktyki: wspólne dziedzictwo ludzkoœci czy obszar

wy³¹cznych interesów wybranych pañstw;
– Perspektywy zarz¹dzania miêdzynarodowego regionem Arktyki

Uwarunkowania rozwoju stosunków miêdzynarodowych w regionach polarnych.
Perspektywa prawno-miêdzynarodowa:
– Sytuacja prawno-polityczna Arktyki i Antarktyki. Studium porównawcze;
– Ramy prawne w zakresie ochrony œrodowiska regionu Arktyki;
– Specyfika procesów negocjacyjnych w regionie Arktyki;
– Kszta³towanie statusu prawnego dna morskiego Arktyki;
– Znaczenie Traktatu Svalbardzkiego w relacjach miêdzynarodowych w regionie
Arktyki;
– Spory i roszczenia delimitacyjne w Arktyce (np. M. Beauforta, M. Barentsa, granica
zewnêtrznego szelfu kontynentalnego Rosji);
– Arktyczne spory jurysdykcyjne (szczególnie komunikacyjne o status przejœæ arktycznych).

TEMATYKA SPECJALIZACYJNA
Studia nad problemami bezpieczeñstwa obszaru Dalekiej Pó³nocy:
– Zagro¿enie „wyœcigu zbrojeñ” w regionie arktycznym;
– Problemy proliferacji broni masowego ra¿enia w regionie Arktyki;
– Perspektywy demilitaryzacji stosunków miêdzynarodowych w regionie Arktyki;
– Projektowane re¿imy miêdzynarodowe i œrodki budowy zaufania w regionie Arktyki;
– Polityczno-prawne problemy zapewniania bezpieczeñstwa ¿eglugi;
– Stanowisko polskiej dyplomacji wobec problemów bezpieczeñstwa Dalekiej
Pó³nocy.
Studia nad rozwojem regionu Dalekiej Pó³nocy:
– Tradycje wspó³pracy pañstw nordyckich na obszarze Dalekiej Pó³nocy;
– Perspektywy arktycznej wspó³pracy miêdzyrz¹dowej miêdzy USA, Rosj¹ i Kanad¹;
– Perspektywy instytucjonalizacji miêdzynarodowych stosunków gospodarczych na
obszarze Dalekiej Pó³nocy;
– Rola ugrupowañ subregionalnych na Dalekiej Pó³nocy (Rada Nordycka, Euro-Arktyczna Rada Morza Barentsa, Rada Arktyczna itp.);
– Rola organizacji miêdzynarodowych w tworzeniu prawa i dobrych praktyk w regionie.
Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki
Polska polityka polarna – od wspó³pracy naukowej do dyplomacji publicznej:
– Polska obecnoœæ naukowa i polityczna w Arktyce;
– Priorytety rozwoju polskich studiów nad obszarem Arktyki;
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– Stanowisko polskiej dyplomacji wobec sporów delimitacyjnych i jurysdykcyjnych

w Arktyce;
– Aktywnoœæ Polski w organizacjach miêdzynarodowych dzia³aj¹cych na obszarze

Dalekiej Pó³nocy.
Przemiany spo³eczne, kulturowe, ekonomiczne wœród spo³ecznoœci lokalnych:
– Wp³yw zmian klimatycznych na styl i warunki ¿ycia rdzennych mieszkañców
Arktyki;
– Ochrona praw rdzennych mieszkañców Arktyki;
– Arktyka jako rejon sprzyjaj¹cy rozwojowi biznesu i turystyki.
Znaczenie Federacji Rosyjskiej na obszarze Dalekiej Pó³nocy:
– Uwarunkowania polityki arktycznej Federacji Rosyjskiej;
– Rosyjskie regulacje prawne dotycz¹ce Arktyki;
– Aktywnoœæ Rosji w organizacjach miêdzynarodowych.

UZASADNIENIE
Przedstawione kierunki okreœlaj¹ zasadnicze obszary badawcze z zakresu stosunków miêdzynarodowych w odniesieniu do obszarów polarnych. Zosta³y one wyodrêbnione w oparciu o kryterium zakresu i tematu analizy, a jednoczeœnie odzwierciedlaj¹
hierarchiê wa¿noœci poszczególnych zagadnieñ.
Wskazuj¹ kierunki badañ i pozwalaj¹ na wyodrêbnienie wielu szczegó³owych
problemów badawczych. Zarówno zagadnienia wskazane w dwóch pierwszych punktach, jak i propozycje studiów tematycznych œciœle koresponduj¹ z zakresem badañ
prowadzonych w zakresie polarnych nauk spo³ecznych na œwiecie.
Warto podkreœliæ, i¿ badania zorientowane wokó³ przedstawionych tematów obok
wartoœci stricte naukowej maj¹ tak¿e walor utylitarny, gdy¿ rezultaty prowadzonych
prac bêd¹ mog³y stanowiæ Ÿród³a wiedzy dla analiz i ocen bie¿¹cych i perspektywicznych kierunków zmian sytuacji politycznej w regionach polarnych.

UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNO-ORGANIZACYJNE
– Zespó³ Nauk Spo³ecznych i Historii Polskich Badañ Polarnych Komitetu Badañ Po-

–
–
–
–

larnych PAN (15 profesorów i dr hab., 11 doktorów, 7 magistrów (doktorantów): UJ,
AMW, UJK, UG, UW, UMCS);
Polar Task Force w MSZ – wspó³praca z amb. J. Wolskim i amb. M. Czy¿em;
Katedra Krajów Europy Pó³nocnej – zespó³ badawczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Nordic Information Centre na Uniwersytecie Jagielloñskim – jako koncept i ewentualnie krajowa filia Arctic Information Centre w Rovaniemi;
w trakcie realizacji:
– cz³onkostwo w EU Northern Dimension Institute,
– cz³onkostwo w Arctic Information Centre w Rovaniemi.
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PUBLIKACJE
Monografie w przygotowaniu:
– R. M. Czarny, Daleka Pó³noc – szansa czy wyzwanie XXI wieku?, planowane wydanie, marzec 2012.
– K. Kubiak, Spory i interesy pañstw w Arktyce z perspektywy XXI wieku, planowane
wydanie luty 2012.
– Publikacja pokonferencyjna pod red. M. Leszczuka, UMCS Lublin, I kwarta³ 2012.
Periodyki:
– „Zeszyty Humanistyczno-Spo³eczne” Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tom poœwiêcony High North (uka¿e siê w lutym 2012 na UJK). Tytu³ publikacji
Daleka Pó³noc w globalizuj¹cym siê œwiecie. Praca zbiorowa stanowi owoc
wspó³pracy naukowej badaczy reprezentuj¹cych kilka œrodowisk; m.in. UJ, AMW,
UJK i skandynawistów Uniwersytetu Gdañskiego. Przed³o¿ony materia³ sk³ada siê
z opracowañ o ró¿norodnej tematyce, dotykaj¹cych problematyki zarówno w wymiarze miêdzynarodowym, jak i wewnêtrznym oraz relacji bilateralnych. Zasadnym
wydawa³o siê przyporz¹dkowanie ich do 4 podstawowych grup tematycznych
Wszystkie one dotycz¹ wspó³czesnych problemów Dalekiej Pó³nocy, w tym Arktyki, Skandynawii, czy szerzej ujmuj¹c, pañstw nordyckich.
– „Przegl¹d Strategiczny” Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, tom w j. angielskim poœwiêcony wspó³czesnym zagadnieniom Dalekiej Pó³nocy, planowane
wydanie II po³owa 2012.
***
Mimo wiecznej zmarzliny i lodu, odleg³oœci i trudnej dostêpnoœci, gospodarka Obszarów Pó³nocnych nie funkcjonuje w izolacji i tym samym nie jest chroniona przed
skutkami wp³ywów i decyzji zewnêtrznych. Stanowi miejsce styku najnowszych technologii i szczególnie tradycyjnych technik daj¹cych jednak mo¿liwoœæ prze¿ycia
w wyj¹tkowo trudnych warunkach klimatycznych. Wszystko to odbywa siê w regionie
zmiany, doœwiadczaj¹cym skutków procesów globalnych oraz implikacji wynikaj¹cych z rywalizacji o dostêp nie tylko do obecnych, ale i przysz³ych, potencjalnych zasobów, gdzie wraz ze wzrostem globalnych oczekiwañ co do eksploracji zasobów
naturalnych Arktyki na skalê przemys³ow¹, rosn¹æ bêd¹ ich œrodowiskowe i ludzkie
koszty. Kluczowym wyzwaniem okazuje siê wiêc byæ po³¹czenie dzia³alnoœci ekonomicznej z integralnoœci¹ œrodowiskow¹. Tylko takie ujêcie pozwala osi¹gn¹æ cel, jakim
byæ powinien zrównowa¿ony rozwój ekonomiczno-spo³eczny tego regionu. Jego istotê
najlepiej chyba opisuj¹ dwa kluczowe pojêcia: koegzystencja (dzia³alnoœæ przemys³owa z uwzglêdnieniem dba³oœci o ekologiê) oraz wiedza (wszechstronna znajomoœæ
specyfiki regionu, jego potrzeb i uwarunkowañ, a tak¿e œwiadomoœæ koniecznoœci prowadzenia dalszych badañ). Zmiany klimatyczne nie s¹ ju¿ abstrakcyjn¹ ide¹, lecz rzeczywistoœci¹ kreuj¹c¹ zupe³nie nowe rodzaje wyzwañ. Równie¿ tych maj¹cych
znaczenie z punktu widzenia bezpieczeñstwa pañstw jak i ca³ych regionów, a nawet
œrodowiska naturalnego i ekonomiczno-politycznej stabilizacji w uk³adzie globalnym.
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Poniewa¿ najbardziej wyraŸne staj¹ siê one na obszarach arktycznych, wp³ywaj¹ tym
samym na zmianê warunków ¿ycia ludnoœci zamieszkuj¹cej Obszary Pó³nocne. W tej
sytuacji konieczne jest ca³oœciowe potraktowanie kwestii dotycz¹cych œrodowiska,
rozwoju gospodarki i zarz¹dzania. Polityka w dziedzinie Obszarów Pó³nocnych musi
byæ przede wszystkim oparta o wspó³pracê i dialog z innymi pañstwami w rejonach
arktycznych.

STRESZCZENIE
Daleka Pó³noc podlega gwa³townym przeobra¿eniom. Zmiana klimatu ma wp³yw na œrodowisko, co powoduje reperkusje dotycz¹ce ¿ycia mieszkañców tych rejonów, poczynaj¹c od
transportu, a¿ po codzienn¹ aktywnoœæ skupiaj¹c¹ siê na potrzebie prze¿ycia. Zmiany powy¿sze
rodz¹ szereg trudnych pytañ o aktualne i przysz³e wyzwania oraz granice mo¿liwego ryzyka.
Trudno siê temu dziwiæ, jeœli stajemy oto wobec zderzeñ, mog¹cych powodowaæ polityczne,
spo³eczne, ekonomiczne i kulturowe zak³ócenia dla ludzi i ca³ych spo³ecznoœci zamieszkuj¹cych te obszary. Z myœl¹ o zminimalizowaniu mo¿liwych i nieodwracalnych strat oraz
rodz¹cego siê na ró¿nych polach zarzewia mo¿liwych konfliktów, istotnym jest by króluj¹ce tam
dotychczas badania z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych zosta³y mo¿liwie
szybko uzupe³nione przez nauki spo³eczne. Chodzi o to by przyrodnicze i spo³eczne trajektorie
zmian na Pó³nocy by³y poddane programowi zintegrowanych badañ naukowych.

SOCIAL SCIENCES IN THE RESEARCH PROGRAM OF HIGH NORTH
ABSTRACT
High North is undergoing rapid changes. Climate change influences the environment which
in turn brings about serious consequences to the life of inhabitants of that region, starting with
transport and ending with their daily activities which used to focus on simple survival. These alterations bring forth several difficult queries about current and future challenges, as well as limits of probable risk taking. It is hardly surprising since we are facing possible events which might
cause serious political, social, economic and cultural disruptions for individuals and whole communities inhabiting those areas. With view to minimize potential and irreparable losses, as well
as the emerging sources of probable conflicts in various fields, it is of vital importance that the
currently reigning supreme research in the broadly understood natural sciences be supplemented
by social sciences as soon as possible. The point is to make natural and social paths of changes in
the North become the subject of comprehensive scientific and scholarly research.

