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BRYTYJSKIE ANALIZY Z OBSZARU STOSUNKÓW
MIÊDZYNARODOWYCH – PRZEGL¥D 2015 ROKU
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie syntetycznego przegl¹du prac opublikowanych w czasopismach brytyjskich odnosz¹cych siê do stosunków miêdzynarodowych tj. „International Affairs”, „The Political Quarterly” oraz „The British Journal
of Politics and International Relations”. Dokonano zatem wyboru spoœród niespe³na
140 artyku³ów opublikowanych ³¹cznie w 16 wydaniach tych czasopism.
Rok 2015 obfitowa³ w mnogoœæ zdarzeñ na arenie miêdzynarodowej, które zosta³y
poddane analizie przez naukowców zajmuj¹cych siê obszarem stosunków miêdzynarodowych czy te¿ badañ nad bezpieczeñstwem. Zakres tematyczny prac w brytyjskich czasopismach w pewnym stopniu pokrywa³ siê z tematyk¹ obecn¹ w periodykach polskich.
Znacz¹ca wiêkszoœæ wydarzeñ z minionego roku mia³a swój pocz¹tek jeszcze w latach
poprzednich. Najlepszym tego przyk³adem jest fakt, i¿ wci¹¿ pewna czêœæ artyku³ów odnosi³a siê do problemu konfliktu na Ukrainie. Równie¿ kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem obszaru Bliskiego Wschodu maj¹ swoje Ÿród³a w latach poprzednich. Kwestie
rozmów œrodowiska miêdzynarodowego z Iranem, czy te¿ rozwój tzw. Pañstwa Islamskiego w Iraku i Syrii (ang. Islamic State in Iraq and Syria – ISIS) wci¹¿ s¹ kluczowe
w rozwa¿aniach nad bezpieczeñstwem tego regionu. Co wiêcej, kontekst dzia³alnoœci
ISIS w Syrii by³ równie¿ jedn¹ z przyczyn widocznego w Europie kryzysu migracyjnego
i uchodŸstwa. Nap³ywaj¹ce masy ludnoœci wp³ynê³y znacz¹co na poczucie oraz stan bezpieczeñstwa w Unii Europejskiej przez co sta³y siê zjawiskiem istotnym w odniesieniu
do badañ nad bezpieczeñstwem. W tym kontekœcie wielu badaczy poœwiêci³o równie¿
swoje artyku³y sytuacji w takich pañstwach, jak Turcja i Grecja. Sytuacja w tych dwóch
pañstwach jest bowiem równie istotna, gdy idzie o zrozumienie problemu tranzytu uchodŸców z terenów bliskowschodnich do Europy. Co zrozumia³e, w czasopismach brytyjskich poruszano równie¿ kwestie nieuwzglêdniane w tak du¿ym stopniu w czasopismach
ukazuj¹cych siê w innych pañstwach. W minionym roku takim tematem by³o potencjalne
referendum brytyjskie wobec dalszego cz³onkostwa w UE. Niektóre z omawianych czasopism poœwiêca³y nawet ca³e wydania temu problemowi, który z punktu widzenia polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii by³ jednym z najwa¿niejszych wyzwañ, z którym
przysz³o zmierzyæ siê. Dodatkowo dosyæ czêsto naukowcy zajmowali siê kwesti¹ zmian
klimatycznych. Problematyka przedstawiana by³a w zwi¹zku z publikacj¹ raportu Better
Growth Better Climate oraz konferencj¹, która odby³a pod koniec 2015 roku w Pary¿u.
***
Autorzy artyku³ów w brytyjskich czasopismach, rozpatruj¹c problematykê konfliktu
na Ukrainie, wci¹¿ poszukiwali jego przyczyn oraz dalszych konsekwencji. Niektórzy
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uwa¿ali, i¿ potraktowanie przez Ukrainê zapisów Memorandum budapesztañskiego
jako gwarancji bezpieczeñstwa by³o powa¿nym b³êdem. Sam proces negocjacyjny jak
i postanowienia dokumentu by³y bowiem nad wyraz ostro¿ne, do czego szczególn¹
uwagê przyk³adali wówczas przedstawiciele USA (Yost, 2015: 519). Zdaniem Autora
rz¹dz¹cy w Kijowie nadmiernie wierzyli, i¿ naruszenie ich integralnoœci terytorialnej
zostanie zrozumiane jako z³amanie zapisów omawianego dokumentu i poci¹gnie za
sob¹ konsekwencje zbrojne. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zobowi¹zania zawarte w Memorandum budapesztañskim dotyczy³y jedynie
obietnicy poszanowania niepodleg³oœci i suwerennoœci Ukrainy, a nie nak³ada³y na
nich zobowi¹zañ dotycz¹cych bronienia ich, lub udzielania jakichkolwiek innych gwarancji (ibidem: 524).
David S. Yost dostrzeg³ jednak inne zagro¿enie, które ten konflikt mo¿e przynieœæ
w nastêpnych latach. Dotyczy³o ono samej istoty Memorandum budapesztañskiego
i celu, w jakim by³o przyjête. Zdaniem D. S. Yosta w przysz³oœci o wiele trudniej bêdzie
przekonaæ jakieœ pañstwo do wyrzeczenia siê posiadania broni j¹drowej wobec braku
jednoznacznych zapisów co do gwarancji bezpieczeñstwa w ramach umowy miêdzynarodowej. Argumentuje to faktem, i¿ równie¿ w omawianym konflikcie podnios³y siê
g³osy mówi¹ce, i¿ gdyby Ukraina by³a wci¹¿ w posiadaniu broni j¹drowej, to zadzia³a³aby ona odstraszaj¹co, dziêki czemu nie dosz³oby do naruszenia granic. Przywo³a³ równie¿ s³owa Angeli Merkel, zdaniem której w przysz³oœci ¿adne pañstwo nie
pozbêdzie siê swoich zasobów nuklearnych, je¿eli druga strona nie jest w stanie zapewniæ mu integralnoœci terytorialnej (ibidem: 532).
Odmienn¹ perspektywê rozpatrywania przyczyn zdarzeñ na Ukrainie zaproponowali w swoich pracach Stefan Auer (Carl Schmitt in the Kremlin: the Ukraine crisis
and the return of geopolitics) oraz Andrew T. Wolff (The future of NATO enlargement
after the Ukraine crisis). Obaj badacze skoncentrowali siê na determinantach geopolitycznych. Pierwszy z nich – jak wskazuje na to tytu³ pracy – dostrzeg³ inspiracje w rosyjskiej myœli politycznej pracami Carla Schmitta, a dok³adniej koncepcj¹ rywalizacji
cywilizacji morskich i l¹dowych (Auer, 2015: 954). Wskaza³ on równie¿, i¿ z punktu
widzenia Unii Europejskiej zbyt du¿o wagi przyk³ada³a ona do korzystania z miêkkiej
si³y. Przemiany na Ukrainie odpowiada³y z tego punktu widzenia Unii Europejskiej,
gdy¿ rewolucje dokonywane bez wzglêdnego u¿ycia si³y s¹ zbie¿ne z ideami, jakie stanowi¹ podstawê funkcjonowania UE. Organizacja ta, zdaniem Autora, pad³a ofiar¹
zbyt nadmiernego budowania wizerunku opartego na miêkkiej sile, a co za tym idzie
oddzia³ywania na inne podmioty miêdzynarodowe. Okaza³o siê bowiem, i¿ si³a jej
przyci¹gania by³a zbyt silna w momencie, gdy na stole negocjacyjnym z Ukrain¹ nie
pojawi³a siê oferta cz³onkostwa w UE (ibidem: 961–962).
Równie¿ A. T. Wolff wykorzysta³ koncepcjê geopolityki w odniesieniu do konfliktu
na Ukrainie. W swoim artykule wskaza³, i¿ gdyby tylko pañstwa cz³onkowskie NATO
przyjê³y za Rosj¹ w³aœnie geopolityczny punkt widzenia, to by³yby œwiadome takiego
scenariusza. Uzasadniaj¹c to twierdzenie, Autor przytoczy³ fragment doktryny wojskowej Federacji Rosyjskiej z 2010 roku, gdzie jako g³ówne zagro¿enie wskazuje siê rozszerzenie NATO. Sporz¹dzony przez A. T. Wollfa artyku³ to zatem swoista próba
zachêcenia do odst¹pienia od rozszerzania NATO w kierunku rosyjskim, gdy¿ w³aœnie
tak kolejne rozszerzenia wygl¹daj¹ z punktu widzenia Rosji. Autor zaproponowa³ nato-

Brytyjskie analizy z obszaru stosunków miêdzynarodowych – przegl¹d 2015 roku

417

miast poszerzenie NATO w kierunkach pó³nocnym oraz po³udniowym. Dodatkowo
wskaza³, i¿ rozwa¿anie przyst¹pienia Ukrainy do NATO nale¿y od³o¿yæ w czasie, gdy¿
mo¿e byæ to jedna z g³ównych kart przetargowych w rozmowach pokojowych z Federacj¹ Rosyjsk¹ (Wolff, 2015: 1114–1118).
Jak wspomniano na wstêpie wiele zjawisk o istotnym znaczeniu miêdzynarodowym wyst¹pi³o równie¿ na Bliskim Wschodzie. Zachowania poszczególnych aktorów
w tym regionie maj¹ kluczowe znaczenie równie¿ dla wydarzeñ na terenach europejskich, dlatego i one by³y podstaw¹ analiz w brytyjskich czasopismach. Jednym z najwa¿niejszych podmiotów w omawianym regionie jest Iran. To w³aœnie analiza sytuacji
geopolitycznej tego pañstwa oraz stosunku do tzw. Pañstwa Islamskiego by³y podstaw¹
artyku³u Diny Esfandiary i Ariane Tabatabai (Iran’s ISIS Policy). Autorki wskaza³y na
kolejne etapy, jakie przechodzi³o stanowisko Iranu wobec sytuacji w Iraku i Syrii. Zauwa¿y³y, i¿ po dojœciu do w³adzy w Iraku szyitów wzmocniono wzajemne relacje, zorganizowano wzajemne wizyty na najwy¿szym szczeblu oraz zawarto ponad 100 umów
bilateralnych. Jednak po tym jak ISIS umocni³o siê i zaczê³o zdobywaæ kolejne terytoria, Iran zosta³ przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ (g³ównie USA) pominiêty we
wstêpnych próbach rozwi¹zania tego problemu. On sam równie¿ pocz¹tkowo tylko poœrednio anga¿owa³ siê w walkê z ISIS. Dopiero póŸniej rozpocz¹³ bezpoœrednie zaanga¿owanie, choæ zdaniem Autorek nadal chce ograniczyæ udzia³ si³ l¹dowych w zwi¹zku
z du¿ymi nak³adami finansowymi, których to wymaga, a których Iran w obecnej sytuacji gospodarczej nie chce przeznaczyæ. Co jednak najwa¿niejsze, zdaniem Autorek
w³adze Iranu powinny porzuciæ dotychczasowe ideologiczne rozpatrywanie spraw
i przejœæ na dzia³anie strategiczne. W zwi¹zku z tym powinny zaanga¿owaæ siê w zwalczanie ISIS razem z Arabi¹ Saudyjsk¹ oraz Stanami Zjednoczonymi, poniewa¿ w innym przypadku organizacja ta zacznie zagra¿aæ w coraz wiêkszym stopniu samemu
Iranowi (Esfandiary, Tabatabai, 2015: 12–14).
Równie interesuj¹cy dla osób badaj¹cych pañstwa Bliskiego Wschodu powinien
byæ artyku³ dotycz¹cy Billa Parka, w którym autor zastanawia siê, czy Turcja jest wci¹¿
wiarygodnym partnerem w ramach NATO. Sugeruje on – popieraj¹c to licznymi
przyk³adami wypowiedzi innych ekspertów –, i¿ pod rz¹dami AKP pañstwo tureckie
przesta³o byæ sojusznikiem USA, czego emanacj¹ s¹ kolejne kwestie sporne we wzajemnych relacjach. Wskazuje on na brak woli przy³¹czenia siê Turcji do koalicji
walcz¹cej z ISIS, relacje z Iranem (gdy ten by³ jeszcze objêty sankcjami miêdzynarodowymi), czy te¿ sugestie co do zakupu chiñskiego systemu obrony przeciwlotniczej.
Rz¹d w Ankarze przedstawiany by³ jako ten, który porzuci³ zachodnie wartoœci oraz
domaga³ siê wiêkszych korzyœci z ka¿dej wspó³pracy (Park, 2015: 581). Artyku³ odnosi siê równie¿ do dzia³añ tureckich wobec pañstw trzecich takich jak Syria, Liban czy
Egipt. Wizerunek Turcji ucierpia³ bowiem w³aœnie po dwuznacznym zachowaniu wobec walki z ISIS. Jak jednak s³usznie wskazuje B. Park, dzia³o siê tak, gdy¿ rz¹d turecki
obawia³ siê, i¿ pomoc okazywana Kurdom zostanie wykorzystana przez Partiê Pracuj¹cych Kurdystanu (PKK), która uwa¿ana jest przez rz¹d turecki za organizacjê terrorystyczn¹. Wizerunku nie poprawia³y równie¿ wypowiedzi przedstawicieli tureckich
w³adz wobec Izraela. Najbardziej drastycznym przyk³adem niech bêdzie fakt, i¿ po zamachach w Pary¿u w 2015 r. prezydent Recep Tayyip Erdogan sugerowa³, i¿ tak naprawdê ataki by³y inspirowane w³aœnie przez Izrael (ibidem: 587). Zdaniem Autora
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wszystkie te fakty potwierdza³y tezê, i¿ Turcja nie jest ju¿ d³u¿ej wiarygodnym sojusznikiem Zachodu. Potwierdzeniem by³y s³owa R. T. Erdogana, który w rozmowie
z prezydentem Putinem stwierdzi³, i¿ ewentualne przyjêcie Turcji do Szanghajskiej Organizacji Wspó³pracy mo¿e sprawiæ, ¿e zapomni ona o Unii Europejskiej.
Inni badacze równie¿ odnosili siê do roli R. T. Erdogana jako prezydenta Turcji.
Wskazywali, i¿ chêæ ustanowienia systemu prezydenckiego bardziej ni¿ do Stanów
Zjednoczonych, upodobni³aby Turcjê do pañstw Ameryki £aciñskiej. Argumentem
przemawiaj¹cym za takim rozumowaniem mia³ byæ fakt, i¿ obecny prezydent uzasadnia ka¿dy akt – nawet ³ami¹cy prawa cz³owieka – dba³oœci¹ o gospodarkê i ingerencj¹
obcych si³ maj¹cych na celu os³abiæ ekonomiczn¹ pozycjê Turcji (Cinar, 2015:
359–360).
Nie mniejsz¹ uwagê badacze brytyjscy przyk³adaj¹ równie¿ do konfliktu izraelsko-palestyñskiego. Swoist¹ prób¹ podsumowania obecnego stanu rzeczy i potencjalnych mo¿liwoœci jego rozwi¹zania by³ artyku³ Toby’ego Greena (Israel’s two states
debate). Wskazywa³ mo¿liwe rozwi¹zania konfliktu zgodnie z kolejnymi propozycjami izraelskich ekspertów i polityków. Ujête zosta³y zatem propozycje zachowania status quo, rozwi¹zania dwupañstwowego (przez umowê miêdzynarodow¹ lub przez
samodzielny akt) oraz poszerzenia obecnoœci Izraela na terytoriach palestyñskich
(Green, 2015: 1012–1018). Przeanalizowane zosta³o równie¿ podejœcie izraelskiej opinii publicznej do proponowanych rozwi¹zañ. Ostatecznie Autor przyzna³ jednak, i¿
owo nastawienie w du¿ej mierze uzale¿nione jest od kolejnych wydarzeñ, które maj¹
na bie¿¹co miejsce, a odnosz¹ siê do konfliktu izraelsko-palestyñskiego.
Sytuacj¹, która jednak w najwiêkszy sposób naruszy³a tak poczucie, jak i stan bezpieczeñstwa w Europie w 2015 roku by³ masowy nap³yw ludnoœci z terenów Afryki
Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Porównuj¹c skalê problemu mo¿na odnieœæ wra¿enie,
i¿ w omawianych czasopismach problematyka ta zosta³a zaprezentowana w niewielu
artyku³ach. Sk³adaæ siê na to mo¿e fakt, i¿ problem ten wci¹¿ ewoluuje, a g³ównym
punktem zapalnym dotycz¹cym bezpoœrednio Wielkiej Brytanii jest sytuacja we francuskim mieœcie Calais. To w³aœnie porównanie obecnego stanu rzeczy do wydarzeñ
z 2002 roku w Sangatte (miasto graniczne z Calais) by³o tematem jednego z analizowanych artyku³ów. Na przestrzeni 13 lat dziel¹cych oba wydarzenia stwierdza siê, i¿ diametralnie zmieni³a siê liczba imigrantów zarówno obecnych ju¿ w Wielkiej Brytanii
(co zwi¹zane by³o równie¿ z kryzysem finansowym i poszerzeniem UE), jak i liczba
osób chc¹cych siê do Wielkiej Brytanii dostaæ z francuskich miast granicznych. Dodatkowo w roku 2004 powo³ano do ¿ycia Europejsk¹ Agencjê Zarz¹dzania Wspó³prac¹
Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej
(Frontex), która mia³a zabezpieczaæ owe granice, dziêki czemu sytuacja z Sangatte
mia³a siê ju¿ nie powtórzyæ. Jednak brak mo¿liwoœci oraz woli ze strony pañstw po³udnia UE na branie odpowiedzialnoœci za weryfikacjê wniosków aplikacyjnych (równie¿
pod k¹tem bezpieczeñstwa) doprowadzi³ do niekontrolowanego nap³ywu ludnoœci na
obszar UE (Reinisch, 2015: 518). Rozwi¹zania tego problemu nie u³atwia – zdaniem
Autorki – Konwencja genewska z 1951 roku, w której brak precyzyjnego wyjaœnienia terminu „przeœladowanie”. Równie¿ Urz¹d Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych ds. uchodŸców (UNHCR) zosta³ wskazany jako instytucja, która
posiada ograniczone mo¿liwoœci prawne i jest „s³abym adwokatem praw uchodŸ-
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ców”. Istot¹ problemu jest bowiem rozró¿nienie uchodŸców od imigrantów ekonomicznych. Kwestia ta jest jednak bardzo trudna do oddzielenia, gdy¿ jak wskaza³a
Autorka ka¿dy uchodŸca poszukuje lepszego ¿ycia, tak jak ka¿dy imigrant ekonomiczny ucieka najczêœciej równie¿ przed wieloma zagro¿eniami i katastrofami (Reinisch, 2015: 520).
Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ omawian¹ jednak w minionym roku na ³amach analizowanych czasopism naukowych by³o brytyjskie referendum w sprawie cz³onkostwa w Unii
Europejskiej. Prezentowane artyku³y odnosi³y siê do argumentacji proponowanej przez
zwolenników, jak i przeciwników pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach europejskich. Wiêkszoœæ z prac by³a kompleksow¹ analiz¹ tych argumentacji, choæ mo¿na wyszczególniæ równie¿ te, które odnosi³y siê bardziej do motywów ekonomicznych
(Glencross, 2015), lub spo³eczno-politycznych (Oliver, 2015).
Szeroko omawiana by³a rola eurosceptyków brytyjskich. Wskazywano, i¿ choæ referendum w swojej idei powinno zbli¿aæ obywateli do Unii Europejskiej, tym razem
mo¿e pos³u¿yæ za wzmocnienie g³osu œrodowisk niechêtnych integracji europejskiej.
Nadzieja wyg³aszana przez niektórych polityków, i¿ wynik pozwalaj¹cy na pozostanie
Wielkiej Brytanii w UE os³abi si³ê wspomnianych œrodowisk, nie bierze pod uwagê, i¿
s¹ oni ju¿ obecnie bardzo dobrze zorganizowani, a tak¿e stanowi¹ czêœæ wiêkszej sieci
podobnych organizacji w ca³ej Europie (Oliver, 2015: 83). Co wiêcej, Tim Oliver
wskaza³, i¿ to równie¿ motywacje polityczne stoj¹ za zorganizowaniem referendum.
Jego zdaniem premier David Cameron zdecydowa³ siê na nie w zwi¹zku z niepokojem,
jaki w partii pojawi³ siê po wzroœcie w ostatnich latach popularnoœci Partii Niepodleg³oœci Zjednoczonego Królestwa (UKIP) oraz rz¹dzenia do 2015 roku w koalicji
z proeuropejskimi libera³ami.
Inny rodzaj argumentów prezentowanych przez eurosceptyków ukaza³ Andrew
Glencross. Jego zdaniem zauwa¿alne jest pojawianie siê w kampanii zachêcaj¹cej do
opuszczenia UE g³osów odnosz¹cych siê do wartoœci neoliberalnych. Wskazuje siê bowiem, i¿ projekt europejski jest obszarem gospodarek o niskiej wydajnoœci i niskiego
wzrostu gospodarczego, przez co nale¿y zag³osowaæ za opuszczeniem struktur UE. Samodzielnoœæ ³¹czona jest przez te œrodowiska z odbudow¹ mocarstwowoœci Wielkiej
Brytanii w kontekœcie ekonomicznym na bazie neoliberalnych wartoœci. Jednoczeœnie
wskazuje siê, i¿ ewentualne wyjœcie Brytyjczyków z UE spowodowaæ mo¿e wzrost
nastrojów niepodleg³oœciowych u Szkotów1. Ponownie odnoszone jest to do wartoœci
ekonomicznych. Jak argumentuje bowiem autor, Szkoci ho³duj¹ raczej wartoœciom socjaldemokratycznym, które s¹ szerzej podzielane w ramach UE ni¿ wartoœci neoliberalne. Tak wiêc ewentualne wyjœcie Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich mo¿e
spowodowaæ wzrost napiêæ wewnêtrznych i doprowadziæ do od³¹czenia siê od niej
Szkocji (Glencross, 2015: 555–556).

1
Referendum zosta³o przeprowadzone 23 czerwca 2016 roku. W wyniku g³osowania 52% Brytyjczyków opowiedzia³o siê za opuszczeniem struktur unijnych. Na terytorium Szkocji natomiast
62% g³osuj¹cych wskaza³o na chêæ pozostania w ramach Unii Europejskiej. Kolejnego dnia po g³osowaniu szefowa szkockiego rz¹du Nicola Sturgeon oœwiadczy³a, i¿ przysz³oœæ Szkocji jest zwi¹zana
z Uni¹ Europejsk¹, przez co bardzo prawdopodobne bêdzie przeprowadzenie drugiego referendum
niepodleg³oœciowego (Cowburn, 2016).
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Równie wa¿nym argumentem zaprezentowanym w dyskusji na temat potencjalnych skutków brytyjskiego referendum s¹ stosunki atlantyckie. Zwolennicy g³osowania za oddzieleniem siê od UE argumentowali, i¿ to USA jest g³ównym partnerem
Wielkiej Brytanii tak w zwi¹zku z podzielan¹ histori¹, wartoœciami, jak i polityk¹. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych si³a Wielkiej Brytanii objawia siê w g³ównej mierze przez znacz¹cy g³os w procesie decyzyjnym Unii
Europejskiej. Zgodnie wiêc z tym rozumowaniem opuszczenie tych struktur spowoduje jednoczeœnie zmniejszenie znaczenia Wielkiej Brytanii dla USA (Oliver, 2015:
88–89).
Analizuj¹c artyku³y zawarte w brytyjskich czasopismach pod wzglêdem iloœciowym, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ sporo publikacji poœwiêcono tematyce zwi¹zanej
ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeñstwem ekologicznym. Artyku³y te dotyczy³y
równie¿ konkretnych badañ przeprowadzonych w poszczególnych miastach brytyjskich. Sprawdzano modele rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z emisj¹ zanieczyszczeñ np. przez zarz¹dzanie transportem. Zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹ powinien
zatem zainteresowaæ artyku³ Iana Bache, Iana Bartle, Matthew Flindersa oraz Grega
Mardsena (Blame Games and Climate Change: Accountability, Multi-Level Governance and Carbon Management).
Zmiany klimatyczne z punktu widzenia odpowiedzialnoœci Rady Bezpieczeñstwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych omówi³a Shirley V. Scott. Podstawowe pytanie:
Je¿eli zmiany klimatu wp³ywaj¹ na stan bezpieczeñstwa na œwiecie, to czy nie powinna
zajmowaæ siê nimi równie¿ RB ONZ? Autorka zaprezentowa³a cztery mo¿liwe modele
postêpowania owego organu. Rozwa¿a³a mo¿liwe ca³kowite odrzucenie zwi¹zku pomiêdzy kwestiami bezpieczeñstwa a klimatem, dzia³ania reakcyjnego na zaistnia³e ju¿
sytuacje oraz aktywne dzia³ania kreacyjne w kwestii zapobiegania potencjalnym zdarzeniom (Scott, 2015: 1320–1324).
Odnoœnie kwestii klimatycznych najciekawiej jawi siê jednak próba analizy, jakiej
poddany zosta³ tzw. drugi raport Sterna pt. Better Growth Better Climate przygotowany
na konferencjê w Pary¿u. Pierwszy raport Sterna opublikowany w 2006 roku w swoich
zestawieniach prezentowa³ d³ugofalowe zestawienia zysków i strat zwi¹zanych z przemianami zachodz¹cymi w klimacie oraz wysi³ków podejmowanych w celu ich zatrzymania. Obecny natomiast odnosi siê do krótkookresowych kosztów niezbêdnych do
dekarbonizacji gospodarki. Jak zauwa¿y³ Matthew Lockwood w artykule pt. Stern 2.0?
The Report of the Global Commission on the Economy and Climate, w raporcie zawarto
wyliczenia, z których wynika, i¿ koszty zwi¹zane z wprowadzeniem technologii umo¿liwiaj¹cej pozyskiwanie energii z odnawialnych Ÿróde³ spadaj¹ szybciej ni¿ by³o to przewidywane w pierwszym raporcie. Warto jednak zwróciæ uwagê na to, co podkreœli³ sam
Autor. Publikacja pierwszego raportu w du¿ej mierze zwróci³a uwagê ca³ej spo³ecznoœci
miêdzynarodowej. Publikacja drugiego poprzedzona by³a natomiast kryzysem finansowym, a tak¿e nieudanym szczytem w Kopenhadze, co spowodowa³o mniejszy oddŸwiêk,
jaki raport wywo³a³ nawet w zainteresowanych krêgach osób decyzyjnych.
Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, i¿ publikacje w brytyjskich czasopismach obejmuj¹ szeroki zakres tematyczny. W porównaniu do polskich czasopism uwagê zwraca
fakt poœwiêcenia o wiele wiêkszej liczby analiz kwestiom zwi¹zanych ze zmianami klimatycznymi oraz ich oddzia³ywaniem na problematykê bezpieczeñstwa. Oczywiœcie
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olbrzymia liczba artyku³ów dotyczy bie¿¹cych wyzwañ dla polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii, a rok 2015 zaowocowa³ w tej kwestii znacz¹c¹ iloœci¹ prac poœwiêconych
przyczynom i potencjalnym skutkom wyników referendum o pozostaniu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
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STRESZCZENIE
Niniejszy materia³ stanowi przegl¹d artyku³ów opublikowanych w roku 2015 na ³amach brytyjskich czasopism naukowych z obszaru stosunków miêdzynarodowych. Autor dokona³ wyboru tekstów z 16 wydañ czasopism: „International Affairs”, „The British Journal of Politics and
International Relations” oraz „The Political Quarterly”. Prezentowane artyku³y zosta³y przeanalizowane w ramach grup tematycznych takich jak: konflikt ukraiñski, kwestie bliskowschodnie,
polityka migracyjna, polityka brytyjska oraz zmiany klimatyczne.
S³owa kluczowe: przegl¹d czasopism, konflikt ukraiñski, „Pañstwo Islamskie”, kryzys migracyjny, referendum w Wielkiej Brytanii
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