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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: 
„ZAGROŻENIA – WYZWANIA 

– SZANSE BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO”, 
KRAKÓW, 26 I 27 LISTOPADA 2015 R.

26 i 27 listopada 2015 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sław-
kowskiej 17 w Krakowie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Zagroże-
nia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego”.

Organizatorami spotkania naukowców z ośrodków badawczych w Polsce 
i na Ukrainie byli: Polska Akademia Umiejętności, Instytut Państwa i Prawa im. 
Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polskie Towarzy-
stwo Naukowe w Żytomierzu oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie. 

Do udziału w konferencji, prócz naukowców z wyżej wymienionych ośrod-
ków akademickich, zaproszono przedstawicieli: Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Środkowoeuropej-
skiej PAU prof. dr hab. Jan Machnik wraz z organizator konferencji prof. dr hab. 
Ireną Stawowy-Kawką z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. drem Woło-
dymyrem Gorbatenko z Instytutu Państwa i Prawa Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy. Profesor Gorbatenko skorzystał ze sposobności, aby podziękować za do-
tychczasową współpracę polskich i ukraińskich ośrodków badawczych. Wręczył 
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medale Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wieloletniemu Sekretarzowi General-
nemu Polskiej Akademii Umiejętności prof. drowi hab. Jerzemu Wyrozumskiemu 
oraz prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce. 

Sytuacja społeczno-polityczna na Ukrainie, stosunki ukraińsko-rosyjskie 
oraz wyzwania dla międzynarodowej społeczności związane z ekspansyjną poli-
tyką Rosji zdominowały tematy referatów wygłaszanych przez prelegentów. Prof. 
dr hab. Jan Machnik rozpoczął konferencję słowami: „Bez wielkiej i bezpiecznej 
Ukrainy nie ma ładu europejskiego”. Wśród problemów poruszanych przez na-
ukowców znalazły się również kwestie związane z kryzysem migracyjnym oraz 
sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Prof. dr Wołodymyr Gorbatenko w referacie pt. Strategia asymetryczna jako 
odpowiedź na wezwania bezpieczeństwa europejskiego przypomniał, że anekto-
wanie Krymu przez Rosję wiosną 2014 r. ukazało niedoskonałość systemu bez-
pieczeństwa europejskiego. W obliczu państwa nierespektującego norm prawa 
międzynarodowego, system został poddany próbie wytrzymałości – której nie za-
liczył. Asymetryczna strategia w krótkiej perspektywie czasowej powinna polegać 
na zastosowaniu stałego, aktywnego i systemowego nacisku w formie sankcji na 
Federację Rosyjską przy jednoczesnym wsparciu rozwoju państwa ukraińskiego. 
W dłuższej perspektywie asymetryczna strategia powinna opierać się na zapew-
nieniu nietykalności granic, powstrzymaniu się od wykorzystania siły militarnej 
w rozwiązywaniu sporów politycznych oraz przezwyciężeniu tzw. miękkich za-
grożeń, takich jak terroryzm czy transnarodowa przestępczość zorganizowana. 

Swojemu przedmówcy wtórował prof. dr hab. Janusz Węc, który w refe-
racie pt. Ewolucja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Euro-
pejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego zwrócił uwagę, że mimo zmian 
wprowadzonych w 2007 r., mających wzmocnić politykę obronną europejskiej 
wspólnoty, nie udało się implementować istotnych przepisów odnoszących się do 
stałej współpracy strukturalnej, utworzyć funduszu początkowego oraz określić 
zasad stosowania klauzuli sojuszniczej w obszarze WPZiB. Głównymi przyczy-
nami takiego stanu rzeczy jest kryzys zadłużeniowy strefy euro oraz brak strategii 
bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej. Konfl ikt na Ukrainie, zagrożenia 
wynikające z działalności Państwa Islamskiego i kryzys imigracyjny uwidoczniły 
problemy z osiągnięciem kompromisu i wypracowaniem zasad wspólnotowych 
w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa. Nie udało się wypracować strategii 
określającej rolę UE jako aktora zaangażowanego w budowanie międzynarodowej 
polityki bezpieczeństwa.

Prof. dr hab. Roman Bäcker w referacie pt. Ewolucja rosyjskiego systemu 
politycznego przybliżył drogę, jaką przebył rosyjski system polityczny z perspek-
tywy trzech kadencji prezydentury Władimira Putina. Od wyboru na prezydenta 
Federacji Rosyjskiej w 2000 r., Putin wprowadził umiarkowany autorytaryzm per-
sonalny jako formę rządów. W czasie trzeciej kadencji system sprawowania wła-
dzy ewoluował w stronę twardego zmilitaryzowanego autorytaryzmu. Ewolucja 
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polegała m.in. na zaostrzeniu języka dyskursu politycznego. W obliczu zachodnich 
aspiracji swego sąsiada, budowano w mediach wizerunek Ukrainy i jej obywateli, 
używając głównie terminów pejoratywnych. W Rosji doszło do sakralizacji Władi-
mira Putina. Prezydent stał się jedynym obrońcą, centralnym punktem i bohaterem 
antyzachodniej narracji rosyjskich mediów.

Prof. dr hab. Maksym Rozumny w referacie pt. Ukraina przed wyzwaniem 
demokracji wskazał na oligarchizację jako jeden z głównych problemów transfor-
macji politycznej na Ukrainie. Prowadzone przez oligarchów korporacje kontrolują 
sferę polityczną, rynek medialny oraz zasoby fi nansowe kraju. Pomarańczowa re-
wolucja na Ukrainie nie pogorszyła sytuacji ukraińskich oligarchów. Wprost prze-
ciwnie, wzmocniła ich odporność i pozwoliła na zdobycie cennego doświadczenia 
w zakresie zarządzania kryzysowego. Euromajdan, przedstawiany jako rewolucja 
antyoligarchistyczna, został wykorzystany przez oligarchów w walce z Wiktorem 
Janukowyczem. Jako główną alternatywę dla rządów oligarchii prelegent wskazał 
silne republikańskie państwo oparte na dobrze rozwiniętym społeczeństwie oby-
watelskim, złożonym z aktywnych obywateli zaangażowanych w budowę wspól-
noty wartości obywatelskich. 

Prof. dr hab. Walery Bortnikow w referacie pt. Czynnik etniczno-kulturowy 
transformacji demokratycznej na Ukrainie,, nawiązując do teorii Ralfa Dahren-
dorfa związanej z procesem demokratyzacji w państwach wieloetnicznych, wska-
zał, że głównym problemem w przeprowadzeniu demokratycznej transformacji 
na Ukrainie jest skomplikowana struktura etniczna ukraińskiego społeczeństwa. 
Konfrontacja o podłożu językowo-kulturowym to dzisiaj główne wyzwanie dla 
procesu narodowego odrodzenia i konsolidacji ukraińskiego społeczeństwa. Eli-
tom rządzącym nie udało się wypracować paradygmatu kształtowania narodu po-
litycznego i przezwyciężenia zjawiska rusyfi kacji. Podzielone na strefy wpływów 
poszczególne regiony ukraińskiego państwa uzależniły się od woli regionalnych sił 
politycznych. Utworzono oddzielne i niezależnie enklawy społeczno-ekonomicz-
ne, działające poza zasięgiem centralnych władz państwa. 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński w wystąpieniu pt. Rozszerzenie wschod-
nie Unii Europejskiej w perspektywie ekonomicznej. Czy teoria endogenicznego 
wzrostu gospodarczego znajduje zastosowanie w transformacji Europy Środkowo-
-Wschodniej? przedstawił prognozę przebiegu procesu integracyjnego Ukrainy 
z Unią Europejską w perspektywie kilku następnych lat. Obecnie dwie trzecie to-
warów eksportowanych z Ukrainy przypada na państwa Europy Zachodniej. Unia 
Europejska jako główny rynek zbytu ukraińskich towarów zastąpiła Rosję, która 
przed wybuchem konfl iktu rosyjsko-ukraińskiego była jej pierwszym partnerem 
handlowym. Pozytywnym zjawiskiem zmian ekonomicznych jest również wzrost 
indeksu konkurencyjności Ukrainy na europejskim rynku. 

Drugim najistotniejszym tematem poruszanym przez uczestników kon-
ferencji był kryzys migracyjny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz 
problem asymilacji imigrantów w europejskich społeczeństwach. Temat wywołał 
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liczne kontrowersje, a dyskusje kontynuowane były w kuluarach długo po zakoń-
czeniu obrad pierwszego dnia konferencji. Prof. dr hab. Jerzy Świeca w referacie 
pt. Równowaga demografi czno-ekonomiczna jako podstawowy czynnik determi-
nujący bezpieczeństwo podsystemu europejskiego w systemie globalnym zwrócił 
uwagę na główne wyzywanie Europy w najbliższych latach, związane z brakiem 
równowagi demografi czno-ekonomicznej. Europie w połowie XXI w. grozi współ-
czynnik jakości demografi cznej wynoszący 1:2 (jeden pracujący obywatel na dwie 
osoby w wieku emerytalnym). Taka sytuacja może oznaczać załamanie cywiliza-
cyjne. Europa musi więc liczyć na napływ siły roboczej z Globalnego Południa. 
Taki stan rzeczy powoduje konieczność zrewidowania dwóch modeli integracji 
społecznej wypracowanych przez Europę: praktykowania asymilacji i prowadze-
nia polityki multikulturowości. Źle praktykowany multikulturalizm − powodują-
cy zróżnicowanie społeczne − skutkuje erozją możliwości uzyskania wspólnych 
wartości. Asymilacja błędnie sugeruje, że wypracowanie wspólnych wartości jest 
możliwe jedynie w homogenicznym społeczeństwie. Odnowienie struktury i dy-
namiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powinno być celem działalności 
państw europejskich w przyszłych latach. Rozwój przestrzeni aktywności obywa-
telskiej pomógłby zniwelować szkody wywołane źle praktykowaną polityką mul-
tikulturalizmu i asymilacji. 

Problem kryzysu migracyjnego w Europie podjęła dr hab. Ewa Bojenko-
-Izdebska w referacie zatytułowanym Migracje i uchodźcy jako aktualny problem 
bezpieczeństwa w Europie, przedstawiając główne szlaki nielegalnej imigracji oraz 
podejmując próbę scharakteryzowania statystycznego uchodźcy przybywającego 
do Europy z Bliskiego Wschodu. Zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia euro-
pejskiego systemu chroniącego granice Unii Europejskiej, powalającego odróżnić 
uchodźców od imigrantów ekonomicznych.

Wśród wielu innych wyzwań europejskiego bezpieczeństwa prezentowa-
nych w trakcie konferencji znalazły się również problemy klimatyczne, energetyka 
jądrowa i jej wpływ na kwestie globalnego bezpieczeństwa czy zagrożenie islam-
skim radykalizmem w Europie. 

Podsumowaniem i punktem kulminacyjnym konferencji był piątkowy panel 
ekspercki, w którym wzięli udział: prof. dr hab. Erhard Cziomer z Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. dr hab. Piotr Mickiewicz 
z Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, prof. UW 
dr hab. Justyna Zając oraz prof. dr hab. Ryszard Zięba z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Uczestnicy dyskusji podjęli próbę analizy dwóch głównych problemów 
poruszanych podczas konferencji − kryzysu migracyjnego w Europie oraz strategii 
politycznej stosowanej przez Federację Rosyjską i jej następstw dla europejskiego 
ładu i bezpieczeństwa. 

Prof. UW dr hab. Justyna Zając w dyskusji na temat kryzysu migracyjnego 
w Europie porównała bieżącą sytuację z kryzysem migracyjnym, który ogarnął sta-
ry kontynent w 1992 r. Mimo dwukrotnie większej niż w 2015 r. liczby imigrantów, 
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napływających do Europy Zachodniej głównie z państw byłej Jugosławii, Europa 
była w stanie poradzić sobie z problemem. W dzisiejszej sytuacji można wymienić 
kilka czynników różniących obie fale imigrantów. Sytuacja ekonomiczna w Euro-
pie jest dzisiaj o wiele bardziej skomplikowana niż w latach 1990−2000. Państwa 
będące członkiem UE dokonują renacjonalizacji swojej polityki. W europejskich 
społeczeństwach dominują tendencje ksenofobiczne. Europejscy przywódcy nie 
są w stanie zaproponować wspólnego rozwiązania problemu. Prof. Zając powołała 
się na dane czasopisma „International” Affairs sugerujące, że liczba imigrantów 
w obecnym kryzysie może sięgnąć 25 milionów.

Prof. dr hab. Erhard Cziomer zwrócił uwagę na rolę Niemiec w kryzysie 
migracyjnym. Powodowana ofi cjalnie względami humanitarnymi decyzja kanclerz 
Angeli Merkel o czasowym zawieszeniu dyrektywy unijnej Dublin III z 2013 r. 
oraz zgłoszenie gotowości przyjęcia nieograniczonej liczby imigrantów, jak rów-
nież brak szerszych konsultacji rządu federalnego w Niemczech oraz Unii Europej-
skiej doprowadziły do chaosu i szeregu kontrowersji wewnętrznych i międzynaro-
dowych. Niemiecki rząd podjął decyzje, które przyniosły konsekwencje dla całego 
europejskiego kontynentu. 

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz zauważył, że jedynym skutecznym rozwią-
zaniem dzisiejszej sytuacji jest stworzenie stabilnych rządów i poprawa sytuacji 
ekonomicznej obywateli państw decydujących się na imigrację do Europy. Bloko-
wanie fali imigrantów jest rozwiązaniem prowizorycznym. 

Prof. dr hab. Ryszard Zięba w kontekście wydarzeń, jakie rozegrały się na 
Ukrainie wiosną 2014 r., związanych z aneksją Krymu, przypomniał casus Koso-
wa. Zdaniem profesora Władimir Putin wykorzystał postawę Zachodu, który bez-
refl eksyjnie uznał niepodległość Kosowa. Rosyjski przywódca, anektując Krym, 
podążył wytyczonymi przez społeczność międzynarodową ścieżkami działania.

Prof. Cziomer podał w wątpliwość możliwość szybkiego wejścia Ukrainy 
do Unii Europejskiej. Przypomniał brak zgody niektórych państw zachodnioeu-
ropejskich na wejście Ukrainy i Gruzji do NATO, począwszy od szczytu Sojuszu 
w Bukareszcie w 2008 r.

Uczestnicy panelu eksperckiego zwrócili również uwagę na sposób postrze-
gania ekspansywnej polityki Federacji Rosyjskiej przez niektóre tamtejsze orga-
nizacje pozarządowe. Rosyjska polityka zagraniczna, uznawana przez między-
narodową opinię publiczną za ekspansywną i agresywną, w Rosji ofi cjalnie jest 
nazywana polityką obronną.

Zamknięcia i podsumowania konferencji dokonała prof. dr hab. Irena Sta-
wowy-Kawka – wiceprzewodnicząca Komisji Śródkowoeuropejskiej PAU. Refe-
raty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w roczniku „Studia 
Politologica Ucraino-Polona”.




