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àukasz Skoneczny

Wpáyw zmian klimatycznych na bezpieczeĔstwo
Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
W ostatnich latach jesteĞmy Ğwiadkami coraz czĊstszych anomalii pogodowych, które swoją gwaátownoĞcią oraz nieprzewidywalnoĞcią powodują wielkie
straty materialne, a takĪe liczne o¿ary wĞród ludzi. Przykáadem tego nowego rodzaju
zagroĪeĔ mogą byü ubiegáoroczne powodzie w Polsce czy wywoáane dáugotrwaáą
suszą poĪary lasów w Rosji. WiĊkszoĞü ekspertów jako przyczynĊ tych zdarzeĔ
wskazuje „efekt cieplarniany” oznaczający kumulowanie w atmosferze gazów, które
blokują promieniowanie cieplne Ziemi, skierowując je ponownie ku niej zamiast
w przestrzeĔ kosmiczną.1 Gáównym niebezpieczeĔstwem związanym z postĊpowaniem tego procesu są radykalne zmiany klimatyczne i towarzyszące im zjawiska
atmosferyczne.
Wedáug ocen MiĊdzyrządowego Zespoáu ds. Zmiany Klimatu (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC)2 Ğrednia globalna temperatura powietrza w latach
1906-2005 wzrosáa o 0,74°C. W opracowanych przez zespóá prognozach modeli klimatycznych wykazano, Īe w XXI wieku Ğrednia globalna temperatura powierzchni
Ziemi podniesie siĊ od 1,1°C do 6,4 °C. NiezaleĪnie od sporu dotyczącego etiologii
tego zjawiska3 nie ulega wątpliwoĞci, Īe niesie ono za sobą powaĪne konsekwencje
dla biosfery, a tym samym dla ludzi, którzy są jej integralnym elementem. WĞród
gáównych niebezpieczeĔstw wskazuje siĊ przede wszystkim na:
• ekstremalne zjawiska pogodowe,
• zmiany w iloĞci rocznych opadów atmosferycznych,
• topnienie lodowców,
• podnoszenie siĊ poziomu mórz i oceanów.
Zmiany klimatyczne są jednym z najwiĊkszych wyzwaĔ XXI wieku, poniewaĪ wpáywają na ¿zyczne uwarunkowania istnienia oraz dobrobytu poszczególnych narodów. Potencjalna skala tego zjawiska powoduje, Īe w niektórych krajach – zwáaszcza w USA i Rosji4 – problematyka ta juĪ teraz jest przedmiotem analiz instytucji paĔstwowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących siĊ kwestiami bezpieczeĔstwa. TakĪe na forum miĊdzynarodowym od co najmniej czterdzieĞci lat podejmowane są róĪnorodne inicjatywy zmierzające do przeciwdziaáania
globalnemu ociepleniu.

1

M. PietraĞ, BezpieczeĔstwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin 2000, s.143.
Organizacja zaáoĪona w 1988 r. przez dwie agendy Narodów Zjednoczonych – ĝwiatową OrganizacjĊ
Meteorologiczną (WMO) oraz Program ĝrodowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)
w celu oceny ryzyka związanego z wpáywem czáowieka na zmianĊ klimatu.
3
WiĊkszoĞü Ğrodowisk naukowych uwaĪa, Īe zmiany temperatury mają charakter antropogeniczny, niemniej jednak istnieje doĞü liczna grupa zwolenników teorii postrzegającej to zjawisko jako naturalny,
cykliczny proces, na który czáowiek w Īaden sposób nie moĪe wpáywaü. Zob. np. A. Giddens, Klimatyczna
katastrofa, Warszawa 2101, PrószyĔski i S-ka, s. 26 i nast.
4
Zob. m.in. wydany przez amerykaĔską Narodową RadĊ Wywiadu (National Intelligence Council) raport
Global Trends 2025: A Transformed World czy rosyjska strategia dziaáania w rejonie Arktyki – Osnovy
gosudarstvennoi polityki Rossiiskoi Federatsii v Arktike na period do 2020 goda i dalneishuyu perspektivu
(www.scrf.gov.ru/documents/98.html).
2
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Natomiast w przypadku Polski moĪna odczuü pewien de¿cyt w zakresie caáoĞciowych prognoz i analiz dotyczących wpáywu potencjalnych skutków zmian
klimatycznych (spoáecznych, gospodarczych, politycznych) na bezpieczeĔstwo
kraju. Istniejące bowiem w róĪnych dokumentach rządowych zapisy (np. Strategia
BezpieczeĔstwa Narodowego z 2007 r.) są zbyt ogólnikowe. NadziejĊ budzą jednak
realizowane przez polskie wáadze prace nad porządkowaniem obowiązujących dokumentów strategicznych5, w trakcie których kwestie te powinny byü wziĊte powaĪnie pod rozwagĊ.
W tym kontekĞcie naleĪy zastanowiü siĊ nad dwoma zasadniczymi pytaniami.
Po pierwsze, jaki wpáyw na stan bezpieczeĔstwa Unii Europejskiej bĊdzie wywieraü postĊpujące ocieplenie klimatu? Po drugie, jakich dziaáaĔ naleĪaáoby oczekiwaü ze strony polskich wáadz w ramach prowadzonej polityki bezpieczeĔstwa, aby
nasze paĔstwo mogáo efektywnie przeciwdziaáaü negatywnym skutkom zmian klimatycznych?

ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi
PostĊpujące ocieplenie klimatu, ze wzglĊdu na moĪliwe konsekwencje polityczne, ekonomiczne oraz spoáeczne, stanowi powaĪne wyzwanie zarówno dla
poszczególnych paĔstw, jak i caáego systemu bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego.
ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi charakteryzują siĊ bowiem dáugotrwaáoĞcią, wielowymiarowoĞcią oddziaáywania, a takĪe globalnym obszarem
wystĊpowania. Szczególnie interesujące analizy dotyczące wpáywu efektu cieplarnianego na bezpieczeĔstwo paĔstw zostaáy opracowane przez Center for Naval
Analyses6 oraz National Intelligence Council7. BĊdą one takĪe stanowiáy punkt wyjĞcia dla dalszych rozwaĪaĔ.
WĞród potencjalnych nastĊpstw zmian klimatycznych destabilizujących bezpieczeĔstwo poszczególnych paĔstw wskazuje siĊ przede wszystkim na:
• Ograniczenia w dostĊpie do wody
Wzrost temperatury związany z ociepleniem klimatu bĊdzie wpáywaá na poziom
opadów atmosferycznych oraz szybkoĞü topnienia lodowców górskich, co odbije siĊ równieĪ na dostĊpnych zasobach wody pitnej. Istotne znaczenie ma zwáaszcza ten ostatni
proces, poniewaĪ co najmniej poáowa iloĞci wody spoĪywanej przez okoáo 40 proc.
populacji ludzkiej bierze siĊ z letnich roztopów lodowców górskich. PostĊpujący
wzrost temperatury moĪe spowodowaü ich zanik w ciągu nastĊpnych dekad. NaleĪy
takĪe zauwaĪyü, Īe np. w Azji kilka gáównych rzek (Indus, Ganges, Mekong, Jangcy,
5
Zob. Plan porządkowania strategii rozwoju – tekst uwzglĊdniający dokonaną w dniu 10 marca 2010 r.
reasumpcjĊ decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/
Polityka_rozwoju/System_zarzadzania_rozwojem/).
6
Center for Naval Analyses (CNA) – powstaáy w trakcie II wojny Ğwiatowej amerykaĔski rządowy instytut
badawczo-rozwojowy, którego celem jest realizowanie projektów naukowych na rzecz Marynarki Wojennej USA
oraz Korpusu Piechoty Morskiej. CNA zajmuje siĊ takĪe prowadzeniem badaĔ i analiz na rzecz innych agend
paĔstwowych oraz wojskowych. Jednym z efektów tych prac jest raport z 2007 r. dotyczący wpáywu zmian klimatycznych na bezpieczeĔstwo USA – National Security and the Threat of Climate Change.
7
Narodowa Rada Wywiadu National Intelligence Council (NIC) – powstaáa w 1979 r. Stanowi – w ramach
Wspólnoty Wywiadowczej USA – centrum do spraw Ğrednio- i dáugoterminowego planowania strategicznego. Jednym z najwaĪniejszych dokumentów opracowywanych przez NIC jest tzw. Raport Globalny
(Global Brie¿ng) zawierający potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji polityczno-gospodarczo-spoáecznej na Ğwiecie. Aktualny raport Global Trends 2025: A Transformed World.
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Huangho) ma swoje Ĩródáo w Himalajach. Znajduje siĊ tam trzeci co do wielkoĞci – po
Antarktydzie oraz Grenlandii – masyw lodowcowy. JeĪeli na skutek ocieplenia klimatu
jego wielkoĞü zaczĊáaby siĊ szybko zmniejszaü, bĊdzie to miaáo katastrofalne skutki dla
duĪej czĊĞci Azjatów, poniewaĪ zostaliby oni w znacznym stopniu pozbawieni dostĊpu
do wody.8
Wedáug danych przedstawionych przez National Intelligence Council9 obecnie
21 paĔstw – zamieszkanych przez okoáo 600 mln osób – ma problemy z dostĊpem do
wody pitnej. Do 2025 r. liczba ta wzroĞnie do 36 krajów, w których Īyje okoáo 1,4 mld
ludzi. W grupie tej znajdą siĊ m.in.: Burundi, Kolumbia, Etiopia, Erytrea, Malawi,
Pakistan oraz Syria. Proces ten bĊdzie siĊ pogáĊbiaá z powodu rolnictwa krajów rozwijających siĊ, które ze wzglĊdu na swoją nieefektywnoĞü zuĪywa bardzo duĪe iloĞci wody.
• Zmniejszenie produkcji rolnej
Zmiany klimatyczne bĊdą miaáy takĪe istotny wpáyw na poziom globalnej produkcji rolnej. Wedáug danych Earth Policy Institute kaĪdy wzrost temperatury o 1°C
powyĪej aktualnej Ğredniej spowoduje spadek zbiorów zbóĪ o 10 proc.10 W poáączeniu
z prognozami Banku ĝwiatowego przewidującymi, Īe do 2030 r. na Ğwiecie zapotrzebowanie na ĪywnoĞü zwiĊkszy siĊ o poáowĊ, daje to dosyü niepokojący obraz przyszáoĞci,
w której moĪe dochodziü do powaĪnych konÀiktów miĊdzypaĔstwowych na tym tle.
Dotyczy to przede wszystkim subkontynentu indyjskiego oraz Afryki Subsaharyjskiej,
gdzie juĪ teraz wystĊpują istotne problemy w tym zakresie.
• Choroby zakaĨne i inne problemy zdrowotne
Ocieplenie klimatu spowoduje, Īe zwiĊkszy siĊ obszar wystĊpowania chorób
zakaĨnych przenoszonych na przykáad przez owady – dotyczy to przede wszystkim
gorączki Denga11 oraz malarii. MoĪe to szczególnie negatywnie oddziaáywaü na poziom
bezpieczeĔstwa w regionach geogra¿cznych, gdzie do tej pory nie istniaáy tego rodzaju
zagroĪenia, i powodowaü powstawanie nowych napiĊü miĊdzynarodowych12.
• Wzrost poziomu mórz i oceanów
Wzrost temperatury oraz związany z tym proces topnienia lodowców nie pozostanie bez wpáywu na poziom mórz i oceanów. Jego potencjalnymi konsekwencjami są
przesiedlenia ludnoĞci na ogromną skalĊ – tym bardziej, Īe okoáo dwie trzecie ludnoĞci
Īyje w pobliĪu linii brzegowej mórz i oceanów13. Zjawisko to stanowi takĪe zagroĪenie
dla infrastruktury, która odgrywa kluczową rolĊ w funkcjonowaniu zarówno gospodarek poszczególnych paĔstw, jak i globalnego systemu ekonomicznego. Na potencjalne
zniszczenie naraĪone są waĪne porty morskie (np. Hong Kong, Rotterdam), a takĪe
leĪące na wybrzeĪach oĞrodki przemysáowe oraz zakáady energetyczne.
W sferze bezpieczeĔstwa wymienione czynniki bĊdą potĊgowaáy istniejące juĪ
negatywne zjawiska, a takĪe powodowaáy powstawanie zupeánie nowych rodzajów
konÀiktów.
8

National Security and the Threat of Climate Change, Virginia 2007, CNA Corporation, s. 15.
Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, s. 51.
10
L. R. Brown, World Grain Stocks Fall to 57 Days of Consumption: Grain Prices Starting to Rise, http://
www.earth-policy.org/index.php?/indicators/C54/.
11
Potencjalnie Ğmiertelna wirusowa choroba odzwierzĊca, przyjmująca postaü gorączki krwotocznej,
wystĊpująca u ludzi i niektórych maáp. Patogenem odpowiedzialnym za wywoáanie choroby są wirusy dengi
przenoszone przez owady, np. komary (http://pl.wikipedia.org/wiki/Denga).
12
National Security and the Threat of..., s. 15.
13
TamĪe, s. 16.
9
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Zmiany klimatyczne a bezpieczeĔstwo Unii Europejskiej
W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, iĪ paĔstwa Unii Europejskiej (UE) –
w porównaniu do innych regionów globu – bĊdą w stanie relatywnie dobrze poradziü
sobie z bezpoĞrednimi efektami zmian klimatycznych14. Związane jest to z kilkoma czynnikami. WiĊkszoĞü krajów UE poáoĪona jest w umiarkowanej stre¿e klimatycznej, przez
co skutki globalnego ocieplenia – przynajmniej przez okres kilkudziesiĊciu lat – nie bĊdą
aĪ tak bolesne. Dodatkowym atutem jest wysoki poziom rozwoju przemysáowego paĔstw
tego obszaru oraz integracji polityczno-gospodarczej miĊdzy nimi. DziĊki temu bĊdą one
posiadaáy niezbĊdne Ğrodki ¿nansowe oraz technologiczne do przeciwdziaáania ewentualnym negatywnym zmianom Ğrodowiskowym. Czáonkowstwo w Unii Europejskiej
pozwoli im równieĪ wykorzystaü istniejące w ramach Unii mechanizmy wspóápracy
i pomocy – jest to bardzo waĪny aspekt, poniewaĪ przeciwdziaáanie potencjalnym skutkom zmian klimatycznych przekracza moĪliwoĞci pojedynczych paĔstw.
Niemniej jednak istotnym, bezpoĞrednim zagroĪeniem dla bezpieczeĔstwa krajów Unii pozostaje wzrost poziomu mórz i oceanów, który moĪe doprowadziü do zalania silnie uprzemysáowionych obszarów nabrzeĪnych (Holandia, Belgia, Niemcy, Wáochy,
Grecja, Polska). Rosnąca temperatura spowoduje takĪe przenoszenie produkcji rolnej na
póánoc Europy, poniewaĪ w basenie Morza ĝródziemnego nie bĊdzie dla niej odpowiednich warunków. Pojawi siĊ równieĪ problem dostĊpnoĞci zasobów wodnych, który dotyczy takĪe Polski, gdyĪ polskie zasoby zaliczają siĊ najmniejszych w Europie. Niedoborem
wody objĊty jest obszar ponad 100 tys. km² naszego kraju. TakĪe pod wzglĊdem moĪliwoĞci jej magazynowania w zbiornikach retencyjnych, wynoszących 5 proc. przeciĊtnego
rocznego odpáywu, Polska odstaje od paĔstw Europy Zachodniej o zbliĪonych warunkach
geogra¿cznych, gdzie magazynuje siĊ 15 proc. przeciĊtnego rocznego odpáywu15.
NajwiĊkszym wyzwaniem dla bezpieczeĔstwa Unii Europejskiej bĊdzie jednak
zmierzenie siĊ ze skutkami spoáeczno-politycznymi zmian klimatycznych w innych
regionach globu. Chodzi tu przede wszystkim o:
• Wzrost liczby „paĔstw upadáych”
Ze wzglĊdu na rozmiar potencjalnych i trudnych do przewidzenia zmian ocieplenie klimatu bĊdzie stanowiáo powaĪne wyzwanie dla systemów spoáeczno-gospodarczych poszczególnych paĔstw. Dotyczy to zwáaszcza krajów rozwijających siĊ, w których systemy te są dopiero na etapie budowy. Dodatkowe obciąĪenia spowodowane skutkami zmian klimatycznych – jak brak dostĊpu do wody czy zmniejszenie areaáu upraw
rolnych – mogą doprowadziü do kryzysu albo nawet zaáamania siĊ systemów. W konsekwencji niemoĪnoĞü zaspokojenia przez wáadze podstawowych potrzeb egzystencjalnych
ludnoĞci oraz zagwarantowania poczucia bezpieczeĔstwa, moĪe popychaü spoáeczeĔstwa
tych paĔstw w stronĊ ekstremizmu politycznego bądĨ dáugoletniej wojny domowej (vide
sytuacja w Sudanie).
• Terroryzm
Terroryzm jest obecnie jednym z najwiĊkszych zagroĪeĔ dla bezpieczeĔstwa
paĔstw Zachodu. Jego znaczenie bĊdzie rosáo, poniewaĪ umoĪliwia on, w relatywnie
tani oraz efektywny sposób, wprowadzenie zaatakowanego spoáeczeĔstwa w stan niepo14
Zob. m.in. A. Giddens, Klimatyczna…; H. Welzer, Wojny klimatyczne, Warszawa 2010; National Security
and the Threat of Climate Change; Global Trends 2025: A Transformed World.
15
R. Kweüka, M. Gryga, Siáy specjalne w kontekĞcie wspóáczesnych zagroĪeĔ, Warszawa 2002, AON,
s. 59-60.
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koju. Zmiany klimatyczne i nierównomierne rozáoĪenie ich skutków spoáeczno-gospodarczych bĊdą tylko potĊgowaáy to zjawisko, stanowiąc dla antyzachodnich organizacji terrorystycznych kolejny argument potwierdzający sáusznoĞü prowadzonych dziaáaĔ.
• Wojny permanentne
Wojny permanentne są innowacyjnym typem zorganizowanej przemocy, który
w ostatnich latach wyksztaáciá siĊ przede wszystkim w Afryce. Wedáug H. Welzera16
cechą charakterystyczną tego rodzaju konÀiktu jest brak moĪliwoĞci wyodrĊbnienia
stanu wojny i pokoju, które nakáadają siĊ wzajemnie na siebie. Nie moĪna równieĪ
odróĪniü przemocy prawomocnej od przestĊpczej. Aktorami prowadzącymi dziaáania
zbrojne nie są paĔstwa, ale quasi-paĔstwa bądĨ prywatne organizacje przestĊpcze i ludnoĞü cywilna. Pojawiają siĊ równieĪ tzw. wáadcy wojny (Warlords), którzy organizują
Ğrodki przemocy sáuĪące utrzymaniu wáadzy najzasobniejszych grup, przestĊpczej eksploatacji surowców (…), albo teĪ produkcji i dystrybucji narkotyków17. Dlatego teĪ nie są
oni w najmniejszym stopniu zainteresowani przerwaniem toczących siĊ walk. Zmiany
klimatyczne bĊdą prowadziáy do coraz czĊstszego pojawiania siĊ tego typu konÀiktów – na co dodatkowy wpáyw bĊdzie wywieraá proces upadku paĔstw i demonopolizacji prawa do uĪywanie przez nie przemocy 18.
• KonÀikty ekologiczne
Efekt cieplarniany bĊdzie oddziaáywaá na ¿zyczne podstawy istnienia poszczególnych paĔstw – dotyczy to zwáaszcza dostĊpu do wody oraz ĪywnoĞci. De¿cyt tych
strategicznych zasobów moĪe zdestabilizowaü caáe spoáeczeĔstwa oraz uniemoĪliwiü
jej dalszy rozwój. BĊdzie takĪe prowadziá do eskalacji napiĊü miĊdzynarodowych na
tym tle. Pojawią siĊ tzw. konÀikty ekologiczne rozumiane jako konÀikty zaostrzone
bądĨ przyspieszone na skutek niemoĪliwego do odtworzenia zniszczenia zasobów19.
Dotyczy to zwáaszcza regionów, w których juĪ teraz wystĊpują takie problemy (Bliski
Wschód, Afryka Subsaharyjska).
Jako przykáad potencjalnego obszaru konÀiktu, który ze wzglĊdu na zmiany klimatyczne moĪe wymagaü zaangaĪowania paĔstw Unii Europejskiej, wskazuje siĊ ArktykĊ.
Od 1978 r. prowadzone są badania satelitarne, na podstawie których stwierdzono, Īe
w ciągu dekady Ğrednia roczna gruboĞü jej pokrywy lodowej zmniejsza siĊ o 3 proc.
Skrajnie negatywne prognozy American Geophysical Union z 2007 r. wskazują, Īe zniknie ona do 2030 r.20 Doprowadziáoby to do otwarcia nowych morskich szlaków handlowych np. podróĪ z Azji do Europy byáaby krótsza o okoáo 5000 mil morskich. Co
wiĊcej, wedáug róĪnych szacunków, pod pokrywą lodową Arktyki moĪe znajdowaü siĊ
okoáo 25 proc. Ğwiatowych zasobów ropy i gazu21. Czynniki te powodują, Īe obszar ten juĪ
teraz stanowi koĞü niezgody pomiĊdzy paĔstwami regionu, czyli Rosją, Norwegią, USA,
Kanadą oraz Danią. Dodatkowo sytuacjĊ zaogniają m.in. zapisy rosyjskiej strategii doty16
Harald Welzer – niemiecki psycholog spoáeczny specjalizujący siĊ w problematyce konÀiktów zbrojnych,
historii nazizmu, a takĪe procesów związanych z budowaniem toĪsamoĞci zbiorowej. Obecnie peáni funkcjĊ dyrektora Centrum Interdyscyplinarnych BadaĔ nad PamiĊcią (Center for Interdisciplinary Memory
Research) w Esssen. Jest takĪe wykáadowcą na Uniwersytecie w Witten/Herdecke (podano za http://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Welzer).
17
H. Welzer, Wojny…, s. 118.
18
TamĪe, 113-125.
19
A. Carius, D. Tänzler, J. Winterstein, Weltkarte von Umweltkon¿lkten - Ansätze zu einer Typologisierung,
Berlin 2009, w: H. Welzer, Wojny…, s. 134.
20
A. Giddens, Klimatyczna…, s. 26-29.
21
J. Prus-Wojciechowska, M. Szymaniak, PaĔstwa dzielą ArktykĊ, rp.pl, 23 IX 2010.
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czącej Arktyki22. W pochodzącym z 2008 r. dokumencie stwierdzono, iĪ jest ona traktowana jako strategiczna baza zasobów Federacji Rosyjskiej. Gáównymi priorytetami polityki rosyjskiej bĊdzie systematyczne zwiĊkszanie znaczenia ekonomicznego tego regionu
oraz umacnianie w nim obecnoĞci wojskowej. Zadanie to bĊdzie realizowane przez wáadze rosyjskie w trzech etapach i – wedáug autorów strategii – ma zakoĔczyü siĊ w 2020 r.
W tym kontekĞcie naleĪy pozytywnie oceniü podpisanie 15 wrzeĞnia 2010 r. w MurmaĔsku
przez RosjĊ oraz NorwegiĊ umowy o wytyczeniu granicy morskiej i wspóápracy na Morzu
Barentsa oraz Oceanie Arktycznym, która zakoĔczyáa 40-letni spór terytorialny pomiĊdzy tymi krajami. MoĪe to bowiem sugerowaü, Īe wáadze Federacji Rosyjskiej bĊdą stawiaáy raczej na dialog z innymi paĔstwami tego regionu23.
WaĪnym problemem pozostaje równieĪ zjawisko masowej „migracji klimatycznej” do UE z paĔstw Maghrebu, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej.
Wedáug niektórych ocen do poáowy XXI w. pojawi siĊ ok. 200 mln tzw. migrantów
klimatycznych24. Wysoki poziom Īycia oraz mniejsza wraĪliwoĞü na bezpoĞrednie
skutki globalnego ocieplenia moĪe spowodowaü, Īe paĔstwa unijne staną siĊ celem
ruchów migracyjnych na niespotykaną dotychczas skalĊ. Jak takie ruchy mogą wpáynąü na sytuacjĊ wewnĊtrzną Unii Europejskiej i jej relacje z otoczeniem miĊdzynarodowym, przedstawiá w interesujący sposób H. Welzer25. Wedáug badacza zmiany klimatyczne wywrą najbardziej negatywne skutki spoáeczno-polityczne w paĔstwach juĪ
obecnie przeĪywających gáĊboki kryzys, prowadząc do powaĪnych konÀiktów (dotyczy to zwáaszcza krajów afrykaĔskich). Narastająca przemoc bĊdzie jednym z gáównych
czynników powodujących wzrost liczby uchodĨców migrujących zarówno wewnątrz
kontynentu afrykaĔskiego, jak i opuszczających caákowicie kontynent. ZwiĊkszający
siĊ napáyw nielegalnych imigrantów do paĔstw UE doprowadzi do zaostrzenia polityki
bezpieczeĔstwa tych krajów, a tym samym do wzmocnienia roli siá zbrojnych oraz organów bezpieczeĔstwa. Ponadto nierówny rozdziaá skutków globalnego ocieplenia spotĊguje antyzachodni terroryzm. Odpowiedzią na to bĊdzie zaostrzenie Ğrodków kontrolnych (np. intensy¿kacja dziaáaĔ inwigilacyjnych) przez paĔstwa UE, z czym powiązane jest ograniczenie obszarów wolnoĞci obywatelskich, a czĊĞciowo równieĪ zasad
demokratycznych. Rosnąca nielegalna imigracja oraz zagroĪenie terroryzmem spowodują ewolucjĊ spoáecznego odbioru sytuacji, co w konsekwencji doprowadzi do zmian
obowiązujących norm spoáecznych i standardów normalnoĞci. Coraz czĊĞciej bĊdą
akceptowane przez opiniĊ publiczną radykalne rozwiązania istniejących problemów
bezpieczeĔstwa, w wyniku czego mogą pojawiü siĊ zupeánie nowe konÀikty. To báĊdne
koáo przedstawione przez H. Welzera pokazuje, jak zjawisko „migracji klimatycznej”
moĪe doprowadziü do ograniczenia zasad demokratycznego paĔstwa prawa i wolnoĞci
obywatelskich, a takĪe stanowiü Ĩródáo nowych, nie do koĔca dających siĊ przewidzieü,
problemów. Dlatego tak waĪną kwestią jest wypracowanie przez paĔstwa UE skutecznej polityki integracyjnej zarówno wobec legalnych, jak i nielegalnych imigrantów. Nie
22

Osnovy gosudarstvennoi polityki Rossiiskoi Federatsii v Arktike na period do 2020 goda i dalneishuyu
perspektivu (www.scrf.gov.ru/documents/98.html).
23
O tym, że napięcie w regionie Arktyki będzie w przyszłości rosło świadczy też wypowiedź wicepremiera
Federacji Rosyjskiej, Siergieja Iwanowa, który 6 lipca br. zapowiedział, że w 2012 r. Rosja oficjalnie zwróci
się do ONZ z wnioskiem o rozszerzenie jej granic na tym obszarze. Ponadto Minister Obrony Rosji, Anatolij
Serdjukow, oĞwiadczyá, iĪ do MurmaĔska zostaną wysáane dwie brygady wojskowe, w tym jednostki specjalne. Ich celem bĊdzie ochrona interesów rosyjskich w regionie.
24
Global Trends 2025: A Transformed World..., s. 53.
25
H. Welzer, Wojny..., s. 202-203.
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chodzi tu tylko o kontekst poĞrednich skutków zmian klimatycznych, ale równieĪ problem demogra¿czny, z którym Europa bĊdzie musiaáa poradziü sobie w przyszáoĞci.
Istotną kwestią są takĪe – paradoksalnie – regionalne programy redukcji emisji gazów cieplarnianych, które czĊsto nie uwzglĊdniają moĪliwoĞci oraz specy¿ki
poszczególnych paĔstw. W przypadku Unii Europejskiej mogą one stanowiü Ĩródáo
nowych napiĊü pomiĊdzy paĔstwami czáonkowskimi oraz negatywnie oddziaáywaü
na ich bezpieczeĔstwo ekonomiczne. Chodzi tu przede wszystkim o zgáaszany przez
KomisjĊ Europejską program przeciwdziaáania zmianom klimatycznym. Aktualnie
zakáada on redukcjĊ emisji dwutlenku wĊgla przez paĔstwa UE o 20 proc. do 2020 r.,
co w praktyce oznacza dla nich wydatki szacowane przez ekspertów na poziomie okoáo
48 mld euro rocznie. Szczególnie trudne jest poáoĪenie Polski, gdzie ok. 97 proc. energii jest wytwarzane w procesie spalania wĊgla. Dodatkowo 7 lipca 2010 r. Parlament
Europejski przyjąá dyrektywĊ o emisjach przemysáowych, w której od 2016 r. wprowadzono nowe normy zmniejszające Ğrednio o poáowĊ emisjĊ dwutlenku siarki, tlenków
azotu oraz pyáów z ponad 52 tys. zakáadów przemysáowych UE, w tym okoáo 2 tys.
z naszego kraju. Wedáug szacunków resortu Ğrodowiska polski przemysá – po uwzglĊdnieniu przyjĊtych rozwiązaĔ – bĊdzie musiaá do 2016 r. wykonaü inwestycje dostosowujące do nowych przepisów za okoáo 20,2 mld euro26. Biorąc pod uwagĊ trwający
kryzys ekonomiczny, de¿cyt budĪetowy paĔstwa oraz kruchoĞü wzrostu gospodarczego, te dodatkowe zobowiązania mogą mieü negatywny wpáyw na polską gospodarkĊ.
W podobnej sytuacji znaleĨli siĊ teĪ inni nowi czáonkowie UE, co moĪe prowadziü
do konÀiktów politycznych pomiĊdzy nimi a paĔstwami „starej 15”. NaleĪy pamiĊtaü
o tym, Īe kraje Europy Zachodniej posiadają nowoczeĞniejszy pod wzglĊdem technologicznym przemysá, oparty takĪe na energii atomowej, przez co áatwiej bĊdzie im siĊ
dostosowaü do nowych wymagaĔ. Po ich stronie znajduje siĊ takĪe wiĊksza konkurencyjnoĞü ekonomiczna, poniewaĪ posiadają potrzebne technologie oraz patenty, za które
mogą sobie kazaü sáono páaciü. JuĪ obecnie w UE dochodzi do duĪych rozbieĪnoĞci na
tle przeciwdziaáania zmianom klimatycznym, czego przykáadem moĪe byü gáosowanie w parlamencie unijnym nad rezolucją o kontroli elektrowni atomowych. W kwietniu 2011 r. europosáowie odrzucili jej projekt, co wedáug pojawiających siĊ komentarzy
pokazuje, jak silny jest podziaá wĞród paĔstw czáonkowskich w sprawie przyszáoĞci energetyki w Europie. Szczególne kontrowersje wzbudziáy propozycje zwiĊkszenia obowiązku redukcji emisji dwutlenku wĊgla, który miaáby objąü wszystkie kraje
Unii. Znalazáy siĊ wĞród nich m.in. wnioski o ograniczenie emisji dwutlenku wĊgla
o 30 proc. w perspektywie do 2020 r. oraz zapis mówiący o tym, aby w 2030 r. UE zmniejszyáa emisjĊ dwutlenku wĊgla o 45 proc., a do 2050 r. funkcjonowaáa tzw. gospodarka
bezemisyjna. Komentatorzy oceniają te propozycje jako bardziej skrajne, niĪ zgáoszone
w marcu tego roku przez KomisjĊ ds. Klimatu27. Innym aspektem omawianych kwestii są pojawiające siĊ sygnaáy Ğwiadczące o tym, iĪ w handlu prawami do emisji dwutlenku wĊgla w naszym kraju coraz wiĊkszą rolĊ odgrywa rosyjski Gazprom. WartoĞü
polskiego rynku EUA (EUA to prawo do emisji, które jest przydzielane krajom czáonkowskim Unii Europejskiej – przyp. red.) szacowana jest na ponad 3 mld zá. Eksperci
oceniają, iĪ spóáka chce wykorzystaü ten fakt i w ten sposób ¿nansowaü swoje inwestycje. Nie moĪna jednak wykluczyü sytuacji, Īe Gazprom, po osiągniĊciu dominująUnia podnosi wyĪej ekologiczną poprzeczkĊ dla ¿rm, „Rzeczpospolita”, 8.07.2010 r.
A. àakoma, Europosáowie odrzucili rezolucjĊ o kontroli elektrowni atomowych, „Rzeczpospolita”,
8.04.2011 r.
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cej pozycji na rynku EUA w Polsce, bĊdzie wykorzystywany przez Kreml jako kolejny
instrument nacisku ekonomicznego wobec naszego kraju28.
Warto równieĪ poruszyü problem istniejącego konÀiktu cywilizacyjnego pomiĊdzy
bogatą „Póánocą”, a biednym „Poáudniem”, który wraz z pogáĊbianiem siĊ zmian klimatycznych moĪe wybuchnąü z nową siáą. PaĔstwa „Póánocy” uwaĪają bowiem, Īe jedną z
przyczyn globalnego ocieplenia jest szybki przyrost naturalny ludnoĞci „Poáudnia” oraz
jego gwaátowny wzrost gospodarczy, który nie uwzglĊdnia czynników ekologicznych.
Z kolei kraje rozwijające siĊ wskazują na nadmierny konsumpcjonizm „Póánocy” i jego
związek z „efektem cieplarnianym”. Ponadto „Poáudnie” traktuje rozwój ekonomiczny
jako najlepszy Ğrodek do walki z ociepleniem klimatu, poniewaĪ silniejsza oraz nowoczeĞniejsza gospodarka bĊdzie produkowaáa mniej szkodliwych dla Ğrodowiska gazów cieplarnianych. Natomiast propozycje odpáatnego wprowadzania niskowĊglowych technologii przemysáowych – z czym związany bĊdzie wolniejszy wzrost gospodarczy – postrzegane są jako próby utrzymania globalnego status quo, a takĪe dalszego uzaleĪnienia ekonomicznego od paĔstw „Póánocy”29.

Globalne ocieplenie a polska polityka bezpieczeĔstwa
ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi mogą byü wyzwaniem, z jakim
nie mieliĞmy do czynienia w dotychczasowej historii ludzkoĞci. Skala tego zjawiska
i jego potencjalne efekty bĊdą wymagaáy zarówno szerokiej wspóápracy miĊdzynarodowej, jak i odpowiednich dziaáaĔ zapobiegawczych podejmowanych na poziomie
poszczególnych paĔstw. Dlatego problem ten powinien zostaü uwzglĊdniony w polityce
bezpieczeĔstwa RP.
W sferze stosunków miĊdzynarodowych moĪe to oznaczaü aktywne uczestnictwo
Polski w inicjatywach miĊdzynarodowych, których celem jest przeciwdziaáanie globalnemu ociepleniu. Dotyczy to zwáaszcza lobbowania na rzecz pomocy gospodarczej dla
krajów rozwijających siĊ (transfer technologii, likwidacja zadáuĪenia, subsydia ¿nansowe), które samodzielnie nie bĊdą w stanie poradziü sobie z tym wyzwaniem. Na forum
UE polskie wáadze powinny dąĪyü do zainicjowania prac nad nową koncepcją unijnej
polityki imigracyjnej, która bĊdzie uwzglĊdniaáa zjawisko „migracji klimatycznej”.
Ponadto Polska powinna staraü siĊ, aby w regionalnych oraz globalnych programach
przeciwdziaáania zmianom klimatycznym uwzglĊdniano potrzeby i interesy mniej rozwiniĊtych krajów, dla których przejĞcie - w relatywnie krótkim czasie - na niskowĊglowe
technologie przemysáowe oznacza bardzo duĪe obciąĪenia ekonomiczne groĪące ich dalszemu rozwojowi gospodarczemu. W konsekwencji moĪe to stanowiü czynnik zniechĊcający do dziaáaĔ w tym zakresie.
Polskie wáadze mogáyby równieĪ wykorzystaü czáonkowstwo w NATO do opracowania przez Sojusz Póánocnoatlantycki tzw. planów ewentualnoĞciowych uwzglĊdniających wpáyw zmian klimatycznych na bezpieczeĔstwo paĔstw czáonkowskich.
WaĪnym elementem bĊdą programy wojskowych operacji humanitarnych. Ich rola
znacznie wzroĞnie, biorąc pod uwagĊ skalĊ i skutki potencjalnych katastrof naturalnych
spowodowanych globalnym ociepleniem.
Zmian bĊdzie takĪe wymagaáa polityka bezpieczeĔstwa realizowana na poziomie
krajowym. Interesującym punktem odniesienia moĪe byü koncepcja paĔstwa zabezpie28
29

Gazprom handluje prawami do emisji dwutlenku wĊgla CO2 , „Dziennik Gazeta Prawna”, 18.02.2011.
Szerzej zob. M. PietraĞ, BezpieczeĔstwo ekologiczne w Europie…, s. 146-149.
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czającego stworzona przez Anthonego Giddensa. Zgodnie z nią tylko paĔstwo posiada
niezbĊdne Ğrodki materialne i instrumenty prawne, a takĪe jest w stanie skutecznie
koordynowaü przedsiĊwziĊcia w zakresie przeciwdziaáania zmianom klimatycznym.
Dlatego powinno staü siĊ gwarantem realizacji odpowiednich dziaáaĔ oraz stale nadzorowaü ich wykonanie.
W tym kontekĞcie polskie wáadze powinny rozwaĪyü umieszczenie kwestii globalnego ocieplenia wĞród priorytetów politycznych kluczowych z punktu widzenia interesu i bezpieczeĔstwa RP. PoĪądany jest szeroki konsensus miĊdzy gáównymi siáami politycznym kraju, który pozwoliáby na opracowanie oraz wdroĪenie dáugofalowej strategii
dziaáaĔ w tym zakresie, a takĪe jej stabilną realizacjĊ. Warto równieĪ rozwaĪyü stworzenie – na wzór brytyjskiego Komitetu ds. Zmiany Klimatycznej30 – instytucji, która
posiadaáaby uprawnienia doradcze w zakresie prowadzenia polityki klimatycznej przez
wáadze paĔstwowe, a byü moĪe takĪe kompetencje kontrolne, co pozwoliáoby na zwiĊkszenie skutecznoĞci jej dziaáaĔ. Potrzebna jest takĪe kampania spoáeczna uĞwiadamiająca
potencjalne zagroĪenia związane z „efektem cieplarnianym”, z czym moĪe byü związana
koniecznoĞü zmian w systemie edukacyjnym. Celem powinna byü bowiem mody¿kacja
nastawienia spoáeczeĔstwa do tego problemu, co przyniosáoby pozytywne skutki ekonomiczne w postaci m.in. przeobraĪenia zachowaĔ konsumpcyjnych, a takĪe zmniejszenia
marnotrawstwa energii i wody.
NaleĪy równieĪ spróbowaü zintegrowaü problem zmian klimatycznych i ich wpáywu
na bezpieczeĔstwo paĔstwa z innymi rodzajami ryzyka wystĊpującymi na poziomie lokalnym, krajowym oraz miĊdzynarodowym. Przy czym nie moĪna ograniczyü siĊ wyáącznie do diagnozy, ale konieczne jest opracowanie konkretnych dziaáaĔ zapobiegawczych
i adaptacyjnych. W tym celu niezbĊdna jest wspóápraca z krajowymi oraz zagranicznymi
instytucjami naukowo-badawczymi, a takĪe stworzenie map ryzyka klimatycznego dla
poszczególnych regionów Polski.
Ambitnym zadaniem dla polskich wáadz moĪe byü równieĪ promowanie konwergencji gospodarczej – czyli uĞwiadomienie związku miĊdzy stosowaniem niskowĊglowych
technologii przemysáowych a wiĊkszą konkurencyjnoĞcią ekonomiczną. Dotyczy to takĪe
dziaáaĔ na rzecz poprawy wydajnoĞci energetycznej. Aby osiągnąü te cele, konieczne
mogą byü zmiany ¿skalno-systemowe (m.in. ulgi podatkowe, subsydia ¿nansowe, zmiany
w systemie ubezpieczeniowym) zachĊcające do wdraĪania tych rozwiązaĔ31. Poza zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych przyniosáoby to jeszcze inny pozytywny efekt dla
polskiej gospodarki, jakim byáaby dywersy¿kacja Ĩródeá energii.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziü, Īe globalne ocieplenie moĪe byü jednym
z najwaĪniejszych wyzwaĔ, z którym bĊdzie musiaáa zmierzyü siĊ Unia Europejska w XXI
wieku Po pierwsze związane jest to ze skalą tego zjawiska, które swoim zasiĊgiem obejmie wszystkie czĊĞci globu. Po drugie efekt cieplarniany bĊdzie oddziaáywaá na ¿zyczne
podstawy istnienia poszczególnych paĔstw, co w konsekwencji moĪe prowadziü do eskalacji napiĊü miĊdzy nimi, a takĪe pojawienia siĊ powaĪnych konÀiktów miĊdzynarodowych.
30
Komitet ds. Zmiany Klimatycznej zostaá powoáany w 2008 r. na mocy Climate Change Act. Jego zadaniem jest doradzanie rządowi brytyjskiemu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zob. szerzej:
A. Giddens, Klimatyczna…, s. 90-98.
31
TamĪe, s.140 i nast.
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Poruszone w artykule problemy nie wyczerpują tematu zmian klimatycznych i ich
wpáywu na bezpieczeĔstwo UE. Niemniej jednak mogą one posáuĪyü za punkt wyjĞcia do
dalszej dyskusji w tym zakresie. W tym kontekĞcie kluczowego znaczenia nabiera kwestia podejĞcia instytucji krajowych do problemu globalnego ocieplenia. Od tego bowiem
zaleĪy, czy bĊdziemy w stanie sobie z nim poradziü. Dlatego najwaĪniejszym zadaniem
jest przezwyciĊĪenie tzw. paradoksu Giddensa polegającego na tym, Īe dopóki zagroĪenia powodowane przez globalne ocieplenie nie są namacalne, bezpoĞrednie lub widoczne
w Īyciu codziennym, to bez wzglĊdu na to, jak powaĪne mogą siĊ wydawaü, ludzie bĊdą
siedzieü z zaáoĪonymi rĊkami i nie zrobią z nimi nic konkretnego32. Dotyczy to zarówno
mentalnoĞci zwykáych obywateli, jak i elit politycznych. JeĪeli nie uda siĊ przeáamaü tej
bariery, nie bĊdzie moĪliwe prowadzenie skutecznych dziaáaĔ w tym zakresie.

Streszczenie
Globalne ocieplenie moĪe stanowiü powaĪne wyzwanie zarówno dla poszczególnych paĔstw, jak i caáego systemu bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego. W artykule podjĊto próbĊ oceny jego wpáywu na stan bezpieczeĔstwa UE oraz wskazania ewentualnych
dziaáaĔ adaptacyjno-prewencyjnych w ramach polskiej polityki bezpieczeĔstwa, które
uwzglĊdniaáyby ten problem.
ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi w sferze bezpieczeĔstwa bĊdą
wzmacniaáy intensywnoĞü oraz skalĊ obecnie wystĊpujących negatywnych zjawisk oraz
mogą spowodowaü powstawanie zupeánie nowych rodzajów konÀiktów. Chodzi tu przede
wszystkim o: wzrost liczby „paĔstw upadáych”, terroryzm, tzw. wojny permanentne oraz
konÀikty ekologiczne. Jednak najwiĊkszym wyzwaniem dla bezpieczeĔstwa UE bĊdzie
zmierzenie siĊ ze skutkami spoáeczno-politycznymi zmian klimatycznych w innych regionach globu. Jako przykáad problemów, które ze wzglĊdu na zmiany klimatyczne mogą
wpáywaü na bezpieczeĔstwo paĔstw Unii Europejskiej, w artykule wskazano: potencjalny
konÀikt w rejonie Arktyki, kwestiĊ tzw. migracji klimatycznej, programy redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz spór cywilizacyjny miĊdzy tzw. „Póánocą” a „Poáudniem”.

Abstract
Global warming may emerge as a serious challenge to the different countries and to
the whole system of international security. The article attempts to assess its impact on the
EU security and indicates possible adaptation and preventive action within the Polish security policy that would take account of this problem.
Threats associated with climate change in the security sphere will strenghen intensity and scale of current negative phenomena. This may also result in the emergence of
completely new kinds of conÀicts. It is mainly about the increase in the number of the
so-called „failed countries”, terrorism, the so-called permanent wars and ecological conÀicts. However, facing the results of socio-political climate changes in other regions of the
world will present the most important challenge to the EU security. The article points out
a potential conÀict in the Arctic, the issue of the so-called climate migration, programmes for reducing greenhouse gas emissions and civilization dispute between the so-called
„North” and „South” as an example of problems that may have impact on the security of
the EU countries due to climate changes.
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