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Ryszard Stemplowski

Transnarodowa harmonizacja bezpieczeñstwa i rozwoju
ograniczy transnarodowy terroryzm

Terroryzm istnieje stale i wystêpuje wszêdzie, ale jest typowym
zjawiskiem lokalnym albo regionalnym, odnosz¹cym siê zwykle
do stosunków miêdzyetnicznych, wewnêtrzpañstwowych lub regionalnych.
Jednak¿e transnarodowy terroryzm (TnT) jest zjawiskiem innej
skali, odnosi siê do systemu œwiatowego, a problem polega na tym
jak ograniczaæ Ÿród³a TnT i zarazem bezpoœrednio mu zapobiegaæ
oraz go zwalczaæ.
System œwiatowy charakteryzuje siê tym, ¿e przep³ywy informacji, kapita³u, towarów, us³ug i ludzi, odbywaj¹ce siê pod
wp³ywem nieustannego akumulowania kapita³u, rozwoju nauki i
techniki oraz oddzia³ywania œrodowiska przyrodniczego, sprzê¿one z instytucjami, kszta³tuj¹ dynamiczn¹ hierarchiê z³o¿on¹ z
centrum, pó³peryferii i peryferii systemu, przejawiaj¹c siê zarazem
w podziale pracy i nierównomiernoœciach rozwoju, sprzê¿onych z
podzia³em na pañstwa. Pañstwa nieustannie maksymalizuj¹ swoje
po³o¿enie w systemie œwiatowym, niektóre d¹¿¹ do pe³nienia
funkcji hegemona systemu; pañstwa maj¹ w tym systemie znaczenie decyduj¹ce, lecz utraci³y ju¿ dawniejsze pozycje jedynych podmiotów konstytutywnych systemu, a to g³ównie w wyniku pojawienia siê wielkiej liczby nowego rodzaju podmiotów gospodaruj¹cych czyli korporacji ponadnarodowych.
Dzia³anie tego systemu (a globalizacja mo¿e byæ pojmowana
jako jego wspólczesna faza rozwojowa), szczególnie zaœ bezpoœrednio odczuwane przez ludzi skutki nierównomiernoœci rozwoju,
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w³¹czaj¹c w to ró¿nice w po³o¿eniu pañstw, przyczynia siê do powstawania postaw i orientacji kontestatorskich. Narasta bowiem
zró¿nicowanie pomiêdzy krajami bogatymi (centrum systemu
œwiatowego i czêœciowo jego kraje pó³peryferyjne) i biednymi (kraje peryferyjne, niektóre pó³peryferyjne), utrwalaj¹ siê ró¿nice miêdzy grupami, klasami, jednostkami. Wobec fiaska wszystkich dotychczas stosowanych strategii narasta frustracja wœród najbardziej
tego œwiadomych i najaktywniejszych cz³onków spo³eczeñstw peryferyjnych, a tak¿e w niektórych krêgach o spo³ecznie radykalnym nastawieniu w krajach centrum i pó³peryferii. ¯ywa jest tak¿e
pamiêæ o kolonializmie. To w takich œrodowiskach kwitnie krytyka
panuj¹cego systemu œwiatowego. Ludzie o takim nastawieniu
czuj¹ siê rzecznikami milionów ludzi ¿yj¹cych w warunkach
ur¹gaj¹cych godnoœci cz³owieka. Ich radykalizacji sprzyja rozwój
mediów pokazuj¹cych inne ¿ycie w krajach bogatych. W œwiadomoœci ludzi ¿yj¹cych na peryferiach, bogactwo kojarzy siê z ¿yciem
prowadzonym pod³ug innych, obcych zasad moralnych i religijnych, a to karmi fanatyzm grup ow³adniêtych totalizmem religijnym czyli prymatem religii nad innymi zasadami organizacji
spo³ecznej. Islam jest z definicji systemem ca³oœciowym. Podczas
gdy chrzeœcijañstwo czy buddyzm wpisuj¹ siê dziœ w porz¹dek pañstwowy i narodowy jako czynnik moderowania stosunków
spo³ecznych, islam jest dla niektórych bezalternatywnym rezerwuarem zasad rz¹dz¹cych ca³ym ¿yciem spo³ecznym i wymagaj¹cych
czynnego przeciwstawienia siê obcym. Do tego dochodzi fakt, ¿e
znacz¹ czêœæ krajów pó³peryferyjnych i peryferyjnych zaludniaj¹
wyznawcy islamu czuj¹cy solidarnoœæ z narodem palestyñskim,
przy czym Arabowie i wyznawcy islamu w ogóle uwa¿aj¹ bardzo
czêsto USA za najwa¿niejsze Ÿród³o efektywnoœci izraelskiej postawy wobec Palestyñczyków, a mo¿e nawet samego istnienia pañstwa Izrael.
Do g³ównych Ÿróde³ TnT trzeba zatem zaliczyæ skumulowany
efekt (I) nierównomiernoœci rozwoju spo³ecznego w systemie œwiatowym, (II) szczególnego splotu porz¹dku religijnego z pañstwowym i zwi¹zanego z tym konfliktu z ³onie wyznawców islamu oraz
(III) arabsko-izraelskiego konfliktu na Bliskim Wschodzie (komplikowanego przez sprzecznoœci miêdzy pañstwami arabskimi).
Mogê sobie wyobraziæ wygaszenie konfliktów na Bliskim
Wschodzie, choæby nawet taka prognoza mia³a zak³adaæ przyjêcie
niezwyk³ego rozwi¹zania zak³adaj¹cego przejœciowe, ale d³ugotrwa³e, miêdzynarodowo zorganizowane ograniczenie suweren-
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noœci istniej¹cych tam pañstw, w tym rodz¹cego siê pañstwa palestyñskiego, oraz kilkudziesiêcioletni¹ obecnoœæ obcych si³ policyjno-wojskowych typu peace enforcement/keeping. Mogê sobie tak¿e wyobraziæ, choæ z jeszcze wiêkszym trudem, tak¹ ewolucjê systemu politycznego w krajach zaludnionych g³ównie czy wy³¹cznie
przez wyznawców islamu, która doprowadzi do zapanowania w
nich wszystkich ustroju stawiaj¹cego pañstwo ponad porz¹dkiem
religijnym. Czego sobie wyobraziæ nie mogê, to likwidacji systemowego Ÿród³a nierównomiernoœci rozwoju.
TnT z pewnoœci¹ nie zdo³a tego Ÿród³a zlikwidowaæ, jest on jednak - jak detonator - nakierowany na naruszenie regu³ systemu
œwiatowego, na podwa¿enie pozycji jego wiod¹cych obecnie elementów sk³adowych poprzez wywo³uj¹ce silny efekt publiczny naruszenie ich bezpieczeñstwa, a szczególnie - rzucenie wyzwania
monopolowi stanowienia i stosowania prawa przez pañstwa centrum tego systemu oraz swobodzie dzia³ania korporacji ponadnarodowych. TnT ma na calu zastraszenie ludnoœci, os³abienie zaufania do instytucji publicznych, wywo³anie koniecznoœci przeniesienia œrodków bud¿etowych do czêœci przeznaczonych na zwiêkszone finansowanie czêœciowo bezproduktywnego ekonomicznie bezpieczeñstwa, pog³êbienie Ÿród³a recesji, wykorzystanie czynników
destabilizacji w okresach makro-przekszta³ceñ systemowych,
wzniecenie nastrojów opozycyjnych oraz nienawiœci i rewolty
przeciwko wiod¹cym elementom systemu œwiatowego, przede
wszystkim przeciw pañstwu zajmuj¹cemu w systemie œwiatowym
najpotê¿niejsz¹ pozycjê.
Przeciwdzia³anie tak okreœlonemu terroryzmowi musi zak³adaæ
zwiêkszenie kontroli przep³ywu informacji, kapita³u, towarów,
us³ug i ludzi, przedefiniowanie gwarancji w zakresie swobód obywatelskich (szczególnie w pañstwach zagro¿onych), zwiêkszenie
wydatków publicznych na cele bezpieczeñstwa, zorientowanie polityki zagranicznej na instytucjonalne zapewnienie bezpieczeñstwa
oraz ograniczenie Ÿróde³ TnT. Zmierzaj¹ca do tego polityka zostanie w tych krajach wypracowana i bêdzie realizowana. Dotyczy to
szczególnie Stanów Zjednoczonych Ameryki jako kwestionowanego hegemona systemu œwiatowego, dotyczy tak¿e pañstw Unii Europejskiej, Kanady i Australii, w mniejszym stopniu Japonii i innych mocarstw regionalnych. Poniewa¿ jednak taka polityka musi
dotyczyæ wielu pañstw, ostrzej ni¿ przedtem rysuje siê pytanie o jej
pe³n¹ treœæ i sposoby jej realizacji, przy tym trwa³oœæ zjawiska TnT
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wymaga te¿ trwa³ych rozwi¹zañ w zakresie zapobiegania mu i jego
zwalczania.
Najtrudniejszym zadaniem mo¿e siê okazaæ jednoczesne (a) harmonizowanie œrodków maj¹cych na celu os³abienie strukturalnych
Ÿróde³ TnT, Ÿróde³ w postaci konfliktów lokalnych oraz œrodków
bezpoœredniego zwalczania TnT, albowiem dzia³anie na rzecz
os³abienia tych strukturalnych Ÿróde³ (przede wszystkim nierównomiernoœæ rozwoju) mo¿e wymagaæ stworzenia systemu scentralizowanej regulacji rozwoju w skali sytemu œwiatowego, (b) rozwi¹zywanie konfliktów wymagaj¹cych nowego rodzaju obecnoœci
czynników pañstwa obcego na terytorium pañstw objêtych konfliktem, (c) bezpoœrednie zwalczanie TnT (co wi¹¿¹ siê z zewnêtrznym wp³ywem na sprawowanie w³adzy w krajach bêd¹cych potencjalnie pierwszymi beneficjentami redystrybucyjnego efektu
kontroli rozwoju).
Ca³oœciowe rozwi¹zanie problemu musi odrzuciæ zarówno
obecny stan rzeczy jak i hipotetyczny imperializm (neokolonializm) hegemona systemu œwiatowego. Poszukiwanie ca³oœciowego rozwi¹zania wymaga wiêkszej odwagi myœlenia. Skoro zagro¿enia ekologiczne nie wystarczaj¹, a kosmiczne przerastaj¹ na
razie nasz¹ wyobraŸniê grupow¹, mo¿e TnT - jako niezbywalna cecha systemu œwiatowego - doprowadzi do podwy¿szenia stopnia
regulacji systemie œwiatowym czyli skoordynowania dzia³añ "G 7" z wyraŸnie polityczn¹ "The 8" (rz¹dy pañstw grupy G-7 oraz
rz¹d Federacji Rosyjskiej) i sk³oni te rz¹dy do dzia³ania w kierunku
transnarodowej harmonizacji rozwoju i bezpieczeñstwa?
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