ANTE PORTAS

ANTE PORTAS
Studia nad Bezpieczeństwem
Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe
w XXI wieku

ISSN 2353 – 6306
ROK 2018
NR 2(11)

Rada Naukowa (Academic Council):
Pierre ASSELIN, PhD, Prof. Tit. (San Diego State University, USA), Christian
BARNA, PhD (Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Romania),
Carsten Sander CHRISTENSEN, PhD (Denmark), Seda DEMIRALP, PhD, Assoc. Prof. (Işık Üniversitesi, Turkey), Sheriff FOLARIN, PhD, Assoc. Prof. (Covenant University, Nigeria), Vojtech JURČÁK, PhD, DSc, Prof. Tit. (Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovakia), Joseph Jon KAMINSKI, PhD, Assoc. Prof. (International University of Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina), Juriy MAKAR, PhD, DSc, Prof. Tit. (Czerniowiecki Uniwersytet
Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraine), Theo NEETHLING, PhD, Prof. Tit.
(University of the Free State, RSA), Artur PATEK, PhD, DSc, Prof. Tit. (Uniwersytet Jagielloński, Poland), Vasile SIMILEANU, PhD, Assoc. Prof. (Asociatia de
Geopolitica „Ion Conea”, Romania), Józef SMOLIŃSKI, PhD, DSc, Prof. Tit.
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Poland), Romuald SZEREMIETIEW, PhD,
DSc, Assoc. Prof. (Akademia Sztuki Wojennej, Poland), Andrzej ŚWIDERSKI,
PhD, DSc, BEng, Assoc. Prof. (Wojskowa Akademia Techniczna, Poland), Andrei
ZNAMENSKI, PhD, Assoc. Prof., (University of Memphis, USA)
Zespół redakcyjny (Editorial Board):
Editor-in-Chief: Jakub Żak, PhD, Associate Editor-in-Chief, Technical Editor:
Paweł GOTOWIECKI, PhD, Managing Editor: Natalia TOMASZEWSKA, MA,
Members: Przemysław FURGACZ, PhD, Przemysław ŁUKASIK, PhD, Beata
BELICA, MA, Olga JASTRZĘBSKA, MA, Statistic Editor: Karolina BORKOWICZ, MA, Linguistic Editors: Barbara BAKALARZ-KOWALSKA, MA,
Agnieszka KWIATKOWKA, MA, Thematic Editors: Marian CICHOŃ, MA
(Security), Anna DOLIWA-KLEPACKA, PhD, DSc (Law), Janusz FALECKI,
PhD (Defence), Isabela de Andrade GAMA, MA (Politology), Łukasz KARAŚ,
PhD (Law), Wojciech ŁYSEK, PhD (Politology), Mieszko OZIĘBŁOWSKI, MA
(Security), Adam PĄZIK, PhD (Law), Andrzej PIETRZYK, MSc, BEng (Defence), Leszek SYKULSKI, PhD (Politology), Wioletta TOKARSKA-OŁOWNIA,
PhD (Economy), Vadym ZHELTOVSKYY, PhD (Politology)
Recenzenci numeru (Reviewers for the Issue):
Christian BARNA, PhD (external reviewer), Monika BOREK, MD (external
reviewer), Józef FLIS, PhD (external reviewer), Tomasz GAJEWSKI, PhD,
(external reviewer); Dan Florin Grecu, PhD (external reviewer); Craisor C.
IONITA, PhD (external reviewer), Hana IOSTICOVA, MA (external reviewer),
Melissa JENNIGNS, MA (external reviewer); Marek LESZCZYŃSKI, PhD, DSc
(external reviewer), Krzysztof SURDYK, PhD (external reviewer), Leszek SYKULSKI, PhD, Anatol WOJTAN, PhD (external reviewer), Vadym ZHELTOVSKYY, PhD

Kontakt z redakcją:
e-mail: redakcja@anteportas.pl
CZASOPISMO RECENZOWANE
Strona internetowa: www.anteportas.pl

ISSN 2353-6306

© Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Ostrowiec Świętokrzyski 2018

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Czasopismo ukazuje się jako półrocznik

Czasopismo jest indeksowane w: Index Copernicus, Central European Journal
of Social Sciences and Humanities, BazHum oraz Polskiej Bibliografii Naukowej
Czasopismo ma 3 pkt na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B)
Projekt okładki: Mateusz Lomber
Redakcja techniczna, korekta i adiustacja: Zespół

Wydawca:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041 260-40-41, e-mail: info@wsbip.edu.pl / redakcja@anteportas.pl

S tr ona |7

Spis treści (Table of contents):
Od Redakcji (Editor’s note) .................................................................................11

I. Artykuły (Articles)
Józef Flis
Wojna hybrydowa – zjawisko nowe czy ewolucja starego? ................................13
Wojciech Szczepański
Czy Rosja prowadzi na Bałkanach wojnę hybrydową? .......................................23
Dariusz Brążkiewicz
Interwencja Federacji Rosyjskiej w Syrii – studium przypadku rosyjskiej polityki na Bliskim Wschodzie ......................................................................................51
Krzysztof Surdyk
Rola służb wywiadowczych w wojnie hybrydowej ..............................................65
Sylwia Sławińska
Związek współczesnych migracji z zagrożeniem terroryzmem w Europie ...........93
Nicole Pietrzak
Dlaczego społeczności europejskie utożsamiają migrację ze zjawiskiem terroryzmu? ..................................................................................................................111
Olga Jastrzębska
Prorosyjskie portale internetowe w Polsce i innych krajach Europy Środkowej jako
istotny element kształtowania prowadzonej przez Rosję wojny informacyjnej ......129
Wiktor Możgin
Geopolityczny kontekst wojny hybrydowej na wschodzie Ukrainy ...................147
Michał Czerwiński
Współczesne zagrożenia dla służb ratownictwa medycznego w kontekście konfliktów asymetrycznych ......................................................................................169

8|S tr o na

Yuri Makar, Liudmila Novoskoltseva
Rosyjska wizja Ukrainy i Ukraińców przejawem wojny hybrydowej .................185
Aleksanda Cieslar
Fighting for ISIS – the case of Great Britain ....................................................197
Alika Guchua
Asymmetrical threats and the impact of hybrid war on global security and role
of NATO in ensuring peace ...............................................................................213
Marina Gorbatiuc
The Transdniestrian conflict as a phenomenon of hybrid war ..........................225
Crăişor C. Ioniţă
Russia: from Cold War via ‘peace dividend’ to hybrid war in Europe. How to
reconcile Europe’s strategic interests with Russia’s ligitimate interests ..........241
Eka Beraia
Asymmetric chalenges and their impact on contemporary international relations ...................................................................................................................261
Vakhtang Maisaia, Jon Scott
Jihadist hybrid war as military strategy for aggressive non-state religious actors – main characteristics and doctrinal implications of modern terrorist organizations (Daesh, Taliban and ‘Caucasus Islamic Emirate’ cases) ..............269
Andrii Butyrskyi
Protection of the rights of internally displaced persons in the conditions of the
conflict in Donbass ............................................................................................289
Sergii Slukhai
Economic wars within the Russia-Ukraine confrontation .................................299
Khatuna Chapichadze
Has Georgia won the information war aganist Russia in the context of the Russian-Georgian conflict of 2008? ........................................................................327
Vira Burdyak
Conflict in Eastern Ukraine and its psychological peculiarities .......................333

S tr ona |9

Natalia Slukhai
Narratives of the ‘other’ in times of worldview wars: true face, masked face ...345
Igor Seleznev
A quarter of the century is on the guard of collective security aganist the assymetric conflicts and hybrid wars (to the 25th anniversary of the collective security treaty and the 15th anniversary of the CSTO) ............................................367
Leonid Gusev
Terrorist organizations, asymmetric conflicts and the fight aganist them in the
post-Soviet states ...............................................................................................375

II. Recenzje (Reviews)
Krzysztof Surdyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Difin,
Warszawa 2018, ss. 224 (Reviewer: Przemysław Furgacz) ..............................387
Krzysztof Surdyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Difin,
Warszawa 2018, ss. 224 (Reviewer: Leszek Sykulski) .....................................393
Polemika z Leszkiem Sykulskim dotycząca recenzji książki „Konflikt ukraiński w
rozgrywkach geopolitycznych” (Krzysztof Surdyk) .........................................397

III. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyski (Ostrowiec Świętokrzyski College’s Department of the National
Security)
Department of National Security in the Academic Year 2018/2019 ..................401
Dla Autorów (for Authors) .................................................................................403
Dla Recenzentów (For Reviewers).....................................................................404

10 | S t r o n a

S t r o n a | 11

OD REDAKCJI
Początek XXI w. to okres intensywnych zmian w globalnym środowisku
bezpieczeństwa, przede wszystkim w kontekście wzrostu znaczenia zagrożeń
asymetrycznych. Obok klasycznych konfliktów zbrojnych zyskały na znaczeniu
wojny hybrydowe, wykorzystujące – oprócz działań konwencjonalnych – działania nieregularne, ofensywę w cyberprzestrzeni, operacje ekonomiczne, psychologiczne itd. Modelowymi przykładami przekształceń współczesnego pola
walki są działania tzw. Państwa Islamskiego czy konflikt ukraiński.
Pogłębiona analiza czynników kształtujących środowisko działania podmiotów stanowiących zagrożenia asymetryczne jest niezwykle istotna dla prawidłowego i efektywnego prognozowania oraz oceny zagrożeń bezpieczeństwa
i wypracowywania odpowiednich strategii obronnych. Także z tego względu, iż
w globalizującym się świecie państwa nawet bezpośrednio niezaangażowane w
konflikt często nie są w stanie uniknąć jego dalekosiężnych konsekwencji (casus uchodźców z Bliskiego Wschodu). Jednocześnie z racji swojej złożoności,
wielowymiarowości, zaangażowania aktorów państwowych i pozapaństwowych oraz innych czynników, konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe są
tematyką trudną do rzetelnego i gruntownego przebadania.
Czy słusznie wojny asymetryczne i konflikty hybrydowe uznaje się za
novum, wymuszone zmianami technologicznymi i społecznymi? Czy hybrydowość działań nie była składowym elementem niemal każdego konfliktu
zbrojnego? Wydaje się, iż większość wojen stanowiła konglomerat działań
zbrojnych, politycznych, ekonomicznych, propagandowych, skierowanych
bezpośrednio wobec walczących żołnierzy, jak i przeciwko społeczeństwom i
woli oraz morale obywateli. Co więc stanowi o wyjątkowości współczesnych
wojen? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w niniejszym numerze „Ante
Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”. Blisko 30 artykułów naukowych, autorstwa specjalistów z Polski i zagranicy przybliży Państwu takie problemy jak
zmiana charakteru dzisiejszych konfliktów, znaczenie wojny ekonomicznej w
ramach wojny hybrydowej, rola i zasięg działań propagandowych i dezinformacyjnych czy też działalność służb w konfliktach hybrydowych.
Życzymy ciekawej lektury!
Zespół redakcyjny
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
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EDITOR’S NOTE
The beginning of the 21st century is a period of intensive changes in a
global security environment, above all, in the context of the rising significance
of the asymmetric threats. Aside from traditional armed conflicts hybrid wars
that use – except for conventional actions – irregular activities, offensive cyber
operations, economic and psychological operations, etc., have gained in significance. The activities of the so-called Islamic State or the Ukrainian conflict are
the model cases of ongoing transformation of contemporary battlefield.
An in-depth analysis of factors forming the environment that favour activities of subjects which create asymmetric threats is extraordinarily germane for
proper and effective forecasting as well as assessment of security threats and
for working out the appropriate defensive strategies. Also due to the fact that in
the globalizing world even states which are not engaged directly in the conflict
often are unable to evade its long-term ramifications (bear in mind the case of
Middle-Eastern refugees). Concurrently, because of its complexity, multidimensionality, involvement of both state and non-state actors as well as other
factors, asymmetric conflicts and hybrid wars are a difficult subject-matter for
extensive and thorough research.
Is it rightly that asymmetric wars and hybrid conflicts are considered as a
novelty, implemented by technological and social changes? Was the hybridity
of actions not a constituent element of almost every armed conflict? It seems
that most of the wars constituted a conglomerate of armed, political, economic
and propaganda actions, aimed directly towards the fighting soldiers, as well as
against societies and will, and the morale of citizens. What is the main determinant that made the uniqueness of modern wars? The answer to this question can
be found in this issue of "Ante Portas - Security Studies". Nearly 30 scientific
articles, written by specialists from Poland and abroad, will bring you closer to
problems such as the change in the nature of today's conflicts, the significance
of the economic actions within the hybrid war, the role and scope of propaganda and disinformation activities, or the activity of special services in hybrid
conflicts.
We wish you a pleasant reading!
Editorial Board
“Ante Portas – Security Studies”
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„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2018, Nr 2(11)
DOI: 10.33674/120191
Józef FLIS1
Polska

WOJNA HYBRYDOWA ZJAWISKO NOWE CZY EWOLUCJA STAREGO?

Abstrakt:
Znane porzekadło mówi, że największym błędem generałów (chyba nie tylko)
jest przygotowywanie się do minionej wojny. Rzeczywiście historia dostarcza
na to wiele dowodów. Kierując się gorzkimi doświadczeniami przeszłości naturalna i oczywista staje się potrzeba dogłębnego studiowania nie tylko minionych, ale właśnie ewentualnych przyszłych konfliktów zbrojnych we wszystkich
ich aspektach: przyczyn wybuchu, charakteru fazy początkowej, przebiegu,
rodzaju użytych sił i środków, sposobu ich użycia i wielu innych aspektów charakterystycznych dla tak złożonego zjawiska jakim jest odwiecznie konflikt międzynarodowy o charakterze polityczno-militarnym. W ciągu ostatnich kilku lat
na dobre zadomowiło się w terminologii politycznej i wojskowej pojęcie „wojna hybrydowa”. Ma to niewątpliwy związek z charakterem konfliktów zbrojnych, jakie miały lub mają miejsce w wielu rejonach świata od początku XXI
wieku. Ich przyczyny, cele, sposób prowadzenia, czas trwania, używane siły i
środki są niezwykle różnorodne. Należy jednak pamiętać, że wszystkie wcześniejsze konflikty zbrojne były niezwykle złożoną kombinacją wszystkich tych
elementów, które decydują o takim a nie innym charakterze wojny i niezwykle
trudno wskazać wojnę, którą można byłoby uznać za „klasyczną”. Jakie więc
nowe czynniki decydują o tym, że współcześnie nie mówi się po prostu o wojnie
a o wojnie hybrydowej? Czy sięganie po pojęcie „wojna hybrydowa” to próby
poszukiwania nowej teorii walki i wojny, czy też pojęcie używane post fatum w
1

Józef Flis, gen. broni w st. spocz. dr inż., Wszechnica Polska Szkoła Wyższa; specjalizuje
się w problemach strategii bezpieczeństwa i systemowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności; był również Komendantem-Rektorem Akademii Obrony Narodowej
i I Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP. Email: jflis@wp.pl
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celu wskazania całej złożoności konfliktu, który już zaistniał? Te i inne pytania
wskazują kierunek rozważań podjętych w ramach podjętego tematu.
Słowa kluczowe:
asymetria, cyberbezpieczeństwo, działania połączone, działania specjalne,
działania partyzanckie, ewolucja, konflikt, nieformalne grupy zbrojne, operacje
militarne, wojna, wojna hybrydowa, zagrożenia informatyczne
Abstract:
A well-known adage says that the most severe mistake of generals it to prepare
to the foregone war. Indeed, history gives much evidence in support of this conclusion. Thanks to the bitter experiences of the past, it becomes evident that the
necessity to profoundly study not only bygone but also future armed conflicts in
all their aspects – causes of breakout, character of the initial phase, course,
sorts of employed forces and means, ways of their usage and many other sides
of so sophisticated phenomenon as age-long politico-military armed conflict is
– arose. Over the recent several years the concept of “hybrid war” anchored
itself in the political and military terminology for good. Unquestionably, it is
associated with the nature of the armed conflicts that has been waged in many
parts of the world since the beginning of the 21st century. Their reasons, goals,
way of prosecution, durance, employed forces and means are enormously diverse. However, one must bear in mind that all the past armed conflicts were
extraordinarily complicated combination of all the aforementioned elements
that cause this and not other nature of war and that makes it, at present, extremely hard to point a war which could be regarded as “classic”. What are
the new factors that determine that, contemporarily, we do not simply talk
about war but about hybrid war? Does reference to the concept of “hybrid
war” is an attempt to search for new theory of combat and war, or is this conception used post factum in order to accentuate the complexity of the conflict
which had ensued? These and other questions indicate the direction of considerations raised within this broad subject-matter.
Keywords:
asymmetry, cybersecurity, combined operations, special operations, guerilla
warfare, evolution, conflict, informal armed groupings, military operations,
war, hybrid war, IT threats
Mało jest pojęć, które na przestrzeni ostatnich kilku lat tak zdominowałyby
tematykę bezpieczeństwa i obrony jak „asymetryczność” i „hybrydowość”.

S t r o n a | 15

Ewolucja w naukach o bezpieczeństwie i naukach o obronności, sztuce wojskowej jest zjawiskiem naturalnym i oczekiwanym. Trudno jednakże oprzeć się
wrażeniu, że i w tych dziedzinach jesteśmy coraz częściej świadkami swoistej
mody. Co jakiś czas pojawiają się powszechnie podchwytywane pojęcia, które
traktowane są jak swoiste słowa „klucze”, stosowane w odniesieniu do pojęć
nie mających wiele wspólnego z przedstawianym problemem. Podejście takie
jest błędne i niepożądane z dwóch powodów: po pierwsze spłyca i zawęża obszar badań i dociekań, po drugie - w rozważaniach przeładowanych owymi
słowami „kluczami” ginie istota zjawiska.
W swoim czasie ucierpiało na tym chociażby pojęcie strategii. Obok stosowania tego historycznie ukształtowanego terminu w odniesieniu do rozważań
odnoszących się do sposobów realizacji polityki państwa w najważniejszych
dla jego funkcjonowania dziedzinach: bezpieczeństwa, długofalowego rozwoju,
rozwiązywania poważnych konfliktów, sztuki prowadzenia operacji militarnych przez znaczne siły na wielkich przestrzeniach słowo strategia towarzyszy
nam w odniesieniu sposobu rozgrywania meczu, przygotowania się i zdawania
egzaminów, jesteśmy uczestnikami strategii reklamowych, promocyjnych, strategii negocjacji, uzgodnień i wielu, wielu innych do tego stopnia, że pierwotne,
historyczne znaczenie i waga pojęcia strategia już dawno się rozmyło.
Przypominam to odniesienie do strategii, bowiem zasadne wydaje się pytanie, czy aby w stosunku do pojęcia „wojna hybrydowa” nie mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem? Dla wszystkich, choć trochę obytych z tematem,
bezsporny jest fakt, że dzisiaj w wielu wypowiedziach, opiniach i publikacjach
zarówno samo pojęcie jak i istota wojen hybrydowych są bardzo mgliste i mało
precyzyjne. Gama wskazań, że jakieś zjawisko na arenie międzynarodowej jest
wojną hybrydową jest niezwykle bogata. W wielu publikacjach można zauważyć, że wojna hybrydowa jest używana dość woluntarystycznie i alternatywnie
do takich pojęć jak: wojna postindustrialna, wojna czwartej generacji, działania
asymetryczne, działania kontrpartyzanckie, wojna w cyberprzestrzeni, wojna
nietradycyjna i in.
Skąd ta hybryda w odniesieniu do wojny? Zmierzając do pewnego uporządkowania rozważań celowo jest sięgnąć do etymologii. Zacznijmy od hybrydy. Zgodnie z określeniem, zawartym w Słowniku wyrazów obcych, „hybryda” to „mieszaniec” a „hybrydowy” to „będący wynikiem pomieszania dwóch
gatunków, ras, rodzajów, form, pojęć itp.” 2
Hybryda więc to wielość, pomieszanie ale i całość złożona z owego pomieszania. Hybrydyzacja to zjawisko ale i wynik pewnego procesu, co oznacza
2

Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2002, s. 450.
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konieczność podjęcia wysiłków, polegających na ujęciu w całość wielu odmiennych bytów w jeden, przy zachowaniu ich odrębności ale z wykorzystaniem specyficznych, niepowtarzalnych cech owych bytów, jako części składowych hybrydy. To krótkie odniesienie etymologiczne skłania w sposób naturalny do zastanowienia się: czym, w świetle naszych dociekań, były wcześniej
toczone przez ludzkość wojny, jaki miały charakter, czy te obecne, współczesne czy też przyszłe to zupełnie coś odmiennego, co wymaga nowej teorii i
praktyki w dziedzinie sztuki wojennej?
Poszukując odpowiedzi na pytanie o istotę wojny, nie ma powodu aby odstąpić od odwołania się do postaci, uważanej za klasyka w tej dziedzinie – Karla von Clausewitza i jego dzieła O wojnie. Godzi się przypomnieć, że w myśl
jego rozważań wojna to nic innego jak ciąg dalszy polityki prowadzonej innymi
niż dotychczas środkami, to akt przemocy, mający na celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli3.
Charakteryzując zjawisko wojny Clausewitz pisze: „wojna jest więc nie
tylko istnym kameleonem, zmieniającym w każdym konkretnym przypadku
swoją naturę ale też stanowi dziwną trójcę złożoną z:
1. pierwotnej gwałtowności żywiołu nienawiści i wrogości;
2. gry prawdopodobieństwa i przypadku;
3. właściwości podrzędności jako narzędzia politycznego i ciągłemu poddawaniu się z tego decyzjom politycznym” 4.
Każda wojnę można więc uważać za działanie polityczne. Cele wojny mogą być niezwykle różnorodne ale według klasycznego podejścia sprowadzają
się one do:
1. rozbicia sił zbrojnych przeciwnika;
2. opanowania kraju (terytorium przeciwnika);
3. doprowadzenia do sytuacji, kiedy złamana zostanie wola przeciwnika –
ludność porzuci myśl o oporze.
Clausewitz mocno podkreśla trzeci atrybut natury wojny, twierdząc że
nawet po osiągnięciu dwóch pierwszych celów, tak długo nie można wojny
uznać za zakończoną dopóki wola nieprzyjaciela nie zostanie złamana, tzn.
dopóki jego rząd i sojusznicy nie będą zmuszeni do podpisania pokoju a naród
do poddania się.
Analiza tych rozważań prowadzi do jasnej konstatacji, że osiągnięcie celów wojny wymaga niezwykle zróżnicowanej gamy sił i środków i szczególnej
sztuki ich skutecznego użycia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w wielu dziedzinach: techniki, technologii, komunikacji, socjologii, psychologii i in.
3
4

K. Clausewitz, O wojnie, Warszawa 2004, s. 15.
Ibidem, s. 16.
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Nawet niezbyt dogłębne studia wskazują, że i w dotychczasowych, „starych”
wojnach, dążono do osiągnięcia celów politycznych poprzez zastosowanie bardzo zróżnicowanych metod i form działania. We wszystkich dotychczasowych
konfliktach (pozostańmy przy pojęciu wojna) łączono:
- decyzje polityczne na najwyższych szczeblach władzy (często w ramach porozumień międzynarodowych);
- decyzje i działania władz cywilnych i wojskowych na różnych szczeblach;
- dyplomację – ciągłe poszukiwanie sojuszników, odstępstwa od zawartych już porozumień;
- zróżnicowane działania militarne na szczeblu strategicznym, operacyjnym i taktycznym, zakładając użycie broni klasycznej ale też chemicznej, biologicznej a skrajnym przypadku nawet jądrowej;
- działania klasyczne na froncie;
- działania partyzanckie i przeciwpartyzanckie;
- działania specjalne;
- prowokacje;
- akty terroru;
- wywiad;
- kontrwywiad;
- wdrażanie i szerokie stosowanie nowych odkryć w dziedzinie techniki i
technologii i in.
Filozoficznie można byłoby skonstatować, że wszystko już było. Stąd zasadne może być pytanie: czyżby wszystko to, co było, nie wyczerpywało znamion hybrydowości, co zdecydowało o tym, że dopiero teraz w odniesieniu do
wojny dookreślamy ją słowem „hybrydowa”?
Pojęcie nie jest zupełnie nowe jak nie nowe jest zjawisko bardzo różnorodnych konfliktów, w tym zbrojnych, po zimnej wojnie. W większości z nich,
w różnej roli, uczestniczyły Stany Zjednoczone. Tam też przede wszystkim
poszukiwano zarówno teorii jak i praktyki prowadzenia wojen współczesnej
epoki. Od wielu lat Amerykanie usiłują odnaleźć klucz do charakteru, przebiegu i sposobów prowadzenia (jeśli to będzie konieczne) współczesnych wojen.
Jest faktem, że obok wcześniej już przytoczonych określeń w odniesieniu do
nowych konfliktów zbrojnych funkcjonują terminy: misja stabilizacyjna, pomoc sojusznicza, misja pokojowa, obrona demokracji, wsparcie procesu demokratyzacyjnego. W „Białej księdze” dowództwa operacji Specjalnych Sił Lądowych USA, zatytułowanej „Przeciwdziałanie wojnie nietradycyjnej” można
znaleźć m.in. koncepcję pod nazwą „Jak zwyciężyć w złożonym świecie?”.
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W myśl tej koncepcji ów sposób na zwycięstwo to: typowe operacje wojskowe o zróżnicowanej skali i intensywności, nie zawsze poprzedzone stosownymi działaniami dyplomatycznymi (wypowiedzeniem wojny), w toku których
atakowane są struktury państwa i regularne siły zbrojne przeciwnika przy pomocy miejscowych powstańców, często separatystów, wspieranych finansowo i
dostawami wyposażenia zza granicy przy współudziale miejscowych struktur
(oligarchów, przestępczości zorganizowanej, formacji nacjonalistów, pseudoreligijnych organizacji itp.). Jak widać wiele jest tu elementów, które dla Clausewitza nie stanowiły przedmiotu rozważań. Nauka wojenna i sztuka prowadzenia wojny muszą ewoluować.
W trosce o bezpieczeństwo państwa problemom tym wiele uwagi winni
udzielać wszyscy ci, w rękach których spoczywa troska o to bezpieczeństwo.
Godzi się podkreślić, że czyni tak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pod
patronatem którego odbyła się m.in. konferencja naukowa stanowiąca imprezę
towarzyszącą XVIII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu obronnego w
Kielcach. Ważne miejsce w publikacji pokonferencyjnej zajmuje opracowanie
dr. hab. Artura Gruszczaka, który dokonał przeglądu amerykańskich teorii
współczesnych konfliktów, nazywanych przez wielu amerykańskich teoretyków sztuki wojennej właśnie „wojnami hybrydowymi”. Należy stwierdzić, iż
pomimo znacznego wysiłku badacza nie udało się znaleźć wspólnego mianownika dla określenia wojny hybrydowej. Nie jest to bynajmniej skutkiem jego
niedostatków merytorycznych czy metodologicznych a znacznym skomplikowaniem przedmiotu badań i znacznym pomieszaniem wielu poglądów w odniesieniu do meritum rozważań. A. Gruszczyk finalnie konstatuje w ślad za M.
Kaldor, że w odniesieniu do współczesnych konfliktów zbrojnych „hybrydyzacja może być rozumiana jako współistnienie elementów »starych« i »nowych«
wojen, klasycznych konfliktów zbrojnych i wojen »ponowoczesnych«, starcia
narodowych armii i konfliktów asymetrycznych, supertechnologii wojskowych
i prymitywnych broni, walki o terytoria i zasoby oraz sporów o tożsamość i
wartości, konfrontacji zaściankowości i kosmopolityzmu” 5 . To ważne uogólnienie wielu cząstkowych definicji, które badacz brał pod uwagę, bowiem pośrednio wskazuje na dawno znaną prawdę: każda nowa wojna jest inna od poprzedniej i zawiera wiele elementów, które zrodziły się w trakcie jej trwania i
nie były przedmiotem wcześniejszych prognoz, czy też planów. Znamy wszak
polskie, nieco przewrotne twierdzenie, iż podstawowym błędem starych generałów jest przygotowanie się do minionej wojny. Uznając za klasyczną II wojnę
światową (czyżby nie hybrydową?) trudno uznać za podobne do niej i do sie5

Vide: M. Kaldor, New & Old Wars; Organized Violence in a Global Era, Stanford 2001,
s. 5.
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bie: walki oddziałów francuskich w Algierii, walki wojsk amerykańskich w
Wietnamie i Panamie, walki żołnierzy portugalskich w Angoli, interwencję
radziecką w Afganistanie, nie mówiąc już o operacjach koalicyjnych w Afganistanie, Iraku i owej „ kropli, która przelała dzban” mając na uwadze aneksję
Krymu i działania separatystów w Donbasie i Ługańsku oraz kuriozalną wojnę
w Syrii.
Właśnie po tych agresywnych aktach, niespotykanych po II wojnie w Europie, po powrocie Rosji do imperialno-postsowieckich metod działania na
arenie międzynarodowej, zwłaszcza w stosunku do Ukrainy, ożył problem wojny „hybrydowej”. W ślad za aneksją Krymu i działaniami separatystów w Donbasie i Ługańsku, publikacje zaroiły się od definicji, porównań i uzasadnień, że
właśnie te działania a nie inne, zasługują na miano takiej wojny. Rosjanie swoim zwyczajem wskazują, iż wojnę hybrydową wymyślił Zachód pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych w celu deprecjacji „nie zagrażającej nikomu”
polityki Federacji Rosyjskiej. To Rosjanie argumentują, iż pojęcie wojny hybrydowej pojawiło się wiele lat temu w opracowaniach amerykańskich dla znalezienia podstaw teoretycznych i po części argumentacji, dla interwencji militarnych USA w wielu rejonach globu w tym przebiegu tzw. kolorowych rewolucji. Postrzegając problem w ujęciu historycznym można z pewnym żalem
powiedzieć, że to już znamy: winni są „oni”, to oni „byli pierwsi, to oni zaczęli”.
Wszystkie wcześniej wspomniane konflikty zbrojne to hybrydy wojny,
jednakże znalezienie dla nich wspólnego mianownika, który charakteryzowałby
ich istotę, wymyka się dociekaniom wielu badaczy. W związku z tym rodzi się
podstawowe pytanie: czy można mówić o chociażby częściowo spójnej teorii
wojny hybrydowej? Bez odpowiedzi na to pytanie jesteśmy skazani na zdziwienie, zaskoczenie, oczekiwanie na szczęśliwy traf, zdolność wykorzystania
sprzyjających okoliczności, czekanie na błąd przeciwnika i wiele innych okoliczności, które sprowadzać będą konflikt do gry przypadków. Czyni się wiele
dla uniknięcia takiej sytuacji. Problem wojny hybrydowej przekroczył progi
gabinetów teoretyków, politologów i teoretyków sztuki wojennej. W dokumentach szczytu NATO w Newport (Wielka Brytania) z września 2014 r., który
poświęcony był m.in. przygotowaniu sił Sojuszu do nowych wyzwań, znajduje
się zapis odzwierciedlający potrzebę poszukiwania zdolności do działań w nowych okolicznościach: „prowadzenie szerokiego spektrum bezpośrednich działań bojowych i tajnych operacji specjalnych, realizowanych według jednolitego
planu przez siły zbrojne, organizacje partyzanckie z włączeniem różnorodnych
komponentów cywilnych.”
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Wydaje się, że zapis ten dodatkowo posłużył Rosjanom jako dowód, że to
Zachód (czytaj wg nich - USA) wymyślił ideę wojen hybrydowych i sposoby
ich prowadzenia. Wygodny parawan. Za tym parawanem kryje się to, co Rosjanie robią „w realu”, przy czym w bibliografii rosyjskiej trudno doszukać się
pojęcia „wojna hybrydowa”. Nie przeszkodziło to szefowi Sztabu Generalnego
SZ FR gen. armii Walerijowi Gierasimowowi w czasie konferencji naukowej w
Akademii Nauk Wojskowych w styczniu 2014 r. wskazać, iż: „wzrosła rola
niewojskowych sposobów osiągania politycznych i strategicznych celów, które
w wielu przypadkach w swojej skuteczności, podkreślam, znacznie przewyższają środki wojskowe. Te działania uzupełniane są skrytymi wojskowymi
działaniami (o charakterze niejawnym) w tym działaniami w sferze walki informacyjnej, operacjami specjalnymi, działaniami protestacyjnymi ludności
miejscowej i in.”6 Zarówno teoretycy jak i praktycy rosyjscy w odniesieniu do
cech charakterystycznych współczesnych wojen dostrzegają podobne, wręcz te
same przymioty, co badacze zachodni. Różnica tkwi w tym, iż Rosjanie postrzegają w tym zjawisku „naturalny” proces ewolucji zjawiska wojny, w zależności od nowych czynników ją determinujących, niewiele odstępując od
klasycznego jej ujęcia przez Karla von Clausewitza i „samego” (może niewielu
to wie ?) W. I. Lenina. Nie posądzam współczesnych Rosjan o głębokie związki z tą postacią i to nie ten fakt zapewne decyduje o tym, że to do czego dochodzą Amerykanie i czym my zajmujemy się w ramach naszej konferencji, Rosjanie nazywają po swojemu: „wojna uprawliajemogo chaosą” – wojna kierowanego chaosu. To zapewne prawda, wojna zawsze była chaosem, ogromną
sztuką było nad nim zapanować i doprowadzić do sensownego zakończenia.
Obecnie staje się to jeszcze trudniejsze i ten fakt raczej nie budzi sporów. Może
więc toczenie sporu o przymiotnikowość obecnych konfliktów jest bezprzedmiotowe? Hybrydą okazuje się świat, niezwykłą hybrydą stają się zagrożenia,
hybrydowe są biznesy, korporacje, interesy narodowe, polityki i strategie, hybrydowe siły i środki – to dlaczego konflikt zbrojny, wojna, prowadzona w
takich okolicznościach i środowisku nie miałaby być hybrydowa?
Warto przypomnieć czynniki determinujące zarówno przyczyny jak i charakter konfliktu zbrojnego:
1. sprzeczności, które powodują zaistnienie i pogłębianie się konfliktu;
2. skład stron, uczestniczących w konflikcie;
3. polityczne i strategiczne cele stron konfliktu;
4. preferowane sposoby osiągnięcia swoich celów w konflikcie;
5. rodzaj stosowanych sił i środków;
6

Ukryta wojna przeciwko Zachodowi. Doktryna generała Gierasimowa,
<https://jagiellonia.org/ukryta-wojna-doktryna-generala-gierasimowa/> (30.06.2018).
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6. rozmach przestrzenny i czasowy konfliktu;
7. metody działania używanych sił, sposoby użycia wykorzystywanych
środków;
8. szczególne cech konkretnego konfliktu;
9. periodyzacja konfliktu;
10. przewidywane skutki po ostrej fazie konfliktu.
Można więc pokusić się o pewne uogólnienie, próbując określić, że „wojna hybrydowa to taki rodzaj przeciwstawnych działań państw, w którym zaangażowane są regularne siły zbrojne i/lub inne zbrojne organizacje, siły najemne,
służby specjalne, siły partyzanckie, prowadzone są operacje specjalne, organizowane masowe protesty, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz akty
terrorystyczne, przy czym celem działań może być nie opanowanie terytorium a
zmiana ustroju społecznego, kierownictwa politycznego i polityki atakowanej
strony”.
Na zakończenie nieco przewrotnie: przedstawione wyżej czynniki, charakter i determinanty współczesnych konfliktów, pomimo cech aktualności, w
istocie trudno nazwać nowymi. Jeśli wnikliwie poszukać to doszukamy się ich i
u mistrza Sun Tzu - 2500 lat temu i u wspomnianego już Clausewitza. To one
określają charakter i istotę najtragiczniejszych w życiu społeczeństw wydarzeń
– konfliktów, z użyciem wszystkich sił i środków, jakimi dysponują zwaśnione
strony. Już Sun Tzu uznawał wojnę za hybrydę, za sprawę życia i śmierci, zachęcał do studiowania jej istoty i sztuki prowadzenia. Może więc rzeczywiście
nie w przymiotniku problem a w analizie przyczyn, sposobów prowadzenia,
celów i skutków wszystkich, w tym współczesnych, wojen? Może raczej nauczmy się ich unikać, stawiając we właściwym czasie czoło wyzwaniom i zagrożeniom a kluczem do sukcesu uczynić hybrydowość sposobów zapobiegania
konfliktom.
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CZY ROSJA PROWADZI NA BAŁKANACH WOJNĘ HYBRYDOWĄ?
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Abstrakt:
Napięte stosunki między Federacją Rosyjską a Zachodem, konflikty, wyraźnie
interpretowane jako wojna hybrydowa prowadzona przez Rosjan w krajach, w
których interesy Rosji i Zachodu zderzają się (głównie na Ukrainie), kwestionują skalę i rodzaj rosyjskiego zaangażowania na Bałkanach - obszarze tradycyjnego wielowymiarowego konfliktu między Wschodem i Zachodem, w którym
destabilizacja stanowi klucz do odbudowy równowagi sił w całej Europie Środkowej. Artykuł analizuje formy rosyjskiej obecności w krajach bałkańskich zwłaszcza na obszarze post-jugosłowiańskim - działalność gospodarczą rosyjskich służb specjalnych, wywiadowcze operacje ofensywne w Serbii, Czarnogórze, Macedonii, powiązania Moskwy z procesami politycznymi i wojną medialną sprzyjającą radykalizacji społecznej i wzrostowi nastrojów prorosyjskich.
Słowa kluczowe:
Rosja, Bałkany, wojna hybrydowa
Abstract:
Currently strained relations between the Russian Federation and the West,
conflicts clearly interpreted as hybrid warfare led by the Russians in countries
in which the interests of Russia and the West (mainly Ukraine) are overwhelming, question the scale and type of Russian involvement in the Balkans - the
area of traditional multidimensional conflict between East and West, in whose
1 Dr Wojciech Szczepański jest członkiem Komisji Bałkanistyki Polskiej Akademii Nauk/Oddział w Poznaniu. Email: woytasqu@o2.pl
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destabilization lies the key to the reconstruction of the balance of power
throughout Central Europe. The article examines the forms of Russian presence
in the Balkan states - especially post-Yugoslavian - Russia's economic activity
of its special services, intelligence offensive operations in Serbia, Montenegro,
Macedonia in the last few years, Moscow's links with political processes and
the targeting of media messages favouring social radicalization and increase in
pro-Russian moods.
Keywords:
Russia, Balkans, Hybrid War
Dążąc do kompleksowego przedstawienia zaangażowania Federacji Rosyjskiej w to, co określane jest obecnie częstokroć mianem konfliktów asymetrycznych czy też pojęciem wojen hybrydowych2, toczonych w różnych zakątkach globu, nie można pominąć pewnego szczególnego miejsca, także z punktu
widzenia polityki zagranicznej i geostrategii rosyjskiej, znajdującego się na
mapie Europy Południowo-Wschodniej. Są to Bałkany, nie bez powodu już od
XIX w. nazywane przez ich badaczy oraz polityków, wojskowych i publicystów: „beczką prochu”3, „miękkim podbrzuszem Europy”, a także „pomostem”
2

Pojęcia te, szczególnie preferowane w niniejszym tekście określenie „wojna hybrydowa”,
doczekały się już bogatej, definiującej i analizującej je, literatury. Z tego względu, mając
również dodatkowo na uwadze wymogi objętościowe publikacji, nie referuje się w tym
miejscu szerokiego dyskursu nt. powyższego, precyzując jedynie w tekście zasadniczym,
tam gdzie jest to konieczne, o jaki aspekt wojny hybrydowej, prowadzonej przez Rosję,
chodzi autorowi w odniesieniu do konkretnych zdarzeń, rozgrywających się w danych
państwach bałkańskich. Różne definicje pojęcia „wojna hybrydowa”, przedstawione zostały również w sposób celny i klarowny w wystąpieniach kilku uczestników międzynarodowej eksperckiej konferencji naukowej, poświęconej konfliktom asymetrycznym i wojnom
hybrydowym w XXI w., która odbyła się w dniach 23-25.05.2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na szczególną uwagę w opinii
autora niniejszego artykułu zasługują pod tym względem referaty, które na ww. konferencji
wygłosili: gen. broni w st. spocz. dr Anatol Wojtan (Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa) – Geneza i aspekty strategiczne konfliktów asymetrycznych i wojen hybrydowych, płk rez. dr Crǎișor Ionițǎ (Związek Oficerów Rezerwy, Bukareszt) – From Cold War
via „Peace Dividend” to Hybrid War in Europe. How to reconcile Europe’s strategic interests with Russia’s legitimate interests? i mgr Beata Gostomczyk (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa) – Russian hybrid warfare and its place in the Russian geopolitical doctrine.
3
Zob. Dijalog na buretu baruta. Srpsko-albanski dijalog 1994-2000, prired. O. Karabeg,
Belgrad 2000.
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(łączącym Europę z Azją, a ściślej – z jej makroregionem małoazjatyckobliskowschodnim). Bałkany wszakże pozostają wciąż „rozdarte” politycznie
między Zachodem a Wschodem (Rosją) 4. Ich zachodnia część uległa dekompozycji i geopolitycznej rekonfiguracji w rezultacie konfliktów zbrojnych, które
ogarnęły obszar byłej Jugosławii (wojna domowa 1992-1995, konflikt w Kosowie i wojna NATO z Jugosławią 1999 r., późniejsze napięcia w Kosowie
oraz Macedonii) oraz na skutek szeregu decyzji politycznych z lat 90. XX w. i
początku XXI w., rodzących poważne następstwa prawnomiędzynarodowe
(akces Słowenii, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji do UE, wstąpienie ww. państw
oraz Albanii i Czarnogóry do NATO, jednostronna, uznana m.in. przez Polskę,
deklaracja niepodległości Kosowa5).
Do Bałkanów, jako: teatru ważnych przeobrażeń politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych; obszaru o szczególnym znaczeniu geopolitycznym tak dla Zachodu, jak i Wschodu (jak również, usiłującej sytuować się pomiędzy nimi i posiadającej ważne interesy na Bałkanach – Turcji6); terytorium
niezwykle istotnym dla dywersyfikacji dostaw do państw europejskich surowców energetycznych z Rosji, regionu kaukasko-kaspijskiego oraz Bliskiego
Wschodu – Federacja Rosyjska (FR), dążąca do odgrywania istotnej roli międzynarodowej, nie może podchodzić z obojętnością. Kreatorzy rosyjskiej polityki zagranicznej, od czasu odsunięcia od wpływu na nią Andreja W. Kozyrie4

Oraz, jednak w wyraźnie mniejszym stopniu, Chinami. Stosunki z ChRL stanowią jednak
ważny element dyplomacji i polityki gospodarczej państw takich, jak Serbia (określających
je nawet mianem jednego z czterech filarów swojej strategii międzynarodowej, obok relacji
z UE, USA i Federacją Rosyjską) czy Macedonia. Zob. m.in.: M. Kovač, Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije [w:] Međunarodna konferencija: Srbija u savremenom
geostrateškom okruženju, Belgrad, 21. septembar 2009., red. D. Marković, S. Đerić Magazinović, Belgrad 2010, s. 222; W. Szczepański, Pekin spogląda na Macedonię, „Puls Świata”, nr 5 (15), 2005, ss. 48-50.
5
Zob. R. Podgórzańska, Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego,
Toruń 2013, ss. 492-507; D. Wybranowski, Problem uznania dyplomatycznego przez rząd
Rzeczypospolitej Polskiej „Republiki Kosovy” (luty 2008 r.) – jego geneza i implikacje.
Przyczynek do polityki polskiej wobec obszaru byłej Jugosławii w końcu XX i na początku
XXI wieku, [w:] Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, red. J. J.
Piątek, R. Podgórzańska, Toruń 2009, ss. 229-267; W. Szczepański, Lech Kaczyński (19492010) i kwestia uznania przez Polskę niepodległości Kosowa, [w:] Kosovo i Metohija 19122012. Međunarodni tematski zbornik – Kosovo and Metohija 1912-2012. Thematic Collection of Papers of International Significance, red./eds. B. Jovanović, U. Šuvaković, Kosovska Mitrovica 2012, ss. 839-858.
6
K. Bieniek, Polityka zagraniczna Turcji wobec państw bałkańskich, Toruń 2008; D. Tanasković, Neoosmanizam. Doktrina i spoljnopolitička praksa, Belgrad 2010.
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wa (ministra spraw zagranicznych FR w latach 1990-1996, wykazującego się w
sprawach bałkańskich daleko idącą ustępliwością wobec Stanów Zjednoczonych i ich zachodnioeuropejskich sojuszników)7, rozumieją to doskonale, a ze
stanowiska głoszącego potrzebę rosyjskiej obecności na Bałkanach uczynili,
szczególnie po 1999 r., wręcz jeden z jej aksjomatów 8. Obecność ta, jak zakłada doktryna Kremla, ma być możliwie jak najwszechstronniejsza: polityczna,
gospodarcza (zaopatrywanie państw bałkańskich w surowce oraz zapewnienie
należytej ochrony dla systemów przesyłowych 9 , inwestycje w newralgiczną
infrastrukturę oraz przemysł), kulturowa (oddziaływanie poprzez tzw. miękką
7

J. Guskova, Evolucija ruske politike na Balkanu u 90-im godinama XX veka, [w:] Ruska
politika na Balkanu. Zbornik radova, red. J. Kurjak, Belgrad 1999, ss. 59-69. Zob. również:
M. Babić, Rosja na Bałkanach Zachodnich. Interesy narodowe i wpływy polityczne, [w:]
Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. nauk. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Warszawa 2014, s. 53.
8
Rewizja spolegliwej wobec Zachodu polityki rosyjskiej, sygnowanej przez A. Kozyriewa
i Borysa Jelcyna, następowała sukcesywnie, głównie za sprawą starań nowego sternika
rosyjskiej dyplomacji Jewgenija Primakowa, po odsunięciu tego pierwszego, dokonała się
ona jednak w pełni dopiero po doświadczeniach 1999 r. (wojna natowsko-jugosłowiańska,
sprowokowana sytuacją w Kosowie; wycofanie się z polityki B. Jelcyna, który namaścił na
swojego następcę Władimira Putina). Szerzej nt. powyższego w: I. Kobrinska, Pętla Primakowa. Wpływ kryzysu kosowskiego na politykę zagraniczną Rosji [w:] Świat po Kosowie,
red. A. Magdziak-Miszewska, Warszawa 2000, ss. 38-52. Z kolei związany z nauką polską
albański bałkanista Rigels Halili scharakteryzował powyższe następująco: „Wielu komentatorów i publicystów podkreślało ambiwalencję Rosji do wydarzeń z okresu 1998-1999. Z
jednej strony miała ona wystarczający potencjał militarny, by udzielić Slobodanowi Miloševiciowi wszelkiej pomocy wojskowej, na co zresztą serbski prezydent bardzo liczył. Z
drugiej jednak strony Rosja była wówczas bardzo uzależniona od pomocy Zachodu i dopiero później, pod rządami Putina, rozpoczęła odbudowę swojej pozycji gospodarczej i wojskowej, czego nie uwzględnił Milošević. Niemniej mało kto podawał w wątpliwość jawne
poparcie Rosji najpierw dla Federacji Jugosławii, a później dla Serbii, bez względu na
formę, jaką przybierało” – R. Halili, Daleko i blisko – kilka uwag o obrazie Rosji w albańskiej świadomości kulturowej, [w:] Semantyka Rosji na Bałkanach, red. J. Sujecka, Warszawa 2011, s. 121 (seria „Colloquia Balkanica”, t. I, pod red. J. Sujeckiej). Zacytowane,
trafne spostrzeżenia R. Halilego, uzupełnić należy jedną korygującą je uwagą: w okresie,
do którego odnosi się autor, S. Milošević był prezydentem Federacyjnej Republiki Jugosławii (tworzonej przez Serbię i Czarnogórę), zaś urząd prezydenta Serbii, po zmienieniu
nań S. Miloševicia z końcem 1997 r., pełnił (do końca 2002 r.) inny polityk Serbskiej Partii
Socjalistycznej (SPS) – Milan Milutinović.
9
Nt. projektowania i bezpieczeństwa rurociągów wykorzystywanych do przesyłu surowców energetycznych szerzej w: W. S. Michałowski, S. Trzop, Rurociągi dalekiego zasięgu,
Warszawa 2005; W. S. Michałowski, Tajne służby w rurach, Warszawa 2008; H. Marek,
Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne, Poznań 2014; Ochrona
infrastruktury krytycznej, red. A. Tyburska, Szczytno 2010.
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dyplomację), aż po – gdy tylko pojawią się takie możliwości – militarną. Przygotowaniom do tej ostatniej służyć mają dostawy sprzętu wojskowego siłom
zbrojnym państw bałkańskich spoza NATO, wspólne rosyjsko-serbskie
(względnie rosyjsko-białorusko-serbskie) manewry zbrojne, a także intensyfikacja działań wywiadowczych na obszarze Serbii, Czarnogóry, Macedonii oraz
Kosowa, gdzie szczególnie pożądane, z rosyjskiego punktu widzenia, jest podsycanie nastrojów separatystycznych wśród kontestujących niepodległość Kosowa Serbów, zamieszkujących zwarcie część regionu północnokosowskiego.
Oczywiście, do urzeczywistnienia się owej rosyjskiej obecności, do zakorzenienia interesów rosyjskich na Bałkanach, szczególnie w bałkańskich państwach pozostających jeszcze poza ramami NATO i UE, bądź też, jak Czarnogóra, dopiero co do jednego z nich przyjętych, w sposób szczególny przyczynić
mają się w założeniach rosyjskiego centrum decyzyjnego służby specjalne FR,
których zaangażowanie na obszarze bałkańskim jest bardzo poważne, co częściowo ukazały zdarzenia z lat 2016-2017, głośno komentowane zarówno w
bałkańskich, jak i zachodnich oraz – w ślad za nimi – polskich środkach masowego przekazu, o czym będzie jeszcze mowa poniżej.
Wskazane wyżej aspekty zaangażowania rosyjskiego na Bałkanach, jego
powody, cele, sposoby realizacji, splatają się w sieć wzajemnych oddziaływań i
rosyjskich działań ofensywnych (o różnych, częstokroć dobrze kamuflowanych
i trudnych do rozpoznania potencjałach agresji), których zasięg przestrzenny
oraz natężenie pozwalają mówić o prowadzeniu przez struktury oraz agenturę
FR na Bałkanach wojny hybrydowej z Zachodem i jego bałkańskimi komponentami oraz sprzymierzeńcami i środowiskami przyjmującymi opcję prozachodnią. W ostatnim czasie, wziąwszy pod uwagę rosyjską demonstrację siły
militarnej w stosunku do wschodniej flanki NATO (ćwiczenia Zapad-17, coraz
intensywniejsze dozbrajanie Obwodu Kaliningradzkiego), wikłanie się przez
Rosjan w spory o upamiętnianie sowieckich bohaterów i żołnierzy na terytorium państw takich jak Estonia czy Polska, cyberataki, działania własnych
służb specjalnych (w tym pozyskiwanie przez nie agentów wpływu) oraz incydenty z wykorzystaniem mediów elektronicznych i tradycyjnych dla rosyjskich
celów propagandowych (m.in. kreowanie tzw. fake newsów, internetowy trolling), realizowanych w państwach, które w przeszłości były bądź częścią
ZSRR, bądź jego satelitami – mówi się otwarcie o prowadzeniu przez FR wojny hybrydowej w stosunku do np. Polski czy państw bałtyckich (Estonii, Litwy,
Łotwy). Poglądowi temu można przypisać słuszność. Jeśli jednak przyjmiemy,
że Rosjanie prowadzą wojnę hybrydową z Polską, to przyznać należałoby też,
iż jeszcze wyraziściej ukierunkowują oni akcje właściwe dla repertuaru wojny
hybrydowej na obszar tworzony przez państwa bałkańskie. Poniżej podjęta
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zostanie próba naszkicowania obrazu rosyjskiej wojny hybrydowej na Bałkanach, poprzez przybliżenie kilku składających się na nią przedsięwzięć, które w
ostatnich latach realizowane były w wybranych państwach tego regionu, szczególnie intensywnie poddawanych penetracji rosyjskiej, tj. w: Czarnogórze, Serbii oraz Macedonii.
Aby przybliżyć naturę rosyjskiego oddziaływania na obszar Bałkanów, a
szczególnie na ww. państwa postjugosłowiańskie (choć niektóre z niżej wskazywanych prawideł wiązać można by równie dobrze z państwami takimi, jak
Bułgaria czy Grecja), należy przyjrzeć się narzędziom posiadanym i wykorzystywanym przez Rosjan w konstruowaniu relacji z nimi oraz kreowaniu wizerunku FR jako potencjalnego, szczególnie wartościowego sojusznika tych państw. Marko Babić wskazując niektóre z nich, z pewnością zasługujące na uznanie za najważniejsze, określa je mianem „filarów geopolityki Rosji na Bałkanach Zachodnich” 10 . Zdaniem cytowanego serbskiego badacza są trzy takie
„filary”:
- „[…] uprzywilejowana pozycja Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, która daje możliwość prawa weta na wszystkie procesy prowadzone przez ONZ na Bałkanach Zachodnich sprzeczne z jej
raison d’etre”;
- „[…] rosnące znaczenie gospodarcze Rosji w regionie […] – główny
dostawca energii […], inwestor i partner handlowy”
- „[…] historyczne, kulturowe i polityczne stosunki między Rosją a narodami i krajami Europy Południowo-Wschodniej mającymi tradycje
prawosławne”11.
Mamy zatem do czynienia z narzędziami: dyplomatycznym (możliwości
prawne i polityczne na arenie międzynarodowej), ekonomicznym oraz – najogólniej rzecz ujmując – kulturowym. Posiadana przez znaczącą część elit politycznych i intelektualnych poszczególnych państw bałkańskich świadomość
dysponowania przez FR pożądanymi z punktu widzenia tych państw instrumentami, których właściwe użycie na rzecz prorosyjsko orientujących się podmiotów bałkańskich przynieść może im wymierne korzyści, ustanawia
de facto relację protektor – petenci. Jej słabsza strona określa jednak z zasady
w przekazie adresowanym do społeczeństwa paternalizm silniejszego mianem
„przyjaźni” czy nawet szczególnego „uprzywilejowanego partnerstwa”, niekoniecznie akcentując kwestię nierównowagi posiadanych i wnoszonych w dwustronne relacje potencjałów.

10
11

M. Babić, op. cit., s. 55.
Ibidem.
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W formułowaniu takiej narracji i wyborze skutecznego sposobu transmisji
tejże od emitenta do odbiorcy, niezwykle przydatne okazuje się rozpoznanie
społecznych emocji oraz posłużenie się określonymi sentymentami historycznymi czy właściwym odwołaniem kulturowym, takim jak np. wspólnota religii.
Egzemplifikując to więziami serbsko-rosyjskimi: odpowiednie użycie przez
przedstawiciela serbskiej elity, posiadającego autorytet we własnym społeczeństwie (podobnie przez wysokiej rangi przedstawiciela strony rosyjskiej), odwołania do historii (dajmy na to do politycznego, militarnego i finansowego
wspierania Serbii Karađorđeviciów przez Rosję Romanowów od 1903 r.)
wsparte zaakcentowaniem ugruntowanej w dziejach serbsko-rosyjskiej prawosławnej wspólnoty duchowej, wzmacnia w wielu Serbach przekonanie o tym,
że brat-Rosjanin gotów będzie pospieszyć Serbom z pomocą (ostatecznie –
nawet zbrojną) wówczas, gdy naprawdę zagrożone staną się ich żywotne interesy (np. w Kosowie), a wywiedzione z doświadczeń dziejowych oraz więzi
religijnej solidaryzm i ofiarność sprawią, że Serbowie liczyć będą mogli w różnych okolicznościach na różnego rodzaju wsparcie Rosjan, skłonnych np. nieść
swym bałkańskim pobratymcom pomoc humanitarną, korzystniej odsprzedawać czy nawet nieodpłatnie przekazywać sprzęt wojskowy (np. samoloty MiG29), taniej zaopatrywać w niezbędne surowce energetyczne 12.
Rosjanie dążący do rozszerzenia swoich stref wpływów na Bałkanach, w
celu zrealizowania własnych interesów strategicznych w tym regionie, posiadającym niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz

12

Przykładów tego rodzaju wystąpień w mediach, a nawet w publikacjach akademickich,
jest całe mnóstwo. Ważne są na tym polu m.in. wystąpienia ambasadorów Rosji w Belgradzie i Serbii w Moskwie. Aktualnie, czyli latem 2018 r. są nimi Aleksandr Czepurin oraz
Slavenko Terzić (akredytowany również w Turkmenistanie, z racji nieposiadania przez
Serbię placówki w Aszchabadzie). Por. m.in. A. Kurteš, Rusi i Srbi – braća po krvi i veri,
„Politika”, br. 37565, 13 VI 2018, s. 1; Rosyjski ambasador w Serbii: Jesteśmy gotowi
włączyć się bardziej w sprawę Kosowa, <http://forsal.pl/artykuly/1134294,rosyjski-ambasador-w-serbii-jestesmy-gotowi-wlaczyc-sie-bardziej-w-sprawe-kosowa.html> (30.06.2018).
Por. również zapis obszernego wywiadu przeprowadzonego przez Slobodana Ericia i
Nevenkę Stojčević z Aleksejem Puszkowem – rosyjskim politologiem i Przewodniczącym
Komisji ds. Stosunków Międzynarodowych Dumy: Aleksej Puškov: Istorija Americi okreće
leđa, razgovor vodili S. Erić, N. Stojčević, prevod S. Rosić, „Geopolitika. Magazin za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja”, br. 92, XI 2015, ss. 5-9.
Odnośnie przekazania Serbii przez FR sześciu samolotów MiG-29 w październiku 2017 r.
zob. Serbia dostała od Rosji sześć myśliwców MiG-29, <https://www.tvn24.pl/wiadomoscize-swiata,2/serbia-dostala-od-rosji-szesc-mysliwcow-mig-29,783314.html> (30.06.2018).
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pomyślnej realizacji przyjętych przez Moskwę założeń polityki energetycznej13,
łatwo odczytują powyższe sentymenty i umiejętnie na nich grają, z powodzeniem identyfikując, nieskrywane zresztą zbytnio przed nimi, „czułe punkty”
Serbów. W rezultacie – łatwiej niż w wielu innych państwach europejskich
zakotwiczają w Serbii swoje kolejne interesy, wprowadzają znaczące inwestycje (zwłaszcza w infrastrukturę służącą do przesyłania surowców, a od pewnego czasu także w transport kolejowy), a także tworzą przyczółki w postaci
podmiotów o mniej transparentnym profilu – takich, jak „humanitarne” Rosyjsko-Serbskie Centrum Koordynacyjne w Niszu (zwraca uwagę strategiczne
położenie tego ośrodka) 14 czy też wszelkiego rodzaju stowarzyszenia promujące wymianę kulturową, współpracę naukową, etc. 15 Cele są osiągane, nawet
gdy de facto nie daje się zbyt wiele w zamian16.
Zarówno na gruncie serbskim, jak też czarnogórskim czy macedońskim
(by pozostać już wyłącznie z niniejszymi rozważaniami w przestrzeni wyżej
13

Fundamentalne znaczenie eksportu surowców energetycznych dla kondycji państwa
rosyjskiego oraz jego polityki ukazano m.in. w książce: W. Paniuszkin, M. Zygar,
Gazprom: rosyjska broń, Warszawa 2008.
14
Szerzej o ww. ośrodku: M. Korzeniewska-Wiszniewska, Rosyjskie wpływy polityczne i
gospodarcze w Serbii dzisiaj [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX
i XXI wieku, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2012, ss. 365-378.
15
Jak odnotowała analityczka warszawskiego, rządowego Ośrodka Studiów Wschodnich
(OSW) Marta Szpala: „W Nowym Sadzie i Belgradzie zostały otwarte oddziały organizacji
Russkij Mir (Rosyjski Świat) oraz delegatura Międzynarodowej Fundacji Jedności Narodów Prawosławnych (2005). W 2013 r. w Belgradzie powstało przedstawicielstwo Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych (RISI) oraz utworzony został oddział rosyjskiej
agencji Rossotrudniczestwo (Centrum Kulturalne Rosyjski Dom). W Serbii działają także
rosyjskie fundacje, m.in. Fundacja Wspierania Dyplomacji Publicznej im. Gorczakowa,
Fundacja Kultury Strategicznej, Fundacja Duma Ojczyzny, Fundusz św. Andrzeja czy
utworzona specjalnie dla Serbii Fundacja Rosyjski Nekropol w Belgradzie” - M. Szpala,
Rosja w Serbii – miękka siła i twarde interesy, „Komentarze OSW”, 2014-10-29,
<https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-10-29/rosja-w-serbii-miekka-sila-i-twarde-interesy> (30.06.2018).
16
Ja trafnie zauważyła to, komentując wizytę w Serbii złożoną w połowie października
2014 r. przez prezydenta W. Putina (uwagi te nie straciły na aktualności) cyt. wyżej M.
Szpala: „[…] Moskwa jest zainteresowana zabezpieczeniem swoich interesów na Bałkanach i wykorzystaniem Belgradu w konfrontacji z Zachodem, ale nie ma zbyt wiele do
zaoferowania serbskim władzom. Moskwa ma silną pozycję w Serbii, która wynika
z uzależnienia surowcowo-gospodarczego, ale przede wszystkim z mocnego poparcia dla
polityki Rosji w serbskich elitach i społeczeństwie. Tradycyjnie przyjazne Moskwie postawy zostały wzmocnione dzięki szeroko zakrojonym działaniom Moskwy z zakresu soft
power do tego stopnia, że duża część społeczeństwa utożsamia interesy Rosji z interesami
samej Serbii” – ibidem.
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wskazanych trzech, usilnie poddawanych rosyjskiej penetracji, państw postjugosłowiańskich), kompleksowe oddziaływanie rosyjskie, w którym akcentuje
się:
- rosyjski potencjał gospodarczy,
- rosyjską zdolność do obrony strategicznych interesów ww. państw (dyplomatycznej, a w ostateczności także militarnej, co przestało obowiązywać wyłącznie stosunku do Czarnogóry po jej akcesie do NATO),
- rosyjskie możliwości w zakresie pomocy humanitarnej na rzecz tych
państw w razie nowych problemów wiążących się z ruchami migrantów, usiłujących dostać się do Europy Zachodniej z Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki m.in. via Płw. Bałkański,
- rosyjski wkład do walki z globalnym (a więc nie omijającym i Bałkanów) zagrożeniem terrorystycznym, szczególnie generowanym przez
islamistów,
- specyficzną więź historyczną i religijną Rosjan z prawosławnymi Słowianami Południowymi17,
jest oczywistością, stwarzając, przy wsparciu właściwie serwowanej propagandy oraz intensywnej pracy służb specjalnych, iście idealne podłoże do prowadzenia przez FR, mogącej przynosić doraźne zwycięstwa, a potencjalnie nawet
finalny sukces, na „bałkańskim froncie” wojny hybrydowej z Zachodem.
Chronologicznie pierwsze w ostatnim dziesięcioleciu akty działań rosyjskich na obszarze zachodniobałkańskim (postjugosłowiańskim), które z racji
swego charakteru i komplementarności oraz dających się zdefiniować dalekosiężnych celów rosyjskich (włączenie danego państwa w swoją orbitę wpływów do tego stopnia by stało się ono ewidentną ekspozyturą interesów rosyjskich), uznać można by za składowe wojny hybrydowej prowadzonej na danym
terytorium, identyfikować należałoby z Czarnogórą. Może to zaskakiwać, zważywszy na wieloletnią prozachodnią orientację Czarnogóry od rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ), demonstrowaną nawet w
1999 r. podczas agresji NATO na ówczesną serbsko-czarnogórską Federacyjną
Republikę Jugosławii, a także na dzisiejszy kurs polityczny władz Czarnogóry,
17

Powyższe, nawiasem mówiąc, odnieść należy do wszystkich Słowian Południowych
wyznających prawosławie, a więc także do Bułgarów, jak również, w pełnej rozciągłości,
do niesłowiańskich Greków. Nie było za to w przeszłości i nie ma także obecnie mowy o
ugruntowanym w tradycji kontaktów dwustronnych, prostym przełożeniu religijnej bliskości na kulturową czy polityczną solidarność rosyjsko-rumuńską – solidarność takowa de
facto nie istnieje (zob. K. Jurczak, Religijnie bliscy, etnicznie obcy, kulturowo niepojęci.
Rosja i Rosjanie w odbiorze rumuńskim od końca XVIII wieku do początku XX wieku [w:]
Semantyka Rosji…, ss. 27-46).
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które doprowadziły w 2017 r. do wstąpienia tego nadadriatyckiego państwa do
Paktu Północnoatlantyckiego. Pamiętać należy jednak, że w międzyczasie, w
końcówce pierwszego dziesięciolecia XXI w., paradoksalnie gdy premierem
Czarnogóry był Milo Đukanović, a więc przywódca polityczny wcześniej oraz
obecnie jednoznacznie prozachodni, w polityce tego postjugosłowiańskiego
państwa doszło do znaczącego prorosyjskiego intermezzo.
Wyraźny kurs na polityczne, a przede wszystkim gospodarcze zbliżenie z
Federacją Rosyjską zainicjowany został przez M. Đukanovicia w lutym 2008 r.
Rosjanie (The Central European Aluminum Company – CEAC oraz EN+, kontrolowane przez Olega Deripaskę18), skupili w swoich rękach na pewien czas
większość akcji (ok. ⅔) czarnogórskich podmiotów strategicznych: kopalni
boksytów Rudnik w Nikšiciu oraz kombinatu aluminiowego w Podgoricy
(Kombinat Aluminjuma Podgorica – KAP), w którym udziały strona rosyjska
nabyła już pod koniec 2005 r., a więc za poprzednich rządów M. Đukanovicia
(2003-2006). Przejęcie kontroli nad wymienionymi przedsiębiorstwami nie
zapobiegło jednak narastaniu w nich poważnych problemów. Ulegając pogłębieniu przyczyniały się one do perturbacji wewnątrzpolitycznych w Czarnogórze oraz doprowadzały do czarnogórsko-rosyjskich sporów. Szczególnie dotyczyły one sytuacji w i wokół KAP (zadłużenie i złe rokowania odnośnie perspektyw oddłużania kombinatu, podział stanowisk w radzie nadzorczej, w której dochodziło do napięć między udziałowcem rosyjskim a mniejszościowymi
udziałowcami czarnogórskimi, fatalna sytuacja nieopłacanych i zwalnianych
pracowników, problem z zaopatrywaniem przedsiębiorstwa w energię elektryczną, przejętą nielegalnie z międzynarodowego interkonektora) 19. Wykorzystując Międzyrządowy Rosyjsko-Czarnogórski Komitet ds. Handlu, oraz
Współpracy Ekonomicznej i Naukowo-Technicznej, minister ds. sytuacji nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej Władimir Puczkow, naciskał na początku
września 2013 r. na rząd Republiki Czarnogóry, jednoznacznie upominając się
o prowadzenie przezeń polityki gospodarczej w sposób umożliwiający zabez18

Pochodząca sprzed kilku lat, niemniej interesująca charakterystyka O. Deripaski, jego
różnorodnych biznesów (aluminium, motoryzacja, banki, ubezpieczenia, budownictwo,
spółka lotnicza – powiązane w holding Basic Element) oraz posiadanych przezeń związków
biznesowo-towarzyskich (m.in. z doradzającymi mu Jamesem Wolfensohnem i Klausem
Mangoldem): M. Kuntz, Ein Oligarch und seine Freunde, „Süddeutsche Zeitung”,
9.08.2007, s. 20.
19
Autor szerzej podjął tę problematykę we wcześniejszym tekście: W. Szczepański, Republika Czarnogóry jako potencjalny cel rosyjskich działań wywiadowczych (wprowadzenie
do problemu), [w:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego), pod
red. A. Głowackiego i S. L. Szczesio, Łódź 2015, ss. 617-638. (seria wydawnicza Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany XX/XXI”, t. VII).
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pieczenie interesów rosyjskich w KAP, co oczywiście uzasadniane było w dokumencie rosyjskim troską o wspólny interes Czarnogórców i Rosjan oraz kondycję gospodarczą całej Czarnogóry 20 . Apel rosyjskiego ministra nie cofnął
decyzji o postawieniu kombinatu w stan upadłości (ogłoszono ją w lipcu 2013
r.). Z kolei w listopadzie 2013 r. doszło do upadłości nikšickiej kopalni boksytów21.
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI w. Rosjanie zainteresowali się
również możliwością inwestycji w rozbudowę o drugi blok elektrowni cieplnej
w czarnogórskim mieście Plevlja (Termoelektrana „Pljevlja” u Pljevljima).
Realizacja powyższego stanowiłaby pierwsze od 1982 r., kiedy uruchomiono
elektrownię, duże przedsięwzięcie w czarnogórskiej energetyce 22 . Rosyjska
grupa EN+ zamierzała zrealizować ten projekt już w 2007 r. Została jednak
pozbawiona takiej możliwości decyzją czarnogórskiego parlamentu 23 . Temat
odżył jednak kilka lat później. We wrześniu 2013 r. w mediach podgoryckich
pojawiły się bowiem wiadomości o przygotowywanym, nowym przetargu, dotyczącym inwestycji w Pljevlji, do udziału w którym oprócz kompanii z Chin i
środkowoeuropejskich państw-członków UE (Czech, Słowacji i Polski) sposobił się również rosyjski Rosatom 24. Nadal zauważalne pozostaje zatem dążenie
wielkiego biznesu z Rosji, powiązanego jednoznacznie (a jedynie mniej, lub
bardziej czytelnie) z Kremlem oraz rosyjskim aparatem władzy wykonawczej,
do zachowania wpływów na czarnogórski przemysł wydobywczy (otwartą pozostaje niesygnalizowana wyżej kwestia przyszłości kopalni węgla kamiennego
w Pljevlji) oraz uzyskania owych wpływów w sektorze energetycznym najmniejszego z postjugosłowiańskich państw (sprawa Termoelektrany).
Jeszcze niedawno Rosjanie wykazywali w Podgoricy również wzmożoną
aktywność w zabieganiu o przychylność dla swoich projektów energetycznych,
na czele z South Stream – gazociągiem Gazpromu. Funkcjonowanie tegoż (jego
uruchomienie we wcześniej zakładanym kształcie nie jest już jednak możliwe 25,
w związku z czym konstruowana jest alternatywa, mająca zaangażować po
stronie rosyjskiej podmioty z Turcji i państw bałkańskich), rosyjski rząd zamierzał ochraniać przede wszystkim poprzez właściwe ukierunkowanie i intensyfi20

N. Uskoković, Pritisak vlade Rusije zbog KAP-a, „Dnevne novine”, 6.11.2013, s. 3.
Blokiran izvoz rude iz boksita, <http://www.rtvatlas.tv/vijesti/ekonomija/2069-blokiranizvoz-rude-iz-boksita.html> (8.12.2013).
22
N. Uskoković, Kina protiv Evrope, „Dnevne novine”, 4.09.2013, s. 2.
23
Rusi opet u igri, „Dnevne novine”, 4.09.2013, s. 2.
24
Ibidem.
25
A. Kublik, Antyukraińska rura Gazpromu zatrzymana, „Gazeta Wyborcza”, 6.12.2013, s.
21.
21
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kację pracy rozpoznawczo-informacyjnej rezydentur wywiadowczych SWR i
GRU, ulokowanych w przedstawicielstwach dyplomatycznych działających w
państwach, które podpisały porozumienia o budowie tego gazociągu 26. W sposób niemalże pewny stwierdzić można, iż w powyższym celu planowane było
przez Rosjan także wykorzystywanie siatek wywiadowczych, prowadzonych
przez oficerów rosyjskich służb specjalnych aktywnych w ambasadach i konsulatach czynnych w państwach sąsiednich, czyli m.in. w Czarnogórze i sąsiedniej Serbii oraz – co wydaje się wielce prawdopodobne – struktur wywiadów
cywilnego i wojskowego, które mogą zostać związane z tworzonym w południowoserbskim Niszu, być może nawet głównie jako „przykrywka” dla działań o charakterze niejawnym, wspomnianym już wyżej, Rosyjsko-Serbskim
Centrum Koordynacyjnym („humanitarnym”). Gestorami tajemniczej placówki
są Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Serbii, sama zaś komórka pierwotnie określana
była mianem Centrum ds. Zadań Nadzwyczajnych27.
Pozostając przy Czarnogórze – dostrzec warto również, iż podmioty rosyjskie w zauważalny sposób od lat prowadzą na terytorium tego, obecnie już natowskiego państwa, ekspansję w budownictwie. Wizytówką są tu nadmorskie
hotele, wznoszone np. przez firmę Mirax Wiaczesława Lejbmanna i Siergieja
Polonskiego, na czele z rosyjskimi „fortecami” na Riwierze Budvańskiej, gdzie,
niczym w drugim Monte Carlo, pojawiają się kluczowi moskiewscy biznesmeni i przedstawiciele Gazpromu, Łukoilu lub też VTB (wcześnie znanego jako
Vniesztorgbank)28 oraz gwiazdy rozrywki29. Wykup ziemi i domów przez Ro26

Grono to utworzyły należące do UE: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Słowenia i
Węgry oraz, ubiegająca się o członkostwo w niej Serbia, należąca do Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, w której kwestie związane z rynkiem gazowym regulowane są w oparciu o przepisy unijne.
27
M. Korzeniewska-Wiszniewska, op. cit., ss. 375-376. Należy zwrócić uwagę na położenie miasta Nisz. South Stream przebiegać ma właśnie nieopodal tego największego ośrodka
miejskiego południowej Serbii, z niego zaś blisko jest już nie tylko do niestabilnych Doliny
Preševskiej, Kosowa czy północnej Macedonii, ale także do Czarnogóry i Albanii (należących do NATO). Ponadto, co przypomniane zostało we wskazanym artykule M. Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, przekazom nt. rosyjsko-serbskiego projektu związanego z Niszem, podawanym w polskich mediach jesienią 2011 r., towarzyszyły informacje o podejrzeniach, iż inwestycja ta służyć będzie ulokowaniu w dogodnym miejscu rosyjskiej komórki mającej prowadzić działania wywiadowcze ukierunkowane na elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej, które miały zostać rozmieszczone na terytorium sąsiadującej z
Serbią Rumunii (ibidem, s. 375, przyp. 33).
28
VTB na początku grudnia 2013 r. uznawany był za drugi największy bank Rosji (po
Sbierbanku); I. Trusewicz, Rosyjskie banki państwowe są dobrej myśli, „Rzeczpospolita”,
6.12.2013, s. A10. Zob. również, poświęcony problemowi wyprowadzania z Rosji przez
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sjan na czarnogórskim wybrzeżu osiągnął już w latach 2005-2008 prawdziwy
rozmach (zainwestowało weń wówczas przeszło 30 tys. Rosjan) 30 . Rosyjska
obecność w Czarnogórze przyjęła zatem bardzo wymierny, namacalny i wręcz
spektakularny charakter. Demonstrują ją także bezpośrednie połączenia lotnicze
Moskwy (a w sezonie letnim także innych rosyjskich miast) z Podgoricą i nadmorskim miastem Tivat oraz ekspansja rosyjskich, zwolnionych z obowiązku
wizowego, turystów (już w 2008 r. był to wg oficjalnych danych kilkunastoprocentowy udział) 31, jak też przypadki zyskiwania w zeszłym dziesięcioleciu
obywatelstwa Czarnogóry przez cudzoziemców (w tym Rosjan) po zainwestowaniu w niej powyżej 0,5 mln € 32.
W związku z obcą kontrolą nad czarnogórską gospodarką (z zauważalnym
udziałem w tym Rosjan), niektórzy eksperci ze Stanów Zjednoczonych (Amerykanie Stephen R. Bowers i Marion T. Doss jr oraz Mołdawianin Octavian
Sofransky) wyrażali obawy odnośnie mogącej postępować „wasalizacji” Czarnogóry 33 . Inni z kolei (np. Serbka Danica Popović), przestrzegali przed jej
przekształceniem się w drugą Abchazję czy Osetię Południową, w których problemy gospodarcze krzyżują się ze społecznymi i politycznymi 34. Obecne załamanie się niektórych, najbardziej przykuwających uwagę, rosyjskich biznetamtejsze banki (w tym VTB), w nie zawsze przejrzystych celach, potężnych sum (miliardy
dolarów amerykańskich), wpompowanych w nie przez państwo rosyjskie w celu kredytowania zagrożonych rosyjskich przedsiębiorstw: W. Radziwinowicz, W Rosji kryzys to biznes, „Gazeta Wyborcza”, 12.112013, s. 28.
29
D. Bilefsky, A Russian Window on the West Montenegro Earns a new Nick-Name Moscow-on the Sea, “International Herald Tribune”, 1.11.2008.
30
D. Noack, Hilfstruppen, “German Foreign Policy”, 17.03.2010.
31
MarSz [M. Szpala?], Rosja i Czarnogóra wzajemnie znoszą wizy, „BEST OSW – Bałkany i Europa Środkowa. Tygodnik OSW”, 31 (65), 1.10.2008, s. 4.
32
Czarnogórska ustawa o obywatelstwie umożliwiała nadanie go z takiego tytułu. W oparciu o § 12 tejże ustawy (obecnie już nie obowiązującemu), możliwe było przyznanie obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na ważny ekonomiczny i/lub polityczny interes
Czarnogóry. Regulacje prawne oficjalnie umożliwiające przyznanie obywatelstwa w zamian za inwestycje lub po prostu określonej wysokości wpłatę do budżetu państwa, funkcjonują również w innych krajach (Malta, Cypr, Bułgaria, Dominikana, Saint Kitts i Nevis,
Antigua i Barbuda, a także, z pewnymi obostrzeniami, Austria). Z czarnogórskiego przepisu skorzystano nadając w 2010 r. obywatelstwo Thaksinowi Shinawatrze, zbiegłemu z
Tajlandii miliarderowi i jej byłemu premierowi (2001-2006).
33
O. Sofransky, S. R. Bowers, M. T. Doss jr., Montenegro: Vassal or Sovereign?, “Liberty
University. Faculty Publications and Presentations – Helms School of Government”, Jan.
2009, ss. 1-39.
34
D. Bilefsky, op.cit.
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sów w Czarnogórze, nie oznacza jednak, że państwo to przestanie być przez
Rosjan traktowane jako szczególnie pożądany obiekt gospodarczej, jak również
wywiadowczej, penetracji, choć z pewnością większa część uwarunkowań po
temu zniknie w państwie, które wstąpiło do NATO (bezpośrednio przed tym
borykając się zresztą z pewnymi specyficznymi problemami wygenerowanymi
przez służby specjalne FR, o czym będzie jeszcze mowa poniżej).
Obok wciąż ważnych kwestii terroryzmu, obrotu bronią i narkotykami, czy
stabilności Kosowa i zislamizowanego regionu Sandżaku Nowopazarskiego,
szczególne znaczenie dla penetrujących Czarnogórę (i szerzej – Bałkany) służb
specjalnych FR, uzyskały dziś, jakże istotne także w perspektywie prowadzenia
wojen hybrydowych, zagadnienia gospodarcze. Rosyjski wywiad ekonomiczny,
prowadzony w Czarnogórze głównie przez SWR, napotyka wprawdzie konkurencję ze strony brytyjskiej służby SIS (MI6), niemieckiej BND czy włoskiej
agencji AISA, dość powszechnie sądzi się jednak, iż jest on w swoich przedsięwzięciach i dyskontowaniu pracy agentury skuteczny. Dociera do urzędników, biznesmenów oraz polityków. Przygotowuje grunt pod kluczowe inwestycje (lobbing) i osłania je. Lokuje ludzi w strukturach firm (własnych, mieszanych kapitałowo i jednorodnie czarnogórskich) 35. Idąc dalej, hipotetycznie
założyć można i to, iż budując w państwie takim, jak Czarnogóra, a więc gospodarczo słabym, wciąż jeszcze skorumpowanym 36, niedomagającym administracyjnie i nie posiadającym ugruntowanej demokracji, swoiste, nieformalne
enklawy rosyjskie, rosyjski wywiad cywilny SWR (podobnie wojskowe GRU,
interesujące się bliżej niestabilnym sąsiednim Kosowem i państwami regionu
należącymi już, bądź też pretendującymi do NATO 37 ) wykorzystywać może
tamtejsze przyczółki, jako znakomite miejsce ukrywania czy przerzucania w
inne miejsca, swoich wywiadowców oraz „prania” pieniędzy przeznaczanych
35

Č. Mranović, Špijuni su na vašem platnom spisku, „Revija Dana”, 4.02.2009, s. 1.
Przeciwdziałanie korupcji w Czarnogórze z pewnością nie jest, z punktu widzenia standardów zachodnich, satysfakcjonujące. Raczej trudno też wyobrazić sobie naprawdę efektywne zwalczanie jej przez tamtejsze służby specjalne, co, jak zdaje się sugerować polski
prawnik i publicysta mający czarnogórskie korzenie, może mieć pewne podłoże społecznozwyczajowe: […] w małej społeczności klanowej rodzina wzajemnie się popiera.
Z tych względów w Czarnogórze raczej nie mogłoby powstać CBA, bo konflikt między
rodzinami o to, kto będzie kontrolować tę służbę, mógłby wywołać kolejną wojnę domową
na Bałkanach” – L. A. Szaranowicz, Ima veze, „Wręcz przeciwnie”, 2.10.2011, s. 31.
37
Niewykluczone, iż GRU do 2017 r. interesowała się bliżej wybrzeżem czarnogórskim
jako potencjalną bazą prowadzenia operacji marynarki wojennej FR, operującej także na
Morzu Śródziemnym. Poszlaki wskazujące na sondowanie pewnych możliwości we wskazanej materii pojawiły się na początku września 2013 r. (w kontekście napięcia międzynarodowego spowodowanego przez sytuację w Syrii): V. K., MO: ruski ratni brodovi ne dolaze, „Dnevne novine”, 6.09.2013, s. 5.
36
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m.in. na pozaprawne działania służb (drugi Cypr?) 38. Kwestię rosyjskiej przychylności dla czarnogórskich aspiracji do członkostwa w UE (popartych w XI
2010 r. przez Komisję Europejską) 39, co jest jakże rażącym kontrastem dla stanowiska FR w sprawie akcesu Czarnogóry do NATO, również warto analizować w tym świetle. Zakładany w opracowaniach eksperckich oraz w tekstach
publicystycznych związek pewnych rosyjskich działań ekonomicznych (np.
inwestycji w wydobycie surowców, przesył nośników energii, itp.), prowadzonych poza granicami Federacji Rosyjskiej przez ludzi Kremla, z uzyskującą
coraz większy rozmach aktywnością rosyjskich służb specjalnych, podejmowaną szczególnie na obszarze tych państw w których inwestują podmioty gospodarcze kontrolowane przez powiązanych z Kremlem oligarchów 40 , pozwala
stawiać hipotezy dotyczące wysokiego poziomu infiltracji wywiadowczej takich państw, jak Czarnogóra przez Rosjan. W odniesieniu do przypadku czarnogórskiego, dodatkowo podkreślić należy, iż faktyczne możliwości przeciwdziałania przez stronę czarnogórską wpływom rosyjskich służb specjalnych są
niewielkie. Wpływa na to rażąca dysproporcja potencjałów służb rosyjskich i
czarnogórskiej ANB (Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, w której scalone
są czarnogórski kontrwywiad i wywiad cywilny) oraz okresowe, znane z niedalekiej przeszłości, przyjmowanie przez władze Czarnogóry orientacji prorosyjskiej.
Jakże znaczące jest, że gdy tylko orientacja ta ponownie znalazła się w defensywie i przyspieszeniu uległ proces integracji Czarnogóry z NATO, sfinalizowany ostatecznie w ubiegłym roku, FR wytoczyła działa przeciw ponownie
prozachodniej Czarnogórze – państwu uznawanemu do niedawna za sprzymierzeńca, podejmując poważne wysiłki w kierunku storpedowania akcesu nadad38

Proceder „prania” w Czarnogórze pieniędzy wytransferowanych z Rosji – choć w tekście
o tym przypadku zamieszczonym na łamach dziennika „Vijesti” nie ma sugestii odnośnie
roli służb specjalnych – potwierdza i dobrze ilustruje opis interesów realizowanych w m.
Bar przez niejakiego Vladimira V. Abakumova (zakup nieruchomości), na którego konto
pieniądze przelewała zbiegła z Rosji była funkcjonariuszka „skarbówki” z Moskwy Olga
Stepanova, oskarżona o kradzież ok. 230 mln. € - M. R., Ukradenim novcem kupovala
nekretine u Crnoj Gor i Dubaju, „Vijesti”, 8.09.2013, s. 5.
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40
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riatyckiej Republiki do transatlantyckiego Sojuszu, którego głównym filarem
pozostają Stany Zjednoczone.
Już jesienią 2015 r. rosyjskie, a także bałkańskie, prorosyjskie czasopisma
(np. belgradzki magazyn „Geopolitika”) nie kryły swojego oburzenia ponownym przeorientowywaniem polityki czarnogórskiej na prozachodnią, zakładającą wstąpienie Czarnogóry do NATO. Uwypuklano w nich wewnątrzczarnogórskie podziały na tym tle, utyskiwano nad przyszłością czarnogórskich Serbów,
pokazywano protesty tychże oraz prorosyjsko zorientowanych środowisk czarnogórskich przeciw członkostwu w NATO i utracie możliwości zacieśnienia
więzi z Rosją41. Równolegle jednak inicjowano obliczone na dłuższą perspektywę czasową działania, idące dalej niż medialna propaganda.
W ostatnim tygodniu października 2016 r. źródła serbskie (dziennik „Danas”) i brytyjskie (BBC) poinformowały o wyrzuceniu z Serbii kilku obywateli
FR, podejrzewanych o szpiegostwo, wśród których znaleźć mieli się m.in.
członkowie rosyjskich ruchów radykalno-nacjonalistycznych oraz bojownicy
uczestniczący w walkach w ukraińskim Donbasie – de facto będący funkcjonariuszami rosyjskich służb. Pojawiły się wówczas stwierdzenia, że Rosjanie ci
posiadali związki (możliwe iż bliskie i inspirujące) z Rosjanami i Serbami w
Czarnogórze (przedstawicielami/aktywistami mniejszości serbskiej w tym państwie), którzy w dniu czarnogórskich wyborów parlamentarnych (16 X 2016)
zatrzymani zostali z zarzutem podejmowania działań zmierzających do przeprowadzenia zamachu na premiera M. Đukanovicia, bądź doprowadzenia do
uprowadzenia go (co ciekawe, jednocześnie w innej akcji czarnogórskich służb
zablokowano wjazd na terytorium Republiki Czarnogóry rosyjskich motocyklistów ze znanej także Polakom grupy „Nocnych Wilków”). Jeszcze konkretniej
fakt incydentu wydalenia Rosjan z Serbii ze zdarzeniami z dnia wyborów w
Czarnogórze, powiązał w numerze z dnia 31 X 2016 r. czołowy podgorycki
dziennik „Pobjeda”, według którego wśród obywateli rosyjskich, których odesłano z Belgradu do Moskwy, znaleźć miała się trójka funkcjonariuszy GRU
(dwóch mężczyzn i kobieta), stanowiących siatkę rezydenta GRU w Ambasadzie FR w Belgradzie, zaangażowaną w przygotowywanie ataku terrorystycznego, zaplanowanego na dzień wyborów w Podgoricy42. A zatem pewne działania wymierzone w czarnogórskiego premiera, mające zapobiec jego sukcesowi wyborczemu i spodziewanemu w rezultacie tegoż, związaniu Czarnogóry z
41
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NATO, prowadzone były najprawdopodobniej przez komórkę służb rosyjskich
z terytorium Serbii, być może nawet za wiedzą i aprobatą władz serbskich. Nie
byłoby to niczym zaskakującym w sytuacji ich obecnej prorosyjskiej orientacji,
zwłaszcza reprezentujących w nich partię SNS ówczesnego premiera (a od 31
V 2017 r. prezydenta Serbii) Aleksandara Vučicia i będącego wówczas prezydentem państwa Tomislava Nikolicia. Skandal z wydaleniem z Serbii Rosjan
wskazuje jednak, mimo bliskich związków rosyjsko-serbskich, że w kluczowej
fazie realizacji „operacji czarnogórskiej” służb rosyjskich, dojść mogło do całkowitej marginalizacji czynników serbskich, co wywołało sprzeciw szefostwa
serbskiego kontrwywiadu cywilnego (BIA) i manifestacyjnie honorowej reakcji
serbskich władz państwowych. Prawdopodobnie właśnie w efekcie zaistniałego
zamieszania w trybie nadzwyczajnym, po to, by „przywołać do porządku Serbów”, a nie w ramach rutynowej, wcześnie uzgodnionej wizyty (choć zadbano
o pewne pozory protokolarne), w dniu 27 X 2016 r. przybył do stolicy Serbii na
poufne rozmowy z najwyższymi przedstawicielami władz serbskich (prezydentem, premierem, ministrem spraw wewnętrznych Nebojšą Stefanoviciem i ministrem obrony narodowej Zoranem Đorđeviciem) koordynator rosyjskich
służb specjalnych Nikołaj Patruszew, któremu towarzyszyli wiceminister spraw
wewnętrznych FR Igor Zubow oraz Zastępca Szefa Federalnej Służby Ochrony
FR (FSO) Wiktor Tułupow. Jako oficjalne powody tej wizyty wskazane zostały: robocze rokowania w sprawie planowanego podpisania w 2017 r. porozumienia o współpracy resortów spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej i Serbii (wcześniejsze rokowania tego typu odbywały się wiosną 2016 r. w
Groznym) oraz robocze ustalenia dotyczące kierowania wspominanym już w
tym artykule Rosyjsko-Serbskim Centrum Koordynacyjnym w Niszu. W efekcie zneutralizowania wyreżyserowanej przez Rosjan akcji antyrządowej w Podgoricy i jednocześnie medialnego zdyskontowania całego incydentu przez obóz
đukanoviciowski, wyborcy czarnogórscy liczniej niż było to prognozowane
poparli opcję rządową, co umożliwiło sformowanie po raz kolejny gabinetu
wokół partii DPS, na którego czele 28.11.2016 r. stanął Duško Marković. Przesunięcie się na dalszy plan lidera DPS obyło się nie bez nacisków międzynarodowych wywieranych bezpośrednio po wyborach (w ich rezultacie już
31.10.2016 r. M. Đukanović zadeklarował Komisarzowi UE ds. Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Austriakowi Johanesowi Hahnowi, że na czele nowego czarnogórskiego rządu stanie tym razem inny polityk).
Można się domyślać, iż za nieeksponowaniem na stanowisku premiera Czarnogóry niekwestionowanego DPS opowiadali się nie tylko dyplomaci UE, ale i
ważne kręgi w NATO. W tym przypadku jednak istotą obiekcji wobec M. Đukanovicia nie było najprawdopodobniej kojarzenie jego osoby z dość autorytar-
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nym sposobem rządzenia czy wysuwane od dawna oskarżenia o powiązania
tego ze polityka ze strukturami mafijnymi, lecz fakt kilkuletnich intensywnych
związków „ojca czarnogórskiej niepodległości”, powszechnie kojarzonego z
kursem prozachodnim z polityczno-ekonomiczną orientacją na Rosję.
Wejście Czarnogóry do NATO, przypieczętowane 5.06.2017 r., nie oddaliło całkowicie zagrożenia ze strony rosyjskiej, która tak kategorycznie, nawet
dążąc do destabilizacji Czarnogóry rękoma agentów służb specjalnych, występowała przeciw akcesowi tej małej postjugosłowiańskiej Republiki do Paktu.
Snuta prawdopodobnie jeszcze niedawno perspektywa stworzenia w strategicznie położonym czarnogórskim mieście Bar bazy dla rosyjskiej marynarki wojennej i niekontrolowanego przeładowywania w tamtejszym porcie surowców
oraz sprzętu wojskowego, szczególnie w kontekście pogarszającej się sytuacji
bezpieczeństwa basenu Morza Śródziemnego, może pozostawać kusząca, choć
zapewne definitywnie lub przynajmniej na lata straciła szansę realizacji. Pozostają jednak inne wyzwania dla bałkańskiej polityki rosyjskiej, w której do głosu dochodzi kurs na ekspansję, projektowaną jako wojna hybrydowa. Wyzwania te wiążą się bezpośrednio zarówno z Czarnogórą, jak i coraz bardziej związaną z Rosją Serbią, a także z Macedonią, pośrednio zaś i częściowo – także z
innymi państwami Płw. Bałkańskiego.
Na atrakcyjności z rosyjskiego punktu widzenia nie straciła na pewno perspektywa destabilizacji Czarnogóry poprzez skonfliktowanie z oficjalną Podgoricą ludności północnoczarnogórskiej, której większa część pielęgnuje tożsamości serbską oraz boszniacką (słowiańsko-muzułmańską), oddając z reguły
swoje głosy wyborcze na własne stronnictwa narodowe, zorientowane na kooperację z Belgradem (i raczej z Moskwą, niż z Zachodem). Idąc dalej, widać, że
FR ma jeszcze o co „grać” na Bałkanach Zachodnich. Otóż, oprócz ewentualnej
destabilizacji północnego fragmentu Czarnogóry, rosyjskimi celami mogą stać
się: podjęcie działań na rzecz wyłączenia z jurysdykcji Sarajewa ciążącej ku
Serbii Republiki Serbskiej w Bośni (współtworzącej z Federacją ChorwackoMuzułmańską i Dystryktem Brčko państwo Bośnia i Hercegowina – BiH),
„odwojowanie” północnego Kosowa, a może także przejęcie kontroli nad okolicą północnomacedońskiego Kumanova, gdzie możliwe jest instrumentalne
wykorzystywanie serbskiej mniejszości etnicznej. Realizacja takiego hipotetycznie nakreślonego, maksymalistycznego planu, przy założeniu, że wzmacniana Serbia pozostaje prorosyjska, odizolowuje od NATO (a może i od UE)
znaczącą połać Półwyspu Bałkańskiego, przekształcając obszar ten niemalże w
część Russkiego mira.
Właśnie owe odseparowanie części Bałkanów Zachodnich od sojuszu ze
światem zachodnich demokracji jawi się jako ostateczny, główny cel Kremla,
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dla którego warto jest sprzęgać wysiłki dyplomatyczne z działaniami asymetrycznymi, z wojną hybrydową.
O dążeniu Rosjan do kontrolowania sytuacji w strategicznych miejscach na
Bałkanach sporo wywnioskować można również z sytuacji do jakiej doszło
wiosną 2017 r. w Republice Macedonii. Państwo to, którego słowiańska, prawosławna ludność (Macedończycy oraz niewielka mniejszość serbska), podobnie jak większość mieszkańców Serbii, Czarnogóry czy Republiki Serbskiej w
Bośni, sympatyzuje z Rosją, przez wiele lat zarządzane było przez prawicowe
stronnictwo Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej (VMRO-DPMNE), z którego
ramienia premierem był Nikoła Grujevski, pierwotnie realizujący ewidentnie
prozachodni program polityczny43. Począwszy od 2014 r. macedońska prawica
rządowa przeorientowała się na kurs prorosyjski. Macedonia grzęzła w ekonomicznym marazmie (notabene niezwykle niekorzystnie kontrastującym z polityką symboliczną i historyczną rządu, lubującego się w pomnikowej gigantomanii) i nie odnotowywała postępów w przybliżaniu się do UE i NATO. W
efekcie wybory wygrali socjaldemokraci z Socjaldemokratycznej Partii Macedonii (SDSM), obecnie już bardziej „europejscy”, niż trącący mentalną postkomuną, desygnując na stanowisko premiera młodego, zdolnego polityka Zorana Zajeva44, który porozumiał się z liderami mniejszości albańskiej odnośnie
utworzenia rządu koalicyjnego. Kontestacja powyższego doprowadziła nawet
do zamieszek w parlamencie i próby zdestabilizowania sytuacji w Skopiu, w
czym uczestniczył – jak twierdzą przedstawiciele nowych kół rządowych oraz
macedońskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Kontrwywiadowczej (UBK) –
Goran Živaljević – identyfikowany jako oficer łącznikowy serbskiej służby
BIA w Ambasadzie Serbii w Skopiu, podejrzewany o służbową zażyłość z Rosjanami. Fundamentalna zmiana polityczna w Macedonii pociągnęła za sobą
przetasowania w administracji oraz w służbach specjalnych. UBK, którym kieruje Vladimir Atanasovski, ogłosiła raport, w którego treści wypunktowano
rolę służb Federacji Rosyjskiej (SWR i GRU) w Macedonii w ostatnich latach,
w tym rozgrywanie przez nie konfliktów tego państwa z sąsiadami (m.in. kon43
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społeczne i w zakresie bezpieczeństwa (sierpień 2006 r. – pierwsza połowa 2008 r.), [w:]
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flikt o nazwę z Grecją, aktualnie bliski już ostatecznego rozstrzygnięcia), stopujące proces integracji z UE i NATO.
Raport UBK, który wypłynął na portalu zatytułowanym „KRIK”, a obecnie jego tezy podawane są już m.in. w przekazach opracowanych w jęz. angielskim i polskim45, pokazuje swoją drogą szerszą panoramę specjalnych przedsięwzięć operacyjnych realizowanych na postjugosłowiańskiej części Bałkanów
bądź to bezpośrednio przez Rosjan, bądź też z ich inspiracji przez innych
(głównie przez przedstawicieli służb serbskich; Belgradowi notabene, a ściślej
placówce rosyjskiej w tym mieście, przypisana jest w przedmiotowym raporcie
rola głównego rosyjskiego centrum koordynacji działań służb specjalnych, z
którym współdziałają komórki służb serbskich, na drugim zaś planie sytuować
ma się w tej hierarchii ośrodek w bułgarskiej Sofii). Zasadniczym celem szeroko zakrojonych działań rosyjskich służb specjalnych jest w myśl macedońskiego raportu doprowadzenie do pozostawienia poza NATO (a – gdy to możliwe i
korzystne – także poza UE) czwórki dotychczas niezintegrowanych z tymi zachodnimi układami państw postjugosłowiańskich, tj.: Czarnogóry (w aspekcie
NATO celu Moskwy nie udało się zrealizować, niemniej można dążyć do tego,
by osłabiać jakość czarnogórskiego członkostwa w Sojuszu, zaś – jak na razie
nieoprotestowywaną przyszłą przynależność do UE – dobrze wykorzystywać),
Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz Macedonii. Roboczo określono ów specjalny
koncept mianem „Planu 4B”. W realność istnienia tego planu i w to, że z determinacją podejmowane jest dążenie do jego realizacji, wierzy m.in., orędujący za zbliżeniem Belgradu z Zachodem, szef serbskiej Rady Atlantyckiej Vlade
Radulović. Wtóruje mu m.in. Predrag Petrović – dyrektor wykonawczy belgradzkiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa, twierdzący ponadto, że w kręgach tworzonych przez przedstawicieli zachodnich służb specjalnych już od
dobrych kilku lat traktuje się służby serbskie z dużą nieufnością, przypisując im
nie tylko kooperację z partnerami rosyjskimi, ale wręcz działanie w interesie i
w myśl wytycznych Rosjan46.
Fiasko planowanego zamachu w Podgoricy, wytrącająca Rosjan z impetu
zmiana polityczna w Skopiu w świetle komentarza ekspertów serbskich (m.in.
wyżej wymienionych V. Radulovicia i P. Petrovicia), pokazują Federację Rosyjską w roli takiego podmiotu polityki międzynarodowej, który uczyni bardzo
45
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autor cyt. artykułu ogłoszonego w liberalnym, prozachodnim dzienniku „Danas” to były
minister spraw zagranicznych Serbii).

S t r o n a | 43

wiele, jeżeli nie wręcz wszystko, aby zachować dla siebie rolę aktywnego,
mocnego gracza na Bałkanach Zachodnich, niezamierzającego zaakceptować
ustąpienia pola Zachodowi w czterech, niezintegrowanych z nim jeszcze państw powstałych z rozpadu SFRJ (nie do końca jeszcze z rosyjskiego punktu
widzenia straconej Czarnogóry oraz: BiH, Macedonii i Serbii).
Aktywność służb rosyjskich trafia w wymienionych państwach (poza
chorwacko-muzułmańską częścią BiH) zasadniczo na podatny grunt (powszechna sympatia większej części społeczeństw, w tym także czarnogórskiego, do Rosji, tradycje historycznych związków Słowian Południowych z Rosjanami, złe, wciąż niezatarte w pamięci, doświadczenia z Zachodem z lat 90-ych
XX w.). Ponadto, jest ona, podobnie jak w całej, szeroko rozumianej, Europie
Środkowej, ściśle skorelowana z celami politycznymi, geostrategicznymi (a
potencjalnie i militarnymi) oraz – przede wszystkim – ekonomicznymi państwa
rosyjskiego, co akcentowano już wyżej.
W kontekście tych ostatnich, czyli celów ekonomicznych odnotować należy jako przypadek szczególnie niepokojący renesans idei South Streamu (obowiązuje dlań już jednak nowa nomenklatura) i pojawianie się, szczególnie w
Serbii, jakoby spontanicznych wystąpień eksperckich – w których szerzona jest
propaganda na rzecz energetycznego związania się Serbii i jak najszerszego
obszaru Europy Południowo-Wschodniej jeszcze ściślej z Rosją, czemu sprzyjać może zmiana sytuacji wewnętrznej w Turcji i współpraca turecko-rosyjska.
Zwrot ku gospodarczemu partnerstwu z Federacją Rosyjską jest w Serbii wręcz
jaskrawy (Gazprom, Łukoil, Sbierbank, VTB, RZD-Koleje Rosyjskie, mające
zainwestować grube miliony w infrastrukturę do transportu szynowego), a należy spodziewać się, że zeszłoroczny udział Serbii w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu (delegacji przewodził pełniący wówczas obowiązki premiera Ivica Dačić z postmiloševiciowskiej partii SPS 47) jedynie związki serbsko-rosyjskie zacieśni i zdynamizuje.
Do stworzenia jeszcze lepszego klimatu dla gospodarczego zbliżenia się
Serbii z Rosją przyczynić może się wyrazistsze od dotychczasowego popieranie
przez Rosję serbskich racji w Kosowie, na co coraz bardziej się zanosi. Kwestia
kosowska staje się coraz ważniejszym elementem polityki prezydenta Serbii
Aleksandara Vučicia, który, jak można przewidywać analizując jego politykę
we wcześniejszej roli premiera, narzuci serbskiej scenie politycznej swoją dominację i doprowadzi do jej ponownej autorytaryzacji, a rząd, na którego czele
stoi z jego nadania prozachodnia demokratka i aktywistka lesbijska Ana Brnabić służyć będzie mu wyłącznie do uwiarygodniania się w oczach UE i osiąga47

Obecnie wicepremier w gabinecie Any Brnabić.
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nia postępów w negocjacjach z Brukselą dotyczących członkostwa w Unii, z
którego jako jednego z celów swej polityki, podobnie jak ze współpracy bi- i
multilateralnej z poszczególnymi państwami UE (w tym z Polską i organizowaną przez nią i przez Chorwację wspólnotą Trójmorza) oraz z kooperacji ze
Stanami Zjednoczonymi i ChRL, Serbia nie zrezygnuje, by nie stawiać wyłącznie na jedną, rosyjską kartę48. Co do Kosowa, Belgrad już teraz zdaje się wręcz
zachęcać Moskwę do czytelniejszego poparcia jego polityki w stosunku do
Prisztiny oraz wspierania tamtejszej mniejszości serbskiej. Na zasadzie „balonów próbnych” przedstawiciele władz serbskich podnoszą również co jakiś
czas pogląd o nieuniknioności przyszłego podziału Kosowa, co miałoby doprowadzić do przyłączenia do Serbii jego północnej części (granicą byłaby rz.
Ibar)49. Zagadnienia te dla obozu władzy w Belgradzie zyskały jeszcze na znaczeniu po ostatnich kosowskich wyborach w 2017 r, które przyniosły radykalizację w parlamencie w Prisztinie i spowodowały przejście władzy z powrotem
z rąk umiarkowanego lidera Demokratycznej Ligi Kosowa (LDK) Isy Mustafy
w ręce Sojuszu Na Rzecz Przyszłości (AAK) i desygnowanie na premiera Rramusha Harradinaja, jednego z byłych przywódców partyzantki UÇK, który
niedawno nie został, wbrew nadziejom Serbów, postawiony przed Trybunałem
w Hadze (po większą ilość mandatów w parlamencie sięgnął też radyklany ruch
Samostanowienie /alb. Vetёvendosje/ Albina Kurtiego).
Podsumowując: aktywność polityczna, ekonomiczna oraz z zakresu działań służb specjalnych, którą prowadzi Rosja na Bałkanach, wzrasta. Dzieje się
tak, pomimo chwilowego spychania Rosjan do defensywy przez dyplomację
zachodnią czy też wolt politycznych i przedsięwzięć kontrwywiadowczych
realizowanych w poszczególnych państwach bałkańskich. Odpowiadając na
pytanie wyartykułowane w tytule niniejszych rozważań, stwierdzić należy, iż
48

Oficjalna doktryna serbskiej polityki zagranicznej, jak już sygnalizowano wyżej, akcentuje jej cztery filary: Rosja – UE – USA – ChRL, zakładając takie konstruowanie relacji
politycznych i ekonomicznych, które pozwoli zachować neutralność militarną kraju i harmonijny rozwój poprzez równoważenie wpływów ww. czterech centrów polityki i gospodarki międzynarodowej. W relacjach bilateralnych notowane jest ponadto ożywienie
współpracy Serbii z Niemcami oraz Azerbejdżanem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Niewykluczone, iż w niedalekiej przyszłości dojdzie również do nowego rozdania w
relacjach polsko-serbskich (i szerzej – Polski z pozaunijnymi państwami byłej Jugosławii),
w czym szczególna rolę odegrać może, wpierany przez przywódców inicjatywy Trójmorza,
Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier rządu RP Mateusz Morawiecki. Polski premier
przewodził będzie w 2019 r. w Poznaniu Szczytowi Bałkanów Zachodnich (ostatni Western
Balkans Summit odbył się w lipcu 2018 r. w Londynie).
49
A. Kłos, Propozycja Belgradu: podzielić Kosowo, „Gazeta Polska Codziennie”, nr 236
(937), 10.10.2014, s. 7.
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zaangażowanie rosyjskie w niektórych państwach bałkańskich wyczerpuje
znamiona wojny hybrydowej. Niewykluczone, iż rzeczywistym, dalekosiężnym
celem Moskwy jest realizacja koncepcji, którą, w ślad za raportem przygotowanym przez macedońską służbę specjalną UBK, określono mianem „Planu
4B”. W każdym razie, nawet gdyby plan ów nie mógł zostać przeprowadzony
całościowo, wydaje się, iż Rosjanie nie zechcą zaniechać wdrażania choć niektórych jego istotnych elementów. Pewien regres w skutecznej aktywności
rosyjskiej, do którego doszło w Czarnogórze, i na który zanosi się w Macedonii, stanowić może jedynie pretekst do tego, by jeszcze usilniej dążyć do powiązania z interesami Moskwy Serbii oraz Republiki Serbskiej w BiH, gdzie
separatystyczne dążenia i polityka otwarcie probelgradzka i promoskiewska
mogą zostać podsycone w najmniej spodziewanym momencie być może jeszcze łatwiej niż w północnej części Kosowa.
W krótkoterminowej perspektywie (2018-2020/2021), gdy uwagę świata
zachodniego skupiać będą działania rosyjskie w stosunku do wschodniej flanki
NATO, a także pogłębiający się kryzys struktur UE, a niewykluczone iż również następne etapy kryzysu uchodźczego, można spodziewać się testowania
przez FR reakcji Zachodu na manifestację postaw naruszających aktualne status quo na Bałkanach (incydenty w Kosowie, BiH). Zahaczywszy wyżej o wątek potencjalnego zaostrzania się w najbliższych latach kryzysu wywoływanego
ruchami migracyjnymi, warto tytułem dopowiedzenia, wspomnieć jeszcze, iż
istotną rolę w ewentualnym planowym wywoływaniu przez Moskwę chaosu na
Bałkanach Zachodnich, po to aby następnie władze rosyjskie przedstawić mogły się wspólnocie międzynarodowej w roli czynnika niezbędnego do ustabilizowania sytuacji tego regionu (w rzeczywistym celu wzmocnienia w nim swojej pozycji), odegrać może skoordynowane działanie Rosji i Turcji w przedmiocie stymulowania nowych fal migracji muzułmańskich z azjatyckich Bliskiego oraz Środkowego Wschodu oraz północno-wschodniej Afryki (Somalia
i Erytrea) do Europy Zachodniej tzw. szlakiem (korytarzem) bałkańskim.
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Abstrakt:
Współczesna polityka Federacji Rosyjskiej na Bliskim Wschodzie jest elementem szerokiej strategii ukierunkowanej na cele w środowisku międzynarodowym oraz na cele wewnątrzpaństwowe. Polityka ta jest konfrontacyjna na
płaszczyźnie Rosja – Zachód i stanowi koło zamachowe w dążeniu kraju do
odzyskania dominującej roli w świecie. Zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w
konflikt w Syrii jest konsekwencją jej mocarstwowej polityki w zmieniającym
się środowisku międzynarodowym. Głównym celem było wyeliminowanie rozwiązań USA i innych państw Zachodu w zakresie interwencji humanitarnej w
Syrii. Poza tym utrzymując reżim Baszara al-Asada Federacja Rosyjska podjęła realizację własnego ładu na Bliskim Wschodzie, gdzie chce odgrywać kluczową rolę. Pomagają jej w tym Iran – wieloletni oponent USA oraz Turcja –
nowy koalicjant, które mają też swoje partykularne cele w regionie. W przypadku polityki wewnętrznej, rosyjskie elity polityczne chcą utrwalić władzę
populistyczną, oferując narodowi drogę dokonań państwa, szczególnie w wymiarze międzynarodowym – wskazując siłę militarną i wyższość polityczną,
jako podstawowe elementy odbudowy mocarstwowej roli Federacji Rosyjskiej
w świecie. Te kierunki polityki zewnętrznej i wewnętrznej dają obraz konsekwentnych, a jednocześnie zaskakujących działań Federacji Rosyjskiej na Bliskim Wschodzie.
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Abstract:
Contemporary policy of the Russian Federation in the Middle East is an element of a broad strategy focused on international and internal purposes. This
policy is confrontational at the level of Russia - the West and constitutes a flywheel in the pursuit of the country to regain its dominant role in the world. The
involvement of the Russian Federation in the conflict in Syria is a consequence
of its superpower policy in the changing international environment. The main
goal was to eliminate the solutions of the USA and other Western countries in
the field of humanitarian intervention in Syria. What is more, maintaining the
regime of Bashar al-Assad, the Russian Federation has embarked on the implementation of its own order in the Middle East, where it wants to play a key
role. Iran, a long-term opponent of the USA, and Turkey, a new coalition partner that also has its particular goals in the region, are the countries which help
Russia in this area. In the case of domestic policy, Russia’s power elites want
to consolidate populist power by presenting the nation country’s accomplishments, especially in the international dimension, indicating military strength
and political superiority as the basic elements of rebuilding the superpower
role of the Russian Federation in the world. These external and internal policies give a picture of the consistent and also surprising actions of the Russian
Federation in the Middle East
Keywords:
civil war in Syria, international security, the superpower policy of the Russian
Federation
Wstęp
Od kilkunastu lat, z początkiem pierwszej dekady XXI wieku Federacja
Rosyjska systematycznie odbudowuje swoją pozycję międzynarodową. W początkowym okresie były to działania polityczne ukierunkowane na poprawę
współpracy gospodarczej z krajami sąsiadującymi z Rosją i współpracującymi
z nią. Dotyczyło to głównie krajów importujących z Federacji Rosyjskiej gaz i
ropę. Efekt tych gospodarczych działań przyniósł państwu rosyjskiemu znaczne
sukcesy finansowe. Ten boom gospodarczy z początku wieku oraz wojna rosyj-
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sko-gruzińska w 2008 r., przyczyniły się do podjęcia decyzji o radykalnej reformie sił zbrojnych na miarę XXI wieku. Założenia były imponujące, wynikające też z możliwości finansowych państwa, a efekt osiągnięto na przestrzeni
kilku lat, systematycznie zwiększając budżet obronny, ze szczególnym
uwzględnieniem modernizacji organizacyjno-technicznej armii. Zwiększenie
potencjału militarnego spowodowało, że prezydent Rosji – Władimir Putin
rozpoczął coraz agresywniejszą politykę poza terytorium Federacji Rosyjskiej,
przekształcając język dyplomacji w działania militarne 2.
Jednym z kierunków na którym skupiła się Federacja Rosyjska był obszar
Bliskiego Wschodu, a szczególnie budowa współpracy z Iranem i Turcją oraz
utrzymanie mocnych więzi z przywódcą Syrii – Baszarem al-Asadem. Ponadto
w obszarze tym Federacja Rosyjska budowała konsekwentnie dobre stosunki z
krajami arabskimi – Egiptem, Irakiem, Arabią Saudyjską oraz państwem żydowskim – Izraelem, równoważąc swoją politykę między regionalnymi antagonistami.
Bliski Wschód – odbudowa pozycji Federacji Rosyjskiej w regionie
Polityka zagraniczna nowego prezydenta Federacji Rosyjskiej – W. Putina
na początku XXI wieku była ukierunkowana na wiele otaczających Rosję obszarów oraz strategicznego rywala – Stany Zjednoczone (USA). Działania te
wynikały z pragmatycznego poszukiwania krajów chętnych do współpracy. Na
obszarze Bliskiego Wschodu krajami, które chętnie podjęły współpracę był
izolowany Iran oraz postrzegana wrogo przez Zachód – Syria. Ta chęć współpracy wynikała również z geopolitycznej sytuacji i zrodziła się na początku
XXI wieku, gdy USA i wiele państw Zachodu podjęły walkę z terroryzmem
islamskim. Działania te rozpoczęły się w Afganistanie, a w 2003 r. przeniosły
się do Iraku, destabilizując dotychczasowy ład w tym regionie. Ta walka „kultury Zachodu” z częścią świata islamskiego nie do końca była popierana przez
inne kraje, choć sama walka z terroryzmem jak najbardziej3.
W tym gorącym okresie, Federacja Rosyjska znalazła podatny grunt do
lepszej współpracy ze zmieniającą się od 2002 r., pod rządami Recepa Tayyipa
Erdogana i jego partii AKP4, Turcją. Odmienne od USA stanowisko Ankary
wobec inwazji na Irak stało się przyczynkiem do poprawy stosunków Rosja2

B. Panek, Polityka Federacji Rosyjskie w regionie Europy, Azji i Pacyfiku, Warszawa
2015, ss. 98-99.
3
F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009, s. 178.
4
Adalet ve Kalkınma Partisi – Partia Sprawiedliwości i Rozwoju.
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Turcja. Reformatorska i umiarkowanie islamistyczna partia AKP z R. T. Erdoğanem na czele, dostrzegając dodatkowo różnice z krajami Zachodu odnośnie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, skierowała swoje działania na
współprace z Rosją. W dużym stopniu przyczyniła się do tego wizyta W. Putina
w Ankarze w grudniu 2004 r., gdzie prezydent Rosji namawiał przywódcę Turcji do rezygnacji z aspiracji unijnych i równocześnie zwiększenia współpracy
rosyjsko-tureckiej w zakresie handlu, turystyki oraz częściowo kooperacji wojskowej na obszarze Morza Czarnego. Wizyta rozpoczęła okres intensywnej
współpracy tych dwóch państw. Jej wymiar potwierdzają coroczne spotkania
przywódców Turcji i Federacji Rosyjskiej. Wysokość obrotów handlowych
zwiększyła się kilkukrotnie i obecnie kraj nad Bosforem jest dla Rosji największym partnerem handlowym spośród wszystkich krajów regionu. Prym wiedzie
sektor energetyczny, przy czym gaz stanowi średnio połowę rocznej wartości
tureckiego importu z Rosji5.
Drugim partnerem w obszarze Bliskiego Wschodu, z którym Federacja
Rosyjska poprawiła swoje relacje, jest Iran. W. Putin od początku prezydentury
postawił na poprawę i zwiększenie współpracy z tym krajem, upatrując właściwe miejsce do wygrania rywalizacji z USA. Jednym z pierwszych kroków
było przywrócenie współpracy gospodarczo-wojskowej oraz rozwinięcie
współpracy atomowej od 2000 r. 6 Iran będąc pod presją międzynarodowych
sankcji upatrywał w Rosji szansy na wyjście z izolacji. Rozwój tej współpracy
zakłóciła korekta rosyjskiej polityki z Iranem, gdy Rosja poparła rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ7 nakładającą sankcje na Teheran w obszarze technologii przydatnych do skonstruowania bomby atomowej oraz najnowszego
uzbrojenia.
Powrót do normalizacji dwustronnych stosunków nastąpił w 2011 r. po
wybuchu „Arabskiej Wiosny”. Rosja i Iran negatywnie oceniły społecznorewolucyjne wystąpienia w krajach arabskich oraz interwencję zbrojną państw
Zachodu w Libii. Wynikało to z obaw o przyszłość regionu oraz roli Stanów
Zjednoczonych w tej sytuacji geopolitycznej. Umocnienie więzi postępowało
proporcjonalnie do wzrostu radykalnych ruchów sunnickich, w tym z powstaniem Państwa Islamskiego włącznie. Szyicki Iran stał się orędownikiem w walce z tymi ugrupowaniami. Ponadto proirański Hezbollah na początku czerwca
2013 r. ogłosił, że opowiada się po stronie rządu B. al-Asada, zrywając ze swo-

5

W. Rodkiewicz, Bliskowschodnia polityka Rosji. Regionalne ambicje, globalne cele,
„Prace OSW” 2017, nr 71, ss. 32-34.
6
Ibidem, ss. 40-41.
7
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ, Nr 1929 z 9.06.2010.
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ją wieloletnia tradycją obrońcy islamu przed „syjonizmem”8. Tym samym rząd
syryjski był w tamtym okresie wspierany przez Rosję, Iran i bojowników
Hezbollahu. Tym samym zbliżenie z Iranem miało wymiar nie tylko polityczno-gospodarczy ale i wojskowy, co ułatwiło Rosji rozpoczęcie interwencji wojskowej w Syrii.
Na uwagę zasługuje fakt, że Federacja Rosyjska w pierwszej dekadzie XXI
wieku odnosiła sukcesy gospodarczo-finansowe. Podczas pierwszej kadencji
Władimir Putina zdołano przedterminowo spłacić zagraniczny dług. Uzyskując
znaczne dochody ze sprzedaży gazu i ropy, która zdrożała po interwencji w
Iraku w 2003 r., Federacja Rosyjska dokonała gestu dobrej woli anulując w
latach 2005-2008 długi finansowe z czasów sowieckich krajom arabskim9.
Wieloletnim partnerem Federacji Rosyjskiej na Bliskim Wschodzie jest
Syria. Można stwierdzić, że najdłuższym, stabilnym partnerem bo od 1971 r.,
gdy władzę objęła partia Baas, na czele z Hafizem al-Asadem, ojcem obecnego
prezydenta Syrii. To od tamtego czasu Rosjanie mają bazę wojskową na wybrzeżu Morza Śródziemnego w porcie Tartus 10. Świeckie władze, niezależne od
Zachodu, współpracujące z Iranem11 i importujące od lat rosyjskie uzbrojenie i
sprzęt (ok. 7 procent rosyjskiego eksportu wojskowego) są cenionym partnerem
w Rosji. To wieloletnie partnerstwo z Syrią daje Federacji Rosyjskiej podstawy
do odgrywania roli ważnego gracza w regionie oraz mocną kartę przetargową
w rozgrywce z USA i państwami Zachodu 12.
Bardzo ważnym elementem współpracy Syrii z Rosją przed interwencją
wojskową tej ostatniej, były dostawy uzbrojenia. Syria dokonywała planowych
zakupów rozkładając w czasie ich dostawy. Ważnym faktem w tej współpracy
było, jak już wspomniano, umorzenie o 73% w 2005 r. przez Federację Rosyjską długu Syrii wynoszącego 13,4 mld USD13. W ramach współpracy wojsko8

M. Grzywa, Syryjska wojna domowa: upadek Al-Kusajr i historyczna przemiana Hezbollahu, Politykaglobalna.pl, 6.06.2013, <http://www.politykaglobalna.pl/2013/06/syryjskawojna-domowa-upadek-al-kusajr-i-historyczna-przemiana-hezbollahu/> (30.03.2013).
9
W. Rodkiewicz, Bliskowschodnia polityka Rosji …, s. 14.
10
21.12.2017 r. Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, ratyfikowała umowę z
Syrią o rozszerzeniu rosyjskiej wojskowej bazy morskiej w syryjskim porcie Tartus. Umowa, podpisana w styczniu 2018, zawarta została na 49 lat z możliwością dalszego przedłużenia.
11
Podczas wojny iracko-irańskiej (1980-1988) Syria poparła jako jedyna wśród krajów
arabskich szyicki Iran.
12
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Regionalna rywalizacja o Syrię, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, t. 22, nr II BBN, ss. 92-95.
13
W. Rodkiewicz, Bliskowschodnia polityka Rosji …, s. 14.
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wej Syria w latach 2005-2007 podpisała umowy z Federacją Rosyjską na dostarczenie uzbrojenia za 0,5 mld USD14. Wybuch wojny domowej spowodował,
że na przestrzeni lat 2011-2013 wojska syryjskie straciły bardzo dużo pojazdów
bojowych, uzbrojenia i sprzętu. Były to dotkliwe straty, które należało uzupełnić. Intensywne dostawy Federacja Rosyjska rozpoczęła drogą morską w 2013
r. Jednym z najpewniejszych i szybkich był szlak morski z Noworosyjska do
Tartus przez Morze Czarne i cieśniny: Dardanelską i Bosfor, leżące w obszarze
Turcji. Do realizacji tego zadania wykorzystano okręty rosyjskiej Marynarki
Wojennej i jej jednostek pomocniczych. Poprzez intensywność kursowania
rosyjskich okrętów na tej trasie, zyskały one miano „syryjskiego ekspresu”. W
2013 r. okręty pokonały trasę z Rosji do Syrii ok. 30 razy, w 2014 – 45 razy, a
w 2015 i 2016 r. po ok. 60 razy15. Pokazuje to skalę przedsięwzięcia logistycznego oraz determinacje Federacji Rosyjskiej we wspieraniu rządu B. al-Asada i
przygotowywaniu tras i okrętów do przerzutu wojsk rosyjskich podczas realizacji interwencji zbrojnej, którą Federacja Rosyjska rozpoczęła 30.09.2015 r.
Interwencja w Syrii – pokaz siły i sprawności
Wszystkie działania z lat 2011-2015 pokazują dobitnie jak Federacji Rosyjskiej konsekwentnie dążyła w Syrii do ochrony sprzyjającej jej ekipy rządzącej B. al-Asada. Wypracowane stosunki polityczno-dyplomatyczne i współpraca gospodarcza oraz wojskowa z Iranem i Turcją pozwoliły Federacji Rosyjskiej do zasadniczego ruchu – wojskowej interwencji na terenie Syrii.
Podłożem tej decyzji było na pewno działanie uprzedzające jakiejkolwiek
inicjatywy państw Zachodu, a szczególnie USA, zniecierpliwionych przedłużającym się konfliktem. Szczególne znaczenie dla państw europejskich zaczęła
nabierać migracja z tego regionu do Europy, szczególnie do zachodniej części
kontynentu. Szczyt tego zjawiska nastąpił w lecie 2015 r. Wówczas wśród migrantów, aż 50%, czyli ok. pół miliona osób, stanowili Syryjczycy16.
Kolejnym aspektem bezpośredniego zaangażowania wojskowego Federacji
Rosyjskiej był fakt, że armia sił rządowych Syrii była w złej sytuacji strategicznej, a morale żołnierzy było zdecydowanie niskie. Potrzeba wsparcia siłami
14

Think tank: Rosja dostarczy Syrii uzbrojenie za 0,5 mld dol, wPolityce.pl, 26.06.2012,
<https://wpolityce.pl/polityka/135137-think-tank-rosja-dostarczy-syrii-uzbrojenie-za-05mld-dol> (19.05.2018).
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K. Kubiak, Syryjski ekspres, „Raport Wojsko Technika Obronność” 2017, nr 4, s. 48.
16
W tym roku do Europy dotarło już milion uchodźców i migrantów, UNHRC, 22.12.2015,
<http://www.unhcr.org/pl/2531-plwiadomosci2015w-tym-roku-do-europy-dotarlo-juz-milion-uchodzcow-i-migrantow-html.html> (12.03.2018).
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zewnętrznymi była idealnym i legalnym rozwiązaniem. Otóż rząd Syrii poprosił o pomoc wojskową. Inny wymiar miał udział irańskich Strażników Rewolucji, libańskiego Hezbollahu oraz milicji szyickiej po stronie B. al-Asada.
Generalnie, można wyodrębnić następujące cele interwencji wojskowej
Federacji Rosyjskiej w Syrii:
- polityczno-propagandowe w środowisku międzynarodowym i krajowym,
- wzmocnienie pozycji Rosji na Bliskim Wschodzie, w tym zwiększenie
możliwości do przyszłych koncepcji ładu w tym regionie,
- utrzymanie baz wojskowych w Syrii,
- zniechęcenie opozycji syryjskiej do zaciętej walki oraz podjęcie rozmów z reżimem na temat możliwości ograniczonej współpracy z dotychczasowymi władzami Syrii,
- zlikwidowanie radykałów islamskich, którzy w wypadku wygranej mogliby szerzyć podobne idee na obszarze Kaukazu, kontrolowanego
przez Federację Rosyjską,
- odwrócenie uwagi od sytuacji na wschodzie Ukrainy, szczególnie po
zajęcia Krymu,
- pokazanie społeczeństwu w kraju powrotu mocarstwowej pozycji Rosji.
Na potrzeby operacji wojskowej w Syrii Rosjanie utworzyli Kontyngent
Lotniczy Sił Powietrzno-Kosmicznych SZ FR, który jest jednym z najważniejszych elementów operacji wojskowych. Poza tym w działaniach uczestniczą
lub uczestniczyły siły specjalne, Żandarmeria Wojskowa oraz Marynarka Wojenna. Charakterystyczne dla tej interwencji jest brak typowych jednostek
Wojsk Lądowych. Tę rolę zarezerwowano dla rządowych sił zbrojnych Syrii.
W działaniach wspierających, jak rozminowanie odbitych terenów, zajmowali
się również Rosjanie, delegując tymczasowo batalion saperów, szczególnie do
rozminowywania Palmiry.
Jednym z elementów świadczących o zmianach w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej było początkowe tempo przerzutu i narastania intensywności
działań, głównie sił powietrznych, które stanowią trzon sił bojowych Kontyngentu. Poza tym Rosjanie pierwszy raz w historii swoich interwencji, szczególnie w początkowej fazie jej trwania, przywiązywali wagę do szczegółowego
informowania międzynarodowej opinii publicznej o swoich działaniach. Dziennikarze byli zapraszani na konferencje prasowe, które często odbywały się na
lotniskach, gdzie omawiano naloty w poszczególne dni. To też było dużym
zaskoczeniem, tym bardziej po niejawnych działaniach żołnierzy rosyjskich na
terenie Krymu i wschodniej Ukrainy w poprzednim, 2014 r.
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Najważniejszym komponentem rosyjskich sił w Syrii są Siły PowietrznoKosmiczne. Po raz pierwszy w takich działaniach Rosjanie, w stylu zachodnim,
skoncentrowali się na wsparciu walk głównie siłami powietrznymi, minimalizując w ten sposób ewentualne straty w ludziach i sprzęcie. Siły te wykorzystują szeroka gamę najnowszego i sprawdzonego, sprzętu. W początkowej fazie do
wsparcia wojsk lądowych wykorzystywano m.in. wysłużone w wojnie w Afganistanie samoloty szturmowe Su-25. Generalnie użytkowano wiele typów najnowszych samolotów wielozadaniowych, bombowych, myśliwskich i śmigłowców stacjonujących w Syrii Jak, bombowców taktycznych Tu-22M3,
bombowców strategicznych Tu-95, Tu-160 startujących z terytorium Rosji.
Przykładowo przed ogłoszeniem w grudniu 2017 r. kolejnej redukcji kontyngentu w bazie lotniczej w Chmejmim stacjonowało ok. 41 samolotów lotnictwa
taktycznego, w tym: 3 myśliwce wielozadaniowe MiG-29SMT(R), 6 myśliwców wielozadaniowych Su-27SM3/Su-35S, 4 myśliwce wielozadaniowe Su30MS, 6 samolotów szturmowych Su-25SM, 8 bombowców frontowych Su24M i 14 bombowców frontowych Su-34 oraz 2 samoloty rozpoznania obrazowego i elektronicznego Ił-20 i jeden samolot dozoru radioelektronicznego A50U. Skład śmigłowców uderzeniowych i transportowych to ok. 30 maszyn, w
tym: Mi-8AMTSz, Mi-28N, Mi-35M i Ka-52. Redukcja objęła głównie kilkanaście samolotów17. Ta szeroka gama specjalistycznego lotnictwa pokazuje w
pełni jak Federacja Rosyjska zaangażowała się w konflikt w Syrii. Do tego
dochodzi duży asortyment używanej broni, w tym nowych generacji bomb,
łącznie z tymi dalekiego zasięgu. Na przestrzeni dwóch lat od początku interwencji Rosjanie wykonali ok. 30 tys. lotów bojowych i ok. 90 tys. ataków na
cele naziemne18. Do ochrony najważniejszej bazy Rosjanie zaangażowali swój
najlepszy sprzęt, taki jak systemy przeciwlotnicze średniego i dalekiego zasięgu
S-400 Triumf, czy artyleryjsko-rakietowy zestaw przeciwlotniczy krótkiego
zasięgu Pancyr-S1.
Federacja Rosyjska dwukrotnie na przestrzeni dwóch lat od momentu rozpoczęcia interwencji wojskowej w Syrii ogłaszała redukcje kontyngentu, a nawet zakończenie działań. Tak się nie stało a ogłaszane redukcje były okazją do
wymiany sprzętu bojowego albo jego minimalną redukcją ilościową. Znamienne było drugie ogłoszenie redukcji kontyngentu. Ogłosił ją 11.12.2017 r. prezydent Federacji Rosyjskiej podczas wizyty w bazie lotniczej Chmejmim. W
planach działań bojowych w Syrii na 2018 r. Sztab Generalny FR wskazywał
17

M. Buslik, Ponowna redukcja kontyngentu – rosyjska interwencja wojskowa w Syrii,
„Nowa Technika Wojskowa” 2018, nr 1, s. 27.
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A. M. Dyner, Dwa lata rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii – rezultaty i perspektywy,
„Biuletyn PISM” 2017, nr 103 (1545).
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na zwalczanie islamskiego terrorystycznego ugrupowania Dżabhat Fath aszSzam (do lipca 2016 r. znany jako Dżabhat an-Nusra), co wskazuje na dalsze
intensywne działania lotnictwa.
Koszt interwencji Federacji Rosyjskiej po dwóch latach był wyceniony na
1 mld. dol., przy dziennych kosztach prowadzenia działań bojowych w granicach od 2,5 do 4 mln dol. Nie jest też tajemnicą, że Rosjanie traktują swoje
działania jako swoisty poligon do sprawdzenia organizacji, ludzi i sprzętu, Jednocześnie można zauważyć, to na co zwracają eksperci, że wojnę w Syrii Rosjanie wykorzystują propagandowo od strony użyteczności bojowej swojego
najnowszego uzbrojenia. Dobrym przykładem jest tutaj wspomniany zestaw
Pancyr-S1, który dostarczono Irakowi w 2016 r. w ilości 24 sztuk wraz z 30
śmigłowcami szturmowymi Mi-28NE przez rosyjskie przedsiębiorstwo eksportowe „Rosoboroneksport” na podstawie kontraktu zawartego w 2012 r. za 4,2
miliarda dolarów 19.
Nowy układ geopolityczny w regionie Bliskiego Wschodu
Po kilku miesiącach wspierania sił rządowych Syrii i odniesieniu pierwszych sukcesów w walce z Państwem Islamskim i siłami antyrządowymi Federacja Rosyjska rozpoczęła pierwsze rozmowy dotyczące procesu pokojowego w
Syrii.
W pierwszej kolejności Rosjanie skierowali swoje propozycje pokojowe w
stronę USA, zakładając, że otrzymają pełne poparcie, w sytuacji gdy Waszyngton nie jest zaangażowany w syryjski konflikt. Administracja prezydenta Baracka Obamy podjęła to wyznawanie, ale bez większego zaangażowania, co
skutkowało niską efektywnością działań. Wynika to z faktu, że Rosja chciała
wyeliminowania drogą polityczną części umiarkowanej opozycji na rzecz walki
z radykalna opozycją i Państwem Islamskim. Ogłoszenie wspólnie przez Rosję
i USA rozejmów w Syrii (22.02.2016 r. i 9.09.2016 r.), które szybko zostały
zerwane pokazało różnice w celach politycznych tych dwóch głównych graczy
w regionie. Ostrożna polityka administracji prezydenta B. Obamy spowodowała, że USA nie dały się wmanewrować w rosyjską politykę w regionie, a tym
samym nie wsparły działań Rosji.
Załamanie wspólnych działań Federacji Rosyjskiej i USA w zakresie ustanowienia rozejmów i prowadzenia działań pokojowych spowodował, że zaan19

M. Dura, Irak otrzymał rosyjskie zestawy przeciwlotnicze Pancyr-S1, Defence24.pl,
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gażowana militarnie Moskwa rozpoczęła intensywne działania pokojowe z
Ankarą i Teheranem. Pierwszym, ważnym krokiem było ogłoszenie 20.12.2016
r. przez ministrów spraw zagranicznych Rosji, Turcji i Iranu poparcia dla idei
zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji między rządem Syrii a opozycją
oraz walki z Państwem Islamskim i Dżabhat Fath asz-Szam. Drugim było wynegocjowanie przez Rosje i Turcję zawieszenia broni miedzy rządem syryjskim
a częścią zbrojnej opozycji, wspieranej przez Ankarę, które weszło w życie
30.12.2016 r. Pominięto tu kwestię kurdyjskich formacji samoobrony Partii
Unii Demokratycznej (Partiya Yekîtiya Demokrat - PYD)20.
Zasadnicze rozmowy pokojowe 2017 r. odbyły się w stolicy Kazachstanu,
Astanie. Trzy zaangażowane w proces pokojowy strony: Rosja, Turcja i Iran
rozpoczęły działania zmierzające do wspólnego podpisania zawieszenia broni
przez tzw. umiarkowaną opozycje a rządem syryjskim i rozpoczęcie politycznych negocjacji. Pierwsze spotkanie państw-inicjatorów oraz rządu syryjskiego
z częścią opozycji w tym Wolnej Armii Syryjskiej oraz tzw. Wysokiego Komitetu Negocjacyjnego Syryjskiej Rewolucji i Sił opozycji, wspieranego przez
Arabię Saudyjską, odbyło się w dniach 23-24.01.2017 r. Następne sześć spotkań podczas których uszczegóławiano zasady zawieszenia broni i negocjacji
politycznych, odbyło się w Astanie od lutego do października 2017 r.
Na czwartym spotkaniu, 4.05.2017 Rosja, Iran i Turcja ogłosiły przekształcenie czterech kontrolowanych przez sunnicką opozycję terytoriów w
Syrii w tzw. obszary deeskalacji. Obszary objęły sąsiadującą z Turcją prowincję Idlib, enklawę na północ od miasta Homs, rejon Wschodniej Ghuty (na
wschód od Damaszku) i tereny na południu Syrii, przy granicy z Jordanią i
Izraelem. Rząd syryjski przyjął to rozwiązanie, ale ugrupowania opozycyjne
sprzeciwiły się, co stawiało pod znakiem zapytania możliwość utrzymania rozejmu i w konsekwencji podpisania dalszych porozumień pokojowych. W
urzeczywistnieniu porozumienia we Wschodniej Ghucie i enklawie w prowincji
Homs pomogły mediacje giptu. Tam też porozumienia zostały podpisane. Dokonano tego w Kairze 20.07 i 2.08.2017 r. Tak samo wsparcie USA i Jordanii
pomogło wprowadzić w życie funkcjonowanie obszary deeskalacji na południu
Syrii. Gdy ogłoszono to 7.07.2017 r. podczas spotkania prezydentów Federacji
Rosyjskiej i USA w Hamburgu. Na granicach „obszarów deeskalacji” stworzono strefy bezpieczeństwa kontrolowane przez siły państw sygnatariuszy (patrz
mapa 1). Przyjęto, że w strefach tych będzie możliwe użycie sił państw trzecich

20

Partiya Yekîtiya Demokrat (Partia Unii Demokratycznej), powstała w 2003 r., odgałęzienie PKK – Partiya Karkerên Kurdistanê (Partia Pracujących Kurdystanu).
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za zgodą sygnatariuszy21. Do egzekwowania granic obszarów deeskalacji Rosja
delegowała 4 bataliony Żandarmerii Wojskowej (1200 żandarmów).
Mapa 1. Strefy deeskalacji w Syrii wprowadzone w połowie 2017 r.

Źródło: R. Stefanicki, Rosja próbuje wygasić wojnę w Syrii, wyborcza.pl,
24.07.2017, <http://wyborcza.pl/7,75399,22142505,rosja-probuje-wygasic-wojnew-syrii.html> (21.02.2018).

Generalnie na terenie Syrii w 2018 r. z potęgi Państwa Islamskiego nic nie
pozostało. Kwestią otwartą była autonomia mniejszości kurdyjskiej w północnej i północno-wschodniej Syrii, która również uczestniczyła, w heroicznych
walkach o unicestwienie Państwa Islamskiego. W porewolucyjnej pustce 2011
21

W. Rodkiewicz, Porozumienie Rosji, Turcji i Iranu o ustanowieniu w Syrii „obszarów deeskalacji”, „Analizy OSW”, 10.05.2017, <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/201705-10/porozumienie-rosji-turcji-i-iranu-o-ustanowieniu-w-syrii-obszarow> (15.04.2018).
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r. i wycofaniu się sił rządowych Syrii, Kurdowie w 2014 r. utworzyli de facto
autonomiczny region zwany Rożawą. Wzrost siły i znaczenia Kurdów w Syrii
nie uszedł uwadze Ankary, która zmieniła swoje podejście do rządu w Syrii,
wykonując działania zbrojne na terenie Syrii wymierzone w Państwo Islamskie
i siły samoobrony Kurdów. W tej kwestii Rosjanie do dnia dzisiejszego nie
zajmują stanowiska.
Różnorodność mniejszości narodowych i religijnych w Syrii wymusi na
rządzie B. al-Asada wypracowanie wspólnego konsensusu w zakresie odbudowy Syrii. Brak zgody Damaszku może wywołać nową, ale w innej konfiguracji,
wojnę domową w Syrii. Federacja Rosyjska milczy głównie z tego powodu, że
to koalicjant – Turcja, zwalcza kurdyjskie ruchy wyzwoleńcze na swoim terytorium a od dwóch lat również na terenie Syrii. Mimo trwających od lat sporów
narodowościowych Federacja Rosyjska nieustannie dąży do uzyskania efektu
końcowego, czyli wpływu na geopolityczny obraz Bliskiego Wschodu, w którym będzie miała swoje wpływy, możliwość oddziaływania i współpracy w
miejsce, gdzie USA i Zachód straciła swój możliwości.
Podsumowanie
Poprzez wieloletnie, konsekwentne działania na Bliskim Wschodzie Federacja Rosyjska odbudowała swoją pozycję. W realizacji tego celu pomogło
zaangażowanie polityczno-dyplomatyczne na arenie międzynarodowej oraz
pomoc wojskowa dla rządu B. al-Asada oraz ograniczona, specjalistyczna interwencja wojskowa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Syrii. Jednym z
ważniejszych narzędzi działań polityczno-dyplomatycznych było wykorzystywanie przez Rosję prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wydarzeń w Syrii. Działaniom tym sprzyjało zbudowanie dobrych relacji z dwoma
regionalnymi potęgami – Turcją i Iranem.
Konsekwencją tak ułożonych stosunków w regionie było zaangażowanie
wojskowe Federacji Rosyjskiej w Syrii. Motywacji powodującej taką decyzję
było kilka, w tym najważniejsza – powrót na arenę międzynarodową jako mocarstwo podtrzymujące stary układ (rząd w Syrii), które jednocześnie powstrzymuje chaos destabilizujący region oraz zwalcza radykalizm islamski,
m.in. w postaci Państwa Islamskiego. Likwidacja tego quasi-państwa i stabilizacja Bliskiego Wschodu zmniejsza zagrożenia dla bezpieczeństwa w otoczeniu Federacji Rosyjskiej, szczególnie wrażliwej na radykalne ruchy islamskie
na obszarze Kaukazu Północnego. Utrzymanie rządu rodziny Asad’ów w Syrii
nie jest akceptowane przez wiele krajów Zachodu łącznie z USA. Po wojnach
w Iraku i Afganistanie kraje te nie chcą angażować się na terenie Syrii w kolej-
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ny konflikt zaakceptowały, oczywiście pod wieloma warunkami, działania Federacji Rosyjskiej.
Interwencja wojskowa w Syrii dla Rosji oznaczała osiągnięcie zakładanych celów. Po pierwsze – udowodniła światu, że Federacja Rosyjska jest gotowa do interwencji wojskowej poza obszarem swoich bezpośrednich wpływów
wyznaczanych dawną granicą Związku Radzieckiego. Po drugie – pokazała, że
skuteczną dyplomacją w regionie Bliskiego Wschodu zbuduje poparcie wśród
krajów arabskich, akceptujących tę interwencję. Po trzecie – zmieniła środowisko międzynarodowe w regionie prezentując światu swoje wpływy i możliwości realizacji swoich interesów w uzgodnieniu z lokalnymi partnerami. Wskazała też inne podejście do Bliskiego Wschodu, odmienne od krajów Zachodu, a
szczególnie polityki USA. Po czwarte – skutecznie pokazała coraz większe
zdolności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza obszarem byłego Związku
Radzieckiego.
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Abstract:
Współczesne i przyszłe wojny, często mające charakter hybrydowy, wymuszają
zmiany w działaniach służb wywiadowczych, które muszą przystosować się do
rozpoznawania, niekiedy zupełnie nowych dla nich, rodzajów zagrożeń. W
artykule podjęto próbę wskazania roli wywiadu zarówno w przygotowaniach do
prowadzenia operacji hybrydowych, jak i w rozpoznawaniu najistotniejszych
zagrożeń wynikających z realizacji działań hybrydowych w sferach
ekonomiczno-finansowej, informacyjnej i militarnej. Uwzględniono również
rolę wywiadu w rozpoznawaniu symptomów tzw. kolorowej rewolucji,
wychodząc z założenia, że ten element wojen hybrydowych może być z
powodzeniem wykorzystany również wobec stabilnych obecnie państw
Zachodu. Na zakończenie przedstawiono kilka propozycji rozwiązań
organizacyjnych, które w przypadku zastosowania pozwoliłyby, zdaniem
autora, na skuteczniejsze działania służb wywiadowczych w obliczu zagrożeń
hybrydowych.
Słowa kluczowe:
wojna hybrydowa, wojna ekonomiczno-finansowa, wojna informacyjna,
kolorowa rewolucja, fundusze hedgingowe
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Abstract:
Contemporary and future wars, which often adopt a hybrid nature, compel to
implement shifts in the activities of the intelligence agencies, which must adapt
to recognizing sometimes entirely new for them kinds of threats. An attempt to
indicate the role of the intelligence both in preparations for the hybrid operations and in identifying the most salient threats resulting from the realization of
hybrid operations in economical-financial, information and military spheres
was taken in the article. The significance of the intelligence service in recognizing the symptoms of the so-called colour revolutions, assuming that this element of hybrid wars may also be successfully exploited toward presently stable
Western states, was taken into account in the text. In conclusion, few propositions of organizational solutions were presented. Their implementation would,
according to the author, revamp intelligence services’ activities in the face of
hybrid threats.
Keywords:
hybrid war, economic-financial war, information war, colour revolution, hedging funds
Wstęp: Specyfika wojen hybrydowych
Pojęciu wojny nadawano różne znaczenia. We współczesnym języku
polskim (wg encyklopedii PWN) najczęściej jest określana, jako
zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami lub grupami
społecznymi. Już z samej definicji wynika, że aby doszło do wojny, udział
muszą w niej wziąć przynajmniej dwaj przeciwnicy. Przy czym jedna ze stron
jest najczęściej stroną atakującą, druga zaś stroną broniącą się. W wojnach
hybrydowych, utożsamianych z wojnami nowej generacji (wojnami nowego
typu) mamy oczywiście również do czynienia z przynajmniej dwiema stronami
konfliktu.
Wokół samego terminu – wojna hybrydowa, toczą się obecnie prawdziwe
teoretyczne batalie. Niektórzy eksperci wojskowi wojną hybrydową nazywają
rodzaj działań partyzanckich, który obejmuje współczesne technologie i
współczesne metody mobilizacji. Terminem wojna hybrydowa określa się
również metodę działań stosowaną w wojnie asymetrycznej prowadzonej na
trzech rodzajach pola walki: wśród ludności strefy konfliktu, ludności
znajdującej się na tyłach działań bojowych i wśród społeczności
międzynarodowej. O wojnie hybrydowej mówi się również, jako o zbiorze
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wcześniej przygotowanych i realizowanych przez państwo operacji o
charakterze wojskowym, dyplomatycznym i informacyjnym, skierowanych na
osiągnięcie założonego celu strategicznego.
Większość ekspertów uznaje jednak, że wojna hybrydowa w swojej istocie
integruje cały wachlarz środków walki, od najbardziej współczesnych i
technologicznych (cyberwojna i zmagania informacyjne) do wykorzystania
prymitywnych metod działań terrorystycznych i różnych rozwiązań taktycznych w prowadzeniu działań bojowych, podporządkowanych jednemu celowi,
jakim jest zniszczenie struktur państwa przeciwnika, jego ekonomiki,
destabilizację wewnętrznej sytuacji społeczno-politycznej.
Mamy coraz więcej przykładów prowadzenia niewypowiedzianych wojen,
wojen prowadzonych m.in. metodami ekonomiczno-finansowymi, informacyjnymi i dyplomatycznymi. Prowadzone są ofensywne działania w
cyberprzestrzeni, a działania militarne sprowadzone są do absolutnie niezbędnego minimum. Te nowe sposoby prowadzenia wojen charakteryzują się
takimi cechami jak: nierozpoznawalność, trudność z określeniem początku i
końca operacji, starannym ukrywaniem faktu zastosowania różnych
instrumentów tych wojen itp. Wojna do wybuchu wojny i prowadzona zamiast
wojny realizowana jest w przestrzeni dyplomatycznej, politycznej, ekonomicznej i co najważniejsze w przestrzeni informacyjnej. Ważne jest nie tylko
to, co zrobiliśmy i co udało nam się osiągnąć, ale również to, jak nasze
działanie zostało przyjęte na świecie, w tym w naszym własnym kraju.
Orwellowskie stwierdzenie „wojna – to pokój, pokój – to wojna”, faktycznie
przekształciło się z antyutopii fantastyki literackiej w rzeczywisty opis stanu
stosunków międzynarodowych.
Najważniejszą zasadą strategii wojny hybrydowej jest zabezpieczenie
maksymalnej koncentracji posiadanych zasobów w newralgicznych miejscach
w celu efektywnej destabilizacji kierownictwa politycznego i wojskowego
państwa-przeciwnika, jego struktur ekonomicznych i społecznych, sfery kulturalnej, aby następnie dokonać demontażu państwa, jako suwerennego podmiotu
prawa międzynarodowego i przekazać je pod kontrolę zewnętrzną.
Co bardzo ważne, w wojnie hybrydowej nie ma jasno określonego
zewnętrznego agresora, co pozwala ją przygotować i prowadzić przy formalnym przestrzeganiu zasad prawa międzynarodowego.
Termin „wojna hybrydowa” charakteryzuje taki stan stosunków
międzynarodowych, w którym cel wojny zostaje osiągnięty jeszcze przed
nastąpieniem jej „gorącej” fazy. W wielu przypadkach podejmowane są próby
sprowokowania przeciwnika do podjęcia działań bojowych w pełnym
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wymiarze w ważnym dla niego, ale drugorzędnym dla nas, regionie.
Przeciwnik, który poddał się takiej prowokacji:
- po pierwsze przegrywa walkę w wymiarze politycznym i
dyplomatycznym, otrzymując etykietę agresora z krytyczną reakcją
światowej opinii publicznej;
- po drugie, wiąże w konflikcie swoje zasoby, a zanurzając się coraz
głębiej w niekończący się konflikt (dyskretnie podsycany), traci
możliwość przeciwstawienia się naszej aktywności na innych
kierunkach globalnych zmagań;
- po trzecie, demonstruje niezdolność efektywnego rozwiązywania
problemów swoich sojuszników2.
Tak, więc, we współczesnym świecie, jeżeli okazało się, że jesteśmy
zmuszeni inicjować działania bojowe w pełnym wymiarze (wojen obecnie z
reguły się nie wypowiada), to niezależnie od naszych sukcesów taktycznych, z
dużym prawdopodobieństwem przegraliśmy wojnę w wymiarze strategicznym.
Rosja i jej siły zbrojne z uwagą śledzą i wprowadzają do asortymentu
swoich działań, nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia współczesnych
wojen. Wśród rosyjskich analityków dużo uwagi przywiązuje się do nowej
amerykańskiej koncepcji rozwiązywania sytuacji kryzysowych i prowadzenia
wojen, opracowanej przez Biuro Reformowania Sił Zbrojnych USA (Office of
Force Transformation) sekretarza obrony. W koncepcji tej kluczowe miejsce
przyznaje się przestrzeni informacyjnej, w której rozwijane są operacje –
zarówno o charakterze wywiadowczym, jak i bojowym, a także ich zabezpieczenie medialne, dyplomatyczne, ekonomiczne i techniczne. Zgodnie z
zasadami prowadzenia wojen nowego typu istotnie zmienia się priorytet zadań,
realizowanych podczas prowadzenia działań bojowych. Siły zbrojne we
współczesnym ich kształcie będą ważnym, ale nie kluczowym elementem
składowym przy prowadzeniu wojny nowego typu, wojen o charakterze
hybrydowym. Główne znaczenie przyjmą ekonomiczne i informacyjne
składowe kampanii wojennej. Informacyjna przewaga nad przeciwnikiem
traktowana bardzo szeroko – obejmuje m.in. kształtowanie negatywnego
obrazu przeciwnika w środkach masowego przekazu, blokowanie informacji
niepożądanych, maksymalnie szybkie przekazywanie informacji wewnątrz
własnych struktur – i nabiera największego znaczenia. Wg rosyjskich ocen,
aktualnie jedynie USA mają możliwość zaplanowania i zorganizowania
globalnej operacji nowego typu, (wojny hybrydowej) angażując w tym celu

2

L. Sawin, Wojna hybrydowa (tłum. A. Spustek), <http://geopolityka.org/analizy/leonidsawin-wojna-hybrydowa/> (01.12.2018).
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wielu swoich sojuszników i satelitów, niekiedy działających nawet wbrew
swoim interesom.
Dla przeciwstawienia się „hybrydowemu” agresorowi niezbędnym jest
(chociaż niewystarczającym) stworzenie zasadniczo nowych struktur, typu
centra sytuacyjne z funkcjami think-tanks i szerokim wykorzystaniem
specjalistów różnych specjalności, z zachowaniem wyraźnej hierarchii, zapewniającej szybką realizacje podjętych decyzji. Jednak podstawą możliwości
prowadzenia wojen nowego typu jest samowystarczalność i niezależność
państwa przede wszystkim w sferach energetyki, żywności, kluczowych
zasobów materialnych i ludzkich, a także elit kierowniczych. W przypadku
przejścia do działań bojowych, kluczową zasadą prowadzenia wojen hybrydowych okazuje się być rozśrodkowanie sił. Realizacja tej zasady polega na
rezygnacji z zajmowania dużych obszarów terytorium przeciwnika na rzecz
operacji punktowych i zajmowania strategicznie ważnych kluczowych punktów, rejonów i obiektów (wojskowych, ekonomicznych, politycznych).
We wrześniu 2017 r. w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka
autorstwa Roberta Latiffa zatytułowana „Wojna przyszłości”. Wpływowe
osobistości amerykańskie, które miały okazję zapoznać się z książką, do
których należą m.in. John Clapper (były szef Wywiadu Narodowego USA),
James Stavridis (były dowódca sił NATO w Europie) czy Vint Serf (jeden z
ojców założycieli Internetu), wypowiadają się na jej temat niezwykle pozytywnie. Robert Latiff – generał major (w rezerwie od 2006 r.), całe swoje życie
zawodowe poświęcił najnowszym technologiom i badaniu przyszłych rodzajów
broni. Latiff napisał w swojej książce, że samo pojęcie „pole walki” znika z
terminologii dotyczącej współczesnych wojen, a razem ze swego rodzaju
„demokratyzacją” technologii wojskowych państwa rozwinięte utraciły monopol na przewagę w sferze wojenno-technologicznej. Wojny przyszłości prowadzone będą z wykorzystaniem technologii podwójnego przeznaczenia. Latiff
przytacza opracowania teoretyków chińskich jeszcze z 1999 r., w których
chińscy pułkownicy przed prawie dwudziestu laty przewidywali, że żołnierze
przyszłości to hakerzy, finansiści, pracownicy prywatnych korporacji, a także
osoby trudniące się kontrabandą narkotykową, a nie żołnierze w mundurach z
automatami w rękach3.

3

R. H. Latiff, Future War, CSPAN March 30, 2018 (Polskie wydanie: R. H. Latiff, Wojna
przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy, Warszawa 2018).
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Tymczasem społeczeństwa, a również większość elit, nie zdaje sobie
sprawy z tego, że wkroczyły w nową epokę, a wojny nowej generacji już się
toczą.
Wywiad w działaniach hybrydowych
Specyficzne metody prowadzenia współczesnych wojen powodują
ogromny wzrost znaczenia służb wywiadowczych. Służby te stają się coraz
bardziej niezbędne w realizacji złożonych operacji informacyjnych
(propagandowych), przygotowaniu całych społeczeństw lub grup etnicznych do
działań wg opracowanych wcześniej schematów i reguł, ale także w
prowadzeniu defensywnych i ofensywnych operacji finansowych i ekonomicznych wobec potencjalnego przeciwnika. Zmienia się również charakter ich
działań. Współcześni oficerowie i współpracownicy wywiadów coraz częściej
występują w roli pracowników organizacji pozarządowych, różnego rodzaju
fundacji, instytucji finansowych i stowarzyszeń społeczno-politycznych.
Chcąc przeanalizować rolę służb wywiadowczych podczas wojny
hybrydowej przede wszystkim należy precyzyjnie skorelować działania tych
służb z elementami składowymi tej wojny, które obejmują: działania w
przestrzeni dyplomatycznej, politycznej, ekonomicznej, informacyjnej, a w
ograniczonym zakresie również w przestrzeni militarnej.
Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym zakłada rozpracowanie i
systematyczną realizację całego zestawu wzajemnie powiązanych
różnorodnych, jeżeli chodzi o formę i treść, (hybrydowych) przedsięwzięć o
charakterze politycznym, ekonomicznym informacyjnym, dyplomatycznym,
technicznym, a także wojskowym, skierowanych na zmniejszenie
niebezpieczeństwa destrukcyjnych działań ze strony państwa-agresora.
Stworzenie w takich warunkach sprawnie działającej służby wywiadu musi
odbywać się z uwzględnieniem szczególnych właściwości wojen hybrydowych,
a w tym:
- faktu, że wojen hybrydowych się nie wypowiada. Działania bojowe
mogą nie być prowadzone w długim okresie, w wojnie tej nie ma
pojęcia frontu, ani tyłów, a operacje wojny hybrydowej obejmują całe
terytorium kraju. Państwo-agresor przez długi okres może nie ujawniać
się, ani nie ujawniać swoich zamiarów, nie przeprowadza zakrojonych
na szeroką skalę akcji mobilizacyjnych, dąży do prowadzenia wojny
cudzymi rękami, wykorzystuje najemników, prywatne firmy wojskowe,
aktywizuje działalność nieregularnych ugrupowań wewnętrznych,
„piątej kolumny” i agentów wpływu;
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- w strukturach państwa-agresora nie istnieje jedno centrum dowodzenia
wojną hybrydową. Ogólną przedmiotową decyzję o zniszczeniu
struktur państwa-przeciwnika opracowuje się i uzgadnia na poziomie
różnych organów państwa, ale także na szczeblu kierownictw
korporacji ponadnarodowych, struktur bankowo-finansowych, a także
wybranych wpływowych osobistości. Plany działań dotyczące
destabilizacji
sfer
administracyjno-politycznych,
socjalnoekonomicznych i kulturalno-oświatowych państwa-ofiary przewidują
stworzenie na jego terytorium rozproszonych struktur sieciowych o
wysokim stopniu samodzielności w działaniu i zdolnych do samosynchronizacji tych działań. Zawczasu zabezpiecza się kanały ich
zabezpieczenia finansowego, materiałowo-technicznego, informacyjnego i kadrowego. Tworzy się składy broni i amunicji, środków łączności,
przygotowuje się miejsca dla przygotowania i szkolenia bojowników;
- siły operacji specjalnych stosuje się przy opanowywaniu strategicznie
ważnych obiektów, dla schwytania i likwidacji ważnych liderów
politycznych, a także dla okazania wsparcia siłom nieregularnym;
- wykorzystanie regularnych sił zbrojnych realizuje się w końcowych
etapach wojny hybrydowej, zwykle pod „pozorem prowadzenia
operacji humanitarnej” lub „prowadzenia operacji dla wymuszenia
pokoju”. Otrzymanie mandatu ONZ dla takich operacji jest pożądane,
ale jak pokazuje historia nie jest konieczne 4.
W niniejszej publikacji ze względu na ograniczony jej wymiar podejmuję
próbę przedstawienia działań wywiadu w najważniejszych elementach wojny
hybrydowej, skupiając się na działaniach ekonomiczno-finansowych,
informacyjnych i ograniczonych działaniach militarnych.
Wywiad w działaniach ekonomiczno-finansowych wojny hybrydowej
Ważnym elementem wojen hybrydowych są – rozgrywane w bardzo
wyrafinowany sposób – wojny ekonomiczno-finansowe. Wojny ekonomicznofinansowe, to „dobry” sposób na przekształcenie konkretnego państwa, jego
narodu i władz państwowych z podmiotu w przedmiot, podporządkowany
interesom państwa-agresora. Zwycięstwo w takiej wojnie może spowodować,
że „podbite” w finansowo-ekonomiczno-politycznym sensie państwo,
wykorzystywane jest dalej, jako swego rodzaju instrument do realizacji
4

A. Bartosz, Razwiedka Rossii w protiwostojanii gibridnym ugrozam, <http://nvo.ng.ru/spforces/2017-10-06/1_968_scouting.html> (30.06.2018).
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własnych interesów politycznych państwa-agresora, a nawet, jako źródło
surowców i siły roboczej. Wywiady, „grające w takich wojnach pierwsze
skrzypce”, wykorzystują w swoich działaniach wszelkie dostępne im metody
oddziaływania na rynki finansowe i surowcowe, na organizacje handlowe itp.
W działaniach tych, mniej lub bardziej świadomie, uczestniczą również liczne
instytucje finansowe i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym. Oficerowie i
współpracownicy wywiadów wcielają się w rolę pracowników banków i
różnych organizacji finansowych. Wykorzystują metody oddziaływania za
pomocą „przekonywujących” środków finansowych, a tajne informacje
otrzymują często w postaci opracowań naukowych, raportów i analiz
finansowych. Struktury wywiadowcze realizują swoje zadania w dziedzinie
gospodarki i finansów głównie poprzez rozpoznanie sytuacji ekonomicznofinansowej, ale wykonują również szereg złożonych działań na rynkach
finansowo-walutowych, w związku z czym można mówić o dwóch głównych
funkcjach realizowanych przez wywiad:
1. funkcji wywiadowczo-rozpoznawczej, która obejmuje m.in.: śledzenie i
wykrywanie zagrożeń na rynkach kapitałowych, inwestycyjnych i
walutowych, śledzenie sytuacji w systemach bankowych, wyjawianie
„słabych punktów” konkurentów ekonomiczno-finansowych, wyjawianie sytuacji związanych z korupcją, finansowaniem terroryzmu, nie
przestrzeganiem sankcji ekonomiczno-finansowych itp.;
2. funkcji aktywnego oddziaływania na rynki finansowe i walutowe, czyli
tzw. ofensywnych operacjach finansowych, na które składają się m.in.:
nakładanie oficjalnych lub skrytych sankcji finansowych i
ekonomicznych, blokowanie rachunków bankowych i aktywów osób
fizycznych i prawnych, wspieranie rozwiązań korzystnych dla pozycji
własnej waluty, wsparcie projektów finansowych korzystnych z punktu
widzenia polityki państwa, blokowanie operacji finansowych podmiotów uznanych za przeciwników danego państwa, sztuczne obniżanie lub
podwyższanie ratingów, prowadzenie gier finansowych na światowych
giełdach itp.
Metody działań wywiadu finansowego. Jednym z głównych celów wojny
jest zniszczenie woli do walki i potencjału ekonomicznego potencjalnego
przeciwnika. Jak dziwnie by nie zabrzmiało zaatakowanie nieprzyjaciela
poprzez rynek finansowy może być bardziej efektywnym niż zatopienie jego
okrętów czy zniszczenie floty powietrznej. Wydawać by się mogło, że wojny
finansowe to wojny przyszłości. Jednak bliższe przyjrzenie się temu, co się
dzieje w światowej gospodarce, pozwala na stwierdzenie, że ta przyszłość
dzieje się już tu i teraz, ale tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, że
niewypowiedziane wojny finansowe już trwają. Stosowane w nich środki mają
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charakter zarówno defensywny, jak i ofensywny, a atakowane cele mogą
należeć do kategorii wirtualnych lub fizycznych5.
Wirtualne cele w takiej wojnie obejmują między innymi biznes, którego
prowadzenie oparte jest na zaufaniu. Zaufanie to zdobywa się np. przez
cierpliwy, powtarzalny, budujący relacje partnerskie handel. Nagłe, masowe
nadużycie tego zaufania, przez czynione w złej wierze transakcje
manipulacyjne prowadzi do chaosu w gospodarce potencjalnego przeciwnika.
Celami fizycznymi w wojnie finansowej są duże sieci komputerowe,
serwery, przekaźniki, kable światłowodowe i inne kanały przesyłania
informacji, jak również same protokoły transmisji. Nie trudno zauważyć, że
zniszczenie choćby jednego elementu w tym łańcuchu wymiany informacji
finansowych, poprzez sabotaż lub akcję hackerską, może spowodować chaos i
zmusić władze do, w najlepszym wypadku czasowego, wstrzymania operacji
finansowych na rynku. Masowy atak na te elementy może spowodować
zamknięcie rynków finansowych na tygodnie, a nawet miesiące.
Przykładowe metody działań stosowanych przez wywiad finansowy dla
osiągnięcia określonych celów w zmaganiach finansowo-ekonomicznych
przedstawiono poniżej.
Stosowanie sankcji finansowych. Sankcje – „czarne listy” osób prywatnych, organizacji i przedsiębiorstw efektywnie odcinające je od światowego
systemu finansowego – stały się uznanym narzędziem w wojnach finansowych.
Na przykład USA używają sankcji wobec różnych wyzwań dla bezpieczeństwa
kraju, takich jak handel narkotykami, cyberataki czy finansowanie terroryzmu.
Jednak najszersze zastosowanie znajdują w wywieraniu presji ekonomicznej na
przeciwników politycznych, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie
czasowej mogą stanowić problem lub zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.
Wykorzystanie funduszy hedgingowych 6 Fundusze hedgingowe są idealnym instrumentem do realizacji działań wywiadowczych w środowisku
5

K. Surdyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Warszawa 2017, ss. 117-118.
Obecnie za fundusze hedgingowe uznaje się wszelkie rodzaje funduszy inwestycyjnych,
które wykorzystując instrumenty pochodne w swoich strategiach inwestycyjnych, mogą
dokonywać zarówno klasycznych transakcji, jak również krótkiej sprzedaży i mogą
wykorzystywać znaczną dźwignię. Krótko mówiąc, fundusze hedgingowe to fundusze,
które mogą inwestować we wszystkie te rodzaje inwestycji, które nie są dostępne dla
zarządzających klasycznymi funduszami inwestycyjnymi.
Dźwignia finansowa, lewar (ang. leverage) – transakcja umożliwiająca kontrolę majątku
wartego dużo więcej niż fundusze jakie posiadamy. Przykładem dźwigni finansowej może
być kredyt hipoteczny. Bez wykorzystania dźwigni (kapitału obcego) fundusz nie byłby w
stanie zarobić takiej kwoty.
6
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finansowym. W wojnie finansowej nie musimy fizycznie niszczyć systemu
finansowego potencjalnego przeciwnika, aby go skutecznie zaatakować. Jeżeli
z pomocą tradera7 stworzymy legalną instytucję finansową, taką jak fundusz
hedgingowy, to z powodzeniem możemy otworzyć rachunki za pośrednictwem
wielu brokerów clearingowych i stworzyć instytucję zachowującą wszelkie
pozory zwykłego działania na rynkach finansowych 8.
Taki trading może być prowadzony przez lata, a stworzona instytucja
finansowa staje się z czasem uśpioną komórką wywiadowczą na rynku
kapitałowym. W tym czasie brokerzy clearingowi 9 zaczynają uznawać tę
instytucję za pierwszorzędnego klienta i gwarantują jej uprzywilejowane linie
kredytowe.
Fundusze hedgingowe mogą być wykorzystane do prowadzenia
klasycznych operacji wywiadowczych, polegających na zdobywaniu informacji
z rynku kapitałowego, do którego mają ciągły i praktycznie nieograniczony
dostęp. Sposoby, jakie wykorzystują agencje wywiadowcze i fundusze
hedgingowe w zdobywaniu informacji są właściwie podobne. Jedną z nich jest
uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, które pozwala na nawiązywanie kontaktów, budowanie sieci ekspertów, a jednocześnie jest źródłem
informacji o nowych produktach finansowych i innowacjach.
Poza tym, jak wiadomo, inwestowanie w konkretne przedsiębiorstwo daje
zwykle inwestorowi dostęp do jego zarządu. Zarówno traderzy funduszów
7

Trader (lub spekulant) – podmiot, który zawiera krótkoterminowe transakcje
instrumentami finansowymi, takimi jak np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe czy opcje
w celu osiągnięcia zysku w wyniku zmiany ich ceny. Krótki horyzont inwestycyjny jest
czynnikiem, który odróżnia go od inwestora. Traderów można podzielić na: podmioty
gospodarcze, do których można zaliczyć m. in. banki inwestycyjne, firmy inwestycyjne,
fundusze inwestycyjne, osoby fizyczne, korzystające z usług pośrednictwa firm
inwestycyjnych.
8
J. Ricards, The Dead of Money. The Coming Collapse of the International Monetary
System, Nowy Jork 2014, ss. 26-32.
9
Pod pojęciem broker clearingowy rozumiemy członka giełdy, który działa jako łącznik
(pośrednik) pomiędzy inwestorem a korporacją clearingową. Broker clearingowy czuwa
nad właściwym i pomyślnym przeprowadzeniem finansowych transakcji clearingowych.
Odpowiada również za przygotowanie całej dokumentacji związanej z clearingiem i za
wykonanie transakcji.
Clearing - forma transakcji płatniczej, w której bank (lub inne instytucje rozliczeniowe)
przeprowadza kompensacje wzajemnych należności i zobowiązań (wynikających z jego
własnych czynności oraz operacji dokonywanych przez klientów). Clearing polega na
zsumowaniu przez kontrahentów kwoty wzajemnych należności i zobowiązań, a następnie
uregulowaniu powstałego salda.
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inwestycyjnych, jak i agencje wywiadowcze, poszukują takiego dostępu.
Dostęp do zarządzania firmą umożliwia uzyskanie przewagi handlowej,
poprzez np. uzyskanie wiedzy o nowych produktach, zasadach finansowania,
przewagach i kłopotach technologicznych, co ma wpływ na ceny akcji.
Funduszom hedgingowym, działającym jako uśpione komórki wywiadowcze,
taki dostęp umożliwia nie tylko utrzymanie przewagi na rynku kapitałowym i
dokładne rozpoznanie sytuacji na tym rynku, co jest działaniem naturalnym dla
takich funduszy. Już te informacje są bardzo istotne dla agencji wywiadu
finansowego. Ale dostęp do zarządzania firmami pozwala również na rozpoznanie, w sposób niebudzący podejrzeń, planów produkcyjnych firm,
stosowanych przez nie innowacyjnych procesów technologicznych, itp.
Uzyskanie takich szczegółowych informacji często nie byłoby możliwe przy
zastosowaniu klasycznych metod wywiadu osobowego. Przystosowanie
funduszy hedgingowych do zdobywania informacji wywiadowczych może
zapewnić skuteczne docieranie do danych niezbędnych wywiadowi ekonomicznemu przez całe lata.
Jednak uśpionym komórkom wywiadowczym działającym pod
przykryciem funduszy hedgingowych często wyznacza się jeszcze inne
zadania, zadania o charakterze ofensywnym. Zadania te realizowane są w
ramach wojen finansowych. Fundusze hedgingowe przez lata mogą budować
bliskie relacje z brokerami na całym świecie, tworząc w ten sposób potencjał,
który wielokrotnie przewyższa kapitał takiego funduszu. W dogodnym czasie,
na rozkaz swoich przełożonych z Wywiadu Finansowego, taki fundusz i
powiązana z nim sieć instytucji finansowych, może podjąć ofensywne działania
finansowe wobec wrogich instytucji.
Dla przykładu, polecenia sprzedaży określonych akcji, takich firm jak
Apple czy Google mogą spowodować akcje lawinową i przytłoczyć rynek
kupującymi i sprzedającymi. Osiągnięte w ten sposób obniżenie ceny akcji
może być początkowo powolne, ale stopniowo przerodzić się w giełdową
panikę. Zwielokrotnieniem siły ataku na rynki kapitałowe może być
wyczekanie właściwego momentu ataku i przeprowadzenie go w dniu, kiedy
indeksy giełdowe spadają poniżej 2%. Wtedy taki atak spowodować może
spadki na giełdach o 20 lub więcej procent i doprowadzić do załamania rynków
finansowych.
W ofensywnych operacjach finansowych, dla zwiększenia ich efektywności, wykorzystane mogą być również pewne działania psychologiczne. Mogą
one polegać na rozpowszechnianiu fałszywych informacji lub plotek. Takie
historie, jak: uprowadzenie prezesa FED lub atak serca u wpływowego
finansisty, problemy techniczne jednej z głównych giełd powodujące, że
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polecenia sprzedaży akcji nie mogą być zrealizowane – mogą spowodować
określony, pożądany dla atakującego, efekt paniki.
Na temat działań konkretnych wywiadów w sferze ekonomicznofinansowej, prowadzonych w ramach działań hybrydowych, nie ma zbyt wielu
informacji źródłowych. Jednak nieco informacji na ten temat, w odniesieniu do
amerykańskich agencji wywiadowczych CIA i NSA, pojawiło się dzięki
opublikowanym w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych kilku poważnym,
udokumentowanym analizom poświęconym instytucjom realizującym dla USA
tajne wywiadowcze i ofensywne działania w sferze finansów i gospodarki.
Należą do nich: National Security and Double Government Michaela J.
Glennon’a (2014 r.); Lords of Secrecy: The National Security Elite and
America's Stealth Warfare Scotta Horton’a (2015 r.) oraz Shadow Government:
Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower
World Toma Engelhardt’a (2014 r.). Istnieje również sporo źródeł o charakterze
analitycznym i historycznym, a także materiałów z dochodzeń Kongresu USA.
Centralna Agencja Wywiadowcza (Central Intelligence Agency – CIA).
CIA znana jest ze swoich licznych operacji wywiadowczych na terenie całego
świata. Jednak niewielu specjalistów, zajmujących się problematyką służb
specjalnych, zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa ta służba
wywiadowcza w opracowaniu i prowadzeniu ściśle skrywanych operacji
finansowych i ekonomicznych. I to operacji prowadzonych wobec zarówno
przeciwników, jak i sojuszników i partnerów Stanów Zjednoczonych.
Uzasadnienie zainteresowania CIA operacjami finansowo-ekonomicznymi
można znaleźć w historycznych początkach jej funkcjonowania. Działając w
sferze finansów CIA stworzyła ogromną bazę danych obejmującą
międzynarodowe transfery finansowe. Oprócz informacji o zagranicznych
transferach realizowanych przez osoby fizyczne i prawne, baza ta zawiera
finansowe dane ogromnej ilości podmiotów amerykańskich, w tym
szczegółowe dane osobiste, numery ubezpieczenia socjalnego, itp. Baza ta jest
na bieżąco aktualizowana, a potrzebne dane dostarczane są do niej z
amerykańskich instytucji zajmujących się transferem środków finansowych,
włącznie z Western Union i MoneyGram. Podstawę prawną dla stworzenia tej
bazy stanowi Patriot Act, czyli ta sama ustawa, która umożliwia NSA
przechwytywanie połączeń telefonicznych większości Amerykanów, nie
wspominając o cudzoziemcach. Podobnie, jak w przypadku NSA, masowe
gromadzenie danych o transakcjach finansowych przez CIA jest autoryzowane
przez tajny amerykański sąd zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa
narodowego – Foreign Intelligence Surveillance Court.
Wg amerykańskich urzędników znających zasady funkcjonowania bazy
transferów finansowych CIA, baza ta jest bardzo przydatna przy ujawnianiu
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finansowania terroryzmu i praniabrudnych pieniędzy, a wszystkie podejrzane
przypadki wskazujące na taką działalność na terenie USA kierowane są z CIA
do FBI. Jednak podstawowe wykorzystanie bazy danych o transferach
finansowych, wg rzecznika CIA Deana Boyd’a, wiąże się przede wszystkim z
zasadniczą „aktywnością agencji, która skupia się na gromadzeniu informacji
wywiadowczych i kontrwywiadowczych, zgodnie z amerykańskim prawem”. 10
Rola CIA, jako kluczowego elementu struktury Wywiadu Finansowego
wzrosła znacząco w latach 2016-2017. Związane jest to przyjęciem nowej
„Strategii Bezpieczeństwa Narodowego – 2015”, przewidującej konieczność
dominowania w siedmiu sferach zmagań o osiągniecie globalnego
przywództwa przez Stany Zjednoczone. Na równi ze sferą technologiczną, jako
szczególnie ważną, strategia ta wymienia finansowo-ekonomiczną sferę
zmagań o wpływy i dominację na świecie.
Pierwszą oficjalnie przyznaną przez USA, ofensywną operacją finansową
zrealizowaną przez CIA, był atak na brytyjski funt i brytyjski system finansowy
w 1956 r., kiedy to USA i Wielka Brytania poróżniły się w związku z kryzysem
sueskim. Sytuację tę opisuje w swojej książce The Coming Financial Wars
John Zarate, jeden z byłych szefów wywiadu finansowego USA 11.
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency – NSA).
Jedną z najbardziej utajnionych agencji amerykańskich, włączonych w system
wywiadu finansowego, jest Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Przed
ucieczką Edwarda Snowdena, jedynym źródłem informacji o działaniach NSA
były książki D. Bemforda. Jednak w żadnej z nich nie wskazywano na
uczestnictwo tej Agencji w operacjach wywiadowczo-finansowych. Dopiero
informacje opublikowane przez niemiecki Der Spiegel w serii: Cyfrowe
Zbrojenia Ameryki: NSA przygotowuje się do wojen przyszłości, opracowanej
m.in. przez Laurę Poitras na podstawie informacji Snowdena, rzucają światło
na rolę tej organizacji wywiadowczej w prowadzeniu operacyjnych działań
finansowych.
Z informacji Spiegel’a wynika, że w NSA działa wydzielony, silny
Oddział Monitorowania i Analizy Przepływów Finansowych (MAFF).
Opublikowane dane wskazują, że wg stanu na 2011 rok finansowa baza danych
10

D. Barrett, S. Gorman, J. Valentino-DeVries, CIA's Financial Spying Bags Data on
Americans, “WSJ”, 2014, <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303559504579198370113163530> (30,06.2018), s. 1.
11
J. C. Zarate, The Coming Financial Wars, 2013, s. 93 <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/issues/Winter_2013/9_Zarate.pdf> (30.06.2018).
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NSA, tzw. Tracfin zawierała dane o przelewach bankowych, operacjach z
wykorzystaniem kart kredytowych i innych transakcjach finansowych,
zrealizowanych przez ponad 180 milionów podmiotów (osób) fizycznych i
prawnych. Wg ówczesnych ocen ekspertów, baza ta w 2017 r. miała objąć
wszystkie osoby prawne i fizyczne interesujące kierownictwo polityczne,
wspólnotę wywiadowczą i elitę finansową Stanów Zjednoczonych.
NSA jest w posiadaniu specjalnego oprogramowania Dishfire, pozwalającego na gromadzenie informacji o transakcjach realizowanych za pomocą
kart kredytowych z siedemdziesięciu głównych banków-emitentów i bankówwłaścicieli głównych rachunków korespondencyjnych dla kart kredytowych.
Agencja posiada także pogłębioną wiedzę o tzw. systemach kart kredytowych
American Express, Visa i Master Card.
W gazecie Washington Post z 30.08.2013 r. opublikowano tajne
dokumenty, dostarczone dziennikowi przez E. Snowdena, dotyczące tzw.
czarnego budżetu wspólnoty wywiadowczej USA. W dokumentach tych można
znaleźć informacje o tym, że setki tysięcy komputerów i serwerów banków i
innych instytucji finansowych na całym świecie celowo zarażonych zostało
„tajnymi implantami”, które ze względu na swoja specyfikę mogą realizować
zarówno zadania wywiadowcze, jak i zadania „bojowe” polegające na
zniszczeniu lub przejęciu systemu kierowania bankiem czy konkretną instytucją
finansową.
Wywiad w operacjach informacyjnych wojen hybrydowych
Władanie zasobami informacyjnymi we współczesnych wojnach stało się
tak ważnym atrybutem, jakim w wojnach wcześniejszych było dysponowanie
siłami i środkami bojowymi, uzbrojeniem itp. Wygrana w zmaganiach
informacyjnych może we współczesnych wojnach decydować o osiągnięciu ich
celów strategicznych. W literaturze fachowej nie występuje jedna,
obowiązująca definicja wojny informacyjnej. Można jednak przyjąć, że niżej
przedstawiona definicja oddaje jej istotę.
Wojna informacyjna, jako element wojny hybrydowej – to walka
pomiędzy dwoma lub więcej państwami w przestrzeni informacyjnej w celu
wyrządzenia określonych strat systemom informacyjnym, procesom i zasobom
informacyjnym, krytycznie ważnym strukturom państwa; wprowadzenia
zawirowań w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej; przeprowadzenia
zmasowanej psychologicznego ataku na ludność w celu destabilizacji
społeczeństwa i państwa; a także zmuszenia państwa do podjęcia decyzji
korzystnych stronie agresora.
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Za szczególnie niebezpieczne w wojnach informacyjnych należy uważać
zastosowanie dezinformacji, które stosują walczące strony, a która umiejętnie
maskowana jest pod prawdą za pomocą bezprecedensowych sposobów
psychologicznego oddziaływania na masy i wykorzystania najnowszych
środków opracowania i dostarczania informacji do społeczeństwa. Często
wojny informacyjne prowadzone są nie siłami samego agresora, a jego
sojuszników lub opłaconych międzynarodowych korporacji informacyjnych.
Główne wydarzenia współczesnej wojny rozwijają się formalnie w czasie
pokoju i bez kontaktu sił zbrojnych zwaśnionych stron. W związku z tym
technologie informacyjne nabierają krytycznie ważnego znaczenia z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa. Jednak, jeżeli po prostu przyjmiemy ten fakt
do wiadomości, ale będziemy działać wykorzystując stare instrumentarium
informacyjne, tzn. dokładnie zbierając informację, analizując ją i próbując nią
zarządzać (wykorzystywać), to zauważymy, że we współczesnych wojnach, już
jesteśmy znacznie opóźnieni. Współczesny świat funkcjonuje w reżimie czasu
rzeczywistego.
Oznacza to, ze w chwili, kiedy informacja do nas dotarła, jest ona już
moralnie przestarzała – zdarzenia następują w dalszym ciągu następują,
sytuacja rozwija się i nasza reakcja będzie skierowana w przeszłość. Będziemy
walczyć z tym, czego faktycznie już nie ma. W najlepszym wypadku nasze
działania będą bezsensowne. W najgorszym przyniosą nam określoną szkodę. Z
tej właśnie przyczyny główne działania współczesnych wojen przeniesione
zostały w sferę informacyjną. Zwykłe struktury bezpieczeństwa, w tym siły
zbrojne, po prostu nie są w stanie we właściwym czasie zareagować. Czas
niezbędny na podjęcie decyzji i przesłanie komendy, w każdym przypadku
będzie dłuższy, od czasu zmiany sytuacji. Jeżeli nie zdążamy z reakcją na
ciągle pojawiające się wyzwania nie tylko pod względem technicznym, ale
również informacyjnym – to znaczy, że musimy te wyzwania uprzedzać.
Jednak nie możemy wiedzieć, jak dokładnie przebiegać będą zdarzenia. A
więc, jedyna strategiczna inicjatywa informacyjna powinna polegać nie na tym,
aby zbierać informacje, reagować na informacje i próbować zarządzać już
otrzymana informacją. Konieczne jest za pomocą informacji zarządzać
zdarzeniami. To znaczy informację należy tworzyć. W tym celu konieczne jest
modelowanie w sferze informacyjnej „przepięknego nowego świata” 12 w taki
sposób, aby grupy docelowe (nieistotne czy dotyczy to ludności własnego kraju

12

Slogan przyjęty umownie dla określenia planowanej wg założonej matrycy
informacyjnej, rzeczywistości.
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czy ludności globalnego przeciwnika) przyjmowały go, jako rzeczywisty 13 .
Wtedy po pewnym czasie świat rzeczywisty faktycznie przekształci się zgodnie
ze stworzoną przez nas matrycą informacyjną.
W procesie formowania i w całym okresie funkcjonowania odpowiedniej
matrycy informacyjnej prowadzona jest praca mająca na celu korekcję
zaplanowanych wskaźników, odpowiednio do zmieniającej się, w związku z
przeciwdziałaniem przeciwnika, rzeczywistością. Jednocześnie przygotowywana jest następna matryca informacyjna i prowadzone są przygotowania do jej
realizacji.
Proces wojny informacyjnej jest procesem permanentnym, prowadzonym
bez przerw, a praca kierowniczych struktur informacyjnych podobna jest do
pracy sztabu głównodowodzącego siłami zbrojnymi we wcześniejszych,
(przed-informacyjnych) konfliktach wojennych. Jeśli przyjrzeć się bliżej ich
pracy, to proces ciągłego planowania, formowania matryc informacyjnych
niczym nie różni się od planowania i przeprowadzania strategicznych operacji
wojskowych. Po prostu proces ten przeniesiony jest na nowy, informacyjny
grunt. W opracowaniu operacji czy nawet całych wojen informacyjnych, sztaby
je przygotowujące wykorzystują całą, ogromną wiedzę związaną z teorią
informacji, informatyką, psychologią człowieka, psychologią tłumu, a nawet
psychiatrią. Do zbudowania matryc oddziaływania informacyjnego na konkretne społeczeństwo niezbędna jest również wiedza o jego historii, stosunkach
społecznych, relacjach międzyludzkich, wewnętrznych stosunkach politycznych itp.14
Rola służb wywiadowczych w przygotowaniu i prowadzeniu wojen
informacyjnych jest ogromna. Dotyczy to zarówno przygotowania ofensywnych kampanii informacyjnych, jak i prowadzenia informacyjnych działań
obronnych.
W pierwszym przypadku do wywiadu należy uzyskanie wszelkich
wspomnianych wyżej informacji nt. państwa-przeciwnika niezbędnych do
stworzenia matrycy informacyjnej. Wywiady uczestniczą również w
przygotowaniu konkretnych operacji dezinformacyjnych, wyjawiają słabe
ogniwa w polityce informacyjnej państwa-przeciwnika, określają ośrodki
13

W opracowaniach licznych analityków rosyjskich, dobrowolny rozpad ZSRR rękami
własnego społeczeństwa czy „przeformatowanie” połowy obywateli Ukrainy są
stosunkowo prostymi, ale efektywnymi przykładami realizacji matryc informacyjnych,
kształtujących realny świat na swój obraz i podobieństwo. Uważają oni te matryce
informacyjne za proste, dlatego, że powstawały na granicy epok przed-informacyjnej i
informacyjnej, a także, dlatego, że pierwsze próby zastosowania nowych strategii zawsze
zawierają elementy niedopracowania.
14
K. Surdyk, op. cit., ss. 94 -96.
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informacyjne kraju-przeciwnika, skłonne do podjęcia współpracy
informacyjnej (często należące do opozycji). Oficerowie wywiadu wcielają się
w rolę dziennikarzy, korespondentów zagranicznych mediów, albo nakłaniają
do współpracy rzeczywistych dziennikarzy, aby uzyskać wpływ na proces
informacyjny w danym kraju. W prowadzeniu ofensywnych operacji
informacyjnych nie wyklucza się nawet przejmowania mediów krajuprzeciwnika poprzez zakup większościowych pakietów akcji.
W drugim z przypadków, tj. w przypadku prowadzenia informacyjnych
działań obronnych wywiad powinien przede wszystkim wykryć i przedstawić
kierownictwu państwa-ofiary dowody wskazujące na prowadzenie wobec niego
wojny informacyjnej. Niezmiernie ważnym jest przygotowanie kadr zdolnych
do rozróżnienia rzeczywistych, prawdziwych informacji od propagandy
przeciwnika politycznego, kadr zdolnych do prowadzenia umiejętnej, otwartej
polityki informacyjnej, przy jednoczesnym, umiejętnym przekazywaniu
wartości, na których zależy kierownictwu państwa. W światowym informowaniu skończyła się era nachalnej propagandy i chociaż część społeczeństw
ciągle można przekonać za pomocą kłamstw i półprawd, to skutki takich
działań bardzo szybko wychodzą na jaw i rykoszetem uderzają w ich twórców.
Rola wywiadu w kolorowej rewolucji, jako elemencie składowym wojny
hybrydowej
Teoretyczną wykładnię dotyczącą mechanizmów zmiany władzy za
pomocą inicjowanych ruchów protestacyjnych (tzw. kolorowych rewolucji)
można znaleźć w materiale analitycznym Instytutu Stratfor pt. Examining
Central and Eastern European Protest Groups15. Autorka tej analizy Lili Bayer
uważa, że: „Istnieją różne sposoby obalania rządów lub całych systemów
politycznych. W ostatnich kilku latach, metodą zmiany rządów wybieraną w
kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej było wykorzystanie zakrojonych
na wielką skalę, protestów społecznych. W regionie, gdzie Rosja i mocarstwa
zachodnie walczą o wpływy, takie elementy jak: siła lub słabość rządów,
poczucie krzywdy, strategie organizacyjne i wsparcie zewnętrzne ruchów
protestacyjnych, mogą posłużyć do przewidzenia wewnętrznych ruchów
społecznych, które z kolei mogą wpłynąć na geopolityczne ustanowienie granic
państw. Sukces ruchów protestacyjnych w ramach tzw. kolorowych rewolucji
15

L. Bayer, Examining Central and Eastern European Protest Groups, Stratfor-Analysis,
June 8, 2015, <https://www.stratfor.com/analysis/examining-central-and-eastern-europeanprotest-groups> (30.06.2018), ss. 1-8.
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wg. L. Bayer często zależy od czterech zasadniczych czynników: zrozumienia
przez społeczeństwo przyczyn ruchu protestacyjnego, zdolności organizacyjnej
grup protestacyjnych, siły władz i możliwości pewnego wykorzystania struktur
bezpieczeństwa przeciw protestującym oraz zewnętrznego wsparcia ze strony
zagranicznych rządów.”16
Tzw. kolorowa rewolucja, jako technologia zmiany reżimów politycznych
charakteryzuje się szeregiem unikalnych właściwości, z których wynikają
zadania dla służb wywiadowczych:
- dla wywiadu państwa-agresora są to zadania związane z
przygotowaniem i realizacją operacji zmiany reżimu władzy;
- natomiast wywiadowi państwa-ofiary stawiane są zadania związane z
przeciwdziałaniem rozwojowi tego zagrożenia.
Rola wywiadu państwa-agresora, na etapie przygotowania kolorowej
rewolucji polega przede wszystkim na prowadzeniu intensywnej pracy
rozpoznawczej prowadzonej w ściśle określonym celu. Chodzi o uzyskanie
pełnej i pewnej wiedzy na temat procesów społeczno-politycznych i historycznych zachodzących w społeczeństwie kraju-ofiary, na temat istniejących linii
podziałów w społeczeństwie, sporów narodowościowych, religijnych i
ekonomicznych. Ważnym jest zdobycie informacji o środowiskach wyraźnie
niezadowolonych z istniejącej sytuacji w kraju oraz o potencjalnej sile ruchów
protestacyjnych. Wywiad jest odpowiedzialny również za zebranie informacji nt.
wpływowych osób w państwie zarówno w szeregach rządzących, jak i opozycji,
określenie sytuacji ekonomicznej i wyjawienie słabych miejsc w gospodarce.
Na etapie realizacji kolorowej rewolucji wywiady państwa-agresora
włączane są w pogłębianie wyjawionych wcześniej trudności w gospodarce,
piętrzenie niezadowolenia społecznego, w operacje finansowania ruchów
dysydenckich, tworzenie obozów szkoleniowych dla aktywistów w kraju-ofierze
i za granicą, tworzenie i szkolenie nieformalnych oddziałów zbrojnych itp.
Zadania realizowane w kolorowej rewolucji przez wywiad państwa-ofiary,
ma głównie charakter defensywny, co nie oznacza braku aktywności, a
związane jest raczej z charakterem prowadzonych działań.
Po pierwsze – technologia kolorowej rewolucji, jako elementu wojny
hybrydowej przewiduje powstawanie, jakoby spontanicznej „eksplozji
powszechnego oburzenia” i rozwój dalszych działań prowadzących do
zniesienia istniejących władz. Wpływy zewnętrzne są starannie maskowane.
Dlatego, aby zdobyć informacje źródłowe dające odpowiedzi na pytania,
kto? kiedy? i w jaki sposób przygotowuje operacje hybrydowe wobec nas? – od
służb wywiadowczych wymaga się przeniknięcia w struktury globalnego
16

Ibidem.
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kierowania, czyli tam gdzie rozpracowuje się idee technologii wywrotowych.
Zadania wywiadu dotyczą w tym wypadku takich kwestii jak: określenie
państwa-agresora, lokalizacji ośrodków odpowiadających za przygotowanie
operacji wywrotowych i prowokacji, określenie, jakie przygotowano struktury
wsparcia dla działań wywrotowych w kraju-ofierze i za granicą, kto zaplanował
niepokoje w kraju-ofierze, gdzie znajduje się organizator prowokacji i jakie
przygotował struktury wsparcia swoich działań, jak wyglądają jego plany
działań na bliższą i dalszą przyszłość. Szczególnie ważnym jest zdobywanie
operacyjnych informacji uprzedzających, ponieważ z przebiegu dotychczassowych kolorowych rewolucji w takich krajach jak Gruzja, Tunezja, Egipt czy
Ukraina wynika, że procesy rewolucyjne powstają i doprowadzają do wydarzeń
wybuchowych w ciągu jednego, dwóch miesięcy.
Po drugie – warunki dla przygotowania kolorowej rewolucji kształtują się
bardzo często w oparciu o czynniki wynikające bezpośrednio z sytuacji
wewnętrznej kraju-ofiary. Należą do nich problemy polityczno-socjalne kraju,
problemy ekonomiczne, niesprawiedliwy podział dochodu narodowego, wysoki
poziom korupcji, niskie świadczenia socjalne, ale także podziały w elitach
politycznych kraju, podziały religijne, klanowe itp. Te i niektóre inne czynniki
powodują powstanie wrażliwych miejsc w strukturze funkcjonowania państwa,
które nieuregulowane mogą doprowadzić do kryzysu władzy. Te wrażliwe
miejsca skrzętnie wykorzystuje przeciwnik polityczny „wzmacniając” sztucznie
zjawiska wrażliwe, które po przekroczeniu pewnej „masy krytycznej”
powodują kryzys władzy i destabilizację państwa.
W tym kontekście jednym z zadań wywiadu jest wykrycie, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, wrażliwych zjawisk w państwie, możliwych do
wykorzystania przez przeciwnika politycznego dla destabilizacji sytuacji kraju,
a także dostarczenie kierownictwu politycznemu obiektywnej informacji o
faktycznej sytuacji polityczno-ekonomicznej, w celu podjęcia przeciwdziałania
procesowi destabilizacji. Ważnym zadaniem wywiadu jest również określenie i
przecięcie kanałów zewnętrznego finansowania struktur wsparcia kolorowej
rewolucji.
Po trzecie – nie mniej ważną rolę w nakręcaniu spirali konfrontacji
podczas kolorowej rewolucji odgrywają czynniki zewnętrzne, związane ze
wsparciem informacyjnym i finansowym procesów destabilizacyjnych. Dlatego
ważnym zadaniem wywiadu jest kontrola zagranicznych kanałów informacyjnych, a także niektórych wewnętrznych kanałów informacyjnych, które
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umożliwiają przeciwnikowi operacyjnie oddziaływać na kierunek przebiegu i
dynamikę kolorowej rewolucji17.
Wywiad w działaniach militarnych prowadzonych w ramach
wojen hybrydowych
W ograniczonych działaniach wojskowych, które również wchodzą w
asortyment wojen hybrydowych, podstawową zasadą jest rezygnacja z
zajmowania dużych obszarów terytorium przeciwnika, na rzecz operacji
punktowych i zajęcia strategicznie ważnych kluczowych punktów, rejonów i
obiektów (wojskowych, ekonomicznych, politycznych). Jak już wspomniano
wyżej, jeżeli już zapada decyzja o podjęciu akcji militarnej, to najczęściej:
- siły operacji specjalnych stosuje się przy opanowywaniu strategicznie
ważnych obiektów, dla schwytania i likwidacji ważnych liderów
politycznych, a także dla okazania wsparcia siłom nieregularnym;
- regularne siły zbrojne wykorzystuje się w końcowych etapach wojny
hybrydowej, zwykle pod „pozorem prowadzenia operacji humanitarnej”
lub „prowadzenia operacji dla wymuszenia pokoju”.
Jako militarne metody prowadzenia wojny hybrydowej wymieniane są
m.in.:
- wykorzystanie mobilnych, wielorodzajowych ugrupowań wojsk,
działających w jednolitej wywiadowczo-informacyjnej przestrzeni,
dzięki wykorzystaniu nowych możliwości systemów zautomatyzowanego dowodzenia;
- konwencjonalne działania zbrojne, w których udział biorą żołnierze w
mundurach, uzbrojeni niczym regularna armia, ale często bez żadnych
oznaczeń mogących zidentyfikować ich przynależność;
- nieregularne działania zbrojne, a w tym: działania partyzanckie,
dywersja, sabotaż, akty terrorystyczne, powstania, wywoływanie
chaosu ulicznego, demonstracje i manifestacje na tyłach przeciwnika;
- ograniczone użycie sił specjalnych, a w tym: dywersyjno-wywiadowcze
akcje grup komandosów, działania zbrojne prowadzone przez
komandosów przebranych za miejscowych lumpów, separatystów,
ekipy konwojów humanitarnych itp.;
- wojna z zasadzki: wyczerpujące przeciwnika grupy partyzanckie i
bojówki;

17

A. Bartosz, op. cit.
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- wykorzystanie powstańców i rebeliantów występujących przeciwko
regularnym oddziałom;
- rekrutacja i szkolenie najemników i mobilizacja separatystów,
bojowych grup opozycyjnych.
Wsparcie wywiadowcze ograniczonych operacji wojskowych prowadzonych w ramach wojen hybrydowych w zasadzie niewiele różni się od
zabezpieczenia wywiadowczego i rozpoznawczego, które wywiad (głównie
wojskowy) i jednostki rozpoznania wojskowego zapewniają siłom zbrojnym
realizującym klasyczne operacje wojskowe, a do ich zadań należy uzyskanie i
opracowanie danych nt. potencjalnych przeciwników, a w tym m.in.:
- liczebności sił zbrojnych w okresie pokoju i po ogłoszeniu ew.
mobilizacji;
- stanu uzbrojenia i wyposażenia technicznego sił zbrojnych;
- stanu rezerw ludzkich, materiałowych i uzbrojenia;
- stanu przemysłów zbrojeniowych i perspektywy ich rozwoju lub
ograniczenia;
- możliwości przestawienia gospodarek narodowych na produkcję okresu
wojennego;
- informacji o dyslokacji sił zbrojnych w okresie pokoju, rejonach alarmowych i rejonach rozwinięcia sił;
- mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych;
- planów operacyjnych i strategicznych użycia sił zbrojnych;
- tendencji militarystycznych w prowadzonych politykach zagranicznych;
- istniejących i planowanych sojuszach militarnych przeciwnika, a także
ich trwałości.
Jednak w warunkach hybrydowych działań zbrojnych, wywiady powinny
również rozpoznać: możliwość zaskoczenia przeciwnika i szanse na jak
najdłuższe skryte działania, gotowość wsparcia ze strony nieregularnych
ugrupowań zbrojnych, zasady współpracy z grupami paramilitarnymi na terenie
kraju-ofiary, miejsca uzupełnienia zaopatrzenia, łączność itp.
Bardzo istotnym zadaniem dla wywiadu przed rozpoczęciem hybrydowej
operacji wojskowej, jest zdobycie wszelkich informacji nt. kraju, w którym
przyjdzie działać naszym siłom zbrojnym. Dotyczy to panujących w tym kraju
stosunków społeczno-politycznych, jego polityki, kultury i historii, partii
politycznych, zamieszkujących go narodowości, różnic społecznych i klasowych, poziomu gospodarki, lokalizacji centrów przemysłowych, ale również
religii, panujących zwyczajów, języków urzędowych i nieoficjalnych, i wiele
innych.
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Szczegółowa analiza wszystkich ww. czynników powinna pozwolić przede
wszystkim na wypracowanie decyzji czy operacja wojskowa ma sens i czy
może zakończyć się powodzeniem bez długotrwałego wiązania naszych sił, a
następnie na szczegółowe jej przygotowanie. W ostatniej fazie przygotowań
wywiad (wojskowy) we współdziałaniu z jednostkami rozpoznania wojskowego powinien dostarczyć pionom operacyjnym sztabów wojskowych wszelkich
niezbędnych szczegółowych danych niezbędnych do właściwego zaplanowania
operacji, a w tym takie dane jak: charakterystyki planowanych do zajęcia
obiektów, drogi podejścia do nich, siły broniące te obiekty i ich uzbrojenie,
możliwości zablokowania środków łączności przeciwnika, przygotowanie akcji
dezinformujących, morale obrońców i ewentualna skłonność do kapitulacji,
poparcie ludności dla działań obronnych, możliwości szybkiej mobilizacji w
rejonach naszych działań i wiele innych.
Jako przykład działań hybrydowych często wymienia się działania
rosyjskich sił zbrojnych na Krymie. Rosja, jako jeden z uczestników konfliktu
ukraińskiego wprowadziła w swoich działaniach elementy militarne, tj. presję
wywieraną na siły ukraińskie na Krymie ze strony jednostek Floty
Czarnomorskiej i „anonimowych sił”, wspierających nowe władze w
Symferopolu. Również działania w Donbasie można zaliczyć do ograniczonych
operacji militarnych „wojen hybrydowych”. Rosja działa tu „nie wprost”,
wspomagając separatystów szkoleniowo i technicznie, „nie przeszkadzając” w
dopływie „ochotników” itp.
Warto zwrócić uwagę, że te ograniczone działania wojskowe strony
rosyjskiej, skorelowane z działaniami dyplomatycznymi i informacyjnymi, są
charakterystyczne dla opracowanego w USA, modelu wojen nowego typu
(hybrydowych). Termin „działania hybrydowe” został wykorzystany w
ostatnich
trzech
czteroletnich
amerykańskich
raportach
obrony,
opublikowanych w 2006, 2010 i 2014 r. W związku z tym, jest to dobrze
zaprojektowany model koncepcyjny, który faktycznie realizowany jest w
doktrynie militarnej USA. Amerykańskie siły zbrojne w razie potrzeby są w
stanie wykorzystać tę koncepcję.
Nie ulega wątpliwości, że pod względem wywiadowczym działania SZ FR
na Krymie były dobrze przygotowaną ograniczoną operacją wojskową.
Pomimo stosunkowo rozbudowanych struktur wywiadowczych w NATO i UE
wiedza, dotycząca rozwoju sytuacji na Ukrainie, jaką dysponowały obie te
organizacje, okazała się niepełna i zniekształcona przez elementy propagandy
politycznej, co spowodowało, że główne państwa NATO i UE nie były
przygotowane:
- na voltę Janukowycza i odmowę podpisania układu stowarzyszeniowego z UE;
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- odrzucenie przez Majdan porozumienia z 21 lutego 2014 r.,
wynegocjowanego przez trzech ministrów SZ Unii;
- aneksję Krymu i separatystyczne działania w Donbasie.
Również wywiad najważniejszego państwa NATO, Stanów Zjednoczonych miał problemy z właściwą oceną rozwoju wydarzeń na Ukrainie.
Dziennik „The Wall Street Journal” w artykule opublikowanym 24.03.2014 r.
powołując się w nim na przedstawicieli amerykańskiej administracji
zaznajomionych z ocenami wywiadu, stwierdzał, że:
- w grudniu 2013 analitycy i dyplomaci USA ostrzegali, że w razie
pogłębienia się kryzysu na Ukrainie Moskwa może podjąć jakieś kroki,
by bronić swoich interesów na Krymie. Jednak satelity wychwyciły
tylko „typowe ruchy wojsk” w bazach rosyjskich na półwyspie;
- w momencie aneksji Krymu uwaga wywiadów Zachodu była skupiona
na oddziałach znajdujących się na terytorium Rosji. Tymczasem
operację poprowadziły siły już znajdujące się na półwyspie „zanim
agencje wywiadowcze USA i NATO zdały sobie w pełni sprawę z tego,
co się dzieje”;
- przedstawiciele armii i wywiadu USA stwierdzili, że Rosjanie mogli,
dzięki wiedzy o standardowych technikach inwigilacji stosowanych
przez Amerykanów, zmienić swoje metody łączności. Amerykanie nie
wiedzą, jak Rosja zdołała „ukryć swoje plany wojskowe przed
podsłuchami USA”18.
Zakończenie. Ogólna charakterystyka działań wywiadowczych w
warunkach wojny hybrydowej
Jak widać z powyższego, działania wywiadu państwa-ofiary w wojnie
hybrydowej różnią się od działań wywiadu w klasycznym konflikcie
międzypaństwowym, kiedy to główna część obiektów interesujących wywiad,
w tym organy rządowe, wojska itp. znajdują się na terytorium kontrolowanym
przez przeciwnika.
I chociaż zadania polegające na przenikaniu w struktury kierowania
potencjalnego państwa-agresora, czyli tam gdzie wypracowuje się koncepcje
wrogich działań, pozostają dla wywiadu priorytetem, to trzeba wziąć pod
uwagę również to, że w wojnie hybrydowej działania operacyjne mają z reguły
miejsce na terytorium państwa-ofiary. Przeciwnik prowadzi operacje
hybrydowe (informacyjne, ekonomiczne, przygotowania do działań militar18

K. Surdyk, op. cit., ss. 182-183.
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nych) bez wtargnięcia w granice państwa-ofiary i okupacji kraju. W związku z
tym rozpoznanie struktur nieregularnych ugrupowań i formacji, ujawnienie
kierunków i treści ataków informacyjnych wymagają od wywiadu uzyskiwania
znacznej ilości informacji na terenie własnego kraju. Przy czym celem działań
wywiadowczych są bardzo często struktury sieciowe o wysokim poziomie
samodzielności działań i samo-synchronizacji, czyli o cechach charakterystycznych dla nieregularnych formacji wojskowych, a także siły i środki
prowadzące wojnę informacyjną. Na własnym terytorium praktycznie nie ma
obiektów, w których przeciwnik gromadziłby dokumenty, które mogłyby być
interesujące dla wywiadu.
Dlatego zdobywanie informacji należy realizować z uwzględnieniem
terytorialnego rozlokowania ogniw sieci, co wymaga rozpoznania miejsc
przygotowania i odpoczynku bojowników, składów broni, elementów
transportu i łączności. Przeciwdziałanie w sferze informacyjnej polega m.in. na
żmudnej analizie miejscowych środków masowego przekazu, kontroli
działalności radykalnej opozycji oraz pseudo-religijnych i nieformalnych
organizacji społecznych.
Rozwiązywania zadań wywiadowczych w warunkach wojny hybrydowej
bazuje na wykorzystaniu najnowszych, współczesnych środków technicznych,
monitorowaniu sytuacji w rejonach zagrożeń, kontrolowaniu kanałów
łączności, środków masowego przekazu i Internetu, nadzorowaniu miejsc gdzie
może być prowadzone ideologiczne oddziaływanie na przyszłych bojowników i
ich werbowanie na terenie kraju i poza jego granicami.
W celu analizy i oceny otrzymywanych informacji z wyprzedzeniem
powinna być zorganizowana i specjalnie przygotowana służba analitycznoinformacyjna wywiadu, w skład której powinni wejść nie tylko oficerowie
wywiadu wojskowego, ale również humaniści, lingwiści, religioznawcy,
psycholodzy, ekonomiści, finansiści. Ważna jest również obecność w tej
służbie specjalistów ze znajomością miejscowych języków oraz specjalistów
znających mentalność miejscowej ludności i jej charakterystyk
narodowościowo-psychologicznych19.
Właściwości konfliktów współczesności określają treści zadań
wywiadowczych, które powinny być realizowane przez wszystkie rodzaje
wywiadów podczas przygotowania i prowadzenia wojny hybrydowej.
Główne zadanie wywiadu polega na wyprzedzającym wykryciu działań
przeciwnika związanych z przygotowaniami do agresji hybrydowej, a także
ujawnienia zespołu zagrożeń hybrydowych, które planuje on zastosować dla
19

I. Plechanow, Buduszczaja wojna: tiechnołogii i etika, „Wojennoje dieło”, 19.10.2017.
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zerwania systemu bezpieczeństwa kraju. Pomyślne zrealizowanie tego
głównego zadania wywiadu jest możliwe tyko wówczas, jeżeli wykorzystany
zostanie cały zespół przedsięwzięć wywiadowczych, realizowanych siłami
wszystkich rodzajów wywiadu i kontrwywiadu. Zadania obejmują sfery
działalności przeciwnika, w których formułuje się strategie działań
wywrotowych, zabezpiecza się niezbędne środki materialne, tworzy kanały
łączności i współdziałania.
Realizacja zadań wywiadowczych prowadzona jest na terenie wielu
obiektów znajdujących się na terenie kraju-ofiary, jak i poza jego granicami.
Sama treść zadań wywiadowczych realizowanych podczas trwania wojny
hybrydowej wymaga od oficerów i funkcjonariuszy wywiadu wysokich kompetencji i profesjonalizmu w zakresie polityki, ekonomii, działań wojskowych,
nauki i techniki, ekologii i innych obszarach.
Osobliwością pracy wywiadu w wojnie hybrydowej jest konieczność
zdobywania informacji o tajnych elementach wywrotowych działających w
sieci składającej się z izolowanych ogniw. W związku z tym w regionach
ogarniętych wojną hybrydową celowym może być stworzenie grup
wywiadowczo-uderzeniowych z własnymi kanałami operacyjnej, niezawodnej i
utajnionej łączności. Źródłami informacji dla wywiadu w tym wypadku będzie
rozproszona sieć agenturalna i samodzielne poszukiwanie informacji.
Wymienione wyżej, a także inne niewymienione tu zadania wywiadu
realizowane w warunkach wojen hybrydowych i ciągłej transformacji
konfliktów współczesności wymagają utrzymywania znacznej ilość sił i
środków służb wywiadowczych, w stopniu wysokiej gotowości do działania, a
także ciągłego szkolenia kadr wywiadowczych celem ich przygotowania do
nowych wyzwań.
Rzeczpospolita Polska dysponuje kilkoma organizacjami wywiadowczymi
i kontrwywiadowczymi, których strefy odpowiedzialności wewnątrz kraju, jak i
poza jego granicami częściowo się przenikają. Poza tym informacje o sytuacji
wewnętrznej i zewnętrznej kierownictwo państwa otrzymuje po linii MSZ,
MSWiA i niektórych innych ministerstw i służb. Z jednej strony, taki rozdział
odpowiedzialności sprzyja zdrowej konkurencji w pozyskiwaniu informacji
wywiadowczych i pozwala na porównywanie danych uzyskanych z różnych
źródeł. Z drugiej jednak, może prowadzić do powstania „chaosu
informacyjnego” u odbiorców informacji na szczeblu strategicznym, kiedy np.
przeciwstawnym informacjom nie poświęci się należytej uwagi lub kiedy tego
typu informacje w ogóle nie zostaną zauważone. W rezultacie reakcja organów
kierowniczych państwa może okazać się nieadekwatną, opóźnioną lub może nie
zostać w ogóle podjęta.
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Dlatego równolegle z działaniami zmierzającymi do uwspółcześnienia
działań wszystkich służb wywiadowczych i ich przystosowania do działań w
warunkach zagrożeń hybrydowych, celowym wydaje się stworzenie centrum
analityczno-informacyjnego, do zadań którego należałaby ocena zagrożeń
hybrydowych wobec naszego kraju i wokół niego i przygotowanie uogólnionych raportów na ten temat dla kierownictwa państwa. Do najważniejszych
zadań związanych z ewentualnym powstaniem takiego centrum należałoby
zaliczyć przygotowanie kadr analityków, zdolnych do wiarygodnego operowania danymi z zakresu całego spektrum zagrożeń hybrydowych dla bezpieczeństwa państwa.
Kwestie niebezpieczeństw dla Polski, wynikających z nowatorskich
koncepcji wojen nowego typu, powszechnie nazywanych w naszym kraju
wojnami hybrydowymi, są w większości traktowane pobieżnie, a często
pojmowane, jako skryte metody prowadzenia wojny o charakterze partyzanckim lub działań sił specjalnych. Wojnę hybrydową utożsamia się z działaniami
„zielonych ludzików”, jak określano żołnierzy rosyjskich sił specjalnych na
Krymie, w 2014 r. Zapomina się o innych składowych, takich jak wojna
informacyjna, ekonomiczna, dyplomatyczna, które w działaniach hybrydowych
odgrywają znacznie ważniejszą rolę. Jako tako poważnie traktuje się przygotowania do wojny w cyberprzestrzeni, przynajmniej deklaratywnie. Zapomina
się, że siły zbrojne w wojnach nowego typu włączane są w wyjątkowych
sytuacjach, a ich działania wcale nie muszą wyglądać tak, jak działania Rosjan
na Krymie. Teoretycznie zakłada się, że nie będą to zmasowane, frontowe
natarcia, ale punktowe uderzenia na najważniejsze obiekty. Ale potrzeba może
wymusić zupełnie inne wykorzystanie wojsk. Można choćby zauważyć, że
mówimy o punktowych uderzeniach na ważne obiekty, ale nie wspominamy o
metodach obrony przed takimi uderzeniami. Przede wszystkim jednak
zapominamy o ogromnej roli wywiadów w przygotowaniu i prowadzeniu
działań hybrydowych, a to od skuteczności działania tych instytucji i od
profesjonalizmu kadr wywiadowczych zależeć będzie czy nadal pozostaniemy
bytem niepodległym.
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ZWIĄZEK WSPÓŁCZESNYCH MIGRACJI Z ZAGROŻENIEM
TERRORYZMEM W EUROPIE
(THE RELATIONSHIP BETWEEN CONTEMPORARY MIGRATION
AND THE THREAT OF TERRORISM IN EUROPE)

Abstrakt:
Mimo iż temat migracji ludności nie jest tematem nowym (występował już
w przeszłości) jest zagadnienie aktualnym, gdyż nieprzerwanie tocząca się wojna w Syrii, niestabilna sytuacja w Afryce oraz we wschodniej części Europy
nierzadko zmusza mieszkającą tam ludność do opuszczenia swojego miejsca
zamieszkania i ucieczki. W artykule znajdujemy odwołanie do współczesnego
kryzysu migracyjnego. Przedstawiono podstawowe terminy z zakresu migracji.
W celu odpowiedniego wprowadzenia czytelnika w przedstawianą w artykule
tematykę, zostały przytoczone różne definicje pojęcia migrant. Zaprezentowane
zostały różnice w pojmowaniu takich pojęć jak: migracja, imigracja, emigracja, reemigracja, deportacja, uchodźstwo, repatriacja. Ukazano podstawowe
rodzaje migracji, a także wskazano przyczyny i powody skłaniające migrantów
do wyjazdu ze swojego kraju pochodzenia. Opisano migracje jako zjawisko,
które jest znane od początków ludzkości nawet powody są podobne. Zmienia się
jedynie natężenie zjawiska. Artykuł jest również próbą obalenia mitów związanych z zagrożeniem ze strony migrantów. Przedstawiono obawy jakie pojawiają
się przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym przyjmowaniu migrantów. Ukazano korzyści i ujemne strony wynikające z przyjmowania migrantów. W dalszej część artykułu zostały przedstawione terminy z zakresu terroryzmu. Autor
próbuje ukazać wpływ migracji na zagrożenie terroryzmem i na jego wzrost na
1
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kontynencie europejskim. Przedstawiono również główne miejsca emigracji
Polaków. W Polsce działają organy i instytucje, których głównym zadaniem jest
przeciwdziałanie, zapobieganie oraz zwalczanie terroryzmu. Ukazano przestępstwo o charakterze terrorystycznym definiowane przez polski Kodeks karny.
Mam nadzieje, że artykuł chociaż w małym stopniu przyczyni się do przybliżenia społeczeństwu zjawiska współczesnych migracji i terroryzmu.
Słowa kluczowe:
migracja, bezpieczeństwo, terroryzm
Abstract:
Even though, the subject of the migration of population is not a new topic (it
appeared in the past), it is still an up-to-date issue because such facts as the
war in Syria uninterruptedly taking place, the unstable situation in Africa and
in the eastern part of Europe, frequently force the people living there to leave
their place of residence and escape. In this article we can find the reference to
the contemporary migration crisis. The basic terms concerning migration have
been presented. Different definition of the idea ‘migrant’ have been mentioned
in order to introduce the reader appropriately to the topic presented in the article. The differences have been presented in understanding such ideas as: migration, immigration, emigration, re-emigration, deportation, refugee status
and repatriation. The basic types of migration have been shown and the reasons for making migrants to leave the country of their origin have been indicated. Migration has been described as a phenomenon, which has been known
since the beginning of mankind and even the reasons are similar. Only the intensity of this phenomenon is changing. This article is also the attempt to debunk the myths connected with the threatening on the part of migrants. The
anxieties, which appear while making decisions about the probable taking the
refugees in, have also been presented. In the further part of the article there is
a presentation of terms connected with terrorism. The author tries to show the
influence of migration on the terrorism threat and the influence on its growth
on the European continent. The main places of the emigration of Polish people
have also been shown. In Poland there are active authorities and organizations
whose main in counteracting, preventing and fighting terrorism. A crime of
terrorist character, which is defined by the Polish Penal Code, has been shown.
I hope that this article will at least slightly contribute to the process of making
the society aware of the phenomenon of contemporary migration and terrorism.
Keywords:
migration, safety, terrorism
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Wstęp
Zestawienie pojęć migracja oraz bezpieczeństwo jest bardzo trudne. Oba
pojęcia nie są jednoznaczne i posiadają wiele aspektów. Wielu naukowców
uważa, że migracje mają duży wpływ na bezpieczeństwo i stanowią jego zagrożenie m.in. w postaci szerzenia się terroryzmu, zmian kulturowych, niebezpieczeństwa (ogólnego pogorszenia się bezpieczeństwa). Współczesny świat jest
niespokojny. Nie ma ustabilizowanej sytuacji politycznej. W wielu miejscach
toczą się działania zbrojne m.in. w Syrii co odbija się echem na całym świecie.
W obliczu tych wydarzeń mamy do czynienia z narastającym kryzysem migracyjnym. Migracje nie są zjawiskiem nowym. Z biegiem lat zmieniała się ich
intensywność. Bywało, że pod wpływem sytuacji na świecie (np. wojny) ludzie
masowo zaczęli opuszczać miejsca swojego zamieszkania i przemieszczać się
w inne co spowodowało zwiększenie się liczby migrantów. Nierzadko migracje
przyczyniały się do wielu zmian w danym państwie i społeczeństwie. Migracje
powodują zmiany zarówno dla kraju, z którego migranci pochodzą, jak i dla
kraju, do którego przybywają bez względu na to czy jest to kraj tranzytowy
(kraju przejazdu migrantów) czy docelowy (taki, w którym migranci chcą osiedlić się na stałe). Jest wiele powodów, które motywują ludzi do podjęcia decyzji o migracji. Jest to indywidualna sprawa każdego człowieka i każdy człowiek
może migrować z innego powodu. Do najważniejszych powodów, dla których
ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, można zaliczyć m.in. motywy religijne,
sytuacje polityczne, ekonomiczne i społeczne. Migracje są zjawiskiem trudnym
i skomplikowanym często postrzeganym przez pryzmat stereotypów i przekazów pochodzących z mass mediów. W związku z narastającym kryzysem migracyjnym państwa Unii Europejskiej stanęły przed poważnym problemem
związanym z koniecznością przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia, które z
osób przedostających się do Europy ucieka przed wojną i prześladowaniami we
własnym kraju, które z osób uciekają ze swojego kraju, żeby polepszyć sobie i
swojej rodzinie warunki życia, a które z osób są członkami grup terrorystycznych. Przeciwdziałaniem, wyszukiwaniem i zarejestrowaniem każdego podejrzanego zachowania zajmuje się wiele organów, instytucji i organizacji międzynarodowych. Działalność ich polega na odnajdywaniu i wykrywaniu takich
zagrożeń poprzez monitorowanie obozów, w których przebywają uchodźcy.
Jedną z takich instytucji jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która nieprzerwanie, płynnie oraz sprawnie przekazuje takie informacje pomiędzy państwami.
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Migracje we współczesnym świecie
Rozpoczynając analizę związku współczesnego terroryzmu z kryzysem
migracyjnym w Europie należy skupić się na wyjaśnieniu pojęcia migracja.
Etymologii słowa migracja należy upatrywać w łacińskim terminie migratio,
który tłumaczony jest jako wędrówka, przemieszczenie się osób z miejsca, w
którym przebywają do innego miejsca, z zamiarem stałej lub okresowej zmiany
miejsca pobytu2. W literaturze można znaleźć wiele definicji pojęcia migracja.
Według Słownika Języka Polskiego PWN migracja jest to „masowe przemieszczanie się ludności, zwykle w poszukiwaniu lepszych warunków życia” 3.
W literaturze spotkać można wiele podziałów migracji ze względu na
określone cechy i kryteria, wśród których znajdują się okoliczności, przyczyny,
czas trwania czy stan prawny. Biorąc pod uwagę aspekt prawny wyróżnić możemy migracje legalną i nielegalną.
Migracja legalna charakteryzuje się tym, że dana osoba posiada dokumenty, wizę (jeśli jest ona wymagana), posiada wystarczającą ilość pieniędzy na
pobyt i utrzymanie się, ma określony cel podróży i może go wskazać, ze strony
takiej osoby nie występują zagrożenia i brak jest wpisów na jej temat w krajowych bazach danych oraz w Systemie Informacji Schengen.
Migracja nielegalna charakteryzuje się m.in. tym, że osoba nie posiada
wymaganych dokumentów lub przekracza granicę danego państwa w sposób
niezgodny z prawem.
Z pojęciem migracja ściśle wiążą się takie pojęcia jak emigracja, czyli
opuszczenie przez osoby miejsca, w którym żyją i przebywają z zamiarem stałego lub czasowego zamieszkania oraz imigracja, rozumiana jako przybycie
osób do danego miejsca również w celu zamieszkania.
W przypadku Polski opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. najwięcej naszych rodaków wyemigrowało czasowo do:
- Wielkiej Brytanii 788 tysięcy,
- Niemiec 687 tysięcy,
- Holandii 116 tysięcy,
- Irlandii 112 tysięcy,
- państw poza Unię Europejską 118 tysięcy4.
2

W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 2002, s. 501.
Słownik Języka Polskiego, wersja elektroniczna, hasło: migracja, <https://sjp.pwn.pl/
sjp/migracja;2567820.html> (15.05.2018).
4
Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z
Polski w latach 2004-2016, Warszawa 2017, s. 1.
3
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Przy definiowaniu i analizowaniu pojęcia migracja należy zaznaczyć różnice istniejące między pojęciami imigracja, emigracja, reemigracja, deportacja,
uchodźstwo czy repatriacja5.
Repatriacja interpretowana jest jako „powrót do ojczyzny osób, które z
różnych przyczyn, zwykle niezależnych od ich woli, znalazły się poza granicami swego kraju”6.
W polskim prawodawstwie repatriantem jest osoba, która posiada polskie
„korzenie” i przybyła do Polski po otrzymaniu wizy uprawniającej do zamieszkania na stałe. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 7 określono
dokładnie jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o status repatrianta.
Reemigrant to: „wychodźca, emigrant powracający do ojczyzny” 8.
Deportacja jest to: „1. przymusowe przesiedlenie, zesłanie skazanego do
odległego, izolowanego miejsca, połączone z częściowym lub całkowitym
ograniczeniem wolności; 2. wydalenie z terenu państwa przebywającego w nim
nielegalnie obywatela innego kraju, głównie do kraju ojczystego9”.
Według Konwencji Genewskiej uchodźcą „jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych,
znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i-z powodu tych
obaw- nie chce lub nie może do tego kraju powrócić 10”.
Głównymi przyczynami migracji są m.in.:
- brak pracy i problemy z jej znalezieniem w kraju migranta,
- wojny,
- wzrost i rozwój handlu oraz produkcji towarów,
- klęski żywiołowe,
- zmieniający się klimat,
- ubóstwo11.
Przyczynami migracji mogą być również czynniki ekonomiczne (np. migracja zarobkowa), demograficzne, dotyczące rozwoju i postępu (łatwiejszy
5

R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Warszawa 2009, s. 315.
Słownik Języka Polskiego, wersja elektroniczna, hasło: repatriacja <https://sjp.pwn.pl/sjp/
repatriacja;257398> (25.05.2018).
7
Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji, Dz. U. 2000, Nr 106, poz. 1118 z późn. zm.
8
Słownik Języka Polskiego, wersja elektroniczna, hasło: reemigrant, <https://sjp.pwn.pl/
doroszewski/reemigrant;5489197.html> (15.05.2018).
9
Słownik Języka Polskiego, wersja elektroniczna, hasło: deportacja, <https://sjp.pl/ deportacja> (15.05.2018).
10
Konwencja Genewska, Art. 1, Dz. U. 1991, Nr 119, poz. 515 z późn. zm.
11
S. Castels, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011, s. 107.
6
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dostęp do edukacji i doskonalenia zawodowego), prześladowania na tle religijnym.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej (OBOP) 56% respondentów uważa, że główną przyczyną migracji jest
chęć polepszenia warunków życia12.
Decyzja o migracji jest trudna. Często poprzedzona analizą wszystkich „za
i przeciw”. Migranci opuszczając swój kraj zostawiają rodzinę, znajomych oraz
cały swój dobytek. Zdarzają się również takie sytuacje, gdzie migranci spoza
naszego kontynentu sprzedają cały swój majątek, żeby dostać się do Europy.
Niekiedy decyzja o wyjeździe podejmowana jest spontanicznie pod wpływem
zdarzenia, które wystąpiło nagle i zmieniło sytuację w danym państwie. Zmiana
miejsca zamieszkania często jest jednoznaczna z przyjazdem do miejsca
o odmiennej kulturze, zwyczajach oraz tradycjach. Migracje mogą być czynnikiem powodującym rozwój państwa, ale również mogą stać się przyczyną konfliktów. Migranci wyjeżdżają do krajów, które uważają za atrakcyjne ze względu na przepisy prawne dotyczące migracji, lepsze warunki życia, łatwość zdobycia pracy i wykształcenia czy przestrzeganie przez dany kraj praw człowieka.
Decyzja o migracji ma skutki zarówno dla państwa, do którego osoba
przyjechała jak i dla tego, z którego wyjechała. Dla państwa, z którego dana
osoba wyjechała następstwem jest brak ludzi zdolnych do pracy (wyjazd osób
w wieku produkcyjnym często osób wykształconych), młodzi kształcą się w
jednym państwie, a odprowadzają podatki w drugim czy starzejąca się ludność.
Dla państwa przyjmującego skutkiem jest napływ osób wysoko wykwalifikowanych, pracujących i odprowadzających podatki w tym kraju, przez co wzrasta i rozwija się gospodarka tego kraju. Migracja jako zjawisko globalne ma
swoje zalety i wady. Do korzyści wynikających z migracji można zaliczyć:
zdobycie pracy, zmniejszanie się stopy bezrobocia, zdobycie wykształcenia,
którego uzyskanie w ojczyźnie migranta byłoby niemożliwe, poznanie nowych,
często odmiennych od naszej kultur. Do wad migracji można zaliczyć rozłąkę z
rodziną, zanikanie kultury i tradycji, brak osób zdolnych do podjęcia pracy,
dyskryminację, uprzedzenia, rasizm oraz nierówności w społeczeństwie 13.
Każdy wyjazd może wiązać się ze zmianą światopoglądową, kulturową
czy zmianą wartości. Młodzi ludzie wyjeżdżając do innego kraju „przesiąkają”
wartościami i ideami obowiązującymi w tym kraju. Często pojawia się problem, że migranci (najczęściej są to migranci z Afryki, nie posiadający wykształcenia lub posiadający podstawowe wykształcenie) nie chcą się asymilo12

D. Flis, Polacy nie wierzą uchodźcom, Polki lepiej rozumieją ich sytuację,
<https://oko.press/mezczyzni-wierza-uchodzcom/> (12.05.2018).
13
M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2016, s. 279.
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wać z mieszkańca państwa, do którego przybyli. Migranci zamykają się
i nie chcą się integrować z lokalnymi społecznościami. W ostatnich latach
oprócz migracji zarobkowej wykształconych ludzi mamy do czynienia z migracją głównie z ogarniętych wojną krajów na Bliskim Wschodzie (Syrii), skąd
ludzie uciekają przed wojną, przed prześladowaniami na tle religijnym.
W większości przypadków uciekinierzy z krajów, w których panuje wojna
są migrantami nielegalnymi. Stanowią oni zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów, do których przybywają jak i dla krajów tranzytowych (przejazdu). Zgodnie
z prawem Unii Europejskiej nielegalna migracja to „obecność na terytorium
państwa członkowskiego obywatela państwa trzeciego, który nie spełnia lub
przestał spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego, określone w art.
5 Kodeksu Granicznego Schengen, albo innych warunków wjazdu, pobytu lub
zamieszkania w tym państwie członkowskim” 14.
Migracja nielegalna może przybierać wiele postaci np.
- legalny wjazd na teren danego kraju, osoba złożyła wniosek o przyznanie statusu uchodźcy jednak wniosek został rozpatrzony negatywnie i
nie podjęto decyzji o wydaleniu takiej osoby,
- bezprawny wjazd na teren danego kraju (brak wizy, brak paszportu, dokumentów).
Zdarzają się również przypadki fikcyjnych, pozornych małżeństw zawieranych z obywatelami danego kraju tylko dla zdobycia obywatelstwa.
Migranci decydują się na opuszczenie swojego miejsca zamieszkania jeśli
pozwala im na to ich sytuacja finansowa, pozwalająca na poniesienie wydatków związanych z wyjazdem. Decyzja o migracji jest z pewnością bardzo trudna dla takiej osoby, która zostawia cały swój majątek, dom, często rodzinę i
swój kraj i wyjeżdża w nieznane. Dla migrantów z Bliskiego Wschodu czy
Afryki podróż przez Morze Śródziemne do Europy jest bardzo trudna i ryzykowna. Jeszcze nie tak dawno niemal codziennie w mediach można było usłyszeć ilu migrantów straciło życie podczas takiej podróży.
Polacy nie są chętni przyjmowaniu migrantów z krajów muzułmańskich.
Uważamy, że ludzi tych powinni przyjmować kraje bogatsze i podobne kulturowo. Polska natomiast, powinna pomagać i przyjmować migrantów z krajów
bliższych nam kulturowo takich jak Ukraina czy Białoruś i zadbać o repatriantów wojennych oraz o powrót do kraju Polaków, którzy wyjechali za pracą.
Niestety w naszym kraju mamy do czynienia z brakiem dostatecznej ilości in14

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16.12.2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do
powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz. U. 2008, L 348/98.
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formacji na temat uchodźców z krajów muzułmańskich. Wiele osób uważa, że
Muzułmanin, Arab to fanatyk na tle swojej religii, charakteryzujący się brakiem
szacunku do kobiet, agresją, brutalnością, brakiem dbania o higienę osobistą,
niechętny do pracy, uważający zachodnią kulturę za zło15. Obawiamy się różnic
wynikających z odmienności religii. Ze względu na to, że arabskie rodziny są
liczne obawiamy się, że Islam opanuje nasz kraj. Boimy się m.in. odmienności
kulturowych. Boimy się także tego, że dziecko migranta może zająć miejsce w
szkole czy w przedszkolu polskiemu dziecku. Dotyczy to również miejsc pracy.
Obawiamy się również, że migranci staną się tanią siłą roboczą i wzrośnie bezrobocie wśród obywateli naszego państwa. Niepokój wywołuje obawa, że migranci nie będą chętni integrować się w społecznościach lokalnych i nie będzie
już tak bezpiecznie jak do tej pory, że nasze tradycje, kultura i religia nie będą
szanowane. Polacy uważają, że tak jak my przed laty walczyliśmy za ojczyznę
z narażeniem własnego życia tak i uciekinierzy z terenów gdzie toczy się wojna
powinni walczyć za swój kraj, a nie uciekać i postawiać swoją ojczyznę. Migranci z Bliskiego Wschodu pochodzą z terenów odmiennych kulturowo co
może wywoływać wiele problemów. W Polsce wprawdzie mieszkają ludzie
różnych wyznań i odmiennych kultur, ale czasem prowadzi to do szeregu nieporozumień dotyczących życia codziennego. Z danych przedstawionych przez
Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. wynika, że w Polsce zamieszkiwało
najwięcej osób wyznania: katolickiego (Kościół rzymskokatolicki, Kościół
grekokatolicki, starokatolicyzm) – 86,9%. Kolejne miejsca zajmowały osoby
wyznania prawosławnego – 1,31%, protestantyzmu (luteranie i ewangelicy
reformowani, zielonoświątkowcy, adwentyści i inne grupy) – 0,38%, Świadkowie Jehowy – 0,34%, buddyści – 0,04%, islamiści – 0,013%, judaiści –
0,004%, inni – ok. 0,01%, 16. W roku 2015 ponad 92,8 % osób powyżej 16.
roku życia deklarowało przynależność do Kościoła katolickiego (obrządku łacińskiego), 0,7% to wierni kościoła prawosławnego, 0,3% społeczeństwa należy do wspólnoty Świadków Jehowy, 0,2% potwierdza przynależność kościołów
protestanckich, 0,1% do grekokatolickich a 0,02 % do innych wyznań.17. Polska na mocy zawartych porozumień czynnie wspiera uchodźców, którzy znaleźli schronienie w innych krajach poprzez pomoc humanitarną dostarczaną do
obozów dla uchodźców. Wśród wielu obaw jakie żywią Polacy największa jest
15

A. Marek, Islam, Warszawa 2006, s. 11.
Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS: Wyznania Religijne – Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce 2009-2011, Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny, 2013.
17
Życie religijne w Polsce, <https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5500/3/1/1/bss_folder_zycie_religijne.pdf> (30.06.2018).
16
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ta dotycząca możliwości wzrostu przestępczości. Obawiamy się występowania
przestępstw, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia oraz wymierzonych w nasz kraj ataków terrorystycznych. Jeszcze do niedawna w mediach
pokazywane były tłumy migrujących młodych ludzi, często dobrze ubranych,
wyposażonych w telefony komórkowe czy tablety. Taki widok wywołuje
wśród nas negatywne emocje i powoduje wzrost obaw. Mężczyźni, których w
tłumie uciekinierów do Europy jest więcej na pewno po osiedleniu spróbują
sprowadzić do danego kraju swoje rodziny na podstawie prawa do łączenia
rodzin zawartego w Dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22.09.2003 r. w
sprawie prawa do łączenia rodzin18. Nie wiemy czy wśród młodych osób uciekających przed wojną nie znajdują się terroryści. Kryzys migracyjny i wielokilometrowy tłum migrantów jest sytuacją wygodną dla terrorystów ze względu
na możliwość łatwego wtopienia się w tłum osób uciekających przed wojną i
właściwie bezproblemowego przedostania do kraju docelowego. Organizacje
terrorystyczne dysponują swoimi ośrodkami praktycznie na całym świecie i
dzięki temu mogą wysłać swoich aktywistów również do Europy. W Polsce do
tej chwili nie zostały odnotowane żadne ataki terrorystyczne. Jednak w Europie
wraz ze wzrostem kryzysu migracyjnego nastąpił wzrost ataków terrorystycznych. W ostatnim czasie w Europie doszło do zamachów terrorystycznych i
ataków terrorystycznych w takich krajach jak Francja (Paryż 2015 r., Nicea
2016 r., Saint-Étienne-du-Rouvray 2016 r., Paryż 2017 r.), w Niemcy (Ansbach
2016 r., Berlin 2016 r., Würzburg 2016 r.), w Wielka Brytania (Manchester
2017 r.). Wymienione powyżej zamachy i ataki terrorystyczne dokonywane
były zarówno przez terrorystów, którzy przybyli do Europy wraz z migrantami
jak i osoby, które przybyły już wcześniej i teoretycznie powinny się zasymilować ze społecznościami lokalnymi. Były to kolejne pokolenia osób, które tutaj
żyją, pracują i mieszkają na stałe.
W przeprowadzonych przez amerykańską niezależną organizację Pew Reasearch Center badaniach dotyczących obaw Europejczyków związanych z
respondenci z Europy odpowiadali na pytania z czego wynikają ich obawy
przed przyjmowaniem uchodźców. Badania potwierdziły, że stereotypy i negatywna opinia na temat muzułmanów ma zły wpływ na odbieranie ich, powoduje
niechęć i wrogość. Do najczęściej wymienianych obaw wskazanych w badaniu
możemy zaliczyć:

18

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 2.09.2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin,
Dz. U. 2003 L 251.

102 | S t r o n a

- zagrożenie terroryzmem i jego wzrost: 76% Węgrów, 71% Polaków,
61% Holendrów, 61% Niemców, 52% mieszkańców Wielkiej Brytanii,
46% Francuzów,
- konkurencja na rynku pracy: 82 % Węgrów, 75% Polaków, 72 %
mieszkańców Grecji, 65 % Włochów, 32 % Szwedów, 31% Niemców.
Takie wyniki badań są związane z sytuacją jaka jest w poszczególnych
krajach, jaki jest dostęp do pracy oraz ile wynosi stopa bezrobocia,
- wzrost przestępczości w danym kraju: 47% Włosi, 46% Szwedzi, 43%
Węgrzy, 24% Francuzi, 13% Polacy19.
Należy pamiętać, że kryzys migracyjny nie jest nową sytuacja. Od wieków
ludzie migrowali w poszukiwaniu lepszych warunków życia, ze względu na
prześladowania na tle religijnym, wojny i prześladowania. Z biegiem lat zmieniała się tylko częstotliwość tego zjawiska. W historii miały miejsce wydarzenia, pod których wpływem wzrosła liczba migrantów. Takim wydarzeniem była
m.in. II wojna światowa. Migranci, tak jak my, chcieliby czuć się bezpiecznie
w miejscu, w którym żyją, mieszkają i przebywają. Podobnie jak my nie chcą
każdego dnia bać się o życie i zdrowie swoje i swojej rodziny. W Polsce przebywają migranci, którzy już dawno przybyli do naszej ojczyzny uciekając
przed prześladowaniami czy wojną i u nas zostali. Tutaj żyją, mieszkają, zintegrowali się i czują się bezpiecznie. Polskę traktują jak swoją ojczyznę i nie
mają zamiaru stąd wyjeżdżać. Dla migrantów przyjazd do nieznanego kraju jest
nową sytuacja, pełną obaw i niepewności. Dużo zależy od naszego do nich
podejścia. Nie należy myśleć stereotypowo jednak trzeba być ostrożnym i dbać
o bezpieczeństwo swoje i naszego kraju. Trzeba reagować na każde podejrzane
zachowanie. Przyjęcie uchodźców może mieć też swoje dobre strony. Jedną z
nich jest fakt, że Polska jest krajem, w którym jest niż demograficzny a przyjazd migrantów może zapełnić tą lukę. Migranci z różnych powodów nie są
chętni przyjeżdżać do Polski. Polska nadal traktowana jest jako kraj przystankowy w drodze do zachodniej Europy (państwo tranzytu). Migranci stanowią
wyzwanie dla państwa jak i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W
ostatnim czasie mamy do czynienia z masową migracją z państw Afryki. Afryka i część Azji są skupiskiem organizacji terrorystycznych. Na terenie Afryki i
Azji powstały i znajdują się takie organizacje terrorystyczne jak: największa i
najbardziej znana organizacja terrorystyczna Al Kaida, Państwo Islamskie,

19

Czego Europejczycy boją się w związku z uchodźcami? Terroryzmu. Oto, jak odpowiedzieli Polacy na tle innych, <http://www.dw.com/pl/czego-europejczycy-boj%C4%85si%C4%99-w-zwi%C4%85zku-z-uchod%C5%BAcami-terroryzmu-oto-jak-odpowiedzielipolacy-na-tle-innych/a-19394969> (26.02.2018).
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Boho Haram, Hamas, Hezbollah, Bractwo Muzułmańskie 20. Polacy mają tego
świadomość i dlatego migranci z krajów muzułmańskich (Afryka) budzą niepokój.
Migracje a terroryzm
Zjawisko migracji, postrzegane jako zagrożenie jest związane przeważnie
z terroryzmem. Etymologia pojęcia terroryzm wywodzi się od terminu terror
pochodzącego z języka łacińskiego tłumaczone jako strach, przemoc, obawa,
lęk21.
Komisja Europejska podaje definicję terroryzmu jako: „wszelkie celowe
akty popełnione przez pojedyncze osoby lub organizacje przeciw jednemu, lub
kilku państwom, ich instytucjom lub ludności, w celu zastraszania oraz poważnego osłabienia lub zniszczenia struktury politycznej, gospodarczej i społecznej
kraju”22.
W Słowniku wyrazów obcych PWN podano, że terroryzm to: „stosowanie
terroru, zwłaszcza działalność niektórych ugrupowań ekstremistycznych usiłujących za pomocą zabójstw politycznych, porwań zakładników, uprowadzeń
samolotów i podobnych środków zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw określone ustępstwa,
świadczenia”23.
Terroryzm międzynarodowy definiowany jest jako: „metoda walki politycznej, strategia i taktyka uznająca stosowanie przemocy (np. porwania, zamachy bombowe) jako najbardziej skuteczny sposób i zarazem środek służący
osiągnięciu określonych celów politycznych, kojarzonych z dążeniem do likwidacji istniejącego status quo”24.
Terroryzm ogólnie mówiąc jest to działanie, które jest ukierunkowane na
zastraszenie, wymuszenie u danej osoby lub osób określonego zachowania przy
użyciu przemocy, co skutkuje wywołaniem strachu, zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa lub całkowitym jego brakiem. Może prowadzić do zmiany sytuacji
w danym kraju.
Z terroryzmem powiązane są pojęcia akt terrorystyczny i zamach terrorystyczny. Przez akt terrorystyczny rozumiane jest pewnego rodzaju zachowanie,
20

B. Hołyst, Terroryzm, t. 2, Warszawa 2007, ss. 463-525.
S. Z. Bukowski, Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia, Słupsk 2010, s. 23.
22
J. Pawłowski, Terroryzm we współczesnym świecie, Warszawa 2001, s. 12.
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Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995, s. 1108.
24
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2000, ss. 602-603.
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które wywołuje uczucie strachu, przymuszające do konkretnego zachowania
albo braku reakcji na daną sytuację. Głównymi zamierzeniami ataku terrorystycznego jest wywołanie strachu u określonej liczby osób (społeczeństwo,
naród, państwo), sterroryzowanie społeczeństwa oraz pozbawienie życia jak
największej liczby osób najlepiej w najbardziej efektowny sposób.
Zamach terrorystyczny jest to użycie siły mające na celu zabicie jak największej liczby osób wykorzystując najmniejsze nakłady.Terroryści często
utożsamiani są z muzułmanami walczącymi w imię Boga i dla Boga chcących
nawrócić cały świat na islam. Uważają, że ich religia jest najlepsza.
Członkostwo w paktach i sojuszach oraz aktywne działanie w organizacjach międzynarodowych Polski zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków. W przypadku zagrożenia możemy liczyć na pomoc pozostałych państw
członkowskich. Nasz kraj nie jest atrakcyjnym krajem dla terrorystów, gdyż
atak terrorystyczny w Polsce nie odbiłby się tak dużym echem na świecie jak
atak w krajach zachodnich. Należy jednak być czujnym ponieważ atak terrorystyczny może być odwetem za nasz czynny udział w misjach zagranicznych 25.
Nasz kraj na tle innych państw Europy jest stosunkowo bezpieczny. W
Polsce jest wiele organów i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem terroryzmu m.in. Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, służby specjalne (Agencja
Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego),
Żandarmeria Wojskowa, Główny Inspektorat Informacji Finansowej, Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i powstającymi nowymi wyzwaniami i zagrożeniami Polski kodeks karny z dnia 6.06.1997 r. w kolejnej nowelizacji podaje definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Art. 115 w
§ 20 kodeksu karnego26, który jest słownikiem i wyjaśnia pojęcia zawarte w
ustawie przedstawia:„§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest
czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica
wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: poważnego zastraszenia wielu
osób, 1. zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 2. wywołania poważnych zakłóceń w ustroju

25

MSZ, Zagrożenie terrorystyczne w Polsce i regionie, <https://www.msz.gov.pl/
pl/polityka_zagraniczna/polityka_ bezpieczenstwa/zwalczanie_ terroryzmu_miedzynarodowego/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/> (6.05.2016).
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B. Hołyst, op. cit., ss. 136-137.
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Kodeks Karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu” 27.
Zjawisko terroryzmu jest znane od dawna i nie jest zjawiskiem nowym.
Jednak podobnie jak w przypadku migracji zmieniała się częstotliwość tego
zjawiska. Przełomową datą w definiowaniu, pojmowaniu i określaniu czym jest
terroryzm, a także zmieniającą postrzeganie tego zjawiska był 11.09.2001 r. We
wrześniu 2001 r. miał miejsce atak na Word Trade Center, który zmienił postrzeganie terroryzmu i stał się znaczącą datą w walce z terroryzmem. Zamach
z 2001 r. pokazał, że terroryzm jest realnym zagrożeniem. Przykładem na to, że
ataki terrorystyczne miały miejsce dużo wcześniej jest atak terrorystyczny z
1996 r., którego dokonała organizacja terrorystyczna Al-Kaida. Był to atak w
Dżahranie w Arabii Saudyjskiej. W 1998 r. natomiast dokonano zamachu terrorystycznego z udziałem samochodów z ładunkami wybuchowymi28.
Tab. 1. Liczba ofiar zamachów terrorystycznych.

Źródło: Liczba ofiar w 2014, <http://euroislam.pl/app/uploads/2016/03/liczbaofiar.jpg/> (25.05.2018).
27
28

Kodeks Karny, Art. 115 § 20.
B. Hołyst, op. cit., s. 464.
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Wykres wskazany powyżej przedstawia ataki terrorystyczne w 2014 r. z
podziałem na organizacje, które przyznały się do dokonania ataku.
Od jakiegoś czasu w Global Terrorism Index przedstawiana jest lista państw najbardziej narażonych na terroryzm. W 2017 r. lista przedstawiała się następująco: na pierwszym miejscu znajduje się Irak, w pierwszej dziesiątce możemy znaleźć również Afganistan, Nigerię, Syrię, Pakistan, Jemen, Somalię,
Indie, Turcję i Libię. Z europejskich państw najwyżej znajduje się Francja na
23 miejscu, następnie Niemcy na 38 miejscu, Belgia na 40 miejscu, Grecja na
46 miejscu, Szwecja na 52 miejscu, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Słowenia na 130
miejscu29.
Jak wynika z Raportu Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOLu), który
jest publikowany od 2007 r., w 2016 r. na terenie Unii Europejskiej doszło do
ok. 142 ataków lub prób ataków (ataki, które nie doszły do skutku) oraz ok.
1000 aresztowań związanych z terroryzmem. Próby ataków lub ataki terrorystyczne miały miejsce w Europie w następujących państwach: 1 w Holandii, 4
w Belgii, 76 w Wielkiej Brytanii, 5 w Niemczech, 6 w Grecji, 23 we Francji, 17
we Włoszech, 10 w Hiszpanii, zaś aresztowania o podłożu terrorystycznym
kształtowały się następująco: 3 w Szwecji, 8 w Danii, 6 w Polsce, 2 w Czechach, 149 w Wielkiej Brytanii, 17 w Irlandii, 34 w Austrii, 1 na Słowenii, 35
w Niemczech, 45 w Holandii, 65 w Belgii, 456 we Francji, 120 w Hiszpanii, 38
we Włoszech, 1 w Rumunii, 5 w Bułgarii, 17 w Grecji 30.
W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia
15.03.2017 w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową
Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającą decyzję Rady 2005/671/WSiSW uznano, ataki terrorystyczne najważniejszymi naruszeniami praw oraz kluczowym
zagrożeniem współczesnego świata, któremu trzeba bezwzględnie przeciwdziałać a w razie zaistnienia skutecznie walczyć 31.
Podłoże terroryzmu może być rozmaite. Do najczęściej spotykanych źródeł
terroryzmu możemy zaliczyć źródła związane z polityką i historią np. radykalne poglądy, sytuację na świecie, pobudki polityczne, które są nią spowodowane, tło społeczne i ekonomiczne np. różnego rodzaju kryzysy, prześladowania,
29

Global Terrorism Index 2017, <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/GlobalTerrorism-Index-2017.pdf> (25.05.2018).
30
EU Terrorism Situation and Trend Report (Te-Sat) 2017, <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017>
(15.05.2018).
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15.03.2017 w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz
zmieniającej decyzji Rady 2005/671/WSiSWDz.U. UE, 2017, L 88/6.

S t r o n a | 107

ograniczenia ekonomiczne, podłoże socjologiczne np. różnego rodzaju protesty,
nielegalne migracje, szerząca się przestępczość zorganizowana, tło związane z
cywilizacją i kulturą np. różnorodność kultur, odmienny stosunek do kobiet,
podłoże psychologiczne np. waśnie, spory czy chęć zemsty.
Z bezpieczeństwem, terroryzmem, migracją jest również powiązana przestępczość zorganizowana, która może dostarczać potencjalnym terrorystom
zapasów broni pochodzącej z nielegalnego przemytu oraz materiałów potrzebnych do wykonania ładunków wybuchowych, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego32. Zdarza się tak, że niektóre organizacje terrorystyczne są sponsorowane przez państwo.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/399 z dnia 9.03.2016 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących
przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) przewiduje przywrócenie kontroli na granicach w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego33.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2014 r. dotyczących liczby
śmiertelnych ataków terrorystycznych najwięcej ofiar było w Iraku 30,4%, w
Nigerii 23%, w Afganistanie 13,8%, w Pakistanie 5,4%, w Syrii 5,2%, w Somalii 2,5%, na Ukrainie 2,0%, w Republice Środkowoafrykańskiej 1,8%, w
Sudanie Południowym 1,7%, a pozostałe państwa 12,3%34.
Przeprowadzone zostały również badania dotyczące udaremnionych oraz
dokonanych aktów terroryzmu w Europie w 2014 r. ataki terrorystyczne uzasadnione religią to tylko 2, a pozostałe to 197. Zestawiono również badania z
poprzednich lat od 2009 r. i w przedziale czasowym od 2009 r. do 2014 r. ataki
terrorystyczne na tle religijnym stanowiły 0,7% wszystkich ataków terrorystycznych35.

32
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Decyzja o pozostawieniu swojego kraju, całego swojego dobytku i często
całej swojej rodziny oraz przyjaciół i znajomych jest trudna i często poprzedzona strachem, wojną i obawą o własne życie. Organizacje terrorystyczne
często wykorzystują okazję i wśród tłumu młodych osób, które przedostają się
do Europy uciekając przed wojną znajdują się również terroryści przybywający
do Europy w celu dokonania ataku terrorystycznego.
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Abstrakt:
Temat analizy dotyczy utożsamiania zjawisk migracji i terroryzmu w czasach
współczesnych. Analizując powyższą problematykę autorka przybliżyła rys historyczny obu zjawisk, choć głównie skupiła się na czasach współczesnych. Celem
badawczym analizy jest wskazanie podobieństw występujących w obu zjawiskach.
W tym zakresie autorka wskazała na istotne fakty wpływające na natężenie migracji oraz terroryzmu. Przedstawiła również reakcje społeczeństw oraz instytucji
państwowych, uwzględniając także stanowisko Unii Europejskiej. Niewątpliwie
oba te zjawiska wpływają na politykę wewnętrzną i zagraniczną państw europejskich. Szczególnie w ostatnich latach zaostrzona została polityka wobec migrantów
oraz terrorystów. Mimo to państwa mają problem związany z kontrolą procesów
migracyjnych, co wiąże się z przenikaniem na terytorium państwa osób niepożądanych, w tym osób mających powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Z całą
pewnością są to interesujące zjawiska o charakterze społecznym i politycznym.
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Abstract:
The analysis regards equation of migration and terrorism in modern times.
When analysing the problem, I explained the historical overview of both phe1
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nomena, though my main focus was put on modern times. The objective of the
analysis is to indicate the similarities occurring in both phenomena. Here, I
have indicated the relevant facts influencing the intensity of migration and terrorism. I have also shown the reactions of societies and state institutions, including the position of the European Union. Undoubtedly, both phenomena
influence the domestic and foreign policies of the European countries. Especially in the last years, the policy towards migrants and terrorists has been
toughened. Nevertheless, the countries find it problematic to control the migration processes, which is connected with infiltration of unwanted persons to the
territory of a country, including people connected with terrorist organisations.
Most certainly, the aforementioned are very interesting phenomena of social
and political nature.
Keywords:
migrations, terrorism, European Union, European countries
Migracje i terroryzm - ogólne zagadnienie metodologiczne
Geneza procesów migracyjnych ludności oraz zjawiska terroryzmu sięga
aż czasów starożytnych. Współcześnie są one przedmiotem wielu badań naukowych i nadal budzą sporo kontrowersji. Bez wątpienia na ich rozwój miał
wpływ układ z Schengen oraz akcesja poszczególnych państw do Unii Europejskiej (UE). Dynamika obu zjawisk pokazuje nam, jak istotne jest ich nieustanne
analizowanie, a w szczególności ich przyczyn i konsekwencji. Niewątpliwe
migracje oraz terroryzm są zjawiskami o charakterze społecznym i politycznym.
Rozważając problematykę dotyczącą utożsamiania migracji ze zjawiskiem
terroryzmu konieczne jest sformułowanie obu pojęć. Ze względu na ich wieloaspektowość istnieje więcej niż jedna definicja. Na samym początku istotne jest,
aby wskazać różnice między terroryzmem a terrorem. Pojęcie terroru używane
jest przede wszystkim w odniesieniu do metod, które są stosowane przez rządy
wobec własnego narodu. Natomiast termin terroryzmu określa użycie przemocy
przez społeczeństwo w stosunku do autorytetu państwa. Mimo to obecnie obydwa pojęcia używane są jako synonimy2. Według Tomasza Aleksandrowicza
terroryzm jest to wymuszenie od władz państwowych, społecznych albo poszczególnych jednostek określonych zachowań, postaw lub świadczeń. Ugru-

2

W. Dietl, Terroryzm, red. K. Liedel, Warszawa 2012, s. 27.
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powania te swoją działalnością liczą na szeroki rozgłos 3 . Stanisław Pikulski
uważa, że terroryzm to przede wszystkim działalność przestępcza posiadająca
antypaństwowy charakter. Grupy terrorystyczne chcą osiągnąć swój cel poprzez wywołanie paniki, chaosu bądź strachu wśród społeczeństwa. Swoim
postępowaniem zmuszają władze państwowe do podjęcia określonych
ustępstw4. W innym przypadku terroryzm definiowany jest jako zaplanowana
forma przemocy polegająca na wymuszeniu bądź zastraszeniu rządów albo
poszczególnych grup społecznych w celu osiągnięcia korzyści5. Natomiast definicja znajdująca się w niemieckim słowniku wskazuje, iż są to działania podejmowane w celu wzbudzenia postrachu, grozy wśród społeczeństwa. Termin
sformułowano jako system przemocy, który charakteryzuje się brutalnością,
agresywnością. Działania podejmowane przez ugrupowania ukierunkowane są
na wywołanie strachu w celu osiągnięcia wyznaczonego celu 6.
Mimo że istnieje wiele definicji terroryzmu zawierają one wspólne elementy. Najczęściej występujące determinanty, które określają zjawisko terroryzmu, to: przemoc i siła, strach, a także aspekt polityczny 7. Termin terroryzmu
sformułowany jest nie tylko w badaniach naukowych, ale również w ustawodawstwie. Według przepisów prawa istotną rolę odgrywają czyny ludzkie wyczerpujące znamiona przestępstwa, które określone jest jako terrorystyczne 8 .
Dla celów badawczych przyjęto definicję terroryzmu rozumianą jako zamachy
na członków rządu lub jednostki sprawujące funkcje polityczne, a także wyznawców innej wiary albo obcokrajowców, jak również na przypadkowe osoby. Przykładem aktu terrorystycznego jest porwanie samolotu, statku albo ludzi. Terroryści dokonujący zamachów usiłują uzyskać pewne ustępstwa i korzyści9.
Na podstawie przytoczonych definicji można wyodrębnić kilka najistotniejszych elementów charakterystycznych dla zjawiska terroryzmu. Działalność
terrorystyczna ma różnorodny wymiar, w tym zakresie wyróżniamy m.in. separatystyczny, nacjonalistyczny, fundamentalistyczny, religijny, ideologiczny i
rasistowski. Istotny jest również cel podejmowanego zbrodniczego działania,
3
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który ma charakter polityczny 10 . Niewątpliwie przyczyny w sformułowaniu
samego pojęcia wynikają z dynamiki opisywanego zjawiska. Jednak warto zaznaczyć, że postęp technologiczny lub mass media przyczyniają się do rozwoju
terroryzmu11.
Zjawisko migracji Władysław Kopaliński sformułował jako zdobycie nowych obszarów przez ludzi, rośliny i zwierzęta12. Natomiast dla Marka Okólskiego migracja to wędrówka lub fizyczne przemieszczenie ludności w celu
zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub określony czas 13 . Mikołaj Latuch
stwierdza, że geneza przemieszczeń ludności sięga już czasów starożytnych.
Podkreśla on, że migracje były determinantem mającym wpływ na ewolucje
populacji 14 .Organizacje międzynarodowe oraz instytucje państwowe również
formułują termin ruchów migracyjnych. Według Głównego Urzędu Statystycznego migracje związane są ze zmianą miejsca zamieszkania jednostki. Dotyczy
to również przesiedleń z terenów miejskich do wiejskich oraz odwrotnie 15. Ruchy migracyjne oddziałują nie tylko na kraje wysyłające, ale wpływają również
na zmiany społeczne regionów przyjmujących migrantów 16. W problematyce
migracji istotną rolę odgrywa teoria neoklasyczna. Z nią spotykamy się w wielu
dyscyplinach naukowych, najczęściej w ekonomii, ale występuje również
w socjologii, demografii i geografii. Zakłada ona, że na decyzję jednostki o
migracji mają wpływ korzyści pozostania na miejscu lub przesiedlenia się w
inne miejsce. Osoby migrujące są świadome zarobków i szans, które oferują
im miejsca docelowe17. Dla celów badawczych przyjęto definicje migracji rozumianą jako ruch fizyczny polegający na zmianie miejsca zamieszkania, a
niekiedy zmianie terytorium. Przemieszczenia te z jednej społeczności do drugiej wiążą się ze zmianą społeczną i kulturową otoczenia18. Głównymi rodzajami migracji są migracje ekonomiczne i polityczne. Pierwsze to dobrowolne
ruchy społeczeństwa, dla których głównym celem jest poprawa sytuacji mate-

10

K. Jałoszyński, op. cit., ss. 36-37.
Ibidem, s. 37.
12
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s. 327.
13
M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004, s. 81.
14
M. Latuch, Demografia społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1985, s. 307.
15
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej <https://stat.gov.pl/metainformacje/slownikpojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/845,pojecie.html> (25.04.2018).
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E. Czop., Migranci Polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2013.
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rialnej. Zaś migracja polityczna dotyczy ruchów wewnętrznych państwa i międzynarodowych, które są spowodowane wojną lub umową międzynarodową 19.
Rys historyczny obu zjawisk
Analizując procesy migracyjne i zjawisko terroryzmu konieczne jest opisanie ich genezy. Migracje niewątpliwie wpisały się w historie wielu państw, a
na ich decyzje wpływały aspekty polityczne i ekonomiczne. Procesy migracyjne determinowane były przede wszystkim przez pierwszą i drugą wojnę światową 20 . Zaś w okresie powojennym migracje spowodowane były decyzjami
politycznymi, na które wpłynął nowy ład w Europie21. Wówczas bardzo często
miały miejsce migracje nielegalne, gdyż ograniczono suwerenność państwa
i praw obywateli22. U schyłku lat 60. XX wieku można mówić o stabilizacji
procesów migracyjnych. Mimo to najczęstszymi kierunkami obieranymi przez
obywateli różnych państw były Stany Zjednoczone (USA), Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Izrael, Kanada, jednak migrowano również do
Australii i krajów Europy Zachodniej, w szczególności Francji i Wielkiej Brytanii 23 . W latach 70. dominowały głównie wyjazdy turystyczne i handlowe,
jednakże cały czas miały miejsce migracje legalne i nielegalne. Wtedy udawano się głównie do państw kapitalistycznych, a w szczególności Republiki Federalnej Niemiec (RFN), Austrii, Włoch, Szwecji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Lata kolejne to głównie masowe
migracje spowodowane kryzysem polityczno-ekonomicznym oraz restrykcją
związaną z prawem paszportowym24.
Niewątpliwie na procesy migracyjne miały wpływ wydarzenia historyczne,
a przede wszystkim akcesja państw europejskich do Unii Europejskiej. Istotny
jest również przełom w prawie paszportowym, który nastąpił w 1989 r., gdyż
od tego momentu była możliwość ubiegania się o posiadanie paszportu na własność, a to umożliwiło opuszczenie państwa w dowolnym terminie25.
19

Ibidem, ss. 10-11.
K. Sierzputowska, Bezpieczeństwo jako podstawowa kategoria generująca migracje w:
Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, red. Ł. Jureńczyk, S. Sadowski,
Bydgoszcz, 2014, s. 109.
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E. Czop, Migranci Polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2013, s. 21.
22
Ibidem, s. 24.
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Ibidem, s. 26.
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Na procesy migracyjne pod koniec XX wieku wpływała bezpośrednio sytuacja w wielu krajach26. Większość migrantów pochodzących z Azji i Afryki
udawało się do Europy Zachodniej, jednak w dużej mierzej były to migracje
nielegalne. Od tego momentu migranci stali się symbolem współczesnego
świata27.
Przejawy działań pierwszych ugrupowań terrorystycznych odnotowano już
w I wieku. Ugrupowanie to działało na skalę międzynarodową i tworzyli je
żydowscy zeloci, którzy sprzeciwiali się rządom nad Judeą. Działania terrorystyczne podejmowane były także przez Guya Fawkesa oraz jego zwolenników,
a ich głównym celem było przeprowadzenie kontrreformacji28.
Termin „ terroryzm” i „terroryści” został użyty po raz pierwszy w 1975 r.
W latach 40. i 50. XX wieku zjawisko terroryzmu utożsamiane było z konfliktami kolonialnymi w Palestynie, Cyprze bądź Kenii. Jednak po wojnach wyzwoleńczych pojęcie terroryzmu zaczęto używać do zbrodniczych działań podejmowanych w celach politycznych. Charakteryzował się on licznymi porwaniami i zabójstwami. Pierwszy akt współczesnego terroryzmu miał miejsce
22.07.1968 r., gdy popularny Front Wyzwolenia Palestyny (FWP) porwał samolot EIAL29. Kolejnym przykładem jest zamach na izraelskich sportowców
podczas Olimpiady odbywającej się w Monachium w 1972 r.30
Mimo że ewolucja terroryzmu nastąpiła w XX wieku, jest on mocno zakorzeniony w historii i podlega ciągłym zmianom. Obok zamachów narodowowyzwoleńczych bardzo popularne stały się działania na tle religijnym bądź
związane ze światopoglądem. Rozwój grup terrorystycznych jest zauważalny
jak nigdy wcześniej. W latach 60. XX wieku rozwijał się terroryzm etnicznonarodowy, którego celem było uzyskanie niezależności od konkretnego państwa albo dążenie do autonomii. Jednak działania etniczno-narodowe zanikły z
biegiem czasu, ponieważ stwierdzono, że metodami terrorystycznymi nie da się
stworzyć własnego państwa.
Lata 70. XX wieku to rozwój terroryzmu ideologiczno-światopoglądowego, który podzielono na świecki terroryzm społeczno-rewolucyjny i terroryzm ideologiczno-religijny. W pierwszym przypadku odnotowano zawieszenie
działalności w latach 90. XX wieku. Jego głównym celem było stworzenie no26
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wego porządku nie tylko ideologicznego, ale przede wszystkim politycznego w
krajach europejskich. Do upadku ugrupowań terrorystycznych przyczynił się
fakt, że nie miały one żadnego poparcia społecznego oprócz osób popierających ideologię lewicowo-rewolucyjną.
Natomiast terroryzm ideologiczno-religijny rozwija się aż do teraz, a jego
najsilniejszym nurtem jest terroryzm islamski, w tym dżihadu 31 . Pierwotnie
nurt ten nie zakładał używania przemocy, jednak pod wpływem nauk Sajjida
Qutba nastąpiła zmiana. Miał on wpływ na ewolucje dominującej ideologii
przemocy. Na jej podstawie powstawały liczne sekty na całym świecie, w
szczególności w świecie muzułmańskim. Zwolennicy tego nurtu głoszą, iż
prawie wszystkie organizacje wzorują się na ideologii Sajjida Qutba 32.
W 1979 r. miała miejsce pierwsza rewolucja opierająca się na ideologii religijnej. Polegała ona na idei rozpowszechniania wiary na inne obszary Palestyny przy zastosowaniu przemocy. Wówczas chrześcijaństwo i judaizm stały się
religiami posiadającymi fanatycznych bojowników, a ich każdy zamach terrorystyczny tłumaczony był dobrem danej religii. Wraz z rozwojem terroryzmu
elementy religijne zaczynają odgrywać coraz większą rolę w założeniach terroryzmu33.W późniejszych latach terroryzm stał się zjawiskiem bardzo częstym,
dotykającym niemal każde państwo. Zmieniały się formy walki terrorystów.
Grupy terrorystyczne są mniej uzależnione od państw sponsorujących ich działalność, gdyż zaczynają korzystać z kapitału państw upadłych, w których nie
funkcjonują władze centralne. Ich głównym celem jest przede wszystkim maksymalizacja liczby ofiar i coraz popularniejsze zamachy samobójcze 34. Zmienił
się również profil terrorysty. Co raz częściej do ugrupowań terrorystycznych
należą kobiety i dzieci. Osoby rekrutowane do grup terrorystycznych są w bardzo młodym wieku, przez co są bardziej podatne na wpływy, brutalne, a także
nakierowane na konkretne działania. Dla wielu z nich terroryzm jest sposobem
na życie albo formą zemsty za niesprawiedliwość, ale również alienację ich
kraju ze strony Zachodu. Istnieją przypadki, że osoby nie mogące znaleźć pracy
odpowiedniej do ich kwalifikacji wstępują do ugrupowań, które za główny cel
obrały obalenie niesprawiedliwego systemu 35.
Od czasów starożytnych aż do XIX wieku zjawisko terroryzmu utożsamiane było z formą rządów państwowych. Przywódcy podejmowali działania opar31
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te na sile wobec społeczeństwa w celu wymuszenia posłuszeństwa. Wtedy termin ten określał przede wszystkim działania grup politycznych i ruchów społecznych dążących do wywarcia nacisku na państwo, które miało zrealizować
ich określone żądania36.
Zjawisko migracji i terroryzmu – współcześnie
Nowa era zamachów terrorystycznych została zapoczątkowana 11.09.2001
r. po ataku w Stanach Zjednoczonych. Wypowiedziano wtedy wojnę terroryzmowi37. Podjęto wiele kroków, które miały przyczynić się do zwalczenia opisywanego zjawiska. Unia Europejska opracowała wiele planów działania w
zakresie bezpieczeństwa, ale kompetencje i uprawienia w zakresie walki z terroryzmem należą wciąż do państw członkowskich. Ustawodawstwo Unii Europejskiej narzuca jednak pewne standardy, które mają na celu zbliżenie ustawodawstw. Obecnie zjawisko terroryzmu określane jest nowym terroryzmem.
Wynika to przede wszystkim z wyznaczonego celu przez grupy terrorystyczne,
które dążą do niewyobrażalnych jak dotąd zmian. Założenia dotyczą osiągnięcia przewagi umożliwiającej geopolityczną rewolucję, która przyczyniłaby się
do osłabienia USA, a także jej zachodnich sojuszników. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest zburzenie mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Ich załamanie spowodowałoby ogólnoświatowy kryzys gospodarczy38.
Wraz z postępem technologicznym obywatele poszczególnych państw coraz częściej decydują się na przekraczanie granic w celach turystycznych i rekreacyjnych oraz dokonują zmiany miejsca zamieszkania. Współcześnie migracja jest zjawiskiem powszechnym. Wpływa na polepszenia jakości życia jednostki, a także na rozwój gospodarczy państw, do których migranci napływają39. Jednak wiele państw Unii Europejskiej sprzeciwia się przyjmowaniu grup
imigracyjnych, gdyż kraje te zainteresowane są wyłącznie pracownikami z wysokimi kwalifikacjami 40 . Nasilające się migracje spowodowane były przede
wszystkim otwarciem granic, co umożliwiło obcokrajowcom podjęcie legalnej
pracy. Akcesja państw do Unii Europejskiej była momentem przełomowym,
gdyż zostały otwarte rynki pracy w krajach europejskich. Od tego momentu
36
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obywatele Unii Europejskiej mieli możliwość podejmowania pracy na wszystkich rynkach państw członkowskich41. Warto podkreślić, że dla osób migrujących przewidziano takie same świadczenia społeczne jak dla obywateli pracujących w danym kraju. Państwa nie dyskryminują obywateli innych państw,
jeśli chodzi o warunki zatrudnia, pracy i płacy42.
Uregulowania międzynarodowe dotyczące migracji zaostrzono po wydarzeniach z 11.09.2001 r. Stwierdzono, że przyjęcia nowych regulacji prawnych
zwiększy ochronę bezpieczeństwa państwa. Niekiedy wprowadzony rygor
utrudnia dostęp jednostkom przysługującym prawo do azylu. Jednocześnie regulacje prawne ograniczają przedostanie się terrorystów43. Warto podkreślić, że
dokumenty międzynarodowe przyznają każdej jednostce swobodę poruszania
się. Uznawane jest to jako prawo opuszczenia własnego kraju oraz powrotu na
jego terytorium. Jednak prawa te mogą zostać ograniczone w dwóch przypadkach. Po pierwsze, żadne państwo nie ma obowiązku przyjmowania cudzoziemców na własnym terytorium. Po drugie, państwo może odmówić przyjęcia
migrantów w sytuacjach nadzwyczajnych wynikających z konieczności ochrony bezpieczeństwa państwowego, porządku publicznego, zdrowia oraz moralności publicznej. Przepisy umów międzynarodowych dotyczące przedstawianej
tematyki starają się pogodzić dwie zasady: swobody poruszania się, a także
suwerenności państwa. Nie ulega wątpliwości, że zadania te zostały utrudnione
po wydarzeniach z 11.09.2001 r. 44 Natomiast w 2004 r. w Brukseli przyjęto
nowy program podkreślający, że bezpieczeństwo i kontrola granic stanowi
istotny element kontroli ruchów migracyjnych. Na mocy tych przepisów każde
państwo członkowskie było zobowiązane do prowadzenia własnej polityki migracyjnej 45 . Najbardziej precyzyjne przepisy związane z opisywanym zjawiskiem zostały zawarte w Traktacie z Lizbony (2007 rok). Ustanowił on, że Parlament Europejski i Rada Europejska wraz z organami decyzyjnymi państw
członkowskich wspólnie kształtują zarówno politykę migracyjną i integracyjną46.
41
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Największym współczesnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej są nasilające się ruchy migracyjne oraz zjawisko terroryzmu. Procesy migracyjne determinowane są przez wiele czynników, w szczególności przez konflikty regionalne i brak perspektyw w danym kraju47.
Swobodny przepływ osób, towarów i usług określony jest uregulowaniami
prawnymi. Na terenie Unii Europejskiej coraz częściej dostrzegamy olbrzymią
skalę migracji legalnych i nielegalnych. Obecnie zjawisko migracji oraz terroryzmu dotyka coraz więcej państw 48 . Najczęstszym kierunkiem obieranym
przez migrantów jest RFN, które w 2014 r. były ich drugim krajem docelowym.
Istotne są reakcje niemieckiego i europejskiego społeczeństwa w zakresie poruszanej problematyki. Po 2001 r. ponad połowa obywateli Niemiec wyraziła
niezadowolenie z pomysłu zwiększenia liczby migrantów, a około 30 % z nich
uważało, że w RFN jest już za dużo imigrantów49. Niemiecką politykę imigracyjną wyznaczały przede wszystkim prognozy demograficzne, a te wskazywały
na znaczny spadek liczby ludności niemieckiej. Zatem gospodarka Niemiec
przyjmując migrantów widziała w nich wykwalifikowaną siłę roboczą 50 . W
okresie fali migracji zapoczątkowanej w 2015 r. kanclerz Angela Merkel wyraziła wyrazy współczucia dla osób migrujących, jednocześnie zachęcając ich do
osiedlania się na terytorium Niemiec. Jej polityka nie uzyskała poparcia zarówno wśród obywateli Niemiec, jak również wśród państw członkowskich Unii
Europejskiej51. Wraz z nasileniem kryzysu migracyjnego wprowadzono liczne
ograniczenia. Uważa się, że RFN są najbardziej atrakcyjnym krajem dla
uchodźców ze względu na aspekt ekonomiczny52.
Kwestie związane z rozwojem terroryzmu i migracji są przedmiotem wielu
badań. Skupiają się one na zagadnieniach dotyczących obu zjawisk, ale jednym
z ważniejszych jest problematyka bezpieczeństwa państw 53. Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa stwarzają migracje nielegalne, gdyż terroryści wykorzystują kryzys migracyjny, aby dostać się do kraju Unii Europejskiej. Wówczas posługują się fałszywą tożsamością, która umożliwia im przedostanie się
47
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do obcego kraju i dokonanie zaplanowanego zamachu. Bez wątpienia pozostaje
fakt, że wielu spośród uchodźców dostało się do Europy podając fałszywą tożsamość. Według części kryzys migracyjny jest okazją do przemytu islamistów
do Europy. Stwierdza się, że na łodziach z grupą migrantów przypływających
do Europy aż 20% z nich ma powiązania z Państwem Islamskim. Migracje dość
często są określane jako islamski podbój Zachodu 54.
Zjawisko migracji i terroryzmu niejednokrotnie są utożsamiane. Choć ich
historia sięga czasów starożytnych, niewątpliwie apogeum rozwoju przypadło
na XXI wiek. Wynika to nie tylko ze swobody wspólnego rynku państw członkowskich, ale również z rozwijającej się technologii, a w szczególności środków masowego przekazu.
Analizując poruszaną problematykę warto podkreślić, że mass media odgrywają istotną rolę w społeczeństwie. Wpływają na opinię publiczną, a w niektórych przypadkach na decyzje rządów lub instytucji międzynarodowych 55 .
Przykładem są badania opinii publicznej przeprowadzone w USA po porwaniu
samolotu Trans World Airlines w 1985 r. 56 Zdarzenia te były relacjonowanie w
telewizji, radiu i prasie. Ukazały one, że aż trzy czwarte Amerykanów wyraziło
zadowolenie z przekazywania informacji o tej historii przez prasę bądź telewizję. Natomiast ponad 70 % respondentów uważało, że mass media są dla nich
najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Badania te potwierdzają zainteresowanie widzów historiami dotyczącymi terroryzmu, zaś opowieść o porwanym samolocie stała się symbolem wpływu terroryzmu na standardy dziennikarstwa57. Z kolei badania przeprowadzone przez RAND Corporation pokazały
również, że aż 71 % respondentów uważa za bardziej prawdopodobne śmierć w
wypadku samochodowym niż w zamachu terrorystycznym58. W 2014 r. badania przeprowadzone przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego potwierdziły, że samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu.
Mimo to po ataku terrorystycznym na WTC odnotowano niechęć do korzystania z tego typu środka transportu. Podróżujący, którzy rezygnują z lotów, za
powód podają obawę przed zamachem terrorystycznym 59. Natomiast badania
54
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przeprowadzone w 2017 r., które opublikowano w tygodniku „Polityka”, wskazują, że największe obawy wśród polskiego społeczeństwa wzbudzają zamachy
terrorystyczne i fala uchodźców60. Wyniki sondażu ośrodka Pew Research Center (PRC) wskazały, że aż 60 % Polaków obawia się terroryzmu, za który obwinia Państwo Islamskie61.
Analiza tematu jest problemem złożonym, wymagającym szerokiej interpretacji wielu aspektów. Rozważając tę problematykę warto skupić się na danych statystycznych. Uważa się, że wraz z nasilającą się falą migracji zapoczątkowaną w 2015 r. zwiększyło się również zjawisko terroryzmu. Niewątpliwie faktem jest, iż zjawisko migracji sprzyja przedostaniu się terrorystów na
terytorium Europy. Mimo to oba te zjawiska miały miejsce już we wcześniejszych latach. Dla przykładu w 2012 r. odnotowano ponad 7 tysięcy ataków
terrorystycznych, w których 21 tysięcy osób zostało rannych, a 11 450 osób
zabitych. Większość z nich została przeprowadzona z udziałem improwizowanych urządzeń wybuchowych. Natomiast najczęstszymi państwami, w których
miały one miejsce są: Irak, Afganistan i Pakistan 62 . Zamachy terrorystyczne
dokonywane były również na terenie Polski. Odnotowano wiele przypadków
mających znamiona aktu terrorystycznego. Warto w tym kontekście wspomnieć
o eksplozji urządzeń wybuchowych, które zostały umieszczone przed drzwiami, w jednym z warszawskich solariów w 2004 r. Ładunki wybuchowe znajdowano także pod zaparkowanymi samochodami, niekiedy ich wybuch powodował liczne obrażenia ciała, a nawet utratę życia i mienia. W kolejnych latach
również odnotowano liczne zamachy terrorystyczne za pomocą ładunków wybuchowych63.
Rozważając problematykę związku migracji z terroryzmem konieczne jest
przedstawienie badań, które przeprowadzili naukowcy z uniwersytetu w Heidelbergu i Hanowerze. Opublikowali oni raport CESifo, który wykazuje różnice i podobieństwa w poruszanej tematyce. Badania pokazały również, że zarówno migranci jak i obywatele są sprawcami zamachów terrorystycznych.
Czasami migranci pochodzący z biednych krajów, pogrążonych w licznych
aktach terroryzmu, stają się terrorystami w swoich nowych ojczyznach. Mimo
60
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to nie ma dowodów świadczących o tym, że terror importowany jest z państw
muzułmańskich. Raport poruszył również problem dotyczący płci terrorystów.
Stwierdzono, że skłonnością do terroru wykazują się tak samo kobiety jak i
mężczyźni. Nie potwierdzono również jednego z założeń polityki migracyjnej,
że na łodziach płynących na kontynent europejski znajdują się przede wszystkim mężczyźni. Wyniki raportu potwierdzają, że im bardziej restrykcyjne podejście społeczeństwa wobec migrantów, tym większe prawdopodobieństwo
zamachu terrorystycznego. Naukowcy stwierdzili, że nacisk na asymilację bądź
nauczenie miejscowego języka powoduje niechęć migrantów do kraju przebywającego. Ukazano również, że poziom wykształcenia nie ma wpływu na zachowania mające znamiona ataku terrorystycznego. Aby stwierdzić, czy zjawisko migracji wpływa na terroryzm, należałoby przede wszystkim przeprowadzić badania, które wymagają bardziej szczegółowych danych, gdyż według
niemieckich naukowców problem jest bardziej złożony64.
Terroryzm oraz migracje są problemem międzynarodowym. Chociaż nie
dotyczy to niektórych państw, to informacje o nich docierają wszędzie 65. Oddziaływania mediów na społeczeństwa są kwestią bezdyskusyjną, ale niekiedy
sporną. Zatem można stwierdzić, że środki masowego przekazu dla większej
społeczności są wiarygodnym źródłem informacji. Choć niekiedy wpływają
one negatywnie na postępowanie ludzi, a w szczególności na ich osobiste postrzeganie zagrożenia ze strony terrorystów bądź migrantów 66.
Współcześnie mamy w Europie do czynienia głównie z migracjami nielegalnymi, wówczas uchodźcy przedostają się na greckie wyspy, a następnie kierują się do następnych krajów na drodze do bogatych państw Zachodu, jak np.
Niemcy. Podkreśla się, że największym wyzwaniem jest weryfikacja dokumentów, gdyż migranci dysponują sfałszowanymi dowodami swojego pochodzenia.
Terroryście wykorzystują kryzys migracyjny, aby dostać się na terytorium Unii
Europejskiej i stanowią zagrożenie dla jej bezpieczeństwa 67.
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Jednym z ważniejszych czynników jest ochrona granic zewnętrznych UE.
Zjawisko terroryzmu i migracji współcześnie przybrało inny wymiar, gdyż jego
forma jest bardziej skomplikowana niż sto lub dwieście lat temu. Mimo to organy państw Unii Europejskiej podejmują współpracę w ramach zwalczania
obu zjawisk. Integracja europejska odgrywa znaczącą rolę, gdyż pozwala na
stworzenie odpowiednich mechanizmów umożliwiających walkę z opisywanymi zjawiskami68. Wiele raportów dotyczących terroryzmu na obszarze Unii
Europejskiej wskazuje, że zjawisko nasila się. Największą liczbę ofiar przyniosły zamachy terrorystyczne dokonane przez wyznawców islamu 69. Od pojawienia się kryzysu migracyjnego stwierdza się, że kraje europejskie przestały być
bezpieczne. Przykładem są liczne zamachy dokonywane w wielu państwach
Unii Europejskiej. Nie sposób przytoczyć je wszystkie, jednak każde z nich
doprowadziło do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa. Mimo podejmowanych wielu środków mających ograniczyć serie ataków terrorystycznych, nie
udało się zapobiec wielu zamachom70.
Migranci kierujący się do Europy uzasadniają swoje wędrówki konfliktami
regionalnym lub brakiem perspektyw w kraju pochodzenia. Wielu ekspertów
uważa, że zamiast oferować im mieszkanie w krajach europejskich trzeba im
pomóc przetrwać w ich rodzimych państwach, gdyż takie podejście nie rozwiąże nasilającego się problemu. Pierwotne założenia przyjmowania migrantów
zakładały wzmocnienie europejskiej siły roboczej. Uznano, że powinno to pomóc w rozwiązaniu problemu demograficznego, w tym starzenia się społeczeństwa państw europejskich. Przyjmowano migrantów ze względu na charakter
podejmowanej przez nich pracy, jednocześnie zapewniając im warunki do życia. Jednak wraz z upływem czasu okazało się, że nie są oni zainteresowani
podejmowaniem jakiejkolwiek pracy, a interesuje ich jedynie aspekt ekonomiczny71.
Nasilające się fale migracji spowodowały, że kraje europejskie stawały się
bezsilne wobec panującego kryzysu. Wśród migrantów na tereny europejskie
68
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przenikają osoby niepożądane, które mają powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Ogromne zaskoczenie stanowi fakt niedostosowania się do warunków panujących w kraju przyjmującym migrantów. Narzucają oni obywatelom
państw europejskich własne przekonania, idee a nawet religię. Mieszanie się
wielu kultur, ideologii będzie prowadziło do licznych konfliktów, a w obecnych
czasach przybierają one formę zamachów terrorystycznych. Doprowadziło to
do antyislamskich nastrojów w europejskich społeczeństwach. Terroryści chcą
zwrócić na siebie uwagę, jednocześnie wywołując strach i przerażenie wśród
żyjących wokół nich ludzi. Jednak największy problem stanowi weryfikacja
tożsamości osób przenikających do krajów europejskich. Wiele osób posługuje
się fałszywą tożsamością w celu przedostania się na teren Unii Europejskiej.
Ustalono, że to najczęściej te osoby dokonują ataków terrorystycznych, dlatego
migracje nielegalne stanowią główne wyzwanie XXI wieku. Unia Europejska
oraz instytucje państw członkowskich podejmują liczne działania, aby zapobiegać opisywanym zjawiskom.
Przeprowadzone badania nie wykazały związku między zjawiskiem migracji a zjawiskiem terroryzmu. Jednak wpływają one na obecny kształt polityki
wewnętrznej i zagranicznej państw Unii Europejskiej. Częste zamachy terrorystyczne oraz nasilające się zjawisko migracji wymuszają na krajach członkowskich konsekwentne działania w tym zakresie. Warto podkreślić, że wśród migrantów dostających się na kontynent europejski znajdują się również osoby
mające powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Z całą pewnością zjawisko migracji sprzyja przedostaniu się terrorystów do państw europejskich. Ustalono, że jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa jednoczącej się
Europy są migracje nielegalne. Natomiast utożsamianie obu zjawisk (tj. terroryzmu i migracji) przez społeczności europejskie wynika głównie z treści informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu. Wpływają one na
postrzeganie danego problemu i kształtowanie opinii publicznej, a wraz z postępem technologicznym przekazywane są w różnorodny sposób i przybierają
różnorodne formy. Stwierdzono, że oba te zjawiska wpływają na zmniejszenie
poziomu bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Migracje oraz terroryzm
są jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi zmagają się państwa członkowskie Unii Europejskiej.
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Abstrakt:
Polityka Rosji i jej obecnego prezydenta – Władimira Putina – wzbudza na
świecie wiele kontrowersji, jednak z drugiej strony grupy wspierające działania
państwa rosyjskiego, którego głównym celem jest odbudowa swojej silnej pozycji na arenie międzynarodowej nie są zjawiskiem rzadkim. Swoje poparcie dla
działań Moskwy wyrażają poprzez środki masowego przekazu, m.in. przez internet. Niniejszy artykuł poświęcony będzie internetowym portalom, sprzyjającym polityce Moskwy, istniejącym w krajach Europy Środkowej – państw pogranicza Wschodu i Zachodu, przez długi czas będących częścią radzieckiej
strefy wpływów, zaś obecnie integrujących się ze strukturami europejskimi.
Praca postara się przedstawić najważniejsze treści prezentowane na tych stronach, stosunek do wzrastającego znaczenia Rosji w stosunkach międzynarodowych oraz prób odzyskania pozycji mocarstwa (m.in. odniesienie do konfliktu
ukraińskiego) a także w jaki sposób te portale i ich aktywność wpływają na
procesy społeczno-polityczne, istniejące w tych państwach i czy witryny te mogą być aktywnym instrumentem wykorzystywanym przez Rosję w procesie
kształtowania i prowadzenia działań określanych mianem wojny informacyjnej.
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Słowa kluczowe:
portal internetowy, przestrzeń informacyjna, xportal, wojna informacyjna, fałszywe informacje.
Abstract:
The current politics of Russia and its leader Vladimir Putin is considered as
very controversial, but from the other hand many groups support the actions,
which are concerned on increasing the strong position of Russia at the international area. Their advocacy for its policy is showed by many means of transitions like Internet. The main focus of this article will be interested in internet
portals, which promote the Russian politics which exist in Central European
countries like Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia. Mentioned
countries exist on sui generis borderland of East and West. They were for many
years parts of Soviet sphere of influence and now try to arrange their position
in West European structures. Article will try to answer which type of contents
can be found on this websites, their attitude to expanding role of Russia in international relations and Moscow's attempts for recupering the superpower
status (like opinion about Ukrainian conflict) and in which way these portals
and their activities can influence social and political processes, which are conducted in these states. At least article will mention how described websites can
be used as active instrument in the process of shaping and carrying on movements which can be called as information war.
Keywords:
internet portal, information space, xportal, information war, fake news.

Wprowadzenie
Wskutek trwającej od drugiej połowy XX wieku rewolucji informacyjnej
poza tradycyjnymi środkami przekazu, do których bez wątpienia zalicza się
prasa, radio oraz telewizja dołączył jeszcze jeden – Internet. W dobie jego coraz większego upowszechnienia stał się dla wielu ludzi głównym środkiem
pozyskiwania oraz utrwalania informacji. Dane przekazywane za pomocą Internetu mają ogromny wpływ na kształtowanie ludzkich postaw i poglądów. Z
wymienionego stanu rzeczy doskonale zdają sobie sprawę państwa, które wykorzystują ciągle tworzącą się przestrzeń wirtualną jako narzędzie pośredniego
oraz nawet bezpośredniego formowania procesów państwowych, których konstytuowanie jest często zależne od ludzkich działań, motywowanych przez wyznawane przekonania. Internet traktowany jest także przez państwo jako zasób,
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pozwalający na przekazywanie informacji, odpowiednie formowanie oraz
kształtowanie wielu aspektów jego wykorzystania. Co więcej, dzięki coraz
szerszemu dostępowi do sieci zamieszczone w Internecie treści mogą dotrzeć
do nieograniczonej liczby ludzi, kształtując ich poglądy.
Wśród państw wykorzystujących informacje jako jeden z najważniejszych
środków służących tworzeniu oraz utrwalaniu pożądanych stanów znajduje się
Federacja Rosyjska. Kraj ten po rozpadzie Związku Radzieckiego (ZSRR) został zdegradowany do roli mocarstwa regionalnego z czym rosyjskie społeczeństwo oraz wielu reprezentujących go decydentów nigdy się nie pogodziło. Aktualnie Rosja stara się utraconą pozycję światowego mocarstwa odzyskać, używając w tym celu wielu środków realizowanych na różnorodnych polach.
Wśród nich wymienić można m.in. narzędzia militarne, których wykorzystanie
było najbardziej widoczne podczas aneksji Krymu (2014 r.) oraz środki ekonomiczne, wyrażane poprzez budowę Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, organizacji mającej utwierdzić rosyjskie wpływy gospodarcze na obszarze poradzieckim. Nie mniejsze znaczenie mają także narzędzia kulturowe, szczególnie
koncepcja tzw. Russkiego Miru - rosyjskiej diaspory żyjącej w krajach byłego
ZSRR – będącej według słów litewskiego badacza Lukasa Trakimaviciusa „sekretną bronią Władimira Putina”2 mogącą wpływać na kształt procesów politycznych w tych państwach oraz mechanizmy informacyjne, najpełniej wyrażające się w działalności stacji RT (dawniej Russia Today), propagującej zgodny
z polityką Moskwy obraz rzeczywistości międzynarodowej.
Prowadzona aktualnie przez Federację Rosyjską polityka odzyskiwania
utraconych wpływów i podnoszenia swojego znaczenia na arenie międzynarodowej ma swoich zwolenników także poza granicami wymienionego państwa.
Do stronników polityki prezydenta W. Putina należą m.in. partie skrajnie prawicowe z Europy Zachodniej i Środkowej jak francuski Front Narodowy i węgierski Jobbik3. Zwolennicy polityki prowadzonej obecnie przez Rosję nierzadko prezentują swoje poglądy w Internecie, gdzie tworzą własne portale poświęcone analizie sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej wyraźnie pozytywnie
ustosunkowane do polityki Kremla. Niniejszy artykuł poświęcony będzie porta2

A. Parfieniuk, 35 milionów sztuk sekretnej broni Putina. Litewski ekspert o znaczeniu
mniejszości rosyjskiej poza granicami ojczyzny, Wiadomości wp.pl, 23.09.2016
<https://wiadomosci.wp.pl/35-milionow-sztuk-sekretnej-broni-putina-litewski-ekspert-oznaczeniu-mniejszosci-rosyjskiej-poza-granicami-ojczyzny-6040097841746561a>
(11.05.2018).
3
A. Bohdanowicz, Putin straszy faszystami tymczasem to oni są w Europie jego największymi
zwolennikami, Natemat.pl, 16.04.2014, <http://natemat.pl/98917,putin-straszy-faszystamitymczasem-w-europie-to-oni-sa-jego-najwiekszymi-zwolennikami> (26.04.2018).
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lom internetowym funkcjonującym w krajach Europy Środkowej, prezentującym poglądy prorosyjskie. Ich treści, wpływ na przestrzeń informacyjną i społeczeństwa tych państw oraz ich możliwe stosunki z organizacjami międzynarodowymi, szczególnie Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim. Obszar Europy Środkowej niegdyś należący do strefy wpływów Związku Radzieckiego obecnie także cieszy się dużym rosyjskim zainteresowaniem przez
wzgląd na jego swoiste położenie na styku interesów Zachodu i Rosji, co powoduje że Moskwa dąży tu do maksymalnego zwiększenia swoich wpływów
politycznych. Prorosyjskie portale, prezentujące wizję świata zgodną z oczekiwaniami Rosji, są instrumentem pozwalającym na kształtowanie poglądów i
postaw, przekładających się następnie na określony bieg procesów politycznych i społecznych.
Prorosyjskie portale internetowe w Polsce
Przegląd prorosyjskich portali internetowych oraz ich treści warto rozpocząć od przypadku najbardziej bliskiego, czyli polskiego. Zdaniem organizacji
Stop Fake liczba stron oraz kont, prezentujących treści zgodne z założeniami
polityki Moskwy wynosi około 504. Wśród witryn, które można określić jako
prezentujące treści sprzyjające Rosji wymienić można strony takie jak: xportal.pl, mysl – polska.pl, obserwatorpolityczny.pl. Przegląd ten skupi się na czterech przytoczonych stronach, gdyż zawarte na nich treści uznać można za reprezentatywne dla większości mediów prezentujących kierunek popierający
politykę Moskwy.
Pierwsza z wymienionych stron czyli xportal.pl powstała w roku 2006, początkowo działała ona pod nazwą Forum Młodzieży Prawicowej5. Redaktorem
naczelnym witryny jest Bartosz Bekier, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Xportal powiązany
jest ze skrajnie nacjonalistyczną organizacją Falanga, propagując jej hasła.
Strona prezentuje artykuły z następujących dziedzin: najnowsze informacje,
historia, idea, polityka i ekonomia. Znajdujące się tu teksty mają wydźwięk
wyraźnie antyamerykański i prorosyjski. Sympatyzowanie z Rosją najczęściej
wyraża się poprzez poparcie dla nieuznawanych na arenie międzynarodowej
podmiotów, wspieranych przez Moskwę, szczególnie separatystów z Zagłębia
Donieckiego, którzy w roku 2014 wszczęli konflikt na wschodzie Ukrainy,
tworząc nieuznawaną przez społeczność międzynarodową Federacyjną Repu4

P. Pogorzelski, Zagrożenie rosyjską dezinformacją w Polsce i formy przeciwdziałania,
Wojnowice 2017, ss. 15-16.
5
Nowa Strona Prawicy!, Xportal.pl, 13.11.2011 <http://xportal.pl/?p=371> (11.05.2018).
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blikę Noworosji. Na stronie przytaczane są wypowiedzi m.in. Pawła Gubariewa
oraz Denisa Puszylina – liderów separatystycznego ruchu na wschodzie Ukrainy oraz informacje na temat misji, którą xportal, a właściwie jego redaktor naczelny odbył w roku 2014 na tereny ogarnięte konfliktem. Relacja obfituje w
negatywne określenia rządu w Kijowie, który charakteryzowany jest mianem
„junty”, zaś separatyści prezentowani są jako bohaterscy powstańcy 6. W pojawiających się na xportal.pl relacjach dotyczących konfliktu donbaskiego wielokrotnie przytaczane są informacje na temat rzekomych zbrodni armii ukraińskiej, popełnianych na bezbronnych cywilach, m.in. komunikat dotyczący odkrycia masowych grobów ludności miejscowej na terenach operacji działań
wojsk rządowych 7 . Sam B. Bekier udzielał wywiadu dla rosyjskiej telewizji
NTV, gdzie deklarował poparcie dla Noworosji oraz nazywał stosunek władz
polskich do ukraińskiego konfliktu „skandalicznym” 8.
Kolejnym istotnym wyznacznikiem, określającym xportal.pl jako witrynę o
ukierunkowaniu prorosyjskim jest jej antyukraiński charakter. Ukraina – będąca
głównym antagonistą Rosji w sporze dotyczącym Krymu oraz pośrednio w konflikcie donbaskim – jest przedstawiana jako kraj faszystowski i przesiąknięty
ideologią banderowską, zagrażającą Rosji i Polsce. Związek Ukraińców w Polsce
określany jest jako „pro-banderowska klika”9, zaś działania władz Ukrainy jako
„banderowski terroryzm”10. Oprócz tego xportal bardzo chętnie powołuje się na
informacje przekazywane przez media rosyjskie. Jako przykład podać można
stację NTV, gdzie wyświetlono reportaż dotyczący „ochotniczych partoli antybanderowskich” tworzonych w Polsce i mających na celu ochronę południowo –
wschodniego pogranicza przed prowokacjami ze strony ukraińskiej11.
Ostatnią cechą, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście prorosyjskiego
nastawienia prezentowanego portalu jest częste odwoływanie się do myśli
Aleksandra Dugina - głównego ideologa eurazjatyzmu, głoszącego tezy o potrzebie utworzenia wielkiego imperium eurazjatyckiego, pod przewodnictwem
6

Fotoreportaż: Doniecka Republika Ludowa, Xportal.pl, 29.05.2014 <http://xportal.pl/?p=14330>/ (13.05.2018).
7
Noworosja: odkrywane są masowe groby, Xportal.pl, 25.09.2014 <http://xportal.pl/?p=16685>/ (13.05.2018).
8
Bartosz Bekier dla rosyjskiej NTV, Xportal.pl, 23.09.2014 <http://xportal.pl/?p=16661>
(13.05.2018).
9
Polska: banderowiec wycofuje się rakiem, Xportal.pl, 18.04.2018 <http://xportal.pl/?p=33604>/ (26.04.2018).
10
Bartosz Bekier….
11
Polska: Ochotnicze partole antybanderowskie, Xportal.pl, 3.08.2015 <http://xportal.pl/?p=21938>/ (26.04.2018).
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Rosji12. Autor ten cieszy się obecnie ogromnym poważaniem wśród rosyjskich
decydentów, będąc określanym nawet jako jeden z głównych ideologów Kremla. Oprócz A. Dugina wśród rosyjskich polityków, których wypowiedzi są często na xportal przytaczane wymienić można Witalija Miłonowa, polityka znanego w Rosji ze swoich skrajnie konserwatywnych poglądów, określanego
przez witrynę jako deputowanego pracującego nad odbudową moralną narodu i
państwa. W. Miłonow wielokrotnie odwiedzał oddziały separatystów w Donbasie, wyrażając swoją solidarność z nimi. Polityk ten twierdzi, że Polska i Rosja,
jako jedne z niewielu państw bronią chrześcijańskiej wizji świata 13 . Xportal
postrzega Federację Rosyjską jako kraj, który – w odróżnieniu od państw zachodnich – broni tradycyjnych, konserwatywnych wartości oraz religii chrześcijańskiej, mającej być obecnie głównym drogowskazem moralnym.
Innymi polskimi portalami, które w sposób wyraźny sympatyzują z Rosją i
prowadzoną przez nią polityką są obserwatorpolityczny.pl oraz mysl-polska.pl.
Pierwszy z nich jest – podobnie jak xportal – stroną gdzie można znaleźć informacje z zakresu polityki, gospodarki czy kultury. Spośród autorów piszących na tej stronie na uwagę zasługuje jeden z nich, posługujący się pseudonimem Krakauer, wyraźnie gloryfikujący politykę rosyjską, szczególnie na obszarze przestrzeni poradzieckiej, gdzie Rosja jest przez wymienionego użytkownika prezentowana jako gwarant pokoju i stabilności. Jako przykład posłużyć może określenie sił rosyjskich, biorących udział w wojnie rosyjskogruzińskiej w roku 2008 jako wojsk pokojowych. Sporo miejsca w swoich wpisach Krakauer poświęca także konfliktowi ukraińskiemu, prezentowanemu jako
awantura, w którą Rosja została wmanewrowana przez mocarstwa zachodnie,
mające na celu zapobieżenie jej dalszemu rozwojowi 14 . Osobnym zagadnieniem, bardzo często pojawiającym się w tekstach Krakauera jest obecny prezydent Rosji – Władimir Putin, prezentowany jako modernizator współczesnej
Federacji Rosyjskiej i najwybitniejszy światowy przywódca 15. Według autora
W. Putin dba o umocnienie pozycji Rosji na arenie międzynarodowej, zapewnił
jej należne miejsce w systemie innych państw oraz nie dopuścił do powtórzenia
się scenariusza ukraińskiego, czyli obronił swój kraj przed chaosem i destabili12

P. Eberhardt, Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, „Przegląd Geograficzny”,
2010, nr 82, s. 223.
13
Witalij Miłonow dla xportalu: Polska i Rosja bronią chrześcijańskiej wizji świata, Xportal.pl, 19.07.2017 <http://xportal.pl/?p=31697> (26.04.2018).
14
Czas działa na niekorzyść Rosji?, Obserwatorpolityczny.pl, 21.10.2017
<https://obserwatorpolityczny.pl/?p=50128> (27.04.2018).
15
Władimir Putin – najpotężniejszy i najbardziej wpływowy przywódca najwspanialszego
kraju świata, Obserwatorpolityczny.pl, 7.10.2017 <https://obserwatorpolityczny.pl/?p=50258> (15.05.2018).
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zacją16. Krakauer krytykuje także działania Polski, pokazując ją jako państwo
pełne rusofobii oraz niechęci do wschodniego sąsiada, co – jego zdaniem –
przyczynia się do dramatycznego pogorszenia wizerunku Warszawy na arenie
międzynarodowej17.
Podobne wpisy można znaleźć na portalu mysl-polska.pl. Witryna ta nawiązuje do dziedzictwa tygodnika o tym samym tytule, założonego w roku 1941 w
Londynie i reprezentującego poglądy Stronnictwa Narodowego18. Strona koncentruje się na analizie bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, komentuje również zagadnienia ekonomiczne i kulturalne. Charakterystyczną cechą dla tego
portalu jest wyróżnienie osobnego działu, poświęconego sprawom rosyjskim.
Zawarte tam materiały, charakteryzujące się sympatią do państwa rosyjskiego
podzielić można na trzy grupy. Pierwsza z nich związana jest z postrzeganiem
Rosji jako silnego państwa, sprzeciwiającego się Pax Americana oraz będącego
obrońcą wartości tradycyjnych i konserwatywnych. Jako przykład wymienić
można artykuł prof. Adama Wielomskiego pt.: „Czy Rosja jest katechonem?”, w
którym przedstawia on Rosję jako państwo sprzeciwiające się płynącym z Zachodu nurtom ateistycznym, liberalnym i antychrześcijańskim. Prof. A. Wielomski otwarcie nazywa W. Putina „Katechonem”, prowadzącym chrześcijańską
politykę 19 . Rosyjski przywódca przedstawiany jest jako konserwatywny lider,
negujący dominację Stanów Zjednoczonych (USA) na arenie międzynarodowej,
m.in. przytaczana jest wypowiedź prezydenta na spotkaniu Klubu Wałdajskiego,
w której relacje między USA i Europą Zachodnią zostały określone jako „stosunki wasalne”20. Na portalu przytaczane są także fragmenty wystąpień W. Putina, z których wyłania się obraz rosnącej w siłę Federacji Rosyjskiej, radzącej
sobie z problemami społecznymi. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił
np. dodatni przyrost naturalny oraz wzrost placówek opiekuńczych dla dzieci21.
Druga grupa artykułów koncentruje się wokół kwestii Ukrainy, jednoznacznie przedstawianej na opisywanej witrynie jako państwo zdominowane
przez ideologię banderowską. W artykule pt. „Neonazistowska Ukraina” pre16

Ibidem.
Monachijska konferencja bezpieczeństwa – mała orgia rusofobii?, Obserwatorpolityczny.pl, 19.02.2018 <https://obserwatorpolityczny.pl/?p=52585> (27.04.2018).
18
G. Lepianka, Jan Engelgardt: ‘Myśl Polska’ musi być pismem poważnym, Prawy.pl, 30.08.2013
<http://prawy.pl/3566-jan-engelgard-mysl-polska-musi-byc-pismem-powaznym/> (16.05.2018).
19
A. Wielomski, Czy Rosja jest Katechonem?, Mysl-polska.pl, 28.02.2016
<http://www.mysl-polska.pl/799> (16.05.2018).
20
J. C. Kamiński, Putin o suwerenności i nieingerencji, Mysl-polska.pl, <http://www.myslpolska.pl/675> (29.04.2018).
21
Ibidem.
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zentuje się odrodzenie faszyzmu u wschodnich sąsiadów Polski poprzez szerzący się rzekomo na Ukrainie kult Adolfa Hitlera, wzrost aktywności organizacji skrajnie prawicowych jak Prawy Sektor lub też szerzenie nienawiści do
innych narodowości, szczególnie Rosjan, Polaków i Żydów. Głównym wrogiem pozostaje oczywiście Rosja, w stosunki do której – zdaniem autora artykułu – Ukraina ma ogromny kompleks niższości 22 . Wielokrotnie na portalu
mysl-polska.pl pojawiają się wpisy krytykujące Kijów i nazywające jej rząd
banderowskim, przytaczane są także wypowiedzi europejskich polityków, m.in.
byłego premiera Słowacji Roberta Fico, który scharakteryzował Ukrainę jako
państwo znajdujące się na skraju upadku 23.
Trzecią grupą wpisów, którymi charakteryzuje się prezentowana strona są
artykuły dotyczące krytyki stosunku polskich władz do Rosji oraz wspierania
Ukrainy. Szczególnej dezaprobacie poddana jest polityka wschodnia, bazująca
na rusofobicznych uprzedzeniach. W zamieszczonym na mysl-polska.pl apelu,
podpisanym przez portale i czasopisma o charakterze prawicowym wytyka się
kolejnym polskim rządom „branie udziału w ideologicznej wojnie przeciwko
Rosji”, sprowadzenie wymienionej polityki do charakteru usługowego i bycia
swoistym podwykonawcą woli krajów Zachodu24. Polską politykę wschodnią
krytykuje także ostro redaktor naczelny Jan Engelgard, nazywając zaangażowanie Warszawy w sprawy Ukrainy „żyrowaniem wszystkich szaleństw kijowskiej junty”. Polska pełni dla niego rolę „ujadającego psa”, mającego maksymalnie Rosji zaszkodzić25. Warto także wspomnieć o częstym pojawianiu się
na opisywanym portalu wpisów poświęconych A. Duginowi i jego ideologii,
m.in. opowiadających o planach budowy nowego, konserwatywnego świata i
szczególnej roli Rosji w tym nowym porządku26.
Portale internetowe w wybranych krajach Europy Środkowej poza Polską
Wymienione portale prorosyjskie istniejące w Polsce prezentują Rosję jako
wschodzące mocarstwo, będące przeciwwagą dla hegemonii USA, postrzeganej
22

A. Miksa, Neonazistowska Ukraina, Mysl-polska.pl, <http://www.mysl-polska.pl/1184>
(16.05.2018).
23
M. Soska, Ukraina przed rozpadem, Mysl-polska.pl, <http://mysl-polska.pl/node/215>
(29.04.2018).
24
Polityka wschodnia jest błędna, Mysl-polska.pl, <http://www.mysl-polska.pl/944>
(16.05.2018).
25
J. Engelgard, Polska jako podwykonawca na Wschodzie, Mysl-polska.pl,
<http://www.mysl-polska.pl/node/139> (16.05.2018).
26
Zbudujmy nowy konserwatywny świat, Mysl-polska.pl, <http://www.myslpolska.pl/1108> (16.05.2018).
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jako zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. W związku z tym USA i ich
sojusznicy, m.in. Polska dążą do maksymalnego jej osłabienia, np. poprzez
szerzenie postaw rusofobicznych, czy wciąganie Rosji w konflikty. Poglądy
tego typu istnieją jednak nie tylko w polskiej przestrzeni wirtualnej – są one
charakterystyczne także dla innych państw środkowoeuropejskich – Czech,
Węgier i Słowacji, gdzie ich oddziaływanie jest równie silne jak w Polsce, co
więcej, posiadają one o wiele większy wpływ na kształtowanie postaw ich
mieszkańców co wymusza konkretne działania ze strony państwa.
Przykładem kraju, gdzie prorosyjskie portale są istotną częścią przestrzeni
informacyjnej są Węgry. Zdaniem raportu, zaprezentowanego przez portal
Vs.hu na Węgrzech działa około 90 stron, blogów i portali, które rozpowszechniają informacje formujące obraz rzeczywistości zgodny z linią kształtowaną
przez Moskwę27. Stronami o wyraźnej orientacji prorosyjskiej są oroszhirek.hu
i orientalista.hu. Poświęcone są one w dużej mierze istotnym wydarzeniom,
kształtującym politykę rosyjską. Drugi z wymienionych portali – orientalista.hu – przedstawia w pozytywnym świetle nie tylko główne kierunki rosyjskich spraw wewnętrznych i zagranicznych, ale także ekonomii i techniki, m.in.
przytaczając informację o wyższości rosyjskich czołgów nad amerykańskim
sprzętem wojskowym. Ważną częścią węgierskiej, prorosyjskiej przestrzeni
informacyjnej są witryny sympatyzujące z partiami skrajnie prawicowymi jak
Jobbik czy Węgierski Front Narodowy28. Druga z wymienionych partii współpracuje z portalem Hidfo.info, który zamieszczał dezinformujące wpisy na temat konfliktu ukraińskiego, m.in. fałszywą wiadomość dotyczącą przekazania
przez NATO na prośbę USA czołgów Ukrainie 29 . Portal ten intensywnie
współpracuje z rosyjskimi służbami specjalnymi, szerząc nieprawdziwe informacje dotyczące aktualnych kierunków polityki rosyjskiej 30.
Z podobnym problemem borykają się południowi sąsiedzi Polski – Czechy i
Słowacja, państwa, których związki z Rosją są określane jako silne. Według czeskiego think-thanku European Values w Republice Czeskiej istnieje około 40
stron propagujących rosyjską politykę. Wśród nich wymienić można m.in. witry27

Zidentyfikowali prorosyjskie portale. „Znamiona wojny informacyjnej, TVN24.pl,
7.04.2016, <https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wegry-prawie-90-portali-rozpowszechnia-rosyjska-propagande,633821.html> (29.04.2018).
28
L. Gyori, P. Kreko, Rosyjska dezinformacja i ruchy ekstremistyczne na Węgrzech, The
Warsaw Institute
Review,
16.10.2017,
<https://warsawinstitute.org/pl/rosyjskadezinformacja-ruchy-ekstremistyczne-na-wegrzech/> (17.05.2018).
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Ibidem.
30
P. Kreko, L. Gyori, E. Zgut, Pozdrowienia z Rosji. Działalność prorosyjskich ekstremistycznch grup, szerzących nienawiść w Europie Środkowo – Wschodniej, Budapeszt 2017, s. 32.
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nę protoproudi.cz („Pod prąd”) oraz parlamentnilisty.cz. Ich redaktorem naczelnym jest Peter Hajek, pełniący niegdyś funkcję wiceszefa kancelarii prezydenta
Milosa Zemana, uważanego w Czechach za jawnego rusofila, wzywającego np.
do zniesienia sankcji przeciwko Rosji. Na stronie protoproudi.cz znaleźć można
m.in. wpisy nazywające katastrofę lotniczą w wyniku której zginęli członkowie
Chóru Aleksandrowa możliwym zamachem, będącym spełnieniem groźby B.
Obamy w stosunku do W. Putina31 . Drugi z przedstawionych portali – parlamentnilisty.cz jest witryną o znacznej popularności, liczba jej czytelników wynosi
około 800 000 osób miesięcznie32. Jest on znany nie tylko ze swoich prorosyjskich sympatii oraz antyzachodniego nastawienia 33, ale także z częstego publikowania nieprawdziwych informacji na tematy polityczne, społeczne oraz ekonomiczne. Strona cieszy się także sympatią prezydenta M. Zemana, który wielokrotnie udzielał wywiadów na jej łamach34. Prezydent często nazywany jest największym sojusznikiem parlamentnilisty.cz, gdyż sam – jako sympatyk polityki
W. Putina – wielokrotnie powtarzał w przestrzeni publicznej informacje zamieszczane na prorosyjskich witrynach, np. dyskredytujące ukraiński rząd35.
Prorosyjskie portale są także zjawiskiem charakterystycznym dla przestrzeni informacyjnej Słowacji, gdzie za wspierające politykę prezydenta W.
Putina można uznać strony hlavnespravy.sk oraz svobodnenoviny.sk.36 Według
serwisu konspiratori.sk łączna liczba witryn słowackich i czeskich przychylnych Moskwie wynosi 10837. Na przedstawionych wcześniej dwóch słowackich
portalach dezinformacja polega przede wszystkim na fabrykowaniu wiadomości, czego najlepszą egzemplifikacją jest wiadomość na temat odnalezienia na
31
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Ukrainie przez obserwatorów OECD grobów, gdzie znajdowały się zwłoki z
wyciętymi organami wewnętrznymi, co miało sugerować proceder handlu nimi,
uprawiany przez ukraińską armię. Jednakże obserwatorzy OECD nigdy nie
potwierdzili faktu odnalezienia tych mogił. Kształtowaniem przekonań prorosyjskich zajmuje się także witryna prowadzona przez byłego premiera Jana
Carnogurskiego, ośmieszająca polityków uznanych za rusofobów 38.
Na podstawie przytoczonych powyżej informacji uznać można strony o
nastawieniu prorosyjskim za niezwykle istotną część przestrzeni informacyjnej
państw środkowoeuropejskich. Witryny te – współpracujące z instytucjami
rosyjskimi lub tworzone niezależnie od nich – bez wątpienia umacniają wpływy
Moskwy w tych państwach. Jakie jednak mogą być konsekwencje ich istnienia
oraz jak może wyglądać oddziaływanie na rozwój procesów politycznych i
społecznych krajów, w których funkcjonują?
Wnioski
Zaprezentowane portale pełnią niezwykle ważną rolę w zakresie prowadzonych przez Rosję działań, często określanych mianem wojny informacyjnej.
W opisywanym przypadku jej najważniejszym elementem jest wywieranie
wpływu na ludność innych państw poprzez dobór i wykorzystanie odpowiednich informacji39. Wpisują się one w główny nurt poszerzania oddziaływania
politycznego i społecznego Rosji. Zważywszy na fakt, iż przestrzeń informacyjna krajów Europy Środkowej jest ciągle fazie tworzenia się, można łatwo
wpłynąć na proces jej formowania, co może mieć przełożenie na określony
kierunek rozwoju wydarzeń społeczno – politycznych. W ten sposób Moskwa
może zyskać skonkretyzowany stopień wpływu na ich finalny kształt i ich dalsze funkcjonowanie.
Prorosyjskie witryny internetowe, z racji popularności niektórych z nich rzutują na społeczne postawy w krajach, gdzie działają. Przede wszystkim, sprzyjają
one wzrostowi sympatii autorytarnych i eurosceptycznych. Egzemplifikacją
wspomnianego zjawiska może być Republika Czeska, gdzie prorosyjskie portale
cieszą się dużą liczbą czytelników. Według badań przeprowadzonych w roku
2016 przez czeską agencję STEM aż 25% Czechów uważa informacje podane na
stronach prorosyjskich za prawdziwe, zaś 38 % obywateli tego państwa uważa,
38
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że za kryzys ukraiński odpowiadają państwa zachodnie. Informacje zawarte na
witrynach prorosyjskich umacniają wśród Czechów negatywny stosunek do NATO i Unii Europejskiej, co przekłada się na poparcie dla tej ostatniej organizacji
– w roku 2016 tylko 25% mieszkańców kraju nad Wełtawą chciało członkostwa
ich państwa w UE40. Jako przejaw nasilenia tendencji antyeuropejskich i sprzyjających Rosji można uznać zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Czechach
w roku 2018 eurosceptycznego i nastawionego przychylnie do polityki Moskwy
Zemana. Opisane tendencje mogą przełożyć się na utrudnienie współpracy państw środkowoeuropejskich z innymi podmiotami i organizacjami na forum międzynarodowym. Oprócz Czech fenomen ten pokazuje również przypadek Węgier
i Polski – państw, których kooperacja z UE uległa pogorszeniu wskutek działań
władz, odbieranych w Brukseli jako dążenia do autorytaryzmu.
Innym rezultatem działalności prorosyjskich portali internetowych jest coraz bardziej powszechna w krajach środkowoeuropejskich dezinformacja. Jedną
z cech charakterystycznych opisywanych witryn jest przekazywanie nieprawdziwych informacji na temat bieżących wydarzeń politycznych, społecznych i
gospodarczych. Obrazem takiego działania jest kreowanie fałszywego obrazu
państw, których polityka jest sprzeczna z aktualnymi interesami Rosji, jak
Ukraina, prezentowana na przedstawionych stronach jako państwo upadłe i
faszystowskie. Ten niezgodny z prawdą wizerunek często kreowany jest poprzez personalne ataki na konkretne osoby o czym może świadczyć zarzuty
wobec żony prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, którą oskarżono o defraudację pieniędzy, przeznaczonych na leczenie chorych dzieci41. Informacja ta okazała się nieprawdziwa – xportal zaczerpnął ją z portalu luxherald.com, który
okazał się stroną założoną przez spółkę zarejestrowaną w Chinach, oskarżaną o
oszustwa i niezgodne z prawem transakcje handlowe. Według Marcina Reya,
zajmującego się przeglądem rosyjskiej propagandy w polskim Internecie xportal świadomie umieścił informację o nieprawdziwym charakterze w celu
wprowadzenia swoich czytelników w błąd 42 . Innym przypadkiem, mającym
miejsce w Polsce jest publikacja strony dziennik-polityczny.com, gdzie zaprezentowano fałszywą wypowiedź pułkownika wojsk NATO odbywających ćwiczenia w Orzyszu, Stevena Gventera, który nazwał Polaków „pijakami, złodziejami i próżniakami”. Informacja ta okazała się nieprawdziwa, pułkownik S.
40
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Gventer stanowczo zaprzeczył iż kiedykolwiek wypowiedział takie słowa, co
więcej, okazało się że jego rzekomą wypowiedź umieścił w Internecie ktoś
podszywający się pod niego43 . Podobna sytuacja miała miejsce w Czechach,
gdzie portal aeronet.cz oskarżył USA o inicjowanie protestów przeciw prezydentowi Zemanowi, które mają w ostateczności doprowadzić do wybuchu zamieszek i zdestabilizowania sytuacji w kraju 44.
Strony o nastawieniu prorosyjskim nierzadko zwiększają zjawisko dezinformacji poprzez łączenie informacji prawdziwych z fałszywymi, np. umieszczając nieprawdziwy nagłówek z artykułem podającym prawdziwe informacje.
Zdaniem Marka Laity, specjalisty od komunikacji strategicznej w Naczelnym
Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie taktyka ta jest skuteczna,
gdyż większość ludzi nie czyta całych artykułów tylko ich nagłówki i to one
najbardziej utrwalają się w pamięci 45. Rozmiar szerzonych przez witryny prorosyjskie nieprawdziwych informacji jest często tak duży że zmusza państwa
do odpowiedniej reakcji, co jest najlepiej widoczne na przykładzie Czech. Pod
koniec roku 2016 powołano do życia specjalną jednostkę – Centrum Przeciwko
Terroryzmowi i Zagrożeniom Hybrydowym, która ma monitorować pojawiające się w Internecie wpisy i prostować informacje fałszywe 46. Samo stworzenie
takiego zespołu pokazuje, iż problem coraz bardziej zwiększającego się wpływu Moskwy i jej zwolenników na czeską przestrzeń informacyjną jest niezwykle poważny – znaczna część internetu w tym państwie została de facto „zawłaszczona” przez Rosję i podmioty jej sprzyjające.
Jako kolejny cel istnienia portali prorosyjskich wymienić można szerzenie
napięć między poszczególnymi narodowościami, co jest szczególnie widoczne
w przypadku polskim. Witryny takie jak xportal czy mysl-polska często wykorzystują resentymenty związane z konfliktem ukraińsko-polskim istniejącym
podczas II wojny światowej, szerząc wiadomości na temat rozszerzającego się
na Ukrainie faszyzmu, np. przytaczając wypowiedzi ukraińskich polityków i
dziennikarzy, chwalących rzeź wołyńską 47 oraz prezentując antypolskie grafiki,
43
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tworzone przez skrajnie prawicowe ugrupowania ukraińskie 48, co ma utrwalić
w świadomości Polaków obraz Ukrainy jako państwa wrogiego.
Zaprezentowane powyżej rezultaty oddziaływania portali prorosyjskich
mogą mieć negatywne skutki dla społeczeństw środkowoeuropejskich. Zwiększenie nastrojów zwróconych przeciw procesom integracyjnym oraz demokratycznym rozwiązaniom może przyczynić się do wzrostu sympatii w stosunku
do polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską oraz jej przywódcę. Z kolei
szerzenie negatywnych stereotypów dotyczących innych narodów ma wpływ na
ich utrwalenie oraz zaburzenie procesów współpracy, tak ważnej obecnie przez
wzgląd na naruszoną przez działania Rosji równowagę sił w Europie. Witryny
te – poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji – mogą wpływać
na zwiększenie destabilizacji politycznej oraz społecznej w wymienionych krajach. Spolaryzowane i niestabilne społeczeństwa państw Europy Środkowej
mogą okazać się poważnym problemem dla jedności europejskiej (casus Polski
i Węgier oraz antyeuropejskie nastawienie społeczeństwa czeskiego), zaś na
maksymalne osłabienie organizacji takich jak Unia Europejska liczy Rosja.
Jaki może być możliwy dalszy wariant rozwoju stron o nastawieniu prorosyjskim w państwach Europy Środkowej? Prawdopodobnie będą one w dalszym ciągu intensywnie rozwijać swoją działalność, mimo różnych przeciwdziałań, podejmowanych przez te kraje. Zjawisko to można zaobserwować na
przykładzie portali polskich – xportal oraz mysl-polska są intensywnie aktualizowane. Obserwując duże zaangażowanie Rosji w prowadzenie działań mających na celu dezinformację oraz promowanie określonych postaw można spodziewać się coraz większych prób ingerencji w przestrzeń informacyjną krajów
Europy Środkowej, wykorzystywania – często nawet bez wiedzy samych zainteresowanych – istniejących tam witryn sprzyjających jej polityce oraz zwiększania swoich wpływów politycznych. Rola prorosyjskich portali – w kontekście ich nieprzerwanej działalności – nie tylko nie zostanie zmniejszona, ale
nawet ulegnie zwiększeniu. Od czynności podjętych przez wymienione w artykule państwa zależeć będzie czy witryny te – szerzące obraz świata zgodny z
szablonem formowanym przez Rosję i jej władze oraz wpływające na nakierowywanie poglądów ich czytelników, co może mieć przełożenie na ich polityczne wybory – będą w stanie w dalszym ciągu służyć Moskwie jako użyteczne
narzędzie na polu informacyjnej walki.
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Abstrakt:
Wojna hybrydowa na wschodzie Ukrainy jest zjawiskiem destabilizującym sytuację
społeczno-polityczną w całym regionie Europy Wschodniej. Konflikt między państwem ukraińskim a prorosyjskimi separatystami implikuje szereg bezpośrednio
niewyjaśnionych kwestii z zakresu stosunków międzypaństwowych. W pracy przeprowadzono systemową analizę geopolitycznej gry toczonej między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską w stosunku do Ukrainy. Separatyzm na Ukrainie
oraz towarzysząca mu secesja wschodnich regionów państwa jest realizowana
zgodnie z założeniami rosyjskiej polityki skierowanej na odbudowę mocarstwowej
pozycji Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Artykuł odwołuje się do
teoretycznych oraz ideologicznych założeń geopolityki. Wynikiem przeprowadzonej
analizy jest stwierdzenie, iż od kilku lat na Ukrainie kształtuje się sferę buforową w
geopolitycznych rozgrywkach między Moskwą a Waszyngtonem. Wychodząc z założenia, iż wojna hybrydowa na wschodzie państwa ukraińskiego przybiera specyficzną, niewyjaśnioną dotychczas formę, w artykule podjęto próbę analizy tego
zjawiska w kontekście geopolitycznej rywalizacji na linii Moskwa-Waszyngton.
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Abstract:
The hybrid war in the east of Ukraine is a phenomenon destabilizing the sociopolitical situation in the entire region of Eastern Europe. Conflict between the
Ukrainian state and pro-Russian separatists implies a number of directly unexplained issues in the field of inter-state relations. The work involved a systematic analysis of the geopolitical game played between the United States and the
Russian Federation in relation to Ukraine. Separatism in Ukraine and the accompanying secession of the eastern regions of the state is implemented in accordance with the assumptions of Russian policy aimed at the reconstruction of
the superpower position of the Russian Federation on the international arena.
The article refers to the theoretical and ideological assumptions of geopolitics.
The result of the analysis is the statement that for several years in Ukraine is
formed a buffer zone in the geopolitical competition between Moscow and
Washington. Assuming that the hybrid war in the eastern part of the Ukrainian
state takes on a specific, unexplained form, the article attempts to analyze this
phenomenon in the context of a geopolitical rivalry on the Moscow-Washington
line.
Keywords:
Geopolitics, Russian imperialism, the Ukrainian-Russian conflict, hybrid war,
new cold war
Wstęp
Brytyjski minister spraw zagranicznych Henry John Temple w połowie
XIX wieku wypowiedział słynne zdanie: „Wielka Brytania nie ma wiecznych
sojuszników, ani wiecznych wrogów; wieczne są tylko interesy Wielkiej Brytanii i obowiązek ich ochrony”. Pragmatyczne myślenie władz brytyjskich nie
jest wyjątkiem, bowiem każde państwo za cel nadrzędny swojej polityki uważa
realizację interesów narodowych. Pojęcie interesu narodowego jest bardzo
ogólne i wielowątkowe, co utrudnia jego jednoznaczne zdefiniowanie. Hermeneutyczne podejście w rozumieniu tego pojęcia skłania do powiązania kategorii
interesu narodowego z retoryką polityczną konstruowaną przez rządzących
państwami. Rosyjski dyplomata oraz badacz stosunków międzynarodowych
Vadim Udalov wkomponowuje pojęcie interesu narodowego w sferę polityki
zagranicznej prowadzonej przez państwo. Zostaje ono także obarczone przez
niego klamrą subiektywizmu, gdyż wartościowanie i decydowanie o tym, co
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jest priorytetowym zadaniem państwa, leży w gestii rządzących 2. Stanowi to
egzemplifikację procesu ścierania się na arenie międzynarodowej różnych państwowych interesów.
Biorąc pod lupę koniec XX wieku, jako czas istotnych przemian na arenie
międzynarodowej w kontekście relacji między poszczególnymi państwami,
warto wskazać na dwa konkretne zjawiska – rozpad Związku Radzieckiego
oraz odejście od bipolarnego układu 3 stosunków międzynarodowych, na rzecz
hegemonii Stanów Zjednoczonych. Priorytetem Waszyngtonu wówczas było
wynegocjowanie takich warunków, żeby spadkobierczyni Związku Radzieckiego – Federacja Rosyjska – nie stanowiła zagrożenia dla amerykańskich interesów na całym świecie4. Bill Clinton w swojej polityce wobec Rosji kierował
się przekonaniem, iż rządzący na Kremlu nie zaspokoiły swoich postimperialnych ambicji. W związku z tym nie można było wykluczyć potencjonalnego
dążenia przez Rosję do destabilizacji przestrzeni postsowieckiej. Dlatego jednym z głównych założeń polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w tym
okresie wobec państw Europy Wschodniej powstałych w wyniku rozpadu
ZSRR, było udzielenie wsparcia w budowaniu niepodległych i demokratycznych struktur państwowych oraz powstrzymywanie ekspansjonistycznych poczynań Rosji w tym regionie5.
Początek lat 90. można określić mianem słabości politycznej Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Stery władzy przebywały w rękach osób
otwartych na relacje z Zachodem. Prezydent państwa Borys Jelcyn, premier i
minister finansów Jegor Gajdar oraz minister spraw zagranicznych Andriej
Kozyriev, opierały swoją politykę na obowiązującej wówczas „doktrynie Kozyrieva” (od nazwiska wspomnianego powyżej ministra spraw zagranicznych A.
Kozyrieva). Stanowiła ona egzemplifikację uległości Rosji wobec Zachodu.
Fundamentalnym przesłaniem tego dokumentu był postulat pogodzenia się z

2

V. Udalov, National Interests and Conflict Reduction, [w:] Cooperative Security. Reducing Third World Wars, red. I. W. Zartman, V. A. Kremenyuk, Nowy Jork 1995, ss. 65-69.
3
Bipolarność rozumiana jest w tym kontekście jako układ stosunków na arenie międzynarodowej, w której dominującą rolę odgrywają dwaj gracze – Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki. Układ ten polegał w głównej mierze na rywalizacji między tymi podmiotami oraz ich sojusznikami w kontekście walki gospodarczej, kulturowej oraz militarnej.
4
A. E. Stent, America and Russia: Paradoxes of Partnership, [w:] Russia’s Engagement
with the West, red. A. J. Motyl, B. A. Ruble, L. Shevtsova, Armonk 2005, ss. 259-261.
5
Ibidem, ss. 263-264.
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hegemoniczną pozycją Stanów Zjednoczonych w budowaniu ładu pozimnowojennego oraz przyjęcie zasad i wartości panujących na Zachodzie 6.
Uległość ta była jedynie złudzeniem, które kreowały władze na Kremlu w
stosunku do swoich zachodnich partnerów. Rosja nigdy nie porzuciła ambicji
bycia supermocarstwem na arenie międzynarodowej. Istotnym z punktu widzenia ekspansjonistycznej retoryki Moskwy było przywrócenie kontroli nad obszarem ówczesnego „imperium” radzieckiego. Polityka zagraniczna Federacji
Rosyjskiej uległa radykalnej zmianie wraz z przyjściem do władzy Władimira
Putina, bowiem miejsce komunistycznej ideologii zajęła geopolityka obudowana specyficznym rosyjskim imperializmem. Kształt polityki realizowanej przez
Kreml wobec innych państw doskonale został określony przez brytyjskiego
badacza stosunków międzynarodowych Janusza Bugajskiego, który stwierdził,
że Rosja powróciła na arenę międzynarodową jako liczący się gracz z własną
projekcją mocarstwowej tożsamości. Imperatywem polityki wobec Stanów
Zjednoczonych jest podważanie ich mocarstwowego statusu oraz nawiązywanie ścisłej współpracy z krajami nieprzechylnie nastawionymi do Waszyngtonu, jak również umiejętne wykorzystywanie surowców energetycznych w celu
zwiększenia swoich wpływów na obszarze byłego Związku Radzieckiego 7.
Państwem, które odgrywa strategiczną rolę w tym regionie, jest Ukraina.
Znaczenie Kijowa można rozpłatywać odwołując się do dwóch różnych perspektyw – z jednej strony państwo ukraińskie jest niezbędnym elementem imperialnej układanki Kremla, a z drugiej – jest podporą dla stabilizacji i wolności
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Właśnie o tym w 1997 r. przekonywał amerykański sekretarz stanu William S. Cohen podczas swojej wizyty w
Kijowie. Stwierdził on, że Ukraina jest istotnym podmiotem wpływającym na
stan bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Z koeli niestabilność panująca w
tym państwie wywołana przemianami ustrojowymi, jest powodem do zawarcia
pogłębionego partnerstwa pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem. W. S. Cohen
uzasadniał w ten sposób zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tym regionie8. Pragmatyczne podejście propagowane przez B. Clintona w stosunku do
Ukrainy miało na celu nie tylko zagwarantowanie pomyślnego rozwoju pań-

6

A. Iłłarionow, Doktrina Kozyriewa. Niesostojawszyjsia sojuz nowoj Rossiis Zapadom, livejournal.com, 21.11.2012, <https://aillarionov.livejournal.com/474040.html?fbclid=Iw-AR3qswHx4VK14b-BTWeq7GvojvLiRNoK6ai1ClJ5v8CKs-X0Xl8cquU0cdM> (30.06.2018).
7
J. Bugajski, Cold Peace: Russia’s New Imperialism, Westport 2004, ss. 20-23.
8
W. S. Cohen, Remarks Prepared for Delivery by U. S. Secretary of Defense William S. Cohen
Academy of the Armed Forces of Ukraine Kiev, Ukraine, U. S. Departament of Defense,
12.07.1997, <http://archive.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=1347> (30.06.2018).
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stwa ukraińskiego, lecz także poskromienie ekspansjonistycznej polityki Kremla.
Federacja Rosyjska sceptycznie odniosła się do proklamowanego w 1991
r. przez ukraińską Radę Najwyższą aktu niepodległości państwa9. Amerykański
badacz stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu w Pittsburgh Ilya Prizel
zwracał uwagę, iż pojawienie się na politycznej mapie świata niepodległej
Ukrainy było ciosem dla narodowej rosyjskiej autopercepcji 10. Państwo ukraińskie, jak uważają rządzący na Kremlu, jest częścią wielkiej Rosji, dlatego
przywrócenie obszaru przebywającego pod jurysdykcją Kijowa, jest jednym z
głównych założeń rosyjskiej polityki zagranicznej. Zestawiając ze sobą dwie
perspektywy – amerykańską oraz rosyjską – wyłania się obraz, wskazujący, iż
zarówno dla Waszyngtonu, jak i Moskwy państwo ukraińskie jest bardzo istotnym elementem w grze o strefy wpływów w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Warto więc zastanowić się nad tym problemem patrząc przez pryzmat odradzających się na nowo po okresie zimnej wojnie geopolitycznych
rozgrywek pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Podstawowym narzędziem w tej rywalizacji wykorzystywanym przez Moskwę jest
wojna hybrydowa, bądź też określając inaczej – wojna asymetryczna. Jest ona
wykorzystywana przez władze na Kremlu jako czynnik destabilizujący sytuację
nie tylko na obszarze poradzieckim, lecz także w całej Europie zarówno Środkowo-Wschodniej, jak i Zachodniej. W związku z tym główną hipotezę badawczą niniejszych rozważań należy sformułować w następujący sposób – wojna
hybrydowa wykorzystywana przez Federację Rosyjską jako instrument destabilizujący sytuację na Ukrainie, jest również narzędziem w geopolitycznej rywalizacji Moskwy z Waszyngtonem.
Pytania, które należałoby zadać w nawiązaniu do tak postawionej hipotezy,
powinny dotyczyć tego, jakie są główne przejawy wykorzystywania wojny
hybrydowej na Ukrainie? Jak przekłada się to na wizerunek Federacji Rosyjskiej w świecie? Z jakimi konsekwencjami powinna się liczyć Moskwa w
związku z geopolityczną rywalizacją z Zachodem o terytorium niepodległej
Ukrainy?
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie określonego poglądu, odwołującego się do geopolitycznej perspektywy wykorzystywania przez Rosję
wojny hybrydowej na wschodzie państwa ukraińskiego. Zrozumienie tego zja9

M. Olchawa, Imperialna Rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych, Kraków 2009, ss. 14-15.
10
I. Prizel, Ethnicity and Foreign Policy in Ukraine, [w:] National Identity and Ethnicity in
Russia and the New States of Eurasia, Armonk 1994, ss. 117-118.
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wiska wymaga nakreślenia ram teoretycznych, dlatego w dalszej części rozważań zostaną przywołane konstytutywne założenia geopolityki z uwzględnieniem stanowisk klasycznych twórców tej dyscypliny oraz założenia dotyczące
zjawiska wojny hybrydowej jako narzędzia destabilizującego sfery polityki,
gospodarki, bezpieczeństwa oraz kultury. Teoretyczne konstelacje zostaną wykorzystane w celu sformułowania głównych wątków odnoszących się do wojny
hybrydowej na wschodzie Ukrainy oraz jej geopolitycznego kontekstu. Stworzy
to podstawy do wystosowania konkretnych odpowiedzi na postawione powyżej
pytania badawcze.
W związku z tym, iż niniejsze rozważania stanowią złożoną strukturalnie
całość, w pracy zostało wykorzystano wiele metod właściwych dla nauk społecznych – metody porównawcza, studium przypadku, analiza historyczna,
analiza treści, jak również analiza i krytyka piśmiennictwa oraz źródeł internetowych11.
Teoretyczne założenia współczesnej geopolityki
Rozważania dotyczące geopolityki warto rozpocząć od przedstawienia
krótkiego zarysu historycznego rozwoju danej dyscypliny. Retrospekcja posłuży zilustrowaniu głównych kierunków rozwoju tego pojęcia. Filarem, na którym opiera się geopolityka od momentu jej powstania w XIX wieku 12 jest
związek pomiędzy geografią a polityką. Połączenie tych słów w jedną całość
stanowi istotę pojęcia geopolityka, bowiem wtenczas, kiedy geografia określa
obraz tego, jak przestrzeń wpływa na państwo, bądź też mówiąc inaczej, jak
przestrzeń wchłania państwo, to geopolityka skupia swoją uwagę na tym, jak
państwo przezwycięża warunki i prawa określane przez przestrzeń i wykorzystuje ją do realizacji swoich celów13.

11

Vide: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in., Warszawa
2004.
12
Koniec XIX w. jest uważany za początek rozwoju geopolityki jako dyscypliny wykorzystywanej przez państwa w celu realizacji strategicznych celów. Warto jednak pamiętać o
tym, że już w Starożytności pojawiały się pracy łączące sfery polityczne i przestrzenne.
Klasyczni myślicieli, wśród których warto wymienić Herodota, Tukidydesa, jak również
Strabona, odwoływali się do pojęć geograficznych w kontekście rozważań politycznych.
Stanowi to egzemplifikację tego, iż geopolityka była obecna w kreowaniu polityk państwowych już od dawna. Występowała jednak w tej roli pod inną nazwą oraz nie miała
ukształtowanego charakteru konceptualnego.
13
A. S. Turgajew, Gieopolitika, Sankt Petersburg 2004, ss. 19-21.
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Pojęcie „geopolityka” wprowadził do powszechnego użytku w końcu XIX
wieku szwedzki badacz Rudolf Kjellen 14 . Stanowiło to precedens, z którym
ówczesna nauka nie miała do czynienia. Geopolityka weszła w kanon rozważań
dotyczących kreowania polityki poszczególnych państw. Obok R. Kjellena na
początku XX wieku za prekursorów geopolityki można uważać niemieckiego
badacza Ernsta Kappa, który jako pierwszy przedstawił definicję przestrzeni
jako czynnika niezbędnego do życia dla danej społeczności, oraz Friedricha
Ratzela, który uważany jest za twórcę niemieckiej geopolityki obejmującej
między innymi teorie Seemacht, jak również Mietteleurope, stanowiące podstawę niemieckich planów strategicznych zarówno przez rokiem1914, jak i
rokiem 193915.
Mimo pojawienia się w publicznym użytku pojęcia geopolityka, E. Kapp,
F. Ratzel oraz twórca tego pojęcia R. Kjellen, nadal przychylni byli korzystać z
określenia geografia polityczna. Podstawą ich badań było jednostkowe państwo
i jego właściwości. Przedmiotem zaś uczyniono zdolność tego państwa do przetrwania w walce o istnienie we wrogim środowisku, które to państwo otacza16.
Analizą oraz interpretacją układu państwo-środowisko (określane również jako
przestrzeń) ze wszystkimi politycznymi konotacjami według wspomnianych
badaczy miała się zajmować geografia polityczna 17. Mimo tak skonstruowanej
zależności pojęciowej, określenie geopolityka nie traciło na znaczeniu. Kształt
współczesnej geopolityki zawdzięczamy z kolei kilku badaczom, którzy w różnym czasie, ale uzupełniając się nawzajem, wygłosili dwie fundamentalne koncepcje geopolityczne – koncepcje Heartlandu oraz Rimlandu. Istotnym z punktu widzenia niniejszej pracy jest fakt, iż owe koncepcje odwołują się przede
wszystkim do obszaru Eurazji. Po raz pierwszy teorię Heartlandu w 1904 r.
ogłosił wybitny brytyjski geograf Halford Mackinder podczas wystąpienia w
londyńskim Royal Geographical Society. W swojej koncepcji przedstawił Eurazję jako najważniejszą cześć świata. Współcześnie wskazany przez H. Mackindera obszar obejmuje większą część obecnej Federacji Rosyjskiej oraz Europę Środkowo-Wschodnią. Wygłosił również prawo zależności geopolitycznej, głoszące, iż „ten kto panuje nad Heartlandem, panuje nad Eurazją, a ten,

14

L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2000, ss. 7-8.
Ibidem, ss. 8-9.
16
Istotny wpływ na kierunek badań F. Ratzela, E. Knappa i R. Kjellena wywarły nauki
przyrodnicze, a w szczególności teoria Charlesa Darwina.
17
L. Moczulski, op. cit., s. 11.
15
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kto panuje nad Eurazją, panuje nad światem” 18. H. Mackinder stworzył jednocześnie pewnego rodzaju model geopolityczny świata, w centrum którego była
„światowa wyspa”, czyli Eurazja.
Koncepcję Heartlandu H. Mackindera uzupełnił inny wybitny badacz, tym
razem pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, Nicolas Spykman. W latach 40.
stworzył on teorie Rimlandu, czyli pasma wybrzeży otaczającego Heartland.
Według N. Spykmana obejmuje on Europę oraz południe kontynentu azjatyckiego. Według jego przekonań, „ten, kto panuje nad pasmem Rimlandu, panuje
nad Eurazją, a kto panuje nad Eurazją, ten panuje nad światem”19.
Koncepcje Heartlandu oraz Rimlandu mają swoje odzwierciedlenie we
współczesnej światowej polityce. Okres zimnej wojny, czyli permanentna rywalizacja w drugiej połowie XX wieku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a
Związkiem Radzieckim, stanowi egzemplifikację zastosowania w praktyce
wyżej wspomnianych koncepcji. George Kennan, ówczesny ambasador Stanów
Zjednoczonych w Moskwie w 1947 r. wyraził główne cele amerykańskiej polityki zagranicznej. Podstawowym zadaniem Washingtonu na arenie międzynarodowej było realizowane polityki „powstrzymywania” ekspansjonistycznej
polityki Związku Radzieckiego oparte na ideologii komunizmu 20. Zestawiając
koncepcję Rimlandu z proponowaną przez G. Kennana koncepcją powstrzymywania, Stany Zjednoczone starały się za wszelką cenę nie dopuścić Związku
Radzieckiego do wejścia w strefę przygraniczną, czyli w strefę Rimlandu. Opanowanie tej strefy przyczyniłoby się do objęcia przez Związek Radziecki kontroli nad Eurazją.
Podział Berlina a wraz z tym i Niemiec na dwie części, czego przejawem
był słynny „mur berliński”, konflikt na Bliskim Wschodzie, islamska rewolucja
w Iranie, praska wiosna, wojna w Afganistanie oraz napięte relacje z komunistycznymi Chinami – to są tylko niektóre punkty zapalne, które stanowiły przejaw permanentnej rywalizacji miedzy Waszyngtonem a Moskwą w drugiej połowie XX wieku. Wydarzenia te ukształtowały w dużej mierze układ geopolityczny współczesnego świata, z którym mamy do czynienie po dziś dzień.
Geografia owej rywalizacji nie pozostawia zbędnych złudzeń, bowiem państwa,
w których dochodziło do konfliktu leżą w strefie „spykmanowskiego” Rimlandu – Niemcy (NRD), Czechosłowacja, Afganistan, Iran, czy też Chiny – są
państwami stanowiącymi przysłowiową strefę graniczną.
Rozpad Związku
Radzieckiego był bardzo istotnym z punktu widzenia geopolityki wydarzeniem.
18

H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstructions, Washington 1996, ss. 241-250.
19
A. G. Dugin, Osnowygieopolitiki, Moskwa 2000, ss. 14-17.
20
Vide: G. F. Kennan, American Diplomacy: 1900-1950, Chicago 1951.
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W 1991 r. okazało się, że Stany Zjednoczone wraz ze swoją liberalną, demokratyczną polityką, zostały osamotnione w światowej rywalizacji. Wybitny
amerykański politolog Francis Fukuyama w swojej słynnej książce Koniec historii i ostatni człowiek ogłosił tezę o rozpadzie zimnowojennego układu oraz
bipolarności świata21.
Rosja potrzebowała oddechu, bowiem „wyścig zbrojeń” oraz geopolityczna rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi doprowadziły do kryzysu politycznego oraz gospodarczego wewnątrz państwa. Radykalna zmiana rozwoju państwa nastąpiła wraz z przyjściem do władzy Władimira Putina. Były oficer
KGB, który swoją karierę zaczynał jako agent Związku Radzieckiego w NRD,
a następnie przy wsparciu wpływowego wówczas mera Sankt Petersburga Anatolija Sobczaka, dostał się na szczyt władzy, zastępując na stanowisku głowy
państwa Borysa Jelcyna 22 . Wtenczas geopolityka w Rosji zaczęła odgrywać
coraz większe znaczenie, zwłaszcza w kontekście budowania relacji z Zachodem. Polski analityk wojskowy i polityczny Krzysztof Boruc wyraził zdanie, iż
„marzeniem Władimira Putina jest odbudowa byłego Związku Radzieckiego” 23,
lecz jak zaznaczył „zdaje on sobie sprawę, że nie jest to możliwe w granicach
sprzed 1991 r., zwracając szczególną uwagę na obecność w ZSRR państw bałtyckich. Natomiast Białoruś, Ukraina, Armenia, Kazachstan, Turkmenistan oraz
Tadżykistan będą w taki czy inny sposób wchłonięte, ale może to przybrać różną formę24.
Osobą nadającą kształt rosyjskiej geopolityce oraz prekursorem ideologii
propagującej koncepcję „eurazjanizmu” 25 jest profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Aleksander Dugin. Jest to człowiek z najbliższego otoczenia Władimira Putina, częstokroć określany jako „nieformalny doradca” prezydenta Rosji.
Aleksander Dugin w 1997 r. wydał fundamentalne dzieło, które ukształtowało współczesną geopolitykę Federacji Rosyjskiej – Podstawy geopolityki. W
tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych Zbigniew Brzeziński publikuje
swoje dzieło zatytułowane Wielka szachownica. Obydwie książki stają się
21

Vide: F. Fukuyama, Koniec historii i ostatni człowiek, Kraków 2009.
T. Święchowicz, Imperium zła. Reaktywacja, Łódź 2014, ss.43-51.
23
Ibidem, s. 16.
24
Ibidem, ss. 16-18.
25
Rosja zajmuje większą część Eurazji, która nie dzieli się między dwa kontynenty. W
związku z tym koncepcja eurazjanizmu przedstawia naród w stosunku do przestrzeni. Teoretykiem rosyjskiego eurazjanizmu jest wybitny rosyjski geopolityk Piotr Sawicki, który w
swojej pracy „Kontynent Eurazja” wydanej w Moskwie w 1997 r. przedstawił główne założenia owej koncepcji.
22
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istotnym czynnikami wpływającymi na kreowanie się państwowych polityki
odpowiednio Federacji Rosyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Łączy je jedna
perspektywa, a mianowicie patrzenie na Eurazję jako na miejsce, gdzie będzie
się rozgrywała geopolityczna przyszłość świata. Ta wielka „euroazjatycka szachownica” w pracy zarówno Z. Brzezińskiego, jak i A. Dugina, jest pokazywana jako najważniejszy kontynent, na którym będzie się toczyła walka o światową hegemonię. Mimo owej wspólnej perspektywy patrzenia na świat, jako
wielką „geopolityczną szachownice” między dwiema pracami wybitnych
przedstawicieli geopolityki istniała fundamentalna różnica. Polegająca ona na
wyeksponowaniu dwóch zdecydowanie różniących się od siebie wizji pozimnowojennego kształtu świata. Jeśli Stany Zjednoczone w tym kontekście podążają drogą pokojowego narzucania światu swojej ideologii, to Federacja Rosyjska swoją odradzającą się ekspansjonistyczną politykę opiera na czynnościach
destabilizujących państwa znajdujące się w jej sferze zainteresowań.
Z. Brzeziński oraz A. Dugin oparli swoje rozważania na dorobku klasycznej geopolityki. Dlatego współcześnie na nowo odradza się koncepcja Rimlandu oraz Heartlandu, których główni prekursorzy – H. Mackinder oraz N.
Spykman, jak również dwójka innych wybitnych badaczy dziedziny geopolityki Alfred Mahan i Karl Houshofer – zaczynają być inaczej interpretowani i
rozumiani. Odwołując się do klasycznych przedstawicieli geopolityki warto
wspomnieć chociażby wysłanie H. Mackindera jako wysokiego brytyjskiego
komisarza na południe Rosji podczas wojny domowej w 1921 r. w celu wsparcia antybolszewickich sił, którymi kierował generał Anton Denikin. Jego wskazówki dotyczące prowadzenia polityki wobec bolszewików oraz wytyczne strategicznego ukształtowania tej części świata stanowiły podstawę książki Democratic Ideals and Reality, którą po raz pierwszy opublikował w 1942 r. H. Mackinder jako brytyjski wysłannik uzgodnił z generałem A. Denikinym, iż od
Rosją mają zostać odłączone zachodnie rejony oraz część terytoriów na południu. Celem takiego posunięcia miało być utworzenie z tym ziem „strefy buforowej”. Koncepcja ta została zaakceptowana i funkcjonuje po dziś dzień. Odwoływał się do niej chociażby Rober Kagan, wybitny amerykański geopolityk.
W swojej książce Powrót historii i koniec marzeń wskazał obrzeża Rimlandu
jako sferę, gdzie odradza się współczesna geopolityka. Postawił również tezę,
iż na tym obszarze dojdzie do zetknięcia się interesów z jednej strony Stanów
Zjednoczonych, z drugiej zaś – Federacji Rosyjskiej26. Zgodnie z teorią R. Kagana, opartą na wcześniejszym wywodzie H. Mackindera, koncepcja „państw
buforowych” obejmowała swoim zasięgiem Białoruś, Ukrainę, Południową
Rosję, Dagestan (obejmujący Kaukaz północny), Armenię, Azerbejdżan oraz
26

Zob. szerzej, R. Kagan, Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009.
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Gruzję. Miały to być bardzo słabe państwa, których istnienie zależałoby od
interesów geopolitycznych ich potężniejszych sąsiadów 27.
Oparcie się na klasycznej geopolityce nie przeszkodziło Z. Brzezińskiemu
oraz A. Duginowi wprowadzić nowe konceptualne rozwiązania niektórych problemów. Z koncepcji A. Dugina wynika chociażby tzw. „dychotomia pojęciowa”. W swojej książce Ukraina. Moja wojna. Dziennik geopolityczny rosyjski
geopolityk wskazuje na różnice w interpretacji pojęć, takich jak między innymi
separatyzm, prawa człowieka, legitymizacja, demokracja, wolność słowa, wolność mediów, dyktatura, faszyzm, multikulturalizm, rewolucja. Dychotomia
pojęciowa A. Dugina polega na tym, iż każde w wymienionych zjawisk w zależności od strony narracji jest rozumiane inaczej. Tak na przykład słowo „separatyzm” według Stanów Zjednoczonych oraz państw NATO jest prawem do
samostanowienia, samodecydowania, natomiast w tym samym kontekście to
słowo dla państw takich, jak Rosja czy też Chiny jest interpretowane jako naruszenie integralności terytorialnej. Jeśli na przykład sytuacja w Kosowo przez
Stany Zjednoczone była traktowana jako prawa narodu do samostanowienia, to
przez Rosję była ona interpretowana jako przejaw separatyzmu. Podobnie została przyjęta wojna w Czeczenii, bowiem Moskwa odebrała ją jako walkę separatystyczną, natomiast przez Waszyngton był to przejaw walki o niepodległość państwową Czeczenów. Odwrotna zaś sytuacja złożyła się podczas wojny
w Gruzji w 2008 r., gdyż dla Rosji była to walka o niepodległość Osetyńczyków oraz Abchazów, z kolei dla Stanów Zjednoczonych był to przejaw separatyzmu i pogwałcenie prawa międzynarodowego. Na Ukrainie w 2014 r. owa
dychotomia pojęciowa również znalazła zastosowanie. Aneksja Krymu, utworzenie na wschodzie państwa Donieckiej oraz Ługańskiej Republik przez Stany
Zjednoczone zostało zinterpretowano jako przejaw separatyzmu, natomiast dla
Rosji – to przejaw walki o samostanowienie ludności zamieszkującej wschodnie regiony Ukrainy28.
Współcześnie rosyjska geopolityka, przeżywająca odrodzenie, skierowana
na walkę o hegemonię światową nie stanowiłaby naszego zainteresowania,
gdyby nie fakt, iż państwa, o kontrolę nad którymi walczy dzisiaj Rosja, są
państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnym przypadkiem owej
walki, który cały czas towarzyszy nam w tle, jest kwestia Ukrainy. Odwołując
się do wspomnianej już niejednokrotnie książki A. Dugina Podstawy geopolityki warto zaznaczyć, iż Ukraina w niej jest opisana jako obszar, który stanowi

27
28

A. G. Dugin, op. cit., ss. 316-322.
A. G. Dugin, Ukraina: moja wojna. Gieopoliticzeskij dniewnik, Moskwa 2015, ss. 68-73.
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potencjalne zagrożenie dla interesów rosyjskiej geopolityki 29. Istotnym w tym
kontekście jest zainteresowanie Rosji wybrzeżem Morza Czarnego oraz półwyspem krymskim. A. Dugin twierdzi, iż podstawowym zadaniem Moskwy jest
samodzielna kontrola nad wybrzeżem czarnomorskim. Stąd tak istotnym z
punktu widzenia Rosji była aneksja Krymu. Nie tylko powrót odwiecznie rosyjskiej ziemi, jak twierdzi W. Putin, lecz przede wszystkim kontrola Floty
Czarnomorskiej, a przez to kontrola akwenu Morza Czarnego. Daje to możliwość Rosjanom do bezpośredniego zbliżenia się do granic państw Paktu Północnoatlantyckiego. Stosunek A. Dugina do Ukrainy najlepiej odzwierciedlają słowa wypowiedziane podczas wywiadu udzielonego Grzegorzowi Górnemu
dla polskiego portalu Fronda w 1998 r. w Moskwie. A. Dugin wówczas powiedział: „Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju
nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego z żadnej
formie. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie
lubimy Polaków czy Ukraińców, ale dlatego, że takie są prawa geografii sakralnej i geopolityki”30.
Wynika stąd, iż niepodległa Ukraina stanowi przeszkodę dla Federacji Rosyjskiej w realizacji jej geopolitycznych planów. Dlatego, jak twierdzi A. Dugin, zasadniczym celem jest podział Ukrainy na kilka części. Stanowi to niewątpliwie dobitną egzemplifikacje współczesnych wydarzeń na Ukrainie,
zwłaszcza w kontekście aneksji Krymu oraz wojny na wschodzie Ukrainy.
Wojna hybrydowa jako narzędzie realizacji geopolitycznych
celów Federacji Rosyjskiej
Współczesne konflikty zbrojne podlegają zmianie wraz ze zmianą środowiska społecznego w którym powstają 31. Klasyczne „clausewitzowskie” pojęcie wojny odsuwa się na drugi plan, bowiem coraz większego znaczenia nabierają wojny wewnątrzpaństwowe, prowadzone przez niepaństwowe podmioty, a
ich przebieg jest częstokroć oparty na pojedynczych wypadach woskowych
bądź też sprowadzany do stanu walki partyzanckiej. Dzisiejsze konflikty nie są
prowadzone zgodnie z przyjętymi regułami, tak, jak było to kiedyś. Nie istnieje
29

A. G. Dugin, Osnowygieopolitiki…, ss. 383-386.
G. Górny, Rosja nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego,
Fronda, 14.06.2014, <http://www.fronda.pl/a/rosja-nie-jest-zainteresowana-istnieniemniepodleglego-panstwa-polskiego,38493.html> (30.06.2018).
31
M. Pietraś, Wojna hybrydowa Rosji na wschodzie Ukrainy w kontekście współczesnych
stosunków międzynarodowych, [w:] Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach
2014-2016, red. W. Baluk, M. Doroszko, Lublin 2017, s. 13.
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moment ogłoszenia wojny, pojęcie bitwy rozstrzygającej oraz procesu podpisania paktu kończącego działania wojenne. Charakterystyką współczesnych konfliktów jest nieokreśloność oraz hybrydowość. Czym więc jest nowa wojna,
albo odwołując się do popularnego w dzisiejszych czasach określenia tego zjawiska – wojna hybrydowa?
Pojęcie „wojny hybrydowej” zostało wprowadzone do użytku po raz
pierwszy w 2007 r. przez amerykańskiego badacza Franka Hoffmana w kontekście konfliktu między Izraelem a Hezbollahem w Libanie w 2006 r. II wojna
libańska, jak określa to wydarzenie Izrael, była krótkim, bowiem trwającym
kilka tygodni, zjawiskiem intensywnych walk, po których nastąpił względny
spokój. Walki izraelsko-libańskie są prowadzone permanentnie od I wojny
izraelsko-arabskiej, która miała miejsce w latach 1948-1949, przerwami
względnego spokoju32.
Cechą charakterystyczną nowych wojen stała się asymetryczność. Na pojęcie to składa się cały szereg czynników, wśród których warto wymienić różnice motywacyjne wojujących stron, intensywność prowadzonych walk, czy też
zmienność wykorzystywanych metod walki. Szczególnie istotne w tym kontekście jest to, iż walki są prowadzone wewnątrz państw, wtedy jak konflikty międzynarodowe na ich tle praktycznie zanikają33. Motywy konfliktu opierają się
wówczas na różnicach tożsamości etnicznej grupy, a nie na chęciach ekspansjonistycznych silniejszych państw w stosunku do słabszych. Uczestnikami
konfliktów stają się nie zmilitaryzowane ugrupowania wojujące pod szyldem
określonego państwa, lecz niepaństwowe podmioty, które często wykorzystują
wojny do osiągnięcia korzyści materialnych34.
Konflikt na wschodzie Ukrainy, który trwa od 2014 r. jest w kontekście
wojen hybrydowych specyficznym zjawiskiem. Z jednej strony jest to konflikt
wewnątrz państwa ukraińskiego, w który zgodnie z twierdzeniami Moskwy, są
zaangażowani mieszkańcy wschodnich regionów Ukrainy, który można byłoby
potraktować jako walkę separatystyczną o samostanowienie narodu Donbasu 35,
natomiast z drugiej – istnieje wiele wskazań, aby traktować wojnę na wschodzie państwa ukraińskiego jako realizację ekspansjonistycznej polityki Federacji Rosyjskiej.
32

F. Hoffman, Conflict in the 21th Century. The Rise of the Hybrid Wars, Arlington 2007,
ss. 23-28.
33
H. Munkler, Wojny naszych czasów, przeł. K. Matuszek, Kraków 2004, ss. 17-21.
34
Ibidem, s. 26.
35
W tym miejscu przejawia się dychotomia pojęciowa, która została wspomniana w niniejszej pracy w kontekście rozważań dotyczących koncepcji geopolitycznych A. Dugina.
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Wojnę na Donbasie określono jako walka separatystyczna. Jest to wygodna konceptualizacja walki zwłaszcza dla Federacji Rosyjskiej. Ogólnie rzecz
ujmując pojęcie to można określić jako dążenie do samodzielnego decydowania
o swoich losach w ramach autonomii lub własnego separatystycznego państwa36. Innym zaś rozumieniem może być secesja, czyli próba oderwania części
terytorium państwa narodowego w celu stworzenia nowego państwa. W sytuacji, kiedy dążenia separatystyczne zostaną uwieńczone sukcesem, państwo macierzyste nie traci swojej identyczności, lecz zostaje okrojone terytorialnie. Z
kolei państwo separatystyczne jest nowym podmiotem na arenie międzynarodowej37. Zatem separatyzm to dążenie grupy etnicznej (narodowości) do autonomii własnego regionu integralnego w ramach państwa narodowego lub oderwania tego regionu od państwa macierzystego i utworzenie własnego państwa,
względnie zjednoczenia z macierzą w celu zapewnienia przetrwania odrębnej
tożsamości oraz zagwarantowania realizacji swoich interesów politycznych,
gospodarczych, jak również kulturowych38.
Istnieją różne rodzaje tego zjawiska, co powoduje trudności interpretacyjne, bowiem na różnych etapach rozwoju świadomości tożsamościowej oraz
poczynań separatystycznych, dążenia grupowe mogą w radykalny sposób między sobą się różnić, bowiem najpierw mogą to być dążenia autonomiczne, następnie zaś – niepodległościowe.
Problemowym jest jednak celowość walki separatystycznej. Chodzi mianowicie o to, że powstanie nowego państwa separatystycznego kosztem terytorium państwa poprzednio macierzystego wywołuje zdecydowanie mniej zamieszania na arenie międzynarodowej, niż powstanie owego państwa i przyłączenie się go do nowej macierzy. W praktyce bowiem może to oznaczać zakamuflowaną agresję jednego państwa przeciwko innemu. Zatem samostanowienie
państwa separatystycznego byłoby wykorzystane w celu przywłaszczenia terytorium innego kraju. W związku z tym społeczność międzynarodowa często nie
zgadza się na tego rodzaju poczynania wystosowując wobec podmiotu zamierzającego przyłączyć do swojego terytorium nowopowstałe państwo kary w
postaci wykluczenia ze środowiska międzynarodowego, czy też nakładając na
ten podmiot sankcje.
Zatem odwołując się do powyższych rozważań wyłania się stwierdzenie, iż
wojnę na wschodzie Ukrainy nie można zaliczyć do jednego szeregu z wojną
36

K. Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Toruń 2012, 18-19.
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M. G. Cohen, Introduction [w:] Secession: International Law Perspective, (red.) M. G.
Cohen, Cambridge 2006, s. 2.
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K. Czubocha, op. cit., ss. 21-22.
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hybrydową w klasycznej postaci. Istnieje wiele przesłanek, aby mówić o tym,
że konflikt rosyjsko-ukraiński jest instrumentalnie wykorzystywany przez Moskwę, aby osiągnąć główny cel geopolityczny, jakim jest odbudowa dawnego
imperium radzickiego.
Konflikt na linii Kijów-Moskwa przybrał w swoim wymiarze wyjątkowych cech. Jedną z nich jest fasada legalności podejmowanych działań. Pod
pozorem pomocy humanitarnej, czy też wsparcia politycznego i gospodarczego,
Rosja angażuje się w konflikt, który tak naprawdę sama wywołała. Inną zaś
sprawą jest obecność regularnych wojsk rosyjskich na wschodzie Ukrainy. Moskwa zaprzecza takim doniesieniom ze strony Kijowa, ubierając to pod szyld
ćwiczeń wojskowych, czy też bez żadnych skrupułów nie przyznaje się do swojej obecności na Donbasie. Przejawem kamuflowania swojego zaangażowania
przy aneksji Krymu oraz w wojnę na wschodzie państwa ukraińskiego jest wysyłanie żołnierzy bez żadnych oznaczeń państwowych – tzw. „zielonych ludzików”. Innym zaś przejawem aktywnego uczestnictwa Federacji Rosyjskiej na
wschodzie Ukrainy jest wykorzystywanie lokalnych struktur paramilitarnych
do walki przeciwko państwu ukraińskiemu. Działania wojenne nie są jedynym
poziomem zaangażowania Rosji w konflikcie, innym zaś poziomem tej aktywności jest wojna propagandowa skierowana do środowiska międzynarodowego
za pośrednictwem w głównej mierze stacji telewizyjnej Russia Today39.
Wspomniany w niniejszej pracy A. Dugin jest nie tylko geopolitykiem
oraz teoretykiem wojenny, jest on także wybitnym znawcą dziedziny wojen
informacyjnych. Oprócz A. Dugina na gruncie rosyjskim postacią nie mniej
ważną jeśli chodzi o prowadzenie walki informacyjnej jest Igor Panarin. Zaimplementowali oni w rosyjską sferę informacyjną amerykańską koncepcję wojen
sieciowych. Głównym założeniem owej polityki jest oddziaływanie informacyjne nie tylko na własne społeczeństwo, a przede wszystkim na ludność potencjalnie wrogich państw40. Czymże jest prowadzona po dziś dzień wojna informacyjna na wschodzie Ukrainy. Wpływ rosyjskich kanałów informacyjnych
odgrywa istotną rolę w procesie dezinformacji oraz dezorganizacji ludności
zamieszkującej wschodnią część Ukrainy. Wykorzystuje się przy tym metodę
polegającą na oddziaływaniu na społeczeństwo swojego państwa, ale także na
ludność państwa potencjalnie wrogiego, która zakłada takie modelowanie percepcji, aby owy potencjalny wróg przyjmował interesy mu proponowane jako
swoje. Wykorzystywane są w tym celu wszystkie możliwe narzędzia, takie jak
– platformy medialne oraz klasyczne działania służb specjalnych. Agentura
39
40

M. Pietraś, op. cit., ss. 27-28.
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wpływów, bowiem tak można określić ten rodzaj aktywności, realizowana poprzez dziennikarzy, naukowców liderów opinii, którzy są przede wszystkim
emiterami poglądów konkretnego państwa 41.
Z kolei ostatnią cechą wyróżniającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie jest
brak konsolidacji politycznej wewnątrz państwa. Taka sytuacja sprzyjała rozpowszechnieniu się poglądów prorosyjskich, zwłaszcza na południu i wschodzie państwa. Ukształtowały się wówczas silne prorosyjskie struktury, które
miały na celu doprowadzić do rozerwania więzi między poszczególnymi regionami państwa ukraińskiego i ułatwić przejecie kontroli politycznej w tych regionach przez zaprzyjaźnione z Moskwą osoby. W ramach zilustrowania przywołanych treści na konkretnym przykładzie warto spojrzeć na sytuację polityczną na półwyspie krymskim przed aneksją. Od 2008 r. na półwyspie funkcjonowała prorosyjska partia Russkoje Jedinstwo (Zjednoczenie Rosyjskie),
która gromadziła w swoich szeregach przedstawicieli Rosyjskiej Wspólnoty
Krymu, która z kolei była częścią Międzynarodowej Rady Rosyjskich Obywateli utworzonej w 2002 r. na zlecenie Moskwy. Na czele Rosyjskiej Wspólnoty
Krymu stał Siergiej Cekov, który po aneksji Krymu został wicemarszałkiem
krymskiej Rady Państwowej, a następnie członkiem Rady Federacji42.
Russkoje Jedinstwo zrzeszała w swoich szeregach także przedstawicieli
organizacji Sewastopol-Krym-Rosja. Członkowie tej wspólnoty w 2011 r.byli
sądzeni przez władze w Kijowie za publiczne głoszenie postulatów przyłączenia Krymu do Rosji.
Sytuacja na wschodzie państwa odbywała się za bardzo podobnym scenariuszem. W 2005 r. na Donbasie była utworzona organizacja separatystyczna
Doniecka Narodowa Republika, która została niemal natychmiast uznana przez
władze w Kijowie jako organizacja terrorystyczna. Jej głównym celem było
utworzenie republiki ze statusem autonomii w ramach państwa ukraińskiego.
Działalność organizacji wstrzymano decyzją sądu w roku 2007. Natomiast już
dwa lata później jej członkowie, którzy nie zerwali ze sobą kontaktów, zorganizowali kilka akcji protestacyjnych z hasłami federalizacji wschodnich regionów
Ukrainy. Uczestnicy tych akcji ogłosili powstanie Niepodległego Federacyjnego Państwa Rosyjskiego obejmującego Ługański, Doniecki oraz Chersoński
obwody. Członkowie owej organizacji nie dawali za przegraną, bowiem w
2012 r. otworzyli swoje przedstawicielstwo przy Euroazjatyckim Sojuszu Młodzieży w Moskwie. Ludzie związani z organizacją Doniecka Republika wspie-
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D. Timczuk, Ju. Karіn, K. Maszowiecʹ, W. Gusarow, Wtorgniennia w Ukraїnu: chronіka
rosіjsʹkoїagriesії, Kijow 2016, ss. 207-217.
42
Ibidem, ss. 9-14.
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rali Pawła Gubariowa, który w 2014 r. żądał przeprowadzenia referendum o
nadanie statusu autonomii obwodowi Donieckiemu 43.
Wartym uwagi jest także obecność w szeregach ruchu separatystycznego
na wschodzie Ukrainy przedstawicieli rosyjskiej partii Russkij Blok. Propagowała ona przede wszystkim hasła podziału terytorialnego państwa ukraińskiego. Partia ta była stworzona w tym samym celu, jak i Russkoje Jedinstwo na
Krymie – dążenie do autonomii poprzez oddzielenie od Ukrainy. W skład partii
Russkij Blok wchodzili przedstawiciele Rosyjskiego Ruchu Ukrainy.
Funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych ugrupowań zostało zabronione odpowiednią decyzją władz ukraińskich. Natomiast funkcjonują na
Ukrainie również legalne ugrupowania polityczne, które wspierają federalizację
państwa. Jednym z przykładów jest Słowiańska Partia. W swoim programie
politycznym przedstawiła ona postulat o zażegnaniu kryzysu w państwie ukraińskim poprze dołączenie do Towarzystwa państw wschodniosłowiańskich oraz
sprzyjanie utworzeniu systemu państw słowiańskich na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Warto zwrócić uwagę, iż lider owej partii Ołeksandr Łuzan
w stosunku do władz w Kijowie używa określenia „junta” 44, a nieuznany przez
społeczność międzynarodową referendum na Krymie, uważa za spektakularne
zwycięstwo Rosji.
Zakończenie
R. Kagan, amerykański badacz stosunków międzynarodowych, twierdzi, iż
Ukraina jest jednym z „państw buforowych”, terytorium którego ma znaczenie
strategiczne w walce o dominację nad światem. Walka ta jest toczona pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi z jednej strony a Rosją z drugiej. Sekretarz Rosyjskiej
Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew w wywiadzie dla „Rossijskoj Gazety”
nazwał obecną sytuację na arenie międzynarodowej „nową zimną wojną” 45. Z
jego wypowiedzi wynika, iż Ukraina jest państwem, które potrzebuje pomocy a
Rosja jako spadkobierczyni ówczesnego imperium radzieckiego, ma obowiązek
pomagać krajom, które razem z nią tworzyły ten twór państwowy. N. Patru43

S. Niemiricz, Nowa wielika gra – іszachi, і pokier, ZN.UA, 22.06.2018,
<https://dt.ua/internal/nova-velika-gra-i-shahi-i-poker-281379_.html> (30.06.2018).
44
A. Łuzan, Kijewskajachunta priznała – rasstrieł na Madanie – dieło jeje ruk, Regnum.ru,
14.10.2015,
<https://regnum.ru/news/1990601.html?fbclid=IwAR1_DQ10xLe3L65cDhtH4Tu3lj3JnCuaan8O_dSKEnGdzpN8Zwea-8-hoWY> (30.06.2018).
45
I. Jegorow, Wtorajachołodnaja, Rossyjskaja gazieta – Fiedieralnyj wypusk, nr 6507
(235), 15.10.2014, <https://rg.ru/2014/10/15/patrushev.html?fbclid=IwAR3m9Itwcq8xmb3uzBO4Ku_kSpjkAE0gOlkXyL93fuPNmYHUXJa6IpItdJw> (30.06.2018).
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szew nie omieszkał obarczyć Stany Zjednoczone winą za kryzys polityczny,
ekonomiczny oraz wojskowy na Ukrainie. Stwierdził on, iż gdyby nie Waszyngton z propagowaniem swoich liberalnych i demokratycznych ideałów,
dzisiaj Ukraina nie byłaby w rozterce, wiedząc jaką drogą podążać.
Wypowiedź N. Patruszewa stanowi dobitny przykład rosyjskiej narracji
antyamerykańskiej, która jest kierowana nie tylko do rosyjskich odbiorców, ale
także za pośrednictwem rozległych kanałów informacyjnych, do odbiorców na
całym świecie. Szerzenie propagandy tego rodzaju jest jednym z elementów
strategii walki informacyjnej Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej.
Walka informacyjna z kolei jest częścią wojny hybrydowej, wykorzystywanej
przez Moskwę jako narzędzie do osiągania strategicznych celów.
Specyficzny charakter tej wojny jest realizowany wobec państwa ukraińskiego. Współczesne zaangażowanie Rosji w konflikt na wschodzie Ukrainy
przyniosło kres wielu złudzeniom, na których w końcu XX wieku, oparto optymistyczną, liberalno-demokratyczną wizję porządku międzynarodowego,
zakładającą wspólnotę norm i interesów oraz partnerstwo w relacjach międzypaństwowych46.
Moskwa, mimo krytyki środowiska międzynarodowego, realizuje swój
ekspansjonistyczny plan wobec Ukrainy. Próbą generalną przed rozpoczęciem
działań na wschodzie państwa ukraińskiego była operacja wojskowa w Gruzji
w 2008 r. Wówczas zauważono, iż Zachód mimo „miękkich” deklaracji o narzuceniu sankcji ekonomicznych oraz wystosowania dyplomatycznych not osądzających takie posunięcie ze strony Rosji, nie zaangażował się militarnie w
ten, jak się okazało krótkotrwały, ale bardzo istotny, konflikt.
Władimir Putin wybrał dogodny moment dla ataku na Ukrainę, bowiem
państwo to znajdowało się w rozsypce po „rewolucji godności”, podczas której
Ukraińcy wyrazili swoją niechęć wobec ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowicza. W 2014 r. na Ukrainie nie było odpowiednich sił politycznych potrafiących wziąć sytuację w swoje ręce i pokierować państwem tak, aby nie dopuścić do konfliktu na wschodzie państwa. Słabość ukraińskiej elity politycznej,
którą w większości stanowią zoligarchizowane klany, przejawiła się w braku
zdecydowanych działań wobec rosyjskiego agresora. Nic więc dziwnego, że
Rosja wykorzystując taki stan rzeczy pod pozorem pomocy rebeliantom zajęła
część wschodnich regionów państwa ukraińskiego.
Moskwa współcześnie stworzyła rozbudowany system walki z Zachodem.
Jednym z elementów tego układu jest wojna hybrydowa, będąca skutecznym
narzędziem w ręku rosyjskich rządzących. Geopolityczna rozgrywka między
46

R. Kupiecki, Konflikt zbrojny na Ukrainie a bezpieczeństwo europejskiej, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 3/2015, ss. 9-10.
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Moskwą a Waszyngtonem w dzisiejszych czasach jest zjawiskiem komentowanym na całym świecie. Jednakże reakcja niektórych podmiotów, zwłaszcza w
Europie Zachodniej w tym zakresie jest wręcz zaskakująca. Istnienie oraz prężne funkcjonowanie tzw. „piątej kolumny Kremla” jest elementem geopolitycznej rozgrywki rosyjskiego przywódcy wobec Stanów Zjednoczonych 47 . Dyplomacja, propaganda oraz surowce energetyczne – wydawać by się mogło
zasadniczo różniące się od siebie elementy, ale wspólnie tworzą kartę przetargową Kremla w stosunkach z europejskimi państwami. Politycy niemieccy,
węgierscy, słowaccy, austriaccy, czy też greccy są partnerami ekonomicznymi
oraz politycznymi władz rosyjskich.
Geopolityczna rywalizacja między Waszyngtonem a Moskwą jest niczym
innym, jak rywalizacją o dominację na świecie. Ukraina zaś w tej grze jest jedynie zasobem, o który współcześnie jest prowadzona walka.
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Abstrakt:
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, a w szczególności konflikty asymetryczne (włączając działania terrorystyczne) i prowadzenie wojen hybrydowych, dotyczą również służb ratownictwa medycznego oraz systemu służby
zdrowia. Autor w swojej pracy skupia się na potrzebie wykonania studium możliwości obecnie dostępnych rozwiązań w realiach ratownictwa medycznego w
Polsce, jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przeprowadza ogólną analizę zagrożeń oraz opisuje w jaki sposób ratownictwo medyczne przeniknęło do
służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i wojska (w tym
jednostek specjalnych i wojsk obrony terytorialnej) oraz zespołów ratownictwa
medycznego.
Słowa kluczowe:
konflikt asymetryczny, terroryzm, działania ratownicze, ratownictwo
taktyczne
Abstract:
Modern safety threats - in particular with regard to asymmetric warfare (including terrorism activities) and hybrid wars - are related also to emergency
medical services and health service system with all their facilities. Author at
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this study, focused on a need to implement a dissertation of available capabilities for emergency medical services accessible in Poland and selected European Union countries. Implement general threat’s analysis and describe how
„tactical medicine” penetrated Law Enforcement, Military (including Special
Forces and Territorial Army) and Emergency Medical Services.
Keywords:
Asymmetric warfare, terrorism, rescue operations, tactical medicine

Wprowadzenie i opis problemu
W każdej sytuacji, w której w wyniku katastrof, zdarzeń naturalnych, bądź
celowego działania człowieka mamy do czynienia z rannymi, cierpiącymi
ludźmi, pojawiają się służby ratownictwa medycznego. Nie umniejszając roli
pozostałych służb, jak chociażby straż pożarna, czy różnego rodzaju formacje
odpowiedzialne za zabezpieczenie porządku publicznego (Policja, Straż Miejska etc.), to właśnie ogólnie rozumiana służba zdrowia2 będzie odpowiedzialna
za cały proces diagnostyki, transportu, leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych.
Biorąc pod uwagę pojawiające się nowe zagrożenia, służba zdrowia musi
dostosować zarówno taktykę działań ratowniczych, jak również planowanie na
etapie strategicznym. Obecnie służby ratownictwa medycznego, stojąc w obliczu nowych wyzwań w kontekście zagrożeń konfliktami asymetrycznymi, czy
możliwością wybuchu wojny hybrydowej, również muszą zmienić sposób reagowania i współdziałania z innymi służbami. Ich działania coraz częściej zaczynają przypominać zadania z zakresu ratownictwa taktycznego3 niż standardowego udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach przedszpitalnych.

2

Obecnie w Polsce nie istnieje oficjalnie pojęcie „służba zdrowia”, zastąpione przez „system ochrony zdrowia”. Z uwagi na fakt, iż artykuł stanowi analizę porównawczą działań
ratownictwa medycznego w różnych krajach Unii Europejskiej, o często odmiennej polityce zdrowotnej, pojęcie „służba zdrowia” będzie stosowane jako synonim „ochrony zdrowia”, „systemu ochrony zdrowia”, jak i „systemu opieki zdrowotnej”. Vide: Z. Nowak, G.
Holik, Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 83, 2011, ss. 15-32.
3
Ratownictwo taktyczne to zespół czynności mających na celu niesienie pomocy osobom
poszkodowanym w warunkach działań taktycznych (bojowych), bezpośrednio
zagrażających zarówno poszkodowanym, jak i ratownikom, vide: M. Czerwiński, P.
Makowiec, Podstawy Ratownictwa Taktycznego, Warszawa 2014.
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Zagrożenia i zadania zespołów ratownictwa medycznego
Nowoczesne zagrożenia są nowym wyzwaniem, z którym cywilne służby
ratownicze muszą się zmierzyć. Zagrożenia te są formami prowadzenia działań,
które mogą z powodzeniem być wykorzystane w konfliktach asymetrycznych.
Są to m.in:
1. Marauders4 Terrorist Firearms Attack (MTFA) – w wolnym tłumaczeniu Atak Terrorystyczny Maruderów z Użyciem Broni Palnej. Jest to
odpowiednik znanego terminu Active Shooter5, który opisywany jest w
głównej mierze jako działania z wykorzystaniem broni palnej, aczkolwiek obecnie do tej kategorii zalicza się również użycie broni białej
(noży, maczet, szabli etc.), jak również mechanicznych środków jakim
są pojazdy osobowe lub ciężarowe używane do taranowania ludzi (ang.
vehicle-ramming attack). W przypadku użycia broni, zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) często mogą interweniować dopiero wtedy,
gdy sytuacja na miejscu zdarzenia jest już opanowana, a funkcjonariusze odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wydadzą
pozwolenie na wejście w strefę „0”. Wyjątkiem są odpowiednio przygotowane i wyszkolone jednostki/osoby, mogące wejść w strefę bezpośredniego zagrożenia wspólnie z Policją – o czym dalej. Działania ZRM
będą opierać się na posiadanej wiedzy z zakresu udzielania pomocy
przy obrażeniach bronią palną/sieczną, a w przypadku użycia pojazdów
jako broni – z obrażeniami podobnymi do wyniku wypadków komunikacyjnych. Tyle tylko, że często na zdecydowanie większą skalę.
2. Użycie środków chemicznych/kwasu – jest dość popularną metodą zastraszania w Europie. W Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech odnotowuje się coraz wiecej tych przypadków 6. Problem jest na tyle duży, iż

4

Marauder – a person or animal that goes from one place to another looking for people to
kill or things to steal or destroy (Maruder – osoba lub zwierzę przemieszczające się z
miejsca w miejsce, z zamiarem zabicia ludzi lub kradzieży lub zniszczenia rzeczy),
Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/marauder>
(30.05.2018).
5
„Terminem Active Shooter można określić osobę lub osoby, przemieszczające się po
określonym rejonie, mające na celu zabicie lub rzadziej okaleczenie jak największej liczby
osób”, M. Czerwiński, Planowanie działań ratowniczych w sytuacji scenariusza Active
Shooter, [w:] Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie, red.
K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Warszawa 2011, s. 92.
6
Vide: A. Bartkiewicz, Londyn: Rekordowa liczba ataków kwasem w 2017 r.,
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w przypadku brytyjskim uruchomiono program skierowany szeroko do
społeczeństwa i ratowników medycznych, informujący jak radzić sobie
w przypadku, gdy zostaniemy zagrożeni środkami chemicznymi (zarówno w postaci sypkiej, jak i płynnej). Protokół REMOVE, REMOVE, REMOVE7 (pl. USUNĄĆ, USUNĄĆ, USUNĄĆ) – instruuje,
iż w przypadku podejrzenia użycia lub użycia środka chemicznego należy: USUNĄĆ się z rejonu zagrożenia; USUNĄĆ zewnętrzne powłoki
ubrania; USUNĄĆ środek chemiczny ze skóry.
Protokół ten jest szeroko rozpowszechniany na Wyspach Brytyjskich,
został opracowany i zatwierdzony przez specjalistów z zakresu zwalczania incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN – Chemical, Biological, Radiological and Nuclear)
Public Health England8, National Health Service (NHS) England oraz
British Association of Plastic and Reconstructive and Aesthetic Surgery
(BAPRAS) – zwłaszcza po nasileniu ataków z użyciem kwasu w roku
2017.
3. Zagrożenia bombowe – z oczywistych względów stanowią ogromne
wyzwanie dla służb ratownictwa medycznego, zarówno z powodu problemów z szybkim dotarciem do poszkodowanych, ale również pojawiających się wtórnych zagrożeń. Dodatkowo, użycie w ataku bombowym środków chemicznych, czy radiologicznych, mogących potęgować efekt zagrożenia, wpływa znacząco na reagowanie w tego typu incydentach. Odpowiednie planowanie (np. zabezpieczenie imprez masowych, czy plany reagowania na wypadek aktów terroru etc.) oraz
współdziałanie służb na szczeblu taktycznym i strategicznym, daje
szansę na sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczej, a w związku z
tym na uratowanie możliwie największej liczby osób.
4. Incydenty radiologiczne – rzadko spotykane, jednakże stanowiące
ogromne wyzwanie. Odnosi się to zarówno do sytuacji, które dotyczą
pozyskania elementów napromieniowanych w wyniku kradzieży (elementy technologiczne, bomby kobaltowe etc.), jak również przypadków, kiedy sprawcy używają elementów napromieniowanych do zasia<https://www.rp.pl/Przestepczosc/180129433-Londyn-Rekordowa-liczba-atakow-kwasemw-2017-r.html> (30.05.2018).
7
NHS England News, New help for ‘acid attack’ victims following recent rise in demand
for NHS help, 31.07.2017,<http://https://www.england.nhs.uk/2017/08/new-help-for-acidattack-victims-following-recent-rise-in-demand-for-nhs-help/> (30.05.2018).
8
Initial Operational Response to a CBRN Incident, Home Office, lipiec 2015,
<https://www.jesip.org.uk/uploads/media/pdf/CBRN%20JOPs/IOR_Guidance_V2_July_20
15.pdf> (30.05.2018).
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nia niepokoju, czy paniki. Wyzwanie dotyczy zarówno detekcji, rozpoznania ze strony medycznej, dekontaminacji, opieki przedszpitalnej,
transportu
do placówki medycznej i procesu
leczenia.
Różne rodzaje promieniowania odmiennie wpływają na organizm
człowieka, niejednokrotnie pierwsze objawy – np. bardzo powszechne,
jak zatrucie pokarmowe – nie pozwalają określić, iż doszło do użycia
substancji promieniotwórczych. Nie mając możliwości detekcji promieniowania, możemy w pierwszej fazie pomocy poszkodowanym bardzo łatwo pominąć najbardziej zabójczy czynnik. W ograniczeniu liczby pomyłek pomaga ciągłe zgłębianie wiedzy medycznej, a także odpowiednie zaplecze techniczne – stąd też np. szpitale brytyjskie przy
każdym wejściu na Izbę Przyjęć od strony podjazdu dla ambulansów
wyposażone są w podstawowe detektory promieniowania. Nie jest to
rozwiązanie idealne, ponieważ detektory sygnalizują wyłącznie obecność promieniowania, bez określenia jego rodzaju, co powoduje konieczność wykonania dodatkowych pomiarów, a co za tym idzie dalsze
narażenie poszkodowanych (i personelu) na promieniowanie, niejednokrotnie zabójcze.
5. Zagrożenia epidemiologiczne – możliwość komunikacji pomiędzy kontynentami, a co za tym idzie obecność w różnych miejscach, pośród
wielkiej masy osób, stanowi ułatwienie dla osób, które w sposób celowy planują rozprowadzić choroby zakaźne na szerokim obszarze. Musimy pamiętać, iż osoby zakażone (np. drogą kropelkową) przebywające w portach komunikacyjnych, mogą stanowić dodatkowe zagrożenia,
otwierając drogę epidemii na różne kierunki geograficzne. Screening
posiadany na lotniskach w minimalny sposób eliminuje osoby z zauważalnymi objawami (gorączka, wymioty, zasłabnięcia etc.), jednakże
możliwość rozprzestrzenienia choroby stanowi nadal realne zagrożenie.
Służby ratownictwa medycznego są przygotowane na wypadek zagrożenia epidemiologicznego, jednakże, z uwagi na niejawność procedur,
trudno określić czy cały proces: opieka przedszpitalna→szpital, jest należycie zabezpieczony.
6. Zagrożenia bronią chemiczną – są to bardzo rzadkie incydenty. Ostatni,
nagłośniony medialnie przypadek, dotyczył zatrucia byłego szpiega rosyjskiego i jego córki. Incydent miał miejsce w miejscowości Salisbury
(Hrabstwo Wiltshire) w Wielkiej Brytanii9. W wyniku celowego dzia9

Two critical after Salisbury substance 'exposure', <http://www.bbc.co.uk/news/ukengland-wiltshire-43289194> (30.05.2018).
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łania bojowym środkiem chemicznym otruło się co najmniej 5 osób (cel
ataku, jego córka, policjant udzielający pomocy i dwóch członków
ZRM). Trzy osoby hospitalizowano i, mimo iż opuściły szpital, wymagają one długotrwałego leczenia. Zagrożenie bronią chemiczną lub
środkami fosforoorganicznymi jest niezwykle niebezpieczne. W momencie, kiedy służby medyczne orientują się, że mają do czynienia ze
środkiem chemicznym, jest zazwyczaj za późno aby pomóc poszkodowanemu, a sam środek stanowi zagrożenie również dla ratowników.
Służby ratownictwa medycznego zabezpieczone są jednak w procedury
i środki, które w minimalny sposób powinny zabezpieczyć personel
medyczny. Jednym z elementów jest protokół STEP 123 PLUS (STEP Safety Triggers for Emergency Personnel)10, który wskazuje potrzebę
rozpoznania potencjalnie niebezpiecznego miejsca zdarzenia pod kątem
zagrożeń dla ZRM. „Step“ w języku angielskim oznacza „krok“ i pod
tym kątem rozważamy, jaki bezpieczny dystans dzieli nas od ewentualnego zagrożenia. Poniżej w języku polskim postaram się przybliżyć zasadę działania ww. protokołu:
STEP 1 – jedna osoba, niezdolna do współdziałania/nieprzytomna bez
oczywistej przyczyny: podejść i rozpocząć działania wg standardowego
protokołu;
STEP 2 – dwie osoby, niezdolne do współdziałania/nieprzytomne bez
oczywistej przyczyny: podejść z ostrożnością i rozpocząć działania wg
standardowego protokołu;
STEP 3 – trzy osoby lub więcej na niewielkiej przestrzeni, niezdolne do
współdziałania/nieprzytomne bez oczywistej przyczyny: zachować
szczególną ostrożność i rozpocząć PLUS;
PLUS – rozważ, jakie czynności powinieneś podjąć, żeby uratować życie, wykorzystując poniższe zasady:
- Ewakuacja – ewakuuj wszystkich z rejonu zagrożenia;
- Komunikacja i porada – wydanie medycznych zaleceń i zapewnienie osób przebywających w strefie zagrożenia o uruchomieniu systemu reagowania (pomoc w drodze);
- Zdjęcie odzieży;
- Dekontaminacja – przeprowadzenie suchej dekontaminacji (np.
zdjęcie ubrań z poszkodowanego).
Oprócz protokołów, ZRM wyposażone są w zestaw autostrzykawek z
atropiną i pralidoksyną (Nerve Agent Kit) na wypadek użycia gazów
bojowych lub środków fosforoorganicznych.
10

Home Office: Initial Operational Response to a CBRN Incidents, July 2015.
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7. Samobójstwa chemiczne11 – pojawiające się od kilku lat zagrożenie z
powodzeniem może być wykorzystane jako element pułapki dla służb
ratowniczych. Użyte w samobójstwach chemicznych środki są ogólnodostępne i szansa wykorzystania ich obecnie jest dość duża. Popularność tych środków jest związana z ich skutecznością, stąd narastające
ryzyko. Członkowie ZRM, bez względu na rodzaj zgłoszenia, muszą
mieć pełną świadomość sytuacyjną. Dzisiejsze zagrożenia powodują, że
musimy zwracać uwagę na wszystkie czynniki od momentu dojazdu do
miejsca zdarzenia, w trakcie przemieszczania się w kierunku pacjenta
(np. wykorzystując posiadane zmysły musimy skupić się na najważniejszym: co widzę, co czuję, co badam), podczas badania i transportu. Na
każdym etapie zaobserwowanie nowych elementów, jak chociażby intensywny zapach, którego nie było – powinien być elementem ostrzegawczym.
8. Medycyna Zza Barykady - czyli zdalne udzielanie pomocy medycznej
w przypadku scenariusza zakładniczego12. Wyzwanie dla służb ratownictwa medycznego, które brzmi dość prosto, jednakże jest trudnym do
przeprowadzenia procesem. Nie tylko wymaga doskonałej współpracy
z agresywną, często niewspółpracującą osobą/sprawcą, przekazywania
w precyzyjny sposób informacji o konieczności wykonania (zdalnie)
niektórych procedur ratujących życie, ale również wymaga skupienia
się wyłącznie na roli ratownika – nie wchodząc w kompetencję i rolę
negocjatora. Mimo wszystko, od osoby prowadzącej pomoc – ratownika medycznego/paramedyka – oczekuje się również zadawania pytań w
taki sposób, aby bezpiecznie pozyskać informacje taktyczne – niezbędne w dalszej operacji uwolnienia zakładników. Stany Zjednoczone posiadają wyspecjalizowanych paramedyków (Tactical Medic), którzy na
co dzień współpracują z negocjatorami policyjnymi. Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym,
jedną z konkurencji zawodów była właśnie „Medycyna zza Barykady”13. Zespoły z Polski i innych krajów musiały przeprowadzić prosty
instruktaż z zakresu tamowania krwotoku, jednakże większość uczestników postanowiła wejść w rolę negocjatora, co spowodowało utratę
11

Samobójstwo chemiczne – samobójstwo z wykorzystaniem domowych środków chemicznych. Vide: Chemiczne samobójstwo – zagrożenie dla ratownika, <http://kryzysowo.pl/chemiczne-samobojstwo-zagrozenie-dla-ratownika/> (30.05.2018).
12
M. Czerwiński, Medycyna Zza Barykady, „SPECIAL OPS”, Nr 1/2015, ss. 46-49.
13
Idem, Wiedza w praktyce - Medycyna zza barykady, „NA RATUNEK”, Nr 4/2012, ss. 23-27.
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zaufania sprawcy i zerwanie negocjacji. Praca paramedyka/ratownika
medycznego w większości polega na zbieraniu i analizowaniu informacji, które pozwolą na podjęcie właściwej decyzji odnośnie leczenia.
Umiejętności z zakresu negocjacji są jednak dodatkowym atutem, tak
więc wykorzystanie wykwalifikowanych osób w sytuacji zagrożenia
scenariuszem zakładniczym, może być jednym z kluczowych elementów.
Zagrożeń współcześnie występujących jest coraz więcej, stąd potrzeba doskonalenia umiejętności i planowania wykorzystania ZRM na innym, niż dotychczas poziomie. Jednym z elementów podnoszenia kwalifikacji ratowników
i zwiększania skuteczności reakcji na zagrożenia jest chociażby wymiana doświadczeń z innymi służbami, agencjami i instytucjami.
JESIP14 jako doktryna/program organizujący współdziałanie pomiędzy
służbami
Próba ujednolicenia organizacji działań ratowniczych i opracowanie
sprawnego współpracowania pomiędzy wieloma służbami i instytucjami jest
trudnym wyzwaniem. Brytyjskie doświadczenia wykazały bardzo dużą korelację pomiędzy doskonałą i płynną współpracą służb, a przeżywalnością poszkodowanych, zarówno w zdarzeniach „tradycyjnych“, jakimi są pożary, jak i w
przypadku nowych zagrożeń, np. zamachów bombowych. Na podstawie wielu
doświadczeń w latach 2012-2014 podstawowe służby brytyjskie: Policja, Straż
Pożarna i Pogotowie Ratunkowe wspólnie opracowały Joint Emergency Service Interoperability Principles (Zasady Współdziałania Połączonych Służb Ratowniczych – JESIP). Zasady te przekuto w program, który kształtuje rozwój
współdziałania pomiędzy służbami, wyznaczając jednocześnie ramy odpowiedzialności i zależności kompetencyjne15. Na podstawie wspólnych prac ustalono m.in. IOR – Initial Operational Response (Wstępne Reagowanie Operacyjne) oraz wyznaczono „5 Zasad” zapewniające prawidłowe współdziałanie:
1. Co-locate – dotarcie na miejsce i nawiązanie kontaktu z osobą dowodzącą akcją ratunkową;
2. Communicate – komunikacja z użyciem prostego języka (zapewnienie
jasnego przekazu);
14

JESIP - Joint Emergency Services Interoperability Programme, <https://jesip.org.uk/home>
(30.05.2018).
15
JESIP - Joint Doctrine: The Interoperability Framework, Wydanie 2, lipiec 2016,
<https://www.jesip.org.uk/uploads/media/pdf/JESIP_Joint_Doctrine-The_Interoperability_Framework_[edition_2-July-2016].pdf> (30.05.2018).
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3. Co-ordinate – prowadzenie działań/koordynowanie działań przez wiodącą w zwalczaniu danego zagrożenia służbę; potrzeba przekazu informacji i wspólnych odpraw;
4. Jointly Understand Risk – przekazywanie informacji do innych służb na
temat spodziewanego ryzyka/zagrożeń, mających wpływ na dalsze
prowadzenie akcji; przewidywany ewentualny negatywny efekt i podjęcie wspólnej decyzji odnośnie likwidacji skutków zdarzenia;
5. Shared Situational Awareness – bieżące wykorzystanie wpływających
informacji z wykorzystaniem procedury METHANE16 oraz Joint Decision Model17 (Modelu Decyzji Połączonych).
METHANE jest akronimem wykorzystywanym do przekazywania informacji o zdarzeniu, gdzie poszczególne litery oznaczają:
- M – MAJOR INCIDENT (DUŻE ZDARZENIE) – M może być poprzedzone potwierdzeniem (CONFIRM) lub określeniem Potencjalny/Niezweryfikowany (STANDBY). Na tym etapie podaje się datę i
czas zdarzenia. Jeśli zdarzenie nie mieści się w ramach Akcji Ratowniczej/Zagrożenia na dużą skalę, komunikaty podaje się od litery „E”;
- E – EXACT LOCATION – dokładna lokalizacja (jeśli możliwe z użyciem koordynatów GPS);
- T – TYPE OF INCIDENT – rodzaj zdarzenia (np. powódź, pożar, wybuch etc.);
- H – HAZARDS – zagrożenia (opary chemiczne, strzelanina, inne zdarzenia i ich potencjalny wpływ etc.)
- A – ACCESS – dostęp do miejsca zdarzenia, problemy, kierunki dotarcia (np. autostrada);
- N – NUMBER OF CASUALTIES – ilość poszkodowanych, rodzaj obrażeń, status (użycie w segregacji priorytetów P1, P2, P3, DEAD – nieżywy);
- E – EMERGENCY SERVICES – jakie służby ratownicze są wymagane
do działań i w jakiej ilości powinny być zadysponowane.
Na podstawie przytoczonych dokumentów można poznać podstawowe podejście do zabezpieczenia operacji ratowniczych na dużą skalę, a w szczególności operacji prowadzonych w przypadku użycia środków chemicznych, biologicznych, radiacyjnych oraz w sytuacji MTFA. Przy opracowaniu powyższych dokumentów wykorzystano procedury, które sprawdzają się w przypad16
17

Ibidem, s. 9.
Joint Decision Model, <https://www.jesip.org.uk/joint-decision-model> (30.05.2018).
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kach wychodzących ponad standardowe działania podmiotów zajmujących się
ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Elementy, które
wykorzystano, to m.in.:
- Identyfikacja zagrożenia – stanowi kluczowy element dalszych działań
i wyznacza wiodącą służbę;
- Współdziałanie – wskazuje podmioty skierowane/niezbędne do usunięcia zagrożenia i usuwania jego skutków;
- Szybkie i efektywne działanie – uruchomienie i zadaniowanie odpowiednich sił i środków w jak najszybszym czasie, w celu uratowania
jak największej liczby osób i usunięcia zagrożenia;
- Działanie w strefie wysokiego ryzyka – utworzenie (w zależności od
zagrożenia) odpowiedniego komponentu złożonego ze służby wiodącej
i służb wspierających. W zależności od zagrożenia mogą to być Policja
lub Straż Pożarna, czy Pogotowie Ratunkowe.
Kompleksowe rozwiązania zespołów ratownictwa medycznego
na przykładzie systemu brytyjskiego
Aby przybliżyć działanie doktryny przedstawionej powyżej, pozwolę sobie
przedstawić, na przykładzie Wielkiej Brytanii, system ratownictwa medycznego wykorzystywany szeroko do działania zarówno w warunkach standardowych wezwań, jak również podczas sytuacji nadzwyczajnych:
- First Aider/EOC (Emergency Operation Center) – osoby udzielające
pierwszej pomocy, bardzo często świadkowie zdarzenia. Dzięki pomocy dyspozytora pozostają w stałym kontakcie i udzielają pomocy poszkodowanej osobie. Przekazują informacje o statusie osoby poszkodowanej, są na bieżąco informowane o postępach w dotarciu ZRM na
miejsce zdarzenia. Mogą wykorzystać AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) zgodnie z podawanymi instrukcjami;
- Community First Responder – wolontariusze, przeszkoleni i wyposażeni przez Trust (Regionalny Oddział Pogotowia Ratunkowego). Mobilni
dzięki własnemu bądź dostarczonemu pojazdowi. Operujący w lokalnej
społeczności, znający okolice – bardzo przydatni w rejonach, gdzie dotarcie ZRM wymaga więcej czasu i jest logistycznie skomplikowane.
Przeszkoleni w niesieniu pierwszej pomocy i kontynuowaniu działań
ratowniczych do przyjazdu ZRM;
- RRV (RAF, F&R) - Rapid Response Vehicle – Dedykowany zespół na
bazie pojazdu osobowego (kombi) z ratownikami Royal Air Force
(Królewskich Sił Powietrznych) lub strażakami (Fire & Rescue). Wy-
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posażeni w podstawowy sprzęt ratujący życie, udzielający pierwszej
pomocy;
- SRV (Rapid Response Vehicle/Solo Rescue Vehicle) – pojedynczy paramedyk lub technik – przemieszczający się pojazdem osobowym typu
kombi, w którym posiada odpowiedni sprzęt medyczny pozwalający na
podjęcie zaawansowanych czynności ratowniczych. Bardzo dobre źródło rozpoznania i rozpoczęcia zaawansowanych czynności w sytuacji
zagrożenia życia;
- DMA (Double Manned Ambulance) – Zespół Ratownictwa Medycznego złożony z klinicysty – paramedyka lub technika i kierowcyratownika (ECA – Emergency Care Assistant). Podstawowa jednostka
ratownicza, wyposażona w sprzęt dedykowany do zabezpieczenia poszkodowanego i jego transport do placówki leczniczej;
- HEMS – Helicopter Emergency Medical Service (śmigłowcowe zespoły mobilne) –zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z lekarzem i
paramedykiem (ze specjalizacją) na pokładzie śmigłowca lub w przypadku złych warunków atmosferycznych w postaci mobilnego zespołu
na bazie dedykowanego pojazdu osobowego (typu kombi)18.
Specjalizacja
W przypadku podstawowych działań z zakresu udzielania pomocy medycznej wykorzystuje się powyższe jednostki. Niestety w sytuacjach niekonwencjonalnych, również w warunkach działań asymetrycznych, konieczne jest
czasami wykorzystanie ratowników z daną specjalizacją. Są to m.in.:
- SORT – Special Operations Rescue Team (CBRN) – jednostki te stanowią ratownicy specjalnie przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy
w scenariuszach z użyciem środków: chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych – paramedycy i kierowcy-ratownicy. Mogą wspólnie z ratownikami ze Straży Pożarnej nieść pomoc poszkodowanym w strefie bezpośredniego zagrożenia, mogą przeprowadzić ba18

Association of Air Ambulances – Stowarzyszenie Ambulansów Powietrznych zrzesza
śmigłowcowe zespoły ratownicze (HEMS – Helicopter Emergency Medical Srvices) z całej
Wielkiej Brytanii. Zadaniem Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie tych niezależnych
jednostek w osiągnięciu statutowych celów. W większości właścicielami jednotek
śmigłowcowych są to Fundacje (Charity) lub Stowarzyszenia. W części z nich z powodu
nieltnej pogody zespół śmigłowca dojeżdża z lekarzem i paramedykiem na miejsce
zdarzenia dedykowanym samochodem. Association of Air Ambulances <https://associationofairambulances.co.uk> (30.05.2018).
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danie, zdiagnozować, przeprowadzić segregację poszkodowanych,
wdrożyć postępowanie lecznicze jeszcze przed opuszczeniem strefy zagrożenia. W wyniku tych działań większa liczba poszkodowanych ma
szansę na przeżycie;
- AIT – Ambulance Intervention Team (Zespół Interwencyjny Pogotowia) – klinicyści (paramedycy i technicy) posiadający odpowiednie
przeszkolenie (CBRN), przygotowani do działania wspólnie z funkcjonariuszami Armed Police (Uzbrojonej Policji) w przypadku scenariusza
MTFA. Wyposażeni w balistyczny sprzęt ochronny (kewlarowy hełm,
gogle ochronne, kamizelka kuloodporna) i sprzęt medyczny pozwalający na zabezpieczenie podstawowych obrażeń spodziewanych w sytuacji
scenariusza MTFA;
- HART – Hazardous Area Rescue Team19 (Zespół Ratowniczy w Strefach Niebezpiecznych) – wyodrębniony ze struktur Pogotowia Ratunkowego specjalny oddział (NARU – National Ambulance Resilience
Unit), przygotowany do działań ratowniczych w strefach niebezpiecznych. Członkowie oddziału przygotowani są do działań w ograniczonych przestrzeniach, katastrofach strukturalnych i naturalnych. Dzięki
specjalistycznym pojazdom posiadają możliwości dotarcia do poszkodowanych znajdujących się w trudnym terenie, zabezpieczenia ich,
ewakuacji w bezpieczne miejsce, celem przekazania dla ZRM. Oczywiście w momencie wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
wspólnie z Policją i Strażą Pożarną realizują podstawowe działania.
Przykłady realizowanych w Polsce ćwiczeń/szkoleń
W Polsce od 2007 r. stopniowo wprowadzano do systemu ochrony zdrowia
elementy powiązane z nowoczesnymi wyzwaniami dla ZRM, występującymi
na świecie. Implementując te zagadnienia nietrudno było zorientować się, że są
to wyzwania kompletnie inne od ówczesnych polskich realiów i oczekiwań
stawianych służbom medycznym. Odczucia te można było zaobserwować
szczególnie podczas międzynarodowych zawodów, zwłaszcza w podsumowaniach ze strony samych uczestników, co ciekawe, nie tylko z Polski. Przykładem takim może być ekipa ratowników z Norwegii, którzy po konkurencji Active Shooter20 stwierdzili, iż takie szkolenia powinny być przeprowadzane czę19

NARU Interoperable Capabilities, <https://naru.org.uk/naru-compliance-qualityassurance-cqa/cqa-interoperable-capabilities/> (30.05.2018).
20
M. Czerwiński, Wiedza w praktyce: Rola zespołu ratownictwa medycznego w przebiegu
scenariusza Active Shooter, „NA RATUNEK”, Nr 5/2012, ss. 9-14.
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ściej. Warto podkreślić, iż ratownicy ci mieli brali udział w ratowaniu ofiar
ataku bombowego w Oslo i późniejszej masakry na wyspie Utoya.
Szkolenia, czy to w formie konkurencji na mistrzostwach, czy jako forma
odrębnego – dedykowanego ćwiczenia, dotyczyły również służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, czy instytucji odpowiedzialne za ochronę
najważniejszych osób w państwie.
Warto podkreślić, iż szkolenia z zakresu Medycyny Zza Barykady były
wprowadzone początkowo bardziej jako ciekawostka niż tzw. potrzeba chwili.
Bardzo pozytywny odbiór szkolenia zarówno przez ratowników, jak i członków
jednostek specjalnych Policji wykazał, że istnieją braki w procedurach i wyszkoleniu, a jednocześnie ogromny potencjał do wykorzystania, który w połączeniu z odpowiednią wiedzą daje wysoce efektywną kombinację.
Ciekawym wyzwaniem było m.in. wspólne ćwiczenia ZRM z ówczesnym
Biurem Ochrony Rządu (BOR – obecnie Służba Ochrony Państwa) w zakresie
współdziałania w sytuacji zamachu na ochranianą osobę w warunkach taktycznych uniemożliwiających wykorzystanie własnego zaplecza medycznego (zespołu medyczny BOR). W takim przypadku funkcjonariusze BOR musieli skorzystać z ZRM świadczącego usługi w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego21. Wyzwaniem dla ratowników było nie tylko dotarcie do poszkodowanego VIP’a (procedury bezpieczeństwa), ale również postępowanie narzucone przez oficera BOR odpowiedzialnego za ochronę VIP.
Podsumowanie
Sytuacje przedstawione w niniejszym opracowaniu jedynie zarysowują
tematykę zagrożeń dla zespołów medycznych oraz prób przeciwdziałania im.
Pojawiające się nowoczesne wyzwania, nowe elementy mogące zostać wykorzystane w konflikcie asymetrycznym, zawsze zaskakują swoim zasięgiem,
ogromem zniszczeń, nieprzewidywalnością skutków. Obejmują często niezbadane obszary i dotykają mało powszechnej tematyki – przykładowo, tuż po
ataku w Salisbury autor dopytywał brytyjskich Paramedyków czy spodziewali
się zagrożenia w postaci styczności z chemicznym środkiem bojowym – żaden
nie odpowiedział twierdząco. A jednak, o czym trzeba pamiętać, zdarzenia to
miało miejsce w centrum Wielkiej Brytanii, w przestrzeni cywilnej.
Niewątpliwie omawiane w niniejszej publikacji problemy i wyzwania stanowią obszary, które nadal często są pomijane zarówno na etapie planowania
zarówno taktycznego, jak i strategicznego. Fakt, iż wyzwania te występują sto21

M. Czerwiński, Współdziałanie, „SPECIAL OPS”, Nr 4/2013.
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sunkowo rzadko nie znaczy, że nie pojawią się w nasilonej liczbie najbliższej
przyszłości. Niestety, wtedy na organizację odpowiednich struktur może być za
późno.
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Abstrakt:
Artykuł przybliża kwestię rosyjskiej wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie i
jej agresywną strategię manipulowania obrazu Ukrainy na świecie. Autorzy
zagłębili się w problem ujawniając rosyjską ingerencję w wewnętrzne sprawy
Ukrainy. Autorzy są zdania, iż agresja Rosji popierana jest ideologicznie
przez wszystkie kraje tzw. rosyjskiego świata. W artykule podkreślono, że
wspominany „rosyjski świat”, ustanowiony na początku XXI w., jest nawiązaniem ideowym do tradycji panslawistycznego panowania w Europie. Zdaniem
Autorów wojna hybrydowa prowadzona przeciwko Ukrainie od 2014 r. jest
wyrazem realizowania idei „rosyjskiego świata”, a agresywna działalność
Rosji stanowi zagrożenie dla sąsiednich państw i społeczności międzynarodowej

1

Prof. dr hab. Yuri Makar, politolog, historyk, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Wydziale Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza. Email: y.makar@chnu.edu.ua
2
Dr Ludmila Novoskoltseva, politolog, docent Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa
Szewczenki w Ługańsku

186 | S t r o n a

Słowa kluczowe:
Rosyjski świat, wojna hybrydowa, fałszywe republiki ludowe, prawosławie,
sfera wpływów, Małorosja, Wielkorosja, Noworosja, kryzys ukraiński,
Abstract:
The article discloses Russia’s hybrid warfare against Ukraine and its belligerent strategy to manipulate the Russians’ vision of Ukraine. The authors critically delved into the problem of Russia’s justifying its aggression and interference in the internal affairs of Ukraine. The authors are convinced that Russia’s
undeniable aggression was urged by the Russian World’s ideological and political practices. The authors emphasized that the Russian world, being officially
established in early 21st century, developed and adjusted its tradition of pan
Slavic domineering, which was propagated so far as in early 19th century. The
authors as well as other scholars draw the conclusion that the Russia’s aggression against Ukraine, waged out as a hybrid warfare in 2014 and resulted in
the Russian World ideology, which main target is Ukraine, but, what is more
important, Russia’s hybrid war poses the threat to both neighboring counties
and the international community.
Keywords:
the Russian world, hybrid war, fake people’s republics, Orthodoxy, sphere of
influence, Little Russia, Great Russia, New Russia (Novorossiya), Ukraine crisis
Uwagi wstępne
Problem stosunku Rosji i społeczeństwa rosyjskiego do Ukrainy i społeczeństwa ukraińskiego ma długą historię i nie sposób odnieść go jedynie do
współczesnych wydarzeń. Rozwój Rosji jako mocarstwa odbywał się kosztem
Rosja podboju narodów sąsiednich oraz podporządkowania sobie ich terytoriów. Nie sposób w krótkim artykule skrótowo choćby przybliżyć proces
kształtowania się imperium rosyjskiego w czasie przestrzeni – autorzy niniejszego szkicu chcieliby skupić się wyłącznie na trudnym odcinku współczesnych relacji rosyjsko-ukraińskich. Intencją autorów jest przybliżenie rosyjskiej
interpetacji wojny jaką prowadzi Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie,
przedstawianej na zewnątrz jako ukraińska wojna domowa. Bezsporne fakty
przeczą tej tezie. Złamanie memorandum Budapesztańskiego z 1994 r. i zagarnięcie Krymu, wsparcie ochotnikami, bronią i dowództwem marionetkowych
republik ludowych stworzonych w częściach obwodów donieckiego i ługań-
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skiego – zadają kłam rosyjskiej propagandzie. Co oczywiste, pomija ona realne
cele Rosji, które zakładają gospodarcze, polityczne, wojskowo-techniczne,
kulturowe i w końcu moralno-psychologiczne podporządkowanie Ukrainy. W
perspektywie czasowej rosyjscy stratedzy przewidują trwały podział Ukrainy
na niesuwerenne i podporządkowane Rosji części.
Ideologiczne uzasadnienie prawa ingerencji w sprawy wewnętrzne
Ukrainy
W celu uzasadnienia swoich pretensji do Ukrainy dzisiejsza Rosja korzysta
ze znanych z historii szablonów. Kluczem do zrozumienia rosyjskiej narracji
jest rosyjska doktryna geopolityczna – russkij mir. Za jej autorów uważani są:
Piotr Szczedrowicki, Jefim Ostrowski, Gleb Pawłowski, Walerij Tiszkow i inni.
Wyżej wymienieni intelektualiści rosyjscy zapoczątkowali proces formowania
tej doktryny tuż po rozpadzie Związku Sowieckiego na początku lat 90. XX w.
Były urzędnik administracji Kremla i kurator projektu Noworosja Borys
Rappoport uważa, pojęcie russkij mir wprowadził do języka potocznego w roku
2005 wprowadził naczelny ideolog Kremla – Władysław Surkow. Dwa lata
później, 21.06.2007 r. Władimir Putin założył fundację właśnie pod nazwą
Russkij mir – organizację stawiającą sobie za cel popularyzację rosyjskiego
języka oraz kultury, jak również wsparcie programów nauczania języka rosyjskiego w obcych krajach3.
Na pozór fundacja stawia przed sobą uczciwe cele. Naprawdę jednak geopolityczna doktryna russkiego mira ma na celu coś innego. Według analityków,
nie tylko ukraińskich, służy ona jako ideologiczna platforma dla historycznego
rewanżu – agresji wojskowej w celu odbudowy Rosji w granicach ZSRR przed
rokiem 1991 i odbudowy rosyjskiej strefy wpływu złożonej z krajów kolonialnych oraz satelitów w Europie, Kaukazie Południowym i Azji Środkowej.
Zdaniem wielu badaczy, russkij mir jest jedną z prób tworzenia utopijnego
rosyjskocentrycznego wschodnio-słowiańskiego bieguna cywilizacyjnego jako
alternatywy dla integracji euopejskiej. Nieco wcześniej russkij mir uważano za
neokolonialny szowinistyczny projekt lub koncepcję przestrzeni cywilizacyjnej,
opierającej się na trzech filarach:
- prawosławiu;
- kulturze rosyjskiej a szczególnie języku rosyjskim;

3

Szerzej zob. Russkij Mir, <https://russkiymir.ru/> (01.12.2018).
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- źle zakamuflowanym absolutyzmie (dyktaturze) rozumianym jako
wspólna pamięć dziejowa i wspólna wizja rozwoju społecznego 4.
Russkij mir stał się ideologicznym fundamentem budowy Sojuszu Euroazyjskiego, co w rzeczywistości oznacza odbudowę byłego ZSRR w nowych
realiach, z istotną składową – lojalną prorosyjską Ukrainą. Z biegiem czasu
russkij mir przybrał formę bezpośredniej agresji wojskowej przeciwko Ukrainie
„dla obrony ludności rosyjskiej i rosyjskojęzycznej”. Ma to ścsły związek z
szerzoną w kręgach szowinistycznych Rosji koncepcją zjednoczenia narodó
ukraińskiego oraz białoruskiego z rosyjskim w trójjedyny naród rosyjski. Nie
bez przyczyny jeden z twórców koncepcji russkiego mira Walerij Tiszkow
podkreślił, że „właśnie język rosyjski oraz rosyjska czy sowiecka rosyjskojęzyczna kultura wraz z pamięcią historyczną jednoczą i konstruują ten świat” 5.
Wśród rosyjskich teoretyków russkiego mira pierwszorzędną rolę odgrywa
Aleksander Dugin – znany filozof, politolog, geopolityk. Zdaniem Dugina,
terytorium wschodniej Ukrainy, czyli Noworosji (w rozumieniu Dugina terytorium to obejmuje obwody doniecki i ługański), Krymu i Okręgu Odeskiego
zamieszkują ludzie należący do różnych grup etnicznych: Małorusini oraz
Wielkorusini (czyli Ukraińcy i Rosjanie). Kwestia zasadniczych różnic pomiędzy nimi nie wynika z pochodzenia etnicznego, lecz wyłącznie z historycznego
wyboru cywilizacyjno-kulturowego. Na terenach położonych na wschód od
linii Dniepru przeważa orientacja na russkij mir, co w sferze politycznej i geopolitycznej oznacza sojusz z Moskwą. Jako przykład Dugin podaje, że ludność
zamieszkująca te tereny opowiadała się zawsze przeciwko NATO. Wbrew rzeczywistości, Dugin stwierdza, że ziemie te i zamieszkujące je społeczności
stanowiły i stanowią część Wielkiej Rosji6.
Na Ukrainie Zachodniej, jak twierdzi Dugin, dominuje z kolei tożsamość
geopolityczna galicyjsko-wołyńska bardzo starej proweniencji historycznej.
Między russkim mirem, a galicyjsko-wołyńskim modelem tożsamości, świadomości historycznej i orientacji geopolitycznej dochodzi do kolizji. Ukraina,
zdaniem Dugina, podobna jest do Szwajcarii, gdzie połowa kantonów jest katolicka, a połowa protestancka, istnieją ponadto wspólnie prowincje niemieckie,
francuskie i włoskie. Inne podobieństwo Dugin dostrzega porównując Ukrainę
do Belgii, która dzieli się na część flamandzką i walońską. Gdyby któraś z tych
tożsamości zaczęła dominować, wymienione rozpadłyby się na części. Według
wizji Dugina, także Ukraina rozpadnie się na części, ponieważ jej zachód chce
narzucić swoją wizję tożsamości historycznej i swoją orientację geopolityczną
4

Ibidem.
W. A. Tishkov, Russkiy mir: smysl i strategii, „Strategiya Rossii”, 2017, No 7, ss. 5-15.
6
Ibidem.
5
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wschodowi. Przed Ukrainą istniała szansa zbudowania silnego państwa, jednak
rządzącym Ukrainą elitom zabrakło historycznej odpowiedzialności. Nie przejawiali jej ani Leonid Kuczma, ani Wiktor Juszczenko, ani nawet Wiktor Janukowycz. Jeszcze mniej historycznej odpowiedzialności mają obecne neonazistowskie władze, których poczynania doprowadzą do tego, że Ukraina jako
państwo przestanie istnieć. Odłączenie okręgów wschodnich od Ukrainy jest i
będzie uzasadnione historycznie. Rosjanie tolerowali Ukrainę, dopóki istnieniu
russkiego mira nie groziło unicestwienie7.
W zaistniałej sytuacji geopolitycznej, jak przewiduje Dugin, część Centralna i Zachodnia Ukrainy zdecydują o wyjściu z russkiego mira i wybiorą orientację prozachodnią. W takim wypadku, Rosja będzie zmuszona pogodzić się z
tym faktem. Jednak żadną miarą Rosja nie może doprowadzić do utraty wpływów politycznych i kulturowych na linii od Odessy do Charkowa8.
Można by w tym miejscu przytoczyć jeszcze wiele przykładów rosyjskiej
argumentacji, traktującej russki mir jako założenię ideologiczno-teoretyczne i
życiową konieczność. Należałoby również wspomnieć o krytyce russkiego mira na Ukrainie i poza jej granicami. Wśród ukraińskich uczonych i publicystów
problem russkiego mira i jego złowrogiej roli dla przyszłości Ukrainy badają
Pawło Bohućkyj, Ołeksij Wołowycz, Andrij Jermołajew, Ołeksandr Łewczenko, Mychajło Paszkow, Hryhorij Perepełycia, Mykoła Polikowśkyj, Anatolij
Prytuła, Anatolij Raczok, Ihor Ruszczenko, Yurij Radkoweć, Mychajło Trebin,
Wołodymyr Fesenko, Bohdan Juśkiw i inni. Jedną z najważniejszych pozycji
dotyczących tego zagadnienia jest praca prof. Hryhorija Perepelyci - UkrainaRosija. Wijna w umowach spiwisnuwannia. Autor poddał gruntownej analizie
pochodzenie i charakter rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w okresie po rozpadzie ZSRR, strategiczne cele oraz interesy Ukrainy i Rosji w obecnej wojnie
hybrydowej9.
Geneza, przebieg i charakter konfliktu
Wydarzenia 2014 r. i późniejsze na Ukrainie wywołały wielki rezonans w
świecie, nie tylko z powodu ich znaczenia politycznego dla Ukrainy, ale przede
wszystkim z powodu dążenia Rosji do utrzymania Ukrainy w strefie swoich
wpływów z zastosowaniem sił zbrojnych pod płaszczykiem tzw. opołczenia
7

A. Dugin, Rossiya obyazana prinyat vyzov Zapada, <http://www.youtube.com-watch?v=7DZNQUxd6Rg/> (01.12.2018).
8
Ibidem.
9
H.M. Perepelytsya, Ukrayina-Rosiya: Viyna v umovakh spivisnuvannya, Кyyiv 2015, s. 880.
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ludowego. W tym celu Rosja wykorzystała wewnętrzny konflikt polityczny na
Ukrainie na poziomie centralnym i regionalnym.
W Rosji bardzo popularnym jest spojrzenie na stosunki z Zachodem jako
na walka o przestrzeń, toczoną m.in. na terenach krajów byłego ZSRR. Każda
ze stron - Rosja i Zachód - zdają sobie sprawę, iż Ukraina jest krajem kluczowym w tej walce. Dlatego właśnie smo tylko rozszerzenie współpracy Ukrainy
z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego i Umowy stowarzyszeniowej traktowane było w Moskwie jako zagrożenie interesów narodowych
Rosji. Wypowiadał się na ten temat na Uniwersytecie Princeton w USA stały
przedstawiciel Ukrainy w ONZ Wołodymyr Jelczenko10.
Wydarzenia w Ukrainie, zwane kryzysem ukraińskim, odbywają się na tle
zmian w systemie stosunków międzynarodowych. Właśnie dlatego wydarzenia
te należy badać na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, jest to realny, wewnętrzny ukraiński konflikt grup politycznego i ekonomicznego wpływu, które to w
polityce zagranicznej orientują się albo na Zachód (UE, USA), albo na Rosję.
Po drugie, jest to rosyjsko-ukraiński konflikt związany z aneksją przez Rosję
Krymu. Po trzecie zaś jest to wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie. Taki
wniosek kilka lat temu wysnuł profesor UMCS w Lublinie Walenty Baluk11.
Jest prawdą, że wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego – niestety, do dnia
dzisiejszego nie do końca ukształtowanego – istnieją potężne różnice o charakterze, powiedzielibyśmy, polityczno-narodowo-religijnym, podsycane przez
ideologię russkiego mira, dzielącego Ukraińców na wschodnich i zachodnich
(przy tym nikt nie wspomina o tym, dlaczego i jak długo wbijano wschodnim
Ukraińcom do głów że są Małorosami, Chochłami, tylko nie Ukraińcami). Co
się zaś tyczy podziału w strefie gospodarczej, to jest on nowotworem Ukrainy
posowieckiej, który już od lat stał się polem walki o władzę w kraju. Niemała
część oligarchów wywodzi się z obwodów wschodniej Ukrainy i zorientowana
jest na Rosję.
Powracając do zagadnienia stodunku Rosji wobec Ukrainy i innych krajów posowieckich należy przypomnieć, że po upadku ZSRR w Moskwie wiele
mówiono o euforii wolności itp., tłumacząc społeczeństwu rosyjskiemu zachodzące procesy polityczne jako dziecięcy wybryk. Wówczas wyrokowano,
zwłaszcza w kontekście Ukraińców, że „przypełzną na kolanach”, by być wcielonymi do macierzy ojczyzny.
10

Voyna Rossii protiv Ukrainy prevrashchayetsya v globalnuyu voynu
<https://censor.net.u-a/news/359700/voyina-rossii-protiv-ukrainy-prevrashchaetsya-vglobalnoyu-vojnu-jelche-nko/> (01.12.2018).
11
W. Baluk, Ukrainskiy krizis» - grazhdanskaya ili „gibridnaya” voyna, „Wschód Europy,
Studia humanistyczno-społeczne”, 2015, nr 1(1), s. 19.
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Tak się jednak nie stało i trzymający ster polityki rosyjskiej przystąpili do
opracowania strategii niedopuszczenia całkowitego oderwania Ukrainy od Rosji, która w takim wypadku przestałaby pretendować nie tylko do supermocarstwa, ale również mocarstwa w wymiarze regionalnym. Mimo to, oczekiwania
na akces Ukrainy do jakiegokolwiek sojuszu z Rosją zawiodły. Wówczas właśnie pojawił russkij mir i działania na rzecz niewypuszczenia Ukrainy z rosyjskiej strefy interesów narodowych. Ważną rolę w tych działaniach odegrała
strategia obrony języka rosyjskiego na Ukrainie i interesów Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej (dalej: RCP) – dwóch jakże istotnych aspektów kształtujących i
cementujących tożsamość cywilizacyjną12.
Naszym zdaniem, Rosyjska Cerkiew Prawosławna mogłaby mieć prawo
do działalności w Ukrainie pod własnym szyldem. Jednak jej działalność na
Ukrainie ukrywana jest pod „parasolem” Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Patriarchatu Moskiewskiego (dalej: UCP PM).
Właśnie działania tego odłamu RCP na obszarze Ukrainy stanowią najważniejszy symbol obecności rosyjskiej w Ukrainie. UCP PM pretenduje na
sterowania życiem elity politycznej i ludności Ukrainy. To właśnie dlatego jest
ona uważana za kluczowy instrument miękiej siły, stosowanej przez Rosję w
akcjach informacyjnych przeciwko Ukrainie. Władze rosyjskie wykorzystują
możliwości UCP PM oraz Związku Prawosławnych Obywateli Ukrainy dla
wsparcia działań swoich zwolenników na Ukrainie oraz neutralizacji przeciwników rosyjskich incjatyw integracyjnych. Istotnym czynnikiem, umożliwiającym skuteczne oddziaływanie UCK PM do końca pierwszej dekady XXI w. na
społeczeństwo ukraińskie było jej dominujące stanowisko wśród wyznań religijnych Ukrainy. W pewnym momencie liczyła sobie ona 44 eparchii oraz blisko 11,5 tys. cerkiewnych ośrodków regionalnych. W tym czasie Ukraińska
Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego (dalej: UCP PK) posiadała
blisko trzykrotnie mniej ośrodków w terenie 13.
Obecnie sytuacja uległa diamentralnej zmianie wskutek agresji rosyjskiej
przeciwko Ukrainie. Badania socjologiczne pokazują, że na początku 2018 r.
42,6% wierzących prawosławnych przynależy do Patriarchatu Kijowskiego,
natomiast do Moskiewskiego – 19%. Póki co nie oznacza to, iż UCP PM ostatecznie utraciła swój wpływ na wierzących Ukraińców. Przejście poszczególnych cerkwi do Patriarchatu Kijowskiego na razie nie nabrało charakteru masowego. Niedługo poznamy skutki decyzji Patriarchy Konstantynopolskiego,
12

H. M. Perepelytsya, op. cit.
The Humanitarian Dimension of Russian Foreign Policy Toward Georgia, Moldova,
Ukraine and the Baltic States, ed. G. Pelnēns, Riga 2009, pp. 278-279.
13
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do którego zwróciły dwie z trzech Cerkwi Prawosławnych w Ukrainie, poparte
przez Najwyższą Radę i Prezydenta Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko spotkał się z Bartłomiejem I i osobiście prosil go o ustanowienie kanoniczne Zjednoczonej Cerkwi Ukraińskiej.
RCP, władze rosyjskie i ich zwolennicy na Ukrainie ostro protestują przeciwko rzekomej ingerencji władz świeckich w sprawy religijne. Wadym Nowynski, deputowany do Rady Najwyższej Ukrany, jeździł nawet z delegacją do
prawosławnego metropolitywarszawskiego i całej Polski w Polsce Sawy z
prośbą aby nie popierał on starań o autokefalię14.
Kolejnym obszarem rosyjskiej aktywności są zarzuty o chęć wyrugowania
języka rosyjskiego ze sfery publicznej na Ukrainie. Istotnie, sieć szkół rosyjskojęzycznych w okresie po uzyskaniu niepodległości przez znacznie się
uszczupliła. Ale jest to wynikiem naturalnego procesu powrotu Ukraińców do
języka ojczystego, nie zaś wynikiem administracyjnej likwidacji rosyjskojęzycznego szkolnictwa.
Skala rosyjskich manipulacji uwidacznia się przez zastosowanie porównania - jeszcze w roku 1992 r. w podmoskiewskim Narofomińsku policja (wtedy
- milicja) zlikwidowała jedyną na całą Rosję cerkiew Patriarchatu Kijowskiego.
Przez pewien czas na terenie Federacji Rosyjskiej działały dwie ogólnokrajowe
reprezentacje ukraińskie – Zjednoczenie Ukraińców Rosji i Ukraińska Autonomia Narodowo-Kulturalna. Obie organizacje zostały zlikwidowane w roku
2000 pod pretekstem niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych (choć bardziej realnym powodem wydaje się zarzut, że prezes jednej z tych organizacji
uczestniczył w obchodach rocznicy Hołodomoru na Ukrainie). W dzisiejszej
atmosferze antyukraińskiej psychozy życiue organizacyjne Ukraińców w Rosji
napotyka na bardzo duże ograniczenia, pomimo że na terytorium Federacji Rosyjskiej mieszka – nawet według rosyjskich statystyk - od 2 do 2,5 mln Ukraińców (z kolei według danych Światowego Kongresu Ukraińców może Naprawdę ich tam, według obliczeń Światowego Kongresu Ukraińców, może
mieszkać do 20 mln osób15.
Światowy Kongres Ukraińców ostro protestował przeciwko nowemu ciosowi zadanemu ukraińskiej mniejszości – likwidacji Biblioteki Literatury Ukraińskiej w Moskwie. Władze rosyjskie od lat szukały powodów by zlikwidować
ośrodek kultury ukraińskiej w swojej stolicy, przeprowadzając ostre rewizje
polityczne w Bibliotece i wydając wyrok na jej dyrektorkę. Zdaniem byłego

14
15

Wadym Nowynski, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wadym_Nowynski/> (01.12.2018).
A. Lozynskyi, Uvaha, ukrayinofobiya!, „Shlyakh peremoh”, 16.04.2018, s. 1.

S t r o n a | 193

prezydenta Światowego Kongresu Ukraińców Askolda Lozynśkiego, protesty
organizacji ukrańskich „potrzebują jednak poparcia państwa ukraińskiego” 16.
Dla porównania – władze rosyjskie ostro reagują na jakiekolwiek kroki
władz ukraińskich skierowane przeciwko osobom prezentującym poglądy prorosyjskie i reprezentującym rosyjskie interesy. Np. 15.05.2018 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy aresztowała Kiriła Wyszyńskiego – dyrektora programu RIA
Nowosti - Ukraina za prowadzenie antyukraińskiej działalności. Trwała ona od
roku 2014, Wyszyński zaś otrzymywał za nią pieniądze nie tylko dla siebie, ale
również na finansowanie rosyjskich stuktur wywiadowczo-dywersyjnych na
terytorium Ukrainy. Warto dodać na marginesie tej sprawy komentarz Władimira Putina, który żali się, że „od dawna nie widział, aby człowieka prześladowano za realizację obowiązków służbowych”17.
Usiłując przedstawić działania wojenne przeciwko Ukrainie jako wewnętrzny konflikt ukraiński Federacja Rosyjska odrzuca zarzut obecności rosyjskich wojskowych w Donbasie. Minister spraw zagranicznych Federacji
Rosyjskiej Siergiej Ławrow niejednokrotnie podkreślał, że wojskowych rosyjskich na wschodzie Ukrainy nie ma, a Zachodowi brak dowodów w tej sprawie 18 . Taka narracja utrzymywana jest do dnia dzisiejszego, nawet pomimo
takich enuncjacji jak wypowiedź Putina, który nieomal oficjalnie potwierdził
obecność obywatelski rosyjskich na wschodzie Ukrainy, którzy – jak powiedział – z porywu serca pełnią swój obowiązek, dobrowolnie biorąc udział w
akcjach wojskowych na południowym wschodzie Ukrainy19.
Według danych brytyjskiego Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Badań Obronnych, rosyjskie wojska obecne są w Donbasie od połowy lipca 2014
r. Najpierw były to grupy wywiadowcze oraz oddziały specjalne, zaś od sierpnia 2014 r. na terytorium Ukrainy operowało 10 zgrupowań taktycznych o liczebności od 3,5 do 6 tys. wojskowych. Na przełomie lat 2014/2015 w Donbasie znajdowało się 10 tys. żołnierzy rosyjskich z 55 jednostek armii rosyjskich20. Według informacji ukraińskiego Centrum Operacji Antyterrorystycznej
(obecnie - Operacji Sił Ograniczonych) do początku roku 2015 w Donbasie
16

Ibidem.
Putin otreagiroval na arest propagandista RIA Novosti-Ukraina Vyshinskogo,
<http://www.facenews.ua/news/20ix/406892/> (01.12.2018).
18
Lavrov oproverg prisutstviye rossiyskikh voyennykh na Ukraine, <http://www.vz.ru/news/2014/11/8/714380.html.20.01.2015/> (01.12.2018).
19
I.Sutyagin, Russian forces in Ukraine, Royal United Services Institute, <https://rusi.org/publication/briefing-papers/russian-forces-ukraine/> (01.12.2018).
20
Novyye ugrozy i yadernyy otvet: chto izmenilos v voyennoy doktrine Rossii,
<http://tvzvezda.ru/news/forces/kontent/2014/12301322-5l0s.htm/> (01.12.2018).
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jednocześnie działało od 15 do 20 tys. żołnierzy formacji nieregularnych i od 5
do 10 tys. wojskowych rosyjskich21.
Eksperci brytyjscy uważają, że Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie wojnę
według doktryny Walerija Gierasimowa. W styczniu 2013 r. ówczesny szef
Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przedstawił koncepcję
prowadzenia wojny w wieku XXI, czyli wojny hybrydowej, w której znika
różnica między pokojem, a wojną – wojny nie trzeba było wypowiadać i prowadzić według ustalonych przepisów 22. W grudniu 2014 r. Gierasimow, przedstawiając nową doktrynę wojskową Federacji Rosyjskiej, zaznaczył, że „Sojusz
Północnoatlantycki wykorzystuje wydarzenia nq Ukrainie w celu dalszego
przesuwania swojej infrastruktury wojskowej ku granicom Rosji. W Polsce, na
Bałtyku, w akwenie mórz Czarnego i Bałtyckiego zwiększają swą liczebność
lądowe, powietrzne i morskie siły Sojuszu”23.
Eksperci generalnie są zgodni, że Federacja Rosyjska wspomogła separatystów nie tylko ochotnikami, bronią, ale i regularnymi jednostkami wojska.
Rosja faktycznie stworzyła armię hybrydową, mogąc wykorzystywać ją do
realizacji zadań taktycznych oraz strategicznych na kierunku ukraińskim i kaukaskim. Za cel taktyczny działań rosyjskich uważa się zamrożenie konfliktu
niskiej intensywności, co miałoby zablokować przyłączenie Ukrainy do NATO
i UE. Natomiast strategicznym celem Rosji jest włączenie Ukrainy do kontrolowanych przez siebie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Organizacji Ukłądu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Innymi słowy, Rosja Władimira
Putina nadal walczy z Zachodem o przestrzeń, uważając tereny byłego ZSRR
za strefę wyłącznie swoich interesów24.
Podsumowanie
Naszym zdaniem, Ukraina i Ukraińcy, jako społeczeństwo, stanęli przed
trudnym wyborem. Czy Ukraina pozostanie naprawdę suwerennym niepodległym państwem? Czy też ma wrócić pod opiekę północno-wschodniego sąsiada, swego starszego brata?

21

Kolichestvo boyevikov v zone ATO vpervyye prevysilo chislennost ukrainskikh voysk,
Pashinskiy, <http://112.ua/obszczestvo/kolichestvo-boevikov-v-zonie-ato-vpervye-prevysilo-chislennost-ukrainskih-voysk-pashinskiy-171966,html/> (01.12.2018).
22
Press-konferentsiya Putina 18 dekabrya: polnoye video, <http://news.bifmir.net/world/866080-Press-konferencija-Putina-18/> (01.12.2018).
23
I.Sutyagin, op. cit.
24
W. Baluk, op. cit., s.36.
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Oderwaniu się Ukraińców od tej przysłowiowej opieki pomaga w dzisiejszej sytuacji agresja rosyjska przeciwko Ukrainie. Jednak wcale nie oznacza to,
że wszystko ułoży się samo. Nikt za Ukraińców nie zbuduje samowystarczalnego państwa. Z tego punktu widzenia czynnik ukraiński wydaje się decydujący. Społeczeństwo ukraińskie musi się zjednoczyć wokół jednego ogólnonarodowego celu. Niestety, jest to wciąż kwestia przyszłośc. Obecnie społeczeństwo ukraińskie jest podzielone według starej rosyjskiej nomenklatury na Ukraińców i Małorusów. Rosja próbuje przekonywać, że większość Ukraińców to
właśnie Małorusy. Czy jest tak w rzeczywistości? Z pewnością nie. Aczkolwiek
odetek owych Małorusów jest na Ukraine zauważalny – od znikomego na zachodzie do znacznego na wschodzie.
Właśnie to rozdarcie społeczeństwa daje do rąk Rosji atut w grze o Ukrainę. Obecne władze ukraińskie póki co, delikatnie mówiąc, słabo zwalczają
agenturę rosyjską we własnym kraju. Także mentalny kompleks małorosyjskości skłania do popierania Rosji – z jednej strony ze względu na interesy ekonomiczne ukraińskich elit, z drugiej strony zaś ze względu na tradycyjnie zakodowany w świadomości społecznej obraz Rosji jako państwa nie będącego politycznym wrogiem Ukrainy.
Aby rozwiązać ten problem naszym zdaniem należy przede wszystkim:
- wyeliminować ze świadomości społecznej Ukraińców kompleks młodszego brata i uświadomić stałe niebezpieczeństwo ze strony Rosji dla
istnienia Ukrainy jako państwa i i dla bytu narodu ukrańskiego;
- pokonać własną słabość i izolację poprzez wejścia do cywilizacyjnej
przestrzeni euroatlantyckiej lub stworzenia nowej inicjatywy (np.
współpracy bałtycko-czarnomorskiej);
- likwidować system oligarchijno-kleptokratyczny na Ukrainie, stanowiący czynnik zbliżenia z Rosją.
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Abstract:
The purpose of this research paper is to examine the online recruitment processes and socio-economic factors that allow for the radicalisation of people in
Great Britain. The paper will address the following questions: 1) what are ISIS
recruitment methods? 2) what makes the recruitment successful? 3) is religious
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According to the US National Counterterrorism Centre, in the recent years
Islamic State (ISIS) recruited an estimate of 3,400 Westerners ready to fight its
cause around the globe. Islamic State has a far more successful rate in luring
members from the West than Al-Qaeda. In a relatively short time ISIS went
from being an unknown terror cell to threatening worldwide security. Great
Britain experienced a number of terrorist attacks in the recent years and the
responsibility for them had been claimed by ISIS. However, with the arrival of
easy access to the internet the radicalisation of young Britons has been on the
rise in the recent years. The studies suggest that there are different motivations
for joining Islamic State. Foreign fighters are made to believe that the terrorist
group offers values that western democracies seem to lack, namely a common
purpose, good morals and sense of belonging. These values are attractive for
Muslims and for the new converts alike. Additionally, ISIS recruiters run an
online propaganda machine. The process of radicalisation moved from the
mosques into more effective online chat-rooms and social media forums.
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Introduction
Islamic State of Iraq and Syria (IS; also known as the Islamic State in Iraq
and the Levant [ISIL], the Islamic State in Iraq and Syria [ISIS], and Daesh),
widely recognised as a terrorist group, began to appear on the news in 2014
when the leaders of the group announced the creation of a jihadist quasi-state
and a self-proclaimed Caliphate on the territory of Iraq and Syria 2. Islamic State
follows Sunni Islam principles but stands accused of gross violations of human
rights, notably the massacre of Yazidi people on the Sinjar mountain 3. At the
moment ISIS has lost much of the territory it previously occupied, including the
capital of the Islamic State, Raqqa 4 . Many political analysts were quick to
proclaim victory over the terrorist group. However, ISIS was one of the most
powerful, wealthiest, best-equipped jihadi force ever seen. In a relatively short
time, ISIS went from being an unknown terror cell to threatening worldwide
security. The organization such as this is likely to regroup and return in one
way or another.
One of the most characteristic features of Islamic States was its use of the
internet, social media, in particular, to recruit new members and supporters for
its cause. One of the states that suffered terrorist attacks directed by IS and had
numerous citizens recruited by the organisation was Great Britain. This paper
intends to take a closer look at ISIS involvement in the online recruitment
process in Great Britain. The analyses are focus on the methods used by the
recruiters and the motivation behind joining the Islamic State.
The bold presence of the terrorist group on Facebook and Twitter came as
a shock to many Brits. Even more shocking was the news that online
recruitment is in some cases successful. Between the start of the Syrian civil
war in 2011 and the end of 2016, approximately 30000 foreigners from around
85 countries had travelled to Syria and Iraq to join the Islamic State 5. However,
different sources give numbers as high as 40000. The majority came from the
2
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Middle East, North Africa and Europe. As the intellectual think tank New
America estimates about 4500 of them came from West6. Although the data
varies, it is estimated that approximately 850 people from the UK have
travelled to support or fight for jihadist groups in Syria and Iraq 7 . The FBI
estimates that only 300 American citizens left the US to join the terrorist
group8. The vast majority of the recruits come from the Middle East and North
Africa, particularly Tunisia, Jordan, Saudi Arabia 9 . Approximately 600 from
Malesia.
When we examine the case of Great Britain the number of recruits is not
huge. They seem almost inadequate. Only 850 people in a country with a
population of over 65 million. To put that into perspective that’s only 0.0013%
of the population. However, the importance of this issue does not lie in the
number of people recruited. The phenomenon of ISIS is not how many people
they convinced to join them but how they managed to do it. No other terrorist
organization had such success in recruiting new members from the West.
Something in the West must have shifted to allow for this to happen.
Who are British jihadists
We have to consider the fact that the decision of joining a terrorist
organization would not come easily to most rational individuals. For the vast
majority it would be unthinkable to do such a thing. However, many of those
who went to Syria to fight for Islamic State were once ordinary people. They
were not radicalised previously and came from moderately religious families or
were new converts. However, they began to support the ideology of the Islamic
State enough to leave the safety of their home country and travel to Syria. The
British public started to wonder who the British jihadists were only to find out
that they come from many different backgrounds. For example, 17-year-old
Kadiza Sultana who, along with two of her school friends, disappeared from her
6
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home in East London in February 2015. It was later discovered that they flew to
Istanbul, were smuggled across the border to Syria and married off to jihadi
fighters. Kadiza kept in touch with her sister over the phone. It was revealed
that she wanted to come back to Great Britain but didn’t think it would be
possible. The police declared that all three girls could come back home without
fearing prosecution providing there was no evidence of them being involved in
violence. However, it is believed that Kadiza died in a Russian air strike in May
201610. Kadiza was one of many women and girls contacted online by a female
recruiter working for IS. The school she went to was under observation after
another girl had gone to Syria. However, Kadiza and her friends were not
identified as being at risk11. After the news of the schoolgirls appeared in the
press the researchers began to ask questions regarding modern radicalisation. In
the digital age the radicalisation does not have to occur face to face. According
to Global Institute recent study the access to extremist materials, including
propaganda leaflets, videos of extreme violence or recruiters operating in chat
rooms is easy and does not require advanced computer skills 12. Some of the
materials were found via simple Google search.
Another example of online radicalisation comes from a family of 12 from
Luton in the UK. They went missing in July 2015 on a trip to Bangladesh 13.
They later contacted their relatives confirming they were in Syria and had
joined ISIS and encouraged others to do the same. It is believed the family
stopped in Turkey on their way home before entering the war-torn country14.
The youngest child was one year old. Again, the news came as a shock to
many. Why would a quiet and respected family take such extreme decision
risking their lives and the lives of their children going to the same place so
many refugees are trying to escape? Were these cases just examples of extreme
10
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naivety? The people recruited by ISIS truly came from all walks of life. Their
decisions could not simply be explained by young age, misleading information
or naivety. There was a variety of factors at play.
In the case of Issam Abuanza, a 36 years old doctor from Sheffield, it was
a genuine hatred for the Western world. The BBC revealed that the British
doctor abandoned his wife and two children to join Islamic State in July 2014
after spending seven years working in NHS hospitals 15 . Islamic State
registration papers, according to the BBC News, show that Dr I. Abuanza not
only worked as a medic within the Islamic State but also volunteered to fight.
He had been very active on social media as well. In one post on Facebook he
commented on the broadcasted killing by Islamic State of a Jordanian pilot
whom they set on fire in a cage. Dr I. Abuanza wrote: "I would've liked for
them to burn him extremely slowly and I could have treated him again so we
could have torched him once more". 16
These examples show that the nature of radicalisation has changed greatly.
It is no longer just lonely mosque-radicalised men joining ISIS but also people
with families, well respected in their communities, those who would not even
have been suspected of joining a terrorist group. The methods of recruitment
have changed dramatically as well.
The methods used by ISIS to lure all people to Syria
The research into the reasons and motivations of people joining Islamic
State and other similar groups is still in the early stages but there is a number of
factors that can be considered. There has been a lot of research on the topic of
male radicalisation mainly because female radicalisation used to be rather rare.
Women involved in terrorist activities were nearly impossible to reach and
therefore made for a difficult research group. The emergence of the Islamic
State terrorist group has changed that. Although there is no precise data, it is
estimated that hundreds of women have joined ISIS. The female radicalisation
is still a much-understudied issue. As many scholars point out the term ‘jihadi
bride’ is very general and in no way reflects the reasons why women go to
Syria to marry ISIS fighters. The Royal United Services Institute for Defence
and Security Studies (RUSI) was one of the first to have done research into
female radicalisation in the context of Islamic State. The notion of naive
15
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brainwashed women is too reductive and disentangled to be representative of
the issue. Female radicalisation is often perceived as passive. Emily
Winterbotham, RUSI research fellow, summarised the factors: “...a rejection of
Western feminism, online contact with recruiters who offer marriage and
adventure, peer or family influence, adherence to ISIS ideology, naivety and
romantic optimism, and the chance to be part of something new, exciting and
illicit”17.
According to the research findings, some women and girls fell into the trap
of false promises of Muslim version of female empowerment 18 . Women get
lured by ISIS online recruitment because they often feel alienated and
misunderstood. They find it hard to live similar lives to their mothers and
grandmothers because they have been raised in the West. However,
simultaneously they don’t want to live in the same way as their Western
counterparts.
Second generation Muslim women often reject Western feminism laden
with the ‘white saviour complex’, a notion that perceives Muslim women as
perpetually oppressed and in need of liberation. White feminism is often guilty
of cultural misinterpretations and trying to make everyone ‘like us’. However,
even though oppression exists in Muslim communities, many women dress and
behave according to their own values out of choice rather than coercion.
Women who joined ISIS were “deliberately seeking to challenge both
traditional and Western-imposed gender norms, by seeking a new identity for
themselves”19.
Some British and other European Muslim women who support ISIS see it
as an opportunity to reject both the traditional female roles as well as the
Western roles. The idea of the new Caliphate was perceived as a chance to
express their religious and political views. These expectations, however, cannot
be fulfilled because in reality the role of a woman, her movement and decisions
are under very strict control in the Islamic State.
Interestingly, British women are among the most active and engaged
online recruiters and radicalizers. It was reported that the online female
recruiters were giving advice to young girls on what to bring to Syria, for
17
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instance makeup, perfumes, personal care products, worm clothes as it was
unavailable once they crossed the border 20 . One of the most prominent
recruiters was Khadijah Dare Aqsa Mahmood, a former student from Scotland.
She was known for her blog glorifying life in the Islamic States while recruiting
young women and girls across Great Britain. She wrote online:
“We are created to be mothers and wives - as much as the western society
has warped your views on this with a hidden feminist mentality” 21.
The propaganda spread by ISIS allows women to believe that they are
valued members of the organisation, that they can play an important part in the
reestablishment of a true Muslim state. The role women play in Muslim
communities is rarely public, therefore it sometimes goes unappreciated and
unnoticed. Women are often confined to the private space. Although women
have been present in terrorist organization, such as Tamil Tiger in Sri Lanka or
Black Widows in Chechnya, in most instances they were excluded from jihad
until ISIS emergence. As wives and mothers they are necessary for establishing
the Caliphate. Lastly, that they can gain glory through their husbands’ actions.
The modus operandi of ISIS
Due to the technological advancement of the current days, ISIS is very
capable of spreading videos and images of extreme violence, while at the same
time recruit new members for its cause, effectively turning social media
platforms into a terrorist tool. The use of cyber technology gives them an
advantage that other groups such as Al-Qaeda did not have, for example in
2001. To put that into perspective, Al-Qaeda had 400 members in September
2001 when the attack on World Trade Center happened in New York. A little
over ten years later Islamic State managed to recruit around 40 thousand
members from around the world as a result of the social media rising
popularity. Al-Qaeda’s activities were hidden while ISIS is out in the open
using encryption tools that help them to stay unidentifiable.
The Islamic State has worked out a very successful strategy to use social
media for their recruitment activity. The organization is able to create hundreds
20
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of fake online accounts on Twitter, Facebook and Youtube and post thousands
of propaganda messages. The Willson Center estimates that from September
through to December 2014 at least 46,000 Twitter accounts were used by ISIS
supporters, although not all of them were active at the same time 22 . The
enormous success in posting this much online content is mostly attributed to the
small number of Twitter users, from 500 to 2000, that become hyperactive in
short spans of time. This way there is no need for the one user - one account
obstacle 23 . The average IS supporting account had around 1000 followers,
which is higher than a regular Twitter user.
The main goal of the online activity is to generate hate towards all that the
non-Muslim represents: the West, non-believers, shia Muslims or simply
anyone who opposes Islamic State ideology. ISIS propaganda is a multi-level
structure that often shows the fighters as invincible and fierce but also as ‘moral
and just’. The videos often depict the fighters helping and protecting vulnerable
people in order to balance out the images of violence. The online activities are
not limited to Facebook updates and tweets. The UK Government removed
15,000 items of jihadist propaganda in 2014 alone 24. This included an online
video clip, entitled: “There’s No Life Without Jihad’ which showcased young
British fighters glamorising the terrorist life and encouraging people to come
and fight for ISIS. Despite being removed, the ISIS found a way to repost it and
kept it available on Youtube to be seen by 4, 289 users by 2016 25.
In addition, ISIS released an app called “The Dawn of Glad Tidings” in
June 2014, which was available for download on Google Play for a while
before it was deleted. The purpose of the app was to keep its users informed on
what had been happening in the Islamic State and beyond by following
hashtags, links, updates and tweets26. The content of the app was controlled by
senior members of the terrorist organisation.
The various research supports the thesis that the internet accelerates the
process of radicalisation. However, it is not just social media that aid it. ISIS is
also present in the chat rooms and messengers. Their tactics are to create a
22
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phenomenon called the echo chamber. The echo chamber in psychology is
metaphorically defined as a situation in which beliefs are amplified or
reinforced by communication and repetition inside a closed system 27 . By
visiting an online echo chamber, people are able to seek out confirmation which
reinforces their already existing views. ISIS supporters are using that to their
advantage by spreading propaganda and gaining more supporters. For instance,
if someone talked to an online group about the lack of morality in the society
and increased fading of the religious values they would have had these opinions
repeated back to them to make the point stronger and their opinion more
owned28. Echo chambers can be a dangerous phenomenon in an online situation
because it pursues only one side of the story without any counter-arguments. It
does not promote discussions but instead channels only one way of thinking.
The online success
The rate of success of ISIS online recruitment can be attributed to many
factors. One of the most important is the use of social media and the internet in
general. Many terrorist groups are now using social media as a platform to
radicalise, recruit and even fundraise online. Social media has a huge global
reach. As of June 2018 Facebook, one of the biggest platforms has had 307
million active users in Europe alone and there have been 2.20 billion monthly
active users worldwide 29 . There is no better way to connect to such a big
audience and get the message across. Some researchers conclude that digital
media play an important role in the modern asymmetric conflicts. A role that
has not yet been fully understood. The rising online activities of terrorist groups
are part of that issue. Social-media monitor Recorded Future conducted
research into the methods used by ISIS online. The terrorist group managed to
create a cluster of over 700,000 accounts discussing the topic of Islamic State
and creation of Caliphate30. The videos and images produced by members of
the Islamic State are uploaded to the internet on daily basis. They are then
27
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shared by the designated fake accounts, ordinary users and the mass media 31.
The content produced is directed to the specific groups: men, women, families
etc, showing and telling twisted versions of facts. There is very little
coincidence in what is being shared online. Isis tactics of using social media to
publish violent images and spread propaganda allow them to have direct
communication with a wider global audience. Reaching so many people would
be impossible otherwise.
One of the most successful tools that terrorist groups, such as IS, are using
online is propaganda. ISIS build on years of jihadists propaganda. The word
jihad appears frequently in the Quran (or Koran) both with and without military
context. The most common use of the word is in the idiomatic expression
"striving in the path of God (al-jihad fi sabil Allah)"32. In the literal meaning,
the word jihad means struggle to or effort. In this context the notion of jihad is
a much more profound concept than holy war. Muslim scholars traditionally
derive seventeen meanings of the concept 33. Jihad for a Muslim can mean a
number of different things, such as an internal struggle to lead good, religious
life. It can also refer to the struggle of building a good and moral Muslim
society or a struggle to convert non-believers. Spiritual and moral jihad was the
main context for centuries with rare references to the jihad of the sword.
However, in the 20th century jihad started to be associated with war and
aggression. Extremist groups began to use it as justification for their violent
actions. One of the first Islamist groups to emphasises jihad as the holy war
against the non-believers was the Muslim Brotherhood in Egypt. They called
for a start of jihad against the British. The holy war was the method to reach
their objectives:
"God is our objective; the Quran is our constitution; the Prophet is our
leader; struggle (jihad) is our way; and death for the sake of God is the highest
of our aspirations 34"
The rise of Muslim fundamentalism has brought a new interpretation of the
Quran, which often justifies violence. The definition of who it is morally
permitted to kill broaden allowing for much more aggressive approach. Jihad of
the sword soon became a very successful propaganda tool for Hamas, al-Qaeda
and other terrorist groups. ISIS is using the same propaganda to validate its
31
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actions and violence towards anyone who dares to criticise them. While
building on the already existing notion of holy war Islamic State is able to
convince the potential new members that what they do is not only religiously
allowed but also necessary. In order to build the Caliphate those who oppose it
must be eliminated.
Another strong allurement used by ISIS is the promise to reestablishment
the Caliphate. The word Caliphate traditional translation means ‘govern by a
caliph’, a religious leader. In the case of ISIS the Caliphate was meant to be an
Islamic superstate based on the religious laws of Shariah. For many jihadists
following the man-made secular law is criminal in itself. The laws should come
from God. For many Muslims living in the West, including Great Britain, the
secular laws do not fulfil the expectations of justice, especially in the area of
family disputes. Although Sharia courts exist in Great Britain, their rulings are
not legally binding. In other words, the courts are set up as councils and
advisory bodies to deal with purely religious matters 35 . In addition, their
presence is highly controversial for the non-Muslim part of society. Sharia
courts are often used in political discussions where more conservative parties
generate fears the rulings of Sharia courts. Some charities and activists groups
raise concerns that women might be disadvantage in religious councils. Sharia
court does not overrule the regular courts and are often used to mediate before
going to the court of law, however many Muslims in Great Britain believe that
they should. Therefore, an idea of a Caliphate where Muslims could live
according to their own version of justice appeals to many.
A lot of ‘second generation’ Muslims in the UK do not feel settled despite
being born there. Second generation migrants are children of those who came to
the UK directly either by seeking asylum or through more commercial routes.
Because second generation migrants were born in the West they don't fully
belong to their parents culture as they cannot identify with their memories of
the past. They don't understand the difference coming to the UK made for their
parents who in many cases were fleeing wars, poverty or persecution. Although
the young people were born in the UK they can't identify with the UK culture
either. They feel the lack of belonging and become disillusioned with the West.
In consequence they start to search for their own identity. The recent terror
attacks only emphasised the problem. There was a significant rise in the
islamophobia, acts of discrimination and even violence towards Muslims.
While people blame the whole of Islam for the attacks they directed their anger
35
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towards Muslim minority creating even wider gaps between communities. The
researchers agree that there is a clear link between islamophobia and
radicalisation36. When islamophobia is on the rise so is radicalization and vice
versa. The idea of a Caliphate where one is free to practice their religion freely
among likeminded other Muslims is a strong incentive to join terrorist groups.
Governmental and corporate actions to stop online terrorist propaganda
All these factors combined create a dangerous mix that helps ISIS convince
people to support their cause. They base their activities on online recruitment of
potential new members while using propaganda and images of violence. As it has
been proven in the last few years that tactic is very successful. The recruitment is
not limited to men but includes women and whole families as well. The online
radicalisation forced the government agencies to take action beyond military
remit. The responsibility, before the appearance of Islamic State, was heavenly
pinned on mosques. The shift in the methods of radicalising British people
shifted the responsibility towards the government. There is also a debatable issue
on how to deal with those returning to their home countries after serving the
terrorist organizations. They are either criminalised and in some cases have their
nationality revoked or are reintegrated into society. The problem with the
integration back into community is how to determine the level of thread a person
may pose to a country, especially immediately after their return. In the case of
criminal proceedings against the returnee, it is very difficult to collect evidence
proving the person was involved in violence.
United Kingdom is considering ISIS to be a terrorist group. The UK is part
of the Global Coalition that aims to defeat ISIS, and plays a major role in the
organization. 75 partners represented by the foreign ministers from around the
world met in Kuwait City to come up with a strategy to fight against ISIS, that
celebrates cruelty, systematically violates international laws and is guilty of
gross abuses of human rights. The strategy has not only military approach but
also seeks to repair Iraqi society after the terrorist group is removed.
The efforts of the coalition are focused on multiple fronts. One of the
activities is counter-messaging that aims at exposing misconceptions and
deception of online narratives spread by the Islamic State. The countermessages posted by the coalition describe the true nature of the terrorist group
and the conditions of life in the war-torn Syria, including witness stories 37.
36
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United Kingdom government is also working on developing an algorithm
to recognise and remove Islamist propaganda. According to the developers, the
algorithm can detect 94 per cent of ISIS propaganda with 99.99 per cent
accuracy38. Only around 0.005 per cent of videos scanned by the algorithm is
identified incorrectly. This means that out of 5 million videos uploaded each
day 250 would be flag up incorrectly and passed onto a human moderator.
The governments are not the only agencies that have the responsibility to
fight against online extremist propaganda. The corporations that facilitate the
opportunities for ISIS to spread their violent messages and recruitment
activities, such as Facebook or Twitter, also share that responsibility now.
Facebook, like Twitter Inc. and Google’s YouTube, recognise terrorist
propaganda as content specifically referencing ISIS, Al-Qaeda and other
terrorist groups. The social media corporations have previously seen flagging
the content that its moderators need to look at as burden. After pressure from
governments to recognize its immense power over the spread of terrorist
propaganda, social media facilitators started to take more direct responsibility.
Summary
The online recruitment for terrorist groups came as a shock to many. Even
more shocking was the news of people willingly travelling to war zones to
support Islamic State. Although the numbers of those recruited by ISIS are
small there, the propaganda did reach some people who made a choice to join
them. For many, however, it was a sign of two things. Firstly, there is
something missing in the lives of Muslim people in the UK, especially the
second generation migrants, a proof that their integration into society needs reevaluation. Secondly, that use of social media by terrorist groups for recruiting
new members will become a global trend. Counter-messaging has proven not to
be enough. More direct approach and international cooperation are needed to
adequately respond to these new challenges. As the nature of social media
changes so will our understanding of that phenomenon.
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Abstract:
The article deals with new type of asymmetric warfare and hybrid war. The potential threats in international politics and global security issues, Euro-Atlantic
Alliance policy of fighting against terrorism. A serious challenge to modern security creates many problems around the world. The beginning of the twenty-first
century was marked by proliferation of hybrid wars, held between flexible and
sophisticated adversaries engaged in asymmetric conflicts using various forms.
The hybrid war is caused by a hybrid threat, a blend of military and non-military
assets and operations, terrorism, guerrilla tactics, criminality and cyber attacks.
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adjective. The work focuses on the role of NATO in ensuring peace worldwide in
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Asymmetric threats
Against the challenges and geopolitical processes in the modern period
world, research of the challenges coming from asymmetrical threats and hybrid
warfare is very important. The world faces a number of challenges that cannot
be solved without a united effort. Therefore, it becomes necessary to create
alliances and enhance the effectiveness of international organizations. Coming
from the current situation of today’s reality and geopolitical changes the role
and the function of NATO is very important in world security issues. Since the
establishment of the North Atlantic Alliance, ensuring collective defence and
security is one of the main principles and purposes of functioning of this organization that require the Alliance to prevent the land, air and naval attacks with
united forces, however, in modern times the Alliance faced new challenges that
come from asymmetric threats and hybrid warfare.
The security trends play the great role in the process of forming a new system of international relations. In the past few years, one can often hear the reasoning that the nature of war in the twenty-first century has changed. Non-state
structures even a century ago used partisan methods of warfare, and the beginning of the twentieth century was marked by the use of terrorist tactics.
Before we begin to talk about asymmetric threats and a hybrid war, it is
important to consider what these two phenomena mean and what role they play
in global security. During the consideration of the hybrid war, it is interesting to
pay attention to the asymmetric warfare factor - asymmetric war represents
such a war when the military powers of the opposing sides clearly differ from
each other. The military tactics or the strategy used by them are very different
from each other.
The term asymmetric warfare is used when describing situations such as
guerrilla warfare, terrorism, insurrection and during such armed conflicts when
regular military force confronts an irregular, ill-armed opponent.
The term became popular in 1975, when Andrew J. R. Mack, wrote in academic journal World Politics, "Why Big Nations Lose Small Wars," where he
used an asymmetric war to determine the differences between important military forces among the parties involved. In the word "power" he meant the material strength, like a large army, good weapons, a developed economy, etc.
As for the connection of the asymmetric war with terrorism, there are different opinions on this issue. In today's world, asymmetric warfare is being
increasingly considered as a part of the fourth generation war. Some believe
that if the asymmetric war goes beyond the rules of war, it turns into terrorism.
In addition, some believe that the asymmetric war is not connected with terrorism. They believe, because of the propaganda of the strong parties, it identifies
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the weaker party as bandits or terrorists. They also believe that the word terrorism is specifically used for political purposes because of its negative significance. One of the main security problems of the modern world is asymmetrical
threats, such as international terrorism and transnational organized crime;
Weapons, including weapons of mass destruction and its components; Also
illegal drugs and drug trafficking; Human trafficking, cybercrime, and the
fourth generation war. There are many other types of confrontations - rebellion,
civil war, revolution, etc.
The tactical success of asymmetric wars depends on several components.
On the example of technological advantage - if any party has a technological
advantage, this can outweigh the enemy's numerical advantage. Neutrality of
technological advantage is possible on important enemy facilities and with an
attack on infrastructure. With attacking the electrical power lines or generators,
roads, pipelines or water. In heavily populated places, such sabotage can greatly
affect the morale and economics of people inhabiting the territories. The weaker side in such a war uses special tactics to cope with a strong opponent. You
can break the rules of war and use them for your own good. The rules of war
prohibits the use of a medical machine for asylum, an attack or an ambush, and
the use of urban settlement for military bases is also prohibited. The weaker
side uses such tactics with the hope that the opposing party will defend the
rules of war and not attack the city2.
The beginning of the 21 st century brought about non-conventional security
threats (they include natural disasters, drug, weapon and human trafficking,
cyber warfare and piracy, etc.) which represent new challenges for those international organizations that consider maintenance of security and stability as
their principal goal on either global or regional levels. The North-Atlantic Alliance has taken the responsibility for addressing these new challenges 3.
Today NATO provides its capabilities and resources to assist international
and regional organizations in tackling crises and resolving a wide range of
problems.
Asymmetric warfare used to be determined as “a conflict including two
states with different total military and economic resources”. However after 9/11
attacks the definition has been adjusted, Asymmetric warfare is now defined as
2

G. Maghradze, V. Maisaia, 21st Century International Policy and Theory of Cooperative
Security: Myth and Reality - Regional and Global Aspects, Tbilisi 2017, pp. 25-26.
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“using inferior tactical or operational strength against the vulnerabilities of superior opponent to achieve the disproportionate effect with the aim of undermining [the opponent’s] will in order to achieve the asymmetric actor’s strategic objectives.”4
The problem of terrorism is not only the problem of a single country but
also the first enemy of international security. The terrorist attacks of September
11, 2001 (9/11) led to a more clear perception of the threat of terrorism. Terrorism has become the most acute issue after this incident, and maintains the considerable attention of the international community until now.
After 9/11 terrorist attack, NATO instantly expressed support for U.S. For
the first time NATO activated the Article 5, which envisaged the collective
protection of member states at risk. The purpose of this action was not only
America fighting against terrorism. Europe joined the events of 9/11. The fight
against terrorism became the mainstay of EU member states.
While we start talking about the factor of hybrid war in the modern era, let
us see what the existing theories and their authors are saying about the hybrid
war. In general, there are two basic mental approaches around the hybrid war.
Some researchers think that a "hybrid war" is a reality that needs to be understood. They think that this is separate from the traditional and non-traditional
possibilities of creating a war, although it includes both. According to the second part of the researchers, the "hybrid war" by its content consists of the fact
that it is not new for the stories of creating a war, does not need branches and is
easily described with the help of comprehension of the historical perspective. In
general, it can be said that the vast majority of researchers agree that in the
form of creating a modern war, there are novices that need attention. The main
question is how new this phenomenon is in the framework of the historical perspective.
At present, the term "hybrid war" has a significant place in the political
dictionary. Over the past decade, a new military strategy has become more relevant in the world political arena.
In the Euro-Atlantic space, the number of conflicts that are not part of the
Western category of war is growing. We can say that the analysis of these conflicts show the modern idea of a hybrid war, in which we see an intentional
combination of forms of war to achieve strategic goals.
Modern American military analyst of conflicts, Frank Hoffman in various
forms of analysis of hybrid threats defines as follows: "hybrid threats if the
enemy at the same time uses conventional weapons, irregular tactics of terror4

W. H. von Heinegg, Asymmetric Warfare: How to Respond?, “International Law Studies”, volume 87, p. 464.
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ism and criminal behavior, as well as a combination of military operations to
achieve political goals."5
Military experts of the United States during the XX century introduced the
concept of military planning together with the concept of "hybrid threats" and,
consequently, the new concept of "hybrid wars" - a form of warfare that includes different composition, means, and level of training and characteristic of
forces - was created. However, what makes a hybrid challenge the new phenomenon is the growing importance of non-military means. This is a modern
form of war, which focuses primarily on achieving strategic goals without
physical confrontation, especially at the initial stage of the conflict.
Conventional (regular) warfare is, according to NATO’s definition, warfare where regular opponents, officially enlisted as states, are engaged and regular tactics and activities are used, while respecting international treaties, conventions and laws.
Irregular warfare, according to available NATO’s definitions, represents a
warfare that denotes a form of conflict, where one or more protagonists adopt
irregular methods. Additionally, “irregular troops are any combatants not formally enlisted in the armed forces of a nation-state or other legally constituted
entity.” Other definitions describe it as “a violent struggle among state and nonstate actors for legitimacy and influence over the relevant populations. Irregular
warfare favours indirect and asymmetric approaches, though it may employ the
full range of military and other capabilities, in order to erode an adversary’s
power, influence, and will. ”Moreover, irregular opponents are unlikely to adhere to recognized treaties and international conventions. On the other hand,
they are likely to rely on local support, fight in the place they live and they are
often hard to distinguish from local civilians. The irregular opponents’ tactic
will often include undermining and eroding target’s will and determination. The
tactic also includes avoiding regular decisive deployment of national forces,
and if necessary, then preferably under the terms and circumstances chosen by
the irregular opponents.
Hybrid warfare in NATO’s view is a violent conflict applying combination
and simultaneous use of conventional and irregular warfare, involving both
state and non-state actors, used adaptively in pursuit of their objectives and not
limited to physical battlefield or territory. Each attack contains its own combinations and mutations of the two and targets further aspects of state and society
to undermine it and reach its goals. Hybrid warfare can be employed in conflicts not only by states and armed forces but also by a variety of actors beyond
5

F. G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, “Joint Force Quarterly”, Issue 52, 2009, p. 34.
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the authority of states. (Such as terrorist or extremist groups.) Even though the
phenomenon is hardly new, what is new and surprising is the “scale of use and
exploitation of old tools in new ways.”6
Figure 1: Hybrid Threats

Source: NATO Hybrid Threats. Background Report, Prague 2015, p. 5.

Hybrid methods of warfare, such as propaganda, deception, sabotage and
other non-military tactics have long been used to destabilize adversaries. What
is new about attacks seen in recent years is their speed, scale and intensity, facilitated by rapid technological change and global interconnectivity. NATO has
a strategy on its role in countering hybrid warfare and stands ready to defend
the Alliance and all Allies against any threat, whether conventional or hybrid.
Highlights
- The primary responsibility to respond to hybrid threats or attacks rests
with the targeted nation.
- NATO is prepared to assist any Ally against hybrid threats as part of
collective defense. The Alliance has developed a strategy on its role in
countering hybrid warfare to help address these threats.

6
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- In July 2018, NATO leaders agreed to set up counter-hybrid support
teams, which provide tailored targeted assistance to Allies upon their
request, in preparing for and responding to hybrid activities.
- NATO is strengthening its coordination with partners, including the European Union, in efforts to counter hybrid threats.
- NATO’s Joint Intelligence and Security Division has a hybrid analysis
branch, that helps improve situational awareness.
- It also actively counters propaganda – not with more propaganda, but
with facts – online, on air and in print7.
Hybrid threats include cyber-attacks, disinformation, economic pressure,
the destruction of non-permanent armed forces and the use of regular forces,
which is of military and non-military importance. The most important work of
NATO is the prevention and destruction of hybrid attacks (the scale and frequency of which has greatly increased in recent years) and it does not matter
whether it comes from government or non-state bodies. Hybrid methods first
blur the boundary between peace and war and begin to be a problem for NATO.
Since 2015, NATO has begun to fight with this warfare. To this end, NATO
will prepare the Alliance and Allies to the extent that they can provide it all. For
constant readiness, NATO continually gathers, exchanges and evaluates information to ensure any necessary activity. An integrated intelligence and security
unit at NATO Headquarters assists this process. The hybrid analysis department
provides maximum information on hybrid threats. Together with the abovementioned, NATO also supports allied in civic preparedness and response to
chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) phenomena; protects
critical infrastructure, strategic communications, and energy security, combats
terrorism, and also provides cyber defense, which is very important. To implement all of the above, it is very important to conduct trainings and checks,
which will make the fight against hybrid threats much effective.
NATO can hold up hybrid threats much faster and more agile, and each
time it improves preparedness for the fight and the decision-making process
and the management of defense and control. It also shows that the Alliance is
also strong in political and military efficiency and in a quick decision-making
process. In the event that the struggle becomes impracticable, NATO, with its
speed and flexibility, at any time and in any place protects its allies from any
attacks.
7

NATO’s
response
to
hybrid
threats,
<https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm?selectedLocale=en> (30.06.2018).
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To strengthen and improve the fight against hybrid threats, NATO continues to cooperate with Finland, Sweden, Ukraine and the European Union. The
European Union and NATO have especially strengthened their cooperation
against cyber-attacks and are successfully conducting this process.
For better experience, centres of excellence (international research centres)
provide the alliance with more knowledge at the national or multinational level.
In October 2017, NATO Secretary General Jens Stoltenberg, together with
the European Union Representative for Foreign Affairs and Security Policy /
Vice President of the European Commission Federica Mogherini, opened the
European Centre of Excellence for Combating Hybrid Threats in Finland,
which supports 14 countries to improve their capabilities and preparedness to
counter hybrid threats8.
Together with this centre, others also support NATO in countering hybrid
threats, including the Strategic Communications Excellence Centre in Riga,
Latvia; Centre of Excellence for Joint Cyber War in Tallinn, Estonia; and a
Centre For Enhancing Energy Security in Vilnius, Lithuania, which is a big
enough support for NATO and all other alliances.
New Security Challenges:
The Emergence of ‘Hybrid Threats’ as Challenges to Peace and Security
Multimodal, low intensity, kinetic as well as non-kinetic threats to international peace and security, including cyber war, asymmetric conflict scenarios,
global terrorism, piracy, transnational organized crime, demographic challenges, resource security, retrenchment from globalization, and the proliferation of
weapons of mass destruction were identified and labelled by NATO as ‘Hybrid
Threats’, as threats ‘posed by adversaries, with the ability to simultaneously
employ conventional and non-conventional means adaptively in pursuit of their
objectives’.
Having identified these threats, NATO undertook work on creating a comprehensive conceptual framework, a Capstone Concept, which was to provide a
legal framework for identifying and categorizing such threats within the wider
frame of possible multi-stakeholder responses. In 2011, NATO’s Allied Command Transformation (ACT) supported by the U.S. Joint Forces Command
Joint Irregular Warfare Centre (USJFCOM JIWC) and the U.S. National Defense University (NDU) conducted specialized workshops related to ‘Assessing

8
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Emerging Security Challenges in the Globalized Environment (Countering Hybrid Threats [CHT]) Experiment’.
These workshops took place in Brussels, Belgium, and Tallinn, Estonia,
and aimed at identifying possible threats and discussing some key implications
when countering such risks and challenges. The findings of the workshops were
published in the ACT’s final report and recommendations in 2011.
Hybrid threats faced by NATO and its non-military partners require a
comprehensive approach allowing a wide spectrum of responses, be it kinetic
and non-kinetic by military and non-military actors. Such a comprehensive
response will have to be in partnership with other stakeholders, such as international and regional organizations as well as representatives of business and
commerce. However, due to a lack of financial resources in general, and an
absence of the political will to create necessary ‘smart defence’ capabilities
among its member states, NATO decided in June 2012 to cease the work on
CHT at its organizational level while encouraging its member states and associated NATO Excellence Centres to continue working on hybrid threats 9.
At present, information warfare is the main component of the war, which
means influencing the masses through access to the media, getting support for
some idea and making the client's policy. Information warfare often includes
informative, propagandistic, psychological, and cyber components and the
characteristic of the "hybrid war" is the use of integrated financial resources,
material resources and hidden military means.
A new type of war in the North Atlantic alliance, the "hybrid war" that
unites all elements of a new strategy, is called tactics, when military facilities
are not used. The war contains elements of propaganda and disinformation, as
well as forced use of economic pressure and Special Forces. This kind of war is
referred to as "soft power". Today, the main component of the war is "informational war", which means influencing the masses through access to the media,
getting support for some idea and making a client's policy. "Informative war"
often combines information-propaganda, psychological and cybercrime.
A vivid example of such a conflict is the Russian aggression against
Ukraine. The appearance of Russian militaries in Crimea without the marking
signs ("hidden faces, hidden management and controls") directly means the
secretive use of Special Forces, which is one of the main elements of this kind
of war. The use of such forces, which do not have any marks, in military opera9

S. D. Bachmann, H. Gunneriusson, Terrorism and Cyber Attacks as Hybrid Threats: Defining a Comprehensive 21st Century Approach to Global Security, “The Journal on Terrorism and Security Analysis”, spring 2014, p. 3.
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tions, allows Moscow to carry out an active campaign of rejection, aiming to
mask its military intervention. Russian television is actively using militarist
propaganda to mitigate and justify aggression.
It is worth noting the cyber-attack on Ukraine. Russia's actions against
Ukraine are a good example of how cyber operations can be integrated into
conventional military operations. Cyber-attack and anti-state propaganda campaigns of the Russian-Ukrainian conflict were carried out by DDoS attacks
against Ukrainian media and government organizations, as well as on NATO
and NGO sites. In addition, Russian communications intelligence used the data
on the Internet to determine the location of the Ukrainian military units in eastern Ukraine.
Former NATO advisor on security issues, General Frank Van Kappen, was
one of the Western analysts who described the Russian-Ukrainian conflict as a
"hybrid war" on 26 April 2014.
It is possible to say that the "hybrid war" theory of the Russian-Ukraine
conflict has been created. This type of war has already been recognized as "hybrid war" - one of the major challenges, confirming a new strategy against the
threats by NATO in December 2015. As NATO Secretary General Jens Stoltenberg said at a meeting of the NATO Foreign Ministers in Brussels, the Alliance will agree with the EU in implementing a new strategy, as the hybrid war
contains both military and civilian elements. The emergence of a hybrid war as
a new form of conflict fundamentally alters the existing landscape and provides
many questions about the possibilities of security systems10.
Finally, we can say that "Information War" is one of the most important
threats of the XXI century, which threatens international security in addition to
internal state relations. This can be used that support the recent history of the
Russian Federation from the "information war" as the use of technology (2008)
and Ukraine (2015-2016 years) against. Briefly, let's review the results of intelligence impact on the national security system of Georgia in the summer of 2008.
Analysis of events allows us to assume that its northern neighbour used not only
traditional ways of attack - by land, sea and air, but also implied the fourth, relatively new, but the most effective way of attack in terms of information, including cyber-space. According to the report published by the Ministry of Foreign
Affairs of Georgia in August 2009, the Russian citizens and their sympathizers
on 7-16 August 2008 carried out a coordinated attack that destroyed dozens of
important web pages, including the web pages of the President, Defence Minister, National Bank of Georgia and other state agencies. Turns out, that cyber10
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space protection (including the threat of a timely response to the propaganda) in
terms of intelligence and counterintelligence measures completely collapsed.
The stability of national security depends much on each individual component of international security. One of the major and general components in the
world today are considered the danger coming from asymmetric threats and
hybrid war, which seriously threaten the national security and strategic interests
of the states. The world faces a number of challenges that cannot be solved
without a united effort. Therefore, with the purpose of prevention of similar
threats and minimization of the risks, it is necessary for states to take appropriate steps toward cooperation, where collective security is granted with big significance and the necessity for forming alliances, increasing the effectiveness of
international organizations, defending the international security system and
protecting of global security occur. NATO plays an important role in tackling
existing threats, has a strategic concept and takes preventive measures to combat threats. NATO has a variety of approaches, which are brought forward in its
new conceptual documents, to ease the existing challenges and threats.
Security is especially important in the era of globalization, when economization, democratization, informatization creates unprecedented opportunities
for development, but at the same time makes the international relations system
more vulnerable against challenges such as terrorism, weapons of mass destruction to use.
Conclusion
The increasing popularity of the use of asymmetric threats and hybrid operations in more and more parts of conflict areas rise questions how to adopt traditional Western conventional warfare so that it is able to face new challenges of
the 21st century. The future conflicts will however no longer be possible to categorise only as conventional or irregular, state or non-state. NATO has mechanisms, means to combat actively asymmetric, and hybrid threats. The world is
facing global threats, risks and challenges that make international security vulnerable with the development of new technologies. The development of technologies in the XXI century has brought many benefits to the society, but in terms of
intelligence and "informational war" for its implementation, it has led to many
threats. The security trends and new challenges play a major role in the establishment of a new system of international relations. After the Cold War, NATO's
successful transformation and regulation of non-traditional security threats is the
basic prerequisite for the globalization of the international role of the alliance.
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Asymmetric threats and hybrid warfare affect the global security environment, which makes the global security environment vulnerable to modern
threats. Despite global changes in the world, NATO has managed to establish
peace and stability in the Euro-Atlantic area. After the end of the Cold War,
when the main enemy of the Warsaw military bloc was disintegrated, there was
the illusion that NATO had exhausted its function and could have dissolved.
NATO underwent a transformation in the post-Cold War period, which significantly strengthened the Alliance and helped stabilize the balance of the power
in the world. Today, NATO successfully cope with new challenges and threats
of the 21st century and makes a significant contribution to the international security system.
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Abstract:
Hybrid warfare is predominant tendency in the 21st century, therefore all states
should take into consideration the possible threats and results caused by hybrid
warfare strategies and tactics. Likewise, the elements of hybrid warfare are
discussed from the recent conflicts. With all ensuing consequences, the article
analyzes all possible evidence to detect future expansion of untraditional warfare. The important role the OSCE plays in supporting the Transdniestrian
conflict. We underline the need to advance the work of the Permanent Conference on Political Issues in the Framework of the Negotiation Process for the
Transdniestrian Settlement in the “5+2” format as the only mechanism to
achieve a comprehensive and sustainable resolution of the conflict. Emphasize
the need to achieve tangible progress in the negotiations on all three baskets of
the agreed agenda for the negotiation process. Express satisfaction with the
commitment of the political representatives and programs of political parties to
meet on a regular basis and encourage the sides to increase the continuity and
effectiveness of the process. To this end, the Mission facilitates co-operation in
Moldova is to help achieve a comprehensive, just and lasting political settlement of the Transdniestrian conflict based on the sovereignty and territorial
integrity of Moldova and a special status for Transdniestria.
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The Transdniestria War was a limited conflict that broke out in November
1990 at Dubossary between pro-Transdniestria forces, including the Transdniestrian Republican Guard, militia and Cossack units, and supported by elements of the Russian 14th Army, and pro-Moldovan forces, including Moldovan troops and police. Fighting intensified on 1 March 1992 and, alternating
with ad hoc ceasefires, lasted throughout the spring and early summer of 1992
until a ceasefire was declared on 21 July 1992, which has held. The conflict
remained unresolved, but in 2011 talks were held under the auspices of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
The term frozen conflicts is deceiving; it erroneously suggests that a conflict could be put on hold as one could press the pause button of a remote control. Nothing remains unaltered and infinitum in either the physical world or in
the political world, either in a home refrigerator or in the Black sea-south Caucasus area. The very existence of any form of life inescapably involves alteration and is manifestly placed under the sign of change territorial conflicts without lasting solutions could not escape the alterability of a lingering situation in
which almost all sides, far from idly waiting, are attempting to differently affect
a status quo that all directly involved parties equally find unattractive and distant to their ultimate goals. This profound discontent seems not to have a natural tendency to act as stimuli for negotiation and compromise as some players
find this blurred situation to their interest.
Since 1997, the OSCE has managed a conflict resolution process which
now engages 7 parties in the “5+2” format: Moldova and Transdniestria, with
Russia, Ukraine, and the OSCE as intermediaries, and the US and the EU as
observers. The OSCE-brokered talks have helped to defuse occasional crises
and to keep the sides in dialogue, but no framework agreement has yet been
accepted by all sides. The closest the talks came was in 2003, when the Russian-brokered “Kozak plan” was rejected at the last minute by Chisinau. The
parties have met both officially and unofficially at various times, with the talks
currently in an unofficial phase which may change to official following a June
21 meeting of the parties in Moscow.
When analyzing the causes of protracted conflict, it is often revealing to
ask, “who benefits?” In the case of Transdniestria, the biggest beneficiaries are
arguably not states but powerful private interests, many of whom exert influence over state policies. There is much to covet in the region as it was, during
Soviet times, a privileged economic zone within the Moldovan SSR, containing
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at least 40% of Moldova’s industrial capacity, and the only large power plant in
the region2.
According to Max Weber, one of the characteristics of the state is its territory3. Weber argued that a state is an organization that wields power over people and territory. In other words, the state is defined by a certain territory within
which governments exercise the “monopoly of the legitimate use of physical
force.”4 If one applies this criterion to the Republic of Moldova, then it can be
concluded that Moldovans have failed the test on state-building. Not once since
independence has official Chisinau fully controlled the entire territory enclosed
within the boundaries it proclaimed as state frontiers in August 1991 5 . The
eastern part of the country along the left bank of the Nistru River did not recognize the legitimacy of the central government in Chisinau and remained under
the control of local authorities. It can be argued, though, that the population in
Transdniestria has never been given the possibility to express their allegiance to
central government. All attempts by Chisinau to have the population of the
Transdniestrian region participate in elections were obstructed by the separatist
regime.
The conflict over the Transdniestrian region dates back to the end of the
Soviet Union and the establishment of an independent Moldovan state. However, until recently very little tangible progress has been made towards a sustainable conflict settlement. With the resumption of official talks in the 5+2 conflict
settlement process, the Transdniestrian issue is now relatively high up on the
political agenda of all the parties involved, and the need for maintaining this
current positive momentum and developing creative solutions has taken on
added importance.
Perestroika and glasnosti had a great impact on Moldovan politics and society, and two distinct movements, a reform movement and a national movement, emerged. The former took shape in the summer of 1988, through the creation by reform-minded Moldovan journalists, writers and teachers of the Mol2

C. Borgen, Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova:
A Report from the Association of the Bar of the City of New York, “Record of the Association of the Bar of the City of New York”, Vol. 61, 2006, p. 14.
3
M. Weber, Politics as a Vocation, [in:] Essential Readings in Comparative Politics, ed. P.
O’Neil and R. Rogowski, New York-London 2004, p. 34.
4
Ibidem.
5
After the proclamation of independence, the central government in Chisinau of newly
emerged state the Republic of Moldova has claimed legitimate rights over the territory
within the borders of former Moldovan Soviet Socialist Republic (including Transnistrian
region).
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dovan Democratic Movement in Support of Perestroika, which organized mass
demonstrations and soon acquired a large following. The democratic movement
demanded socio-political reforms and democracy as espoused by Gorbachev, as
well as more important positions for ethnic Moldovans.
Talk of unification with Romania continued in Chisinau, as well as in Bucharest, although in public opinion, only a small minority supported unification.
The Front lost many of its leading personalities and constituents as a result of
this radicalization of the movement, as well as aggravating relations with
Transdniestria and Gagauzia6. By early 1991, most of political élite in Chisinau
had come to a consensus around a “two state” doctrine, with a completely sovereign Moldova.
The Russian forces stationed in Moldova, the 14th Soviet army, played a
decisive role in the brief military conflict in Moldova. While Chisinau got jurisdiction over the former Soviet army stationed on the right bank in March
1992, the forces on the left bank were integrated into the Russian armed forces.
In addition to its direct intervention in the battle of Bender, the 14th army provided arms to the Transdniestrian paramilitary groups, including the transfer of
an entire battalion to the Transdniestrian authorities, as well as training for the
“Republican Guard”. General Aleksandr Lebed, commander of the Russian
forces in Moldova from June 1992, supported the Transdniestrian leader Igor
Smirnov, denouncing the Chisinau leadership as “war criminals” and accusing
Moldova of being a “fascist state”7.
Various international mediation attempts had been made as fighting escalated in spring 1992. On March 23, the Foreign Ministers of Moldova, neighbours Ukraine and Romania as well as Russia, met on the sides of a CSCE ministerial meeting in Helsinki and adopted a declaration on the principle of peaceful settlement, agreeing to establish a joint consultative mechanism to coordinate their efforts.
One of the main concerns about the Russian military presence has however
been the more than 40,000 tonnes of equipment and ammunition stockpiled in
Transdniestria. While both the Russian and Moldovan governments agree that
these should either be destroyed or removed, the Transdniestrian leadership

6

S. D. Roper, Regionalism in Moldova - The Case of Transnistria and Gagauzia, [in:]
Ethnicity and Territory in the Former Soviet Union: Regions in Conflict, ed. J. Hughes and
G. Sasse, London 2002, p. 105.
7
See: T. Waters, Security Concerns in Post-Soviet Moldova, “Conflict Studies Research
Centre”, April 2001, pp. 5, 8; Report No. 13 by the CSCE Mission to Moldova, 13 November 1993, <https://www.osce.org/moldova/42307> (30.05.2018).
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insisted that it should be turned over to the Transdniestrian authorities; However, this issue was not addressed in the 1994 agreement on withdrawal 8.
The current population of Moldova and Transdniestria and its ethnic divisions are uncertain, as there has been no official tally since the Soviet census of
1989. There has been considerable migration into, through and in particular out
of Moldova since the census, and estimates vary significantly. These indicate
important differences in the trends between Transdniestria and the rest of Moldova, although figures are disputed. While some sources claim that Transdniestria has seen an increase in population since the conflict of approximately 10%,
others claim that the population in Transdniestria has decreased by more than
10% in the 1990s 9. The Republic of Moldova has seen an enormous emigration
since independence. According to official figures, 600,000 Moldovans have left
Moldova to work abroad (many to Western Europe and often illegally), while
unofficial estimates indicate that the real number may be one million, or almost
25% of the 1989 population. A large number of the emigrants are from rural
districts, which are predominantly ethnic Moldovan10.
The year 2016 was a special year for examining the Transdniestrian dispute given the fact that it was an election year both in the Republic of Moldova
(election of the President of the Republic of Moldova), and in Transdniestria
where presidential elections also took place. As a result, the political situation
was complicated by different approaches of the vector of development, first of
all that of the Republic of Moldova.
There are many disputes, analysis, points of views held by Moldovan journalists, politicians, scientists which are worth comparing as many distinctions
which differentiate the Transdniestrian dispute from other “frozen” conflicts
resides the fact that it is not an inter-ethnic one. still up to the present no solution has been found because as an artificial external character as the President
(at that time) Vladimir Voronin said: “From the moment of the dissolution of
the USSR the key to the problem was and still is in the hands of the leadership
of the Russian Federation”11.
8

T. Vaux, J. Barrett, Conflicting Interests – Moldova and the Impact of Transdniestria,
London 2003, p. 13.
9
Ibidem, pp. 11-12; D. Lynch, Crisis in Moldova, “ISS-EU Newsletter” No. 2, May 2002.
10
Moldovans account for 80% of the rural population, but only 46% of the urban population of Moldova. On the various figures on Moldovan emigration, see: T. Vaux, J. Barrett,
op. cit., pp. 5, 10; T. Waters, The ‘Moldovan Syndrome’ and the Re-Russification of Moldova Forward into the Past!, “Conflict Studies Research Centre”, February 2002, p. 2.
11
Moldova’s Balancing Act between Russia and Europe, Euronews, December 14, 2007,
<http://www.euronews.net/index.php?page=interview&article=459585> (30.05.2018).
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Grigoriy Tarasenko recently mentioned “the interests of Russia extend
much further than the aspiration to annex a piece of a former USSR republic”.
furthermore, “Russia’s doctrine in the post-soviet space is exactly consisting in
the fact that all neighbouring countries are to become part of the Eurasian
community, without any coercion”12.
As the politologist Anatol Taranu declared in an interview for Radio Free
Europe, Tiraspol is a lever Russia is using for influence on the Republic of
Moldova, in order to keep Moldova in its area of geopolitical influence, but
also in order to create the impression, that there is a conflict between Chisinau
and Tiraspol. The reality is totally different. Moscow created this conflict in
order to keep Moldova under control and not to allow it to move too fast in the
direction of European integration13.
As Jeffrey Gedmin, the ex-president of “Radio Liberty” noted, the active
rearming and military construction of Russia has as a goal to demonstrate its
power, to belittle and intimidate, to secure for itself at least the spheres of influence if not territories14.
During the internet conference from July 6, 2006, the President of the Russian Federation, Vladimir Putin declared trenchantly that if the international
community wants to solve the issue of the so called unrecognized republics
democratically, then the opinion of the population of any territory regarding the
organization of its life should be respected/agreed upon.
The most complicated question is if the 5 from 5+2 are equal to the same
extent regarding the solution of the Transdniestrian dispute. We consider that
Russia, participating in the 5+2 format does not find its proper place in this
format, given the fact that Russia is a participant interested in more than the
performance of its mission of mediator or arbiter; who, at the same timewants
to enter (in essence) the conflict for facilitating the conditions of collaboration
among the conflict parties and, finally, the solution of the conflict.

12

Grigoriy Tarasenko: Discussions in Transnistria about joining Russia. Pre-election PR,
<http://super-nep.ru/blog/43878174353/razgovory-v-vpridnestrovie-o-prisoedinenii-krossii> (30.05.2018).
13
Anatol Țăranu: Prognozez o schimbare de retorică la Chişinău în privinţa reglementării
transnistrene, dar fără consecințe reale <http://www.europalibera.org/a/28170058.html>
(30.05.2018).
14
Dżeffri Giedmin: Rossija umiejet eksportirowatʹ zamorożennyje konflikty,
<http://www.golos-ameriki.ru/a/gedemin-on-russia/3380735.html> (30.05.2018).
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Thus, the vice-director of the Russia and Eurasia Program of the Carnegie
Fund, Matthew Rojansky, considers that Russia holds a monopoly in solving
the conflicts15.
First, at that initial stage of conflicts in earlier 90s and even during their
hot phases this involvement was, according to Claus Neukirch, a German researcher appointed Deputy Chief of the OSCE mission in Moldova (2005),
“Too Little, Too Late” and “the preventive effect of the OSCE and the UN was
quite limited”16.
Second, the international community indifference and lack of political will
played quite a negative role. “The inconsistent approach of the international
community has contributed to the entrenchment of the status quo in these conflicts”, as Dov Lynch stressed it. Moldova, as well as other ex-Soviet countries
involved in conflicts, faced just one external force – Russia, which definitely
imposed the existing status quo, endorsing the evolution of separatist regions
into the de-facto states by all means17.
In order to understand the current situation, evolution, and prospects for
solution of the “frozen and forgotten” conflicts in the post-Soviet space, it is
important to focus on their genesis, to re-claim their past through the revival of
national history and collective memory, and to search their historical roots in
the pre-Soviet and post-Soviet legacy of imperial systems. The recovery of
national history was the first step toward the national revival, toward the recovery of national identity and dignity on the thorny path of transition from totalitarianism to democracy, from command-administrative system to market economy, from imperial mentality to the freedom to choose.
The main causes and historical roots of ethno-political conflicts lie in the
administrative-territorial divisions of the former Soviet republics and autonomous regions, arbitrarily drawn without regard to their natural boundaries, ethnic, cultural and historical traditions.
The disputes over the language, cultural and historical problems, and the
evolution of a new public discourse reflected the struggle for a new political
identity among nations and peoples of the Soviet Union and became the most
15

Zamorozhenye conflikty, <http://gazeta.zn.ua/international/zamorozhenye-conflikty-igrys-nulevoy-summoy-_.html> (30.05.2018).
16
C. Neukirch, Russia and the OSCE: The Influence of Interested Third and Disinterested
Fourth Parties on the conflicts in Estonia and Moldova, [in:] National integration and
Violent Conflict on Post-Soviet Societies, ed. P. Kolsto, Lanham 2002, pp. 237-238.
17
D. Lynch, Engaging Eurasia’s Separatist States: Unresolved Conflicts and de Facto
States', Washington 2004, p. 112.
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potent basis for political mobilization of the nationalizing “periphery” against
the colonial “Centre”. At the same time the “revenge” of the Centre was in the
creation of pro-imperial movements as Interfronts that ignited the inter-ethnic
hatreds by not accepting the revival of national language, culture, new national
history, and, in general, by rejecting the right of union republics for independence and sovereignty, democratic changes and reforms.
The most appropriate characteristic of the current status of these conflicts
is the word “stagnation.”18 For the Republic of Moldova “frozen conflict,” at
least two key factors perpetuate the status quo: the vested interests of corrupt
regional elites and the presence of foreign (mainly Russian) military. With this
in mind, let us consider the case Transdniestria.
We will notice that the term “frozen conflict” does not reflect entirely the
state of affairs, because it is created the impression of total lack of changes both
in the conflict and in the efforts made by the international community. In this
respect there is necessary a long term strategic approach, not based on the illusion that a conflict or another may be started/stopped like a car for example.
The terminology in itself does not solve the problem, but it reflects to a greater
extent the dialectics of the situation or using a newer term: post-truth.
It is important to understand from this post-truth that such a conflict is a
very complex one: from politics, economy to mentality and human life. At the
same time any proposal for negotiations, solution must take into account the
position of Russia. At the same time it is imposed to overcome the attitude of
naive expectation that the separatism will bankrupt on its own as a result of the
measures of isolation. The strategic paradigm of the politics of Moscow regarding prolonged conflicts was formed as “controlled instability” 19.
It may be claimed that at the present moment Transdniestria is to some extent an independent actor in its external politics, given the interaction of Transdniestria with other countries (Russia) and the international community. Namely this interaction may be seen as a factor/support for their relative independent
existence. This situation is animated by the existence of contradiction between
the principle of territorial unity and the right to auto determination, caused by
the imperfection of international law in this respect.In recent circumstances
18

The subject is well analyzed by Vladimir Socor in the December 2003-January 2004
series of materials originated from his presentation (December 18, 2003) at John Hopkins
University’s School of Advanced International Studies (SAIS).
19
V. Socor, The Foreign Conflicts: a challenge to Euro-Atlantic interests. Report prepared
by the Marshall Fund in Germany on the occasion of the NATO Summit from 2004 for “A
new Euro Atlantic Strategy for the Black Sea region” p. 2; <http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/college/F_Publications/perConcordiam/PC_V1N2_
ru.pdf> (30.05.2018).
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regarding the evolution of the EU, we consider it advisable that the RM should
intensify its bilateral relations with key actors in the European arena such as
Germany, France, etc.
This is due to the very individualized nature of conflict that depends on external and internal factors. The external factors, either global ones (EU, USA,
NATO, etc.) or regional ones (Romania and Ukraine) were, and permanently
will be, present in the elucidation of the Transdniestrian conflict and finding
ways/solutions for its settlement. It is very important that in the new conditions
the interests of Ukraine and Romania regarding the security in the region be
harmonized, Ukraine being more vulnerable due to the fact that it is facing a
similar conflict of its own.
It is worth mentioning that if the role of the main actors engaged in the
Transdniestrian problem – Russia, EU, USA, OSCE and NATO, are quite
largely clarified in the specialty literature, then the role of Ukraine in the circumstances it got into after the case of Crimea and the proclamation of the
Donbas “republics” is at this moment not as described. Namely, in the new
conditions Ukraine sees in Transdniestria first of all a Russian enclave which
may be used by Moscow to attack the southern regions of Ukraine.
The internal factors are more fluctuating given the fact that there are the
economic and political interests of the elites on both banks of the Dniester,
which sometimes coincide and at other times are in contradiction and may be
easily influenced.
Regarding the political elite from the Republic of Moldova, we are going
to mention that this is divided geopolitically and by identity. Thus, the Liberal
Party considers that the Transdniestrian problem exists due to the fact that at
the base of the conflict are the interests of Russia20.
At the same time, the Party of Socialists considers that the Transdniestrian
conflict may be solved with the assistance of Russia via federalization of the
Republic of Moldova
The current Government of the Republic of Moldova considers the Transdniestrian conflict as a conflict in which the main role in its outburst was played
by an external factor and it is “a product of geopolitical interests in the region”.
regarding this, the Prime Minister of the Republic of Moldova Pavel Filip declared, speaking in September of the current year at the session of the General
20

F. Morar, Transnistria: Black whole? The EU is trying to melt the “frozen conflict”.
Myth about “frozen conflicts”. Beyond the illusionary dilemmas, <https://news.prgid.com/archive/79-news/news-md/4596-gimpu-v-osnove-pridnestrovskogo-konfliktalezat-interesi-Rosii> (30.05.2018).
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Assembly of the UN. The Prime Minister characterized the situation in the area
as precarious in the domain of security in the region, intensified by the destabilization sources from the East of Ukraine. In June, 22 the UN adopts the Resolution on withdrawal of Russian troops from Transdniestria. The resolution
urges Russia to withdraw its forces from the Transdniestrian region, which are
stationed there without the permission of the official authorities21.
Regarding the withdrawal of Russian troops and armaments, the Ministry
of Defence of the Republic of Moldova declared that there is an agreement with
the Ukrainian side about the creation of a mutual “green corridor” for withdrawal22.
It must be taken into consideration that the historical roots of Transdniestria are “strong”, starting with the support of Tsarist Russia, then with that of
the USSR making the region into an outpost of the empire. As a result of self
proclamation Transdniestria has become a strategic-military foothold for Russia, which allows it to influence South-Eastern Europe and the Balkans, let
alone influence on Ukraine. In spite of the fact that the Transdniesntrian Russians occupy the second place among the ethnicities of the region, Transdniestria may be considered a “Russian republic”. this, in our opinion makes the
conflict last without having finality. Even if solutions of the political-juridical
type (Federation, Confederation, large autonomy etc.) are to be found, the population of Transdniestria will not be reconciled for a long time. As Fiodor
Lukiyanov, main editor of the journal “Russia in global politics” mentions, the
impulse given by a short, but bloody conflict, until the present creates a basis
for what may be called Transdniestrian self-conscience. There has long been no
real threat of a clash even less of an “Anschluss “, however the spectre of “Romanian danger” hovers23.
We consider that a major impediment is also the fact that during this period
two educational systems existed, which practically led to the formation of two
systems of values and representations etc. In our opinion, federalization or the
large autonomy will preserve the situation further. At the same time, the last
period has also increased the number of eurosceptics on the right bank of the
Dniester. The results of the Presidential elections from November 13 have con-

21

UN adopts resolution on withdrawal of Russian troops from Transnistria,
<https://112.international/ukraine-top-news/un-adopts-resolution-on-withdrawal-of-russiantroops-from-transnistria-29635.html> (30.05.2018).
22
A. Salaru, Ukraine ready to offer “green corridor” for the evacuation of Russian troops,
<https://deschide.md/ru/russian_news/politic_ru/2821/> (30.05.2018).
23
Gazeta.ru, <https://www.gaxeta.ru/column/lukyanov/4100585.shtml> (30.05.2018).
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firmed this tendency due to the errors (and high corruption) the Alliance from
the governance.
Recently the EU has also understood that there are changes in the social
consciousness of the population in the Republic of Moldova, not only regarding
the positive perception towards the EU. Resulting from the fact that the perception of the EU is in decline, partially due to Russian propaganda, the EU has
launched a project which foresees to carry out research regarding the European
discourses in the countries of the Eastern Partnership. In other words a new
“Europeanization” of the population is needed.
In this respect it is important to note that Germany, which holds the chairmanship of the OSCE, suggested moving the accents in the Transdniestrian
settlement. As it is obvious that it is impossible to obtain a quick definitive political solution to this conflict, Germany suggests concentrating on the problems
of the inhabitants of both banks of the Dniester. This idea was voiced in June
2016, during his visit in the Republic of Moldova the head of the Ministry of
Foreign Affairs of Germany Frank-Walter Steinmeier24.
Regarding Transdniestria, all the 6 candidates had the same objective – independence of Transdniestria and subsequent annexation to the Russian Federation.
The most explicit was the newly elected president of Transdniestria Vadim
Krasnoselski: “We protect including via criminal law the national idea (author’s emphasis). It was voiced in Transdniestria at the referendum from 2006,
when the people unequivocally expressed their wish for the independence of
Transdniestria with the subsequent annexation to the Russian Federation 25.
When it is desired there may be found solutions for boosting the negotiation process regarding the Transdniestrian dispute. Thus, in the last period Russia has supported the position of Germany regarding the unblocking of negotiations in the 5+2 format, which started on June 2-3, 2016 in Berlin.
According to the position of the Russian Federation in relation to the
Transdniestrian dispute, it is necessary alongside the official position regarding
the support of sovereignty and integrity of the Republic of Moldova, that the
Russian Federation be more specific regarding the principle of neutrality declared in the Constitution of the country, and thus, finally the fate of the mili-

24

Giermanija oczełowiecziwajet
pridniestrowskij
konflikt,
<https://www.kommersant.ru/doc/3048660> (30.05.2018).
25
Pnp.ru, <http://www.pnp.ru/interview/2016/06128/vadim-krasnoselskiy-nacionalnayaideya-pridnestrovya-byt-vmeste-s-rossiei> (30.05.2018).
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tary contingent deployed on the territory that is not controlled by the Republic
of Moldova.
At this moment we have to emphasize that the future status of Transdniestria are shaping 4 variants:
1. Independence of Transdniestria. This independence is promoted by the
leaders of Transdniestria. The new President of the Transdniestrian
Moldovan republic, Vadim Krasnoselski, declared recently that he
would not discuss with the authorities from Chisinau about a special
status for the “republic”. In prospects Transdniestria is to be annexed to
the Russian Federation.
2. Transdniestria a component part of the Republic of Moldova with a
large autonomy. This variant may have the support of the democratic
forces from the Republic of Moldova.
3. Accepting status-quo. This variant is accepted by Russia, taking into
consideration keeping under its influence not only Trandsniestria, but
de facto also the Republic of Moldova.
4. Waiting for the solution of the conflict. This variant suggests waiting
for the determination of geostrategic positions (interests) between the
West and Russia in the context of the ulterior evolutions on European
level and within Russia regarding the economic sanctions (and not only) from the international community, the solution/non-solution of the
problem of Crimea etc.
Although the causes of the Transdniestria conflict are complex, and linked
to broader international issues that cannot easily be resolved in the short term,
there is good reason to believe that we now face a new window of opportunity
to bring conflict resolution back into focus for each of the relevant parties and
the international community as a whole. Russia and Ukraine have expressed a
renewed serious interest in solving the conflict, while Europe and the United
States have the ability to help Moldova grow and develop in ways that will
make it a more appealing partner for Transdniestrians. Recent but sustained
political change in Moldova and the possibility of an imminent change of leadership in Transdniestria could also combine to enable a renewed drive to resolve the conflict within the OSCE 5+2 framework. Moldova is certainly a positive example in a region with more than its share of hard cases. The new government has made a concerted effort to deepen ties with Europe, while maintaining historically close and cordial relations with Moscow. Moreover, Moldovans are still among the most moderate and flexible people in the region in
their attitudes toward the complex interplay among language, religion, and nationality. Moldovans living on both banks of the Dniester River deserve a
chance to put these values into practice in a reunited society and state which
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will open new opportunities, end painful separation, and deliver far greater
prosperity for the region as a whole.
Thus, the vice-director of the Russia and Eurasia Program of the Carnegie
Fund, Matthew Rojansky, considers that Russia holds a monopoly in solving
the conflicts.
It is impossible to disagree with opinion of Spanish author Miguel Beltran
de Felipe who in article of Prospects of Catalan separatism: Politics and Law.
Whether states the law can resolve the law crisis and emphasizes, that the problem "secession" has not so much legal or constitutional how is political nature26.
2014 up to the conflict in East areas of Ukraine 5 ways/ versions of resolving of this question were possible at least these variants:
1. Addition Transdniestria to Ukraine.
2. Addition Transdniestria to Russia.
3. Reunification of state. (The Republic of Moldova)
4. Independent state- Transdniestria.
5. Conservation nowadays status-quo.
Nowadays it is our opinion that the status-quo will be kept given the longterm conflict up until and while the Republic of Moldova by means of external
partners will become attractive to the Transdniestrian population. then the basic
actors will make mutually advantageous decisions in view of their geopolitic
and national interests in the case of a mental shift of the Transdniestrian population.
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Abstract:
As of today, Europe has to face new asymmetric threats, including Hybrid
Warfare, terrorist attacks, and illegal migration that transcend the common
security aspects and have further roots beyond its borders, in unsolved hot
spot areas, like Eastern and Southern neighbourhood. For many military theorists, the Ukrainian Crisis represented a huge opportunity to restart debates
regarding hybridity in future warfare. Some definitions and conceptual elements regarding hybrid threats and hybrid challenges have been developed
since the Second Lebanon War of 2006 and were improved after the 2008
Chechen War. Hybrid Warfare theory has been developed by Russia since
2004, as the future conflict concept to counter NATO’s expansion to the East
and the installation of the US Anti-Missile Shield in Europe. meanwhile,
Western Governments has defined the hybrid threat as an issue rather than as
an operating concept that requires a solution. as a result, up to now no American National Strategy or doctrine has incorporated this theory as a new form
of future conflicts. In conjunction with reviewing and adjusting strategies and
war fighting concepts, the defence community must re-evaluate the force
structure needed for future conflicts and build adequate capabilities. With a
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wider range of threats that may require the need to employ various capabilities simultaneously, NATO and member states must continue their efforts to
strive for greater joint operations and possibly inter-dependence. With EU
support, they must transform their industrial-era organizational structures
into more agile, information-, and knowledge-based enterprises, which requires a large investment in ideas, technology, and people.
Keywords:
Hybrid War, Hybrid Threat, Non-Linear Warfare, Information Warfare, Propaganda, Cyber War, National Strategy, Military Strategy, Armed Forces Doctrine

Introduction
The Ukrainian Crisis of 2014 represented a new opportunity to reopen a
very important and demanding issue regarding the security of our continent Russia and her hybrid threat for Europe. At the same time, this subject has also
become a continuous topic of current military debates, namely “Hybrid Warfare
Theory”.
Why is this topic important for Europe? First of all, the physiognomy of
conflict has evolved when new situations of political-economic and strategic
insecurity have arisen in Europe, exemplified by the annexation of Crimea,
Ukrainian Crisis, turmoil situation in Turkey, populism in Europe, extremism,
terrorism, migration crisis, Great Britain leaving the EU (BREXIT), divided
Europe etc. It is also worth noting the revival of Geostrategic spheres of influence and the need for vital space for some regional powers, like the rising hegemony of Russia.
In turn, the military arena has been influenced by new objectives, types of
forces, and specific means to act, including increased importance and usability
of Special Operations Forces (SOF), the Cyber space, a new conceptual Comprehensive Approach (CA), increased intensity for conducting military actions,
a systemic analysis of the enemy (Political, Military, Economic, Social, Information and Infrastructure/PMESII), the multi-dimensional battle-space (energy,
space, virtual, electromagnetic, nano), a huge variety of dominant types of mili-
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tary and non-military actions, more sophisticated and unexpected modes to
conduct violent actions2.
What is important to note here is the idea of replacing strategic interests
of regional powers for controlling/influencing events instead of territorial
occupancy. This new Geostrategic approach is based on the idea of physical
presence in the favour of control to influence and, if necessary, interfere, by
avoiding, as much as possible, direct armed confrontations. It also changes
the necessity to produce substantial damages to the enemy with the one of
avoiding them and highlights the possibility to act at the edge of International
Laws.
This article focuses on answering some questions including; Is Comprehensive Approach (CA), a new military theory, or an old hat with a new name?
Is it still valid today? Is Europe ready to face this new challenge? Are member
states prepared to counter a foggy type of war?
Russia Approach to Hybridity
It is obvious that the fall of the Soviet Union and the rise of the so-called
“Gorby” Era (1985-1991) have influenced both, politically and militarily, the
way in which the new established Russian Federation started to think on how to
keep its geostrategic interests.
From the beginning, Mikhail Sergheyevici Gorbachev was willing to make
radical changes in the Russians’ way of political thinking and started to teach
the world two new words: “perestroika” (restructuring) and “glasnost” (openness)3. On foreign policy, he decided that the USSR would no longer meddle in
the affairs of East European Soviet satellite states, attempting to limit sovereignty under the “Kvitsinsky doctrine”. Therefore, some satellite republics got
independence, the two German countries reunified and the Berlin Wall fell
down4.
Of course, not everything went well Gorbachev’s time, if we think back to
the 1989-1992 Abkhazia and South Ossetia’s separatist regions conflict and the
2
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fact that Georgia experienced two violent ethnic conflicts, as well as a short
two-phase civil war, which was transformed into a so called “frozen” conflict.
this situation also happened with the Transnistria War that started in November
1990 as a limited conflict between pro-Transnistria forces, including the Transnistrian Republican Guard, militia and Cossack units, and supported by elements of the Russian 14th Army, and pro-Moldovan forces, including Moldovan
troops and police. Fighting intensified on 1 st of March 1992 and, alternating
with ad hoc ceasefires, lasted throughout the spring and early summer of 1992
until a ceasefire was declared on 21st of July 1992, which has held and became
another “frozen” conflict5.
The good thing was the arms race with the US, which took a U-turn and
one arms control treaty followed another. This is why he won the 1990 Nobel
Peace Prize.
The “Gorby” Era finished with hard-liners attempting a coup and Boris
Yeltsin was elected new President. The “Yeltsian” period of 1991-1999 started
and a string of republics declared independence. This period was considered the
period of democratic neglect, under the “Koziryev-doctrine”6.
On 8th of December 1991, Presidents of Russia, Ukraine and Belarus met
in the Belovezh Forest in Belarus and signed the Belavezha Accords 7 which put
an end to the USSR, replacing it with the Commonwealth of Independent States
(CIS). Currently, there are nine former Soviet countries in the CIS (Georgia
withdrew in 2009 and Ukraine and Tajikistan did not ratified the treaty).
Because Yeltsin’s reforms went wrong, a 1993 deadlock with the increasingly frustrated legislators pushed the country to the verge of civil war. Yeltsin
called in the tanks and he shelled his way out of the conflict. Tanks were needed again between December 1994 and August 1996, when the southern republic
of Chechnya wanted to break away. Yeltsin pledged to crush the resistance in
days, but the botched operation grew into a bloody war finalized with a peace
treaty in 19978.
On 31st of December 1999, President Boris Yeltsin resigned and Vladimir
Putin became acting President. The day before, a program article signed by
Putin, called “Russia at the turn of the millennium”, was published on the Rus5

G. E. Curtis, Russia: A Country Study, Washington 1996, pp. 72-76.
Russian foreign minister Andrey Kozyrev called for strengthening a “unified military
strategic space” in the CIS and protecting Russia's major interests there.
7
The provisions of the Belavezha Accords can be accessed on: Belavezha Accords,
<https://www.scribd.com/document/210457213/Belavezha-Accords> (15.05.2018).
8
S. Markedonov, Post-Soviet Russia: Torn Between Nationalism and Separatism, “Russia
in Global Affairs”, 27 Dec 2012, <http://eng.globalaffairs.ru/number/The-BelavezhaAccords-Legacy-15814> (10.05.2018).
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sian government web site, in which the first task in Putin's view was the consolidation of Russia's society and shifting from democracy towards a police state.
He had three tours as president and in between, he nominated Medvedev as a
mascot – “tandemocracy” between the two9.
In June 2000, the “Concept of the Russian Federation's foreign policy” was
elaborated, in which, among older foreign objectives, there were established
two new ones regarding the formation of the “Neighbourhood zone” around the
perimeter of the Russian borders and protecting the rights and interests of Russian citizens and compatriots abroad. It was, in fact, a tentative to rediscover the
region in the NATO-EU enlargement context.
After 2000, the “Putin doctrine” evolved from a geo-economic approach
(“Russians are back: instead of tanks, in banks”) to a more aggressive geostrategic one. Putin’s tendency for bringing back the perception of a “superpower Russia”10, as well as his new KGB methods and tactics of wagging war
were experienced during the Second Chechen War (August 1999 - March
2009), when a punishment operation was launched by the Russian Federation in
response to the invasion of Dagestan by the Islamic International Brigade (IIB).
The new way of conducting warfare consisted of a mix of guerrilla warfare and
terrorist actions, including bombings, suicide attacks, assassinations, and hostage taking.
These new tactics were also demonstrated in September 2004 during the
Beslan school siege, when FSB Spetsnaz forces used an unknown incapacitating chemical agent. Shortly after the Beslan terror act, Putin revitalised the
old forms of propaganda campaign by enhancing a Kremlin-sponsored program aimed at “improving Russia's image” abroad. One of the major projects
of the program was the creation in 2005 of Russia Today, as a rolling Englishlanguage TV news channel providing 24-hour news coverage, modelled
on America’s CNN 11 . A three-week wave of massive cyber-attacks on the
small Baltic country of Estonia took place in April-May 2007, the first known
incidence of such an assault on a state – erupted at the end of Mar 2007 over
the Estonians' removal of the Bronze Soldier Soviet war memorial in central
9
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Tallinn, the country has been subjected to a barrage of cyber warfare, disabling the websites of government ministries, political parties, newspapers,
banks, and companies. The Russo-Georgian War, between 7th of August and
8th of September 2008, also considered the first European war of the 21st century, was a large scale war between Georgia, Russia and the Russian-backed
self-proclaimed republics of South Ossetia and Abkhazia. The fighting, which
took place in the strategically important Transcaucasia region, bordering
the Middle East and Russia used first elements of hybridity; like a propaganda
campaign between Russia and Georgia, recognition of separatist regions, use
of proxies and a notable cyber-attack during an actual military engagement
happening at the same time 12.
2012 represented a major shift in Russian internal and external policy being influenced by the economic slowdown, which threatened Putin’s political
bargain with the populace, as well as the NATO bombing of Libya in 2011,
perceived as an “abuse” of Russia’s abstention from the vote on the UN Resolution. These caused a decline in Putin’s approval ratings from 80% to 60%,
translated in mass political protests that took place in Russia in late 2011 and
early 2012.
After assuming office in May 2012, Putin moved quickly to suppress political opposition, enacted a stream of anti-liberal legislation and adopted a social
conservatism that intruded into people’s private lives, touching on such matters
as faith, sex, the family and education. He promoted the new geopolitical theory of “Eurasianism”, in which his celestial task as a tsar was to “reconstitute the
Great Russian Space”, by reviving the geostrategic, economic and political
spheres of influence of temporarily “lost Eurasian territories” 13.
In the international arena Putin also made a continuous effort to
build/enhanced paralleled regional organisations to minimise the existing ones’
importance and activity in the Eurasian region14, trying to act at the edge of
established international laws and rule. Those regional organisations are shown
in figure No. 1.

12

G. T. Donovan Jr., Russian Operational Art in the Russo-Georgian War of 2008, U.S.
Army War College, 2009 USAWC Strategy Research Project, p. 21.
13
M. Bassin, Eurasianism Classical and Neo – The lines of continuity, “Slavic Eurasian
Studies”, No. 17, 2008, p. 23.
14
“Eurasia” is sometimes referred to in terms of a geopolitical region, either in between the
political definitions of Europe and Asia or the states which are parts of both continents, i.e.
the Russian Federation and other states of the former Soviet union, especially the Central
Asian states and the Southern Caucasus states.
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Figure No. 1. Russia’s international efforts to build paralleled regional organisations

Source: NATO Relevance in Eurasia, a PowerPoint presentation on
<https://www.nato.int/cps/en/natohq/> (30.05.2018).

The most important regional organisations act in the fields of common security, free trade and union economy. The Collective Security Treaty Organisation (CSTO) was established in 1992 as the CIS Collective Security Treaty
meant to counter NATO’s expansion and influence in the former USSR’ sphere
of influence. It is an observer organisation at the United Nations General Assembly and comprises seven states (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan and started to conduct
some common military exercises after 2005. At the same time, Azerbaijan,
Georgia, Moldova and Ukraine formed a non-aligned, more pro-Western group
known as the "GUAM" (Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and Moldova).
In order to face the new economic expansion of the EU in their proxy, the
CIS countries agreed to create a free trade area (CISFTA), signing the agree-
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ment in October 2011. Even if it was signed by eight of the eleven CIS prime
ministers at a meeting in St. Petersburg, it has been ratified by Ukraine, Russia,
Belarus, Moldova, and Armenia and is in force only between those states. The
free trade agreement eliminates export and import duties on a number of goods
but also contains a number of exemptions that will ultimately be phased out. An
agreement was also signed on the basic principles of currency regulation and
currency controls in the CIS at the same October 2011 meeting. But corruption
and bureaucracy are serious problems for trade in CIS countries.
Same, the Eurasian Economic Community (EAEC) was formally created
in May 2001, by Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan to
form the Customs Union and the Single Economic Space. Uzbekistan joined
EAEC in 2005. Armenia, Moldova and Ukraine hold observer status. EAEC
was working on establishing a common energy market and exploring the more
efficient use of water in central Asia. The Eurasian Economic Community was
terminated on 1st January 2015 in connection with the launch of the Eurasian
Economic Union.
Hybrid Warfare Theory – Hybrid War in Europe
We can notice, at the beginning of the new Millennium, a swift change in
the physiognomy of conducting wars, particularly after Al Qaeda became an
international terrorist organization, followed by the appearance of the first theory of hybrid threats, incorporating Chechens and Iraqi insurgents, fanatical and
religious factions in the Middle East - like Hezbollah and Hamas - and foreign
jihad’s fighters in Afghanistan. Later, using the lessons learned in Afghanistan
and Iraq and the analyses carried out after the Chechnya War of 2002 and the
Second Lebanon War of 2006, Americans where the first military analysts’ who
came with the theory of the hybrid threats as US military theorists added failing
states and some hybrid groups into the definition of new hybrid threats.
Indeed, it was William J. Nemeth who coined the respective name in 2002,
by describing the Chechen insurgency as a “mix of guerrilla warfare with modern military tactics and use of technology”15.
Later, in 2009, using lessons learned from Afghanistan and the 2008 Russian-Georgian Conflict, theorists put together hybrid threats with hybrid challenges (traditional, irregular, terrorist, and disruptive), as well as the physical
and conceptual dimensions of conflict - the former, a struggle against an armed
enemy and the latter, a wider struggle for, control and support of the combat
15

Definition adopted in support of U.S. Joint Forces Command during the Hybrid War
Conference, held in Washington, D.C., February 24, 2009.
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zone’s indigenous population, along with the support of the home fronts of the
intervening nations, and the support of the international community 16.
Until the end of 2012, the term Hybrid Warfare was not found in any official doctrinal publications, being considered as a non-doctrinal term, yet unaccepted by military planners. The first attempt to officially define this new threat
was made by the Supreme Allied Command Transformation (HQ SACT) in
2009, when it described the hybrid threat as “one perceived from any established or potential adversary, be it the states or non-state actors and terrorists,
which has the ability, proven or probable to use simultaneously and in a way
adaptable for conventional and unconventional means to achieve these objective”17. NATO's concerns in this area, as well as the US Military implication
were stopped in 2013.
It was the 2014 crisis in Ukraine that restarted the Western preoccupation
for what was considered by Gen Breedlove, a former SACEUR, “a new type of
war, a hybrid war, where armies do not always take on the role of direct aggressor. Instead, they serve to intimidate, while imported sabotage groups [do the
fighting] together with local extremists and criminal gangs fight on the
ground”18.
More and more, military analysts started to consider that future military
conflicts will manifest three trends, particularly depending on the combatants’
ability and willingness to face the new demands of the modern battle-space: 1.
conventional super-technical, ultra-fast and highly expensive warfare, which
can be sustained by a limited number of countries only (most economically
and militarily developed); 2. hybrid warfare, in which a mix of new technology and old fashion doctrines will be used, blending different types of tactics
and technologies in innovative ways and luring the war forms in combinations
of increasing frequency and lethality; 3. generalization of irregular/asymmetric conflicts, where both conventional forces and unconventional,
atypical means (terrorism and organized crimes included), as well as cyber 19
will be employed.

16
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Multiple Future Projects. Navigating towards 2030. Findings and Recommendations,
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Amazingly, the term Hybrid Warfare is a Western description of Russian
military practice, rather than a conceptual innovation originating in Russia. In
Gen. Gherasimov’s 2014 Military Doctrine, signed by Putin on 26 Dec 2014,
the term used is “Non-Linear Warfare”, but describes exactly what Russians did
in Crimea and Donbas Region. According to this doctrine, the nature and characteristics of modern warfare conflict integrate the use of military force, as well
as political, economic, informational and other non-military measures nature,
implemented with the extensive use of the protest potential of the population,
and special operations forces.
The Russian Military Doctrine considers all aspects of mixing and massive
use of precision, hypersonic weapons systems and military technology. Their
electronic warfare means, weapons based on new physical principles, comparable in efficiency with nuclear weapons, information systems management, and
unmanned aircraft and autonomous marine vehicles controlled robotic weapons
and military equipment. The scope is to increase effects on the enemy throughout the depth of its territory, simultaneously in the global information space,
aerospace, land and sea. Those effects will be achieved by selectivity and a
high degree of destruction of objects, the use of various mobile forces and the
fire.
At the same time, it is envisaged to establish in the territories of the warring parties of permanent war zones, participation in hostilities irregular armed
groups and private military companies, as well as the use of indirect and asymmetric methods and actions, including the use of externally funded and run political forces and social movements.
All Gherasimov’s ideas have been utilized in both the annexation of Crimea and the Eastern Ukrainian Conflict; these internal actions were not enough
to terminate the conflict. In order to prevent going further to Southern Ukraine,
Russia had to act in places where it might achieve rapid diplomatic and political
victories against the West - the Baltics, Moldova or the Caucasus - while encouraging Ukraine's government to collapse into gridlock and developing bilateral relations along the Estonia-Azerbaijan line. This would prevent a U.S.
strategy of containment that worked during the Cold War and one that the Europeans are incapable of implementing on their own.
A divided Europe works well for Russia. Kremlin analysts came to the
conclusion that the Eastern European countries might represent the weakest
point of Europe, a vital corridor to defeat the USA and NATO (see figure No.
2). A lack of consensus between NATO and the EU member states is a political
objective for Russian propaganda in preserving security. Different countries
have different perceptions of Russia and different concerns.
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Figure No. 2. The Safety Corridor

Source: G. Friedman, From Estonia to Azerbaijan: American Strategy After
Ukraine, “Geopolitical Weekly”, 25 March 2014, <http://www.stratfor.com/weekly/estonia-azerbaijan-american-strategy-after-ukraine?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20140325&utm_term=Gweekly&utm_conte
nt=readmore> (15.03.2018)

The propaganda strategy used by Russia against the corridor states is
based on aggravating internal and external disputes and weaknesses, inflaming xenophobic, chauvinistic and separatist sentiments and restarting old territorial disputes where they exist between states,. Some methods used are about
focusing on historical injustice, revisionism, increasing distrust and hate between nations, fear of migration, euroscepticism, anti-American and proRussia sentiments.
Moreover, in some Eastern European countries paramilitary organizations with some tight relations with Russia have been established using the
Russian military clubs type of structure – like the National Guard (NHG)
and Czech Reservists (CSR) in the Czech Republic, Slovak Military (SB)
and Kosice Action and Resistance Group (VK) in Slovakia -, or extremist
movements/parties (Hungary, Austria) have been used to poison relationships with neighbours. These organizations are trained by Spetsnaz experts,
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are infiltrated in the security and military forces and participated, covertly,
in the Eastern Ukraine offensive. They use extremist rhetoric and put political-social pressure on official Governments as directed by Moscow (e.g.
establishing a Donbas Republic’s Consulate in Ostrava, Eats Czech Republic) 20.
Countries that were at risk from 1945 to 1989 are not the same ones at
risk today. Many of these countries were part of the Soviet Union then, and the
rest were Soviet satellites. The old alliance system was not built for this confrontation. The Estonia-Azerbaijan line has made retaining sovereignty in the
face of Russian power its primary interest. The rest of Europe is not in jeopardy,
and these countries are not prepared to commit financial and military resources
to a problem they believe can be managed with little risk to them 21. Therefore,
any American strategy must bypass NATO or at the very least create new structures to organize the region.
Hybrid challenges are not limited to state or non-state actors. This is
because of the repercussions of the Ukrainian Crisis abroad. Those cha llenges might also include regional or even international actors that could
lose their neutrality or impartiality. The repeated statement of Mr. Putin
regarding “the defence of Russian ethnics is not ensured by respective Governments and their Constitutions, in countries where they leave, but by Russia” has provoked a breech in the International Law system. This statement
caused international or regional organizations, like OSCE, NATO and the
EU to take adequate measures for sanctions or assurance of threatened cou ntries.
According to Romanian strategic military planners, Hybrid Warfare has
four main phases, which can be delimited by the degree of intensity and
assuming of responsibility. In essence, as can be seen in figure No. 4, it is
about generating social chaos and its orientation to achieve the ultimate p olitical objective. These phases include deception and disinformation campaigns, economic coercion and corruption, in support of military action.
Also, there is another aspect when analyzing the Russian type of Hybrid
Warfare – Russia’s “nuclear signalling”, as part of a strategy of political
intimidation.

20

G. Friedman, From Estonia to Azerbaijan: American Strategy After Ukraine, “ Geopolitical Weekly”, 25 March 2014, on <http://www.stratfor.com/weekly/estonia-azerbaijanamerican-strategy-after-ukraine?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20140325&utm_term=Gweekly&utm_content=readmore> (15.03.2018).
21
Ibidem.
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Figure No. 3. Phases of the Hybrid War
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According to NATO’s 2015 Strategy on its role in countering Hybrid Warfare, the use of hybrid strategies in conflict are not new, what is new for international organisations like NATO and the EU is the way a wide range of political, civil and military instruments are combined and coherently applied, aiming
at particular vulnerabilities of targeted nations and international organisations
in order to achieve strategic objectives. Common to the state and non-state
models is the simultaneous, opportunistic, synergetic and sophisticated combination of conventional/regular, subversive/irregular and criminal/corrupt actions in designated geographical areas to achieve political aims 22.
European Approach in Countering the Hybrid Warfare –
an European Nation Perspective
Both, NATO and the EU, have from the beginning, recognised that the primary response to hybrid threats or attacks rests foremost with the targeted nation, but
the wider international community must also be prepared to play an important role.
No single nation, supranational entity or international organisation has all necessary means to coherently counter hybrid warfare23. Moreover, the current national
strategy, war-fighting concepts, and force structures are ill-suited for this emerging
blend of warfare. Therefore, cooperation at a multilateral level is essential. As part
of their planned response, nations may turn to Allies and to the wider community
for assistance, which should be coordinated by the receiving national authorities in
concert with their national plan for countering the challenge that they face.
When a strong security organization like NATO or a member state is attacked
by conventional land, sea or air forces, it is usually clear how to best respond. Even
if an asymmetric attack, either terrorist or insurgent occurs, it is more difficult but
also more clear how to react. But what happens when the attack is a mixture of
conventional forces and irregular adversaries? Is there any best response?
Is having a strategy to define its role in countering hybrid warfare and a
strategic partnership with the EU to closely work on this topic, as well as preparing an implementation plan for this strategy is enough for both NATO and
the EU to effectively react? Not developing adequate capabilities, modifying
joint doctrines and experimenting with specific concepts in this regard, makes

22

NATO’s Role in Countering Hybrid Warfare Strategy, PO(2015)0673, issued in Nov. 2015,
on <https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_125368.htm?selectedLocale=en> (12.04.2018).
23
NATO Comprehensive Report on Hybrid Warfare, PO(2015)0317, Office of the NATO
SecGen, June 2015, p. 3.
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security organizations, their member states and military intellectually and institutionally unprepared for the changes in warfare theory.
In order to successfully counter hybrid warfare, NATO, the EU and their member states must be able, firstly, to recognise and attribute hybrid actions in a timely
manner, followed by having the resilience to resist hybrid actions. They should be
ready to resist by having necessary processes that allow rapid assessment and decision making, as well as necessary capabilities to be able to respond effectively.
In the Strategy there are included adequate measures form which both NATO
and the EU can address the changing character and hybridization of warfare by defining their roles for the three interrelated functions of prepare, deter and defend.
In the EU’s related strategic report of 2015 “Relevance of Hybrid Threats
for European Security”, those functions are: assess, deter and respond.
At the national level, the Government needs to improve planning and interagency integration to increase its capacity to address non-military aspects of the
conflict, by coordinating military efforts with institutions that have responsibilities in the security and defence, areas as well as expertise in the private sector,
including NGOs and academia. Beyond diplomatic and military powers, the
Government needs to develop a more effectively integrated stabilization and
reconstruction capacity, ensuring necessary resources and, later, coordinating
efforts between civilian agencies and different categories of military forces.
As a result, the new approach to counter the Hybrid War should be an integrated, comprehensive, civil-military, based on engaging all elements of national
power – diplomatic, informational, military and economic, inter-institutionally.
The most urgent national measures, which need to be taken to counter such an
emergent conflict are: establish Inter-Agencies Working Group, at experts’ level,
on operations planning issues and their respective Sub-Groups on different ministerial issues; include the Hybrid Warfare Concept within the doctrinal documents; establish an overall national strategy and implementation plan, to include
responsibilities and preparatory measures for all involved institutions, both in the
strategic and defence areas – political, social, economic, administrative, rule of
law – Involving military and non-military capabilities; establish the legal framework for inter ministerial cooperation at the political and experts’ levels, as well
as transferring national decision-making process at the ministerial level; develop
and deliver required capabilities for countering such conflicts in major area of
expertise (like police, military police, civil protection, administration, justice);
and provide differentiated specific training, together with military components
For the last two proposed possible measures is mandatory to establish Operational Needs to define the required adaptation of the existing capabilities, in
order to effectively participate in the established counter-actions against the Hy-
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brid War, such as: Organizational Flexibility; Early Warning through Surveillance and Collection of Information; Mobility, Manageability and Modularity,
including Management Structures; Adaptability and Flexibility; Decentralized
Execution; Simultaneity and Continuity; Rigor in Organizing and Preparing of
Actions; Initiative, Speed and Accuracy; Use of Technology; Actions in Densely
Populated Areas; and Establishing a Favourable Legal Framework to Participate.
There are still debates amongst national decision-makers and planners regarding
what should come first in a Strategy to counter Hybrid War – specific actions at the
Strategic level or the development of new dedicated capabilities (see figure No. 5).
Figure No. 4. Key Actions versus Key Capabilities
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In addition to the specific training for the existing capabilities to face this
new type of war, it would be advisable to develop specific military capabilities
to counter hybrid war, such as those related to planning and preparedness to
counter/carrying Irregular Warfare (IW), Cyber Defence, waging Information
Operations (INFO OPS), Civil-Military Operations (CIMIC), Psychological
Operations (PSYOPS) and Counter-Insurgency Operations (COIN), synchronization of Strategic Communications (STRATCOM), internal use of Special
Operation Forces (SOF), as well as assess and evaluate IW Campaign and Operations.
I didn’t mentioned anything about specific non-military capabilities, because there is no study/analysis at the civilian society level yet to determine
what is needed in countering this new type of war from their perspective.
The development of new capabilities to counter specific Hybrid War implies, at the beginning, the existence of joint bases, achieving strategic
transport, SOF, logistics operations management system, achieving interoperability of C2 and logistic support. Not of a less importance is considered realizing recognized Common and unique Operational Picture of the engagement
environment and possible rapid assess of the situation, as well as embarkation /
disembarkation, force structure / scalability / flexibility, force protection and
exploitation of high-tech. Finally, it needs a common legislation / legal issues
and joint training and action.
I consider the hybrid warfare theory to be a new approach of unconventionality against the very-high theology, in which states or groups could select
from the whole menu of tactics and technologies and blend them in innovative
ways to meet their own strategic culture, geography and aims when crashing
modern Westernized Armed Forces. It is not about blending the modes, only,
but also it seems to blend the levels of warfare, using hybrid tactics and techniques to obtain strategic effects and achieve political objectives.
There is a large group of military theorists, led by Frank Hoffman and dr.
Russ Glenn who considers that the hybrid wars are not new, but different, in
which the compression of the levels of war is complicated by a simultaneous
convergence of modes. It is not about facing the hybrid threat, but it’s about
conceptualizing the future of conflicts.
Despite the idea of using those techniques as a new approach, there is evidence to indicate that nothing is new for Russia. A quick remember of the Estonian cyber-attack in 2007, as well as the invasion of Georgia in 2008, demonstrate that the hybrid warfare theory has been developed by the Russian military
theorists since the beginning of this Millennium, as the future conflict concept
to counter NATO’s expansion to the East and the installation of the US Anti-
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Missile Shield in Europe. It was either overtly experimented, with obvious
moves, or using more subtle moves, economic warfare, cyber-attacks, conducted under the cover of being activists at work. What the crisis in Ukraine shows
to the experts is the combination of them as a set of tactics that has been deployed to one degree or another, for the last five or six years.
The worse idea regarding this type of warfare is the impossibility of European security and defence organisations, like NATO and the EU, to interfere in
member states at the beginning of the conflict. According to International and
national laws, until a country’s violent actions against another is not recognised
as such, it is an internal issue and the respective nation should react and take all
necessary measure to solve it. Only after the International Community considers the respective intervention as a hostile act against a nation, which means an
open conflict between two or more nations, than NATO or the EU can support
and conduct counter actions against the Hybrid Threat.
This is why member states should develop enough capabilities to resist,
especially at the early phases, to a Hybrid confrontation and try to recognise
and internationally demonstrate the use of Hybrid unconventional and conventional tactics and techniques by another state or a proxy organisation.
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Abstract:
Looking beyond the results of 9/11 wars in Afghanistan and in Iraq it is obvious
that the attention of the American nation as well as of world society is focused
on the future. The international political arena is concentrated on new asymmetric challenges and conventional warfare. What is now described as asymmetrical warfare is by no means a new phenomenon in military history or in the
American experience. There are some situations, when opposing military forces
choose completely different positions and approaches to warfare and it dates
back to the first military encounters between armed forces (particularly since
the end of the Cold War). What is Asymmetric warfare and why its emergence
is so important in the contemporary world? The answers to these question will
be answered in this paper.
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Introduction
As Donald M. Snow, the professor of Political science and international affairs at the University of Alabama and the author of dozen books on defence
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policy defines, the definition of the word “security “is what makes people feel
safe. It means that security has both physical and psychological aspects and
each of them has different values. The discussion about these aspects of security can be divided in two concerns. The first is - changing balance between military and nonmilitary sources of the concern about security. The second is what
actors in international politics enjoy making changes and how the level of security is changing accordingly.
Formulating the assessment of a threat environment is one of the crucial
point in the formulation of strategy and defense doctrine of any country. It
might be a naturally critical process that tries to free policymakers from incorrect, old, misjudged perceptions about the threat. Therefore, the nature of the
threat(s) the United States or any other government faces is the subject of a
never-ending debate.
What is asymmetry and what constitutes an asymmetric threat?
“Asymmetric warfare” is a term that appeared in the U.S. government documents and academic writing in the late 1990s but in 2003 its meaning decreased. The term was very meaningful and significant from the 9/11 for scholars and government from bombs to supercomputer viruses to nuclear proliferation. As it meant so many different things it became an ambiguous and useless
term.
As Captain David L. Buffalo claims in his article “Defining asymmetric
warfare”, it is hard to understand the meaning of the concept of asymmetric
warfare as it has always been challenging. During the Cold War, when the
world was divided into two parts, each of them lived in fear not to be defeated
by another, thus peace was secured through mutually assured destruction
(MAD). The 9/11 terrorist attacks, was the turning point of the main political
events of the 20th century that has changed many concepts. After the destruction
of the Soviet Union and the end of the bipolar order, 9/11 proved that a new
enemy breaks rules, respects no national boundaries.
Webster’s dictionary defines asymmetry as “not symmetrical” or “incommensurable”. Asymmetric threats according to some military journals arise
from threats of “not fighting fair” or attacking a weak point characterized as
asymmetric warfare. “This is another type of war, new in its intensity, ancient
in its origin – war by guerrillas, subversives, insurgents, assassins, war by ambush instead of by combat; by infiltration, instead of aggression, seeking victory by eroding and exhausting the enemy instead of engaging him. …It preys on
economic unrest and ethnic conflicts. It requires in those situations where we
must counter it, and these are the kinds of challenges that will be before us in
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the next decade if freedom is to be saved, a whole new kind of strategy, a wholly different kind of force, and therefore a new and wholly different kind of military training.”2
The statement seemed to be strange and different of that time as if it hit the
mark, but the speaker was President John F. Kennedy and he was addressing
the West Point Class of 1962. The Commander-in-Chief of U.S. Armed Forces
and the head of the U.S. bureaucracy called for evolution – forty years ago,
brought out the essence of typical asymmetric warfare3.
According to the American strategic documents transnational challenge is
perceived as a political jargon and as a modern international political threat in
aegis of transforming world order and in aegis of the USA National Security
Policy implications. It is associated with another new dangerous phenomenon –
asymmetric warfare. This form of warfare has attracted more attention with the
shifting focus on the phenomenon of terrorism, particularly after the 9/11 attacks in New York and Washington. Asymmetric warfare is a war between
belligerents whose relative military power differs significantly, or whose strategy or tactics differ significantly. Asymmetrical warfare occurs whenever two
sides fight differently. It is a situation where one of the rivals fight conventionally while another uses unconventional methods of fighting.
The most obvious and controversial aspect of asymmetrical warfare is the
rejection of conventional means of conduct by one side. These two sides are
dissimilar and out of balance with one another in that they are not mirrors of
one another. It is also worth mentioning that there might be three the most important difference between them: in objectives, in organization and in methods.
American forces set the best example of asymmetrical warfare as they fight in
conventional European manner - with very clear goals for forces, wearing the
standardized military uniforms, distinguishable conveyances, following the
rules stated in the Geneva Conventions on Warfare of August 1949. While the
opponent on the other hand, may be organized informally, not wearing uniforms, even may be hiding in urban areas among women, children and elderly
that is considered to be cowardly and dishonest behaviour that is comparison to
those rules of European-style warfare.
For several years U.S. policymakers, officials, and writers on defence have
employed the terms “asymmetric” or “asymmetry” to characterize everything
from the nature of the threats we face to the nature of war and beyond. Some
2

Cit. R. B. Asprey, War in the Shadows: The Guerrilla, Vol. 2, Lincoln 2002, p. 751.
Cit. D. L. Buffalo, Defining asymmetric warfare. Land warfare papers, No. 58, Virginia
2006, p. 1.
3

264 | S t r o n a

critics claim that threats should be categorized on the basis of the significance
of the target. In that case the threats displayed on September 11, 2001, would
clearly be recognized as strategic. It is clear that a threat environment that is
now multidimensional, can be launched from anywhere on earth, from space,
from underwater to space and vice versa, or through the air, land, sea, underwater, and from space to any of the other media enumerated here. These threats,
both strategic and tactical, comprise traditional anti-access strategies along with
proliferation of weapons of mass destruction and potential information warfare.
Some foreign military analysts believe that, in some cases, their countries have
already been subjected to these new forms of threats.
According to Stephen J. Blank in modern era, asymmetric threats refers
terrorism, unconventional or guerrilla tactics or guerrilla warfare as has been
attempted in Iraq and Afghanistan, the use of WMD, cyberwarfare, or information war (IW). Furthermore, ballistic missiles have been also considered as
asymmetric threats. These definitions may also include weapon systems and
technologies dedicated to defeating the accuracy strike and engagement capabilities. Therefore, they are also called counter precision-engagement capabilities or threats 4.
The series of terrorist strikes in Russia in the second half of 2004 were as
great a traumatic experience for the Russians as the 9/11 attacks were for the
Americans. The hostage-taking and ensuing massacre in the North Ossetian
town of Beslan by Chechen suicide attackers demonstrated that militarily
weaker opponents want to influence confrontations.
In asymmetrical wars the parties are unequal and the principle of equality
of arms no longer holds true. The belligerents have disparate aims and employ
dissimilar means and methods to pursue their tactics and strategies.
Asymmetric warfare can be characterized as a concept which is different
from traditional warfare chiefly because of its manifestation in many forms
making it all more difficult to achieve or understand. Traditional warfare is
usually fought between nation states; however, asymmetric warfare can be carried out by non state actors. Asymmetric warfare has many synonyms and related terms such as guerrilla warfare, irregular warfare, low intensity conflict,
proxy war and fourth generation warfare.
As Captain David L. Buffalo writes, when the term “asymmetric warfare”
is used the meaning associates with catastrophic terrorist attacks to activists,
roadside bombs, to proliferation of weapons of mass destruction (WMD), to
cyberterrorism. Accordingly, when a term means so many different things to so
many people, it easily loses its usefulness. Many critics and scholars put an
4
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effort in definition of the term and its meaning, but until now the particular
meaning of the term is vague.
Modern approach
In our fast moving world there are several concerns that can be outlined
with an understanding of International politics relative to understanding the
problem of national security.
The first can be formulated as the following question:
- Is the National Security destroyed by the changed environmental affects
in both, physical and psychological senses?
- Is the world a riskier place than it used to be during the Cold War?
Answering all the questions set above was much easier in Cold War period
than it is now, because the threats Great Actors are facing was better understood, clearer and more concrete than now. If, for example there was a threat of
tank building from Soviet Union, the United States would responds by building
some extra and additional antitank weapons. The situation is neither so obvious
today nor easy, as the risks the U.S. faces today are controversial and diverse.
Who would maintain that the U.S. has devised effective ways to confront the
kind of terrorism that maximizes results and minimizes resources expended in
the effort? In order to understand these concepts and attempt to deal with the
reality, it is necessary to adopt some intellectual frameworks to understand the
meaning of events, causes and effects, and realize what will be the best solution
in those difficult situations. Developing a framework or “realist paradigm” can
be the best tool to comprehend and work out the rules of “the game”. Professor
Donald Snow compares the baseball game players to the international actors of
politics. As the game players are catching, hitting the ball, causing other players
to run around in some manner and finally there is a winner as well as a looser;
the same rules work for international political “players”. Understanding the
“Rules of the game” is the most important part as Many scholars believe that
International relations are realism and the framework provided for organizing
the rules of the game is the “realistic paradigm”. As professor Donald Snow
claims, organizing the policy response to the emerging Cold War competition
can be described as realistic paradigms as a result of the following concepts:
power, self-interest, conflicts and war 5.
It is obvious that, Realism and realist paradigm emerged from the American experience in the World War II as the dominant view of American national
5
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security. Even when the Cold War ended and many of the circumstances that
helped meld the realist paradigm disappeared, the realist paradigm remained the
largely unchallenged priority and underpinning of American security policy6.
Is asymmetrical warfare a new phenomenon?
“The story of David and Goliath”, from the Old Testament, proves the answer. The story describes the moment when the Philistine army had gathered
for war against Israel. The two armies faced each other, camped for battle on
opposite sides of a steep valley. The Israelites terrified of fighting the great
Philistine giant measuring over nine feet tall. His name was Goliath. Wearing full armour he came out each day for forty days, mocking and challenging
the Israelites to fight. The young shepherd David took up the challenge. David
dressed in his simple tunic, carrying his shepherd's staff, sling, and a pouch full
of stones. He threw a smooth stone at the giant’s forehead and Goliath fell face
down onto the ground. David ran over to him, drew the giant’s sword from its
sheath, stabbed him with it and then lopped off his head, whereupon the Philistine soldiers fled in panic7.
The biblical story shows that asymmetrical warfare is not a new phenomenon. Participation of a civilian – a youngster – underlines the equality of warriors that are engaged in combat. The most striking moment in the story is the act
of beheading that caused panic among the Philistine soldiers and allowed victory to be won.
Asymmetrical warfare favours certain behaviour, but contrary to the story
of David and Goliath, the apparently weaker warrior does not necessarily win
the battle, much less then war. Three thousand years ago, a Chinese military
thinker Sun Tzu (whose existence is doubtful) is believed to have created a
military manual “The Art of War”. The main advice of Sun Tzu’s philosophy
centres on knowing how to fight and when to fight. ” When the enemy advances, we retreat. When the enemy halts, we harass. When the enemy seeks to
avoid the battle, we attack, when the enemy retreats, we pursue.” In other
words, one should only fight in his terms. He also mentions that on the battlefield the victor is a combatant, who observes and understands his opponents ‘s
tactics so well, that he is able to deceive him and alter the battle to his own advantage8.
6
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Currently a new and noticeably crucial factor is that acts of terror are the
main part of asymmetrical warfare. In extreme cases, like that of al-Qaeda, that
type of action becomes the main war strategy. According to scholars, it has
three salient features: First, traditional military and legally accepted methods of
fighting are deliberately opposed in favour, for example, of the hijacking of
airliners and their disloyal deployment against civilian objects and civilians.
Secondly, the aim of this strategy may cause even greater loss of human
life, non-military and economic damage, possibly through the use of prohibited
devices, in other words biological and chemical weapons. Thirdly, there is not
any particular territory for the strategy, as the terrorist acts can be committed
anywhere and at any time.
The fundamental aim of asymmetrical warfare is to find a way round the
enemy’s military strength by studying, analyzing and discovering in the extreme, its weaknesses.
Gaining information about weaker parties, particularly in modern societies,
means that after striking “soft targets” societies will face the greatest damage.
Consequently, civilian targets frequently replace military ones 9.
Conclusion
Asymmetrical warfare is a methodology for conducting antagonism by a
weaker player against the superior military opponent, especially if the victory
occurs on the stronger player’s terms. As the United States is militarily the
most powerful state, choosing asymmetrical manners of fighting is becoming
more and more obvious for potential opponents to American power that creates
unique challenging environment for the United States in the post 9/11 period.
Asymmetrical warfare is physically and theoretically different in comparison of
other traditional warfare. Preparation to fight in asymmetrical environment
demands other forms of military activities and it may considerably vary from
the symmetric methods of fighting.
It is obvious that in the twenty-first century wars are becoming more and
more complex and unequal. The central part of the concern with the asymmetrical warfare is where it is concentrated: in the developing world. An emphasis
on conflict situations in developing world opens up numerous avenues of controversy and in response the United States place its major intellectual efforts on
thinking about major symmetrical warfare and combating exclusively.
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Abstract:
Two geostrategically important regions the Caucasus and Central Asia still
remain as one of the instable and “blackly” pliable ones from international
security perspective. Namely, on case of Afghanistan is very clear case. The
country is still considering as a source-drive actor of so-called “Asymmetric
Threats” emanated from the “Taliban” movement as a non-state political actor. Jihadist movements’ activation in Afghanistan caused direct military
threats toward Central Asia and Caucasus regions and certainly after NATO
ISAF mission, the situation could more deteriorate. Among asymmetric threats
include – drug smuggling, arms illegal trafficking, export of Political Islam
doctrinal scripts, military Jihadist network, international terrorism, etc. Global
actors – USA, Russia, NATO, and China are seeking to cope with those challenges stemming from “Taliban” and “Islamic Caliphate” (DAESH) forces as
well as “Al-Qaida” and this strategy needs joint efforts together with strategic
partners in combating these new military actors at global and regional levels.
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The authors are going to describe in the article the DAESH’s, the Taliban’s
and the Caucasus Islamic Emirate’s military tactics, sources of financing, war
crimes as well as foreign powers’ policies and attitudes toward these military
non-state aggressive actors over time. Moreover it envisages hybrid warfare
component implications in Jihadist military strategic and tactical operational
planning.
Keywords:
Asymmetric warfare, Asymmetric threats, Fourth Warfare Generation, Taliban,
ISIS, NATO ISAF, Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), DAESH, Deoband
movement, CSTO, Vilayat “Khorasan”, Jihadist Military Strategy, hybrid warfare

Introduction
There are many transformations in developing and understanding of true
content of Military Strategy and new realities have delivered fresh trends in
analyzing, planning, performing and reviewing combat operations in contemporary period of time. The transformation in Military Strategic Thoughts is affiliated with new conception of the Fourth Generation Warfare, exactly adopted at
the turn of 20th and the 21st centuries. According to some academic conceptualizations – Fourth Generation Warfare is defined as military conflicts which
involve the following elements:
- high technology
- terrorism
- a non-national or transitional base
- a direct attack on enemy’s culture
- highly sophisticated psychological warfare, especially through manipulation of the media
- deliver of a high-intensity, short duration attack and creating a sense of
vulnerability, debilitation and abasement in the enemy3.
In addition to that as a part of Fourth Generation Warfare as a non-combat
tactical elements is being considered – Drug smuggling case as Actor-Cantered
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Asymmetric Challenges 4 (see below Jihadist Drug Transit case). There is quite
new approach what are to be formulating in waging a war and what kind of
criteria for the Fourth Generation Warfare are to be considering. How far the
Military Strategy has been shifting since classical period of its origination since
18th century till 21st century. In that regard, it is interesting to stress that the
Fourth Generation Warfare includes elements of Asymmetric Warfare doctrine
that is very plausible for waging wars in the 21 st century. According to some
academic sources, there are many different definitions of the doctrine, but one
of them: Asymmetric Warfare – is war between belligerents whose relative
military power differs significantly from or whose strategy or tactics differ significantly5. This is contrast to symmetric warfare, where two powers have similar military power and resources and rely on strategy that are similar overall,
differing only in details and execution 6. A popularity of new war theory in strategic studies, labelled as “hybrid war” is being determined by the importance of
globalization effect on global security and contemporary international relations
system. Here is to be considered hybrid war phenomenon. Having considered
several assumptions, it is possible to identify definition of the hybrid war - hybrid war is primarily based on the ability to target distant objects and processes through non-traditional military means, particularly those critical to state
and military functions7. It is important to admit that hybrid war is waging mainly between state and non-state opponents (including terrorists, like “Taliban”,
DAESH, etc.) that is fully corresponded to realms of fourth war generation 8.
Herewith is being interested to present the author’s view on identification of
hybrid war. Hybrid War Concept – method of waging combat operations by
coercive power elements with non-military means and with insurgency tactical
components pursuing goal of destroying and demoralizing excessive enemy
forces and subverting their will for further resistance. Hence, hybrid war is
indispensable component of the Fourth War generation concept aiming at de4
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structed enemies political will and culture for continuous further resistance. In
this respective manner, the combination of the modern warfare strategy could
be identified as the following:
Fourth War Generation Doctrine – Asymmetric Warfare Strategy –
Hybrid War Concept
As it is known the Fourth War Generation was originated in 1980s of the
last century and the modality has been reflected post-Westphalia Peace realities
and those world order been re-shaped after the “Cold War” period and hence, a
close examination of the of the Fourth War Generation provides an opportunity
to expose fallacies common about war – past, present and future9. Even though
there is very short description what are difference between War Generation
Warfare approaches. First generation is affiliated with massed manpower, second generation with firepower, third generation with manoeuvre strategy and
tactics priority and the fourth with insurgency form combat operations 10.
The concrete cases of waging asymmetric warfare are seen in Central Asia
and in the Caucasus. Due to transformation of military strategy modalities into
modern realities where new dimension of Fourth Warfare Generation plays
very important provision. In aegis of the military conception, asymmetric warfare is being reserved central-pillar consideration. Namely, all processes linked
with recent geostrategic implications and certainly Jihadist asymmetric warfare
doctrine are regarded to be sought to be very decisive factor for further analyzing and forecasting in right way events taking place in Syria, Iraq and Afghanistan with shadow-shed toward Caucasus region. Therefore is pretty difficult to
forecast, based on these latest events, including massive operational attrition in
Helmand province, how Western “happy end” scenario in Afghanistan is to be
realized. Suffice it to say, the NATO ISAF mission actually was over when AlQaida” leader Osama Bin Laden had killed in Pakistani city Karachi and all
“Al-Qaida” network left the country moving to these Pakistani regions that are
not under the control of the Pakistani government. At large, when the “AlQaeda” and DAESH problem have been dissolved, Taliban could not be seen as
a challenge to the coalition forces and to the western society at all. Hence, a
time has reaped to launch a dialogue with Taliban regarding future political
developments in Afghanistan when the NATO ISAF forces leave the country
and use a cohabitation strategy, at least backed on the Georgian case-study in
9
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order to promote stability and peaceful resolution of the internal problems in
the country. However, the situation in Afghanistan is still stalemate and is boiling with a perspective of “Taliban” military forces full scaled warfare activation all over the country. Afghanistan problem remains in a tray not to step into
security dilemma geopolitical dialectics.
Warrior Culture as New Concept for Non-State Aggressive
Actor Modality – Doctrinal Adaption for Jihadist Military Strategy
There was no time for celebration, and little time of relaxation among enlightened minds and scarred veterans following the 1991 collapse of one of the
greater scourges of mankind. The long awaited “peace dividend” that many in
Washington D.C. believed would certainly follow the re-ordering of the world,
was indeed short lived. The re-ordered world quickly revealed thinly camouflaged fault-lines in the Balkans, and festering problems in places like Chechnya and Africa11. Threats that had bound divergent cultures under one ideology
dissolved and disappeared, old memories and wounds were opened, and opportunities arose for the marginalized new type of non-state actors (like terrorist
organizations) to gain an opportunity and launch their own geopolitical game.
In some ways, the time was reminiscent of Post-World War II when colonialism receded and downtrodden rose-up. In that period, as colonialism faded,
the rising downtrodden were quickly swept into the camp of an ideology that
masqueraded as the answer to their problems. Those managers of the workers’
paradise were replaced in the mid-90s by other managers, purveyors of hostility, extremism, and brutalities largely unseen before the Cold War and the
sweeping changes in communications. Exacerbating the problem of vacuum, or
lack of order, once the Soviets disappeared, was the attendant collapse of infrastructure, support for infrastructure and a rapidly expanding interconnected
world economy where those without and in nefarious environments of drought
and famine rapidly became hungrier, poorer and susceptible to extremism. But
a key, driving and unifying factor replacing colonialism, feeding the fires of
extremism is the use of religion.
How to counter such brutality and difficult adversaries; adversaries not
driven by failed ideologies which were a joke to all except doddering, and feeble party chiefs, became the challenge of the West, and particularly the leading
champion of the west. Failing states and instability combined with ethnic ha11
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treds and terrorism became common operating environments. Such operating
environments with complexities and ferociousness now openly seen, witnessed
and played back on videos and evening news called to leaders for adjustments
in doctrine, but also adjustments in language and symbolism. It called for a
descriptor or term now applied in text and pop-culture to the bravest and most
professional of combatants (as well as the most bloodthirsty and savage). The
term “warrior” became historically what we created of it. A term or descriptor
for exceptionally heroic fighters and masters at warfare, somewhat rooted in
history and becoming a file name for desired attributes. This seemed to be what
many in the west deemed as needed – modern day warriors. And the extremist,
united by radical Islam are cultivating the title as well12. Is it a practical descriptor with reality and value for the west? Is it an appropriate description of
what radical Islamist and terrorist are advocating and practicing?
The English term warrior has its origins in a 13th century French word –
“guerreier” or Middle English “warrior” which seems to have been another way
of identifying combatants or fighters13. Translations of stories and text to English began to apply the term. English translations of an early work by the Greek,
Herodotus, uses the term in describing a class of professional Egyptian soldiers
of the Ptolemaic period 14. In contrast, when we look for the use of the term
“warrior” in The Life of Saladin, written by Beha Eddin Abu Elmehesan Yosuf
(a disciple and lieutenant of Saladin), and translated into English by C.R. Conder, we see no reference or use of the term 15. It would seem that the Arabic
word equivalent to warrior should appear in a biography one of the most widely
recognized fighters for Islam in the period of the Crusades. Islam does have a
term, “hirabah” and its practitioners “muharib” which indicates the evil practice
of violence by organized force (plunder, rape, and terrorism – the opposite of a
just war) and its warriors 16. However, there are a special code of ethics applicable to Jihadist warrior culture. For example, “Taliban” movement has successfully adopted its own military culture or warrior culture follow up and enforced
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by the “Taliban” warriors in Afghanistan that corresponds to warrior culture
phenomenon for non-state religious actors 17.
Historians, novelist, and movie producers have used the term with great license to depict both good and bad. Most often, the images that come to mind,
largely courtesy of the western television and movie industry, are those of muscled, and often painted fighters wielding swords or hammers in combat choreographed to exaggerate thrust and slicing in interest of shock and bloodshed.
There is some degree of truth to the method and result for ancient fighters, and
even in modern sense, but certainly more so in the former. Historians comfortable in applying the term when describing ancient and medieval fighters more
often assert that warriors were those specialized in warfare and sometimes
drawn or recruited to a fight for the sake of fame, treasure, or plunder. Sometimes armies or units of warriors could be enticed to aid in a campaign or battle
if lands were at stake and alliances could be forged.
It is the plunder, purposeless destruction, and negative application of the
term warrior which turns-away critics of modern American and Western use of
the term18. But we have not heard dissention from Islamic circles about the use
of the term for their combatants. The medieval or older usage was also applied
to those fighting for people, nations and faith. Application also usage also contained those more accepted reasons.
While the older, traditional application of the term is not completely replaced in the west, there is certainly more emphasis on the value of the term for
the discipline and resilience that a “warrior ethos” or warrior values lends in the
morale and image for western combatants. More specifically, it downplays or
diminishes the use of the term soldiers and servicemen (or women) preferring
instead the term more leaders believe reflective of the lifestyle and dedication
requirements asked of those in military uniform today. But it is also a term that
the American people have directly or indirectly embraced in the collective way
of looking at conflict and the military – in essence, a warrior strategic culture.
The warrior strategic culture is not the citizen-soldier concept that was
comfortable and useful in the long Cold War, but it has adequately met the
needs of America’s fight against extremism and efforts to stabilize collapsing
nations and circumstances; however, not without times of stress and concern.
17
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Over the more recent long war there have been points where capabilities were
strained, but the operations to stabilize have often included engagements and
missions against extremism – Islamic extremism, and this is a comfortable fit
for the ethos and the popular image that the warrior culture embraces. The environment is often against religious zealots, and in counter-insurgencies that feed
the romantic notions of elite, limited numbers of professionals taking the fight
to the foreign places fight against extremism 19. The narrative and language is
woven through Army and Marine Corps doctrine, as professionals are frequently reminded of the ethos and skills, as well as determination they will need to
demonstrate in order to defeat the foe 20. The message is also carried by political
leaders and pundits 21 . But just as the environment and language/narrative fit
comfortably with the strategic culture the American public has embraced, the
extremist are also comfortable with the image and enthusiasm a warrior culture
promotes22.
The Central Asia-Caucasus Regions under Jihadist Threat –
Afghanistan Case-Study: Taliban’s Military Strategy in Action
In midst April of 2016 in Afghanistan, “Taliban” movement reshuffled its
local political and military structures and began coordinating its operations with
the ISIS-sponsored “Khorasan” Vilayat and the “Haqqani” Jihadist grouping.
With these new forces at its disposal, it began to launch a massive strategic
operation, called “OMAR”, in various parts of the country. “Taliban” this strategic operation met with initial success in Kunduz and Badakhshan Provinces.
On the back of this, the “Haqqani” element launched three large asymmetric
warfare urban strikes in Kabul – against Spanish, Russian and American Embassies and the Ministry of Defense and National Intelligence Agency buildings
in which over 64 people were killed and 350 injured23.
19
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Unfortunately the Afghan governmental crisis and inter-clan and tribal
clashes have encouraged and facilitated the success of the “Taliban” operation.
This has been confirmed by the Western mass-media means – for instance,
CNN has stated: “The Taliban do look a lot like they are winning. It is a
grotesque slow grind, their pursuit of victory… Little of this could have
been avoided, but much of it was predictable. The West simply ran out of
funds and appetite for the battle, and left Afghanistan to come to its own
devices… So what is left? Taliban’s current gains mean they are unlikely to
imminently change their current disinterest in talks”24. Even Russia has expressed deep concern regarding the situation in Afghanistan and has created a
joint anti-Taliban military coalition with Uzbekistan designed to prevent “Taliban” spill-over into the Central Asia region and held a massive drill in Tajikistan for the same purpose, theoretically under the auspices of the Collective
Security Treaty Organization (CSTO)25.
As CNN implied, all this might have been predictable because it is a repeat
of what happened in spring 2015 after the ISAF mission concluded. Then the
“Taliban” launched a massive campaign of attrition against the central government of Afghanistan from both the North and South, trying to seize the most
important parts of the country26. Several key cities – Kabul, Kunduz and Kandahar – were attacked simultaneously, and the Supreme Court headquarters
were raided. The “Taliban” has now taken control of roughly 60% of the country, and is continuing to advance.
On 18 May of 2015 “Taliban” and “Islamic Movement of Uzbekistan”
(IMU) units suddenly retook more than 80% of one of the influential province
of Afghanistan – Badakhshan province which borders Tajikistan. This was the
first time the “Taliban” had officially approached the Central Asia region since
2001, when US military units toppled the “Taliban” government. Since then
“Taliban” formations have been reinforced by new units from North Waziristan
(Pakistan) and though rebuffed by local Turkmen tribe volunteers, they have
advanced to the northern parts of Afghanistan and really threaten to regional
security in the Central Asia.

24

M. K. Bhadrakumar, Out-of-the-box thinking needed to ease the pain of Taliban takeover
in Afghanistan, “Asian Times”, April 25, 2016.
25
J. Kucera, After Putin-Karimov Meeting, Disagreements on Afghanistan Remain”,
<http://www.eurasianet.org/node/78511> (30.06.2018).
26
N. P. Walsh, Analysis: Afghanistan must recognize “Taliban” are winning,
<http://edition.cnn.com/2016/04/20/asia/afghanistan-escalation-analysis/> (30.06.2018).

278 | S t r o n a

Badakhshan province is considered the richest in Afghanistan, as apart
from its famous black pearl deposits it has some gas and oil reserves and produces a massive heroin crop. Moreover, it borders the “Mountainous Badakhshan Autonomous Republic” of Tajikistan, China and Pakistan. The government of Tajikistan and its President Imamoli Rakhmanov has called for an immediate meeting of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and
taken concrete measures to put a collective defense operation into motion, in
line with the CSTO’s mission. The “Taliban”’s approach to Central Asia also
causes geopolitical problems to Russia, which is supposed to guarantee political
security to its Central Asian allies 27.
After the suspending of the NATO ISAF mission the “Taliban” almost
gained control of all the Northern provinces of Afghanistan, including MazariSharif and Kunduz. This and the NATO-Russia tensions expressed through
Russia’s refusal to transit NATO ISAF military cargos via the Russian Federation, the closing so-called “Northern Route” of the NATO transit and Russia’s
cancelation of so-called ‘SOFA” agreement, has created a doubly threating
situation for Russia. The “Taliban” is closely associated with such clandestine
Islamic radical organizations as IMU and “Xizb-u-Tekhran” and these have
given each other logistical support to launch massive intrusions into Tajikistan,
Uzbekistan and Kyrgyzstan which have a real possibility of deposing the local
authoritarian regimes and installing theoretical ones, similar to those of the
“Taliban” and DAESH.
Encroachment into the Central Asian countries has also given the “Taliban” leadership the chance to expand the network of smuggling transit routes to
regional and international “black heroin” markets, including that of Georgia.
How the “Taliban” can use the Georgian territory for its purposes was demonstrated in summer of 2014 when was confiscated 2.79 tons of Afghani liquid
heroin run by the “Taliban” traders?
The “Taliban” has now almost seized second city in Afghanistan Kandahar
and is getting ever closer to Kabul. All these factors have forced the incumbent
Afghan government to begin negotiations with “Taliban” leadership and the
President of Afghanistan Ashraf Gani first appealed in 2015 to all the local
Afghan influential warlords, including local commanders affiliated to “Taliban”
movement to come to a consensus for the sake of national reconciliation and
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stability in the country28. However, the “Taliban” is continuing its campaign
and is only interested in retaking power by force, which is now a very real possibility.
It is interesting to consider why the “Taliban’ has become so active and
gained the support it needs to conduct these campaigns. The reasons could be
expressed as follows:
- NATO ISAF mission has ended and its military contingent has been
steadily diminished. It now consists of only around 50 thousands
peacekeepers, including almost 900 Georgians, who are deploying in
these turbulent provinces. This has increased the “Taliban’s” motivation
to topple the present Afghan government as they did the Communist
government of Najibullah in 1989-1992. The local Afghanis government with its national Army are not strong enough to counter with
strongly reinforced “Taliban” movement;
- The “Taliban” wishes to expand its heroin transit potency and take control of the rest of the country as it could make up to $5 billion per year
by doing this. For that sort of bonus, any sort of terrorist organizations
or hybrid semi-governmental political actor could go for broke. Under
the hybrid semi-governmental political actor could be considered notable “Taliban” movement due to keeping legal power in the country in
1996-2001 and remained some elements of semi-governmental structures (like local governors) to re-gain control over seized territories after the movement toppled after the NATO-led military campaign in
2001. Actually “Taliban” can readily been seen as a state falling under
Islamist dominion 29 and hence, could be treated as hybrid semigovernmental actor. The “Taliban” needs these funds to enlarge the
scope of its operational, financial and military capabilities and thus gain
greater opportunity of coming to power again;
- The “Taliban” is in conflict with the “Islamic Caliphate” (IC)-DAESH,
which is encroaching onto its territory from Iran’s Khorasan province.
The DAESH wishes to create a new political entity in the territories under its control – the State of DAESH. Therefore “Taliban” is seeking to
regain power in Kabul Quickly. The DAESH is also seeking to ap28
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proach the borders of the Central Asian region, and then simultaneously
expand into the South and North Caucasus areas and hence the Caspian,
in order to complete its mission – to establish a true “Caliphate Statehood” at global level. However, it is possible that the DAESH with local vilayat “Khorasan” and “Taliban” could forget their rivalry and enmity and undertake common missions, as they share a common ideological base, Salafism, despite the DAESH adherence to the Wahhabism
version and the “Taliban’s” preference for the Deoband variety of ultraradical trend, in some case labeled as “un-Islamic” 30 . Moreover, the
“Taliban” adapters and warriors (fighters) are products of religious
madrassas in Pakistan whose roots go back to the Dar-ul-Uloon seminary in Debond, India31. The Jihadist entities have in common fierce
battle against West and notable in Afghanistan, post-ISAB NATO led
and the American military forces together with local Afghanistan national government. Moreover, in Afghanistan and in Pakistan Tribal
Belt there is a practice among the local tribes reaching so-called “temporary union” when ones are in rival and having considered “temporary
union opportunity between DAESH and “Taliban” structures against
the NATO-led and national governmental forces to achieve common
missions at national level. By the way, in 2014 namely the “Taliban”
leadership proposed to DAESH leadership such type of rapprochement
against Western coalition in the Middle East32;
- The “Taliban” is looking to expand from a regional into a global force.
This would enable it to compete for leadership of the coalition of Islamic radical organizations and thus subvert DAESH and its leadership.
The “globalization” phenomenon for the “Taliban” determined by the
interactions with the leadership of the movement by the global power
centres – the USA and Russia and partially recognition as an important
non-state actor for negotiation party33. Moreover, the “Taliban” movement engages in world-wide drug and arms smuggling operations that
30
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also makes it position as a global non-state religious political actor in
“black transaction” geopolitics.
In that volatile situation in Afghanistan is to be considered how long the
Georgian peacekeepers in aegis of the ISAF should be staying and in time when
‘Taliban” and IC reinforce its positions in the country and could directly threat
to the Georgian contingent whether is possible at least to downsize the Georgian presence in the country. This is to be decided by the incumbent government of Georgia. Here is concluded a chart based on “Taliban” case-study
demonstrate how Jihadist Military Doctrine operates:
Fig. 1: Jihadist Military Doctrine – conceptual framework.
Ideological Scripts

Neo-Wahhabism

Deobandism

Gross-Strategy

Takfir – war on mission

Harb Istinzaf – war on attrition

Operational Strategy

Hybrid warfare

Irregular warfare

Source: own work.

Georgia and “Islamic Caliphate” Challenge –
From New “Jihadist” Drug Smuggling Perspective
As it is known, the word “Jihad” as a political jargon with its full geopolitical content with massive understanding to public audience, has entered into
common usage in the USA in the wake of September 11, 2001. Politicians use
it to conjure up terrifying images of irrational foreigners coming to destroy
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American freedoms and whole the Western ones 34. Lately interesting information was disseminated about emergence of rivalry trend between Afghani
“Taliban” movement and Arabic “Islamic Caliphate” leadership, derived from
personal mistreatment and confrontation. Mainly having common ideology
background rested on Salafiyyah religious indoctrination – “Taliban” oriented
on Deobandism trend of the Salafiyyah doctrine and “Islamic Caliphate” is on
Wahhabism trend. However, the one of the disagreement issues between strategic allies - pursuing common mission – domination of Islamic Shariah (the
term refers to God’s law in its divine and revealed sense. This is related to
FIQH, which is the human process of understanding and implementing the
law) principles and norms among the Muslim community – could be considered differences in committing Global Jihad and controlling most important
territories where heroin plantation are cultivated. As it is known, the drug
transit and smuggling is also sought to be a crucial part of the Global Jihad
against Crusaders and Jews how the Salafysts claim to declare from consideration of biological asymmetric warfare strategy aiming to destroy enemy’s
society with “non-lethal-heroin consumption” capabilities. Hence, Drug trafficking, having not only mission to gain much financial revenue flows to successfully attain Jihad strategic goals, implies to reach concrete ideological and
political subversive goals in culturally and morally destroy enemy will. This
is presumable could be considered as one of the reasons why ‘Taliban” and
“Islamic Caliphate” interests intercrossed and clashed toward each other’s.
Based on some information, “Islamic Caliphate” controlled combat groups
have infiltrated into Afghanistan territories, mainly in south and south-eastern
provinces of the country controlled by the “Taliban” movement and mainly
known as most famous by its heroin cultivation crop areas from where annually ‘Taliban” and its allied drug cartel clans do earn more than roughly $5-8
billion pure net revenues. For sure, appearance of the regions, the DAESH
combat units came from Iranian Khorasan Region and consisted mainly the
North Caucasian fighters without advance notification the ‘Taliban” representatives, could be a substantial reason for conflict inspiration scenario development. Moreover, after reinforcement of its presence at the North and
South Caucasus regions, the DAESH is seeking to get under its control not
only the regions where heroin is cultivating but also the regions where it is
transited.
As it is known, ‘Taliban” intensively used the drug transit routes crossing by the whole Caucasus area, including the Georgian territory. Quite recently the Ministry of Internal Affairs of Georgia has disseminated interest34

D. Cook, Understanding Jihad, Berkley and Los Angeles 2005, p. 1.
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ing information leaflets, saying that - ”2.79 tons of liquid heroines was
seized from a cargo truck that entered into Georgia from Azerbaijan, the
Georgian Interior Ministry said on July 11. The seizure represents the biggest ever drug hauls in Georgia, according to the Interior Ministry. It said
that two citizens of Georgia were arrested. The truck, according to the Interior Ministry, was carrying 30-litre 92 plastic barrels filled with illegal substance containing 80% of heroin. Drugs, worth of “hundreds of millions of
U.S. dollars”, was intended for international transit and was en-route to
Turkey, the Georgian Interior Ministry said. 35” As it is known, The DAESH
has elaborated a “Caucasian Strategy for Wedging Jihad”. This was drawn
up between July and October 2014 and is coordinated by a specific warlord,
most probably the well-known North Caucasus jihadist “Black Ahmad”,
who is very well known in Georgia. A Key Mentor (Amir Supyan, another
very well-known North Caucasus warlord), coordinates the pursuit of this
strategy and its accompanying action plan at regional level. Approximately
$50-70 million has been allocated for this purpose by the DAESH author ities 36.
Very soon it has been evident fact that the drug transit belonged to the
Afghani “Taliban” movement that had forced to use the “northern transit
route” (see the above map) and picked up the most shortest route to ship out
original liquid heroine in order to get a large amount of money to reinforce its
military capability (hire more mercenaries, purchase armaments, etc.) to intensify military operations at regional and national levels, in conjunction with
Pakistani “Taliban” and Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) when the
NATO ISAF completes its mission at the end of 2014. The route probably
comprises the following: Afghanistan-Turkmenistan-Azerbaijan-GeorgiaTurkey with last destination spot probable in the Southern European country
where it would be manufactured at a special underground laboratory into final
product (in Afghanistan the sodden liquid heroin flowering period of time
ended in June of 2014).
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See in <http://www.civil.ge/eng_old/article.php?id=27473> (30.06.2018).
V. Maisaia, Neo-Wahhabism as a Military Threat to the Caucasus Regional Security in
the 21st Century, “Nowy Prometeusz”, II/2018, Warsaw, p. 17.
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Map 1. Northern transit route.

Source: own work.

The “Jihadist Drug” – labelled as “Allah’s Tears” - is another source of
threat emanation in a way of possible retaliation of the forces stood behind of
the transaction. Notable it could be comprised of narco-cartels (for example,
Kandahar or Karachi “drug-mafia” with annual illegal profit of $2-3 billion)
and cooperated very closely with local “Taliban” warlords. By the way, in June
of 2013 when the Georgian peacekeepers were assaulted in Helmand province
with heavy casualties on the Georgian side with high probability had been performed by the “Karachi narco-mafia” militant groups in support of the “Taliban” special intelligence service “Mukhabarat” in order to provide safe deliver
of the heroine freight from Helmand province to Karachi sea port. A combination of the two events has sparked a logical conclusion of possible threat development organized from the forces. The forces are very serious ones and their
linkage with internationally acted radical Islamic-Jihadist network is evident. In
its turn, the network has been formed and created in the following chart manner:
The “Allah’s Tears” was “know-how” of the leader of so-called “Kandahar’s Grouping – Clan” of “Taliban” Mulla Bashir (Jami Bashir Nurzai). From
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50 kg is elaborated 1 litre of liquid heroin. It is possible to be smuggled in way
of tea and sugar or even liquid soap37.
By and large, soon the “Taliban” and ‘Islamic Caliphate” could reach consensus and make a deal on the topic and with the perspective it could be too
difficult to confront with “Jihad Drug” smuggling problem at the regional level.
Hence, the “Georgian Jihadist Black Transit” case-study could be converted in
possible scenario developments not only “Jihadist” transit but also “Jihadist
Drug” transit problem too. Generally, the “Black Jihadist Transit” reality is to
be treated as a real scenario when well-known Jihadist warlord Akhmed Chatayev and his two lieutenants from DAESH command security structures raided
Georgia and killed by the Georgian Anti-Terrorist Center Commando units on
22 November 201738.
Summary
Due to transformation of military strategy modalities into modern realities
where new dimension of Fourth Warfare Generation plays very important provision. In aegis of the military conception, Asymmetric warfare is being reserved central-pillar consideration. Namely, all processes linked with recent
geostrategic implications and certainly Jihadist Asymmetric warfare doctrine is
to be sought to be very decisive factor for further analyzing and forecasting in
right way events taking place in Syria, Iraq and Afghanistan with shadow-shed
toward Caucasus region. Herewith is pretty difficult to forecast, based on these
latest events, including massive operational attrition in Helmand province, how
western “happy end” scenario in Afghanistan is to be realized. Suffice it to say,
the NATO ISAF mission actually was over when in Pakistani city Karachi was
killed “Al-Qaida” leader Osama Bin Laden and all “Al-Qaida” network left the
country and moved to Pakistani regions that are not under the control of the
Pakistani government. At large, when the “Al-Qaeda” problem has been dissolved, Taliban could not be seen as a challenge to the coalition forces and to
the western society at all. Hence, a time has reaped to launch a dialogue with
Taliban regarding future political development in Afghanistan when the NATO
ISAF forces leave the country and use a cohabitation strategy, at least backed
37

See: M. Arunova, Z. Nabiev, Afghanistan: Problem of Terrorism, [in:] Terrorism –
Threat to Mankind in 21st Century, Moscow 2003.
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Georgian authorities confirm Akhmed Chatayev died in November 22 Tbilisi siege, “Democracy and Freedom Watch”, <https://dfwatch.net/authorities-confirm-akhmed-chatayevdied-siege-49539> (30.06.2018).
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on the Georgian case-study in order to promote stability and peaceful resolution
of the internal problems in the country. However, the situation in Afghanistan
is still stalemate and is boiling with a perspective of “Taliban” military forces
full scaled warfare activation all over the country territories. Afghanistan problem remains in a tray not to step into security dilemma geopolitical dialectics.
In that respect is worthy to note that in contemporary international politics
emerged new entities – non-state political actors vastly growing their role in the
international system39. In another way, inside of the actors are identified also
special type sub-actors that are known as non-state religious actors, including
“Al-Qaida”, “Lashkar-e-Taiba” and “Tablighi Jamaat” – have sought to develop their transnational links and have had, as a result, significant impacts on
international relations 40. The actors that are not linked with state and are quasimilitary entities are tailoring and exploiting their own version of military strategy – labelled as Jihadist military strategy that is part of the Fourth Generation
Warfare (4GW).
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Abstract:
The conflict in Donbass is the greatest problem of Ukraine. As a result of this
conflict, Ukraine has lost a part of its territory, a lot of money etc. But it is only
a part of the problem. Some problems are invisible and arise only after a certain period of time. One of these problems is internally displaced persons. The
article examines the problems that arise in the practice of realization of the
rights of internally displaced persons in Ukraine and outlines possible ways of
further work of state authorities of Ukraine in this area. The problem of internally displaced persons is nationwide since it concerns a very large number of
people and is extremely important from a political point of view. It should be
noted that the state is trying to resolve this problem in every possible way, but
many issues remain unsolved regarding internally displaced persons, which led
to the choice of the topic of our research. Speaking about the state's efforts to
resolve the problems associated with the internally displaced persons, above
all, implies attempts to regulate new relations for our country at the legislative
level. At the same time, the legislation of Ukraine should be harmonized with
generally accepted international norms, which should include the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1954 Convention relating to
the Status of Stateless Persons. Regarding the Ukrainian legislation on the internally displaced persons, at the legal level, these relations are regulated by
the Law of Ukraine “On Providing Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons” and many other by-laws. If the legal regulation of the problems of internally displaced persons is generally at an appropriate level, then
1
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in practice there are a lot of problems that range from small households to the
most important ones, such as the right to vote in elections at different levels.
Keywords:
internally displaced persons, conflict, Donbass, protection of rights.

Introduction
With the increase in the problem of internal involuntary displacements, the
global community was concerned about the humanitarian problems associated
with them. Traditionally, it was believed that internal displacement was within
the competence of sovereign states, and not international structures (except the
Red Cross, which oversaw the implementation of the 1949 Geneva Conventions
on the protection of civilians in armed conflicts). However, there was a gradual
emergence of an understanding of the need to develop common approaches to
solving the problems of persons who were displaced within their own countries
and to provide sovereign states with international assistance in this area.
However, international legislation, as a rule, defines only a general vector
of problem-solving, while national legislation, based on an international one,
specifies the latter and addresses specific problems. In our case, such problem
is internally displaced persons. It should be noted that conditionally internally
displaced persons can be divided into two groups: internally displaced persons
from the Crimea and internally displaced persons from the Donbas. There is a
fundamental difference between these groups since the first ones could stay in
the occupied peninsula and become citizens of Russia with all the necessary
amount of rights and remain protected under international law. As for the second group (settlers from the Donbas), they did not have a choice, as the pseudorepublics were not recognized by anyone, and the inhabitants of the occupied
Donbas were almost deprived of civil rights.
Considering this division, it is quite understandable that there is a significantly smaller amount of internally displaced persons from Crimea than from
the occupied Donbas. However, for Ukraine, there is no difference where the
internally displaced people came from because they are all citizens of our state
and are in a need of protection.
Presentation of the main research material
In 1972 the General Assembly of the United Nations extended the mandate
of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UN-
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HCR), which covered refugees and asylum seekers (people who forced to leave
their countries of residence and seek international protection) for persons who
displaced within their own countries. In 1998 the UN bodies approved the
Guiding Principles on Internal Displacement. The world community came to
the conclusion that while existing international humanitarian law and human
rights law apply to internally displaced persons, they are in some aspects insufficient in providing adequate protection. Guiding principles are not a binding
legal instrument but are based on international law, notably such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, the Convention relating to the Status of
Stateless Persons. They detail the provisions of these acts that meet the specific
needs of internally displaced persons, and explain how they should be used in
conditions of internal involuntary displacement. The guidelines contain the
definition of internally displaced persons. According to them, it is “person or
groups of persons who were forced to flee or leave their homes or places of
usual residence as a result or in order to avoid the consequences of a military
conflict, mass violence, human rights violations, spontaneous or caused by human activity, and who did not cross internationally recognized state borders”.
These laws provide protection against involuntary displacement, relocation
assistance, safe return, resettlement and reintegration, and define the guarantees
to be provided at all stages of the process. In turn, refugees are individuals who,
because of justified fears, become victims of persecution based on race, religion, nationality, citizenship, membership of a particular social group or political convictions, are outside the country and cannot or don’t want to use protection of this country due to such fears.
In connection to the above, internally displaced persons should apply both
national legislation (that applies to all Ukrainian citizens) and special legislation (that applies only to internally displaced persons). In order to solve this
problem M. Kobets points out that there is a need to bring the conceptual and
terminological apparatus used in the legislative and regulatory acts on the issues of internally displaced persons into unity and unification 2.
The conflict in Donbass is the greatest problem of Ukraine. As a result of
this conflict, Ukraine lost a part of the territory, a lot of money etc. But it is
only a part of the problem. Some problems are invisible and arise only after a
period of time. One of these problems is internally displaced persons.

2

M. Kobets, Shchodo vyznachennia poniattia “vnutrishno peremishchena osoba” v zakonodavstvi Ukrainy, “Porivnialno-analitychne pravo”, 1/2016, p. 202.
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As a result of the military action in the territory of Donetsk and Luhansk
regions, a significant part of the inhabitants of temporarily occupied territories
and settlements on the territory of which the state authorities temporarily do not
exercise their powers, and settlements located on the line of collision, moved to
other settlements in the territory of Ukraine. This process became massive in
scope, and the state was forced to respond to it, to address acute problems related to the emergence of a significant number of settlers in its territory and to
bring its legislation into conformity with these requirements.
The problem with internally displaced persons arose in 2014 after the occupation of Crimea. Before this situation, our country had not known about
internally displaced persons that is why we did not have the legislation to regulate such problem. After that, (October 2014) the Law of Ukraine “On ensuring
of rights and freedoms of internally displaced persons” was adopted. In turn,
the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted 11 orders and disposals about the
procedure for registration and organization of accounting, granting of financial
assistance to the settlers, etc. The complex state program about supporting social adaptation and reintegration of Ukrainian citizens who moved from temporarily occupied territory of Ukraine and parts of counterterrorism operations to
other regions of Ukraine for the period until 2017 was adopted in December
2015. Today Ukraine takes all available measures under the Constitution and
laws of Ukraine, international treaties of Ukraine ratified by the Verkhovna
Rada of Ukraine to prevent emergence of conditions for internal displacements,
protection of and adherence to rights and freedoms of internally displaced persons, create conditions for the voluntary return of such persons to their abandoned place of residence or integration at the new place of residence in
Ukraine. However, the adoption of laws alone is not enough for solving all of
the problems.
As M. Savchyn correctly notes, from the point of view of the doctrine of
the substantive content of the rights of internally displaced persons, the state
has positive obligations to ensure their real access to material and spiritual
goods, opportunities for the realization of their freedom 3. M. Zakirov points out
that, along with employment, another painful problem for settlers, of course, is
the housing problem4.
3

M. Savchyn, Sutnisnyi zmist prav liudyny ta prava vnutrishnikh peremishchenykh osib.
Zdiisnennia ta zakhyst prav vnutrishno peremishchenykh osib, [in:] Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 20.04.2017, Uzhhorod 2017, p. 45.
4
M. Zakirov, Vnutrishno peremishcheni osoby v Ukraini: suchasni realii,
<http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2206:vnutrishno
-peremishcheni-osobi-v-ukrajini-suchasni-realiji-2&catid=63&Itemid=393> (12.03.2018).
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S. Buletsa points out that previously internally displaced persons received
assistance and treatment at the expense of state or regional programs, but now
they are currently virtually deprived of it and they remain without adequate
security5.
However, the above problems of internally displaced persons exist also for
other Ukrainian citizens who are not settlers.
Only 41.5% of internally displaced persons, compared to 60.1% before
moving, managed to find a job in a new place. The decline in employment after
displacement is about 20%. At that, 27.6% of respondents were unemployed,
and 30.9% of internally displaced persons claim they do not need a job because
they receive a disability or old-age pension or are on child-care leave. Most
internally displaced persons pay for housing; 66% live in rented accommodation, in particular in rented apartments (43%), rented houses (16%), and rented
rooms in apartments (7%). A lot of the internally displaced persons (22%) live
with their relatives or with host families. Only 1% of internally displaced persons live in their own homes at the TKU6.
The support of internally displaced persons is provided with both at the nationwide and local levels. So, central executive body responsible for implementation of state education and science policy shall establish conditions for citizens to obtain pre-school, complete general secondary, out-of-school education,
vocational and higher education with regard to information regarding internally
displaced persons. In this context, it should be noted that only 28 schools have
been transferred from the occupied territories in two years, including 18 universities. The number of students of the displaced universities is more than 40
thousand people, and the educational process is provided by 3.4 thousand scientific and pedagogical workers.
Respectively, local governments within their powers shall:
- inform local state administrations regarding possible places and conditions for temporary residence/stay of internally displaced persons, on
state of infrastructure, an environment in such places;
- provide internally displaced persons with suitable housing for accommodation, from a communal property (utility costs shall be subject to
payment by a person);
5

S. B. Buletsa, Pravo na medychnu ta psykholohichnu dopomohu vnutrishno peremishchenykh osib, [in:] Materialy…, p. 22.
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Zvit natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy,
<http://mtot.gov.ua/wp-content/uploads/nms_report_march_2017_ukr_new.pdf>
(12.03.2018).
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- decide the question of acquisition of land rights land from communal
ownership by internally displaced persons at the place of their factual
stay, pursuant to the laws of Ukraine;
- upon the request of internally displaced person, assist in transporting
person’s movable property in order to return to an abandoned residence
place.
The state has to ensure the construction and investments in housing infrastructure of cities and other localities-relevant executive authorities and local
governments with public banking institutions, as well as using opportunity to
attract international humanitarian or charitable assistance shall develop regional
long-term programs of one-time long-term soft loan (including mortgage) for
internally displaced persons for land acquisition and house construction, or loan
for house purchasing for internally displaced persons.
Consequently, the failure to provide comprehensive assistance to internally
displaced persons is due to problems in the Ukrainian economy – the state cannot always provide financial support to the necessary extent. However, internally displaced persons face not only financial problems.
There was an important entry into force of the amendments to the Law of
Ukraine “On Free Legal Aid”, in particular, the right for free secondary legal
aid was given to both internally displaced persons and citizens of Ukraine who
applied for registration as internally displaced persons (on questions, related to
the receipt of the certificate on the registration of internally displaced persons,
until the receipt of the certificate of registration of the internally displaced person).
However, in spite of the proper legislative provision of internally displaced
persons rights, in practice, everything does not look so appealing. In particular,
there are difficulties related to the termination, refusal to pay social benefits, the
bureaucracy of the verification procedure, problems with the restoration of
documents (passports, education documents, title documents for property, others), subsidies, etc. In this context, we agree with O. Rogach and M. Menzhul
who note that despite the adoption of special regulations, the current legislation
is imperfect and does not contain proper and effective legal, in particular, organizational and procedural mechanisms for ensuring the rights of internally
displaced persons, which negatively affects the state of national security of
Ukraine and slows down the European integration processes 7.
Internally displaced persons should enjoy the same rights and freedoms as
other persons that permanently reside in Ukraine in accordance to the Constitu7

O. Rohach, M. Menzhul, Mekhanizm ponovlennia terytorialnoi tsilisnosti Ukrainy ta
vnutrishnia vymushena mihratsiia, [in:] Materialy…, p. 33.
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tion, legislation of Ukraine and international agreements. Their discrimination
upon exercising any rights and freedoms based on their internal displacement
shall be prohibited.
An internally displaced person shall enjoy his/her voting right at the elections of the President of Ukraine, members of Parliament of Ukraine, state referendum through changing of the voting place without changing of the voting
address as provided in part three of Article 7 of the Law of Ukraine “On State
Register of Voters”. But there are a lot of problems in practice associated with
voting in local and nationwide elections. In particular, according to part 2 of
Article 8 of the Law of Ukraine “On the State Register of Voters”, the electoral
address of the voter is the address at which his/her permanent place of residence is registered in accordance with the Law of Ukraine “On freedom of
movement and free choice of place of residence”. The electoral addresses of the
majority of voters belong to the temporarily occupied territories, in particular,
the territories of the Autonomous Republic of Crimea and certain districts of
Donetsk and Luhansk oblasts, which do not fall under the power of the Ukrainian state authorities and local self-government. Changing the election address
under the current legislation results in the loss of the status of the internally
displaced person, and all citizens who have changed their voting addresses from
February 2014 to 2017 in the meaning of domestic legislation are no longer
considered to be internally displaced persons. With the notion of electoral address Ukrainian legislation also links the voters to one or another polling station, and hence the right to vote in the elections. For example, in accordance
with Article 2 of the Law of Ukraine “On Elections of People’s Deputies of
Ukraine”, the grounds for the voter to exercise his right to vote in the elections
are his inclusion in the voters list at the polling station, while the voter is included in the list of voters at the polling station at his election address. Similar
provisions are also reflected in the Laws of Ukraine “On Local Elections” and
“On Elections of the President of Ukraine”. Since polling stations of the internally displaced persons’ election addresses are located in territories where national and local elections are not held, the internally displaced persons can take
part in the elections only by the procedure of a temporary voting place without
changing the election address. The possibility of temporarily changing the voter’s place without changes in his election address is not foreseen for local elections, since the right to vote at local elections is determined by the ownership of
a citizen who has the right to vote to a particular territorial community, and the
possibility of changing the place of voting in these elections would lead to difficulties in voter registration (for example, in case of change of voting place
within one village or settlement) and would increase the risks of multiple vot-
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ing and other abuses. Accordingly, if we consider the literal interpretation of
the norms of the Law of Ukraine “On Local Elections”, the internally displaced
persons may vote only on elections held in territorial communities belonging to
temporarily uncontrolled territories of Ukraine. In other words, the possibility
of participation of such voters in elections in other territorial communities is
virtually eliminated8.
There is a problem with registration of internally displaced persons in
Ukraine because a lot of people have a place of living in Ukraine and in the
occupied territory. To solve this problem, an internally displaced persons registry was introduced, which should clearly identify who has the right to receive
payments. However, a lot of people living in the occupied territory have registered in Ukraine for benefits. In this regard, it is impossible to accurately determine the number of internally displaced persons. Thus, official statistics
show that there are about 1.5 million of internally displaced persons in Ukraine,
but according to various estimates, it is only half of that amount.
A registered internally displaced person shall have rights for employment,
pension benefits, mandatory state social insurance against unemployment, temporary disability, accident and occupational disease that caused disability, as
well as right to obtain social benefits in accordance with current legislation of
Ukraine.
In general, experts note the high level of integration of the internally displaced persons in society. Even a foreigner travelling around Ukraine, does not
see it as a country with over 1.5 million domestic refugees: settlers seem to be
dissolved in society and their behaviour does not differ from the rest of the society members, in contrast from the forced resettlement of such scales in other
countries where a large number of migrants is striking. As noted in The Report
of the Ukrainian Helsinki Union, it happened thanks to the high degree of solidarity of Ukrainian society, and also because of that, the settlers in Ukraine
became, in their masses, the most active and the most enlightened part of the
community of the occupied territories.
Conclusion
Internally displaced persons can be divided into two groups: internally displaced persons from the Crimea and internally displaced persons from the Donbas. There is a fundamental difference between these groups since the first ones
8
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could stay in the occupied peninsula and become citizens of Russia with all the
necessary amount of rights and remain protected under the international law. As
for the second group (settlers from the Donbas), they, in fact, did not have a
choice, as the pseudo-republics were not recognized by anyone, and the inhabitants of the occupied Donbas were almost deprived of civil rights.
At the new place of residence, internally displaced persons face issues of
financial and immaterial nature. If all material problems are not solved due to
difficulties in the economic life of Ukraine, the problems of intangible nature
(for example, the right to vote) are not regulated due to lack of necessary legislation.
Integration and adaptation of internally displaced people in the newly created territorial communities is an important prerequisite for the proper provision of their rights in the near future, as well as a factor in civic consolidation.
However, contrary to the Constitution of Ukraine, the internally displaced persons are effectively deprived of the right to vote in local elections, to elect people’s deputies in single-member constituencies, and also to take part in various
forms of direct local democracy – bodies of self-organization of the population,
public hearings, present local initiatives, etc. Such a situation may eventually
lead to accusations against the State regarding discrimination against citizens
and claims before international courts, in particular, the European Court of
Human Rights. Thus, there is an urgent need to amend the laws that will create
the basis for the participation of the internally displaced persons in the affairs of
the territorial communities within which they live.
There is a problem with the registration of internally displaced persons in
Ukraine because a lot of people have a place of living in the occupied territories. To solve this problem, an internally displaced persons registry was introduced, which should clearly identify who has the right to receive payments.
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Abstract:
Hybrid wars of the modern times include aggressive economic actions aimed at
diminishing the defender’s ability to counteract hostile attempts to achieve various military and political goals. The Russia-Ukraine confrontation delivers a
good example of modern economic warfare. This paper reviews its basic methods and demonstrates that economic aggression comprises a very important
component of Russia’s hostile strategy towards Ukraine. It also reveals some
specific features of the Ukrainian economy that enable the economic aggression of Russia. The tools of economic warfare are presented as direct and indirect ones. Among the results of economic wars for Ukraine the following are
emphasized: untying of Ukrainian economy from the Russian one, redirection
of foreign trade towards the EU and Asia, acceleration of structural and economic reforms.
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Introduction
Ukraine nowadays is an object of systematic and comprehensive aggressive actions from the side of the Russian Federation. This situation could be
considered as a textbook example of a modern hybrid war. One of its important
1
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components is an economic war (further denoted as EW). In a broad sense, EW
is defined as “an economic strategy based on the use of measures (e.g. blockade) of which the primary effect is to weaken the economy of another state.” 2
As such, EW involves a whole toolkit of economic, legal, and administrative
measures directed against the opponent’s economy.
History knows a lot of examples when different nations attacked each other’s economies putting forward such an argument as “protection of national
economic interests”. The policy of protectionism, trade wars between countries
are e.g. of such kind. From the point of view of economics, such phenomena
have been considered as interference into market in order to distort laissez fair.
However, it is not clear at which point hostile economic actions against another
country turn into EW per se. As stated in a collective monograph recently published by the Ukrainian National Institute of Strategic Studies, “establishing a
fact of aggression in the non-military spheres of social life is extremely complicated, or even impossible. Virtually always there exists a possibility to mask
actions of a hybrid aggression in the economy as protection of the national economic interests, economic rationale, and competition.”3 That is why there is a
need to distinguish EW from normal actions taken by a country to protect its
own economy, which could, of course, damage another nation’s economy. We
assume that in case of EW, the primary goal of hostile actions is to cripple the
opponent’s economy, but not to gain any economic benefits, which could be the
case with a protection policy. That is why EW could be considered not as a
win/loss game, but in most cases as a loss/loss game; the strategy of an attacking party is: the losses of an opponent must be heavier; the strategy of a defending party is: to minimize own losses and to make the losses of the attacker inadmissible.
A set of goals related to EW could reach far beyond the economy; e.g. in
case of Russia’s EW against Ukraine it is not only to weaken Ukrainian economy, but also to make Ukraine admit policy in line with Russia’s vision of its
sphere of dominance where other nations (the ‘younger brother and sisters’)
must obey the ‘older brother’ (Russia) and share its worldview; otherwise they
are penalized. As Ukraine does not want to follow, Russia occupied part of its
territory and engaged in a series of hostile economic actions, in course of which
Ukraine lost significant parts of its economic resources, resulting in the downsizing of its GDP.

2

Economic war, “English Oxford Living Dictionaries”, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/economic_war> (25.01.2018).
3
Svіtova gіbridna vіyna:ukraїns'kiy front, ed. V. P. Gorbulіna, Kiev 2017, p. 99.
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Modern EW could be considered not as an isolated set of actions that harm
the opponent’s economy, but as a part of a hybrid war, as a tool of making military actions more effective through lessening the opponent’s ability to concentrate economic resources for defensive ends, pressing the country to change its
political course, and to disrupt its political stability.
If EW is carried out simultaneously against a specific country supported by
a group of countries (this is very close to a current situation of relations between Russia and most of the developed world), the unrolling of it and outcomes depend on the extent to which the involved parties are led by economic
rationale (with regard to social welfare) and on how the incurred losses are allocated amongst different countries (the latter affects the actual unity of the
countries holding a front against Russia 4).
As Russia conducted and continues to engage in multiple acts of EW
against Ukraine, we used the plural, not singular in the article’s title. However,
before 2014 EWs were sporadic and partial as they concerned some specific
ware groups and markets. On the contrary, the ongoing economic warfare is a
much more complex phenomenon and is characterized by desperateness of the
parties. We agree with Sergii Kulytski’s conclusion that as of 2014 there were
no analogues to the modern state of Ukrainian-Russian economic relations 5 ;
moreover, since 2014, the economic warfare between Russia and Ukraine
evolved into ‘total EW’.
In order to assess the current Russia-Ukraine economic warfare, we need
first to reveal its goals and ways. These issues attracted attention of many economists from Ukraine and globally. A systematic approach and important policy
recommendations concerning adaptation of the Ukrainian economic policy in
order to survive in EW with a much stronger and unpredictable opponent one
could find in publications by Paul d’Anieri, Anders Åslund, Przemyslaw
Furgacz, Sergii Kulytski, Yaroslava Bazyliuk, some Ukrainian experts from the
National Institute of Strategic Studies and Razumkov Centre. This paper systematizes issues and trends in the Russia-Ukraine EW and outlines some poli-

4

E.g. according to the Vienna Institute of International Economic Studies, the biggest relative losses because of economic sanctions against Russia imposed in 2014 for Crimea annexation were born by Lithuania, Finland, Bulgaria, and Greece. – P. Havlik, V. Astov,
Economic consequences of the Ukraine conflict, 14.10.2014, <https://wiiw.ac.at/economicconsequences-of-the-ukraine-conflict-n-60.html> (14.12.2017).
5
S. Kulits'kiy, Yekonomіchnі aspekti ninіshn'ogo ukraїns'ko-rosіys'kogo protistoyannya
(pochatok), “Ukraїna: podії, fakti, komentarі” 2014, No. 19, pp. 26-42.
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cies that would be beneficial for the Ukrainian nation state in mitigation of the
economic assaults on it.
The approach applied intends to answer the following research questions:
(i) why Ukraine became the primary target of Russian economic aggression
within its hybrid warfare against the world; (ii) what are the goals of Russia’s
attacking the Ukrainian economy; (iii) by which means has the Ukrainian economy been hit; (iv) how has Ukraine fought back; (v) what are the outcomes and
prospects of the Russia-Ukraine perpetual economic confrontation.
What makes Ukraine a target for Russian economic attacks?
Ukraine suffers losses due to Russian economic aggression because its
economy has weaknesses, a result of persisting structural problems and Soviettime legacy. The most obvious ones are lower scale of economy in comparison
to Russia and very strong economic dependence on Russian markets and supplies. Through decades of Ukrainian state independence not much has been
done in order to build a strong and efficient national economy.
One of the recent analytic reports of the National Institute of Strategic
Studies emphasizes the following macroeconomic weaknesses of the Ukrainian
economy which made it vulnerable to Russian hostile economic actions: lowering of international competitiveness (domination of raw-material industries,
decrease in export capacity and growing import dependence); weak economic
dynamics; low investment attractiveness due to the high systematic risks; instable financial and monetary system; low internal market capacity6.
This list could be expanded with additional macro-factors, like the soaring
disparity of Ukraine’s international trade (within 2001-2014 its cumulative
negative trade balance with Russia reached $77 billion7); a dangerous level of
dependence on energy supplies from Russia including those for the nuclear
power plants; excessively high Russian share in export of services (gas transit)
and military products. One should not forget about insufficient economic dynamics experienced by Ukraine through many years: according to the World

6

NІSD, Yekonomіchna Bezpekaukraїni v umovakh gіbridnoї agresії. Analіtichna dopovіd',
Kiev 2017.
7
Ya. B. Bazilyuk, Zabezpechennya yekonomіchnoї bezpeki Ukraїni v umovakh gіbridnoї
vіyni, “Strategіchnі prіoriteti” 2015, No. 3, p. 49.
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Bank, Ukraine has had the lowest growth rate for 1993-2012 in comparison to
other transitional economies 8.
A special place in the vulnerability of Ukrainian economy is held by its
dependence on Russian gas and oil supplies 9. In the late 1990s, P. D’Anieri
concluded that economic relations, especially energy trade between both counties, is a weak point of Ukrainian economy and policy; it has been often used by
Russia for coercion in order to reach political goals concerning Ukraine, like
the CIS membership, Black Sea Fleet placement, NATO non-accession, management over the Ukrainian gas pipelines etc. 10
From a microeconomic perspective it is worth drawing attention to technological backwardness of many Ukrainian manufacturing industries, which stops
them delivering high-value products to developed markets because of high production costs or low quality (this fact was the most important argument for the
ex-President Yanukovych in stopping Ukraine’s association with the EU). Here
also belongs inefficiency of markets, many of which are still too concentrated
and have been prone to monopolistic power by the largest companies controlled
by oligarchs.
Market inefficiency struck one of the most important economy sectors –
banking. In Ukraine, a dominance of so called ‘pocket banks’ which actually
served the only one big client and associated persons has been observed; these
banks had been often used for exercising some special schemes for massive offshore money transfers. What is especially dangerous from the point of view of
the ongoing conventional and hybrid wars unleashed by Russia against Ukraine
is a significant share of financial markets being under the influence of Russia.
According to Volodymyr Lanovyi, Russian banks control about 40 per cent of
commercial bank capital in Ukraine and have an 18 per cent share in the market
of financial services; most Russian banks are making losses and do not invest
into the Ukrainian economy, rendering services only to Russian-owned companies and pumping out currency from the country in order to fund Russia’s hybrid war11.
8
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1999, p. 201.
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From the institutional point of view, the overall weakness of Ukrainian political institutions is present: too high power centralization, oligarch control
over political parties, low transparency and accountability of central and local
authorities. The government at the central and local levels has been accused of
corruption and acting more in private interests than for public welfare. This
formed a soil for Russia to exert direct influence over state policy in Ukraine
before the Revolution of Dignity.
All the features mentioned above made possible for Russia to a exert multifaceted strategy of weakening the Ukrainian economy in order to fell it completely and, with support of a pro-Russian ‘fifth column’, to restore Russian
political dominance in Ukraine. Within this global goal we could distinguish
some subsets of EW goals which have been pursued through implementation of
different instruments.
Goals and ways of Russia’s economic warfare against Ukraine
The primary super-goal of Russia has been achieving political concessions
from Ukraine: if Ukraine follows a pro-Russian political course, Russia will
grant economic benefits; if not, it will retaliate, masking this as ordinary economy protection measures. A good illustration for this situation could be a $15
billion loan from Russia ($3 billion of which had been received before outbreak
of the Revolution of Dignity in 2013) to the former Ukrainian government as a
pay to the ex-President for not signing the Association Agreement with the EU;
another one is the so-called Kharkiv agreements of 2010 which prolonged Russian Black Sea Fleet presence in Ukrainian Sevastopol for 25 years, in return
Russia offered a $100 discount on the price of gas.
The fact of political motivation of economic strikes is an object of common agreement among most experts in Russia-Ukraine economic relations.
E.g., Stratfor agency stated that the core issue of gas between both countries
that has lasted for more than a decade “is Ukraine’s sovereignty and Russia’s
centuries-old desire to integrate Ukraine into its sphere of influence… The disagreement over natural gas is merely the latest incarnation of an issue that has
played out over centuries: Ukraine’s independence and Russia’s opposition to
it”12.
Another goal, an internal one, could be implicitly derived from the logic of
actions of the Putin regime. It is undermining the economic development of
12

Russia and Ukraine’s Continuous Energy Relations, “Stratfor Worldview”, 29.01.2013,
<https://worldview.stratfor.com/article/russia-and-ukraines-contentious-energy-relationship> (05.02.2018).
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Ukraine not only because of getting some political concession, but in order to
demonstrate to the Russian people that Ukraine would fail on its course because
it has politically separated from Russia and has chosen ‘a wrong way’ of democracy, political competition and defending its national, political, cultural and
economical identity.
The next one could be crushing a competitor on the global markets.
Ukrainian companies compete with Russian producers in export of agricultural
products, metals, military products, aviation transportation, space services etc.
Hitting these industries with sanctions, embargoes etc. would open new possibilities for the big Russian companies which are closely related to the governing regime.
And, last but not least – using EW to trigger social instability in the country will make it possible to change the political course of Ukraine through installing spokespersons and political parties which are loyal to Russia.
There exists an enormous catalogue of ways and techniques for EW in
achieving these goals. Most of them have been applied by Russia in the course
of the ongoing hybrid war against Ukraine.
The EW measures could be presented in two groups – direct and indirect
ones.
Direct measures of EW include actions taken with the intention to openly
damage the opponent’s economy. This group of EW measures could be split
into the following ones:
1. Measures against specific markets: embargoes, pressure on the national
currency to make it weaker, agreements with the third party to minimize access of goods from the opponent country to its internal markets,
dumping, imposing tariff barriers, financial destabilization etc. Most of
them have been quite extensively discussed within a context of the Russia-Ukraine economic controversy by P. Furgacz for 2014-2015.13
2. Ban on specific types of international cooperation that are essential for
the opponent country. To this belong stopping agreements on cooperation in different spheres (academic, scientific, military, labor migration,
trans-border movement), denial of access to objects of physical infrastructure (highways, airports, seaports etc.) as well as to the natural
space (water, air, land) for users from the opponent country.

13
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3. Negative influence on country’s image as an international trade partner:
dissemination of information to undermine trust in suppliers, governments and countries in order to diminish export possibilities, credit facilities etc.
It must be mentioned here that these measures are initiated exclusively by
an economic aggressor who is convinced of his superiority as an economic
power. The aggressor selects the sphere and time for an attack and expects his
endeavour to be successful.
While analyzing the list of EW acts undertaken by Russia, one would
see that Russia applied all the instruments listed above, also initiating these
measures. Interestingly, Ukraine, even being an object of the hybrid war in
its East (Donetsk and Luhansk region) and South (Crimea) tried to postpone
its own response to Russia’s direct EW acts: the Law On Sanctions that laid
down a legal ground for application of the economic sanctions against Russia was adopted only on August 14, 2014, months after the Russian annexation of Crimea and outbreak of the war in the East of the country. However,
the mechanism of sanctions was activated in the middle of 2015, far behind
the EU, USA and many other countries which imposed personal and economic sanctions against Russia for its actions in Ukraine in March-July
2014.
Indirect measures of EW include actions that are a by-product of other hybrid war actions. This group of measures includes the following:
1. Militarization of economy. Striving to defend its own independence, the
country must restructure its economy, produce and buy more and more
weaponry, increase army staff etc. Expansion of the military expenditures could be achieved through austerity measures taken in other public spheres and needs imposition of additional taxes that depress private
demand and investments. In 2013, the Ukrainian defence budget was
1.1 per cent to GDP, but in 2017 it reached 3.4 per cent.
2. Instability caused by military actions and subversive activities. This
diminishes incentives for local and foreign investors and generates an
outflow of foreign capital. According to the Ukrainian Ministry of Finance, DFI net inflow to Ukraine dropped in 2014 by more than 10
times (from $4.5 billion to 0.4), which meant a massive capital outflow
caused by expansion of military actions. Within the next two years it
recovered to some extent, but still not reached the pre-war level at $1.9
billion in 2017. The total stock of DFI in the Ukrainian economy
dropped in 2013-2016 by $17.6 billion.
3. Capture or destruction of industrial assets and physical infrastructure in
course of the military actions and occupation. E.g. in August 2014, the
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output of the Ukrainian mining industry dropped by 27.4 per cent as a
result of war in the East of Ukraine, manufacturing industry by 19.2 per
cent, energy production by 17.3 per cent. 14 Russian occupation of parts
of the Donetsk and Luhansk regions which had been very significant
exporting and manufacturing regions of Ukraine (10 per cent of GDP in
2013), led to national GDP drop by 7 per cent in 2014 to 2013 15 that
could be derived from 70 per cent GPD decline in the occupied East
and destruction there of about 12,000 units of physical assets 16. Dozens
of enterprises, especially those in the military industry, were captured
and relocated to Russia (often with all the personnel).
The occupation of Crimea had much less effect on Ukrainian GDP due to
its lesser economic importance, but in this case we must count for very big potential losses with regard to natural resource extraction: one billion t of oil, up
to 13 trillion m3 of gas17; in total, the estimate of economic losses due to Crimea
annexation amounts up to $1,000 billion foremost due to the forfeiture of its
offshore oil and gas reserves 18
The negative economic dynamics due to loss of economic assets and
cash-flows negatively affected the Ukrainian external debt. Despite the fact
that the country’s total amount of gross foreign debt diminished from $135.1
billion in 2012 to $116.5 billion in 2017, its external debt/GDP ratio significantly worsened: from 76.8 to 121.7 per cent 19, which caused a negative influence on the Ukrainian possibilities to attract loans in the global financial
markets.

14
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Economic warfare 2012-2017: Russian attacks and Ukrainian response
EW had been initiated by Russia against Ukraine a long time before the
hybrid war actually started. The principles were applied many times in order to
force Ukraine to carry out policies demanded by Russia. However, since 2012,
as Ukraine approached the signing of the EU Association Agreement, hostilities
have been accelerating and growing in intensity within a plan of action to make
Ukraine change its path20. These hostile economic actions (mostly export bans)
from Russia’s side were: the cheese war (January 2012, the import of Ukrainian
cheese stopped), chocolate war (July 2013, the import of chocolate produced by
Roshen company was banned due to allegedly low quality of the products),
steel pipe war (July 2013, Russia lifted Ukrainian import quotas), steel war
(August 2013, ban on steel import from selected Ukrainian steel mills), customs
war (August 2013, when Ukrainian goods underwent enhanced customs control
that actually stopped Ukrainian export to Russia) among many others.
After the Crimea annexation and triggering the war in the East of Ukraine,
EW between the countries became permanent and total. In 2014, Russia abolished a preference regime to selected imported goods from Ukraine and imposed higher customs on them. In 2015, the Free Trade Agreement between
Russia and Ukraine was abolished and the most favored nation treatment regime had been imposed, which also led to an increase in custom duties for
Ukraine. According to some estimates, as a result of this act the average custom
duties for Ukrainian goods increased by 7.6 per cent; however, for Russian
goods, due to the different export structure, only by 1.7 per cent; in result,
Ukraine got higher trade balance deficit 21.
Russia-Ukraine EW now consists of many separate wars which actually
embrace all good groups traded. In July 2014, the import of Ukrainian milk
products was prohibited; in October 2014, export and transit of fruits and vegetables through Russian territory from Ukraine was banned; in August 2015,
export of Ukrainian agricultural products was banned.
All these actions were initiated by Russia with the intention to do maximum injury to those sectors of Ukrainian economy which export significant
share of their output to Russia 22 . The Russian sanctions to Ukraine in 2014
20

Yu. Mostova, T. Silіna, Rosіys'kiy plan, osmisleniy і neshchadniy, “Dzerkalo tizhnya”,
16.08.2013, <https://dt.ua/internal/rosiyskiy-plan-osmisleniy-i-neschadniy-_.html> (22.12.2017).
21
R. Guicci, V. Moldovan, Wirkungen neuer Handels- und Transitrestriktionen Russlands,
“Newsletter” April 2016, Deutsche Beratergruppe Ukraine, Ausgabe 90.
22
Ya. B. Bazilyuk, D. Yu. Ventskovs'kiy, Zovnіshn'otorgovel'nі chinniki gіbridnikh zagroz
yekonomіchnіy bezpetsі Ukraїni, “Nezalezhniy auditor” 2016, No. 16, pp. 46-53.
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caused a six per cent drop in GDP and three per cent drop in FDI according to
estimate of A. Åslund23.
Russia has tried to financially destabilize Ukraine by barring it from the
most important source of export proceeds stemming from gas transit. In order
to reach this goal Russia invested a lot of resources into construction of the gas
pipe lines to Europe bypassing the territory of Ukraine (Nord Stream 1 and 2).
Success in realization of this project (that really has no economic rationale)
would mean significant problems for the Ukrainian economy. Stopping the gas
transit through territory of Ukraine would zero country’s gas transit revenue
that allows paying for the gas supply from EU and would cause an export revenue loss in amount of $3 billion (2.3 per cent to the GDP).
Since fall 2017, Ukraine has been an object of the hacker attacks that aim
to seize control over the critical infrastructure objects and paralyze the state
administration, the origin of the attacks was admittedly Russia. Of course, not
only Ukraine was attacked by them, but it is priority target.
EW acts from the Russian side were supported by the information war instruments. Among them:
1. Attempts to undermine the trust of Western partners in the Ukrainian
economy and government. As an example is information aired in August 2017 by the Russian Federal News Agency that Ukraine could not
be a good gas transit partner for Europe 24. The Russian media allegedly
cited the Ukrainian Minister that the Ukrainian gas pipe lines are a disaster, omitting that this official person actually talked about some hypothetic case if no new investments be made; this fake news was intended
to gain more support in Europe for Nord Stream 2.
2. Discrediting the governmental economic policy for the Ukrainian people, including policy of economic sanctions against Russia. In June
2017, the Russian Internet media including the official ones launched
information that Ukrainian sanctions against occupied Crimea hurt its
economy much more than the Crimean one. This fake news was based
on an interview of a well-known Ukrainian agriculture economy expert
on an effect of the Ukrainian sanctions on the Crimean agriculture. The
Russian media reported that this person assumed ruination of Ukrainian
agriculture in the South of Ukraine due to stopping water pumping to
23
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Crimea25. However, the actual speech of the expert contained the opposite information: thanks to no water supply to Crimea the Ukrainian agriculture gets much more water for watering the fields. This fake information was initiated with two aims: firstly, persuading those Ukrainians
who still pay attention to Russian media that the Ukrainian government
hurts Ukrainian economy because it of its reckless policy towards Russia; secondly, demonstrating to media believers in Russia that in
Ukraine everything is much worse than in the occupied Crimea. In fact,
stopping the water supply through the North Crimean canal spelled disaster for agriculture in the Northern part of Crimea: the irrigated areas
there shrank by 90 per cent, the water quality diminished greatly26.
3. Creating a picture of an imaginary great dissatisfaction with the policy
of the Ukrainian government. To this row belong the ongoing efforts to
show that Ukrainian business elite does not support the economic policy carried out by its own government. A tool for supporting such an
image is hacking the official websites of some big companies by Russia-based hackers and posting fake information like “Appeal to the
Ukrainian government” or “Appeal to the Ukrainian President” concerning the economic policy in an industry27. This fake news then circulated in the pro-Russia Ukrainian media and among specially selected
‘experts’.
In all the cases of trade wars mentioned above Ukraine fought back by imposing reciprocate sanctions to Russia. Nevertheless, Ukrainian total losses
have exceeded those of Russia in absolute and relative numbers. However,
there are some economic spheres where Russia’s losses were much higher than
the Ukrainian ones. In the first line, it is inter-country military-technical cooperation.
In August 2014, Ukraine stopped all forms of military-technical cooperation with Russia28, causing a collapse in some spheres of the Russian military
25

Kiyev b'yet trevogu:vodnaya blokada Kryma unichtozhayet Ukrainu, 31.07.2017,
https://novostionline.net/obshhestvo/kiev-bet-trevogu-vodnaya-blokada-kryma-unichtozhaet-ukrainu/ (14.01.2018).
26
Vsya nadezhda – na vodu sneba: chto zhdet sel'skoye khozyaystvo Kryma – Mikhail
Yatsyuk, 14.11.2017, <https://ru.krymr.com/a/28853950.html> (15.04.2018).
27
See for example: O. Koval', Na DP «Antonov» zdіysneno khakers'ku ataku, 18.01.2018,
<https://ua.news/ua/na-dp-antonov-zdijsneno-hakersku-ataku/> (23.02.2018).
28
Pro rіshennya Radi natsіonal'noї bezpeki і oboroni Ukraїni vіd 27.08.2014 r., "Pro
zakhodi shchodo udoskonalennya derzhavnoї vіys'kovo-tekhnіchnoї polіtiki", Ukaz Prezidenta Ukraїni No. 691, 2014 <http://www.president.gov.ua/documents/6912014-17592>
(28.03.2018).
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industry and postponed realization of many governmental programs of Russian
army re-equipment. Ukrainian military-industrial complex produced a lot of the
components which are essential for the Russian military industry. To these belong: engines for helicopters, missiles, gas turbines for Navy vessels, maintenance of the Russian nuclear arsenal among others; in total, 160 Ukrainian
companies exported to Russia annually 200 types of military products and
3,000 components in the value of $2 billion.
The truth is that the most goods of military use produced in Ukraine and
exported to Russia cannot be replaced by the Russian domestic production in
the short run. It could be possible in the long run, however, it will require investments in value of many USD billion (a source of which is absent now as
Russia is under international economic sanctions with unclear prospects for
development of the global oil and gas markets).
Another example that is worth mentioning is the banking sector. As stated
above, Russian banks played significant role in Ukrainian market of financial
services, but their extensive presence in this key market increased risks of possible financial destruction of Ukrainian economy done on Kremlin demand.
With regard to this danger, on March 2017, Ukraine imposed economic sanctions on the biggest Russian banks with state capital operating in Ukraine 29.
They were barred from engaging in financial operations with the mother companies, receiving loans on the Ukrainian interbank market, transferring capital
abroad, attracting deposits, buying securities, paying out dividends and interest
on securities, sharing of profit and capital. The reason for such a decision was
not only potential risks of having such institutions, but also their direct actions
undermining the Ukrainian statehood: they used their presence in order to fund
terrorist activities in the occupied Eastern part of Ukraine by illegally transferring Ukrainian currency there. 30 After this decision their active operations were
paralyzed, so many decided to withdraw from the Ukrainian market.
There are other economic strikes initiated by Ukraine. In September 2015,
Ukraine initiated a ban on flights of Russian aviation carriers to/over Ukraine.
In May 2017, Ukraine blocked all Russia-based Internet-services (as well as

29

Pro rіshennya Radi natsіonal'noї bezpeki і oboroni Ukraїni vіd 15 bereznya 2017 r.“Pro
zastosuvannya personal'nikh spetsіal'nikh yekonomіchnikh ta іnshikh obmezhuval'nikh
zakhodіv (sanktsіy)”, Ukaz Prezidenta Ukraїni No. 63/2017, <http://www.rnbo.gov.ua/documents/440.html> (28.03.2018).
30
V. Lanoviy, Rosіys'kі banki v Ukraїnі fіnansuyut' ugrupuvannya«DNR» і «LNR»,
9.03.2017, <https://ua.krymr.com/a/28359868.html> (25.02.2018).
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Russian TV program broadcast) in order to stop Russian propaganda in Ukraine
(these providers were highly commercialized and brought a lot of money to
Russia), as well as prohibited dissemination of Russian commercial and antivirus software.
Not all EW acts from Russia’s side were successful due to effective response from Ukraine. This could be true concerning attempts of financial destabilization of the country. E.g. in June 2014, Russia demanded Ukraine to pay
$4.5 billion for gas consumption in the occupied Crimea and around $70 billion
according to the gas supply contracts as of 2009. This ended with a Stockholm
Arbitrage judgment: Russia owes Ukraine $2.6 billion31. In April 2014, Russia
declared denouncement of the Kharkiv agreements as of 2010 and set a natural
gas price for Ukraine at the level $485 instead of $268.5 per 1,000 m3 before; in
result, Ukraine completely stopped buying natural gas from Russia, relying on
supply from European countries. The other examples of successful defence of
the country’s economic interests could be stopping payments from Ukrainian
state budget to occupied territories, which created additional fiscal burden for
Russia.
In the nearest future Ukraine could be in the position to apply financial
penalties to Russia. Up to now Ukraine has filed several international court
appeals to Russia regarding compensation for occupation of its territory and
destruction of the economy there; the claims of the Ukrainian government, as
well as of the legal and private persons could reach in total several hundred
billion USD. Not waiting for the judgments of the international courts, Ukraine
activated its legal actions against the Russian gas monopolist Gasprom whereby
penalties from the Ukrainian Anti-Monopoly Committee amounted now up to
UAH 172 billion ($6.5 billion) 32 ; Russian carriers received penalties for the
illegal flights to Crimea in amount of UAH 5.4 billion ($200 million) 33 . Of
course, Russian companies do not accept the legality of these penalties, but the
judgments of Ukrainian and international courts will soon give Ukraine a legal
right to confiscate Russian assets anywhere. These legal actions are potentially
31

In May 2018, in line with the abovementioned Stockholm Arbitrage judgment Ukraine
initiated a mandative confiscation of the Gasprom assets in the UK, the Netherlands and
Switzerland.
32
Ukraina nachala opisaniye i arest ukrainskikh aktivov"Gazproma", - Groysman,
7.03.2018, <https://censor.net.ua/news/3054481/ukraina_nachala_opisanie_i_arest_ukrainskih_aktivov_gazproma_groyisman> (15.04.2018).
33
Rosіys'kі avіakompanіїvzhe oshtrafuvali na 5,4 mіl'yarda griven' za porushennya
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detrimental for Russia because they will cause a massive outflow of currency
from the country or loss of public assets abroad.
Private Ukrainian companies whose property was confiscated by Russia in
the course of Crimea annexation (where Russia “nationalized” about 5,000
Ukrainian enterprises) and occupation of Donbas also appealed to the international courts in order to get compensation for the assets lost. A first success is a
judgment of the Permanent Court of Arbitration in The Hague
as of May 2018 that supported their claim against Russia in the amount of
$159 million34. Thousands of cases against Russia submitted by private persons
are being filed in the European Court of Human Rights, which also could mean
significant monetary penalties for aggressor.
With some delay, the Ukrainian government began to initiate restrictions
for Russian capital in other spheres of economy beyond the banking sector
where the presence of the Russian capital still remains significant: mobile telephony, supply of electricity, machinery and metal production, oil refining and
gas tank chains; 12 out of 100 biggest companies operating in the Ukrainian
markets are effectively controlled by Russian capital 35 . The risks stemming
from Russian capital in Ukraine are high because it seeks not only profit, but
domination and control of whole industries applying political, economical and
information tools 36; and not the least – it uses its own profits for funding proRussian terrorists in the East. As well-known Ukrainian economist Oleksandr
Paskhaver put it, “We do not need Russian capital. It is too dangerous to play
this game”37. That is why in March 2018 the new Law On Privatization was
adopted, prohibiting Russian companies from taking part in privatization competitions.
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L. E. Peterson, Russia Held Liable in Confidential Cward for Expropriation of Hotels,
Apartments and Other Crimean Real Estate, “Investment Arbitration Reporter” 09.05.2018,
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Many measures mentioned above were undertaken thanks to pressure exerted by the Ukrainian civil society. In 2013, a civil campaign started “Don’t
buy the Russian goods” which resulted in significant sale cuts of the Russian
consumer goods thanks to attaching country stickers to the tags or a ban enacted by decisions of local authorities (in result, the annual export of Russian consumer goods to Ukraine diminished by $100 million 38 ); a civil campaign
against the Russian banks (especially Sberbank) resulted in significant outflow
of deposits and increased their operational losses. A ban on any trade with the
occupied territories of Crimea and Donetsk/Luhansk region was introduced
after massive campaigns organized by civil society organizations.
An account of the economic fight outcomes
The outcomes of the Russia-Ukraine EW could be presented as (i) economic losses of the involved parties, (ii) adjustment strategies applied by economic agents, (iii) a new configuration of economic relations.
As shown above, Ukraine experienced massive economic losses due to the
hybrid war carried out by the Russian Federation; EW accounts for a significant
fraction of these losses. The aggressive economic actions from Russia’s side
did not remain unanswered. However, there is the problem of much higher importance of trade with Russia to Ukraine, than of trade with Ukraine to Russia,
as well as structural differences in trade which made response to the hostile
economic actions less effective. So in most cases within a narrow context of
Russia-Ukraine economic controversy Ukraine suffered absolutely and relatively higher losses than Russia.
A. Åslund divides these losses into four categories (forfeiture of economic
assets on the occupied territories, destruction of the capital assets due to the war
actions, capture of cash flows, and diminishing of real FDI inflow); according
to his calculations, Ukrainian value loss (in case the territories would be gone
forever) amounts up to $100 billion 39 excluding sacrifice of possible economic
gains steaming from impossibility of economic use of natural and financial
resources located in these territories. On the other hand, with the territories
gone for some time Ukraine got rid of some significant payments towards these
territories (pensions, budget support of local authorities, subsidies to the loss38

S. Kulits'kiy, Yekonomіchnіaspekti ninіshn'ogo ukraїns'ko-rosіys'kogo protistoyannya
(pochatok), “Ukraїna: podії, fakti, komentarі” 2014, No. 19, p. 42.
39
A. Åslund, Kremlin Aggression in Ukraine: the Price Tag, Atlantic Council March 2018,
<http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Cost_of_Kremlin_Aggression_web.p
df> (17.01.2018).
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making coal mining industry and benefits to the miners etc.), which of course
do not offset country’s direct and indirect economic losses.
As concerns Russia, its main economic loss is associated with the economic sanctions applied by the USA, EU and other countries of the world because
of the Russian aggression against Ukraine. Efficiency of these sanctions is
questioned by the Russian officials who continually claim that “these sanctions
make the Russian economy stronger”, which does not ring true even from the
perspective of textbook microeconomics.
Because of sanctions, Russia became toxic as an economic partner and experiences a significant outflow of foreign investments; dismantling of cooperation in the R&D sphere diminishes its chances for development in the future. A
raw estimate of actual losses due to these sanctions done by the nongovernmental Russian experts differs greatly. According to Grigorii Yavlinsky,
Russia is losing annually about three trillion ruble ($50 billion)40. Some other
experts (Yevsei Gurvich and Illya Prilepski) give more striking amounts: in
2014-2017, due to the financial sanctions and the oil price plunge, Russia was
to lose about $600 billion (loss from financial sanctions would amount to $170
billion); the capital flight during this period would amount to $280 billion, three
fourths of that would be the result of sanctions 41. These losses are not critical,
but significant, and in the long run could become fatal for the county’s economic progress.
To these amounts one should add direct annual outlays on the maintenance
of the occupied territories – about two billion USD for Crimea and approximately the same amount for occupied parts of Ukraine in the East (Donbas),
maintenance of the handicapped infrastructure in Crimea, the new investment
projects caused by necessity (like building new electricity capacities in Crimea
and drilling for fresh water) or political ambitions (the Crimea bridge). In order
to increase the economic and fiscal burden of occupation for Russia, the
Ukrainian government banned any economic relations with the occupied territories.
As concerns the adjustment strategy, Ukraine has chosen a way of diminishing vulnerability of its economy caused by its tight connection to the Russian markets. Due to sanctions, embargoes and other policy actions a radical
40
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change in the structure of the Russia-Ukraine trade relations has being observed: Ukrainian goods have been exported more and more to other than Russian markets, especially to Europe. Ukraine completely stopped using Russian
natural gas, holds negotiations concerning supply of liquefied gas from the
Near East (first of all from Qatar) and takes measures to minimize Russia’s
supply of fissible fuel for the nuclear power stations (until 2012, a Russian
share in supply of fissible fuel was 95 per cent, but since 2017 only 50 per
cent).
As data in Table 1 demonstrate, since 2012, there occurred a sharp change
in Ukrainian trade with Russia: the volume of Ukrainian export to Russia had
diminished by 3.6 times, import from Russia by 5 times; in result, Russia’s
share in Ukrainian export changed from 25.63 to 9.1 per cent, in import from
31.56 to 14.56 per cent.
Table 1. Ukrainian trade with Russia, 2012-2017
Years

2012
2013
2014
2015
2016
2017

$1,000s
Export
26,257,732
15,048,961
9,813,478
6,323,782
5,150,366
7,209,149

Import
17,615,322
23,418,942
11,228,396
4,826,317
3,592,967
3,936,579

Share of Russia in Ukrainian foreign trade, per cent
Export
Export
25.63
31.56
23.78
30.47
18.16
21.37
12.64
17.29
9.88
13.25
9.10
14.56

Source: Statistical Service of Ukraine.

This shows that Ukraine has achieved significant progress in untying the
Gordian knot of seemingly eternal bonding with the economy of its opponent.
This data, disregarding some fluctuations (like in 2017, when an increase in the
mutual trade was observed that gave reason to some observers to state that this
fact is “underscoring a complicated spider’s web of geopolitical and economic
interests that still bind the two erstwhile Soviet allies” 42 ), demonstrate that
Ukrainian goods that are rejected by Russia now are being supplied to the bigger and less risky European and Asian markets. The Russian markets have been
42

N. Peterson, ‘A Step Backward’: As the War Worsens, Trade Between Russia and
Ukraine Increases, “The Daily Signal”, 22.01.2018, <http://dailysignal.com/2018/01/22/step-backward-war-worsens-trade-russia-ukraine-increases/> (05.02.2018).
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substituted mostly for European ones whose share in Ukrainian foreign trade
exceeded 40 per cent by 2018. This is especially true for the Ukrainian agricultural export, which expanded despite a complete closing of the Russian markets.
Ukraine still has significant economic bonds with Russia; however, they
became looser with time. A drastic drop in bilateral export and import that occurred 2013-2017 means that the forecasts made by some experts concerning
impossibility to overcome Ukraine’s economic dependency from Russia 43 did
not come true; it looks like Russia will soon become an insignificant trade partner instead of number one in 2012. Disregarding current harsh times, the
Ukrainian economy has potential to adjust to a new situation because its government has pursued a strategy of reorientation of economic relations with developed markets. As P. Furgacz put it, after some time the situation will change
and Russia would achieve much bigger losses because of EW than Ukraine 44.
There occurred also a significant change in the inter-country labor migration. Traditionally, since the Soviet times, Ukrainian labor force was employed
in many Russian industries: the one most important was oil and gas extraction.
Data for 2010-2012 counted 1.5 million official labor migrants with 45 per cent
of those working in Russia45, but after Russian aggressive acts it has diminished
greatly: in 2017, according to data of the Ukrainian Statistical Service, only 26
per cent out of total 1.3 million official labor migrants moved to Russia, but
instead 39 per cent to Poland 46.
Despite all the losses stemming from a conscious choice of cutting economic bonds with Russia, Ukraine stands to gain much more in the future, like
technological advancement of production, its higher quality, the civilized and
non-politicized trade relations, inflow of foreign investments with advanced
technologies. But in order to achieve all this, there should be furthered a consequent policy of cutting down relations with Russia. Ukraine has also no other
43

E.g. as mentioned in 2015: “Even despite the re-orientation of the Ukrainian economy,
it’s difficult to imagine that Russia will not remain an important cornerstone of the country’s international trade” – Ch. Dunnet, Why The Economies Of Ukraine and Russia Are
Nearly Inseparable: Ukrainian-Russian Business Ties, Explained, 17.03.2015,
<https://medium.com/@Hromadske/why-economies-of-ukraine-and-russia-are-almost-inseparable-783834461dd5> (05.02.2018).
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P. Furgacz, op. cit., s. 125.
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G. Vakhitova, T. Coupe, The Relation Between Education and Migration in Ukraine,
Budapest 2013.
46
Zovnіshnya trudova mіgratsіya (za rezul'tatami modul'nogo vibіrkovogo obszhennya),
Stat. byuleten' Derzhavnoї sluzhbi statistiki, Kiev 2017.
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way but to adjust its economy to the new reality – without cheap oil and gas
and preservation of the obsolete technologies – striving for the high quality of
products and efficient economic institutions. The radical reforms in all the
spheres of society including economy became a topical agenda.
As concerns re-configuration of economic relations, Ukraine drives to
complete breakdown of the existing structure and mechanisms of external economic relations. This conclusion follows from the fact that in March 2018
Ukraine scuttled the Agreement on Programme of economic cooperation with
the Russian Federation for 2011-2020 47 that held a coordinated vision of
Ukraine and Russia onto prospects of the long-run mutually beneficial economic cooperation. It means that Ukraine has no more interest in cooperation with
Russia in various spheres of economy (like energy production, aviation, space
industry, agriculture and so on, which were prioritized in the Agreement 48) and
will look for more reliable partners which do not further political interests
through economic relations. Another event that signalizes a radical turn in
Ukrainian policy is stopping all activities within the Commonwealth of Independent States since May 2018.
Some Russian experts do not want to admit that Ukraine will be in the position to adjust to the European technical standards and will be obliged to lift
the existing economic sanctions and open its markets for Russian goods under
pressure of approaching economic collapse, returning to status quo of the prerevolution time 49 . However, all the above-mentioned shows that Ukraine is
moving fast away to the point of no return in its economic relations with Russia. That is why it seems irrelevant “to plan the depth of economic restrictions
concerning Russian Federation with regard to grade of its aggression” 50 as
some experts put it; Ukraine needs a strategy of reducing to a possible (economically rational) minimum the bilateral economic relations regardless of how
Russia behaves within a specific period of time. This is since Russian aggressive strategy is based on an assumption that Ukraine is a historic misconception
and economic ties, in line with the military tools, must be used in order to bring
it to its place as a part of the so-called ‘Russian world’. And this ideological
47

Pro pripinennya dії Programi yekonomіchnogo spіvrobіtnitstva Ukraїni і Rosіys'koї
Federatsії na 2011—2020 roki, Postanova KMU vіd 21 bereznya 2018 r. No. 191,
<https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pripinennya-diyi-progr> (12.04.2018).
48
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because of self-interested policy of the Russian government.
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L. Gusev, The Economic Relations Between Ukraine and Russia at the Present Stage,
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2015, nr 2(5), s. 134.
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Ya. B. Bazilyuk, Zabezpechennya yekonomіchnoї bezpeki Ukraїni v umovakh gіbridnoї
vіyni,“Strategіchnі prіoriteti” 2015, No. 3 (36), p. 52.
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concept leaves no place for Ukrainian nation and statehood as such, so there is
no sense waiting until the Russian government adopted a more friendly strategy
and to consider Ukraine as a respected and independent economic partner. That
is why we fully support a forecast made by the experts of the Ukrainian
Razumkov Centre that Ukraine as an independent state has no other choice but
confronting coexistence with Russia that means permanent EW, drifting away
and diminishing the volume of mutual economic relations.51
As a bottom line for the aftermath of the Russia-Ukraine economic confrontation, we would like to cite one of the conclusions of Western experts: “By
all appearances, the Ukrainian and Russian economies seem certain to keep
drifting apart in the years ahead. Free of its own historical dependence on Russia, Ukraine will look to other markets, especially Europe, for new export destinations and energy supplies.”52
Table 2. Growth rate of the Ukrainian economy 2014-2018, per cent

Real GDP
Import
Export

2014

2015

2016

2017

-6.8
-28.1
-19.9

-9.9
-29.3
-27.7

2.3
4.6
-3.9

1.7
17.5
17.4

2018 (estimate)
3.0
5.0
5.2

Source: Mіzhnarodniy tsentr perspektivnikh doslіdzhen' (2018).

With regard to such developments it would be interesting to assess prospects of the Ukrainian economy in the nearest future. Actually, in 2016 we
could observe some recovery – real GDP growth – that will be enhanced
through 2018 and following years (see Table 2). The IMF forecast for Ukraine
supports this assumption: 3.2 per cent of GDP growth for 2018 and 3.3 for
201953. From this data we could conclude that the Ukrainian economy is on the
mend, no matter the compromised economic relations with Russia, but its
51
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growth rate is still far below what is needed to compensate for the sharp downfall of 2014-2015 caused by Russian aggression.
Conclusions
Since 2012, Ukraine has struggled to hold fast as an independent state in
its military, political and economic combat with a much stronger opponent –
Russia. As Ukraine has no intention to give up its independence, this situation
has become a permanent one. The economic controversies between two nations
evolved into the permanent and total economic war. The best way to win an
EW for Ukraine is to minimize the volume of its economic relations with Russia and the adversary’s presence in economy, as well as launching radical reforms in all spheres, economy first of all.
Due to the huge difference in size and structure of economy, Ukraine could
collapse in this situation without support from the civilized world. Being outraged by Russia’s breaking the world order with its aggressive actions against
Ukraine, the most significant countries of the world introduced economic and
other sanctions against Russia which hampered its tries to undermine the
Ukrainian economy or to capture other territories.
Russia has not achieved any of its goals within EW. In fact, the results of
current economic warfare are opposite to the expected ones.
First of all, Ukraine made no political concessions as concerns its independence and statehood. In political sense, Ukraine is now far away from Russia in comparison to 2013. The nation is advancing on the path of economic
integration with the EU rejecting all forms of previously existing economic
cooperation with Russia and its satellites (like Customs Union, CIS etc.).
Secondly, Russian direct and indirect actions against the Ukrainian economy did not succeed in destroying it. Of course, they had a significant negative
effect, but the Ukrainian economy shows the signs of recovery and demonstrates accelerating growth that is connected with advancements in technology
and quality of goods. The ‘eternal’ bonds with Russian economy seem to weaken with a trend to make Russia an insignificant trade partner of Ukraine.
Russia also did not succeed in ousting Ukraine from the global markets.
Being pushed out the Russian markets, Ukrainian goods nowadays are successfully traded in EU and Asia markets.
The recent experience of Russian EWs with the bordering post-Soviet
countries which sought to break the long-lasting economic ties with Russia (the
Baltic states, Moldova, Georgia) demonstrates that the course chosen by
Ukraine could be a success.
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As there are no chances for reconciliation, Ukraine needs to constantly apply subsequent measures in different spheres which could deplete Russian
economy and made more problematic the active EW from the Russian side.
To these measures belong first of all financial sanctions according to
judgments of Ukrainian and international courts. Ukrainian government must
act pro-actively in its financial claims against Russia for capturing/destroying
economic assets and cash flows as well as stay pressive concerning a confiscation of Russian public assets in Ukraine and globally according to its legal
claims. There are also some non-finalized but unforgotten issues that could be
put on the agenda. E.g. it could be a case with $80 billion of the USSR Sberbank assets in Ukraine as well as other Soviet assets abroad which were gone in
1991 as Russia declared itself the legal successor of USSR; Ukraine did not
agree, but at that time lacked political will and power to insist on full compensation.
The only mainstay of survival and triumph in an economic war with a
much stronger opponent is a consequent policy of economic reforms to raise the
nation’s economic capacity and to encourage Ukrainian people to work more
efficiently.
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Abstract:
There has been established and promoted the strong belief in the Georgian
public, however also in the international community, that despite signif icant human, territorial and state loss, as well as psychological damage
and failure Georgia experienced as a consequence of the 2008 conflict
with Russia, the smaller country gained victory over the bigger one in
terms of the information war. There is attempt in the paper to find out if
the above-mentioned view has been argumented sufficiently, taking into
consideration two major factors: 1. The EU-backed “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia,”
known informally as the “Tagliavini Report”, blaming Georgian former
government of Mikheil Saakashvili „to fire the first shot” in the subsequent confrontation; 2. The smaller nation-state syndrome as of the victim
in the conflictual interaction with the bigger one, playing important role
not only in the Russian-Georgian, but also Georgian-Abkhazian and
Georgian-Ossetian relations.
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Strong Belief in the Georgian Public and International Community
regarding the Information War Winning Opportunity by Georgia
Despite significant human, territorial and state loss, as well as psychological damage and failure Georgia experienced as a consequence of the 2008 conflict with Russia, the smaller country gained victory over the bigger one in
terms of the information war – this stands in fact as a widespread idea, assessment, promoted afterwards not only within the Georgian public, but also shared
not less significantly by at least part of the international community.
Aim of the Paper
Through this paper we aim to learn whether the above-mentioned view
concerning Georgia winning the information war against Russia majorly as a
consequence of the 2008 conflict between these two countries has been proved
amply, addressing two main factors:
1. The EU-backed “Report of the Independent International Fact-Finding
Mission on the Conflict in Georgia” 2 , known informally as the “Tagliavini Report” blaming Georgian former government of Mikheil Saakashvili „to fire the first shot” in the subsequent confrontation.
2. The smaller nation-state syndrome as of the victim in the conflictual interaction with the bigger one, playing important role not only in the
Russian-Georgian, but also Georgian-Abkhazian and GeorgianOssetian relations.
The “Tagliavini Report”
The Council of the European Union’s decision of 2nd December 2008 enabled the establishment of the Independent International Fact-Finding Mission
on the Conflict in Georgia (IIFFMCG).

2

Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Report, Volume I, September 2009, <https://app.box.com/s/ua268fpfxf> (29.06.2018); Volume II,
September 2009, <http://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf>(29.06.2018);
Volume III, September 2009, <http://georgica.tsu.edu.ge/files/05-Security/Tagliavini2009Eng3.pdf> (29.06.2018).
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The aim of the fact-finding mission has been to investigate the origins and
the course of the conflict, including with regard to international law, humanitarian law and human rights3.
Ms. Heidi Tagliavini, a Swiss diplomat and former head of the United Nations Observer Mission in Georgia, was appointed head of the mission. The
mission, based in Geneva, started its work on 2nd December 2008.
The mission’s mandate originally covered the period 2nd December 2008 –
st
31 July 2009. It was subsequently extended by two months.
The role of the European Union is described in the Press release of the EU
Council about the Presentation of the Report of the Independent International
Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, issued in Brussels on 30th
September 2009.
According to the above-mentioned document, “After playing a key role in
the ceasefire agreements of 12th August and 8th September 2008, the European
Union has spearheaded the efforts of the international community aimed at the
stabilisation and normalisation of the post-conflict situation in Georgia. On 15th
September 2008, the Council launched the European Monitoring Mission in
Georgia and appointed an EUSR for the crisis in Georgia.
The EU is committed to Georgia’s security and stability, based on full respect for the principles of independence, sovereignty and territorial integrity,
and to a peaceful and lasting solution to the conflicts in Georgia. This commitment is tangible in several ways, notably:
- the continued presence on the ground of the EU Monitoring Mission
(EUMM Georgia) in order to monitor the implementation of the ceasefire agreements of 12th August and 8th September 2008, to contribute to
the stabilisation and the normalisation of the situation in the areas affected by the war, and to observe compliance with human rights and the
rule of law;
- the leading role played by the EU, together with the UN and the OSCE,
as co-Chair of the Geneva talks, where vital security and humanitarian
issues arising from the conflict are substantially addressed;
- the increased financial assistance pledged by the EU in the framework
of the International Donors' Conference on 22n October 2008 aimed at

3

COUNCIL DECISION 2008/901/CFSP of 2 December 2008 concerning an independent
international fact-finding mission on the conflict in Georgia, “Official Journal of the European Union”, 2008, pp. 323-366.
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post-conflict rehabilitation, support of internally displaced persons
(IDP) and economic stability.”4
One of the key passages in the “Tagliavini Report” reads: “The shelling of
Tskhinvali by the Georgian armed forces during the night of 7th to 8th August
2008 marked the beginning of the large-scale armed conflict in Georgia, yet it
was only the culminating point of a long period of increasing tensions, provocations and incidents.“5
During her presentation of the 1.200-page report to the international diplomats, Tagliavini said that while “the onus of having actually triggered off the
war lies with the Georgian side, the Russian side, too, carries the blame for a
substantial number of violations of international law.“6
The Swiss diplomat said chief among those are the “mass conferral of Russian citizenship” 7 in Abkhazia and South Ossetia, the presence of nonpeacekeeping Russian troops in South Ossetia before the war, the disproportionate Russian military action on Georgian territory, Russia’s long-standing
support for the separatist authorities in the two regions, and its post-war recognition of the two territories as independent states.
The report states Russian allegations claiming Georgia had carried out ethnic cleansing or genocide against South Ossetians are not substantiated. But it
also says “there are serious question marks” 8 when it comes to the inaction of
the Russian army in allowing South Ossetian irregulars to commit atrocities ethnic cleaning against the civilian, ethnically Georgian population.
The Smaller Nation-State Syndrome as of the Victim
in the Conflictual Interaction with the Bigger One
Taking into account related logical reasoning when we are talking about
interaction and/or interrelations between bigger and smaller entities, and thus
psychological effect it always has, including in politics and international politics, such a syndrome, as we may call it – “The Smaller Nation-State Syndrome
4

Presentation of the Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the
Conflict in Georgia, Press release of the Council of the European Union, 13875/09 (Presse
278), Brussels, 30.09.2009, <http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-278_en.htm>
(30.06.2018).
5
A. Lobjakas, EU Report On 2008 War Tilts Against Georgia, 30.09.2009,
<https://www.rferl.org/a/EU_Report_On_2008_War_Tilts_Against_Georgia/1840447.html>
(29.06.2018).
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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as of the Victim in the Conflictual Interaction with the Bigger One”, as well as
a respective dichotomy, based on our observation, plays important role not only
in the narrative of Russian (“aggressor”) - Georgian (“victim”), but also in the
one/s of Georgian (“aggressor”) - Abkhazian (“victim”) and/or Georgian (“aggressor”) - Ossetian (“victim”) relations.
Noteworthy to mention, that it is not necessary that the above-mentioned
positioning is true or at least always true. However, this stands as usually quite
easy to play especially such card of a “victim”.
Therefore, starting from those involved, first of all local or national politicians, different professionals, experts, civil societies, to international bodies or
the international community at large, they have to realize the almost “universality” of the problem of positioning or mispositioning and interpretation or misinterpretation, and address such challenges in joint efforts not forgetting also
about the solid arguments in favor of the Theory of Relativity.
Conclusion
Despite the fact that it seems practically impossible to argue which of the
two countries has won the information war against the other in the context of
the Russian-Georgian conflict of 2008 based on the quite controversially interpreted “Tagliavini Report” due to majorly its legitimate allegations to the both
sides, rather than finding lesser such evidences in their actions towards each
other, another factor – The Smaller Nation-State Syndrome as of the Victim
proves to work more efficiently in this regard, thus demonstrating a complex
and significantly debatable picture of the following interactions as suggested
above:
- Russian (“Aggressor”) – Georgian (“Victim”) Narrative;
- Georgian (“Aggressor”) - Abkhazian (“Victim”) and/or Georgian (“Aggressor”) - Ossetian (“Victim”) Narrative/s.
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Abstract:
The conflict that has been flaming up since 2014 in the East of Ukraine is a real
multi-faceted war between Russia and Ukraine. It is also called the Anti-terrorist
operation (ATO), Joint forces operation or “hybrid” war, as in Ukraine at the
legislative level it has not been acknowledged as a war. When a war is defined as
“hybrid” it is suggested that it is not a full-scale intervention of the Russian Federation and thus it is easier for many politician to justify their inactivity; just
crossing the Ukrainian border, Russian forces take off chevrons and other identification marks. The West take advantage of this, pretending to be doubtful and,
herewith, its reaction is reasonably less determined; and it vivifies “conspiracy
theories” as to Putin’s probable allies. Legislative ambiguity generates not only
enhancement of military threat, but also different psychological insinuation,
which affect the conscious state of the Ukrainian society.
Keywords:
Anti-terrorist operation (ATO), Ukraine, the Russian Federation, psychological
factors

Introduction
Modern Ukraine is facing a number of threats and challenges, among
which one of the main is finding a solution to a military-political conflict in
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eastern regions and reinstating its territorial integrity. A search for the ways of
solution to such problem seems to be rather currently topical and it is becoming
more and more referred to by politicians, experts and scientists. As the majority
of experts believe, the military conflict, which is taking place in the east of
Ukraine can be characterized as a hybrid, asymmetric war of the Russian Federation (FR) against Ukraine. To prove or refute it we will try to study this phenomenon and its psychological peculiarities.
The essence of the “hybrid war” concept
Apart from foreign scientists the concept of a hybrid war has been studied
by Russian scholars and military officers as well. Thus, the Chief of the General Staff of the Armed Forces of the RF general V. Gerasymov speaking at the
meeting of the Academy of military sciences in 2013 characterized the hybrid
war as follows: “The accent of the countermeasures that are used is shifted to
applying a wide range of political, economic, informational, humanitarian and
other non-military measures, which are implemented together with the protest
potential of the people. All this is supplemented by military actions which bear
concealed character, including actualization of measures of information war
and actions of special operation forces. Open use of force is often applied under
the guise of peace-keeping operations and crisis reaction, only at a certain
stage, mainly to achieve final success in the conflict”2. These ideas of the General Staff are apparently based on the theories proposed by a former white Russian émigré Evgeny Messner, whose works have become widely recognized in
Russia since 2006. It is not a “classical war”, but a new type of “special operations”.
Scientist E. Messner worked out the concept, according to which, future
wars will take place not over the territory and resources, but “over the souls of
nations”, these will be rebellious wars – “insurgent-wars”, i.e. such conflicts in
which the materials are national and social controversies and disinformation.
Therefore, the wars will be first of all psychological and the method of making
the wars will include escalation of strain and propaganda. In such “wars” the
most effective are “special forces”, well trained groups for non-convention actions. The result is achieved not on the battlefield. And the army is used not to
frighten away the enemy, but to intimidate local population and military forces

2

G. V. Liutkene, Nekotorye novshestva v interpretatsii voiny na Zapade, „Vestnik Voennogo Universiteta”, 2010, No. 2 (22), p. 171.
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of the potential enemy 3 . Thus, the Kremlin applies that number of forces,
means and scenarios of their usage, which, how it believes, are sufficient for
achieving the goals in the conflict with a previously and deliberately ruined
sector of the national service of Ukraine. In the international practice such conflicts are known as “wars by proxy”.
The RF was preparing itself and the whole world to this conflict for at least
7 years, starting with Putin’s speech in February 2007 at the Munich Security
Conference. Apart from classical military methods the RF “within the frames of
a hybrid war” for the first time ever used the concept “of three quarters”. Its
sense lies in the fact that a modern soldier must be ready to conduct generalmilitary fight, in the other – carry out police functions and in the third – humanitarian mission.
The aim of the RF is, due to successes in local conflicts, to prove not only
the possibility to undertake tactic tasks, but also get good chances for global
leadership on the basis of a “special model” of its relations with the rest of the
world. The RF, by recognizing the independence of South Ossetia and Abkhazia, annexation and integration of the Crimea, decided to retaliate against “the
Kosovo precedent”. In the long-term prospects Russia wants to preserve its
influence by means of creating “zones of privileged interests” along the perimeter of its borders and to recognize its right to interfere into the internal affairs of
sovereign states and force actions in this zone. In fact, such behaviour of the RF
is a challenge for the EU and US, whose anticipating strategy or the attitude of
“mild force” may be ineffective while fighting against Russia. Thus there is a
need to see more effective measures on the part of the West, necessity to reconsider structural and functional loads of international organizations and legislative regulations, which are called up to provide more effective actions of the
system of international mechanisms4.
The change of the war paradigm in the sense of involving non-military
structures into it is also described by F. van Kappen: “hybrid warfare is the
combination of the classical and unusual type of warfare on the battleground.
“The state, which leads hybrid war, making a deal with non-state performers by
3

Mysli E. Messnera o suti sovremennoi miatezhevoiny, ˂http://milresource.ru/QuotationsMessner.html˃, (30.03.2018).
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na skhodi Ukrainy v konteksti podolannia ahresii Rosii, [in:] Rosiiska okupatsiia i deokupatsiia Ukrainy: istoriia, suchasni zahrozy ta vyklyky sohodennia: Materialy
Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, ed. P. Hai-Nyzhnyk, Kiev 2016, pp. 269270.
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the militants, local groups, organizations, the relationship is formally denied.
These performers can do things that the state itself cannot do. All the dirty work
can be shifted on shoulders of non-state groups”5.
Specific and understanding of the modern crisis
The present crisis, which can be easily called both Ukrainian and Russian
and European and even global or geopolitical, must be considered in complex.
It is a result of coincidence which happened at one point and included three
split-level conflicts: geopolitical (global), Ukrainian-Russian (regional) and
actually inner-Ukrainian (local).
At the global level it is the conflict between the leading players at the
world arena, first of all Russia and the Western world (under the term of the
Western World we understand the USA, EU, NATO and other players who
abide the same norms and regulations of behaviour at the world arena). The
preconditions for the conflict are presupposed by the mistakes in the course of
creation and elaboration of the European and North-Atlantic architecture of
security and cooperation in the early 1990s, false parameters of integration of
the post-Soviet countries to the European and Euro-Atlantic structures.
Leading players at the world arena violated regulations of the international
law and applied double standards (from the Iraqi venture to declaration of Kosovo independence), weakened moral authority of the West, created a number
of precedents of violations of the international law. The Kosovo precedent became a delayed action bomb, refusal to provide Ukraine and Georgia with the
NATO Membership Action Plan gave a free hand to the Russian imperialism
and the Crimea annexation led to the final destruction of the post bipolar system of international affairs, which had been functioning for the last two decades.
At the regional level we deal with a bilateral conflict between Ukraine and
Russian, caused by the collapse of the post-Soviet system of relations in the
regions and the desire of Russia to “restore historical justice”, return its already
lost positions in the region, which it considers to be its sphere of influence, as
well as to win back its place in the world and European architecture of security
and cooperation. Russia considers Ukraine, first of all, as the object of its influence and the key component in the process of the post-Soviet integration processes.
Thus, a current problem concerning the work out of scenarios aimed at
dealing with the conflict in the east appears. On the arbitration of Ukrainian5

M. van Creveld, Transformatsiia voiny, Moscow 2005, p. 46.
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Russian conflict and the method of reconciliation will depend peace, stability
and welfare not only in the two countries and also other countries of CEE,
South Caucasus and Central Asia 6.
At the local (domestic Ukrainian) level it is the conflict between the closed
political, economic, social institutions and new civil society, which stands
against the oligarchic “Latin American – post-Soviet” model of the state and
social-economic relations.
The importance of Ukraine for security in the EU and even in the world
was emphasized by Z. Brzezinski in 1997 in his book “The Grand Chessboard”.
The scientists states that taking into account close cooperation within the Weimar Triangle (France, Germany and Poland), enlarged by integrating Ukraine,
such axis of states would be the grounds for security, at the same time without
being a threat for Russia and other actors at the international scene 7. Taking
into account the fact that non-aligned status of Ukraine could not guarantee
Ukraine its security, reliable protection of the national sovereignty and territorial integrity quite actual became the question of immediate integration of defence potential of the country into the existing system of the Euro-Atlantic security.
Artificiality of the problem of separatism in the east of Ukraine and inspiration of the conflict by the RF presupposes unprecedented nature of such conflict in the world practice. The problem how to solve Eastern Ukrainian conflict
belongs to the contradictions of the Ukrainian society, which will determine its
future for the next decades. However, in the course of the conflict there is a
situation when national interests of the people of Ukraine are substituted for the
interests of the ruling circles, which does not give an opportunity to find common grounds for further integration of the split society, which are represented
by the population of Donbas region and the rest of Ukraine.
To overcome the conflict, first of all, it is necessary to agree to cease the
armed stand-off and elaborate future road map. For this there is the Geneva or
Normandy formats of negotiations. It should be mentioned that the Geneva
format of negotiations (Ukraine, Russia, the EU and USA) – is a format that
comprises all global players and Ukraine. Conflict regulation at the global level
is a subject of talks within the frames of the Group of Seven and the Group of
Twenty, involving all leading actors of the international relations.
6

Voenna doktryna Ukrainy, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 15.06.2004 r.
No. 648 (v redaktsii Ukazu Prezydenta Ukrainy vid 08.06.2012 r. No. 390/2012), VRU site,
˂http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/648/2004˃, (30.03.2018).
7
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The Normandy format involves Ukraine, Russia, Germany and France excludes the US and shifts the discussions concerning the conflict regulation from
the geopolitical to the regional level, where the geopolitical competitiveness is
lower and this complicates the talks over the question of renewing the security
architecture, role and place of all sides of the conflict in the world processes of
cooperation and integration.
The Minsk Agreements as a way of partial de-escalation of the conflict in
the east of Ukraine cannot fully and finally regulate it. It has been determined
that reintegration of Donbas under the terms of the Minsk agreements will lead
to the “Bosnia scenario” in Ukraine with further escalation of internal conflicts
and will close all possibilities of the Euro-Atlantic integration8.
Psychological consequences of the military situation for the society
The results of the social-political and legal situation in Ukraine which has
been formed in the course of the hostilities in the east of the country and annexation of the Crimea cause numerous psychological traumas at the levels of individuals, groups and communities. It is connected with transformation of values,
social norms, and shifts in social perceptions and orientations which lead to the
variety of attitudes, thinking patterns, communication and behavior. The essence of these traumas is underlying in the sphere of actual images and evaluations of the political-legal situation in Ukraine, perspectives of possible scenarios of further events and own actions towards them.
According to the information from different sources, currently in the hostilities in the east of Ukraine are involved almost 50 000 Ukrainian soldiers.
Along with that the number of people who return home not only physically, but
also mentally handicapped has grown significantly. It may refer both to mental
and psychological state and may concern the strategies of their intercommunication with other people, state and social institutions, and it disfigures the concept of effective actions within the problematic situations in the political-legal
sphere. A great number of people are internal refugees or people who suffered
from the military conflict (loss of job, break in relations or abruption of intercourse with those who stay behind the limitation line, loss of home or health as
a result of hostilities and so on). According to the data provided by the Ministry
of Social Policy the number of internally displaced people is almost 1.5 mln.

8

L. Chuprii, O. Zahrebelnyi, op. cit., p. 272.
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Close circles of people, who have suffered losses, has also felt psychological
impact9.
Having studied the political-legal perceptions of the Ukrainian citizens,
connected with evaluation of the events, which are taking place in the east of
Ukraine, it should be emphasized that for the part of the Ukrainian population
the ORDLO (isolated districts of Donetsk and Luhansk regions) combatants are
“the gunmen, terrorists, Russian fighters”, for others – they are “people who
fight for their interests”. Therefore, people’s perceptions of the situation in the
active combat zone are rather polarized and complex10. There are differences in
the thoughts as to the anti-terrorist operation (АТО). Focused and comprehensive interviews let us fix the point that even despite the fact that the ATO has
been officially held for more than 4 years, people do not form a unified perception of the events that are taking place in the east of Ukraine. Respondents use
categories “ATO”, “civil war”, “hostilities”, “aggression”, “occupation”, “invasion”, “annexation”, “hybrid war”, “Russian-Ukrainian war”, as well as construct various combinations of these evaluations. A part of respondents do not
admit the RF’s aggression and its participation as a separate subject of military
actions (though in 2015 the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the decree in
which recognized the RF as aggressor).
Thus, differences in defining the ATO and the role of the Military Services
of Ukraine, Russia and various military groups over the ORDLO territory
which exist in the Ukrainian people’s perceptions show polarization in opinions
and high conflict potential of the situation. We believe, that there is an urgent
need to elaborate psychological programs to form common criteria of evaluating political-legal events, in particular in eastern Ukraine; involve the representatives of the society to the discussion over the question of amnesty for
LNR’s (Luhansk people’s republic) and DNR’s (Donetsk people’s republic)
members of armed units, to lessen probable negative results of taking “illjudged” decisions on behalf of the representatives of authority.
In general, such topics as “the ATO”, “Crimea annexation”, “commercial
blockade of the ORDLO”, “blockage of infrastructure facilities”, “LDNR”,
9

Kilkist zareiestrovanykh pereselentsiv za misiats zbilshylas na 4 tysiachi osib, Minsotspolityky, ˂https://www.radiosvoboda.org/a/news/28964951.html˃, (30.03.2018).
10
Identychnist hromaian Ukrainy v novykh umovakh: stan, tendentsii, rehionalni osoblyvosti: inform-analit materialy do fakhovoi dyskusii «Formuvannia spilnoi identychnosti
hromadian Ukrainy: perspektyvy ta vyklyky», ˂http://old.razumkov.org.ua/ upload/Identi2016.pdf ˃, (30.03.2018).
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“members of armed units”, “Russian aggression” etc. are of high conflict potential. Besides, in the society there is huge protest potential, connected with the
level of confidence in the authoritative structures and some personalities, concerning uncoordinated evaluation of the events in the east even among politicians-deputies. Therefore, it means that any “conflict-generating” topic may
actualize protest motivation.
In the society circulate ideas of efficiency of protest forms of civil activity
that are based on the fact that authority is an “object in itself”, which cares only
for “its narrowly corporate interests” and “pay no attention to ordinary people”.
Such ideas attract the adherents of “radical” forms of solving social inconsistencies. Among the youth, quite widespread are the ideas of revolution as a possible form of achieving what they desire, a kind of possible scenario of action.
Herewith, even those who think of possible risks in the course of such scenarios
of political-legal situation development, declare their readiness to use them in
“case of necessity”. Young people consider that if there are no chances for selfactualization, if the economic welfare continues decreasing due to the corruption of authority and unwillingness to listen to the voice of the people, if the
hostilities in the east are still a source of enrichment for politicians or an instrument for manipulating people then such authority must face protests.
The young people’s vision of the possible scenarios of further development
of events and their own actions are based on their understanding of selfactualization and improvement of their welfare, and if such opportunities are
“blocked” – they declare readiness towards radical forms of opposition to authority. According to the scenario predictions there are revolutionary motives
among young people – rapid life improvement now and not in future, readiness
towards various forms of protest actions, even if it means violation of laws, as
those “who create laws do not adhere to them”. General results of comprehensive interviews with the respondents among modern student youths give us
grounds to state that the problem of future prospects are also cornerstones in the
questions of elaborating political-legal issues, connected with the military conflict in the east of the country.
Another important aspect of political-legal process development is connected with involvement of soldiers and ATO ex-combatants into different political-legal moves. Military men are not allowed to participate in any political
events, that is why when politicians resort to such actions – it, to our mind, is
an indicator that manipulating military men can have significant political-legal
consequences (not only for the participants of the processes), and it testifies of
present conflict potential, which can be actualized under certain political conditions. Sometimes former soldiers, members of volunteer battalions are engaged
into blockage of infrastructure facilities or economic objects, what provokes
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power projected scenarios: such strategies are often focused on force reaction,
even if they go beyond the legal field. Adaptation to the conditions of military
life actualizes corresponding strategies of life substance and cooperation.
There are difficulties connected with obtaining the combat veteran status.
A part of people who actually participated in military actions under various
circumstances cannot prove this status 11. Such facts as well can provoke display
of various forms of protest activity.
Among other psychological moments connected with the ATO there are
avatarism (“relieving” stress by means of alcohol addictive drugs, and criminal
offenses connected with this); problems of reintegration, re-adaptation of the
ATO combatants (re-adaptation to close social environment, creation of new
effective strategies of cooperation in the society); problems of psychological
follow-up and arranging governance over the territories near the demarcation
line and over the long term – across the temporarily occupied territories; problems of ensuring negotiations between the adherents of the LDNR and citizens
with radical views; not providing psychological assistance to people, who suffered due to military actions, in particular those who remained on the occupied
territories and refugees; overcoming phenomena, connected with social support; elaboration of measures aimed at reducing paternalist and unreal anticipations form the authority; overcoming psychological effects of the information
war and propaganda; problems, connected with shuffling off the responsibility
for current political-legal situation only on politicians; psychological follow-up,
provision of functioning of legal regulators of social cooperation on the territories, which have suffered from the military actions; ensuring dialogue between
the communities and representatives of authority; psychological-legal problems, connected with readiness to illegal actions to achieve personal interests
etc.
Significantly strengthen psychological beginnings of radicalism, extremism, terrorism and their consequences for social-political processes. Quite current is a range of problems, connected with studying peculiarities of people

11
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cooperation while solving different political-legal events and in everyday life,
in particular criminalization of domestic conflicts 12.
Negative psychological phenomena are enhanced by unwillingness of the
representatives of various institutions of the country (psychological manifestations, connected with such phenomena as bureaucracy, corruption, bribery,
embezzlement etc.) to take on them responsibility for the destiny of the country
or its individual members. Therefore, it is necessary to elaborate technologies
of working with different layers of the society (in the zone of the military conflict, with internally displaced people, members of the ATO combatants’ families) to overcome different negative psychological phenomena.
Conclusion
We suppose that if Ukraine wishes to return its territories and restore sovereignty in future, it must put the most efforts both within the country and at the
international arena; lead awareness-building and raising activities to convince
the society and international community that Donbas and the Crimea are
Ukrainian territories, temporarily occupied by the Russian federation, and
Ukraine in no way would refuse from them and sooner or later will return them.
It is important that talks over restitution of the lost territories must include not
only Donbas, but, with no doubts, the Crimea. Donbas and the Crimea must be
considered together.
A set of possible psychological approaches towards the question of political-legal sphere of modern Ukrainian society, connected with hostilities in the
east of Ukraine, is almost inexhaustible. There is sense to speak of elaboration
of programs aimed at involving people to integration processes, what will
broaden their possibilities to influence on the events, fixation of locus in a certain problematic political-legal situation from the perspective “we help authority to overcome common problems”, but not “we are against authority”.
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Abstract:
Modern day worldview wars are distinguished by the extraordinary role that
information and its suppliers play in building perceptions of war events, whether real, falsified or invented. The paper analyses the means by which modern
pro-Russian media try to reach their targets in the hybrid/information war. The
following narratives are specially noted as defining the current stage of the
worldview war against Ukraine: narratives intending to humiliate the dignity of
Ukrainian language speakers and the national idea, intending to raise malice
and chagrin in speakers, intending to confuse and disorient, intending to involve into pre-meditated ideologems. As concerns linguistic means of recipient
disorientation, the following are noted: simulacra, metonymies, resources of
semantic-grammatical and semantic modality, logical, semantic and formal
hybrids (chimeras), quotation marks and their verbal expression (the “socalled”), resources of sacral language, linguistic mind games, rhetorical questions. Receiver’s confusion is achieved by using linguistic means in a nontypical function, whereby the most common are simulacra, metonymies and the
semantic-grammatical modality, and the most effective ones are hybrids of several kinds and mind games. The paper’s conclusion is that ideological tenets of
old and new times presented in pro-Russian media in all their linguistic and
semiotic variety are imprinted with means which are but missiles for a suggestive, non-rationally-controlled introduction and promotion of pro-Kremlin narratives.
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Introduction
Modern day worldview wars are distinguished by the extraordinary role
that information and its suppliers – the mass media – play in building perceptions of war events, whether real, falsified or invented, in the minds of the collective or individual information recipient. This recipient is the target landing of
the suggestive (acting to bypass rational thinking) discourse. Since the directives under which pro-Kremlin mass media operate condition them to mask
their true stance, understanding the direction that public opinion is being shaped
by a subject of mass-media interaction is extremely challenging. To be successful, one must identify evaluative information – linguistic markers of ‘masked
hostility’. This responsibility is of special weight during the hybrid war utilizing resources of military power, trade and diplomatic hostilities and the war for
minds, historically known as the “war of Ares”, “war of Athena” and “war of
Apollo”2. The last of those three is our primary subject of research.
In times of worldview conflict of societies, the information space is defined by the following: a raised level of malice, a simplified and harshly delineated world image, a high suggestivity; and also replicability, repetitiveness,
canon conformity 3 , chaoticity 4 , emotiveness and information excess 5 , quasidialog nature in the web’s social environments 6, radical simplification7, ritual2
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ized messaging8, absence of moral and ethical constraints9, and finally, narrativity – the building of ‘own’ narratives as building blocks of virtual and informational products 10. Narrativity is a way of telling a story under an own angle
of view, introducing one’s own image of the world which has today become
postmodern: a world with man stripped of his existential identity and turned
into a simulacrum, a copy without an original. Presented in this way, media
information is not a reflection of true and objective facts but a contest of conflicting narratives whose authors’ intentions are well masked. In worldview
wars, there is a steady tendency to mask the stance of the mass-media interaction participant, individual or collective, which makes the direction public
thought is being shaped extremely difficult to read and possible only via new
methods of identifying the speaker’s intention. One of the tools fit for the task
is a method of uncovering value-marked information – linguistic markers of
‘masked hostility’ in the text.
Discourse plays a key role in the embedding of own narratives (definition
of discourse: text including the sender and recipient of the message in their
bilateral influence on the situation and the situation’s converse influence upon
them). Discourse holds value-marked information showing the sender’s “angle
of view”. Analyzing recurrent constructions in a narrative with masked intentions makes it possible to see how “language matter” forms, promotes and installs in the mind “a new reality” during the worldview wars of today; we may
also uncover the speaker’s hidden intentions by analyzing value-markers.
This undertaking has always been critical in times of conflict, and is even
more so in the contemporary postmodern world where the intertextuality of
narratives is destroyed through systemic references to falsehoods; where simulacra (fakes) overshadow real events as constituents of discourse that, in turn,
take over reality; where sacral texts are replaced by quasi-myths: the intentional
and pragmatic chaotization and carnavalization of the world are served up as
the complexity of the universe; where the level of malice constantly rises even
as it is being touted as good in the intensifying information flow; “post-truths”
amend history as values are shifted and the past primitivized; “alternative
8
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truths” allow for multiple interpretations of modernity; communication becomes disrupted as dialog is rejected and the normal perception of life’s fundamental basics is destroyed and pluralism leads to a rejection of the truth.
Even so, no matter the efforts made to mask one’s position in the postmodern
text, the message must be adequately received by “one’s own” (adepts, sympathizers) and serve to strengthen their position, while simultaneously affecting
the others and their view; therefore, the message must hold value markers.
Therefore, we must seek to identify the subject’s masked intent by analyzing a
discourse for value markers of particular cognitive and conceptual relevance.
This is a formidable task for theoreticians and practitioners of political discourse science.
The theory of language of social practice has been profoundly researched
within critical discourse analysis by Patrick Sériot, Yurii Stepanov, Ruth Vodak, Norman Fairclough, Tijn van Dijk, Olga Rusakova and her followers. Research has been done to identify language markers of a special mental world –
the ‘wooden language’ of Soviet political discourse, the language of Margaret
Thatcher’s authorities during her time in power; the language of social rejection
of immigrants in 1990s Austria, the political discourse in Russia etc. Even asystematic verbalizers of a mental world served as colourful markers of the ‘mythology of an era’ (Yurii Stepanov).
Contemporary Russian and Ukrainian journalists, who practice massmedia communication daily, have remarked upon the effectiveness of discursive markers of value: ‘There is an easy way to see what stance a media outlet
is taking. It is enough seeing the formulas and definitions being used’ 11 or
‘when you say ‘na Ukrainu’, you are contributing a kopek into the war… When
you call the Ukrainian people a ‘brethren folk’ and refer to our unified homeland, you contribute a thousand” 12 . Vasyl Lyzanchuk with reference to Volodymyr Horbulin rightly states that, as Western mass media avoid objective
definitions of the aggressor in the Crimea and Donbas, they keep inventing new
words and phrases with the sole intention of not naming the Russian Federation
as the aggressor and occupant13. Thus, this represents a search for forms concealing true value markers and the addresser’s true intent.
11
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Material for the research is composed of value markers in ‘hidden hostility’ texts created during the ongoing undeclared worldview war waged by Russian political elites against Ukraine. It is known that information is a key constituent of this hybrid war. We have researched the content of the Vesti newspaper publications (information outlet connected with the Vesti TV program
and the outlets Vesti. Reporter, Radio.Vesti, Vesti.RU) and the Internet source
“Voyennoye obozreniye” (Military review) to search for value markers pointing towards the sender’s true intent. A continuous monitoring in MarchNovember 2017 has yielded more than 2000 discursive phenomena concerning
the current political situation. We have aimed to define the language media that
these media outlets use to convey value-marked information of the sender and
to covertly shape the recipient’s view.
Typology of value-marked means of the ‘other’s speech’:
intentions, targets, strategic narratives
Value markers identified through the “other’s speech” identification method were then grouped by sender’s leading intention and marked with asterisks
(*, **, ***) to denote respectively low, medium, and high frequency of speech
phenomena usage in the media. Seeing the markers grouped makes it easier to
define chief targets and strategic narratives being forced upon society.
a) Intention of assaulting the dignity of a Ukrainian language speaker and
his national conscious
The first group is made up of linguistic phenomena crafted with the intention of assaulting the dignity of a Ukrainian language speaker and his national
conscious. The group includes the following.
1. Transliteration and intentional mocking russification and twisting of
words and phrases from the Ukrainian language; else, conveying letters,
sounds, words and phrases of Ukrainian with resources of the Russian
alphabet and phonetics (formal hybridization), frequently involving a
play on non-intrinsic inner forms**: Революция «гыдности», гидная
Краина, попрощаться с Щеневмерлой, щеневмерлики, украинские
«херои», хатоскрайность, господа свидомые, цэевропейцы,
эуропэйци. It should be noted that these tools are also used in reference
to citizens of other nations: «помяркоувные белорусы», «свядомые»
белорусы, «Беларусь – гэта Еуропа», «свядомасць».
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2. Grammatical* (на Украине, в Донбассе, украинцы сами себя,
Порошенко сам себя, якобы российский контрактник, какая еще
Украина, з «українською мовою» не сложилось) and lexical
(Малороссия, малороссийский язык, украинская трезубая вилка),
including invectives (бандерлоги, укрорагули)**, markers of disdain
and feelings of inferiority towards Ukraine, its national symbols, language, government and people.
3. Non-capitalization with view to diminishing the significance or value of
the object described*: так называемый майдан, президент України.
Conversely, the discourse of Russian mass media’s political texts is rife
with intentional capitalization of the first letter to elevate the significance of the object described*: Большой брат, Великая Русская
Революция. The pragmatics of denigration towards Ukraine persists in
these contexts.
4. Using plural in place of singular forms: жить без бандер, singular instead of plural*: украинский и русский нароД.
The above mentioned means are all deployed towards one strategic narrative: a seemingly independent, especially post-Maidan, Ukraine and all adjacent
concepts deserve to be seen with disdain, disparagement and ridicule.
b) Intention to ‘manage’ the recipient via ideological clichés
The second group is comprised of linguistic phenomena reflecting the
speaker’s intention to grasp the recipient’s conscious into “the voice of ideology” by way of invoking now-defunct ideologies or creating new ideological
clichés.
Activation of linguistic markers of the Soviet era*** – clichéd word collocations, ideologems and the like (воссоединение с Россией, триединый
народ славянский, братский украинский народ, мы с вами – один народ,
исконно русские земли, объединенные экономики, разжигание
межнациональной ненависти и вражды).
Resources of Soviet-talk may be deployed towards a rejuvenation or installation of the following views in the recipient’s conscious: brotherhood
(братский украинский народ, мы же братья), unity (объединение России и
Украины, Украина с Россией вместе), mutual interest (общая история,
интересы России и Украины совпадают), the us-them opposition (наши,
русские) with the “others” including the US and EU and specially the Kyiv
government (циничное бездействие киевских властей).
The aforementioned means are deployed towards the strategic narrative
about the alleged wholesome nature of the Soviet Union, worth longing back
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to, bringing peace and concord between the brethren peoples of Ukraine and
Russia. Blogging journalists have noted that the Russian authorities distinctly
favour the Soviet subject and tend to borrow its propaganda…
The recipient’s conscious is actively influenced through the formation of a
new cognitive map, as newly coined norms and ideologems are introduced and
continually reinforced by pro-Kremlin media***. These ideologems are aimed
against a range of targets.
One target is represented by the population of the Crimea, specially Crimean Tartars: исконно русский Крым, крымско-татарский терроризм,
крымско-татарский экстремизм, Крым принадлежит России. Strategic
narrative: the reunification of the Crimea with Russia is alleged to be historically motivated and just; Crimean Tartars are depicted as extremists and terrorists.
The other group targeted is – the population of temporarily occupied territories in the East of Ukraine (свобода от Киева, Донецкая народная
республика, Луганская народная республика, молодые республики). Strategic narrative: allegedly, the autonomous republics – so-called DPR and LPR –
emerged without Russian instigation as a form of protest against the Ukrainian
post-maidan government.
This set of ideologems clash with another set, made of two sub-sets – А.
the occupied territories are a domain of Russian interest (ОРДЛО – зона
естественного влияния России; до чего Украина довела Донбасс). The
words and collocations used point clearly towards the background idea: Donbas
is an intervention zone of Russia similar to the Crimea (зона естественного
влияния, воссоединение народа), трюїзми (это все наша русская земля), we
note multiple parallel usages (Кримнаш – Донбаснаш, путь домой,
возвращается домой). Ideologems in the B subset complement subset A; they
stipulate that Ukraine has no control over Donbas, and any Ukrainian influence
is flimsy, temporary and founded on genocide; Donbas will take back its territory (действия ВСУ как геноцид мирного населения Донбасса, временно
контролируемые Киевом территории).
Strategic narratives: allegedly, 1. DPR and LPR are Novorossiya, and it
would only be fair from a historic viewpoint to recognize them as parts of Russia, where they are ‘coming home’ after a period of ruin (the simulacrum of
Novorossiya will be considered below). 2. Ukraine is a sworn enemy of the
DPR and LPR genociding its civilians through shelling; any control over a part
of the Donetsk and Luhansk regions is temporary.
The ideological clichés above clash with others centring around the statement ‘the situation in the East is an internal Ukrainian problem’
(недоразумение на Востоке Украины, бессмысленность войны в Донбассе,
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гражданский конфликт между украинцами в восточных областях). These
ideologems install the worldview that the hostilities in Ukraine are a civil conflict, an incognizant misunderstanding; no war is being waged against Ukraine,
this is an internal issue and crisis; the government can’t and won’t put an end to
it, its inactivity is cynical and deplorable, it is a provocation aimed at quelling a
local rebellion. Thus, from the Kyiv side we have not soldiers but militants
while Donbas is being defended by local militias. Strategic narrative: allegedly
the east of Ukraine is suffering from a misunderstanding of sorts, civil strife, an
internal public conflict, an armed clash, a civil war, an uprising of Donbas – all
in all, a wave of protests cynically provoked and now heartlessly quenched by
the post-maidan government of Ukraine.
Another target the propaganda focuses on is Ukraine and Ukrainians. One
set of ideologems concerns the Ukrainian government (Майданная власть,
незаконные власти Киева, госпереворот на/в Украине; правящий режим в
Украине; военный «переворот» в Украине, украинские путчисты;
бессилие украинской власти; кровавая фашистская Украина; нацистский
переворот).
Strategic narrative: the powers ruling Ukraine are allegedly of Nazi and
fascist persuasion. At the same time, they are powerless. They are unlawful,
empowered only by a coup d’etat, a takeover, a junta.
Another set of ideologems adds the following segment to the worldview
map: Ukraine is weak and powerless; it is inept, on the brink of collapse, a disintegrating and failed state; its demise is deplorable; as a matter of fact, it does
not exist (единство Украины – утопия; Украина прекратила
существование; Украины нет; украинского народа нет; Украина
распадается. Embedded strategic narrative: allegedly, Ukraine is a failed state
in the process of disintegration and in mortal throes; it is falling apart, being
divided, is an expendable asset for the USA and Europe.
The next set of ideologems builds on the idea of Oleksadr Zakharchenko,
which in itself expands on the cornerstones of the Kremlin worldview map:
Ukraine is a Russian borderland that centres on the DPR (Малороссийская
область; новое государство Малороссия). Strategic narrative (temporary) –
allegedly, the DPR is a centre of Malorossian (formerly Ukraine) statehood
with its capital in Donetsk.
Ideologems describing Ukrainians are relatively few: хуторянское
мировоззрение, ксенофобия украинцев; экстремизм украинцев. Strategic
narrative: allegedly, Ukrainians are a backward nation of xenophobes who
thrive on oppressing Russian-speaking persons; extremists, mankurts and hillbillies who are yoked by their own government. The Ukrainian language
(«Русские Донецк, Харьков, Луганск, Крым … не успели заговорить на
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неразвившейся, толком, «мове» – южнорусском наречии, загаженном
польским говором14) is depicted as a primitive dialect contaminated with polonisms.
A significant set of ideologems resurrects the old “skrepy” in a new historic
context by outlining the only possible way for Ukraine as incorporation into Russia: в российско-украинской войне виноваты обе стороны, присоединение
Украины к России; решить украинскую проблему; интеграция Украины в
российское пространство. Strategic narrative: allegedly, the only way open to
Ukraine is to follow the Russian vector, be integrated into the Russian sphere of
influence, join Russia, support Russian Orthodoxy in Ukraine.
A limited set of ideologems refers to the European Union: все зло от
Евросоюза; мы другие, чем Запад; пагубность европейского выбора and
others constructing the outlook and strategic narrative “The USA and EU are
evil”.
One is compelled to conclude that the ideological arsenal of the Kremlin is
deployed at four targets in the order of importance: temporarily occupied territories, Ukraine, the Crimea, US and Europe. Ideologems make for a patchy and
disjointed worldview map intended to disorient and confuse. The ideologems in
each set are varied, ideologically laden, value-marked, emotionally overloaded.
The different sets are not cross-aligned and clash with each other. The strategic
narratives they introduce are alternative post-truths of today and post-truths of
yester-yore. Ideological clichés are common and must be extensively commented on.
c) Intention to raise the “level of malice” of the language speaker and his
national conscious
The third group comprises linguistic phenomena intended by the sender to
raise the “level of malice” of speakers and carriers of the national conscious.
Chief among these are negative emotiogens of varying reference, introduced
into the discourse with several “language wrappers”***.
1. Negative non-referenced emotiogens – words and collocations with an
‘empty reference index’, i.e. with a meaning so abstract that no specific
existing phenomenon can be ascribed to it: вот почему / когда

14

G. Pocheptsov, Gibridnaya voyna: kogda naseleniyeokazyvayet·sya tsel'yu,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnaya_voyna_kogda_naselenie_oka
zyvaetsya_tselyu/> (22.12.2017).
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сложилась такая ситуация (в Украине), что творится в Украине
etc. To be noted specially in this sub-group are:
- Information about “horrors” of many kinds: началась
настоящая паника, что учудила Украина; новый позор
Украины; жуть в Украине;
- Information about horrifying fake news: новости взорвали
соцсети; раскрыта; украинские СМИ трубят новость;
всплыла запись; украинцы должны узнать правду;
- Frightening prophecies about the future of the world, Ukraine
and its central political figures: будущее Украины будет
страшным; Украина рухнет; страшное предсказание про
Украину; страшный прогноз для Украины.
2. We note weakly-referenced emotiogens with a past or present modality:
атомный кризис Украины; издевательства украинского
правительства; нацистский переворот / нацистский режим в
Украине;
военное
преступление
Украины;
подготовка
интервенции в Россию etc. Weakly-referenced collocations differ
from non-referenced ones in that they hold a specification that can help
identify the subject being described, but not so clearly as to understand
what exactly is being said in a highly emotional way. The group comprises weakly-referenced collocations with a sacral component regarding the country and its people, with a negative spin: слово на языке
оккупантов;
лингвистическая
психопатия;
гетто
для
русскоязычных / русскоговорящих; геноцид украинской нации;
Украина вымирает та подібні. The group also includes associated
predictors: РФ стягивает войска; вошли российские танки,
пагубность европейского выбора Украины. They contain a veiled
threat which the recipient is able to glean due to associative thinking.
Words and collocations with weakened or absent reference to actual
phenomena are well-described as means of neurolinguistic programming: the negative emotiogen captures the attention of the recipient,
and the word or collocation which refers to nothing much is inviting the
recipient to fill its empty content holder with his private fears, frustrations and negative expectations.
3. Ideological newspeak – newly coined words reflecting a negative view
of everything of independent Ukraine**: майданутые, майдауны,
бандерлоги, свидомиты, свидомизм, укропаны, укрорагули, галицаи
and collocations: секта свидетелей «истории успеха» во главе с
Порошенко, страна свидетелей майдана (свидетели Иеговы),
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пустить Незалежную в Европу (пустить Дуньку в Европу) and the
like.
These means introduce the strategic narrative that, allegedly, Ukrainians are mentally deficient, inferior and subservient to other nations; are
pathetic, as is their governance. Ukrainian patriotism and nationalism
is, to all intents and purposes, fascism and Nazism founded on the
teachings of Stepan Bandera. Ukrainians passionately hate Russia and
speakers of Russian. The Crimea and Donbas belong in Russia. Europe
and the US are inherently amoral.
4. Very telling are cognitive metaphors containing a pseudo-identification
of subject and object of the statement**. They target Ukraine, its symbols of statehood, government, language and people. E.g., Украина –
страна-могильник, сшитый на коленке «Франкенштейн» по имени
Украина, диагноз – Украина, Украина разваливается,
бандеровская Галичина, надевшая на себя личину Украины;, отель
Украина (отель Руанда), Украина – Бандера истекает кровью на
своем родовом ложе, Украина – Руанда, Украина – Югославия,
Украина превращается в безлюдную пустыню, Украина
захлебывается в коррупции, Украина рухнет, Украина – сшитое из
разных лоскутов одеяло, судьба Украины – буферное государство;
распаеванная Украина, триста лет Украина лежала под Россией,
почему бы теперь под Европой не полежать? In the spectrum of
metaphors of pro-Kremlin media, Ukraine is depicted as a living creature; as a woman capable of giving birth; as a whore; as a rape victim;
as a mother dominated by her physicality – dead or dying, monstrous,
sickly, bleeding and in the throes of death. The second line of metaphors paints Ukraine as disjointed, made of patches sliding apart; it is
being delineated and dismembered; it is a land of strife, divided and depopulated, a dependent borderland. The third line of metaphors paints
Ukraine as a domain of war and chaos, defunct or dying like Yugoslavia or 1990s Rwanda. The strategic narratives installed by these cognitive metaphors fall in this range: allegedly, Ukraine is doomed to die as
a state; its statehood and sacred symbols hold no value. Its governing
bodies, law enforcement and financial system are weak, clay-footed,
avaricious and unjust. Ukrainians are deluded, foolish, dependent and
doomed to be the US and EU’s lab bunnies. The ideology of Ukraine is
defined as Russophobic, deceptive, far-fetched, Galician by origin,
treacherous and venal, brimming with aggression towards Russia and
hate for Russia and Donbas. Russia, on the contrary, is the older, might-
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ier land of prosperity capable of extending its bounty to the Crimea and
Donbas. The Russian-speaking Ukrainians and the language itself are
continually victimized.
5. Collocations and idioms in a newly negative meaning**: Украине
пришлось испить чашу горечи; дорвавшиеся до власти
майданщики; делать Киеву «до свидания»; больное место
Порошенко; раскачать лодку под Порошенко; Порошенко мечет
молнии.
6. Unveiled threats*: кандидаты в президенты – уроды, которых
надо расстрелять; не будите русского медведя, Россия заберет
Донбасс.
7. Significantly above-average number of grammatical negative statements**: Украине не избежать, Украина не удержала, Никто не
хочет спасать Украину. The prevalence of negative forms occurs
with a coefficient of 1.35 to 1.9 compared with texts of other discourses.
All in all, the most numerous group is one made up of non-referenced or
weakly-referenced emotiogens, which may point towards the subconscious as
the main target of suggestive influence. Emphasis is placed on the process of
auto-suggestion of the subject, whereby s/he is continuously humiliated, confused and driven by a cunningly woven ideological whip.
d) The intention to disorient the Ukrainian language speaker and compromise his self-identity
The fourth group comprises linguistic phenomena utilized by the sender
with the purpose to disorient; it includes the following sub-sets:
1. Metonymy deployed towards cognitive narrowing***, is a common
discursive marker of the views professed by Russian media. One typical
example is the metonymy ‘Kyiv’ (the Kyiv powers) to denote the powers of Ukraine, centred in the capital. The metonymy Київ in proRussian media stands for something non-legitimate, vested with no
rights to make decisions for Ukraine due to being illegitimate, harsh,
manipulative, oppressive, lying, self-promoting, precocious, nationalistic, pro-European, transient, cowardly, cynical, provocative, inactive,
hillbilly in nature and doomed to fail: киевский режим, киевский
нацистский режим, киевская хунта, проевропейский Киев,
капризы Киева, Киев настигла расплата, киевская версия
событий, временно контролируемые Киевом территории. Cognitive metonymies intended to expand are chiefly built around words with
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2.

3.

4.

5.

15

‘Rus-‘ as a prominent constituent: государство «Русская земля»,
организация «Русь», русская весна, русский мир, русская земля /
территория.
A further way of introducing chaos and discord is hybrids of various origins. A number of these ‘chimeras’ point towards areas where the influencer’s interests are focused: кацапо-бандеровцы, жидобандеровцы, Гейропа, украинская хунта, укроюгенд, одесская
хатынь/Одесская Хатынь, бандеровский путч and similar. The hybrids connect notions that are entirely incompatible, yet slide smoothly
into the desired ideology.
The hybrid-speak often assails plain logic: бандерівська смерть
України (Bandera himself having died at the hands of a KGB agent),
revealing the speaker’s inert intentions.
Hybrid-speak has been detected on a purely formal level as well, such
as transliteration or attempts to imitate the borrowed word with letters
of another language (грамадяны Низалежнай, – see comments at the
article beginning), tone-painting (порвать непорванное, зрада
зрадная) and polysemiotic contexts (combination of signs from different languages or semiotic systems): «жаб'ячi прыжкi» осени-зимы,
Россия – Ykpauna.
Quotation marks to implicitly deny their contents, and its sister phrase
«the so-called»*: «оккупационная» природа русского языка,
майданная «информация», так называемые сепары, так
называемый майдан.
Resources of sacral language, which are a relatively infrequent but
powerful means of introducing chaos and discord into the consumer’s
mental map. Here the actions of Russia are depicted as sacred, and of
Ukraine as sinful: Единая Святая Русь, отец народа ДНР,
вразумляющий молебен, грехи украинской власти, сакральная
жертва (миротворцы, Вороненков…) etc.
Mental and linguistic games* embodied by certain statements (e.g.,
«предъявите ваши доказательства», «они первые начали» and similar) are a way to lure the consumer into a rigidly outlined communication scheme with defined roles (after Eric Burn15) and is worthy of exploring further.

E. Burn, Igry,v kotoryye igrayut lyudi, Moscow 2016.
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6. Rhetorical questions seeming to suggest a ready-made answer to the recipient and creating an illusion of communication*: Зачем Украине
мобилизация? Хотят ли жители Крыма вернуться в Украину?
Каким путём продолжает идти Украина?
7. Manipulating modality*** is an effective semantic-grammatical way of
affecting the recipient of information and may be counted as a tranceinducing tool used in neuro-linguistic programming. The Indicative
Mood is perceived as opposite to the Subjunctive or Conditional Mood
– consequently, playing around with the category of time goes unnoticed by the conscious, as does carrying over the semantics of one modality into the other (probability instead of improbability, causality instead of non-causality etc.). Information slides easily into the subconscious in its digestible package of the Indicative Mood, and it is this
cognitive pathway that is particularly effective for installing simulacra
and newly-minted ideologems intended to confuse the recipient of information.
Thus, it is the semantic and grammatical means of the Indicative Mood
that are used to present the surreal as real (Украины нет, украинского
народа нет), the absurd as normal (Малороссия – выполнение
Минска, Малороссия – преемница Украины), the impossible as possible (возвращение Украины под российский протекторат,
«русская» Украина, отказ от евроинтеграции), the deceptive as true
(армии РФ в Украине – нет, только добровольцы; украинские
ополченцы сбили самолет), the desired as existing (в Донбассе
начало
полномасштабной
войны;
нежелание
ОРДЛО
возвращаться в Украину; крах Порошенко, режим Порошенко
потерпел фиаско).
The capacity of the Imperative Mood is restricted compared to the Indicative: it deals in a future possibility as can typically be directed at a
“circle of insiders”; therefore, its use is relatively infrequent (давайте
отрежем Донбасс, давайте признаем аннексию Крыма).
Semantic modality may be of several kinds characteristic of programming texts: the modality of impersonal causality (принято решении о
присоединении Донбасса; решение по Украине принято; в Европу
вздумалось), indefinite causality (Украине предрекли; у Порошенко
придумали, в Украине надумали запретить), coerced modality
(Россия вынуждена защищать русскоязычных в Крыму и на
Донбассе, власть в Киеве должна быть пророссийской), modality
of possibility to focus on a negative prediction (Путин может
забрать Донбасс; украинцы могут потерять деньги; РФ готова
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нанести удар; Украину может постигнуть второй Чернобыль;
возможный отказ стран от Евровидения), modality of inevitability
(Киеву не победить; без боя вернуть Славянск и Мариуполь, сдать
Украину).
8. Simulacra***.
A simulacrum is a self-referencing sign creating its own reality – “an
image devoid of likeness; an image devoid of similarity”16; a clone of
itself which does not reflect reality but creates it while involving both
the sender and the recipient, twisting reality into its unrecognizably
warped copy. We have classified simulacra noted before 2016 into 14
types17. In the following two years they evolved further. As forms of
world warping, contemporary simulacra may be classed as invention
simulacra and replacement simulacra. The former are:
- Simulacra of intrigue (ужасная тайна; страшная паника),
which we analyzed as non-referenced emotiogens as ways of
raising the level of malice.
- Simulacra of future threats: Украину ждет очередной
Майдан, досрочные выборы в Украине, распад украинской
коалиции, досрочные президентские выборы. Also includes
predictions allegedly made by sages in possession of sacred
knowledge, such as Vanga and mediums.
- Simulacra of the past (Украина признала свои ошибки,
Европа
дорого
обошлась
украинцам,
никакой
дискриминации украинского не было).
- Simulacra resulting from politically manipulating the past:
триединый народ славянский, Россия – миротворец.
- New mythologies about today or the recent past (Крым/Сирия
– сакральная земля России, Иван Грозный/Сталин/Путин –
выдающиеся руководители России), which have grown more
numerous and complex.
- Illogical chimera simulacras (украинские путчисты, киевская
хунта, славяно-нацисты) analyzed above as hybrids.
Replacement simulacra are of the following types:

16

Zh. Delez, Platon i simulyakr, “Novoye literaturnoyeobozreniye” 1993, No. 5, pp. 72-93.
N. Slukhai, The Semiotics of Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion
and Means of Countersuggestion, “ANTE PORTAS – Security Studies” 2016, No 1(6), pр.
62-68.
17
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- Descriptions of a pseudo-reality, glaring opposition to truth:
роковой безвиз, шенгенская трагедия Украины, кабальное
соглашение об ассоциации с ЕС.
- Mimicking the object: геноцид населения Народной
Республики, воссоединение народа Донбасса, заступиться
за русскоязычное население Донецкой Республики.
- Results of situational broadening or narrowing of the object:
киевские войска, русский мир.
Additionally, we note:
- Reverse simulacra representing reality as changeable, fluctuating and flickering: внутриукраинский конфликт, кризис на
Украине.
- Informocide simulacra quenching, diluting, dulling, retouching
reality: statement made by Vladimir Putin on April 17 2014
«this is not Ukraine, this is Novorossiya. This Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Kherson, Nikolayev, Odessa – in the tsar times
they were not part of Ukraine but ceded to her later18, – is not
true for Kharkiv, Luhansk or the Crimea (see more on maps of
‘Novorossiya’ in 1800 19).
- Vortex simulacra circling around the object but not helping in
its cognizance: Майдан – военный «переворот» в Украине,
нацистская массовка, наци-революция.
- Associative simulacra intended to discredit: зверства
карателей киевской хунты, зверства Яценюка, зверства
Турчинова.
- Oppositive simulacra with marked emotional component: negative (страшный и смешной недорейх, кровавая фашистская
Украина) and quasi-positive (защита русскоязычных на
Донбассе и в Крыму, Донбассу широкую автономию,
возродить пророссийский вектор в политике Украины).
There are two types of simulacra which dominate in numbers and effect, – neomyths and simulacra with a marked emotional component.
Let us dwell on them more deeply.

18

Novorossiya (konfederatsiya), Material iz Vikipedii – svobodnoy entsiklopedii,
<https://bit.ly/2LBFYcI> (18.01.2018).
19
O. Gava, Іstorіya "Novorosії" ta її yetnіchniy sklad u XIX storіchchі,
<http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/05/7/142762/> (22.12.2017).
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The neomyth as active subtype of modern simulacra; how it disorients the
recipient
Neomyths occupy a core place among simulacra as a symbolic, socially
and culturally relevant idea implanted into society’s collective memory. A neomyth is a key element of the virtual narrative 20 introduced by specifying its
time, a multitude of subjects and alleged presence in many locations.
Among neomyths of the ongoing hybrid war we find: old ones dating from
soviet times (старший брат, скрепы, украинцы и русские – один народ,
Киевская Русь – колыбель трех братских народов), further back in time
(Украина – окраина, украинское государство – искусственное, это ошибка
истории) and new ones (Россия – преданный защитник угнетенных
русскоязычных: «русская весна», «русский мир»); specific, of locally sourced
elements (as stated above) and constructed, out of elements created at different
times or locations (украинские фашисты, режим неонаци, нацистський
мятеж в Киеве, украинские палачи, киевская хунта, донецкие ополченцы);
targeting Russia – for internal consumption (могучая непобедимая Россия,
славное прошлое России, современная Россия – страна порядка,
процветания и справедливости), targeting the world – for external consumption
(в Украине внутренний конфликт) and targeting the general public (Россия
(Москва) как Третий Рим, сакральная Корсунь, Москва – колыбель и
защитник православия); well developed (колыбель трех братских народов –
старший брат – младшая сестра – братские народы; в Украине неонацизм–
хлеб не продают людям без национальной символики) and poorly developed
(распятый мальчик, немецкая девочка Лиза); isolated (Россия поможет
США бороться с ИГИЛ; киевская хунта) and recurrent (Крым – сакральная
земля России; Сирия – сакральная земля России; русскоговорящие жители
(«русский мир») Украины/стран Прибалтики/Польши/Румынии/мира
подвергаются репрессиям и взывают к защите). We note a sharp increase in
new neomyths for internal and external consumption, well and poorly developed
ones.

20
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<http://psyfactor.org/lib/propaganda56.htm> (20.02.2018); Idem, Ot propagandy 1.0 k propagande 2.0,
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(20.02.2018).
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Emotiogenic simulacra and their role in recipient disorientation
Worthy of being mentioned separately are emotiogenic simulacra. All
types of simulacra include an intrinsic emotive component giving the suggestor
unconditional tactical advantage in their use of black rhetoric 21. Emotive content is not made sense of or critically processed, but taken at face value. Emotive suggestive influence beyond the limits of normal rational filtering of information means that “no rational counter-arguments work”22. Especially effective are highly exciting emotions, including, according to Jonah Berger, positive ones, such as awe, inspiration, contentment, humor and negative ones, such
as anger and anxiety23. Fear is the highest degree of anxiety, be it true fear as a
response to imminent danger or neurotic fear 24.
Emotiogenic simulacra rely on a maximum reduction of a message’s cognizable content and the activation of “impassioned thinking” – a dampening of
rational processing of the world. Among them belong emotiogenic quasiqualifiers and emotiogenic inventions (installations).
Contemporary negative emotiogenic quasi-qualifiers:
- connected with Kyiv or Ukraine (allegedly of fascist or Nazi persuasion, Neonazi, bandera, extremist, xenophobic, nationalistic, bloody):
Украина в дурмане бандеровской идеологии, в Украине фашизм,
бандеризация Украины;
- connected with Ukrainians: наглые украинцы, ксенофобия украинцев,
экстремизм украинцев, антисемитизм и фашизм украинцев;
- connected with authorities, armed forces and patriots of Ukraine:
диктатор Порошенко, кровавая марионетка, киевская хунта,
украинские путчисты;
- connected with Maidan: военный «переворот» в Украине,
нацистская массовка, наци-революция;
- connected with Ukrainian mass media: официальный Киев намеренно
сообщает, киевская пропаганда.
Emotiogenic quasi-positive installations:

21

K. Bredemayyer, Chernaya ritorika. Vlast' i magiya slova, Moscow 2009, p. 15.
L. F. Kompantseva, Chorniy pіar [in:] V. M.Petrik et. al., Sugestivnі tekhnologії
manіpulyativnogo vplivu, Kiev 2011, p. 149.
23
Y. Berґer, Zarazliviy. Psikhologіya vіrusnogo marketingu. Chomuіdeї ta tovari stayut'
populyarnimi, Kiev 2015, p. 115.
24
S. G. Kara-Murza, Manipulyatsiya soznaniyem, Kiev 2003, p. 211.
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- connected with Donbas: ополченцам ДНР удалось, доброволецополченец, воссоединение народа Донбасса, малороссийская
инициатива, защита русскоязычных на Донбассе и в Крыму,
Донбасснаш;
- connected with the Crimea: воссоединение Крыма с Россией, защита
русскоязычных на Донбассе и в Крыму;
- connected with Russia: Россия – миротворец, Россия – гарант
спокойствия, братский русский народ, братья-славяне, наши
русские, Русский мир, вразумляющий молебен, триединый народ
славянский.
Simulacra display a lack of distinction between nationalism and Nazism,
quasi-synonymy of a military takeover, poutsch, junta; quasi-synonymy of Nazism, Neonazism, Fascism, benderivschyna, atamanschyna, makhnovschyna
and the situation in Ukraine, which demonstrated an almost random selection of
masks applied on the object of pro-Kremlin media attacks.
Conclusions
In general, among linguistic means of recipient misorientation we note, in
descending order: simulacra, metonymies, resources of semantic-grammatical
and semantic modality, logical, semantic and formal hybrids (chimeras), quotation marks and their verbal expression (the “so-called”), resources of sacral
language, linguistic mind games, rhetorical questions. Confusion is achieved by
using linguistic means in a non-typical function, where the most common are
simulacra, metonymies and semantic-grammatical modality, and the most effective ones are hybrids of several kinds and mind games.
The persuasiveness of political discourse as a speech act meaning to effect
a change or shape the recipient’s attitude to an event is realized not through
conviction, argumentation and persuasion (Larisa Shchipitsyna) and not simply
via “a verbal influence on the recipient’s mentality in order to effect a change in
behaviour”25, but through a covert verbal and non-verbal suggestive influence
in the conscious. Still, the view held by the suggestor may be exposed and the
verbal masks cast away if we seek out and define narratives serving to fulfil a
range of sender’s intentions. Among the narratives defining the ongoing stage
of the worldview war against Ukraine we note the following: narratives intending to humiliate the dignity of Ukrainian speakers and the national idea, intend25

I. Yu. Loginova, Persuazivnost' kak mekhanizmvozdeystviya v politicheskom diskurse: programma politichesk, “Interpretatsiya. Ponimaniye.Perevod”, Sankt-Petersburg 2005, p. 241.
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ing to raise malice and chagrin in speakers, intending to confuse and disorient,
intending to involve into ideologems of the past or present and future.
The above leads us to assert that humiliation of the recipient and introducing confusion and chaos into their world, raising the level of malice, ideological
traps of old and new times in all their linguistic and semiotic variety are
achieved by means which are but missiles for a suggestive, non-rationallycontrolled introduction and promotion of pro-Kremlin narratives. Eventually,
they are a case study for “population-centric warfare”26.

BIBLIOGRAPHY:
 Berґer Y., Zarazliviy. Psikhologіya vіrusnogo marketingu. Chomuіdeї
ta tovari stayut' populyarnimi, Kiev 2015
 Bredemayyer K., Chernaya ritorika. Vlast' i magiya slova, Moscow 2009
 Burn E., Igry,v kotoryye igrayut lyudi, Moscow 2016
 Delez Zh., Platon i simulyakr, “Novoye literaturnoyeobozreniye” 1993,
No. 5, pp. 72-93
 Lizanchuk V., Іstorichna pravda –gumanіtarna zbroya,
<https://dt.ua/SOCIUM/istorichna-pravda-gumanitarna-zbroya-_.html>
(25.01.2018)
 Loginova I. Yu., Persuazivnost' kak mekhanizmvozdeystviya v politicheskom diskurse: programma politichesk, “Interpretatsiya. Ponimaniye.Perevod”, Sankt-Petersburg 2005
 Gava O., Іstorіya "Novorosії" ta її yetnіchniy sklad u XIX storіchchі,
<http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/05/7/142762/>
(22.12.2017)
 Kara-Murza S. G., Manipulyatsiya soznaniyem, Kiev 2003
 Kompantseva L. F., Chorniy pіar [in:] V. M.Petrik et. al., Sugestivnі
tekhnologії manіpulyativnogo vplivu, Kiev 2011
 Novorossiya (konfederatsiya), Material iz Vikipedii – svobodnoy entsiklopedii, <https://bit.ly/2LBFYcI > (18.01.2018)
 Parshin K., Ukraina proigryvayet voynu?,
<https://www.obozrevatel.com/blogs/19034-ukraina-proigryivaetvojnu.htm> (22.12.2017)

26

G. Pocheptsov, Gibridnaya voyna: kogda naseleniye okazyvayet·syatsel'yu,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnaya_voyna_kogda_naselenie_oka
zyvaetsya_tselyu/> (22.12.2017).

S t r o n a | 365

 Pocheptsov G., Gibridnaya voyna: kogda naseleniyeokazyvayet·sya tsel'yu,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnaya_voyna_k
ogda_naselenie_okazyvaetsya_tselyu/> (22.12.2017)
 Pocheptsov G., Kak stroyat·sya illyuzii: vozhdi, politika idemokratiya,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/kak_stroyatsya_illyu
zii_vozhdi_politika_i_demokratiya/.7> (12.02.2018)
 Pocheptsov G., Kontrpropaganda kak ob''yekt,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/kontrpropaganda_ka
k_obekt/> (12.02.2018)
 Pocheptsov G., Novyye osobennosti sovremennoy propagandist·skoyvoyny,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/novye_osobennosti_
sovremennoy_propagandistskoy_voyny/> (14.02.2018)
 Pocheptsov G., Novyye puti razvitiyapropagandy,
<http://psyfactor.org/lib/propaganda56.htm> (20.02.2018)
 Pocheptsov G., Ot propagandy 1.0 k propagande 2.0,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/ot_propagandy_10_
k_propagande_20/> (20.02.2018)
 Pocheptsov G., Propagandist·skoye vozdeystviye: na chuzhiye mozgi i
na svoy mozg,
 <http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/propagandistskoe_v
ozdeystvie_na_chuzhie_mozgi_i_na_svoy_mozg/.6> (19.01.2018)
 Pocheptsov G., Psikhotravmy v istorii chelovechestva,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/psikhotravmФy_v_is
torii_chelovechestva/> (19.01.2018)
 Slukhai N., The Semiotics of Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion and Means of Countersuggestion, “ANTE PORTAS
– Security Studies” 2016, No 1(6), pр. 62-68
 Tsimbalyuk R., «Dozhdya» ne budet,
<https://www.unian.net/politics/1721791-dojdya-ne-budet.html>
(25.01.2018)
 Tverskoy A., Vy – eto i yest' voyna: rossiyanin zhestko obratilsya k
sograzhdanam iz-za Ukrainy,
<https://www.obozrevatel.com/society/36924-vyi-eto-i-est-vojnarossiyanin-zhestko-obratilsya-k-sograzhdanam-iz-za-ukrainyi.htm>
(28.12.2017)

366 | S t r o n a

S t r o n a | 367

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2018, Nr 2(11)
DOI: 10.33674/2201821
Igor SELEZNEV1
Russia

A QUARTER OF THE CENTURY IS ON THE GUARD
OF COLLECTIVE SECURITY AGAINST THE ASYMMETRIC
CONFLICTS AND HYBRID WARS
TH
(TO THE 25 ANNIVERSARY OF THE COLLECTIVE SECURITY
TREATY AND THE 15TH ANNIVERSARY OF THE CSTO)

Abstract:
In 2017 was the 25th anniversary of the signing of the Collective Security
Treaty and the 15 years of the establishment of the Collective Security Treaty
Organization (CSTO). This organization stands on guard for the regional
security of Central Asian countries. In addition, countries in the region actively involved in the work of the Shanghai Cooperation Organization (SCO),
which also builds its policy on the position of maintaining security in the Central Asian region. Only the coalition efforts of all interested States can provide an effective counteraction to threats of terrorism, Islamic extremism,
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Introduction
In 2017, the Сollective Security Treaty Organization (CSTO) celebrated its
15th anniversary and the quarter-century anniversary of the signing of the Сollective Security Treaty. The CSTO plays a significant role in ensuring peace
and security, in countering the threats of terrorism, extremism and separatism,
in the fight against illegal drug production and trafficking in the post-Soviet
States, primarily in Central Asia. Let me remind that Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan are members of CSTO. The observer nations in the CSTO are Afghanistan and Serbia.
In addition to participation in the CSTO, the countries of the region are actively involved in the work of the Shanghai cooperation organization (SCO),
which also focuses on maintaining security in Central Eurasia. China, India,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan are full
members of the SCO. The observer states in the SCO are Afghanistan, Belarus,
Iran, Mongolia, Sri Lanka. The dialogue partners of the SCO are Armenia,
Azerbaijan, Cambodia, Nepal, Turkey, Sri Lanka. Turkmenistan remains a neutral state, non-aligned to any blocks. But Turkmenistan had participation as a
guest in the SCO summit.
The main asymmetric threats to the regional security
The main threats to regional security in the Central Eurasian region are:
- extremist organizations aimed at destabilizing the political situation in
the countries of the region;
- the activities of illegal armed groups;
- the distribution and transportation of drugs, as well as the growing influence of drug traffickers;
- the trafficking of arms, ammunition, explosives, etc.;
- socio-political instability in the countries of the region;
- the proximity to hotbeds of military conflicts;
- the spread of the influence of international terrorist organizations,
strengthened by and strengthening the allure of religious extremism 2.
The answers to these threats are looking for through the national security
structures, and within the framework of the CSTO collective security and defense policy coordination.

2
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CSTO and SCO are the regional security providers
The Organization of Collective Security Treaty (CSTO) is the militarypolitical bloc that functionally responsible for collective security and the coordination of defense policy of some post-Soviet States. Since 2001, by the decision of the heads of the four Treaty member States - Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan – there are the Collective Rapid Deployment Forces of
Central Asian region. The military component of the CSTO was strengthened
in 2009. It was created the Collective Rapid Reaction Force.
The last CSTO summit (The Collective Security Council) was held in
Minsk on November 30, 2017. The jubilee session of the Council has approved
the implementation plan of the Strategy of Collective Security for the period
until 2025 and adopted the decision "On the legal design of the institution of
partnership within the CSTO". Taking into account the urgency of the problem,
it was decided to "improve measures to combat illegal migration", which provides for giving operation "Illegal" status of a permanent regional program of
the CSTO. The discussion of aspects of collective security until 2025 was the
main task of the meeting. In particular, was a list of ongoing threats to the
countries of the CSTO3.
At the previous session of the Council in 2016 in Yerevan, a list of threats
to the CSTO member States was defined. That treats are the recruitment to the
ranks of terrorist organizations, international terrorism, the inter-religious and
inter-ethnic strife, the unresolved territorial disputes with neighbouring States,
unconstitutional change of the state system.
To address these challenges, the leaders agreed to improve the defense of
the CSTO countries, to expand military-technical cooperation, strengthen cooperation in combating terrorism to improve cooperation in border security. It was
also decided to create a united list of terrorist organizations recognized in the
countries of the CSTO. Also the Collective Security Council established the
Crisis Response Centre of the CSTO, which will interact with the national security structures of the CSTO countries4.
The Shanghai Cooperation Organization (SCO) a.k.a. Shanghai Pact Organization is not a military-political bloc. But on the basis of its statutory goals,
3

Deklaraciya glav gosudarstv-chlenov ODKB v svyazi s 25-letiem Dogovora o kollektivnoy
bezopasnosti i 15-letiem ODKB, <http://odkbcsto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=12030> (30.06.2018).
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Strany ODKB usilyat borbu s terrorizmom, “Izvestiya”, 14.10.2016, <http://izvestia.ru/news/638495> (30.06.2018).
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its agenda periodically turns to the “joint provision and maintenance of peace,
security and stability in the region”5. According to the Chinese Foreign Ministry, the SCO was created for the purpose of strikes against three forces – terrorism, separatism and extremism, which are the main threat to peace and stability
in the region. In the framework of the SCO even established a coordinating
body on regional security issues – the permanent Regional Anti-Terrorist Structure in Tashkent, Uzbekistan. Now India and Pakistan have stepped in the circle
of full members of the SCO. But both China and Russia have got a wish to involve the Islamic Republic of Iran in that organization.
CSTO and CSO in a struggle against the Jihadist extremism
The regional specificity is the neighbourhood of Afghanistan. It’s the
country that leads in the world in terrorist activity (up to 30% of all terrorist
attacks committed in the world) 6.
Terrorist activity is the main asymmetric military strategy of the Islamic
extremist organizations in the Central Eurasian region. The strongest armed
extremist formation that operates in the region is the "Islamic Party (Movement) of Turkestan" (IPT, in 1996-2002 it was known as the "Islamic Movement of Uzbekistan"). It is not surprising that in the pursuit of additional funding for new IPT leader Usman Ghazi declared accession of his organization to
the ISIS/Daesh.
So, back in March 2015, a video appeared on the Internet, where the representatives of IPT swear Saeed Khan, representative of Daesh. In this regard, the
ISIS represents the serious threat to the States of the Caspian and the Wider
Black Sea regions.
There is a large number of immigrants from these countries in the ranks of
ISIS. For example, the treason of Lieutenant Colonel Gulmurod Khalimov, the
commander of the OMON troops of the Tajik Ministry of Internal Affairs. He
fled to the territory of the ISIS, and since September of 2016 he became the
military minister of the ISIS. The former military minister of ISIS was deceased
Abu Omar al-Shishani. But his real name was Tarkhan Batirashvili, a native of
the Republic of Georgia.
Uzbekistan is showing "multi-vector" foreign policy now. Uzbekistan was
one of the founding members of the CSTO, but left him (the last time Uzbeki5

O Shanhayskoy organizacii sotrudnichestva, <http://rus.sectsco.org/about_sco/>
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L. Y. Gusev, Borba s terrorizmom i ehkstremizmom v stranah Centralnoj Аzii i Afganistane. Rol ODKB, „Rossiya i novye gosudarstva Evrazii”, No. 1(38)/2018, pp. 126-133.
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stan announced the suspension of participation in the CSTO in 2012). Now the
state is in the Non-Alignment Movement. Nevertheless, the country retains
membership in the SCO and continuing cooperation with the security departments within the structure.
Kyrgyzstan and Tajikistan have got the similar situation of risk. There are
active recruiters of extremist organizations. Moreover, the factor of Afghanistan influences Tajikistan. However, it can be noted that in resistance to the
terrorist threat, Kyrgyzstan and Tajikistan hopes for the help of the allies in the
CSTO and the SCO. In particular, the Russian military bases on the territory of
these countries are acting as a security factor. But some time ago there were
problems with determining the legal status of these bases. But, according to the
results of interstate negotiations, the term of the bases' stay was extended to
2042.
Nevertheless, it is worth mentioning the fruitful experience of the interaction of the special security structures in the fight against extremism. Previously,
experts have warned of the danger of spreading radical Islamism among the
immigrants from Central Asia who have a significant presence in the regional
labor markets. This manifests as a social bases and cover for radical Islamist
organizations among the immigrant communities 7.
The problem was officially voiced after the terrorist attack in the subway
of St. Petersburg in April 2017. Gen. Alexander Bortnikov, the director of FSB
agency of Russia has recognised that the main backbone of the terrorist groups
is the citizens of Community of Independent States (CIS) that arriving in Russia in the labour immigration flows. Mr Bortnikov has urged to take measures
on increase of responsibility of officials in overseeing compliance with immigration laws, and businesses that use migrant labour 8 . Previously, there had
been reports about the exposure and arrest of a group of extremists from Central Asia in autumn 2016 by the FSB and the Russian Police. The extremists
were connected with ISIS/Daesh and were preparing terrorist attacks in St. Petersburg. The operation took place with the active participation of officers of
the security services of Kyrgyzstan and Uzbekistan9. This practice of the coor-

7

A. B. Dikov, Problema islamizma v kontekste migracionnoy politiki Rossii, „Protivodeystvie terrorizmu. Problemy XXI veka. Counter-Terrorism”, No. 3/2016.
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dination of law enforcement cooperation is an important component of the security framework of the relevant structures of the CSTO and the SCO.
Kazakhstan has got the most stable political and social system in Central
Asia. And at the same time Kazakhstan has got a sufficiently strong army and
special services to resist the extremist threat. Nevertheless, it too is registering
an increase of the extremist influence. Also, it should be taken into account
that, in addition to the activity of the Jihadist Salafi underground, the activities
of Uyghur separatist organizations represent a worrying new development.
Many of them are linked with international terrorist groups10.
An important component of the security cooperation and integration process
is the Russian-Kazakhstani military-technical cooperation. The military departments of Russia and Kazakhstan, in the framework of the existing agreements,
hold regular joint military exercises on the territory of the two States, alternating
between one and the other. Kazakhstan is also actively involved in the work of
the CSTO, particularly in the activity of the Collective Rapid Reaction Force.
Also, Kazakhstan is participating in strengthening the anti-terrorist potential of the SCO, including through participation in joint counter-terrorism exercises. The active participation in the Eurasian integration structures is also mentioned in the Military Doctrine of the Republic of Kazakhstan11.
The important point is the military cooperation of Kazakhstan with NATO.
The Military Doctrine of Kazakhstan is among the priorities of international
military cooperation - along with the "creation of a single defense space", "ensuring collective military security" and "deepening strategic partnership" within
the CSTO and SCO - also calls "expansion of cooperation in the military and
military-technical areas" with the United States and the European Union. We
can agree with the point of view that in such a situation, Russia and Kazakhstan
need a transition from a "strategic partnership" to a real strategic alliance,
which will be based on the fight against international terrorism, transnational
organized crime, illicit trafficking in drugs and weapons, and combating all
forms of asymmetric conflicts and hybrid wars.
The involvement of neutral Turkmenistan in the orbit of the SCO would be
promising both from the point of view of Russia and China. Moreover, Russia
and China are mentioned as the main strategic partners of Turkmenistan by
President Gurbanguly Berdimuhamedov12.
10

L. Y. Gusev, op. cit.
Voennaya doktrina Respubliki Kazahstan, <http://military-kz.ucoz.org/index/voennaja_doktrina_kazakhstana/0-47> (30.06.2018).
12
Berdymuhamedov nazval Rossiyu pervoy iz strategicheskih partnerov Turkmenii,
<https://ria.ru/world/20170219/1488314702.html/> (30.06.2018).
11

S t r o n a | 373

Terrorist attacks and armed clashes with terrorists have occurred in Ashgabat,
for the first time, in 2008. There is also the danger of the infiltration of Turkmenistan by armed detachments from Northern Afghanistan, amounting to an invasion.
Therefore, in the context of rising tensions in 2015, 70% of the Turkmen army
were transferred to the Afghan border. For reasons of neutrality, however, the government of Turkmenistan officially denied the threat on the Afghan border13. This
creates difficulties in the organization of international assistance to Turkmenistan.
However, the Government of Turkmenistan maintains cooperation in militarytechnical issues with Russia and with other partner countries.
The peacekeeping potential of SCO and CSTO
Also, it appears to be promising a deeper involvement of Azerbaijan and
Armenia into the orbit of the SCO. We see periodically escalating the conflict
over Nagorno-Karabakh. But in this case, the OSCE Minsk group is unable to
cope with the tasks of de-escalation and resolution of this conflict. resolution to
the conflict between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh. Therefore, the conflict would be possible to prevent and resolve using all the resources, possibilities and prestige of the SCO. However, in Russia there is a
realization that other countries-participants of the SCO can prevent the adoption
of these countries, recalling paragraph of the Charter of the SCO, which rejects
the country in a state of conflict. Consequently, there is a path of gradual steps
to involve these countries into the orbit of the SCO and the consolidation of the
SCO in the South Caucasus. Because a recent precedent with the adoption of
India and Pakistan as full members of the SCO shows possible ways for Armenia and Azerbaijan. And the mechanisms and instruments of the SCO to resolve
the conflict between these countries.
Conclusion
Eurasian integration structures are an effective tool to prevent threats and
risks and to provide collective security. And the CSTO and the SCO become
most important actors in security maintaining against asymmetric conflicts and
hybrid wars in the Central Eurasian Region.

13
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Introduction
Nowadays, there is a serious threat of extremism and terrorism for the
states of the Caucasus and Central Asian region. The geopolitical situation in
these countries is caused by the zones of political instability and conflicts influence. These zones are the Near and the Middle East, the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China, and Afghanistan. For these countries, the terrorist
threat is quite realistic.
It should be noted that for the Caucasus it is primarily the Middle East. If
we talk about Central Asia, most of all its security is threatened by the situation
in Afghanistan, where the Taliban provide more organizational and material
support to the Islamic Movement of Uzbekistan, the radical Tajik opposition
and the Uygur separatists 2 . In the past few years, cells of the Islamic State
(banned in Russia and other countries) have appeared there.
Counteraction to the terrorist threat due to the trans-boundary nature of
threats, in particular, their focus on other regions of the modern world and intersection with non-traditional security challenges (including poorly controlled
migration processes, organized crime and the drug mafia) require strengthening
of the interaction of post-Soviet states in the sphere of security.
Situation in Kazakhstan
In Kazakhstan, in connection with a number of events (explosions in Aktobe and Astana, armed clashes in Zhanaozen), the problem of increasing of the
potential of terrorist activities was also actively discussed and continues to be
discussed. In this state, as in Central Asia in general, the main vehicles of the
ideas of terror are Islamist currents and organizations. In this regard, in order to
minimize their impact on the consciousness of the inhabitants of the republic,
Kazakhstan's leadership has taken a number of measures to strengthen the work
aimed at increasing religious education, as well as the spiritual development of
Kazakhstan's society.
For this purpose, a specialized agency was created in the republic - the
Agency for Religious Affairs. For the same purposes, more than 10,000 Internet portals were monitored, as a result of which the court of Astana made decisions on recognizing the products of 51 foreign websites for the propaganda of
extremism and terrorism illegal and stopping the distribution on the territory of
the country. It should be noted that social networks in Kazakhstan have become
very popular, as well as in large cities of Russia.
2

Centrasia, <http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1296021720> (30.06.2018).
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The measures taken by Kazakhstan to combat these negative manifestations, as well as the policy of tolerant attitude towards all confessions and nationalities conducted by the country's leadership, in general, contribute to the
preservation of security in the country3.
Terrorist activity in Kazakhstan has a serious international political dimension. A number of experts, for example, the head of the Kyrgyz analytical centre "Prudent Solutions" E. Usubaliev, pointing to the thrust of unrest in Kazakhstan's Zhanaozen against the Chinese owner, notes the potential possibility of
uniting the Kazakh underground with Uyghur separatists. The expert also believes that the creation of terrorist groups and the spread of the ideology of jihad in the oil-bearing regions of the Caspian and northwest of Kazakhstan may
threaten the interests of the PRC in the region in the future4.
It should be noted the emergence of a tendency to criminalize the activities
of radical Islamists, or, conversely, the Islamic radicalization of ordinary bandits. It is especially obvious on the example of Western Kazakhstan. The focus
of the spread of Islamic extremism (as in Kyrgyzstan, and in a number of regions of Russia) have become places of deprivation of liberty (jails). In Kazakhstan, now 100% of places of deprivation of liberty become “green zones”,
that is, areas that are informally controlled by Islamic extremists (as opposed to
“black”, controlled by traditional criminals, and “red”, controlled by administrations).
The authorities tighten the fight against terrorists. In 2016-2017 years in
the country there were numerous arrests of extremists, including those connected with criminal circles and schemes (in particular, with the theft of oil in
Western Kazakhstan).
In 2018, the National Security Committee of Kazakhstan has developed a
state program to counter religious extremism and terrorism in Kazakhstan for
2018-2022.
The program notes the need to ensure border control, identify and suppress
channels (routes) and methods of infiltration of religious extremists and terrorists into the territory of the Republic of Kazakhstan, or import prohibited materials into the country, including through the use of illegal migration channels
and forged documents. It is also planned to train law enforcement officials and

3

S. Gorkovenko, Terrorizm i religioznyy ekstremizm: Stranytsentral'noy Azii b'yut trevogu,
cisnews.org,
16.09.2011,
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improve the material and technical equipment and infrastructure of the divisional police inspectors 5.
Struggle with terrorism in Kyrgyzstan
For the southern part of Kyrgyzstan, the traditional threat is the transfer of
extremist groups from neighbouring Tajikistan and Uzbekistan. One of the reasons for this is the weakness of law enforcement agencies in this country. In
general, we are talking about the life of the Uzbek Diaspora, the Kyrgyz themselves are involved in this activity relatively poorly, due to the low level of
Islamization.
In October of 2012, a member of the international terrorist organization
"Islamic Movement of Turkestan" Habibullo Suleimenov, a native of the Fergana region, wanted by Uzbek special services was detained in Kyrgyzstan 6.
However, the activities of pseudo-educational groups, such as Hizb-utTahrir (which formally do not set the task of armed struggle, but included in the
lists of terrorist organizations approved by special services of key countries in
the world), gradually began to embrace the Kirghiz people.
In recent years, a new trend has emerged. Jihadist groups of Kazakhstan,
driven out of this country, also have an impact on Salafi jamaats in Kyrgyzstan.
In particular, the appearance in Kyrgyzstan of the group "Jaysh ul Mahdi" in
2009-2010 and the aggravation of the situation in Kazakhstan in the religious
sphere approximately in the same period can be regarded as links in one chain7.
In addition, the alarm of the Kyrgyz authorities is prompted by a quick focus on the specific environment and flexibility in the actions of radical religious
groups, to which the terrorist organization Zhaishul Mahdi banned in the country by the Supreme Court decision, based on the principles of jihad against nonbelievers, is closely adjoined. In Kyrgyzstan, there are cases when members of
these organizations imprisoned, for a short time managed to turn inmates in
their ardent supporters. Against this background, the toothlessness and friability
of traditional Islam and its institutions, coupled with perpetual upheavals within

5

V Kazakhstan zapretyatv''yezd terroristam iz sanktsionnykh spiskov SB OON, pavlodarnews.kz, 30.01.2018, <http://www.pavlodarnews.kz/index.php?id=6647> (30.06.2018).
6
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the Spiritual Directorate of Muslims of Kyrgyzstan, only aggravates the problem8.
One of the latest manifestations of terrorism in the country was an explosion at the gates of the Chinese embassy in Bishkek on the morning of the 30 of
August of 2016. It was committed by a suicide bomber who, with a Mitsubishi
Delica car, rammed the gates of a diplomatic mission and exploded. As a result,
the suicide bomber died, three embassy employees were wounded and hospitalized. All victims are citizens of Kyrgyzstan9.
The State Committee for National Security (SCNS) of Kyrgyzstan announced in a few days that a terrorist act in the Chinese embassy in Kyrgyzstan
was committed by a member of the Islamic Movement of East Turkistan under
the order of Uygur terrorist groups operating in Syria linked to the Jab hat a
Nusra group (a terrorist organization banned in Russia). Even his name was
mentioned. This Uighur, who had a passport of a Tajik citizen of the series "M
626881" in the name of Zoir Khalilov, 15.01.1983 b10.
However, it should be noted that in general, the Kyrgyz authorities have
recently intensified their struggle against religious extremism and the influence
of various kinds of Salafi groups.
According to the Ministry of Internal Affairs of Kyrgyzstan, in JanuaryApril 2018 alone, 4,470 people were brought to criminal liability for crimes of
an extremist nature in the republic11. This is a fairly positive trend.
Terrorist organizations and fight with them in Azerbaijan
The level of terrorist threat in Azerbaijan as a whole is lower than in the
North Caucasus or in the countries of Central Asia. The historical specifics of
this country (with the exception of the northern regions where representatives
of the North Caucasian nationalities, in particular, the Lezgins, also live) are the
traditional spread of Shiism (at least from the time of Azerbaijan's entry into the
Sefevid state). In practice, over time, the difference between Sunnism and Shi8

S. Cheriko, Kyrgyzstan - poligonterroristicheskogo internatsionala?, centrassia.ru,
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ism in Azerbaijan has worn off (especially in the Soviet period). However,
Sunni terrorist groups did not always find support among the Azerbaijani population. On the other hand, in Azerbaijan, special services fought, including, with
radical Shia groups, which have ties with Iran.
As in many other post-Soviet countries, active discussions are held in
Azerbaijan about the definition of certain movements as radical and, especially,
terrorist ones. According to a number of independent experts, the authorities
exaggerate the existing problems with extremism with a view to restricting of
the freedoms of the population12.
Radical groups are most prevalent in the northern regions of the country
(the impact of religious extremist groups from the North Caucasus, as well as
the polyethnicity of the population) and in Sumgait 13. Al-Qaeda units operated
in Azerbaijan in the 1990s and early 2000s, and now the Islamic State (forbidden in Russia and other states)14.
According to official figures, more than 100 people left for the war in the
Middle East, over 200 people left for the unofficial ones. 49 people returned 15.
In independent sources, one can also find more alarmist estimates: from 300 to
700 people fighting in Syria, Iraq and Afghanistan are from Azerbaijan 16.
Among the extremist and terrorist structures operating in Azerbaijan, it is
possible to single out "Jayshullah" (the Arab. Army of Allah). Representatives
of the Azerbaijani unit of this structure committed the murder of the famous
psychic Etibar Erkin and his two underage sons, committed an armed attack on
the European Bank of Reconstruction and Development office in Baku, planned
terrorist attacks against the embassies of Western states17. Jayshullah was defeated in the 1990s. Also in Azerbaijan, the Hizb ut-Tahrir al-Islami unit was
defeated (the Arab. Party of Islamic Liberation).
The most important element of the terrorist threat is the activity of the
"Forest Brothers" based in the south of the country. The "Forest Brothers"
group led by Ilgar Mollachiev (Malachiyev) in August of 2008 attacked the
12

Baku toughened methods of combating terrorism and opposition, Kavkaz-uzel.eu,
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"Abu Bekr" mosque in Baku. In September of 2008, in Dagestan, as a result of
cooperation between the special services of Azerbaijan and the Russian Federation, three suspects were killed in the involvement in this attack18.
In 2007, Azerbaijani security forces destroyed one of the groups of "Forest
Brothers" led by Lieutenant of the Azerbaijani Armed Forces Kamran Asadov
and Al-Qaeda-related group of Abu-Jafar19.
In November of 2013, members of a group planning a terrorist attack in the
Shia mosque "Mashadi Dadash" in Baku were detained.
In 2013-2017 years Azerbaijani security forces, following the pattern of
Russia in the North Caucasus, moved more and more to the tactics of physical
liquidation of identified terrorists and extremists.
On the 3 of December of 2016, the State Security Service (SSB) reported
about the elimination of the Baku-based Emin Dzhami Azizagh-oglu, who tried
to blow up the suicide bomber belt near the Bina shopping centre, and on the 25
of November of 2016 - the liquidation of a local resident Ramig Nazir oglu
Ragimov during a special operation in the village of Duztakhirob, who was
named the leader of the militants who fought in other states20.
On the 26 of January of 2017 the State Security Service reported about the
murder during a special operation of an Azerbaijani resident Ojagov Jeyhun
Islam-oglu, whom the security forces called a religious extremist. On the 31 of
January of 2017, the State Security Service reported that, while trying to detain
groups of residents who joined terrorist organizations operating outside Azerbaijan, four suspects were killed and another was detained.
In 2018, an amendment was introduced to the Code of Administrative Offenses of Azerbaijan, according to which individuals, legal entities and government
agencies not participating in the freezing of assets in the framework of combating
the financing of terrorism will be brought to administrative responsibility21.
In this case, officials will be fined in the amount of from 1,500 to 2,500 –
manat, Azerbaijani currency (881-1468 dollars), legal entities - from 15,000 to
25,000 manat (8810-14684 dollars)22.
18
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Georgia in a way of fighting against terrorism and extremism
In the South Caucasus, the terrorist threat from Islamic extremists other
than Azerbaijan is characteristic for Georgia to a certain extent.
In Georgia, in general, with the exception of the Pankisi Gorge, the situation with the threat of terrorism is quite good. Pankisi Gorge is a territory where
Chechens-Kistins live compactly. According to the Global Terrorism Index of
2016 study, Georgia was included in the list of countries with a very low impact of terrorism (1,257 points, 87 out of 163 countries)23.
Terrorist groups in the territory of Georgia began to actively use social
networks for their propaganda 24. At the same time, the very nature of propaganda has changed. In particular, in a video message distributed in social networks in November of 2015, Georgian citizens fighting in Syria called on
Georgian Muslims to attack "infidels" in their homeland. Before, there were
only calls to join terrorists in their war in Syria and Iraq, or to attacks in Russia25.
These calls find some support. In August of 2016, the State Security Service of Georgia reported the disclosure of the case about the preparation of the
terrorist act and the detention of seven people. The detainees were going to
blow up the natural gas pipeline, which receives natural gas from Russia to
Armenia26.
Georgia is making active efforts to combat terrorism. In June of 2015, the
activities of foreign terrorists were criminalized, and criminal responsibility for
inciting terrorism was introduced. These measures followed the amendments of
2014, which imply the imposition of criminal liability for participation in international terrorism and the recruitment of persons with a view to their entry into
a terrorist organization27. Among the measures of the Georgian leadership is
also noted the strengthening of border security and the fight against the financing of terrorism28.

23

Vliyaniye terrorizma na Gruziyuminimal'no, sputnik-georgia.ru, 20.11.2016,
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The Georgian leadership is making efforts to involve the youth of the
Pankisi Gorge in educational and sports programs 29 . It should be noted that
recent measures do not bring special results.
In Georgia, recruitment to international terrorist structures is mainly subjected to two groups that have a traditional Islamic identity. These are ethnic
Chechen-Kistins living in the Pankisi Gorge, and, to a much lesser extent, the
inhabitants of Adjaria (ethnic Georgians, professing Islam). A total of 50 international terrorist militants are from Georgia 30. According to other sources, only
50 to 100 Georgian citizens are fighting in Syria and Iraq 31.
The arrest in June of 2015 of the 37-year-old Imam Ayuf Borchashvili and
three other citizens of Georgia for connection with the IS became evidence of
active recruitment in the Pankisi Gorge. On the 7 of March of 2016 Tbilisi City
Court sentenced Ayuf Borchashvili to 14 years in prison32. As for the rest of the
detainees, all three were found guilty, because having been influenced by A.
Borchashvili, intended to travel through Turkey to Syria to participate in the
terrorist actions of jihadists.
In August of 2018, the State Security Service reported that Malkhaz
Tokhosashvili, a native of the Pankisi Gorge, was detained on charges of association with a foreign terrorist organization, as well as of illegal purchase and
possession of firearms33.
According to the State Security Service for 2017, 30 citizens of Georgia
are fighting in Syria and Iraq in the ranks of various terrorist organizations,
among them both ethnic Georgians and ethnic Chechen-Kistins, who come
from the Pankisi Gorge34.
Conclusion
So according above written, we see that terrorist organizations have recently been active, both in Central Asia and the Caucasus. To combat them, it is
necessary to unite efforts, both organizations operating in the post-Soviet space,
and international organizations.
29
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It is desirable to improve the organizational structure of such an entity as
the Collective Security Treaty Organization to counter the threats of terrorism.
It is possible to form regional CSTO coalitions with other international
structures, such as the SCO, as well as the EU and NATO, to combat the terrorist threat in Central Asia and the Caucasus region.
Incidentally, the same is written in the "military doctrine" of the Republic
of Kazakhstan, which speaks of "expanding cooperation in the military and
military-technical fields" with the United States and the European Union.
But, it is advisable to form coalitions of not individual states, but regional
organizations on the principle of "network interaction" (that is, mainly, through
individual programs), which can increase the flexibility of responding to
threats.
It is very important to fight against the financing of extremist and terrorist
activities. This is one of the main promising areas of international cooperation.
It requires the establishment of broad international cooperation and the rejection of "double standards" in the field of combating terrorism.
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Burzliwe wydarzenia polityczne na Ukrainie od końca 2013 r. spowodowały, że nasz wschodni sąsiad w przeciągu relatywnie krótkiego okresu czasu
stał się obiektem wzmożonego zainteresowania nie tylko światowych mediów,
ale także analityków, dziennikarzy, uczonych. Bliskość geograficzna, związki
historyczne, kulturowe i ekonomiczne, a także fakt, że dwaj polscy sąsiedzi
znaleźli się w stanie niewypowiedzianej wojny niewątpliwie skłania do tego, by
i w Polsce przyjrzeć się głębiej toczącym się współcześnie rozgrywkom geopolitycznym i geoekonomicznym wielkich mocarstw, ze szczególnym uwzględnieniem tej części świata, w której znajduje się i Polska, i Ukraina. Bez cienia
wątpliwości, konflikt na Ukrainie spowodował, że wielka historia znów wróciła
do Europy Środkowo-Wschodniej. Były szef wywiadu wojskowego WSI płk
Krzysztof Surdyk w wydanej w 2017 r. książce zatytułowanej „Konflikt ukraiński w rozgrywkach politycznych” podjął się niełatwej próby zarysowania
rozgrywającej się, niekiedy na naszych oczach, kiedy indziej zaś za kulisami,
wielkiej geopolitycznej gry mocarstw o zwiększanie swoich wpływów i potęgi,
niejednokrotnie kosztem mniejszych i słabszych państw.
Należy od razu zaznaczyć, że wbrew swojemu tytułowi książka nie jest
poświęcona wyłącznie problematyce wojny toczącej się na Ukrainie z mniejszą
lub większą intensywnością od 2014 r. Kryzys ukraiński jest dla Autora jedynie
pretekstem do wnikliwego omówienia geopolitycznej rywalizacji najpotężniejszych państw we współczesnym świecie. Zdaniem Autora wybuch wojny na
Ukrainie jest tylko jednym z wielu przejawów tejże rywalizacji, jednakże z
oczywistych względów szczególnie ważnym dla Polski.
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I tak przykładowo w 2. rozdziale książki omawiane są problemy rywalizacji wielkich mocarstw o dostęp do surowców i morskich szlaków handlowych
w Arktyce, zaś w rozdziale 3. przedstawiono problem toczącej się wojny w
Syrii, która zaangażowała państwa ościenne oraz wielkie mocarstwa. Nawiasem mówiąc, płk Krzysztof Surdyk wystąpił z tezą, że prawdziwą przyczyną
zbrojnego zaangażowania się Federacji Rosyjskiej w wojnę w Syrii jest chęć
zapobieżenia powstaniu gazociągu prowadzącego znad Zatoki Perskiej przez
Syrię i Turcję do Europy, który walnie podważyłby kluczową pozycję Rosji
jako dostawcy błękitnego paliwa do Europy. W analizach zachodnich to wyjaśnienie jest zupełnie niespotykane. Analitycy zachodni najczęściej za przyczyny rosyjskiej interwencji wojskowej w Syrii wymieniają chęć uzyskania karty
przetargowej w negocjacjach Kremla z Białym Domem odnośnie przyszłości
Ukrainy, dążenie do zachowania resztek ostatniego prawdziwego sojusznika
Moskwy w tej części świata, chęć zabezpieczenia jedynej bazy morskiej rosyjskiej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym w Tartus, czy nawet względy czysto prestiżowe albo dążenie do przetestowania i rozreklamowania najnowszych rosyjskich systemów broni w ramach przedziwnej proeksportowej
akcji marketingowej. Płk Surdyk twierdzi jednak, że najważniejszym – choć nie
jedynym – powodem wojny jest gra o przebieg gazociągów z rejonu Kataru.
Jego zdaniem Katar i Arabia Saudyjska pragnęły wybudować przez terytorium
Syrii gazociąg o dużej przepustowości, który prowadziłby do Turcji i Europy i
którym można by transportować pokaźne ilości gazu z Zatoki Perskiej. Prezydent Baszar Asad się na to nie zgodził. Na taką jego decyzję wpłynęły naciski
Kremla, który ewentualność wybudowania takiego gazociągu uznał za olbrzymie niebezpieczeństwo dla przyszłości dostaw rosyjskiego gazu do Europy, a
kontynuacja tych dostaw leży w żywotnym interesie Rosji. Stąd – argumentuje
autor – interwencja zbrojna Rosji mająca nie dopuścić do obalenia zaprzyjaźnionego reżimu Baszara Asada. Trzeba przyznać, że argumenty przytaczane
przez Autora na poparcie tej tezy są przekonujące. Wydaje się, że ta teza
znacznie lepiej wyjaśnia motywy wybuchu wojny i rosyjskiego wkroczenia do
Syrii, niż konwencjonalne i naciągane wyjaśnienia podawane przez zachodnich
analityków. Autor za dominujący proces współczesnej geopolityki uważa usiłowania i dążenia amerykańskiego supermocarstwa do zachowania swojego
hegemonistycznego statusu na świecie. Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki opiera się na doktrynie Wolfowitza. Płk Surdyk przekonuje, że Waszyngton robi co w jego mocy, by nie dopuścić do wyłonienia się w przyszłości mocarstwa, które byłoby w stanie rzucić wyzwanie USA i zastąpić to państwo w
roli globalnego hegemona, przeto stara się podważyć pozycję Chin i Rosji oraz
powstrzymywać te państwa przed ekspansją i wzrostem swojej potęgi, przy
czym podporządkowanie Rosji interesom Waszyngtonu ma być tylko środkiem

S t r o n a | 389

prowadzącym do jeszcze dalej idącego zamysłu powstrzymania rodzącej się
potęgi Chin.
Godne uwagi jest to, iż Autor ewidentnie sięga po źródła zarówno zachodnie, jak i rosyjskie. Niejednokrotnie w toku książki przytacza i porównuje opinie zarówno analityków amerykańskich, jak i rosyjskich. To podejście dążenia
do neutralnego, obiektywnego, pozbawionego uprzedzeń pojęcia i zrozumienia
procesów geopolitycznych XXI wieku jest charakterystyczne dla tej książki i
jej Autora.
Publikacja jest napisana rzetelnie, niemniej jednak w niektórych miejscach
nie uniknięto błędów. Najpoważniejszy, który przytrafił się Autorowi, dotyczy
umiejscowienia strategicznie ważnej rosyjskiej stacji radiolokacyjnej w Mukaczewie. Wbrew temu, co napisano w książce Mukaczewo znajduje się nie w
Donbasie, a na zachodzie Ukrainy. Różnica jest jednak zasadnicza. Niektóre
tezy i hipotezy stawiane przez płka Surdyka są kontrowersyjne. Przykładowo,
płk Surdyk wysuwa hipotezę, iż rozmieszczanie żołnierzy U.S. Army w Polsce
może wynikać z zamysłu kontrolowania europejskiego końca kluczowej odnogi
imponującego chińskiego geoekonomicznego projektu Nowego Jedwabnego
Szlaku. W tym wypadku nie podano jednak dobrej argumentacji uzasadniającej
tę hipotezę. Skądinąd wydaje mi się ona dość karkołomna.
Autor dużo uwagi poświęca w książce tzw. wojnie nowego typu, wymieniając i dogłębnie opisując jej cechy oraz genezę i konsekwencje. Z książki
dobitnie wynika, iż USA zdecydowały się na praktyczne wdrożenie tejże koncepcji, Rosja zaś ze swej strony umiejętnie wpasowała ją do swojej strategii
asymetrycznego odpowiadania na agresywne – z jej punktu widzenia – posunięcia USA. W wojnie XXI w. wielkie mocarstwa, zdaniem Autora, zdecydowanie preferują działania z zakresu wojny informacyjnej i ekonomicznej. W
wojnie nowego typu sił zbrojnych używa się tylko w wyjątkowych przypadkach i w ograniczonym zakresie do punktowych, chirurgicznych uderzeń na
wybrane strategicznie ważne obiekty i rejony (np. wrzynający się w Morze
Czarne Półwysep Krymski). Takie prowadzenie wojny jest bowiem efektywne
kosztowo. Przy stosunkowo niewielkim nakładzie sił i kosztach finansowych
(w postaci obciążenia budżetu) oraz społecznych (w postaci spadku popularności dla rządów) daje możliwość osiągnięcia pożądanych rezultatów. Płk Surdyk
szczegółowo i ze znawstwem opisuje metody, narzędzia i instrumenty wojny
ekonomiczno-finansowej, w której upodobanie znalazł zwłaszcza Waszyngton,
po części ze względu na arcyważną pozycję dolara w finansach światowych, co
daje USA unikalne możliwości i szerokie intrumentarium prowadzenia wojny
ekonomiczno-finansowej. Niewątpliwe ten fragment książki zyskuje dzięki
dużemu wieloletniemu praktycznemu doświadczenie wywiadowcza Autora. Płk
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Surdyk utyskuje, że w polskich rozważaniach strategicznych niewiele miejsca
poświęca się wojnom informacyjnym i ekonomicznym, zanadto skupiając się
na groźbie konwencjonalnego napadu. Polscy politycy, wojskowi i stratedzy
nie nadążają – jego zdaniem – za trendami generowanymi przez USA i Rosję.
Czytając książkę odniosłem wrażenie, że jej Autor przesadnie mocno obawia się wybuchu wojny nuklearnej między Rosją a USA, której mimowolną
ofiarą stałaby się Polska. Rosja bowiem niechybnie już na początku takiego
wysoce hipotetycznego konfliktu przeprowadziłaby uderzenia jądrowe w kluczowe instalacje obronne Stanów Zjednoczonych budowane w Polsce, z bazą w
Redzikowie na czele. Ten scenariusz – jakkolwiek iście potworny pod każdym
względem – wydaje się jednak mi osobiście na szczęście bardzo mało prawdopodobny.
Największą zaletą książki jest to, iż niewątpliwie jest ona wciągająca i interesująca. Drugą wielką zaletą jest fakt, iż jej autor porusza w niej z dużą znajomością problemy, wymiary i zagadnienia, które nawet w publikacjach specjalistów z tego zakresu są rzadko omawiane. Przykładowo, choć jest to bardzo
ważkie zagadnienie, rzadko przy opisywania kulis upadku ZSRS pisze się o
tym, iż główną jego przyczyną było celowe i zamierzone uderzenie ekonomiczne USA, wymierzone w reaganowskie „imperium zła”, w postaci doprowadzenia do drastycznego spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych.
Autor słusznie zwraca uwagę, iż Waszyngton, wespół z kluczowymi swoimi
sojusznikami, dla osiągnięcia celów geopolitycznych manipuluje cenami węglowodorów na rynku globalnym. Niejedno spostrzeżenie autora jest wartościowe – chociażby uwaga, iż sankcje unijne wprowadzone przeciwko Rosji
dziwnym przypadkiem uderzają w te sektory biznesu i w te rosyjskie firmy,
które stanowią konkurencję dla zachodnioeuropejskich korporacji, natomiast
kontrsankcje rosyjskie uderzają przede wszystkim w sektor rolno-spożywczy,
w którym np. polska gospodarka jest stosunkowo wysoko konkurencyjna w
Europie. Trzecią zaletą książki jest podwójne spojrzenie autora na kontrowersyjne kwestie. Autor przytacza punkty widzenia i USA, i Rosji w wielu sprawach, chociażby gdy opisuje kwestie nieprzestrzegania traktatu INF przez oba
mocarstwa. W tym ustępie książki wymieniono skrupulatnie zarówno zarzuty
USA pod adresem Rosji, jak i zarzuty Rosji pod adresem USA. To bezstronne
podejście w polskich publikacjach nie jest wcale powszechne. Polscy analitycy
poprzestają najczęściej tylko na wymienieniu i opisaniu sposobów łamania
traktatu INF przez Rosję, przemilczając działania USA, które też noszą znamiona naruszenia postanowień traktatu.
Podsumowując, po publikację „Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych” warto sięgnąć. Większość tez postawionych w książce jest dobrze
uargumentowana. Książka napisana jest klarownie i jasno, tak więc jest to po-
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zycja, po którą sięgnąć mogą nie tylko akademicy czy specjaliści, ale także
osoby nieszczególnie obeznane z zawiłościami geopolityki. Także tematyka
poruszana w publikacji jest wybitnie na czasie. Jedyną poważną – mojej opinii
– wadą książki jest to, że z niezrozumiałych względów pewne wątki zostały
potraktowane pobieżnie – na przykład opisywanie wojny w Syrii zdecydowanie
skupia się na jej początkowych stadiach. Publikacja zyskałaby, gdyby ten opis
rozwinąć.

392 | S t r o n a

S t r o n a | 393

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2018, Nr 2(11)
DOI: 10.33674/2201825
Leszek SYKULSKI
Polska
KRZYSZTOF SURDYK, KONFLIKT UKRAIŃSKI W ROZGRYWKACH
GEOPOLITYCZNYCH, DIFIN, WARSZAWA 2018, SS. 224
Aneksja Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską w 2014 r. i rozpoczęcie walk na wschodzie Ukrainy stanowi jeden z kluczowych czynników
geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W sposób wyraźny konflikt ten uwypuklił w
świadomości społecznej znaczenie wymiaru przestrzennego polityki międzynarodowej. Przyczynił się także do większego zainteresowania podejściem geopolitycznym w analizie polityki międzynarodowej. Podejście to opiera się na
prymacie badania układu sił i interesów w czasie i przestrzeni, analizie konfliktów hegemonicznych, badaniu rywalizacji o strefy wpływów, kontroli nad
określonymi terytoriami, istotnymi z uwagi na ich zasoby i znaczenie strategiczne (np. dla handlu i transportu międzynarodowego). Warto nadmienić, że
geopolityka jako szkoła badawcza w ramach nauk społecznych, ale także jako
doktryna polityczna jest obecna cały czas od końca XIX wieku w życiu intelektualnym i politycznym najsilniejszych państw świata 1.
Książka Krzysztofa Surdyka wpisuje się niewątpliwie w trend zainteresowania geopolityką, choć należy podkreślić, że autor posługuje się tym terminem intuicyjnie, potocznie, utożsamiając go w wielu miejscach książki z synonimem polityki międzynarodowej. W publikacji zabrakło niestety choćby jednego akapitu, aby zapoznać czytelnika z własnym rozumieniem tego pojęcia,
bądź przywołania jednej z wielu definicji tego pojęcia. To zresztą szerszy problem. Publikacja jest właściwie pozbawiona jakiejkolwiek bazy teoretycznej.
Autor nie tłumaczy głównych pojęć książki takich jak „geopolityka”, „rywalizacja geopolityczna” czy wreszcie „konflikt ukraiński”. Jest duża różnica mię1

Vide: L. Sykulski, Bibliografia geopolityki współczesnej. Wybór (1989-2009), Częstochowa 2014.
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dzy stwierdzeniami „konflikt na Ukrainie”, „konflikt ukraiński” (w domyśle:
wewnątrz ukraiński) czy „konflikt rosyjsko-ukraiński”. Niestety autor nie wyjaśnił czytelnikom konwencji terminologicznej używanej przez siebie.
Brak jasnej operacjonalizacji celu i charakteru książki jest jednym z istotnych uchybień warsztatowych. Niestety we wstępie nie dowiemy się ani do
kogo adresowana jest ta publikacja, ani jakie główne cele przyświecały autorowi. Książka ma recenzenta, jest zaopatrzona w skąpy aparat naukowy i bibliografię, jednak nie sądzę, aby intencją autora było napisanie monografii naukowej. Brak hipotez badawczych, charakterystyki metod naukowych, wyżej
wspomniany nader oszczędny aparat naukowy oraz sam styl narracji sytuują
recenzowaną pozycję w gronie lektur popularnonaukowych. To zresztą żaden
zarzut, choć warto było to otwarcie zaznaczyć na wstępie.
Pod względem kompozycyjnym publikacja składa się z dwunastu rozdziałów. I już na pierwszy rzut oka budzi zastrzeżenie marginalizacja tematyki tytułowego konfliktu ukraińskiego. Zaledwie dwa rozdziały są poświęcone stricte
Ukrainie: rozdział 10. („Ukraina jako element rozgrywki geopolitycznej”) i
rozdział 11. („Unia Europejska w geopolitycznej rozgrywce o Ukrainę”). Przy
bardziej wnikliwej lekturze książki, w tym ww. rozdziałów, należy zaznaczyć,
że temat recenzowanej książki jest mylący. Konflikt ukraiński nie jest bowiem
głównym przedmiotem rozważań autora, lecz same rozgrywki w polityce międzynarodowej. Krzysztof Surdyk w zdecydowanej większości szeroko opisuje
ogólne zagadnienia związane z rywalizacją ekonomiczną, walką informacyjną
czy działalnością tajnych służb. Adekwatny tytuł publikacji brzmiałby raczej:
„Rozgrywki geopolityczne w dobie kryzysu ukraińskiego”. Spora część winy
spada tutaj na wydawcę i brak należytej redakcji tekstu (w tym korekty tytułu).
To, co zasługuje na szczególne uznanie to szerokie spojrzenie autora na
obraz kształtującej się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego.
Opisuje zatem i rywalizację o zasoby naturalne Arktyki, dostęp do surowców
na Bliskim Wschodzie, walkę o wytyczenie nowych szlaków transportowych
na świecie (np. Kanał Nikaraguański), analizuje starcia ekonomiczne czy porusza tematykę wojen nowej generacji, omawiając ogólnie zagadnienia walki
informacyjnej. Popularno-naukowy charakter publikacji wymaga jednak staranniejszego poprowadzenia narracji, która łączyłaby związki przyczynowoskutkowe i wyraźnie tłumaczyłaby zależności między takimi procesami jak np.
plany budowy Kanału Kra w kontekście konfliktu na Ukrainie. Przeciętny czytelnik, nie zaznajomiony szczegółowo z tematyką międzynarodową, będzie
miał problem z powiązaniem szeregu, skądinąd ważnych czynników, z konfliktem u naszego wschodniego sąsiada. A tak mamy do czynienia z dwunastoma
właściwie w pełni autonomicznymi rozdziałami, które nie są w sposób wyraźny
powiązane. Czytelnik musi się domyślać, dlaczego np. zaangażowanie Norwe-
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gii w wyścig zbrojeń w Arktyce ma znaczenie w analizie działań Federacji Rosyjskiej w lutym 2014 r. na Półwyspie Krymskim.
Szerokie spojrzenie na wiele płaszczyzn rywalizacji międzynarodowej
spłyciło niestety sam wgląd w konflikt na Ukrainie. W książce mamy osobną
część poświęconą w całości wojnie informacyjnej (rozdział 8.), jednak próżno
w nim szukać rosyjskich koncepcji prowadzenia operacji informacyjnych czy
zagadnień związanych z tzw. geopolityką informacyjną (forma realizacji
władztwa nad przestrzenią za pomocą instrumentów wpływu informacyjnego).
Nawet w rozdziale 10. poświęconym Ukrainie przeczytamy więcej o doktrynie
Reagana czy Szanghajskiej Organizacji Współpracy, niż o rosyjskich koncepcjach geopolitycznych, wpływie geopolityki na rosyjskie myślenie strategiczne
po 1991 r., czy rozwoju świadomości geopolitycznej rosyjskich elit względem
Ukrainy2.
Książka Krzysztofa Surdyka w sposób zaledwie szczątkowy porusza temat
samego konfliktu na Ukrainie. Geopolityka regionu Morza Czarnego została
przez autora zepchnięta na daleki plan, choć przy tak zarysowanej tematyce,
winna być wyeksponowana. Szkoda, że w ślad za odwołaniami do geopolityki i
próbie podkreślenia jej znaczenia choćby w strategii amerykańskiej czy rosyjskiej, autor nie pokusił się choćby o próbę naszkicowanie głównych nurtów
dominujących strategii geopolitycznych USA i FR. Próba wprowadzenia czytelnika w jedną z głównych koncepcji geopolitycznych, wpływającą po dziś
dzień na działania amerykańskich strategów i decydentów, już na początku
książki spaliła na panewce. W pierwszym rozdziale Krzysztof Surdyk popełnił
kilka rażących błędów merytorycznych w odniesieniu do geopolityki.
Opisując koncepcję Halforda Mackindera błędnie stwierdził, że wyróżnienie Heartlandu przez brytyjskiego geografa nastąpiło w 1904 r. (pojęcie to zostało wprowadzone dopiero w 1919 r., po zakończeniu I wojny światowej) 3 .
Kompletnie niezrozumiały i najeżony błędami jest następujący fragment: Po II
wojnie światowej geopolitycy amerykańscy z N. J. Spykman’em na czele, wykorzystywali logikę rozumowania H. Mackindera do udowodnienia tezy o możliwości zdominowania świata przez tzw. Island World (zewnętrzny półksiężyc),
który utożsamiali z USA. Warunkiem uzyskania hegemoni było osiągnięcie
przez Amerykę przewagi powietrznej i morskiej nad Heartlandem, na przykład

2

Cf. K. Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś, Warszawa
2015; J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką,
ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010.
3
Na łamach książki pt. Democratic Ideals and Reality.
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przez stworzenie globalnej sieci swoich baz wojskowych i dominacji na morzach (s. 14).
Pojęcie World Island (nie Island World) to nie jest w geopolityce „zewnętrzny półksiężyc” (!), tylko „Wyspa-Świata”, nazwa własna, wprowadzona
przez Halforda Mackindera w 1904 r. w odniesieniu do połączonej masy lądowej Eurazji i Afryki. Zaś „zewnętrzny półksiężyc” to inner crescent (lub marginal crescent). Pojęcie to zostało wkomponowane do koncepcji Nicholasa
Spykmana pod nazwą Rimlandu, czyli obszaru brzegowego Eurazji, równoważnego Heartlandowi. Z tej koncepcji wynikała praktyka polityczna Stanów
Zjednoczonych podczas zimnej wojny oraz współcześnie, nakierowana na niedopuszczenie do integracji gospodarczej i politycznej Eurazji. Zwłaszcza na
połączenie ścisłymi więzami polityczno-gospodarczymi państw z obszaru Heartlandu i Rimlandu. Stąd działania mające na celu niedopuszczenie do sojuszu
niemiecko-rosyjskiego, rozbicia ideologicznego sojuszu chińsko-sowieckiego
(manewr Nixona), czy obecne przeciwdziałanie chińskiej inicjatywie Jednego
Pasa, Jednej Drogi, integrującej transportowo i handlowo Eurazję 4. Zatem warunkiem hegemonii USA była i jest wysunięta obecność na obszarze brzegowym Eurazji – Rimlandzie i niedopuszczenie do jego kontroli przez mocarstwa
lądowe. Źle się stało, że autor czy też wydawnictwo nie skierowało książki do
recenzji przez specjalistę z zakresu geopolityki, który z łatwością wychwyciłby
takie podstawowe błędy.
Z jednej strony cieszy fakt, że do geopolitycznej szkoły badawczej zaczyna
odwoływać się coraz większa rzesza osób, w tym badaczy i analityków zawodowo zajmujących się problematyką międzynarodową. Że znaczenie geopolityki w środowiskach doradczych i decyzyjnych najważniejszych krajach świata
zaczyna być dostrzegane w Polsce. Jednak uczciwie należy przyznać, że widać
ogromną różnicę w publikacjach poświęconych geopolityce pisanych przez
oficerów sił zbrojnych i tajnych służb w krajach takich jak Włochy, Francja czy
Rosja w stosunku do naszych rodzimych autorów. Kilkudziesięcioletnie zaległości w badaniach choćby tylko zagranicznej myśli geopolitycznej w Polsce,
leżą u podstaw braku zrozumienia polskich elit politycznych oraz ich zaplecza
doradczego i analitycznego głównych trendów i procesów politycznych współczesnego świata. A także roli, jaką geopolityka pełni od końca XIX wieku w
kształtowaniu celów i strategii głównych mocarstw świata.
Mimo szeregu wyżej wymienionych zastrzeżeń, po książkę Krzysztofa
Surdyka warto sięgnąć. Każdy bowiem jej rozdział, jako autonomiczna całość,
daje ciekawy i zwięzły ogląd wybranych, często nieoczywistych, a istotnych
zagadnień współczesnej polityki międzynarodowej.
4

Vide: J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016.
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POLEMIKA Z LESZKIEM SYKULSKIM DOTYCZĄCA RECENZJI
KSIĄŻKI „KONFLIKT UKRAIŃSKI W ROZGRYWKACH
GEOPOLITYCZNYCH”
Poproszono mnie, abym w ramach polemiki ustosunkował się do recenzji
mojej książki „Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych”, przygotowanej przez pana dra Leszka Sykulskiego. Recenzja jest niezwykle krytyczna i
w zasadzie oprócz kilku ogólnych stwierdzeń o wartości poszczególnych rozdziałów, deprecjonuje wartość publikacji. No cóż, jak zwykle to czytelnik ma
prawo do ostatecznego osądu. Korzystając jednak ze stworzonej mi przez redakcję Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem możliwości postanowiłem
ustosunkować się to tez wyrażonych w recenzji.
Recenzent zarzuca publikacji szereg braków. Pomimo iż cały rozdział poświęcam wojnom informacyjnym twierdzi, że brakuje mu w niej zagadnień
związanych z geopolityką informacyjną. Ponadto wg recenzenta publikacja powinna rozwinąć temat wpływu geopolityki na rosyjskie myślenie strategiczne po
1991 r., czy rozwoju świadomości geopolitycznej rosyjskich elit względem
Ukrainy. Brakuje w niej również zagadnień związanych z geopolityką Morza
Czarnego i szczegółowego opisu samego konfliktu na Ukrainie itp. Recenzent
sugeruje nawet, że tytuł publikacji jest niewłaściwy (faktycznie tytuł był wielokrotnie dyskutowany i uzgadniany z wydawnictwem).
Odnoszę wrażenie, że w swojej recenzji dr Sykulski przedstawił swego rodzaju wzór, według którego powinienem napisać swoją książkę, a która powinna mieć kształt monografii lub pracy naukowej z zakresu geopolityki. Tymczasem, chciałbym oświadczyć, że książki w kształcie, w jakim proponuje mi recenzent, nigdy nie zamierzałem napisać. Rzeczywistym celem jej napisania, co
wyraziłem jasno we wstępie, było rzucenie więcej światła na mechanizmy rządzące współczesnym światem, o których wiemy przerażająco mało, w oparciu o
własną wiedzę i liczne materiały analityczne i faktograficzne (ponad 100 pozy-
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cji literatury). Użycie w tytule książki słowa „geopolitycznych” nie oznacza, że
książka ma się mieścić w nakreślonym przez recenzenta szablonie.
Z recenzji dowiedziałem się również, że publikacja pozbawiona jest jakiejkolwiek bazy teoretycznej, co recenzent uzasadnia brakiem tłumaczenia
przeze mnie takich pojęć, jak „geopolityka”, „rywalizacja geopolityczna” czy
„wreszcie konflikt ukraiński”. Co prawda nie słyszałem o tym, aby autor był
obowiązany tłumaczyć, pewne intuicyjnie rozumiane pojęcia, ale dla porządku
sięgnąłem po znaną publikację Zbigniewa Brzezińskiego, z zakresu geopolityki
„Wielka Szachownica”, aby zobaczyć, jak robią to najlepsi. Jakoś nie znalazłem w niej ani definicji, ani tłumaczenia powyższych kwestii, chociaż autor
używa ich w wielu kontekstach.
Recenzent zarzuca mi również brak jasnej operacjonalizacji celu i charakteru książki. W tym przypadku odnoszę wrażenie, że dosyć pobieżnie przeczytał moją książkę, ponieważ cel, jaki przyświecał jej napisaniu został sformułowany już we wstępie i na początku I rozdziału. Tam również określono (cytując
słowa Johna Sawersa byłego szefa MI-6) kryzys na Ukrainie, jako symptom w
stosunkach Rosji z Zachodem, a nie istotę problemu. Z tego też powodu zasadnicza część książki poświęcona jest rozgrywkom głównych graczy na arenie
międzynarodowej, których zrozumienie może pomóc we właściwym (oczywiście w mojej ocenie) zrozumieniu konfliktu ukraińskiego. Mam nadzieję, że
poprawnie użyłem wyrażenia „konflikt ukraiński”, bo recenzent uważa, że jest
duża różnica między stwierdzeniami „konflikt na Ukrainie”, „konflikt ukraiński” itp.
Na zakończenie chciałbym się jeszcze odnieść do kwestii szczegółowej
kilku rażących błędów merytorycznych w odniesieniu do geopolityki, jakie w
ocenie recenzenta popełniłem w rozdziale I. Pierwszy zarzut dotyczy daty wyróżnienia Heartlandu przez H. Mackindera. Poniżej przedstawiam dwa teksty
dot. tej kwestii: cytat z recenzowanej książki i tekst autorstwa recenzenta:
- Dla swego rodzaju przypomnienia, a dla mniej obeznanych z geopolityką – uświadomienia, zacząć należałoby od H. Mackindera, który w
1904 roku stworzył pierwszą geopolityczną regionalizację świata. Mackinder uważał, że masa lądowa i ogromne zasoby naturalne i ludzkie
tzw. Heartlandu /część Eurazji - Rosja, Europa Wschodnia, Azja Centralna, Kaukaz i Chiny Zachodnie/ predysponują go do odgrywania decydującej roli w historii i rozwoju geopolitycznym świata. (s. 13 -14 recenzowanej książki).
- Kluczową koncepcją, którą stworzył była teoria potęgi kontynentalnej,
zwana potocznie koncepcją Heartlandu. Koncepcja ta ewoluowała
przez lata, stąd jej rozwój i prezentację przedstawia się w trzech etapach. Po raz pierwszy Halford Mackinder wyłożył swoją teorię w
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kwietniu 1904 r. w artykule pt. The Geographical Pivot of History
(„Geograficzna oś historii”) na łamach pisma „Geographical Journal”. Stworzył wówczas swój własny geopolityczny model przestrzenny
globu ziemskiego. (Leszek Sykulski, GEOPOLITYKA. Skrypt dla początkujących).
Przedstawiając skrótowo, na potrzeby książki, koncepcję Heartlandu H.
Mackindera, nie wnikałem oczywiście w szczegóły dotyczące historii jej powstawania. Istotna była data powstania samej koncepcji, co jak przyznaje recenzent nastąpiło w 1904 r. To, że sama nazwa Heartland powstała później, jak
widać nie przeszkadza recenzentowi, aby stwierdzić w swojej książce, że koncepcja zwana potocznie koncepcją Heartlandu …po raz pierwszy wyłożona
została w 1904 r.
Drugi „rażący” błąd dotyczy pojęcia World Island (nie Island World), które wg recenzenta w geopolityce nie jest „zewnętrznym półksiężycem” (!), tylko
„Wyspą-Świata”, nazwą własną, wprowadzoną przez Halforda Mackindera w
1904 r. w odniesieniu do połączonej masy lądowej Eurazji i Afryki. Tymczasem cytowane przeze mnie w książce pojęcie Island World (nie World Island),
które przytaczam za M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o
geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003, oznacza: zewnętrzny półksiężyc (ang. Outer Crescent), czyli Świat Wysp (ang. Island World) i Ocean
Światowy, w skład którego wchodzą obie Ameryki, Australia i Japonia. W dużym uproszczeniu cały bój toczy się o to, że wg recenzenta (a także innych
autorów) Heartland utożsamiany jest z World Island (Światową Wyspą), w jej
otoczeniu znajduje się Inner Crescent, a dalej Outer Crescent. Wg cytowanych
przeze mnie autorów również mamy Heartland, do którego „przylega” Inner
Crescent, a dalej Outer Crescent, który z kolei nazywają Island World (Światem Wysp).
W sumie mamy więc ten sam obraz geopolityczny świata, tylko niektóre
jego elementy są nieco inaczej nazywane. Rozumiem, że to, co i jak zostało w
geopolityce teoretycznej nazwane, ma ważne znaczenie, ale z pewnością głównie dla teoretyków-geopolityków. Dobrze by było, jednak, aby główne kwestie
między sobą uzgadniali. Dziwić może, że recenzent cytując w swoich pracach
Kompendium Boczwarowa i Suliborskiego, nie zauważył różnic w nazewnictwie, które teraz określa, jako „rażące błędy”.
No, ale to są z pewnością kwestie poważnych dociekań naukowych. Tymczasem realna polityka i tzw. geopolityka stosowana pozostaje dla nas śmiertelników, w tym byłych polskich oficerów sił zbrojnych, niedorównujących
poziomem tym w krajach takich jak Włochy, Francja czy Rosja.
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