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Abstrac t  Organizational, governmental structures and institutions have always been guided by es-
tablished policies which are expected to foster development. Policies have not been stag-
nant and there abounds occasions where slight or major adjustments were made to existing 
policies with the aim of achieving increased value and development. Unfortunately, the 
reforms made by Governor Aregbesola in the years 2011–2018 in the Osun state education 
sector brought disagreements rather than progress. There have been divergent views on the 
intention and prospect of the reform to achieving the desired end. Using the historical and 
analytical approach, the paper seeks to investigate the reforms made and also to point out 
the lapses of these reforms. However, findings indicated that the reforms, though have their 
gains, they were largely retrogressive. The paper, thus, concluded that the reforms only 
came to disrupt the peaceful process of the existing policy which was in place.
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Introduction
Change remains the only constant phenomenon in life and it occurs across facets of life and 
activities. It is not new today that policies guiding the activities and operations of governmental 
and private institutions are often reviewed from time to time. This periodic review and reforms 
are often informed by certain reasons in an overall attempt to improve institutional functioning. 
Reforms usually refer to a major change which involves attempts to upgrade and improve system-
ic performance with an eye on future sustainability (Berman, 1995). However, while reforms 
take place in national sectors like the healthcare or social policies, this research confines itself 
to policy reforms in the education sector. Education remains the catalyst for sustainable societal 
development as it results in substantial and meaningful change (Babalola, Ademola, Okediran, 
Ajani, Adedeji 2006; Ogundare, 2005; Fadipe, 2005; Folutile, 2004). In fact, Burch (2006) asserts 
that education is necessary and plays a direct and intrinsic role in the development. This is be-
cause it affords people a chance to live a better life. Just like every other sector, certain policies 
guide the educational operations in every nation-state in the world and the quality of these poli-
cies coupled with long term development vision of the policy makers determines the effective-
ness of the education sector.

Policies guiding education in Nigeria were launched in 1977. They aimed at some cardinal 
points, such as national efficiency, national unity, self-realization, social, cultural, economic, po-
litical, scientific, and technological development. The structure of Nigeria education system since 
1985 includes the pre-primary or kindergarten education, usually taken by kids of 3−5 years, the 
primary education, usually taken by children of 6–11 years within 6 years, the secondary school 
education which last for normally for 6 years in between two halves, the junior and secondary 
school, and 4–6 years of higher studies in universities, polytechnics, colleges of education and 
other tertiary education institutions. This is called 6–3–3–4 system. It is good to know that this 
6–3–3–4 system was in place in virtually all the states in Nigeria including Osun state until Go-
vernor Aregbesola assumed office and altered the policy.

On 7 and 8 February 2011, Governor Aregbesolaled government held an education sum-
mit at Osun State University. At the summit the government introduced new education policies 
as well as made some adjustments in Osun state educational policy. However, it is important 
to note that though reforms involve deliberate efforts to pursue policy change, the resultant 
effect is unpredictable, the educational policies introduced by the Government of Ogbeni Rauf 
Aregbesola seem to have resulted in debates, arguments, and have brought about certain crit-
icisms. The reforms on their own are in one way or another problematic and have stagnated the 
development of the state education. What were the reforms made in the Osun state education 
sector in the years 2011–2018? Why the reforms and their implementation were necessary? 
What are the gains of the reforms? And what is the position of critics on the reforms? These 
questions framed the structure of the study. The article thus gives a detailed analysis of the 
reforms made by Aregbesolaled government, explains their reasons and attempts not to leave 
behind the lapses. A qualitative methodology was adopted, using historical and analytical 
approach to secondary data sourced from books, Internet, newspaper, journals, reports, and 
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other archival materials. The study provides insight into the historical background of educa-
tional policy in Nigeria and makes an explicit analysis of the reforms introduced in the Osun 
education sector.

Literature review
Conceptualizing subject matters has often been problematic in social science research. We 
often have conflictual and several meanings to concepts which frequently are premised on 
different environment and perspectives of authors. However, reviewing major concepts like 
policy, education, and related concepts remains important in the build-up to this study. In pub-
lic administration, policy reform is not a new subject matter and has often received attention 
from authors.

Policy refers to operational directives that guide lines of action (Dror, 1968). Peter (1972) 
opined that policy represents non-permanent precepts as to how tasks should be carried out. To 
him, it has its own goals and is often implemented as a due process. Peter observes further that 
the concept is linked to organizations, groups, private sector, individuals, and government. Pres-
idential executive orders to co-operate with privacy policies can be expressed as policy. It also 
refers to chosen pattern of action by the government to solve problems or the way in which the 
courses of action for achieving the appropriate goals are determined. It includes taxation, regu-
lation, expenditures, information, statements, legal requirements, and legal prohibitions among 
others. However, policies are often communicated through policy documents, laws, given prece-
dents, and correspondence.

According to Ritzer (2012, pp. 105, 106) “Education refers to art of acquiring intellectual, 
physical and moral wherewithal for proper functioning of individual in the society”. It is the 
process by which the young acquires needed skills, values and knowledge which are necessary 
in a society (African Encyclopedia, 1974, p. 181). Education is antonymous to illiteracy while 
development is antonymous to poverty. Thus, poverty and illiteracy are Siamese twins that 
cannot be separated wherever they are found but with education people can acquire skills to 
help themselves out of poverty and into prosperity (Centre for Global Development, 2002). 
Osokoya (1987) opines that education is unique in its own way of inducting members of so-
ciety. Education is an instrument of initiation into pattern of activities and conduct that are 
worthwhile. It involves rational thought, processes, and utilization of worthwhile things during 
the lifespan development of individuals. An educated person must have broad and deep know-
ledge and understanding of a thing which is capable of raising the status of his society or state 
(Obidi, 2005). However, Aghenta (2001) categorized education into two types: the informal 
and the formal education. The former is a lifelong education initiated by the family, environ-
ment, and peer group which results in the acquisition of knowledge of local traditions. There 
is no systematic learning method nor is there a syllabus. An individual continues to learn from 
daily life experiences, observation, and imitation. The latter type is acquired in schools and it 
is based on systematic method of teaching. In this, government is constantly faced with task of 
drawing up policies to guide the operations of education. However, these policies look after the 
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qualifications of students and teachers by giving them the precepts that determine students’ ac-
tions, their workloads, their conditions of service, student certification and graduation. Osokoya 
(2003) comments that policy implementation in the education sector should target how people’s 
life can be made better. Good education policy must therefore cater for the needs of people in 
the society, it must be able to solve societal problems, reduce community pressure, and simplify 
complexities. The formulation of education policies may arise from public opinion, certain ob-
served deficiencies that affect the nation in the area of development and productivity, and it also 
may be influenced by or reflect some recognized and accepted international opinions. However, 
formulation of education policy in a developing country like Nigeria may be greatly influenced 
by the ideology of cultural authenticity. While other sectors seek to do better at achieving their 
goals, the education sector should not be left behind in the race. Thus, concerned stakeholders 
should pursue speed in bringing about change instead of waiting for it to happen naturally 
and improve it by artificial means (Caiden, 1968). Saint-Martin (2000) observes that reform 
in public administration is often instigated by new government in power, a political party, and 
parliamentary committee, a commission of inquiry, art of lobbying, users association, the me-
dia, and some other political stakeholders. He observes further that reform in whatsoever form 
target objectives concerning improvements to public life, eliminating corruption, increasing 
representativeness and accountability, and limiting nepotism and patronage.

Theoretical review
In a political system, public policy runs through a set of interrelated units. The Osun educational 
policy reform can be captured within the framework of forces interacting to produce results or 
decisions which either earn people’s support or goes back into the system as an unsatisfying out-
put. However, the systems theory is relevant in providing an insight into the processes involved 
in the policy reform.

Easton (1965) observes that political system is composed of several units working together 
to make authoritative decisions. He is known for the use of a paradigm of biological system in 
explaining the structure of a political system. To him, the body system of the living beings consist 
of sub-systems interacting to ensure the well-being of the whole body. As such, the public policy 
is the response of the political system to forces brought to bear on it from the environment. The 
systems theory can be better understood by considering its important elements. One of its im-
portant elements is the concept of system which represents a set of independent yet interrelated 
interactive forces that aims at converting the demands in the society into operational policy hav-
ing gained popular support. The uniqueness of systems lies in the co-operative nature of their 
units. Another element are inputs which refer to the forces generated in the environment that af-
fect the political system. An input usually consist of popular demands which represent shades of 
interest of groups and individuals which in most cases arise from the inadequacies of the actions 
undertaken by the government in the environment to provide basic life enhancing policies. Sup-
port represents the obedience of people to existing laws which is premised upon the popular 
acceptance of the output (decisions). It might take a form of paying taxes. Inputs are generally 
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processed by the conversion box after which decisions are made from varieties of inputs. These 
decisions subsequently become policies which are called the output. However, policies made are 
allowed to go back into the system through the mechanism of feedback. Feedback can come in 
the form of popular criticisms or acceptance which is expected to make room for better future 
policies. According to Anderson, cited in Anifowose and Enemuo (2008), feedback indicates that 
public policies (or outputs) may subsequently alter the environment and the demands generated 
therein, as well as the character of the political system itself.

The systems theory is a dominant paradigm in the orthodox theorizing about public policy 
and provides a convenient umbrella for capturing the complexity of the policy making process. It 
is to that extent a valuable tool for organizing our inquiry into the causes and consequences of 
a governmental action. To this end, the systems theory is important in the general build up to 
this research.

Introducing Osun state
Osun state was created as a product of collective pressure mounted on the federal military gov-
ernment over a long period of time by the founding fathers. The modern Osun was created in 
1991 from a part of the old Oyo state. The state derived its name from the river Osun, the vene-
rated natural spring that is the manifestation of the Yoruba goddess of the same name. Colonel 
Ajiborisa served as the first military administrator of the new state between August 1991 and 
January 1992, and handed over the power to Alhaji Isiaka Adeleke who served as the first execu-
tive governor following the election conducted under the zero party system. The state’s current 
governor is Adegboyega Oyetola (Osun.gov.ng).

Osun state is an inland state in south-western Nigeria with its capital in Osogbo. The state 
covers an area of approximately 14,875 sq/km bounded with Ogun, Kwara, Oyo, and Ondo states 
in the South, North, West, and East, respectively. The state has had 30 local government areas 
and 1 area office until March 2017, when additional 30 local council development areas and 
5 administrative offices were created (Osun.gov.ng). It is home to many Nigeria’s most famous 
landmarks, including the campus of Obafemi Awolowo University, one of Nigeria’s prominent 
institutions of higher education.

Osun state is known for having the second highest literacy rate in Nigeria, with around 
80 percent literacy rate as of 2012. In 2018, Osun state has 1,277 public elementary schools, 7 
schools for special needs, 1 secondary school for special needs, 236 middle schools for students 
within the age range of 10–14, 121 high schools, 9 technical colleges, 2 colleges of education, 
1polytechnic, 1 college of technology and 1 State University which has six campuses in the six 
zones of the state. The roles of individuals and organisations in the development of education in 
the state of Osun cannot be over-emphasized as the state has 763 private nursery schools, 1163 
private nursery and primary schools, 416 private secondary schools, 5 private colleges of edu-
cation, 7 private polytechnics, and 8 private universities. The major sub-ethnic groups in Osun 
state are Ife, Ijesha, Oyo, Ibolo, and Igbomina. People of Osun state practice Christianity, Islam, 
and an ancient traditional religion.
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Analysis of the reforms 
From 2011 to 2018, Osun state government led by Governor Aregbesola introduced new edu-
cational policies and made major reforms in the Osun state education sector. The reforms 
include: the restructuring of education administration, Osun school reclassification, school 
feeding scheme, school infrastructure developmental programme, standard uniforms for Osun 
state public schools, introduction of Opon-imo (tablet of knowledge), and an adjustment in 
curricular activities.

Restructuring of education administration
Vanguard (2014) reported that the educational reform in Osun state involved restructuring the 
administrative section of the sector. It had been said that new administrative process and op-
erations are needed for the success of the reform. Thus, the state government created specialized 
bodies to see to the welfare and management of schools. The state government made room for 
three districts that shared power and functions with the state teaching service commission. These 
districts were to help the commission in seeing to the well-being of teachers and non-teaching 
staff. However, these districts are expected to gear the new policy that seeks to address manage-
ment problems in public schools and they are headed by a Tutor General.

Teachers Establishment and Pension Office (TEPO) was organised and given power to en-
force adequate payment of teachers remunerations, incentives, allowances, and to ensure pay-
ment of pension for retirees from the Osun public schools. The state Universal Basic Education 
Board was also strengthened to ensure free and compulsory education. However, strengthe-
ning of these agencies through the reform produced more grants and subventions for the public 
schools. The total amount of grants jumped from 7.4 million a year to 424 million a year (Areg-
besola, 2014, reported by Daily Independent, 2014).

Osun school reclassification
The administration reclassified the national 6–3–3–4 system into 6–3–3 system. In the regroup-
ing, a middle school cadre was established and students who belong to this cadre are to use 
the last two years of the three years of junior secondary school. However, children of 6–9 years 
were to be in the elementary school, those aged 10 –14 in the middle school, and aged 15–17 in 
high school. The elementary school was conceived as a neighborhood school, located not far from 
pupils home; the middle school was to be sited two to three kilometers from where pupils live. 
The high school students are believed to be older and capable of transporting themselves to and 
fro, and for this reason the high school was sited further away. This corroborates Aregbesola’s 
statement as reported by Premium Times (2013): “We are changing from the traditional primary, 
junior secondary, senior secondary to elementary, middle school, then high school. Then, you 
leave to a world of your own, assessing and evaluating your own autonomy and strengthening 
your independence”. However, the government made plans to provide discount on the school 
buses charges to make it more affordable for the students.
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School feeding scheme
This scheme was launched in Nigeria in 2005. It failed to receive adequate attention in Osun state 
until Ogbeni Rauf Aregbesola came into office and initiated the scheme in the state educational 
reforms (Osun State Ministry of Education, 2014). In this reform, the government embarked on 
providing nutritious meal for the pupils in the elementary schools to aid their learning. Yunu-
sa (2012) observes that the scheme is to be supervised by the commissioner for education and 
the deputy governor’s office. This corroborates Shaka Mommodu’s assertion that there has not 
been proper utilization of resources available for the feeding scheme over the years. This meant 
that food vendors were properly employed and were given customised uniforms. However, the 
reform in this regard is meant to boost agriculture in the state as well as providing employment 
for people in local areas that form catchment areas for the elementary schools. The food vendors 
are to be paid as and when due and the State Secretariat ensures a nutritious and balanced diet is 
given to pupils. However, the government promised to extend this policy to the other cadres if it 
is buoyant enough.

School infrastructure development programme branded O’school
Yejide (2013) reported that one of the notable educational reforms of Aregbesola is the massive 
renovation of weak learning structures. This can be confirmed in Aregbesola’s statement after 
the education summit in 2011: “The school buildings are already collapsing. We have no option 
but to clear the debris and weak structures to build functional infrastructure for education” (Pre-
mium Times, 2013). The governor embarked on putting up competitive structures which are in-
ternationally recognised. The school structures are equipped with dining hall, standard toilet 
facilities, reception areas, library, recreation center, beautiful lawns, computer laboratory, porta-
ble water supply system, and Wi-Fi facilities. Yejide (2013) reports further that the architectural 
masterpieces of Osun model schools can rarely be found in other public schools in Nigeria as 
Aregbesola uttered at the commissioning of the schools: “We have state of the arts school with 
quality finishing”.

However, it is an extension of the reclassification programme as there were plans to build 
100 model elementary schools, 50 middle schools, 26 high school. The motive was not to incon-
venience communities and missions. It was rather to utilise the resources of the state in the most 
effective and productive way.

Standard uniforms for Osun public schools
The Punch (2016) reported that Aregbesola introduced a common school uniform in his 

educational reforms. Sina Fadare in his reports in The Nation (2014) also observes that the gov-
ernment was ready to initiate the use of common uniforms for all public secondary schools in 
the state. He said further that the uniform is bought by the parents but the model of sewing is pro-
vided by the government through the schools as the rules must be followed. The idea behind this 
policy is to create a common uniform for all public school students. Beyond this, the policy was 
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to give fashion designer opportunities to be involved in the process and to employ allied artisans 
in the production of the school uniforms. Culture-fired indigenous and standardized uniform for 
750,000 public school pupils, which the Omoluabi Garments Factory tried, has received interna-
tional commendations from UNESCO.

Introduction of Opon-imo (tablet of knowledge)
The Opon-imo (tablet of knowledge), a technological tool to aid learning, has been said to be the 
most notable part of the reforms in the Osun state education sector. As Proshare (2013) observes: 
“The addition of Opon-imo to our education is another turning point in the public school system 
in the state of Osun”. The Punch (2016) observes that the electronic gadget contains varieties of 
textbooks of subjects taught in the secondary school, virtual class lessons, as well as 40,000 past 
questions for WAEC and tertiary education matriculation examinations. The tablet consists of 
hardware and software elements which provide for students a background in information tech-
nology. Opon-imo is light in size and portable for users to use in any position. The Oponimo 
not only contains textbooks for learning. The religious and cultural instructional materials such 
as Bible and Quran were also integrated in the gadget. This is to keep the pupils well informed 
about the Yoruba culture and provide equal opportunities for the multi-religious state. The state 
government provided the Opon-imo for free to students in the high school.

Introduction of Marshals for effective monitoring
This is one of the attractive features of Osun educational reform. In an attempt to have an effec-
tive educational system, Governor Aregbesola made a rule which prohibits students from roaming 
around the streets during school hours. To implement this policy he instructed special Marshals 
to apprehend students found wanting. The Marshals are to hand over the apprehended students to 
their parents and ensure such students are taken to nearby school for immediate enrolments. Yeji-
de (2013) reports that the policy has had an impact on the enrolment of students in Osun state and 
today students do not have the confidence to roam the street during school hours.

The reasons for the education reforms in Osun state (2011–2018)
The reforms carried out in the Osun state education sector were informed by the observations 
regarding the problems of this sector, made at the summit held on 7 and 8 February 2011 at Osun 
State University, Osogbo. The meeting was chaired by Professor Wole Soyinka and the summit 
aimed at improving the quality of education in the state, resolving education crisis, establishing 
better funding system, curricular implementing of functional and entrepreneurial education and 
special education, as well as the language of education. According to Aregbesola, the reforms 
were necessitated by the decay in the school infrastructure, funding system, high fees in ter-
tiary institutions, poor performance of Osun students in both internal and external examinations, 
among others. However, he maintained that the policy does not seek to impress but to produce the 
complete child, youth, and ultimately a complete citizen in learning and character.
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Gains of the education reform in Osun state (2011–2018)
The reforms attracted the attention of the world agency for education (UNESCO) such that the body 
sought to adopt the learning aid system. The interest was confirmed when the agency expressed 
its satisfaction with the device in a letter addressed to the state government on 15 November 2014. 
In an attempt to boost productive learning activities, the agency asked for the permission from the 
state government to replicate the device (Opon-imo) as part of its programme in Nigeria. Attention 
was drawn by the agency to the moralistic, ethical, and informative features of the device which 
corroborate the UNESCO’s objective to promote open access to quality education in the country. 
Also, the performances of students have soared high in competitions as revealed by the Osun Min-
istry of Education. For example, in the West Africa School Certificate Examinations performance 
rankings, Osun moved from 34th to 18th position in 2011 and to 8th position in 2012. However, the 
agency expressed its willingness and readiness to partner with the state government to boost adult 
education which involves building a regional teachers institute in the state (Aregbesola, 2014).

Criticism of the reforms
Critics alluded that more damage than benefit was caused to the Osun state education sector in 
the implementation of the new policies. According to Omisore (2014), the overall reform had neg-
ative effect on the state education sector and has rather disrupt the existing working education 
system in the state.

Firstly, critics assert that the education policy confusion was initiated with schools reclassifi-
cation and consequent merger. The weak reason given is that the policy aids effective learning of 
the younger and older ones in the school. However, the reclassification and merger of classes was an 
act of disrespect to the national policies on education. The new policies initiated were untested and 
have negatively affected quick accessibility of schools to teachers and pupils and have reduced the 
effectiveness of teachers distribution in the state. This reclassification not only changed the class 
bands in schools, but also reduced the relevance of existing teaching materials and complement 
teachers skills in each merged educational institution. Aregbesola attempted cooking pepper and 
oranges in one pot and this action was met stiffly with expression of displeasure from the stake-
holders in the state in a form of protests and unrest. It instigated religious unrest in schools and 
waywardness got on the increase among students. Realnews (2013) report that stiff resistance rose 
against the reforms. “Christian Association of Nigeria has protested against the attempted merger 
of Muslim students wearing hijab with the Christian students under the new educational policy in 
the state”. According to Realnews, church leaders in the state saw the policy as a threat to Christian 
heritage in the state. Critics maintained that the poorly-conceived policy brought hardship on stu-
dents such that most students had to go to school on foot. The Provision of school buses would have 
been a relieve, but the government failed to keep to its promise of providing buses for the schools.

Another criticism levelled against this reform is that it has robbed schools of an important 
source of pride and identity which the state has enjoyed since it was part of the defunct West-
ern Region. Critics maintained that it remained unclear what educational lessons or evidence 
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informed the policy of common uniform. Schools identities looked the same and every student 
looked the same. This policy no doubt opened the door to miscreants who now parade the streets 
in Aregbesola’s common uniform, wreaking havoc because of the confidence the anonymity this 
common new uniform policy offered to them. In the same vein, by the introduction of common 
uniform, thousands of fashion designers were denied their major sources of income as the uni-
forms are to be sewn by the government factory. Moreover, students purchased the uniforms at 
high price. Government not only monopolised the sewing of the uniforms, but monopolised their 
distribution, thereby creating more difficulties for parents who are truly struggling to provide 
sound education for their children in trying economic times.

Adeyemi (2013) asserts that for about two years of implementation, the number of students 
that had Oponimo in their hands were very few. 15,000 tablets have only been received as against 
the 150,000 pieces promised to be distributed by the state government. To him, the hidden idea 
behind the initiation of the gadget was a calculated attempt to embezzle public funds by the gov-
ernment. It has therefore been said that there were too many abstract distributions which were 
never real. However, Omisore (2014) observes that the defect and clearly cynical aspect of the de-
vice is the fact that the contents are such that any student who relies on the device for any external 
examination is unlikely to do well because most questions prepared for nearly all subjects were 
poorly constructed and invariably bore obviously wrong answers.

According to him, examples include: Mathematics (for SS1 candidates), where chapter 1 is 
titled “Number base system” and questions provided are either wrongly stated or the answers sup-
plied are equally wrong. Chapter 2 is titled “Modern Arithmetic” and diagrams are referred to by 
first and second question which are not in the device under this chapter. In fact, some of the ques-
tions in the chapter do not correlate with the modular arithmetic. Same applies to chapters 3 and 4. 
Many topics that the students are meant to learn in the mathematics curriculum were left out. In-
complete questions are many in the device and there exists major repetition of questions for the 
three senior classes. In fact, many mistakes are also been spotted in the composition of English lan-
guage as questions were not properly conceived and constructed. Omisore (2014) observes that the 
ill-conceived questions and tenses are capable of making a perceived educated person uneducated.

English language questions were equally fraught with errors such as wrong spelling of 
words, wrong answers, poorly constructed questions, etc. The tablet supplied to Osun schools by 
the government has the capacity to misinform the users rather than fulfil its educative purpose. 
As a parent, Omisore (2014) reported that he feels sad that a government in a democracy can 
introduce such a poisonous device to its own students. This clearly reveals that efforts were not 
made to make the questions error free before the distribution of the device. It is rather confusing 
than educative, and the motive of the initiators of the device is being questioned.

Conclusion
In this article, concerted effort was made to discuss the reforms carried out in the Osun state ed-
ucation sector by the government of Ogbeni Rauf Aregbesola within the timeframe of 2011–2018. 
Whether on the ground of pecuniary gains or sincere visionary leadership, reforms are bound to 
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be made in a political, socio-economic system especially in the third world societies where conti-
nuity is hardly appreciated. However, the impacts of the reforms on individuals making up a sys-
tem suggest the original intent behind policy reform and reveal the intellectual capacity of the 
policy makers. The educational reforms discussed in this study were necessitated by the decay in 
the schools infrastructure, funding system, high fees in tertiary institutions, poor performance 
of Osun student in both internal and external examinations, among others. Despite reorganizing 
the education administration of the state, the reclassification of schools, new infrastructure, in-
troduction of Opon-imo and the use of common uniform, critics maintained that the reforms 
was largely for selfish gains and brought backwardness and hardship on teachers, students, and 
even parents. However, we must be reminded that this study focused not on judging the reforms 
but organized itself through concerted effort to point out the reforms, the achievements, and the 
criticisms. Though the reforms earned the recognition from UNESCO such that they approached 
the state government seeking to adopt the e-learning device created by the Rauf Aregbesola ad-
ministration, Opon-imo (tablet of knowledge), and to institute a new advanced adult education, 
critics were quick to point out that the reforms are no better than the existing educational set up. 
However, since there’s no perfect policy, efforts are being made by those at the helm of affairs 
to improve institutional functioning and it is through the instrumentality of reform that this is 
achieved.
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Abstrak t Celem artykułu było przedstawienie procesu wyludniania się fińskiej Laponii na tle ca-
łej Finlandii i Unii Europejskiej. Przeanalizowane zostały również możliwe skutki tego 
procesu. Badania zostały przeprowadzone na podstawie oficjalnych danych statystycznych 
dotyczących demografii Finlandii oraz prognoz demograficznych opracowanych przez fiń-
skie instytucje naukowe. Wyniki analiz wskazały, że poza nielicznymi obszarami zurbani-
zowanymi, fińska Laponia w ciągu najbliższych dekad będzie się wyludniać. Depopulacja 
regionu będzie zagrażać funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Laponii, 
gdyż dotychczasowe działania mające na celu poprawienie bilansu demograficznego regio-
nu nie przyniosły zakładanych efektów.

Depopulation and aging of societies as a subject of social science research on the 
example of Finnish Lapland
Key words :   depopulation, Finland, Lapland

Abstrac t  The aim of the article was to present the depopulation process of Finnish Lapland against 
the background of the whole of Finland and the European Union. The possible effects of 
this process have also been analyzed. The research was based on official statistics on the 
demographics of Finland and demographic forecasts compiled by Finnish scientific institu-
tions. The results of the analyzes indicated that, apart from a few urbanized areas, Finnish 
Lapland will be depopulated in the coming decades. The depopulation of the region will 
endanger the functioning of the local government units in Lapland. At the same time, the 
activities aimed at increasing the demographic balance have not brought the assumed ef-
fects so far.
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Wprowadzenie
Zmiany demograficzne i zmniejszanie się liczby mieszkańców Europy są przedmiotem wielu dyskusji 
politycznych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Debaty te są wieloaspektowe 
i dotyczą tak różnych kwestii, jak system emerytalny, rynek pracy, tożsamość i spójność kulturowa, 
równouprawnienie płci w życiu społecznym, a także kontekstu gospodarczego, usług publicznych, 
jakości życia, poziomu wydatków socjalnych, spójności terytorialnej i zrównoważonego rozwoju re-
gionalnego (Gløersen, Drăgulin, Hans, Kaucic, Schuh, Keringer, Celotti, 2016, s. 9).

Depopulacja Europy wynika w szczególności ze starzenia się społeczeństw, które można 
rozumieć dwojako. Przede wszystkim starzenie się oznacza, że rośnie oczekiwana długość życia, 
a co za tym idzie wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie, co przekłada się na zmiany 
w strukturze wiekowej ludności. W przypadku Unii Europejskiej starzeniu się towarzyszą ni-
skie współczynniki dzietności całkowitej i częściowej, niskie wskaźniki urodzeń żywych oraz 
współczynniki reprodukcji brutto i netto (Musina, Pachocka, 2014, s. 59).

Według Komisji Europejskiej starzenie się społeczeństw Europy i jej depopulacja mogą 
negatywnie wpłynąć na pozycję Wspólnoty na świecie: zmniejszy się zarówno udział Europej-
czyków w globalnej populacji, jak i w światowym PKB (Komisja Europejska, 2020).

Na ścisłe związki demografii z polityką społeczną zwrócił uwagę Andrzej Rączaszek (2012, 
s. 13). Istnienie sieci powiązań między polityką społeczną a innymi politykami powoduje, że 
demografia determinuje w pewnym stopniu wszystkie aspekty funkcjonowania państwa (Frącz-
kiewicz-Wronka, Marzec, 2021, s. 217–218). Według Romana Szula (2017, s. 23) sytuacja geo-
polityczna jest ściśle związana z demografią. Badacz ten podkreśla, że niedopasowanie liczby 
ludności do potencjału danego państwa lub regionu może powodować zmiany jego sytuacji po-
litycznej. Tego typu przekształcenia mogą być powodowane również przeobrażaniem struktury 
demograficznej, np. na skutek migracji, zmieniając strukturę etniczną, wyznaniową czy rasową. 
Szul (2017, s. 28) podkreśla również, że demografia jest jednym z najważniejszych czynników 
sprawczych zmian globalnego układu sił.

Jakościowe i ilościowe zmiany globalnej struktury demograficznej mają dla Europy istotne 
znaczenie w kontekście badań i prognoz naukowych przewidujących, że jeszcze w XXI wieku 
może zmniejszyć się jej znaczenie na arenie międzynarodowej (Woźniak, 2020).

W celu zobrazowania wyzwań demograficznych, przed którymi stoi dane państwo, niezbęd-
ne będzie zastosowanie metod: ilościowej, jakościowej i porównawczej. Jednak szczegółową me-
todologię badania problematyki demograficznej i wynikających z niej wyzwań politycznych na-
leży dobrać dla każdego regionu lub państwa indywidualnie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak 
zróżnicowanie wewnętrzne, sytuację gospodarczą, stopień cyfryzacji i położenie geopolityczne.

Głównym celem artykułu jest próba przedstawienia procesów depopulacyjnych w Laponii 
oraz próba syntetycznego ujęcia problematyki społecznych i gospodarczych konsekwencji tych 
procesów. W przypadku tego regionu, ze względu na duże wewnętrzne zróżnicowanie demogra-
ficzne, wynikające między innymi z położenia geograficznego, niezbędne będzie porównanie 
poszczególnych gmin. Wyniki analiz będą mogły stanowić wprowadzenie do dalszych badań 
nad korelacją struktury demograficznej społeczeństwa i zjawisk w nim zachodzących.
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Gęstość zaludnienia Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Finlandii
Jednym ze wskaźników pozwalających zobrazować sytuację demograficzną w Unii Europej-
skiej jest przedstawienie gęstości zaludnienia. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat 
podaje, że według stanu na 1.01.2021 państwa członkowskie Unii Europejskiej mają łączną po-
wierzchnię 4 422 773 km2 i 447 319 916 mieszkańców (Eurostat, 2021a). Daje to gęstość zalud-
nienia około 115 osób/km², jest to jednak wartość uśredniona. Większe wyobrażenie o rozkładzie 
ludności w Unii Europejskiej może dać przedstawienie gęstości zaludnienia w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Tabela 1. Gęstość zaludnienia w państwach Unii Europejskiej w 2019 roku

Państwo Gęstość zaludnienia (osób/km2)

Malta 1 595,1

Holandia 507,3

Belgia 377,3

Luksemburg 239,8

Niemcy 235,2

Włochy 201,5

Dania 138,5

Czechy 138,2

Polska 123,6

Portugalia 113,0

Słowacja 112,0

Austria 107,6

Węgry 107,1

Francja 106,1

Słowenia 103,7

Cypr 95,7

Hiszpania 93,8

Rumunia 82,7

Grecja 82,4

Chorwacja 72,8

Irlandia 71,9

Bułgaria 63,4

Litwa 44,6

Estonia 30,5

Łotwa 30,2

Szwecja 25,2

Finlandia 18,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat (2021b).
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Wśród państw Unii Europejskiej Finlandia ma najmniejszą gęstość zaludnienia. Z pew-
nością wynika to z położenia geograficznego, a co za tym idzie, trudnych warunków klima-
tycznych. Z kolei Malta jest przykładem kraju o skrajnie gęstym zaludnieniu. Należy jednak 
pamiętać, że są to wartości uśrednione, co w przypadku takich państw, jak Belgia, Holandia, 
Luksemburg czy Malta, nie ma dużego znaczenia. Natomiast, biorąc pod uwagę Finlandię, jest 
to istotne ze względu na duże zróżnicowanie wewnętrzne tego państwa.

Rysunek 1. Rozkład gęstości zaludnienia w Finlandii

Źródło: 85.Population density (administrative boundaries) map of Finland. Подробная карта плотности населения 
Финляндии.

Rozkład gęstości zaludnienia w państwach Unii Europejskiej jest pochodną nie tylko warun-
ków klimatycznych, ale wcześniejszych migracji powodowanych przez przemiany społeczno-eko-
nomiczne, które miały miejsce zarówno w starożytności, w czasach rewolucji przemysłowej, jak 
i współcześnie. Przyczyny tych migracji były różne, ale najczęstsza to chęć poprawy jakości ży-
cia. Można zaobserwować, że największa gęstość zaludnienia pokrywa się ze złożami surowców 
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naturalnych i miejscami, w których krzyżowały się dawne szlaki handlowe. Na podstawie tych da-
nych można wnioskować, w jakim czasie doszło do tych migracji. Analizując gęstość zaludnienia 
w Europie można zauważyć, że najbardziej zaludnionymi terenami są te, na których w okresie re-
wolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku osiedlało się dużo osób. Działo się tak, ponieważ nowo 
powstające fabryki potrzebowały źródła energii, której dostarczał węgiel. Nowe miasta powstawały 
właśnie tam, gdzie występowały złoża tego surowca (Kirk, 1946, s. 241–258). Struktura ta, ugrun-
towawszy się w XIX wieku, przetrwała do dziś. Współcześnie skupiska te zaczynają ulegać rozpro-
szeniu, a zjawisko to z pewnością ulegnie przyśpieszeniu po wyczerpaniu się nieodnawialnych źró-
deł energii. Nie tylko Unia Europejska, ale także społeczność międzynarodowa zmuszone są szukać 
nowych źródeł energii, od których nasza cywilizacja jest uzależniona bardziej niż kiedykolwiek. 
Część przemysłu będzie musiała przenieść się w rejony charakteryzujące się łatwiejszym dostępem 
do odnawialnych źródeł energii, np. wiatru, słońca, wody. Można postawić hipotezę, że w związku 
z tym, przeniosą się tam najpierw wykwalifikowane kadry, później osoby zapewniające działanie 
infrastruktury. Oczywiście na mapie gęstości zaludnienia pozostaną ślady sytuacji dzisiejszej, tak 
jak teraz widać ślady dawnych. Takim przykładem jest większe od najbliższego otoczenia zagęsz-
czenie ludności na obrzeżach Zatoki Fińskiej. To pozostałość po ośrodkach handlowych, powstałych 
zarówno w czasach wikingów, jak i w XVI i XVII wieku. Inne śladowe zagęszczenia ludności w Eu-
ropie pokrywają się częściowo z rzymskim limesem (Cieślak, 1983, s. 19–20, 52, 63).

Współczynnik obciążenia demograficznego w Unii Europejskiej w XXI wieku
Jednym z najistotniejszych parametrów w przypadku analizy starzenia się społeczeństwa jest 
współczynnik obciążenia demograficznego, który jest określony „jako stosunek liczby osób w wie-
ku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym” (Główny Urząd Statystyczny). Na-
tomiast Eurostat wiek osób będących w okresie produkcyjnym sytuuje w przedziale 15−64 lata 
(Eurostat, 2020a). Dla celów niniejszego artykułu niezbędne jest również zdefiniowanie współ-
czynnika obciążenia emerytalnego jako stosunku liczby osób pobierających emerytury do licz-
by osób pracujących. W przypadku całej Unii Europejskiej w 2019 roku średni współczynnik 
obciążenia demograficznego miał wartość 54,9%, co wskazuje, że na jedną osobę w wieku przed-
produkcyjnym lub poprodukcyjnym przypadały w przybliżeniu dwie osoby w wieku produkcyj-
nym. Najniższą wartość współczynnika obciążenia wiekiem wśród państw członkowskich w 2019 
roku odnotowano w Luksemburgu (43,8%), a najwyższą we Francji (61,5%). W Unii Europejskiej 
ogólną tendencję wzrostową można zaobserwować zarówno w przypadku współczynnika obcią-
żenia emerytalnego, jak i całkowitego współczynnika obciążenia demograficznego. W latach 2009 
–2019 współczynnik obciążenia emerytalnego wzrósł o 5,4 pkt procentowego (z 26,0% w 2009 r. 
do 31,4% w 2019 r.). Natomiast współczynnik obciążenia demograficznego ogółem wzrósł w tym 
samym okresie o 5,9 pkt procentowych (z 49,0% w 2009 r. do 54,9% w 2019 r.) (Eurostat, 2020a).

Obecnie Europejczycy żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, a struktura wiekowa społeczeń-
stwa szybko się zmienia. Starzenie się społeczeństwa oznacza, że odsetek osób w wieku produkcyj-
nym w UE maleje, podczas gdy liczba osób starszych rośnie − wzorzec ten będzie się utrzymywał 
w następnych kilku dekadach dopóki powojenne pokolenie wyżu demograficznego będzie żyć na 
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emeryturze. Większy stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób pracujących 
może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla osób fizycznych, ale także dla rządów, przedsię-
biorstw i społeczeństwa obywatelskiego, wpływając między innymi na systemy opieki zdrowotnej 
i społecznej, rynki pracy, finanse publiczne i uprawnienia emerytalne (Eurostat, 2020b).

Według danych Eurostatu Finowie są społeczeństwem, w którym procesy starzenia się i de-
populacja zachodzą najszybciej w całej Unii Europejskiej (Eurostat, 2020a). Stawia to przed wła-
dzami Finlandii szczególne wyzwania. Wielu badaczy tej problematyki, między innymi Hannu 
Piekkola (2004), zauważa, że zjawiska związane ze starzeniem się populacji zaczęły zachodzić 
w Finlandii kilkanaście lat wcześniej niż w pozostałych państwach Europy. Zmiana struktury 
wiekowej w tym kraju różni się na poziomie regionów i gmin, a ze względu na trudne warunki 
przyrodnicze i niewielką ilość obszarów zurbanizowanych, zjawisko to ma szczególny przebieg 
w Laponii (Grunfelder, Norlén, Mikkola, Rispling, Teräs, Wang, 2017, s. 1).

Demografia Laponii
Ze względu na to, że północne tereny Finlandii i Szwecji są najmniej zaludnionymi regionami 
Unii Europejskiej, stanowią istotny element europejskiej polityki spójności, co zostało zapisane 
w protokole 6 Traktatu o przystąpieniu Szwecji, Finlandii i Austrii do Unii Europejskiej (Dzien-
nik Urzędowy Unii Europejskiej, 1994) i potwierdzone w artykule 174 wersji skonsolidowanej 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zmienionego Traktatem lizbońskim, który brzmi:

W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące 
wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia zmierza 
do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów naj-
mniej uprzywilejowanych. Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się ob-
szarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią 
na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, 
takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008a).

Prawodawstwo wspólnotowe jako rejony o szczególnie niskim zaludnieniu określa te, na 
których gęstość zaludnienia nie przekracza 8 osób/km² (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
1994). Szczególne traktowanie terenów o małej liczbie mieszkańców jest niezbędne w celu umożli-
wienia lokalnym jednostkom administracji samorządowej normalnego funkcjonowania. W przy-
padku Laponii mała liczba mieszkańców jest przyczyną skrajnie niskich dochodów własnych 
gmin. W takim przypadku jedynie zewnętrzne źródła finansowania mogą zapewnić jednostkom 
samorządów terytorialnych wywiązywanie się z działalności określonej przez prawo krajowe.

Fińska Laponia, będąca najmniej zaludnionym regionem Unii Europejskiej, ulega ciągłemu 
wyludnianiu. Przypuszczalnie jest to wynik bardzo trudnych warunków klimatycznych, zmian 
strukturalnych i odpływu ludności oraz niechęci emigrantów do osiedlania się na tych terenach. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że około 35% populacji Laponii zamieszkuje region Rovanie-
mi. Drugim pod względem liczby mieszkańców jest region Kemi-Tornio, gdzie mieszka 23% 
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populacji całej Laponii. Wynika z tego, że około 125 000 osób zamieszkuje południowo-zachod-
nią części Laponii. Zatem w pozostałych regionach o łącznej powierzchni 82 000 km² żyje około 
60 000 osób, a gęstość ich zaludnienia to 0,7 osoby/km² (Sotkanet.fi, 2020).

Pod względem powierzchni największe obszary Laponii są zamieszkałe przez ludzi zaj-
mujących się rolnictwem i leśnictwem, gdyż mimo bardzo trudnych warunków klimatycznych 
i krótkiego okresu wegetacji, rolnictwo funkcjonuje w niemal każdej części Laponii. Skoncentro-
wane jest wprawdzie w południowej części i oparte głównie na hodowli zwierząt, można jednak 
spotkać małe kawałki ziemi uprawnej nawet na jej północnych krańcach. Z tej przyczyny nawet 
struktura pożywienia mieszkańców Laponii jest odmienna niż w pozostałych częściach zarówno 
Finlandii, jak i Europy, co jest zauważalne nawet w prawodawstwie Unii Europejskiej. Podstawo-
wym źródłem białka są renifery − to jedyne zwierzęta, w których mięsie jest wystarczająca ilość 
witaminy C, aby człowiek żywiący się nim nie musiał szukać jej dodatkowych źródeł w innych 
produktach spożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008b, s. 22–26). Szczególna 
pozycja północnych terenów Unii Europejskiej została uwzględniona już w Traktacie Akcesyj-
nym Finlandii, Szwecji i Austrii, a następnie potwierdzona w Traktacie z Lizbony (Traktat, 2007).

Na skutek ujemnego przyrostu naturalnego i emigracji ludzi młodych, przed wieloma gmi-
nami fińskiej Laponii stoi widmo niemal zupełnego wyludnienia już przed 2040 rokiem (Grun-
felder i in., 2017, s. 7–8).

Skutki depopulacji Laponii
Laponia jest najbardziej na północ wysuniętym regionem Finlandii i Unii Europejskiej, a w jej skład 
wchodzi 21 gmin, spośród których 4 są gminami miejskimi, to: Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi i Tornio.

Rysunek 2. Podział administracyjny Laponii

Źródło: Virtu.fi (2012).
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Populacja Finlandii rośnie, mimo przewagi liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Istnieją pro-
gnozy wskazujące na to, że liczba ludności tego państwa może przekroczyć 6 milionów w latach 
40. XXI wieku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ze względu na swój system opieki 
społecznej i jakość edukacji, Finlandia jest obecnie atrakcyjna dla imigrantów. Niemniej w przy-
padku Laponii bilans migracyjny jest ujemny, a populacja starzeje się szybciej niż w pozostałych 
częściach Finlandii; wielu młodych ludzi przenosi się z Laponii do większych ośrodków miej-
skich, najczęściej wybierając Oulu, Jyväskylä i Helsinki. W związku z tym część szkół i instytu-
cji użyteczności publicznej jest likwidowanych lub redukuje liczbę zatrudnionych. Zmniejszają 
się również dochody własne gmin, co z kolei przyczynia się do spadku jakości usług. Migracja 
z Laponii na południe powoduje zatem wiele problemów dla całego regionu (Aston).

Jak podaje portal Yle.fi, według prognozy przygotowanej przez Statistics Finland, do 
2040 roku populacja Laponii zmniejszy się o około 9% (w stosunku do roku 2019). Zmiany de-
mograficzne będą jednak zróżnicowane w poszczególnych gminach. Zgodnie z prognozą tylko 
w gminach Rovaniemi i Inari może nastąpić wzrost liczby mieszkańców (Yle, 2019). Według 
działaczy samorządowych, w przypadku obu gmin, najistotniejsze jest to, że dochody ich miesz-
kańców nie pochodzą w większości od jednego, dużego pracodawcy i nie zależą od jednej branży. 
Dzięki rozwojowi turystyki i małych, lokalnych przedsiębiorstw, władze tych regionów liczą na 
zwiększenie liczby mieszkańców spowodowanej migracją, podobnie jak we wszystkich gminach 
Laponii, również w Inari i Rovaniemi liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń (Yle, 2019).

Przewiduje się, że poza Inari i Rovaniemi, liczba mieszkańców wszystkich pozostałych gmin 
Laponii będzie się zmniejszała. W ujęciu względnym, w największym stopniu populacja zmniej-
szy się w gminach Posio i Salla, gdzie przewiduje się utratę prawie jednej trzeciej ludności do 
2040 roku. Podobnie jak w przypadku wielu innych gmin, depopulacja Posio i Salla wynika ze 
zbyt małej liczby urodzeń i ujemnego salda migracyjnego (Yle, 2019). W swoich wypowiedziach 
samorządowcy gmin Laponii podkreślają, że usługi publiczne funkcjonują obecnie na ich obsza-
rach z coraz większym trudem, a dalsze zmniejszanie liczby mieszkańców może spowodować 
załamanie opieki społecznej i zdrowotnej, edukacji a nawet sklepów i stacji paliw (Yle, 2019).

Podsumowanie
Wydaje się, że jedynym sposobem na zahamowanie zmniejszania się liczby mieszkańców Lapo-
nii jest powstawanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, co może „sprowokować” napływ lud-
ności z zewnątrz. Jednak żadna, z małych pod względem ludnościowym, gmin nie jest w stanie 
podjąć samodzielnie skutecznych działań. Proces depopulacji Laponii będzie postępował w cią-
gu najbliższych dekad, powodując osłabienie potencjału gospodarczego i społecznego regionu.

Problem wyludniania się większości obszarów Laponii, pomimo wielu wysiłków władz Fin-
landii, nie został skutecznie rozwiązany. W regionie tym zostało już zrealizowanych wiele projek-
tów zarówno krajowych, jak i unijnych, mających na celu stworzenie nowych miejsc pracy poprzez 
rozwój działalności turystycznej ukierunkowanej na klientów ceniących sobie bliski kontakt z na-
turą. Ich głównym celem było stworzenie infrastruktury turystycznej, przy jednoczesnym promo-
waniu zrównoważonego korzystania z surowców naturalnych (Vaellus ja retkeily, 2010).
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Założenia tych projektów wydają się być jak najbardziej słuszne. Niekontrolowane eks-
ploatowanie natury może przynieść duże korzyści finansowe, ale w dłuższej perspektywie 
doprowadzi do degradacji środowiska naturalnego, a co za tym idzie, znacznego zubożenia 
mieszkańców, kiedy surowce te wyczerpią się. Konsekwencją ostateczną stałoby się zupełne 
wyludnienie tego obszaru.

W Laponii, pomimo realizacji wielu koncepcji mających na celu zahamowanie wyludniania 
się regionu, proces ten nadal trwa. Jednocześnie zwraca się uwagę, że władze Finlandii nie zna-
lazły skutecznego sposobu na zachęcenie młodych ludzi do osiedlania się na niemal bezludnych 
obszarach Laponii. Na podstawie danych liczbowych uzasadniona jest obawa, że jeżeli tenden-
cje demograficzne nie zmienią się, istnienie części gmin w Laponii będzie zagrożone nie tylko 
ze względu na ich deficyty budżetowe. Najistotniejszym problemem może stać się niedostatek 
wykwalifikowanych pracowników we wszystkich branżach takich jak edukacja, transport czy 
opieka zdrowotna. Brak dostępu do podstawowych artykułów i usług może przyśpieszyć tempo 
depopulacji tego regionu.
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Abstract  Evidences from counterterrorism and the war on terrorism operations in Africa have re-
vealed the inadequacies of the conventional counterterrorism strategy. The over-reliance on 
the use of simply hard-military and offensive strategy in prosecuting the war against ter-
rorism and forms of insurgencies in Africa since the inception of the war on terrorism and 
counterterrorism in Africa has largely been counterproductive. From Boko Haram in Ni-
geria to the Islamic State of West African Province in West Africa (ISWAP), to Al-Shabab 
in eastern parts of Africa, and then to Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), the rise 
and spike in terrorism in Africa remains indirectly proportionate to the conventional coun-
terterrorism operations and strategy. The deficiency of the use of conventional counterter-
rorism strategy in the prosecution of war on terrorism in Africa, coupled with its flawed 
outcome, has ignited calls for alternative counterterrorism strategies. Chief amongst these 
alternative counterterrorism strategies is the Community and Vigilante-Group Policing in 
Africa which emboldens culture, language, episteme, authority, and interest of the people in 
quest to address the scourge of terrorism and other security threats. This article is therefore 
an attempt to unpack the prospects and side-effects of the Community and Vigilante-Group 
Policing as an alternative counterterrorism strategy in the war on terrorism in Africa.

Introduction
This article interrogates the inevitability of softer strategies for winning the war on terrorism 
in Africa. The authors argue that adequate attention should be placed on socio-cultural factors, 
including social structure, culture, language, power and authority, and interest of the people 
which are indubitably vital to winning a counterterrorism war (Nagl et  al., 2008). This appro-
ach is pursued in order to understand and appreciate the nature of terrorism as a public threat as 
against a national security threat (Gurski, 2018). Additionally, there is a need for gradual shift 
from military involvement to policing. Such policing will not only be organised around people’s 
participation but shall involve the locals, adopting sustainable policing strategy for overall legiti-
macy and ownership. The inevitability of the shift of focus away from war on terror to policing is 
further predicated on the nature of African societies with its myriad of diversities that are easily 
exploited by various terrorist groups operating on the continent. Thus, the people, through their 
agency like vigilante groups are put forward as a reliable partner within a context of checks and 
balances in order to ensure standardisation and best practices in policing terrorism in Africa.

For analytical purpose, the article is divided into eight sections. This introductory section is 
followed by explanation of major concepts that are employed in this article: terrorism, counterter-
rorism and security. The third section sets the theoretical framework for the article by exploring the 
issues of security and securitization and their relationship with counterterrorism, especially coun-
terterrorism policy with emphasis on policing involving community and indigenous efforts. The 
fourth section reviews the conventional war on terror as led by the United States of America and its 
shortcomings, especially in Africa. The fifth section establishes the basis for alternative security 
culture for counterterrorism in Africa while the sixth section examines the roles of the community, 
the people, and vigilante groups in policing terror. The seventh section interrogates the envisaged 
challenges and means of overtaking such challenges while the last section is the conclusion.
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Terrorism, counterterrorism and security: Conceptual clarifications
Terrorism is “a special type of political violence which is a public threat” (Lewis, 2017). Howe-
ver, there is lack of agreement on its definition so much that there is a common observation that 
“one’s person’s terrorist is another freedom fighter”. Therefore, scholars define terrorism based 
on individual preferences, beliefs, and political, religious or cultural orientations.

According to United States’ Federal Bureau of Investigation, terrorism can be in two types: 
(1) international terrorism which refers to violent, criminal acts committed by individuals and/
or groups who are inspired by, or associated with, designated foreign terrorist organizations 
or nations (state-sponsored), and (2) domestic terrorism which refers to violent, criminal acts 
committed by individuals and/or groups to further ideological goals stemming from domestic 
influences, such as those of a political, religious, social, racial, or environmental nature (Federal 
Bureau of Investigations, 2020).

According to another definition, offered by Barash and Webel (2009), terrorism involves 
a premeditated, usually politically motivated, use, or threatened use, of violence, to instill a state 
of fear in its victims, usually for the purpose of influencing another, less reachable audience, 
such as a government. Such victims may include civilian non-combatants but are not necessarily 
limited to them (Barash, Webel, 2009).

Various dimensions of terrorism have been summarised by International Criminal Police 
Organization. These include the following: organized terrorism in conflict zones, foreign ter-
rorist fighters, radicalized “lone wolves”, and attacks using chemical, biological, radiological, 
nuclear, and explosive materials. It is also observed that social media have been used extensively 
by terrorists for radicalization, recruitment, funding, planning, and execution of terror activities 
(Interpol, 2020). Counterterrorism has to do with the mobilisation of a country’s national secu-
rity architecture to deflect and ward off terrorism. For Lewis (2017, p. 11), counterterrorism is 
an act that seeks to provide non-combatants with physical, physiological, and political security. 
Furthermore, counterterrorism is an intentional act that has three possible goals: the countering 
of deliberately indiscriminate violence, of threats of indiscriminate violence, and of political 
demands made via threats of indiscriminate violence (Lewis, 2017, p. 20). Counterterrorism has 
indeed taken diverse forms. For Gurski (2018, p. 1), these strategies include: invasion and occu-
pation, airstrikes, and the use of drones; the use of intermediaries; and the use of Special For-
ces. However, like the debate on security, the emphasis now is on what is referred to as “softer” 
strategies in counterterrorism. Soft power refers to “the ability to get what you want through 
attraction rather than coercion or payment” (Nye, 2004, p.115). In other words, military role in 
counterterrorism must be measured and limited, (Gurski, 2018, p. 2) and to allow for sustaina-
bility, the locals must be involved directly. This is the point at which counterterrorism can be 
described as attempts at securing a country from all forms of attacks, both internal and external. 
So, we turn to definition of security.

Security has been defined by Cambridge English Dictionary as “protection of a person, 
building, organisation or country against threat such as crime or attacks by foreign countries; 
the protection of people, organisation, countries, etc. against a possible attack or other crime”.
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Security implies freedom from, or elimination of, threat not only to the physical existence 
of the state, but also to its (state’s) ability to protect the generality of its citizenry and provide 
a congenial environment for the development of their well-being (Ejiogba, 2006, p. 303).

In recent times, the emphasis has been put on human security, because of the realisation that 
a sustainable security should drive the counterterrorism strategy in Africa and must combine 
development, human rights, and security concerns. Such security culture must also close the 
agelong and colonial inherited distance between security regime and ordinary people to allow 
for legitimacy, ownership participation, and sustainability of the fight against terrorism (Bryden, 
Olonisakin, 2010, p. 1).

Theoretical framework: Securitization and counterterrorism in Africa
The field of security studies has never experienced shortage of theories and paradigms that offer 
empirical lenses through which myriads of compelling security phenomena and issues could best 
be studied, understood, and investigated. This brings to fore the indispensability of theories to 
societal and researchers’ quests in proffering workable solutions to societal problems. The end 
of the Cold War between unarguably the two world’s hegemons in the early 1990s opened a new 
vista in the empirical study of security studies (Burton, 1979). The hitherto state-centric con-
ception of security, that was otherwise known as traditional security, became an area of serious 
academic interrogations and queries following the rising manifestations of security threats that 
bordered on the continued survival of humanity itself rather than the human world. Issues such 
as food security, health security, environmental security, community security, political security, 
economic security and others, as contained in the 1994 United Nations Development Program-
me’s Working Paper on Human Security, received robust attention from both policy-makers and 
scholars of security studies (Terriff, 1999). The reasons for this systematic shift to, and emer-
gence of, human security as a corollary of the traditional security are not far-fetched. Firstly, the 
eventual neutralization and complete eradication of an impending global war, otherwise known 
as the cold war, that threatened the very basis of global security and continued survival with the 
potential for a nuclear Armageddon, prompted global agencies and actors into diverting attention 
to world’s pressing needs at this period (1990s upwards). Secondly, the end of the cold war coin-
cided with the time the world was faced with excruciating non-traditional security issues such as 
poverty, rising global diseases, global financial problems, etc. These, among others, technically 
aided the ascendancy of the human security lexicon into global prominence.

Still, within the human security argument, the emergence of vigilante groups and commu-
nity initiative in policing has been placed on the contradictions of globalization, especially its 
effects on state power and organization of political community (Kuna, 2005, p. 8). Globalization 
is seen as responsible for widening the level of human insecurity in the southern hemisphere 
by reinforcing and widening economic, food, health, environmental, personal, community, and 
political, insecurity (Bilgrin, Morton, 2002, p. 23). Thus, a contestation is observed between glo-
balization as represented by the state with its dominant power expressed as “public power” and 
the reassertion of local authority (Kuna, 2005, p. 9). Before the eventual recognition of human 
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security as an important component of the traditional security system by the United Nations in 
1994 (Hough, 2004), Ole Waever, a renowned security scholar, had already interrogated the alter-
native security approach to the existing traditional security system owing to his intellectual cu-
riosity to understand why some security threats were gaining more attention than the others. This 
culminated into the incubation of his securitization theory in 1993.

The securitization theory took off from the point of view that security threat that has been 
successfully securitized would attract more attention and resources than other security threats 
that have not been securitized. It is a theory that implies that national security policy or action 
at any point in time is not naturally given but it is to be taken as a careful designation of the 
securitizing actors in the environment. Sufficed to mean security threats are not simply so until 
they are so articulated and labeled by the securitizing actors. The securitizing actors here are 
therefore taken to include the governments, members of the political class and security experts 
in the area of the security threats. The obvious logic here underscores the primacy of not just 
labeling act as being a security threat in the securitization process but also indispensability of 
the speech act. No doubts, Ole Waever’s intention in the conception of the securitization theory 
must have been his burning zest to understand why some obvious security threats and issues had 
received lesser attention and resources than those less threatening from the securitizing actors 
such as governments and security experts. Regardless of what Ole’s intention might have been, 
the securitization thesis provides us a very robust theoretical lens to understanding the exigency 
of the ongoing War on Terror across the African continent, and perhaps the rest of the world.

Counterterrorism in Africa in review
Basically, the ongoing counterterrorism in Africa is one out of the many concerted efforts of the 
counterterrorism launched in the wake of the 9/11 bombing of the World Trade Center on the 
soil of the United States by the International Al-Qaeda terrorist network in 2001. The United 
Statesled counterterrorism security policy became the launch pad for states across the globe to 
be brought to speed on the need to domesticate this global security policy given the systematic 
rise of terrorism across the entire globe. Amid the huge blows dealt on it by terrorism, from the 
close of the cold war when the focus of international security had shifted from the conventional 
security (the hard-military style) to the human security system, Africa launched its war on terror 
security objectives. Having been continually ravaged by the activities of terrorist groups such as 
Boko Haram (West Africa subregion), Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) (North Africa 
region), and the Al-Shabbab, African states began to deploy the hard military option on the coun-
terterrorism operations against the merchants of terrorism within their territories. For instance, 
the Nigerian government, as other African governments, had been seeking to address and nip 
the menace of terrorism in the bud, 2009 relying heavily on use of conventional military style 
approach in addressing Boko Haram terrorism. This has, however, been largely consequential in 
various regards. Firstly, since Boko Haram terrorism assumed a national and devastating outlook, 
the Nigerian government has expended more than 100 billion naira in prosecuting its counterterro-
rism through logistical provisions, military hardware purchases, training and retraining of troops, 
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and others. Added to this, human casualty recorded so far has further compounded the negative 
consequences of the Boko Haram terrorism and Nigeria’s conventional counterterrorism. This is 
in addition to the high casualty figures among troops lost to the counterterrorism. Since 2009, it 
is estimated that Nigeria has lost more than 1000 soldiers to its counterterrorism. Although the 
reportage of casualty figures from the Nigeria’s counterterrorism has been shrouded in secrecy by 
the military, an estimation arising from the reported cases of the Boko Haram terrorist attacks in 
Nigeria since 2009 would reveal a death toll of more than 3000 lives lost, including 680 persons 
among civilian vigilante group (Premium Times Nigeria, 2017). This is in addition to the damages 
and disruption the counterterrorism campaign has brought on the socio-economic activities and 
livelihoods of residents of communities where the counterterrorism is being prosecuted.

The experience has not been different in other African states where the counterterrorism re-
mains in operation. Within the Lake Chad region, Chad, Niger, and Cameroon continue to launch 
their respective national security backed counterterrorism on Boko Haram. The recent military 
onslaught against the Boko Haram terrorists along the Chad-Nigeria border along the Borno axis 
by the Chadian forces, that resulted in deadly casualty on both sides, attested to the military-sty-
led counterterrorism with all its consequences (Akinrinde, 2020). The counterterrorism opera-
tions against the Boko Haram terrorists launched by the Chadian forces on 31 March 2020, which 
was a response to the killing of 92 Chadian troops by the Boko Haram terrorists, resulted in the 
death of 52 Chadian forces and 1,000 Boko Haram terrorists (Aljazeera News, 2020). Similarly, 
the Al-Qaeda in the Maghreb (AQIM) continues to disrupt the socio-economic and political spa-
ce of states within the Maghreb through terroristic killings, bombings, and assassinations. Some 
of the most persistent and deadliest attacks that had taken place in North Africa, especially in 
Algeria, which suffered a debilitating civil war in the 1990s, had been prosecuted by AQIM, that 
also now operate beyond that country’s borders, and as far as Iraq.

Furthermore, East Africa has also seen some dramatic terrorists’ incidents, aside the bom-
bing of the US embassy and the various terrorist attacks in Mombasa, Kenya, in 1998. In northern 
Uganda also, the Lord’s Resistance Army, which claims fundamentalist Christian views, has syste-
matically used terror methods by murdering, kidnapping, and maiming people within this region.

Similarly, Somalia which has not had a functioning central government since 1991 has aro-
used the greatest international concern over the strength of armed terrorist groups. A raid by the 
US commandos on Somalia in September as part of the global counterterrorism, which repor-
tedly killed a suspected Al-Qaeda operative working with one of the Somali factions, further 
revealed the over-reliance of the counterterrorism in Africa and global counterterrorism on the 
conventional hard military tactics.

The experiences have not been different in Southern Africa on the counterterrorism. Whilst 
this sub-region has so far seen little terrorist action, apart from some bombings in South Africa, 
some of them by right-wing domestic groups, the counterterrorism by governments within this 
sub-region has largely been premised on the conventional military-styled approach.

It is noteworthy, however, that while the face-to-face combat tends toward swift military 
success, counterinsurgency is far more cumbersome because the defeated group often proliferate 
into smaller franchises. The experiences from other parts of the world confirmed this, thus, the 
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conventional war in Iraq against Saddam Hussein regime metamorphosed into guerrilla warfare 
with fragmented terrorist groups. This is evident in the rise of Islamic State of Iraq and the Le-
vant (ISIL) under the leadership of Abu Musab Al-Zarqawi, Islamic State of Iraq and Syria under 
the leadership of Abu Bakr al-Baghdadi, and several others throughout the Middle-East (Nagl 
et al., 2008). Shortly after the United States and the allies declared victory in Operation Iraqi 
Freedom it was dragged into a new phase (hybrid war) of war.

A striking and yet dangerous issue at stake is how to combat Islamic terrorism while main-
taining peaceful relationships with law-abiding Muslims (Huntington, 2011). This concern has 
prompted policy makers to modify strategies to include the strategies of soft-power (Mattern, 
2005, p. 586). Hence, the allied forces policy makers based on the expert advice of combat offi-
cers including Generals Petraeus and McChrystal shifted the focus from conventional warfare 
needing purely military might to counterterrorism or counterinsurgency. This underscores the 
emerging paradigmatic shift in international political arena from reliance on hard power to soft 
power to achieve optimal cooperation.

Again, one can observe that the USled response to terrorism in Africa signal an increased 
militarization of the continental space. Thus, continued attack on root causes of terror and vio-
lence, which includes poverty, authoritarianism, discrimination, weak states, and similar condi-
tions, will effectively combat such threats. Any strategy that relies heavily on security (excluding 
human security) will encourage authoritarianism and undermine African’s move towards good 
governance (Mudasiru, 2011, p. 94).

From counterterrorism to policing terrorism: Prospects for alternative 
security culture
The fallouts of the reliance on the use of the conventional security culture or system in the im-
plementation and prosecutions of counterterrorism and global counterterrorism have been grave, 
unimaginably consequential, and contemporarily counter-productive in the face of global para-
digm shift from conventional security culture and approach to the human security idea. It is equ-
ally essential for governments and international agencies to better engage African civil society 
and community groups. Too often African leaders tend to regard counter-terrorism activities as 
an exclusive responsibility of governments, while security forces frequently treat information 
about them as “top secret.” As a result, governments needlessly exclude “a valuable source of 
information: the broad public,” and make it harder to establish public trust in official efforts 
(Pillay, 2008, p. 93).

Thus, unlike the inherently coercive approach of hard power for securing compliance, soft 
power employs cultural and ideological attractions to build cooperation. The underpinning ratio-
nale is that peaceful coexistence can easily be forged around cultural, informational, educational, 
and ideological elements or relationship rather than hegemonic struggle (Enayat, 2005). Further-
more, how can the state secure the cooperation of lawful Islamic leaders in its covert operations? 
The lessons learned from the post-9/11 attack is that counterterrorism can no longer be a conven-
tional war between terrorists and the armed forces. This, therefore, finds footing in the United 
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Nations’ global strategy on counterterrorism, which supports greater civil society involvement 
such as the African civil society groups, vigilant and community based security networks, in 
opening up counterterrorism initiatives in Africa.

In sum, the integration of all the branches of the military and the non-military, or paramili-
tary, security agencies is as significant as the integration of the military and the security agencies 
with the civilian groups whose roles are crucial to successful combat against the terrorist gro-
ups. It is significant to note that terrorist groups are able to penetrate the society by identifying 
the laxities of government and community leaderships and providing or promising to provide 
some vital socio-economic assistances that the citizens, especially the poor and unemployed, 
desperately need (Collins, 2004).

Therefore, the notion of counterterrorism as war has often led to failure in addressing them. 
Terrorism should thus be seen as a crime, a particularly scary type of crime, but a crime nonethe-
less. When it comes to crime, the best actors to combat it are police (Gurski, 2018, p. 15). And for 
police efforts to succeed, it must be based on intelligence gathering, involving the people, especially 
the local communities where the terrorists are operating. Military strategies such as airstrikes, 
drones, etc. have the unintended consequences of creating more terrorists, as mistakes of killing 
innocent civilians during airstrikes can lead surviving members of the families to seek revenge by 
joining terrorist organizations (Gurski, 2018, p. 31). African civil society and community groups 
can help build support for the efforts of governments on their counterterrorism operations whilst 
also highlighting the importance of protecting human rights and reaching out to the vulnerable and 
marginalized within the communities (Akinrinde, 2016, p. 116). Hence, by sharing information 
with and seeking to engage with civil society, governments are enhancing their security.

If we consider socio-economic and political grievances as sources of insecurity in Africa, 
including terrorism, then, the continent cannot afford a solely militarist approach to counter-
terrorism. The contradictions of globalization have manifested in socio-economic and related 
challenges, depriving large size number of citizens’ affordable standard of living. Related to 
this is contradiction arising from elite factional struggles masked by a recurring ethno-religious 
and political insecurity which in most cases end up becoming the root cause of terrorism on the 
continent. This position has been buttressed by scholars including Patterson (1998) who argued 
that “in the third world countries, insurgencies originate in the grievances of people who are 
struggling against the monopoly of economic and political power by ruling elite”. This is also 
buttressed by the conclusion of Idowu (1999, p. 74) that these developments (marginalization and 
the accompanying disaffection and dissatisfaction) “drive the populace into the waiting hands 
of several groups deriving support from kith-and-kin allegiance and those using religious as 
mobilization strategy”. For instance, such exclusion fueled the emergence of ISIL because Iraq 
and Syria Sunnis were disaffected from power by the Iraq State regime in Baghdad, and the pro-
-Iranian Alawite/Shiite regime in Damascus (Cutler, 2017, p. 84).

Again, it was observed concerning America war on terror as it affected Libya in these words: 
“Libya becomes a mess, a ‘shit show’ essentially because of the passivity of our European allies, 
and the obdurate power of tribalism” (Cutler, 2017, p. 143). In other words, tribalism is a strong 
factor in African politics and society, however, rather than being seen as a negative force, it should 



35nr 2/2021 (52)

Beyond conventional counterterrorism strategy: Prospects and challenges of community and vigilante groups’ policing in Africa.

be made a positive factor as African strength remains its diversity (Omitola, 2018). This can be 
achieved through inclusive governance and can allow for regional autonomy to stem disaffections 
that often lead to terrorism. This, therefore, explains the recent move away by some African states 
from a narrowly militaristic response to human-based security approach. The adoption in 2006 of 
the UN Global Counter-Terrorism Strategy, coupled with recent realities and human-based secu-
rity policy actions by most African governments has therefore marked a shift away from a “hard” 
military style in counterterrorism towards a more nuanced human-based approach that combines 
concerns over security with the pursuit of development and the promotion of human rights. For 
instance, the Nigerian government, in realization of the challenges posed by the conventional mi-
litaristic approach to its ongoing counterterrorism, decided to accommodate the use of the Joint 
Civilian Task Force whose aim was to complement the counterterrorism operations, and partner, 
the Nigerian military in intelligence gathering and other community-based logistics.

Again, as expected, there is now an ongoing debate in the Nigerian legislature on the need 
to put in place a Commission to oversee the de-radicalization, rehabilitation, and reintegration 
of the repentant Boko Haram terrorists. This and many newer steps and innovations based on 
human security, now being introduced into the counterterrorism by African states, has further 
revalidated Ole Waever’s securitization thesis and the indispensability of the human security 
approach to the success of both the global counterterrorism and counterterrorism in Africa.

Counterterrorism that addresses human security will be sustainable in the long run if it 
reduces the root conditions such as poverty, alienation, and other factors that often lead people 
to join terrorist groups in the first instance. It has been observed that if the West could invest in 
fragile societies like Africa, a dollar spent on development is worth more than that spent fighting 
a war (Cutler, 2017, p. 143).

Vigilante Group Security and Policing of Terrorism: Prospects in Africa
One of the recommendations prescribed by the United Nations as a footprint to guiding the on-
-going counterterrorism across the globe is the accommodation of the human needs and concerns 
in the prosecution of the counterterrorism. Human needs include recognition of human rights, 
non-usage of biological or chemical weapon and torture, exclusion of the women and children 
as targets amongst terrorists, de-radicalization and rehabilitation of repentant terrorists, people-
-centred strategies and the use of civilian-based organization in intelligence-gathering. This un-
derscores the indispensability and import of a civil and community-owned security group like 
vigilante in the successful prosecution of the counterterrorism in Africa. Vigilante therefore 
represents not just a non-state community security apparatus but also a bridge between the go-
vernment and the host community where the theatre of counterterrorism is on-going. Concisely, 
the vigilante groups are usually community-based security initiative launched to complement the 
efforts of the government in providing security to the people, especially those in the rural or peri-
-urban areas. They are usually licensed by the government of the land through the police force to 
bear arms in the discharge of their vigilante security responsibilities. Most vigilante groups are 
therefore formed, and owned communally by communities and usually financed by contributions 
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or levies from the community members. Since members of the vigilante security groups are usu-
ally indigenes of the community where the vigilante groups operate, it gives the vigilante group 
leverage in discharging their security responsibilities and complementing the efforts of the go-
vernment security agencies in banishing security threats while ensuring the protection of lives 
and properties. Recent studies by Obidiegwu (2019, p. 43), Asif and Weenink (2019, p. 2), Ogbozor 
(2016), and Kwaja (2014) have given empirical credence to the import and relevance of vigilante 
security groups as a potent complementary security initiative to the already existing government 
security agencies like the police and the armed forces. How can the utilities of the vigilante groups 
be harnessed in the ongoing counterterrorism in Africa? First, the use of civilian or community 
vigilante group in the on-going counterterrorism in Africa would enable government troops to 
strengthen the intelligence gathering system. This is basically tied to the fact that every terrorist 
organization or network is locally, culturally, and communally situated. That is, most terrorist 
groups and their members have communal, cultural, and geographical origin. For instance, before 
it grew to become a sub-regional terrorist network, the Boko Haram first started as religious sect 
in 1995 around the Yobe and Borno states of Nigeria under the name Shabab and it was led by 
Abubakar Lawan. However, Lawan left to further his studies and this gave Mohammed Yusuf the 
opportunity of taking over the leadership of the group and during the course of leading the group, 
Yusuf was alleged to have opened up the group to political influence and popularity. He later built 
a mosque named Ibn Taymiyyah. And, according to Abolurin (2011), it was in this mosque that 
Yusuf Mohammed and his then deputy Abubakar Shekau began to build an imaginary state within 
a state. From this communal root, the Boko Haram grew sporadically to become a sub-regional 
terrorist group within the West African sub-region known for its cruel bombings, explosions, 
killing, maiming, and massive destruction, whilst also using religion and violent occultism as 
weapons of terror in wreaking havoc in Nigeria and the Lake Chad region (Abolurin, 2011). The 
specific idea here is that since the host communities of terrorist group, their belief system and the 
cultural and environmental conditions in which they operate are not strange or alien to members 
of the vigilante group, this strategic and logistical edge would afford government troops leverage 
in their prosecution of counterterrorism. The International Crisis Group (2011) found out that the:

Benefits of these citizens’ task forces or vigilante are manifold. Their knowledge of local languages 
and terrain, both physical and social, helps security forces better target their operations. Because local 
civilians have a “better sense of the normal and the abnormal”, they can detect threats, such as poten-
tial suicide bombers. They can serve as trusted links between security forces and locals. Affiliation 
with the CJTF can also protect its members from the army and police.

Again, the use of, and perhaps the incorporation of, vigilante groups is capable of reducing the 
possibility and propensity for human rights violations in local areas where the counterterrorism 
is being prosecuted. This could be made possible when government troops in concert with the 
police make use of the local members of the vigilante groups in relating with the people within 
the host communities on areas such as information or intelligence-tip-off, imposition of curfew 
on the land, and others.
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The general state of apprehension or fear that readily characterizes civil-military relations in 
areas where the counterterrorism is taking place would have been eliminated or reduced drasti-
cally. Furthermore, experiences in recent time from the ongoing counterterrorism in Nigeria and 
the Lake Chad region against the Boko Haram terrorists, the Al-Shabbab in Somalia, Al-Qaeda 
in Maghreb, and the Lord’s Resistance Army in Uganda, have shown an emerging initiative that 
involves the incorporation of the vigilante groups into the non-combative aspects of the African 
governments’ counterterrorism. These are, therefore, the justifications for the imminence of the 
absorption of the civil and community-based security outfit like the vigilante into the non-com-
bative aspects, mostly the intelligence gathering and logistical aspects, of the ongoing counter-
terrorism across Africa.

Thus, we foresee a platform for assistance to troops and especially the police in the coun-
terterrorism policing strategy. This strategy in the long run should give way to the type of com-
munity policing that can allow people to trust government and reject any promise of alternatives 
from either terrorists or vigilante outfits.

Challenges to vigilante security practices and policing of terrorism in Africa
Central to the incorporation and use of the community or civilian-based vigilante security groups 
is the possible fallout that may arise from the casualty that could be sustained on the part of the 
vigilante groups. This has been proven, for instance, in the on-going Nigeria’s counterterrorism 
where more than 680 of the Civilian Joint Task Force (CJTV), the Nigerian north-eastern part 
vigilante group, have been killed in battle (Premium Times Nigeria, 2017). Cities and towns that 
formed citizen security groups also paid a price, as Boko Haram targeted traditional chiefs and 
other CJTF supporters. In June 2013, the group declared “all-out war” on the youth of Maiduguri 
and Damaturu “because they have formed an alliance with the Nigerian military and police to 
fight our brethren”. Casualties peaked in 2013–2014, due largely to such retribution.

Further, lack of adequate official training and retraining in global best practices for the mem-
bers of the vigilante on civil responsibilities and roles, expected of them in the on-going coun-
terterrorism, could limit the efficacy of the use and incorporation of the vigilante group into the 
counterterrorism in Africa. Lack of adequate welfare provisions for the members of the vigilante 
groups at the heart of the counterterrorism, and for these vigilante members’ post-counterter-
rorism lives may prove costly and render the general idea of vigilantism counterproductive. For 
instance, the Borno Youths Empowerment Scheme program by the Borno state government in Ni-
geria offers professional training to the CJTF, but it has been found out that it benefits only a frac-
tion of the whole group, estimated to number between 15,000 and 20,000 in Borno state alone. The 
Borno State Vigilante and Youth Empowerment Agency Law approved in May 2015 are suppo-
sed to facilitate job creation for youth, particularly targeting CJTF members (International Crisis 
Group, 2017). The governor of Borno has promised to provide about 20,000 jobs to former task 
force members. So far, these programs and promises have not had much success. Should they not 
materialise, Nigeria may be left with another angry armed group in the troubled North-East. Some 
CJTF members allegedly now work for state politicians, who are known to employ thugs to attack 
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opponents. Others may move further into extortion, drug trafficking, and other organised crimi-
nal activity. Again, if not well coordinated and regulated, vigilante members could also be prone 
to arbitrariness and human rights abuses. The International Crisis Group has reported that some 
vigilante members also have exploited their positions for revenge and profit (International Crisis 
Group, 2017). Few CJTF members receive a stipend; most depend on haphazard support from 
local authorities, politicians or business people. Others reportedly share with security forces the 
spoils captured from Boko Haram or receive a portion of the aid provided to IDP camps.

This is the more reason for federal government in Nigeria and governments of other African 
states to give support to the community policing incorporating the people and vigilante groups 
in the society. Without the support of the federal government the community policing established 
by states faces enormous challenges. These include short supply of operational resources, lack 
of efficient paramilitary and community policing training, lack of equipment and light weapons, 
potential legitimacy deficit, and conceivable clashes with the police because of lack of coope-
ration. All of these are recipes for a deepening crisis. Hence, without support from the federal 
government, the states and regional sponsors of these community policing outfits must envisage 
taking cognizance of these potential challenges and find achievable means of mitigating them.

One of the ways at ensuring that this strategy becomes effective is to allow for democratic 
oversight and control of such vigilante outfits. The case of the vigilante outfits of the western 
part of Nigeria is instructive here. It is purely based on indigenous security architecture of local 
hunters, night watchmen, private security providers, and community vigilantism; however, these 
outfits’ operations are backed by the laws of the six south-western states in Nigeria that establi-
shed it. Also, one of the states, Ekiti state, has already established a board to regulate the activi-
ties of the vigilante group with an all-important complaints’ commission to ensure democratic 
and public oversight of the security outfit.

Conclusion
Flowing from our observations and findings, the over-reliance on the conventional security ap-
proach or culture in the on-going counterterrorismin Africa has yielded less of the expected 
results and objectives that informed its adoption. In security terms, it is becoming less and less 
fashionable as it is turning out to not be in tune with contemporary realities in the globally re-
commended ideals of human concerns and securities in the prosecution of the counterterrorism. 
This has therefore informed the innovative idea of the efficacy of civilian or community-based 
security group like the vigilante in the counterterrorism. The African socio-political, economic, 
and security histories cannot be divorced from community-based security system such as vigi-
lantism. This, coupled with the efficacy of the vigilante group in intelligence gathering, lingu-
istic, logistical and communal advantages, and know-how in dealing with security threats such 
as terrorism within a territorial enclave, makes, notwithstanding, its identified teething lapses, 
the recognition of community-based vigilante group a progressive partner to the government tro-
ops and the police in winning the counterterrorism. Such teething lapses can be overcome when 
there are supports by governments and nongovernmental organisations including international 
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organisations to ensure observant of international best practices including regard for human ri-
ghts. The multiple sources of such assistance will guarantee not only adequate checks on exces-
ses but also reinforce their standing outside direct state and sectarian controls.
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Abstrak t Katynizm jako pewien system zmierzający do destrukcji wewnętrznej jednostki, jak rów-
nież społeczeństwa, wykorzystuje w procesie anihilacyjnym różnorakie narzędzia. Jednym 
z nich jest niewątpliwie mowa nienawiści negująca podmiotowość człowieka. Wprowadza 
ona dysharmonię w obszar wewnętrzny i narusza poczucie bezpieczeństwa i decyzyjności. 
Katynizm nie uznaje żadnych zasad etycznych obowiązujących w strukturach życia spo-
łecznego, a mowa nienawiści, jako jego narzędzie, służy do eskalacji napięć/konfliktów.

Katynizm and hate speech in the journalistic environment – a case study
Key words:  journalism, katynizm, social communication, hate speech, politics

Abstract Katynizm as a system aimed at the destruction of the internal individual as well as so-
ciety, uses various tools in the process of annihilation. One of them is undoubtedly the hate 
speech with its negation of the subject of the human person. It introduces disharmony to the 
internal area and violates the sense of security and decision-making. Hate speech as a tool 
of katynizm escalates the level of tension that does not recognize any ethical principles in 
the structure of social life.

Wprowadzenie
Obecnie mowa nienawiści pojawia się niemal we wszystkich społecznościach, m.in. w środowi-
sku dziennikarskim. Coraz częściej zauważyć można w mediach różnego rodzaju formy agresji 
względem drugiego człowieka czy też konkretnych społeczności. Nietrudno dostrzec, że otacza-
jąca nas rzeczywistość charakteryzuje się wielobarwnością i niejednorodnością. W tym też kon-
tekście życia społecznego media pełnią zasadniczą rolę w kształtowaniu wizerunku (Kołaczek, 
Talewicz-Kwiatkowska, 2016, s. 11).
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Zarówno dziennikarze, celebryci, jak i osoby aktywne w mediach pełnią istotną rolę w bu-
dowaniu pewnych norm relacji międzyludzkich. Mają znaczący wpływ na udostępnianie in-
formacji i opinii, przez co w dużej mierze kształtują model komunikacji interpersonalnej. Jak 
zauważa Piotr Sztompka (2005, s. 260)

środki masowego przekazu stanowią potężne instrumenty artykułowania, kształtowania i jednocze-
nia poglądów, formułowania i szerzenia przekazów ideologicznych. Może to rozszerzać horyzonty, 
promować różnorodność i wartości demokratyczne, jednak równie dobrze upowszechniać i normali-
zować zachowania naganne i bezprawne.

To osoby z szeroko rozumianego świata medialnego mogą swoimi działaniami przyczynić się do 
rozprzestrzeniania mowy nienawiści, ale także jej zapobiegania.

W tym znaczeniu mowa nienawiści może pojawić się jako swego rodzaju narzędzie katy-
nizmu, którego istota opiera się na dążeniu do poniżania godności osoby ludzkiej i nadaniu jej 
wymiaru zupełnie przedmiotowego. Innym celem tak rozumianej mowy nienawiści może być 
dążenie do jak największej i jak najgłębszej polaryzacji społeczeństwa. Potwierdzają to badania, 
zgodnie z którymi głównymi źródłami agresji są telewizja i internet. Osobami odpowiedzialny-
mi za ten stan rzeczy są nie tylko dziennikarze, ale również osoby ze środowiska politycznego 
(Kołaczek, Talewicz-Kwiatkowska, 2016, s. 14). W powyższym kontekście pojęcie „katynizm” 
(słabo jeszcze znane) odnosi się do celowych działań ukierunkowanych na istotę podmiotowości 
człowieka – jego godność i ciągłe jej deprecjonowanie.

Celem tego opracowania jest zarysowanie problemu mowy nienawiści jako narzędzia ka-
tynizmu w środowisku dziennikarskim. W związku z powyższym sformułowano tezę: mowa 
nienawiści jako narzędzie katynizmu. Dalej określono dwa pytania badawcze: 1) jaka zacho-
dzi spójność między mową nienawiści a mechanizmem katynizmu? 2) jakie są przejawy mowy 
nienawiści w środowisku dziennikarskim wyrażone w mechanizmie katynizmu? Aby uzyskać 
odpowiedź na powyższe kwestie, posłużono się metodą dedukcyjną, czyli w tym przypadku 
obserwacją indywidualnych przypadków.

Mechanizm katynizmu wyrażony w mowie nienawiści
Z mową nienawiści zazwyczaj stykamy się w internecie, mediach, bezpośrednim otoczeniu oraz prze-
strzeni publicznej. Najczęściej „hejtowane” grupy w Polsce to mniejszości nieheteronormatywne, 
Romowie, osoby czarnoskóre, Żydzi, muzułmanie, także Ukraińcy (Czym jest mowa nienawiści…).

Pojęciem „mowa nienawiści” (hate speech) określa się nienawistne wypowiedzi kierowane 
do grup lub jednostek o odmiennych cechach związanych z: rasą, pochodzeniem etnicznym, 
narodowością, orientacją psychoseksualną, płcią, światopoglądem religijnym czy wiekiem. Ak-
ceptacja mowy nienawiści w życiu społecznym prowadzi do pogłębiania się stereotypów czy 
uprzedzeń, może także prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści (hate crimes) i może przyj-
mować różne formy (Czym jest mowa nienawiści...).

Obecnie mowa nienawiści powszechnie uważana jest za poważne naruszenie praw czło-
wieka. W obowiązujących w Polsce przepisach brakuje wprawdzie jednoznacznej definicji (co 
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utrudnia ściganie jej jako przestępstwa), w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy można 
znaleźć ogólne sformułowanie :

Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwia-
ją nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, 
m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację 
i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu (Rekomendacja R (97) 
20 Komitetu Ministrów Rady Europy...).

Do tej pory w Polsce nie została stworzona osobna regulacja odnosząca się wprost do mowy 
nienawiści. W myśl artykułu 256 Kodeksu karnego za karalne uznaje się znieważanie lub nawo-
ływanie do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym. Nadal 
brakuje w polskim prawie przepisu chroniącego wprost przed nienawiścią z powodu orientacji 
psychoseksualnej lub tożsamości płciowej (Mowa nienawiści...).

W publikacji zatytułowanej Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu omawiane pojęcie 
zostało zdefiniowane jako „przypisywanie szczególnie negatywnych cech i/lub wzywanie do 
dyskryminujących działań wymierzonych w pewną kategorię społeczną, przede wszystkim 
taką, do której przynależność jest postrzegana jako «naturalna» (przypisana), a nie z wy-
boru” (Nijakowski, 2008, s. 13). Dużą rolę w jej kształtowaniu odgrywają tzw. uprzedzenia 
wtórne, czyli postrzeganie danej grupy jako zasługującej na złe traktowanie z powodu jej 
wcześniejszych złych zachowań. Może ona ranić i ma ranić (Winiewski, Hansen, Bilewicz, 
2017, s. 65). W tym kontekście własną definicję mowy nienawiści przedstawiła Elżbieta Czy-
kwin (2007, s. 375), uznając ją za „nadmiernie zgeneralizowane, stereotypowe stanowisko 
czy pogląd o innych, wyrażone bez liczenia się z urażającymi konsekwencjami dla poczucia 
godności osób i kategorii będących jej podmiotem” oraz stwierdzając, że może ona dotyczyć 
nie tylko grup naturalnych, ale również „rodziców adoptujących dziecko, śmieciarzy, pra-
cowników zakładów pogrzebowych, czyszczących szamba, psychiatrów, striptizerek, tancerek 
go-go, małżeństw decydujących się na poczęcie dziecka metodą in vitro”. Włączenie grup, 
w których członkostwo jest dobrowolnym wyborem jednostki do podmiotów narażonych na 
mowę nienawiści jest obecnie dominantą rozważań nad istotą tego zjawiska. Coraz częściej za 
dominujący czynnik tego procesu uznaje się również poglądy polityczne i światopoglądowe 
(Cymanow-Sosin, 2018, s. 120).

Warto przytoczyć charakterystykę „mowy nienawiści”, którą zaprezentował Michał Gło-
wiński, odnosząc ją w głównej mierze właśnie do sfery polityki. Za jej wyróżniki uznał:

1) retorykę racji bezwzględnych – są one zawsze po stronie stosującego mowę nienawiści, mają 
różne uzasadnienia (w zależności od przedmiotu dyskursu), tj. narodowe, polityczne, religij-
ne i ze względu na swą oczywistość nie podlegają dyskusji i ref leksji; 2) niezwracanie się do 
tych, do których jest skierowana – stosujący „mowę nienawiści” nie posługują się perswazją, 
ponieważ nie chcą zmieniać tego, do kogo jest adresowana; 3) podział dychotomiczny wyni-
kający z bezwzględności racji i uprzedmiotowienia adresata nienawistnego przekazu – wyraża 
się w podziale na „my” – „oni”, gdzie po stronie „my” stoją wartości absolutne, a po stronie 
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„oni” – tych wartości zaprzeczenie; 4) teorie spiskowe dotyczące postrzegania świata – „oni” 
nie są bierni, organizują się przeciw „nam”, działają na „naszą” szkodę (materialną, moralną, 
duchową); 5) arbitralne, negatywne etykietowanie adwersarza − w retoryce nienawiści oceny 
mają charakter wyłącznie negatywny i bezpośredni, nie podlegają niuansowaniu (negatywne 
etykiety mają podłoże ideologiczne, polityczne lub odnoszą się do biografii i pochodzenia danej 
osoby lub jej przodków); 6) legitymizację podmiotu mówiącego wypływającą z ideologii, którą 
reprezentuje (Głowiński, 2007, s. 23−26).

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej perspektywy, podczas analizy tego zjawiska na-
leży brać pod uwagę kilka płaszczyzn badawczych – od psychologicznych mechanizmów jego 
powstawania, przez etyczny wymiar funkcjonowania języka w sferze publicznej oraz zasięg 
i adekwatność posługiwania się tym terminem w sporach ideologiczno-politycznych, po jego 
społeczne konsekwencje. Ze względu na temat i cel niniejszego opracowania taka interpretacja 
rozumienia „mowy nienawiści” została uznana za najbardziej adekwatną dla dalszych analiz 
(Werra, 2019, s. 25−26).

W powyższe rozważania dotyczące zdefiniowania i rozumienia mowy nienawiści wpisuje 
się katynizm jako narzędzie wprowadzające tak w życie jednostki, jak też społeczeństwa we-
wnętrzną destrukcję. 

Katynizm bowiem to świadomy, jednolity i całościowy, z jasno określonym teleologizmem, mecha-
nizm ukształtowany w oparciu o założenia ideologii materialistycznej koncepcji świata (...). Cyberne-
tyczny wymiar katynizmu urzeczywistnia się tu w wykorzystaniu następujących narzędzi systemo-
wego procesu destrukcji jednostki i społeczeństwa: kłamstwa, strachu – lęku, nienawiści społecznej, 
cynizmu, krzyku, (...) szeroko rozumianej manipulacji, chaosu aksjologicznego, zależności społecz-
nych, atomizacji społeczeństwa, popierania wszelkiego rodzaju patologii szczególnie w obszarze 
etycznym (Werra, 2015, s. 21).

Katynizm z nienawiści, która wyraża się w mowie, czyni narzędzie, które swoim dzia-
łaniem prowadzić może do szeroko rozumianej przemocy, tak w wymiarze fizycznym, jak 
też psychicznym i duchowym, względem drugiego człowieka – całych grup i społeczności. 
Przemoc to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie skierowane przeciwko in-
nej osobie, społeczeństwu, naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i dobra oso-
biste, powoduje cierpienie i szkody fizyczne oraz psychiczne. Przemoc wypływająca z nie-
nawiści do innych przyjmuje charakter intencjonalności, tzn. jest zamierzonym i celowym 
postępowaniem. Podłożem nienawiści czyni katynizm: rasę, narodowość lub pochodzenie 
etniczne, język, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub psychicz-
ną, orientację seksualną lub inne podobne cechy” (Przestępstwa z nienawiści „hate cri-
mes”…, 2007, s. 3). Raffaele Garofalo przestępstwa z nienawiści określa jako „czyny, gdzie 
motywacją w ich popełnianiu są pewne cechy ofiary przestępstwa, przynależność ofiary 
do danej grupy, w stosunku do której sprawca odczuwa niechęć” (za: Ryłko, 2007, s. 13). 
Innymi słowy mechanizm katynizmu charakteryzuje się wrogością i przemocą. Akceptacja 
takich zachowań daje podłoże do rozwoju grup, które opowiadają się za katynizmem jako 
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narzędziem sterowania łamiącym wewnętrzną strukturę jednostek i społeczeństw (Ste-
phan, Stephan, 2003, s. 9).

Katynizm oznacza zatem permanentną, systematyczną walkę fizyczną i psychiczną obej-
mującą wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji tak w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrz-
nym jednostki i społeczeństwa. W wymiarze wewnętrznym obejmuje on w swoich założeniach 
całkowite zniszczenie szeroko rozumianego dorobku kulturowego (kultura słowa, literatura, hi-
storia, tradycja, teatr itp.). W wymiarze zewnętrznym dąży do całkowitego uzależnienia innych 
od siebie (innych społeczeństw). Kolejnym etapem jest dążenie do rozbicia wszelkiego rodzaju 
więzów społecznych opartych i ukształtowanych na podstawie zasad wypływających z określo-
nej etyki (Werra, 2015, s. 124−126).

Podsumowując, można stwierdzić, że katynizm wyrażony w mowie nienawiści „nie 
umie” przegrywać, a tym samym nie cofa się w swej strategii przed żadnym zewnętrznym 
naciskiem. W swoich założeniach nie dopuszcza działania bezinteresownego. Obce mu są ta-
kie wartości jak: zaufanie, lojalność (tylko lojalność wobec władcy), uczciwość, współpraca, 
prawda, wolność, solidarność społeczna. We wszystkich tych wymiarach najpierw szuka pola 
potencjalnej konfrontacji.

Katynizm wyrażony w mowie nienawiści – analiza przypadku
Dobre dziennikarstwo powinno cechować się przede wszystkim obiektywizmem, uczciwością 
oraz dążeniem do poszukiwania i publikowania prawdy. Niemniej w polskich mediach można 
znaleźć bardzo dużo przykładów artykułów czy dziennikarskich materiałów przepełnionych 
mową nienawiści, które znacznie odbiegają od norm etycznych. Niekiedy zdarza się, że to sami 
dziennikarze stają się źródłem tego typu sytuacji. Poniżej zostały zaprezentowane przykłady, 
które noszą znamiona szeroko rozumianej mowy nienawiści.

16 lutego 2020 roku na Twitterze ukazał się wpis, w którym oceniono postępowanie pre-
zenterki i dziennikarki TVN-u Kingi Rusin (Medialna burza po wpisie Kingi Rusin...). Dzien-
nikarze TVP Info szydzili z opublikowanego przez nią postu na Instagramie. Prezenterka 
TVN-u pokazała fanom relację z zamkniętego spotkania po gali rozdania Oscarów. Post wzbu-
dził dużo emocji, a tym samym różnorodnych reakcji. Pojawiły się komentarze przychylne, 
ale też nieżyczliwe, a niektóre wyrażone w formie memów. Na twitterowym profilu TVP Info 
można było przeczytać:

Medialna burza wokół Kingi Rusin trwa. Znana dziennikarka naraziła się na śmieszność poprzez 
publikację zdjęcia z prywatnej imprezy z gwiazdą, która unika tego typu sytuacji. Rusin to jedna 
z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje mówić Polakom jak mają żyć” (Medialna burza po wpisie 
Kingi Rusin...).

Jak opisywał portal Onet, Maciej Sawicki poinformował widzów, że „dziennikarze TVN kreują 
się na strażników tolerancji, używając jak pałki hasła rasizmu czy antysemityzmu w sporze 
z Polakami, którzy reprezentują inne wartości niż gwiazdy komercyjnej telewizji”. Kingę Rusin 
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nazwał „polską celebrytką złaknioną blichtru”. Dziennikarka, odpowiadając, napisała na Insta-
gramie: „Wy żałosne, kłamliwe kreatury! Dwa miliardy zamiast na onkologię to na taką bzdurną, 
tępą propagandę?! I to w takim dennym wykonaniu!” (Kim jest autor krytykowanego materiału 
TVP o Kindze Rusin...).

Przedstawiona powyżej sytuacja określa z jednej strony kierunek dążeń dziennikarskich 
– treści, które uważają oni za istotne. Z drugiej strony należy również zwrócić uwagę na 
odpowiedź Rusin, która jest odwzajemnieniem negatywnych, agresywnych emocji. Katy-
nizm wyrażony w mowie nienawiści jest błędnym kołem – nienawiść wywołuje nienawiść. 
Mamy tu do czynienia z mechanizmem akcji i reakcji. W dalszym procesie wiąże się to 
z przypodobywaniem się jednej grupie – zwracając się przeciwko innej, co z kolei prowadzi 
do podziałów społecznych. Katynizm ze swojej istoty zawsze dąży do nawet najmniejszego 
naruszenia godności osoby ludzkiej, szczególnie wyrażonego w formie werbalnej, której ce-
lem jest wywołanie agresywnych emocji i rozprzestrzenianie ich w społeczeństwie (Karta 
Etyczna Mediów...).

W innym materiale Maciej Sawicki, będąc jeszcze pracownikiem poznańskiego oddzia-
łu Telewizji Polskiej, skrytykował marsz równości. „Celem Marszu Równości jest promocja 
homoseksualizmu – to zdanie widzowie poznańskiej TVP usłyszeli już drugi rok z rzędu” 
– komentowała „Gazeta Wyborcza” (Homofobiczna mowa nienawiści w TVP Poznań...). „Cel 
jest jeden: promocja homoseksualizmu. Transseksualiści, a obok bawiące się dzieci – takie 
sceny rozgrywające się na ulicach Poznania budzą niesmak większości mieszkańców” – kon-
tynuowała „Gazeta Wyborcza”. Biorąc pod uwagę różnorodność światopoglądową, niektórzy 
mogliby zgodzić się z tak postawioną tezą. Niemniej jednak należy wziąć po uwagę to, że 
każdej osobie ludzkiej przysługuje prawo do poszanowania własnej godności, niezależnie 
od wspomnianych wyżej odniesień. Katynizm nie odróżnia podmiotowości od przedmiotu. 
Z tego względu dąży do naruszenia wszystkich obszarów, które mogą poniżyć innych. Należy 
mieć na uwadze, że praca dziennikarza powinna charakteryzować się rzetelnością, a więc 
uwzględniać wypowiedzi osób z dwóch różnych stron, na przykład polityków lub organizato-
rów marszów (Pereira).

Pewną formę wypowiedzi odnoszącej się do mowy nienawiści możemy zauważyć u Samuela 
Pereiry. Dziennikarza oburzył fakt, że w kolekcji dziecięcej marki Reserved znalazły się ubran-
ka przyozdobione w błyskawice. Wyjaśnił, że jest ojcem dwójki dzieci i uważa, że życie dziecka 
jest równe życiu dorosłego i dzieci mają takie same prawa do życia, jak dorośli, co gwarantuje 
im Konstytucja RP. Nie ulega wątpliwości, że argumentacja jest słuszna, niemniej jednak język 
wypowiedzi, szczególnie dwóch ostatnich zdań, budzi wiele wątpliwości:

Nie widzę powodu, dla którego człowiek w imię swojej wygody miałby prawo zabijać drugiego, bo 
jest „gorszy”, tj. chory. Jako ludzie cywilizowani powinniśmy wiedzieć, że człowiek mniejszy, bez-
bronny, chory nie jest „gorszy”. Reserved najwidoczniej uważa inaczej. Wiem, że mój wpis może się 
spotkać z hejtem spod znaku „W*********j”, ale Polska to też mój kraj, żadne lobby aborcyjne nie 
ma prawa mi kazać z niego „w*********ć”, a ja mam prawo do wyrażania swoich opinii, do czego 
też Was zachęcam” (Pereira).
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Firma, odpowiadając na zarzuty, wyjaśniła, że jej „kolekcja z błyskawicami nie została stwo-
rzona i wypuszczona do sprzedaży w związku czy w ramach poparcia środowisk proaborcyj-
nych”, co dziennikarz przyjął z zadowoleniem i zaprzestał bojkotu firmy. Pochopne zacho-
wanie dziennikarza naruszyło dwie zasady etyki dziennikarskiej, zawarte w Karcie Etycznej 
Mediów: zasadę prawdy – poprzez rozpowszechnianie fałszywej informacji oraz zasadę wol-
ności i odpowiedzialności – przez swoją nieostrożność (Karta Etyczna Mediów). Należy jed-
nak zauważyć, że dziennikarz wycofał się z dalszej krytyki sieci sklepów Reserved. W tym 
przypadku katynizm przybrał formę dość skrajnej retoryki, ponieważ jednak dziennikarz po 
wyjaśnieniu sytuacji wycofał się z dalszej krytyki, wypowiedzi tej nie można traktować jako 
„czystej formy katynizmu”. Istotą tego mechanizmu jest bowiem trwała destrukcja.

W listopadzie ubiegłego roku dziennikarz sportowy Mateusz Borek został komentatorem 
TVP Sport. Nie spodobało się to wielu osobom, które zaczęły obrażać byłego prezentera Polsatu. 
Komentator upublicznił wiadomość od byłego zastępcy redaktora naczelnego łódzkiego wyda-
nia „Gazety Wyborczej”, a obecnie pracownika TV Toya, Piotra Wesołowskiego. We wspomnia-
nej wiadomości Wesołowski nazwał Borka „zwykłą szmatą”.

Jeśli dziennikarz pisze tak do dziennikarza, nie mam na to wytłumaczenia. Byłem na to przygotowa-
ny, zdawałem sobie sprawę, że takie ataki nastąpią. Wiem, jak kraj jest podzielony. (…) Poza tym, że 
mi przykro, nie mam większego dyskomfortu. Mam jednak poczucie odpowiedzialności społecznej 
i występuję w imieniu ludzi, którzy wykonują zawód publiczny: sportowców, aktorów, dziennikarzy, 
ludzi poddanych publicznej ocenie. Mnie nie złamie ktoś, kto do mnie czy na mnie coś napisze. Wiem 
jednak, ile osób to prowadzi do depresji, ile osób zamyka się w domu, ma myśli samobójcze. Moja 
reakcja to wspólnota z tymi, którzy gorzej reagują na takie rzeczy” (Borek).

Borek dodał również, że wstąpi na drogę sądową. Piotr Wesołowski po upublicznieniu przez 
Borka jego wiadomości w dalszym ciągu obrażał komentatora: „Nadal uważam, że jest Pan ze-
rem. Nie wiem, dlaczego Pan to robi? Radiową Trójkę niszczą i w tym czasie Pan pojawia się na 
gali TVP z Kurskim. Dno dna”. Sytuację dosadnie skomentowała na Twitterze Joanna Lichoc-
ka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która zasiadła w Radzie Mediów Narodowych: „Agresja 
dziennikarzy postkomuny” (Wesołowski). W przywołanych powyżej sytuacjach nietrudno za-
uważyć przejawy katynizmu, które wskazują na retorykę nienawiści, podziałów i totalitarności 
względem tych, którzy, jak w tym przypadku, zmieniają pracę.

Przykładem nieumiejętnego opisywania rzeczywistości, w której możemy rozpoznać katynizm 
wyrażony w mowie nienawiści, jest fragment reportażu Tomasza Piątka w „Gazecie Wyborczej”:

Czyli po polsku: arabusów, turasów, kebabów, brudasów, brązowych, ciapatych, talibków, turbania-
rzy, kozojebców. W Polsce masa ludzi nienawidzi tego gówna, i nie tylko prawica. Przy pierwszej 
akcji musimy zabłysnąć czymś, co spotka się z szerokim poparciem. A potem już będzie z górki” 
(Bulandra, Kościółek, Zimnoch, Kraków 2015, s. 99–100).

O ile sam autor, w prezentowanym materiale, prawdopodobnie nie zamierzał nikogo obrazić, o tyle 
dla czytelnika niekoniecznie może być to oczywiste. Zgodnie z zasadą oddzielania informacji od 
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komentarza teksty prasowe powinny być napisane w taki sposób, aby czytelnik mógł odróżnić 
opinie od faktów. Opublikowanie mowy nienawiści bez żadnego objaśnienia może zostać ode-
brane jako osobiste poglądy autora i przekonywanie czytelnika do własnych poglądów, a nie jako 
przedstawienie opinii innych. W polskim dziennikarstwie, choć nie tylko, możemy znaleźć dużo 
przykładów mowy nienawiści i zachowań, które łamią zasady etyki zawodowej. Najczęstszymi 
przyczynami ataków są odmienne poglądy polityczne, światopoglądowe czy – w przypadku 
krytyki dziennikarzy pracujących w innych mediach – deprecjonowanie konkurencji.

Podsumowując powyższy punkt, należy zwrócić uwagę na dość delikatną materię, jaką 
jest język – nieumiejętne, niefortunne sformułowania powodują, że wypowiadający je balansują 
między skrajnymi emocjami. Katynizm w mowie nienawiści ujawnia się w postaci brutalizacji 
kultury słowa, czego konsekwencją może być nie tylko agresja słowna, ale też fizyczna.

Podsumowanie
Na mediach i osobach w nich pracujących od zawsze spoczywała duża odpowiedzialność za tre-
ści, jakie przekazują społeczeństwu. Poprzez publikowane materiały dziennikarze mają możli-
wość wpływania na innych w sposób bardziej lub mniej etyczny. Zdarza się, że wykorzystują ten 
potencjał, świadomie lub nieświadomie, do szerzenia niechęci lub nawet nienawiści względem 
konkretnych osób. Mowa nienawiści wśród ludzi pracujących w mediach często występuje w for-
mie nieuzasadnionej krytyki jednej osoby lub grupy osób i nierzadko zmanipulowanych faktów 
w celu zdeprecjonowania innych w oczach opinii publicznej. Często towarzyszą temu obraźliwe 
określenia, wulgaryzmy i agresywny ton głosu.

Mechanizm katynizmu wyrażony w mowie nienawiści może być agresywną wypowiedzią 
dotyczącą osób o odmiennych poglądach, orientacji seksualnej lub pochodzeniu czy też będą-
cych członkami innych społeczności. Tym samym do najbardziej nieprzestrzeganych zasad wy-
nikających z etyki dziennikarskiej należą, wspomniane wcześniej, poszukiwanie prawdy, niema-
nipulowanie faktami, zasada obiektywizmu oraz zasada odpowiedzialności.

Celem niniejszego opracowania była próba uchwycenia kwestii mowy nienawiści jako swe-
go rodzaju narzędzia katynizmu w środowisku dziennikarskim. Analizując mechanizm katyni-
zmu należy zauważyć, że mowa nienawiści stanowi jedno z fundamentalnych, oprócz kłamstwa, 
narzędzi destrukcyjnych w obszarze podmiotowego bytu społecznego. Tym samym społeczność 
dziennikarska, która w sposób świadomy korzysta z tego narzędzia wpisuje się swoimi dzia-
łaniami w powyższy mechanizm. Wynika z tego, że w przyjętej tezie odzwierciedla się istota 
mowy nienawiści jako jednego z narzędzi w całej strukturze katynizmu. Należy zatem stwier-
dzić, że zachodzi tu spójność między mową nienawiści a mechanizmem katynizmu. Nietrudno 
zauważyć, że przejawy mowy nienawiści w środowisku dziennikarskim wyrażone w mechani-
zmie katynizmu oscylują przede wszystkim w obszarze werbalnym i odnoszą się w sposób bez-
pośredni ad personam. Jest to świadomie podjęte działanie, którego celem jest naruszenie struk-
tury podmiotowej osoby ludzkiej i sprowadzenia jej do kategorii przedmiotu. Łatwo dostrzec, że 
nie ma tu miejsca na przestrzeganie zasad obowiązujących w cywilizowanych społeczeństwach, 
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wynikających z obszarów kultury życia społecznego, raczej można mówić o antykulturze, czyli 
destruktywnej roli katynizmu na poziomie relacji społecznych.

Przyjęta metoda, zwana niekiedy sokratejską, którą zastosowano w niniejszym opracowa-
niu, okazała się właściwa. Niemniej jednak należałoby ją rozszerzyć o kwestie analizy przy-
kładowych wypowiedzi poszczególnych osób, przedstawionych w powyższym tekście. Inną 
kwestią jest liczba przedstawionego do analizy materiału. Należy jednak podkreślić, że ten 
aspekt nie ma istotnego znaczenia, a zastosowana metoda sprawdziła się w prezentowaniu tego 
procesu, który nie jest zależny od liczby przykładów. Mechanizm katynizmu bowiem w każ-
dym przypadku przyjmuje taką samą formę działania, więc samo mnożenie przykładów od 
strony formalnej niczego nie wnosi do treści. Należałoby jednak rozszerzać analizę zagadnie-
nia dotyczącego mowy nienawiści w środowisku dziennikarskim, jako narzędzia katynizmu, 
o szersze spektrum mediów.
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Abstrak t W artykule przedstawiono problem Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodar-
czego (RCEP), które utworzono w 2020 roku na bazie 15 państw (Australia, Brunei, Kambo-
dża, ChRL, Indonezja, Japonia, Laos, Malezja, Mjanma, Nowa Zelandia, Filipiny, Singapur, 
Korea Południowa, Tajlandia i Wietnam). Obecnie umowa jest na etapie ratyfikacji.
Do RCEP nie należą USA, które, podobnie jak i Indie, wycofały się z negocjacji.
W organizacji tej istnieje sporo problemów spornych – in statu nascendi (m.in. kwestia 
własności złóż surowców energetycznych pod Morzami Wschodnio- i Południowochińskim).
W tekście tym podjęto próbę przedstawienia problemu RCEP w szerszym, globalnym 
kontekście.

Some geopolitical and praxeological reflections on the Regional Comprehensive 
Economic Partnership and related problems
Key words :  geopolitics, praxeology, Regional Comprehensive Economic Partnership

Abstrac t This paper presents the problem of the Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP), organized in 2020 on the basis of 15 states (Australia, Brunei, Cambodia, China, 
Indonesia, Japan, Singapore, Laos, Malaisia, Myanmar, New Zealand, Philippines, South 
Korea, Thailand, Vietnam).
The USA and India are not members of this Partnership. There are a number of problems ‘in 
statu nascendi’, such as the question of the ownership of submarine reserves of oil and gas 
in the South- and Eastchinese Seas.
The problems of the Partnership are presented in a wider, global context.
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Wprowadzenie
W artykule tym podjęto próbę przedstawienia złożonego problemu RCEP w szerszym, global-
nym kontekście (wykorzystano metody: analizę literatury, porównawczą, historyczną, instytu-
cjonalno-prawną, systemową).

W listopadzie 2020 roku powstała, po 8 latach negocjacji, organizacja o nazwie Regionalne 
Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (Regional Comprehensive Economic Partnership). Po-
wołanie jej poprzedziło min. zawarcie umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (2015) między 
12 państwami (Kanada, USA, Meksyk, Peru, Chile, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Wiet-
nam, Singapur, Malezja i Brunei). Struktura ta nie obejmowała ChRL (Kołodko, 2018, s. 98). 
W 2017 roku (za prezydentury D. Trumpa), wycofały się z niej (jeszcze przed ratyfikacją) Stany 
Zjednoczone. D. Trump uznał, że umowa ta byłaby niekorzystna dla USA. Obecnie, przed raty-
fikacją, RCEP obejmuje: Australię, Brunei, Kambodżę, ChRL, Indonezję, Japonię, Laos, Male-
zję, Myanmar, Nową Zelandię, Filipiny, Singapur, Koreę Południową, Tajlandię i Wietnam. Do 
RCEP nie należą Indie (za członkostwem Indii optowała Japonia – miały stanowić przeciwwagę 
dla Chin kontynentalnych) i USA (prezydent D. Trump wysunął przeciw ChRL zarzut o prowa-
dzenie wojny handlowej skierowanej przeciwko USA). Inicjatorem RCEP stała się ChRL – stoją-
ca jakoby na straży regionalnych interesów przed działaniami USA. Strefa RCEP obejmuje około 
30% globalnej populacji i wypracowuje około 30% Globalnego Produktu Brutto.

Opinie
RCEP uważana jest przez niektórych analityków za największą strefę wolnego handlu (Rybczyń-
ski, 2019). Należy jednak zauważyć, że nie jest to pełna/kompletna strefa wolnego handlu. Jak 
określił to J. Borrell (2021, s. 49), Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Polityki Zagra-
nicznej i Polityki Bezpieczeństwa, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej:

RCEP skupia w jedną konstrukcję różne porozumienia o wolnym handlu, które ASEAN ma z pięcio-
ma innymi krajami Azji i Pacyfiku. Dotyczy ona handlu towarami, lecz niewiele wnosi do redukcji 
barier pozataryfowych. Wyłącza ona większość usług, ale i rolnictwo, które jest sektorem wrażliwym.

Powstanie RCEP jest odmiennie oceniane w różnych krajach. Przykładowo R. Pyffel uważa po-
wstanie tej organizacji za „wydarzenie historyczne” (Tomaszewski, 2020, s. 49), a B. Góralczyk 
stwierdza wręcz, że: „to co się aktualnie dzieje w Azji i na Pacyfiku, wykuwa nowy światowy 
ład (...), wszyscy powoli rozumieją, że Azja staje się centrum świata” (Tomaszewski, 2020, s. 49). 
P. Altmaier (CDU, minister gospodarki Niemiec) przyjął umowę o RCEP „z zadowoleniem” 
(b.a., 2021d). Z kolei A. Börner (prezes Stowarzyszenia Handlu Zagranicznego BGA) stwierdził: 
„Dla Niemiec ta umowa nie jest dobrą wieścią” (b.a., 2021d). J. Hardt (rzecznik klubu poselskie-
go CDU/CSU ds. polityki zagranicznej) określił powstanie RCEP jako „sygnał ostrzegawczy dla 
Europy” (b.a., 2021d). M. Bogusz stwierdził, że w przypadku RCEP „nie ma mowy o zwiększe-
niu wzajemnego handlu” – jako, że jest to „porozumienie państw eksporterów netto (...), każde 
z nich chce więcej eksportować a nie importować” (Tomaszewski, 2020, s. 49).
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Wrodzone pęknięcia strukturalne
Warto zauważyć, że w strukturze RCEP występują pęknięcia już in statu nascendi. Wynika-
ją one m.in. z roszczeń ChRL, Japonii, Wietnamu, Filipin, Malezji, Brunei, Indonezji do roz-
maitych wysp i wysepek w akwenie Morza Wschodnio- i Południowochińskiego, dotyczy to 
m.in. wysp Senkaku, Spratly i Paracelskie (Rudd, 2021, s. 64; Kościelniak, 2014, 2018; Vuving, 
2016; Ying-Yu Lin, 2020). Znajdują się tam olbrzymie podmorskie złoża surowców energetycz-
nych, ok. 11−125 bilionów baryłek ropy naftowej (1 baryłka = 159 litrów) oraz 190–500 trylio-
nów stóp sześciennych gazu naturalnego. Do części tych złóż roszczenia zgłasza również Tajwan 
(„zbuntowana prowincja Chin kontynentalnych”), która dotychczas (do końca 2020 r.) mogła 
liczyć na wsparcie prezydenta USA – D. Trumpa.
Jak podaje S. Shirk (2017, s. 22):

Chiny (ChRL – B.Z.S.) domagają się znacznego akwenu na Morzu Południowochińskim – jako nale-
żącego się im – mimo niekorzystnej dla nich decyzji międzynarodowego trybunału w zeszłym roku. 
Pekin odmawia stawiennictwa przed tym trybunałem (...) i kwestionuje prawo sił morskich USA do 
przeprowadzania operacji na spornych wodach.

Dla pełniejszej ilustracji jako przykład można tu przywołać chińską (ChRL) prowokację 
związaną z rafą Whitsun na Morzu Południowochińskim (archipelag Spratly). W marcu 2021 
roku pojawiło się tam około 200 jednostek pływających z chińskimi (ChRL) żołnierzami – „ry-
bakami”. Według rządu Filipin, rafa Whitsun należy do Filipin, a jednostki chińskie (ChRL) 
nielegalnie przebywają na terenie filipińskiej strefy ekonomicznej (Newman, 2021; b.a., 2021a).

K. Rudd (2012, s. 64) podkreśla znaczenie efektów polityki prezydenta Xi, dotyczącej akwe-
nu Morza Wschodnio- i Południowochińskiego, dla jego przywództwa. Stare pęknięcia wystę-
pują także w przypadku innych struktur, w których bierze udział ChRL. Jako przykład można tu 
podać Szanghajską Organizację Współpracy (SOW/SCO). Jej poprzednikiem była Szanghajska 
Piątka (ChRL, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan) założona w 1996 roku. W roku 2001, 
w Szanghaju, zawarto deklarację o utworzeniu SCO (z Uzbekistanem jako szóstym państwem 
członkowskim), która weszła w życie w 2003 roku. W 2017 roku jej pełnoprawnymi członkami 
stały się Indie i Pakistan, pozostające ze sobą od wielu lat w sporze granicznym (Indie i Pakistan 
dysponują bronią nuklearną). Organizacja ta uważana jest za jedno z największych zrzeszeń re-
gionalnych na świecie (obszar, zaludnienie − około połowa populacji globalnej, 25% Globalnego 
Produktu Brutto). Ma ona charakter gospodarczo-militarny (wspólne ćwiczenia armii państw 
członkowskich, walka z terroryzmem, utrzymywanie regionalnego pokoju i stabilności). W 2005 
roku organizacja ta odmówiła przyznania USA statusu obserwatora.

Nasuwa się pytanie, czy historyczny konflikt między ZSRR a ChRL o tereny nad Amurem 
(„stare” roszczenia ChRL w stosunku do ZSRR) będzie miał swój ciąg dalszy w przypadku 
Rosji i ChRL.

Blisko 20 lat temu T.A. Kisielewski, omawiając problemy demograficzne ChRL (relacja 
między wzrostem populacji a obszarami nadającymi się do zamieszkania w ChRL), wskazał na 
możliwość skierowania „nadmiaru ludności na słabo zaludnione tereny bezpośrednio sąsiadujące 
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z Chinami, aby następnie przyłączyć te tereny do Chin”. Dodał jeszcze, że „w grę może wchodzić 
tylko syberyjska część Rosji” (Kisielewski, 2002, s. 30−31). Innymi słowy mamy do czynienia 
z dwiema potężnymi organizacjami, w których istnieją stare konflikty interesów. Czy do ich 
zażegnania wystarczy połyskliwa retoryka?
Natomiast, zdaniem L. Sykulskiego, problemu nie ma – w 2019 roku stwierdził on, że:
„Z punktu widzenia geostrategii rosyjska Syberia nie jest obszarem narażonym na zagrożenie ze 
strony państw ościennych (...) inwazja ze wschodu nie zagroziłaby ponadto centrum, rdzeniowi 
rosyjskiego ośrodka siły, jakim jest Nadwołże (Sykulski, 2019, s.117).
W. Putin w 2001 roku wyraził opinię, że:

Europa w dłuższej perspektywie będzie mogła cieszyć się sławą potężnego i niezależnego (od Rosji? 
– B.Z.S.) ośrodka polityki światowej jedynie wówczas, jeśli połączy swe środki z rosyjskimi zasoba-
mi ludzkimi, terytorialnymi i surowcowymi, jak również z potencjałem ekonomicznym, kulturalnym 
i wojskowym Rosji (Sykulski, 2019, s.118).

Mówiąc o takiej organizacji podawał dwa geograficzne wyznaczniki jej zasięgu – od Lizbo-
ny do Władywostoku (por. roszczenia chińskie) (Putin, 2010). Jego zdaniem rdzeniem wspólne-
go rynku kontynentalnego stałyby się Moskwa, Berlin i Paryż. Ponadto w 2012 roku W. Putin 
przedstawił koncepcję „złapania chińskiego wiatru w rosyjskie żagle”: „Przede wszystkim, je-
stem przekonany że chiński wzrost gospodarczy nie jest bynajmniej zagrożeniem, ale wyzwa-
niem, które niesie kolosalny potencjał dla kooperacji biznesowej − szansą złapania chińskiego 
wiatru w żagle naszej gospodarki’ (Putin, 2012). Konkretne działania w tym kierunku można 
określić jako skromne (m.in. Eurasian Economic Union 2014/2015: Rosja, Białoruś, Kazachstan, 
Armenia, Kirgistan; EU−China Comprehensive Agreement on Investment (Unia Europejska – 
Chiny Kompleksowe Porozumienie w Sprawie Inwestycji) (Rudd, 2021, s. 67).

Indie, które nie przystąpiły do RCEP, należą, obok ChRL, do Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy i do BRIC > BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afry-
ki). Między Indiami a ChRL istnieje stary konflikt graniczny (tereny w Himalajach). R. Mitter 
(2012, s. 168) podał, że krótko po starciu między chińskimi i indyjskimi wojskami na granicy 
himalajskiej w czerwcu 2020 roku, rząd Indii zapowiedział, że nie będzie w przyszłości używać 
produktów chińskiego koncernu Huawei w indyjskiej sieci 5G. Warto tu dodać, że ChRL jest co 
najmniej podejrzewana o wspieranie sił odśrodkowych w Indiach (Okraska, 2019, s. 211−214).

W opozycji do „kontynentalnej koncepcji” zaprezentowanej przez W. Putina w 2012 roku 
znajduje się projekt atlantyckiej Strefy Wolnego Handlu. Określenie to jest nieco mylące − cho-
dzi tu głównie o strukturę obejmującą przede wszystkim USA i kraje Unii Europejskiej – a więc 
nie bierze się pod uwagę wszystkich krajów położonych po obu stronach Atlantyku.
Można tu jeszcze wspomieć o koncepcji stworzenia strefy wolnego handlu obejmującej połu-
dniowoamerykańską strefę MERCOSUR i Unię Europejską, która wydawała się realna koło 
1995 roku.

Wracając do atlantyckiej strefy wolnego handlu, negocjacje nad TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership; Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji) 
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trwały od 2013 roku (Kołodko, 2018, s. 166). Nie została jednak utworzona w związku z rozbież-
nościami w poglądach na temat możliwych ustępstw przyszłych partnerów (Capaldo, 2021). Pe-
wien postęp odnotowano w przypadku CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement; 
Kanada – Unia Europejska).

Mamy więc do czynienia ze swoistą próbą sił między organizacjami typu TAP (Partnerstwa 
Transatlantyckiego) i Eurasian Economic Union (Eurazyjska Unia Gospodarcza; jak na razie in 
statu nascendi).

USA (za prezydentury D. Trumpa) nie przystąpiły do organizacji znanej obecnie jako 
RCEP. Zdaniem W. Tomaszewskiego (2020):

USA mogły stanąć w 2020 r. na czele dwóch wielkich stref wolnego handlu (Partnerstwo Transatlan-
tyckie (TAP) i Partnerstwo Transpacyficzne; (TPP); powtórzmy: to nie miały być pełne strefy wolne-
go handlu). Tak się jednak nie stało. W miejsce USA na czele (praktycznie) RCEP pojawiła się ChRL.

Stosunki handlowe między ChRL i USA można określić jako element wojny hybrydowej 
między tymi państwami. USA zarzucały ChRL m.in. niedowartościowanie waluty chińskiej − 
yuana (co w połączeniu z tanią robocizną w ChRL skutkowało znaczną konkurencyjnością chiń-
skiego eksportu) (Haliżak, 2005; Hongbing, 2012; Chen Yulu, 2012).

Działalność niektórych chińskich (ChRL) firm (np. Huawei) uznano za zagrożenie bez-
pieczeństwa narodowego (Tomaszewski, 2021, s. 48−50), dlatego też podjęto kroki zmierzają-
ce do pozbawienia chińskich firm – Pacific Networks i China Telecom prawa do działania na 
terenie USA.

Od 2017 roku funkcjonuje nowa wersja międzynarodowej struktury Quad (Quadrilateral 
Security Dialogue), obejmująca oprócz USA także Australię, Indie (które do RCEP nie przystą-
piły – mimo nalegań Japonii) i Japonię. Struktura ta m.in. monitoruje działalność chińskich firm 
z branży technologii informacyjnej i komunikacyjnej (b.a., 2021b, s. 36).
Dla zilustrowania sytuacji w tych strukturach można podać, że:

(…) w 2019 r., Japonia (członek Quadu, obecnie także RCEP) wstrzymała eksport podstawowych 
chemikaliów do produkcji półprzewodników do Korei Pd. z powodu istniejących napięć między tymi 
krajami co do reparacji za przestępstwa wojenne Japończyków popełnione podczas II wojny świato-
wej (O’Neil, 2021, s. 155).

Do działań prewencyjnych (od 2018 r. mówi się o wojnie technologicznej USA z ChRL) za-
licza się, oprócz ograniczania działalności firm chińskich, kontrolę importu i eksportu, sankcje 
handlowe. Przykładowo, jak podaje S.K. O’Neil: „USA zakazały producentom półprzewodni-
ków, którzy wykorzystują północnoamerykańskie wyposażenie lub software, bez względu na to 
gdzie mają swe bazy, sprzedaży swych produktów w Chinach” (prezydent Biden mówi o „bitwie 
na rynku procesorów”) (O’Neil, 2021, s. 155). Podnoszono również problem zakupu chińskich 
podzespołów elektronicznych – mimo zakazu – przez siły specjalne USA (Szałek, 2020).

K. Rudd (2021, s. 61) wskazuje, że jednostronne sankcje USA raczej nie zostaną przyjęte 
przez inne kraje z obawy o chiński odwet.
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Podsumowując, można przytoczyć wypowiedź C. Darby i S. Sewall: „W ciągu ubiegłych 
dwóch dekad Chiny wyewoluowały z kraju, który w wielkiej mierze kradnie i imituje technolo-
gię − w kraj, który obecnie także ulepsza a nawet jest pionierem w zakresie technologii” (Darby, 
Sewall, 2021, s. 145−146; Cheda, 2021, s. 24–26).

Deklaracje, przewidywania, oczekiwania, prognozy
W ChRL zniesiono limit sprawowania władzy prezydenckiej (uprzednio – do 2022 r. w przypadku 
prezydenta Xi). Można tu jednak zasygnalizować o pojawianiu się w partyjnych kręgach ChRL 
negatywnych opinii o Xi Jinpingu (Cai Xia, 2021). Przedstawiono (Chińska Partia Komunistycz-
na) plan gospodarczy sięgający 2035 roku (Rudd, 2021, s. 60) – do 2027 roku ma zostać ukończony 
program modernizacji sił zbrojnych (siedem lat szybciej aniżeli to przewidywał poprzedni harmo-
nogram − problem Tajwanu). W 2020 roku przewidywano, że PKB ChRL już przed 2030 rokiem 
wyprzedzi PKB USA (Mak, 2021, s. 31; Rudd, 2021, s. 58), a do 2035 roku Chiny będą dominować 
we wszystkich nowych dziedzinach technologii. Przywódcy tego państwa mają wielkie plany 
związane z przypadającą w 2049 roku setną rocznicą utworzenia ChRL (por. Xi, 2020).

Problem pozycji gospodarczej ChRL trzeba jednak rozpatrywać na szerszym tle.
Przykładowo, w 2015 roku prezydent Xi Jinping w przemówieniu z okazji 70 rocznicy za-

kończenia II wojny światowej stwierdził: „Nieważne jak silniejsze mogą stać się Chiny, Chiny 
nigdy nie będą dążyły do hegemonii lub ekspansji” (Weiss, 2021, s. 192). Dotychczasowe zacho-
wanie się rządzących ChRL (aneksja Tybetu, stopniowe naruszanie zasady „jeden kraj dwa sys-
temy” w odniesieniu do Hong Kongu (ograniczanie wolności mediów, aresztowanie polityków 
z opozycji, surowe prawo dotyczące bezpieczeństwa narodowego), sprawa Tajwanu, Xinjiangu 
(Ujgurowie), działania na morzach Wschodniochińskim i Południowochińskim) może jednak 
nasuwać wątpliwości co do takiej retoryki (Rudd, 2021, s. 62; b.a., 2012a, 2012b, 2012c). Nie-
pokój budzi wspieranie przez rządzących ChRL dynastii Kimów w Korei Północnej (kraj ten 
dysponuje bronią atomową).

Zdaniem Ł. Gacka (2009, s. 173): „Chiny w coraz większym stopniu uzależniają od siebie 
kraje biedniejsze”, można tu wskazać na drogie kredyty dla takich krajów, jak: Sri Lanka, Niger, 
Republika Kongo, Kirgistan, Laos, Kambodża, Malediwy (Cheda, 2021, s. 26). Przykładowo, 
w przypadku Sri Lanki, ChRL, w związku z niemożnością spłaty rat kredytowych, przejęła na 
99 lat kontrolę nad jednym z ważnych portów cejlońskich (Power, 2021, s. 16). 

Jak podaje S. Power (2021, s. 16), malezyjski premier anulował miliardowe projekty infra-
strukturalne zaproponowane przez ChRL – w związku z niewykonalnością „przerobienia zbyt 
wielkich kwot i opłacenia ich – co prowadziłoby do bankructwa”.

Podobnie zrobił prezydent Tanzanii, anulując umowy kredytowe (BRI: Belt, Road Invest-
ment) swoich poprzedników, albowiem „tylko szaleńcy” zaakceptowaliby warunki proponowane 
przez Chińczyków (Power, 2021, s. 16). S. Power uważa, że rządzący ChRL stosują „dyplomację 
kredytowo-pułapkową” (Power, 2021, s. 16; Brautigam, 2020).

Można zwrócić uwagę na wzrost „wojowniczości” ChRL w miarę nabierania sił, w szcze-
gólności w stosunku do państw, które wkraczają na szlak kolidujący z interesem rządzących 
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ChRL. Za przykład może tu posłużyć casus Australii (członka Quadu) − po wezwaniu przez 
Australię społeczności międzynarodowej do przeprowadzenia śledztwa w sprawie pochodzenia 
koronawirusa – ChRL nałożyła 80% cła na jęczmień, główny towar eksportowy Australii (Po-
wer, 2021, s. 16). Gdy rząd Wielkiej Brytanii zagroził anulowaniem decyzji dotyczącej chińskiej 
korporacji Huawei w brytyjskiej sieci 5G – rządzący Chinami zagrozili „konsekwencjami” (Mit-
ter, 2021, s. 169).

Również w wewnętrznej polityce ChRL można zaobserwować niepokojące sygnały. Za 
przykład można tu podać chiński „system zaufania społecznego” (Social Credit System). Ten 
system polega na niszczeniu w przestrzeni publicznej/społecznej osób niepasujących do mo-
delu lansowanego przez komunistyczną władzę (np. prawo do przemieszczania się samolotami 
czy pociągami jest uzależnione od komunistycznej „punktacji” konkretnych osób) (Wójtowicz, 
2020). Funkcjonowanie tego systemu przed światem zewnętrznym ukrywa się, nagłaśniając in-
formacje o idących w górę wartościach wskaźników gospodarczych.

Powyższe informacje zestawmy z opiniami na temat rozwoju sytuacji w ChRL w ostatnich 
20 latach.

W 2002 roku T.A. Kisielewski stwierdził: „Można mieć pewność, że w sprzyjających 
okolicznościach (lub pod naciskiem okoliczności) Chiny wznowią swe roszczenia, a być może 
nawet przyspieszą powstanie takich okoliczności” (Kisielewski, 2002, s. 32). Powiązać to na-
leży z dążeniem Chin, by w obszar swojego państwa włączyć Tajwan, obszary nad Amurem 
(obecnie stanowiącymi część Federacji Rosyjskiej) oraz wysepki na Morzach Wschodnio- 
i Południowochińskim.

W 2009 roku G. Friedman, dyrektor think tanku Stratfor (współpracującego z CIA) stwier-
dził, że: „Prawdopodobieństwo, że Chiny nadal będą się rozwijać w tym (wysokim – B.Z.S.) 
tempie, jest nikłe” (Friedman, 2009, s. 107). Mówiąc o tempie wzrostu Produktu Krajowego 
Brutto, G. Friedman miał na myśli wzrost roczny o około 8% (w 2020 – roku wybuchu pande-
mii – przyrost PKB wyniósł podobno 2%, a według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
w 2021 r. ma osiągnąć 8%) (Mak, 2021, s. 31). G. Friedman (2009, s. 120) stwierdził ponadto: 
„W ciągu następnych dwudziestu lat Chiny nie staną się geopolityczną linią uskokową (...), w rela-
cjach z innymi państwami Chiny będą bronić swojego stanu posiadania, zamiast demonstrować 
własną siłę”. Dodał jeszcze: „Nie podzielam poglądu, że Chiny staną się wielkim światowym 
mocarstwem. Nie wierzę nawet, że utrzymają się jako zjednoczony kraj (...). Gdyby (Chiny – 
B.Z.S.) miały stać się rejonem konfliktu, nie byłyby stroną atakującą, lecz ofiarą innych państw, 
wykorzystujących ich słabość”.

G. Friedman ponad 10 lat temu określił, że Chiny lat dwudziestych będą „papierowym 
tygrysem” (Friedman, 2009, s. 9), przewidywał wówczas, że wiek XXI będzie wiekiem hegemo-
nii USA (nie brakowało jednak i diametralnie odmiennych opinii) (Buchanan, 2013). Natomiast 
zdaniem Ł. Gacka (2009, s. 175): „Pekin rezygnuje z akcentowania znaczenia ‘twardej siły’ (hard 
power) w rozstrzyganiu sporów międzynarodowych. Zauważalny jest wyraźnie wzrost znacze-
nia ‘miękkiej siły’ (soft power) w chińskiej polityce”. Do soft power Ł. Gacek (2009, s. 176) 
zaliczał: „Wykorzystywanie słabości przeciwnika, zajmowanie często pozycji wyczekiwania... 
to pozwala Pekinowi osiągać zamierzone cele”.
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J. Białek i A. Oleksiuk w 2009 roku uważali, że: „najkorzystniejszy dla Chin – a także 
dla USA – byłby scenariusz, w ramach którego oba te kraje osiągną konsensus co do podziału 
‘stref wpływów’ w gospodarce światowej” (Białek, Oleksiuk, 2009, s. 105). Autorzy ci twierdzą, 
że „Chiny nigdy nie zachowywały się agresywnie na płaszczyźnie międzynarodowej” (Białek, 
Oleksiuk, 2009, s. 103). Nasuwa się zatem pytanie: jak w takim razie określić zastosowanie 
swego czasu blokady Tajwanu (co drugi dzień), aneksję Tybetu, działania na Morzu Wschodnio- 
i Południowochińskim?

W 2011 roku A. Brunet i J.-P. Guichard stwierdzili, że przywódcy ChRL: „dążą do przeję-
cia od Stanów Zjednoczonych hegemonii nad światem” (Brunet, Guichard, 2011, s. 21). I doda-
li: „Konflikt z totalitarnymi Chinami nie nadchodzi, on już istnieje... Główną bronią używaną 
przez Chiny w tej walce jest gospodarka, manipulacja kursem wymiany, wyraz polityki typo-
wo merkantylistycznej, zapewniają im gigantyczne nadwyżki handlowe, podstawę ich władzy” 
(Brunet, Guichard, 2011, s. 22). Natomiast prezydent W. Putin w 2012 roku, rozwój gospodarczy 
ChRL uznał za zjawisko korzystne – powtórzmy – „Przede wszystkim, jestem przekonany, że 
chiński wzrost gospodarczy nie jest wcale zagrożeniem, ale wyzwaniem, które niesie kolosalny 
potencjał dla współpracy biznesowej – szansą, by złapać chiński wiatr w żagle naszej gospodar-
ki’ (Putin, 2012). Przychodzi na myśl powiedzenie: kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.

Ponuro brzmią zapowiedzi A. Wielomskiego (2021, s. 20), że:

Rosja zdecyduje o szybkości wzrostu Chin ze względu na swoją bazę surowcową (...) a także mając 
możliwości blokowania Nowego Jedwabnego Szlaku. Jeśli jednak pogodzi się z rolą wielkiego do-
stawcy surowców dla chińskiej gospodarki i zdecyduje się korzystać z profitów jako kraju tranzyto-
wego, to rozwój potęgi Pekinu będzie niezwykle szybki (...).

Warto tu jednak zasygnalizować, że np. J. Dzitko (2020) pisze o „krachu gazowej władzy Putina”.
A. Lubowski (2013, s. 199) określił ChRL jako „państwo, które dla osiągnięcia mocarstwo-

wych celów nie cofnie się przed niczym”. D. Trump, prezydent USA, uważał Chiny i Rosję za 
przeciwników USA – w szczególności obserwował działania Chin przez pryzmat wojny hybrydo-
wej (np. chińskie manipulacje kursem walutowym) (Kołodko, 2018, s. 16–17).

W 2018 roku G. Kołodko twierdził: „Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych jest w pierwszej 
kolejności funkcją ich słabej, niedostatecznie konkurencyjnej oferty eksportowej, a nie – jak chcą 
Donald Trump i inni ulegający sinofobii – nieuczciwej konkurencji”. W tymże roku premier Malezji, 
Mahathir Mohamad „ostrzegał, że chińskie działania w tym regionie (Indochiny – B.Z.S.) mogą być 
podobne do nowej wersji kolonializmu’’ (Kausikan, 2021, s. 188; Blanchard, 2018; Daly, 2018).

W 2021 roku „The Economist” zwracał uwagę na specyficzne działania chińskie, polegają-
ce na wiązaniu autokracji z technokracją, nieprzejrzystości z otwartością, i brutalności z handlo-
wą przewidywalnością (b.a., 2021b, s. 8). W szczególności stwierdzono, że aby zachować pokój, 
koszt militarny agresji Chin musi być podniesiony, przez wzmocnienie koalicji takich jak Quad 
(obejmujący obok USA, Australię, Japonię i Indie) i wspieranie siły militarnej Tajwanu.

Pojawia się tu ponownie problem niekonwencjonalnych działań hybrydowych (dylemat: agre-
sja militarna ChRL na Tajwan i w efekcie zniszczenie tego państwa, czy zajęcie niezniszczonego 
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Tajwanu dzięki działaniom niekonwencjonalnym, o których pisał już 2500 lat temu strateg chiń-
ski Sun Tzy (Sun Tzy, 1963).

Podsumowanie
Od szeregu lat można obserwować coraz intensywniejszy rozwój chińskiego systemu powią-
zań ekonomicznych, handlowych, finansowych i wywiadowczych, które mają charakter globalny 
i regionalny. Krystalizowanie się tego systemu jest wkomponowane w harmonogram działań, 
które w 2049 roku, w 100-lecie utworzenia ChRL, mają zaowocować osiągnięciem pożąda-
nej pozycji na świecie. Jednym z cząstkowych działań jest krystalizowanie się (utworzonego 
w 2020 r., obecnie na etapie ratyfikacji przez 15 państw członkowskich) podsystemu zwanego 
Regionalnym Kompleksowym Partnerstwem Gospodarczym (RCEP).

Opinie analityków na temat RCEP są dość zróżnicowane. Nie ulega wątpliwości, że ChRL 
staną się liderem tej organizacji – w miejsce USA, które za prezydentury D. Trumpa wycofały 
się z negocjacji. Coraz silniej zarysowuje się konflikt gospodarczy, ekonomiczny i finansowy 
między ChRL i USA. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudna do przewidzenia – zarówno 
jeśli chodzi o RCEP, jak i globalny rozwój wypadków. Przykładowo, w samym RCEP istnieją 
wady wrodzone, wynikające z konfliktów między państwami członkowskimi na tle własności 
wysp i wysepek na Morzach Wschodnio- i Południowochińskich, zlokalizowanych na bardzo 
bogatych złożach surowców energetycznych (ropa, gaz ziemny).

Skonfliktowanie państw członkowskich może obniżyć efektywność systemu RCEP.
Zadawnione konflikty istnieją także między Chinami kontynentalnymi a Rosją (oba 

te państwa są członkami takich struktur jak: Szanghajska Organizacja Współpracy (SOW), 
BRICS), Chinami i Indiami (konflikt graniczny w Himalajach; oba te państwa należą do 
SOW i do BRICS), Indiami i Pakistanem (państwa te dysponują bronią nuklearną i należą 
do SOW). Dla zilustrowania złożoności sytuacji można tu wskazać, że ChRL, chcąca han-
dlować z Indiami, prowadzi równolegle działania wspierające siły odśrodkowe w Indiach 
(wspólnie z Pakistanem prowadzą działania infrastrukturalne sprzeczne z interesem Indii). 
Generalnie chodzi tu o prowadzenie działań sprzecznych, wysyłanie sprzecznych sygnałów 
do partnera handlowego.

Kolejnym problemem jest relacja między wspólnotą interesów (np. komplementarność), 
splotem interesów, dyplomacją kredytowo-pułapkową (uwikłanie: kredyty–nie–do–spłacenia) 
i neokolonializmem chińskim (casus Kambodży).

Zdaniem R. Mittera „Chińska potęga jest dziś proteuszową siłą (w mitologii greckiej Pro-
teus był bóstwem, które umiało przybierać rozmaite postacie – bóstwo postępowało w ten sposób 
zwłaszcza, gdy pragnęło umknąć przed natarczywymi pytaniami – B.Z.S.) (Grimal, 1997) two-
rzoną przez splot autorytarianizmu, konsumeryzmu, globalnych ambicji i technologii’ (model 
AGGT) (Mitter, 2021, s. 161).

R. Mitter (2021, s. 174) zwraca uwagę na stosowanie przez przedstawicieli ChRL tricku 
„przyćmiewania” (tarnishing) – lecz w gruncie rzeczy, także inne techniki spinu i działań nie-
konwencjonalnych nie są im obce (Sun Tzu, 1963).
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Zapewnienia prezydenta Xi o niekierowaniu się ekspansjonizmem w zewnętrznych rela-
cjach np. handlowych można traktować najwyżej jako żart – chyba, że prezydent nie ma zbyt 
wysokiego mniemania o innych światowych liderach i analitykach.

Stwierdzenie prezydenta Xi, że Chiny kontynentalne nigdy nie będą dążyły do hegemonii 
prowokuje pytanie: cóż takiego wielkiego chcą przywódcy ChRL osiągnąć w 2049 roku – w set-
ną rocznicę utworzenia komunistycznego państwa?

Wskazanie przez prezydenta Xi, że modernizacja armii chińskiej nastąpi 7 lat wcześniej niż 
zakładano – wskazuje na możliwość szybszego osiągnięcia „głównego celu”. Być może zwią-
zana jest z tym rozbudowa lądowej i portowej infrastruktury i intensyfikacja dostaw surowców 
energetycznych z państw muzułmańskich.

Kolejne sugestie wymuszają takie działania przywódców ChRL, jak dążenie do samowy-
starczalności w produkcji półprzewodników, wymiana zagranicznego sprzętu komputerowego/
informatycznego na sprzęt produkcji chińskiej.

Oczywiście pozostaje jeszcze problem black swans – czyli „czarnych łabędzi” (por. przy-
kładowo: Kościelny, 2020a, 2020b; Białek, 2019; Szałek, 2015a, 2015b; Szewczak, 2016; Hun-
tington, 1997; Stodolak, 2018).
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Abstrac t Syria’s civil war, which began in 2011, has been dubbed one of the bloodiest conflicts of the 
twenty-first century. A multitude of institutional, regional, and global efforts and activities 
in the shape of peace proposals, negotiations, diplomatic peace initiatives, and mediations 
have been put in place in an attempt to end the war. The goal of this research is to look at 
these peace mechanisms and the elements that function as undercurrents and/or obstacles to 
their implementation. It claims that a variety of actors, interests, and goals obstruct diverse 
peace processes. Furthermore, the complex intertwining of internal and external influences 
is critical to the success of many conflict management programs. The problems faced by 
many peace processes include the sordid backstories and operations of hidden hands such 
as the United States and Russia using the war as a pawn to conduct proxy fights includ-
ing Iran, Turkey, Saudi Arabia, and other entities. The conclusion is that, while a political 
solution is an appropriate vehicle for resolving the quagmire, the effect of foreign interests 
and complicated internal elements that have a negative impact on political diplomacy may 
persist for some time. As a result, if a political approach is to be effective, it must take into 
account and synergize the numerous domestic and exogenous interests.
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Introduction
As a result of inadequate conflict management, the ostensibly peaceful demonstration against 
Assad’s administration in March 2011 grew into a full-fledged war. Furthermore, the conflict 
devolved into a full-fledged war as a result of the numerous conflict actors fighting for their own 
unique goals, as well as the myriad individual, organizational, and state interests that existed 
both within and outside (Akinrinde, 2018). Due to its severe effects and repercussions on the 
Syrian populace, the Middle East area, neighbouring nations, and beyond, the war has not only 
grown intractable, but has also devolved into a regional crisis; it has become a regional and worl-
dwide concern and problem. This is because, aside from the fact that the war resulted in massive 
casualties, displaced thousands of people, and destroyed vast amounts of property, it reopened 
old scars of hatred and brought the US – Russian race for the Middle East to the fore. It also reve-
als the regional hegemonic battle, which is reflected in the battle for regional hegemony between 
Iran, Saudi Arabia, and Turkey, as well as Israel (a common foe to the Arab people). In the face 
of unspeakable bloodshed and destruction, regional and world leaders did not fold their arms, but 
reacted to find a solution to the problem. The United Nations and civil society actors took the lead 
in initiating conflict management operations and peace processes with the goal of ending the war 
and restoring peace to the Arab country (Adeyeye, 2017; Akinrinde, 2020). However, because the 
battle refused to end, little success could be claimed. The authors of this study believe that the 
apparent failure of many peace processes and conflict management systems can be attributed to 
the war’s sordid backstories, and that the underlying obstacle to peace processes stems from in-
ternal and external forces – “hidden hands” led by the United States and Russia. The war is being 
used as a pawn by the two powers to fight proxy wars with Iran, Turkey, and Saudi Arabia, as 
well as other groups such as Islamist groups acting as fronts for the two antagonists. Specifically, 
this paper argues that the Middle East political intrigues involving the United States and Russia’s 
socio-economic, political, and strategic interests in Syria have made the war intractable and re-
sponsible for the challenges to peace. The strategic importance of Syria in the region, for exam-
ple, is a key component in Russia and United States’ Middle-East interests and operations. Syria’s 
strategic position in the area exposes the war to strategic power play including regional states 
seeking regional hegemonic objectives, as well as global actors such as United States and Russia 
(Chance, 2016). Syria’s strategic position is explained by its geographical proximity to Turkey 
and Israel (a significant United States’ ally), as well as Syria’s status as an ally of Iran and Russia 
(a global competitor with the United States). As a result, the conflict became a crucial tool in the 
power struggle between the United States and Russia.

Syria is also vulnerable to external actors and hidden hands since it acts as a vital conduit 
between Iran and Islamist groups such as Hezbollah Lebanon, a Lebanese Shiite organization 
(Manfreda, 2017; Tudoroiu, 2015, p. 147; Chance, 2016). To be sure, other internal and foreign 
elements such as Iran (a firm backer of Al-Assad), Saudi Arabia and its Gulf allies’ involvement, 
Turkey (supporting the Syrian government’s opposition), terrorist groups, and religious and eth-
nic groupings all have a role in determining the result of the various peace processes. Tudoroiu 
(2015, p. 147) and Manfreda (2017) maintain that the failures of various negotiation and mediation 
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processes are due to the fluidity and shifting dynamics of the war, as well as the unwillingness 
and/or lack of willingness of conflict actors and parties in conflict to negotiate; their lack of will 
to settle and lack of independence of conflict players.

As a result of the foregoing, this study argues that a political solution is acceptable for reso-
lving the quagmire, but the influence of external interests has had and will continue to have a de-
trimental impact on political diplomacy that could help to stop the conflict and war completely. 
To that degree, if there is no consideration and synergy among the many domestic and exogenous 
interests, the various peace processes and conflict management measures may not be able to 
completely solve the situation in Syria. The United States, Russia, and the United Nations must 
take the lead and assume responsibility, and the Syrian people must be brought along and made 
to own the peace processes and mechanisms in order to convince regional and domestic parties 
to accept peaceful resolution of problems in a fashion that leads to peacebuilding.

Situating peace and peace processes

Peace
It has not been a simple task to define peace. However, in order to properly position the point of 
this work, it is necessary to describe what constitutes peace and the varieties of peace pertinent 
to this debate. As previously said, conceptualizing peace is a difficult endeavour because peace 
has been employed in various contexts to convey a wide range of meanings and may continue 
to be so for a long time. For example, the term “peace” has been used to describe: (1) freedom 
from disturbance, tranquillity – when someone wants to do something in peace; (2) mental or 
emotional quiet, as in “peace of mind”; (3) a treaty agreeing peace between warring governments 
and factions – situation of a supported/negotiated peace, and (4) a state or period in which there 
is no war or a conflict has ended. It has also been interpreted as a state of total peace, tranqu-
illity, or quietude, as opposed to any type of antagonistic or non-aggressive conflict (Albert, 
Oloyede, 2010, p. 2; Galtung, 1969, p. 167–191; Stoessinger, 2011). Peace has also been defined as 
people being able to resolve disagreements without resorting to violence and working together to 
enhance their quality of life. Peace interpretations can be classified as either negative or positive 
in terms of categorization. Positive peace depicts the absence of both structural and psycholo-
gical violence, whereas negative peace depicts the absence of physical violence. Negative peace 
is frequently forced; it rarely occurs as a result of an open conflict resolution. Positive peace, on 
the other hand, represents conflict resolution and repair through creative conflict transformation 
(Adeyeye, 2018a, 2017b; Albert, Oloyede, 2010, p. 2; Regehr, 2009). Negative peace is imposed 
as a result of conflict parties’ failure to negotiate, as in peacekeeping operations during conflicts 
and wars. Peace is achieved in this manner by the use of adversarial conflict management measu-
res, such as military and paramilitary forces, as well as the legal system.

Non-adversarial conflict resolution requires parties in conflict to work together to find 
long-term solutions to their differences and conflicts. This is accomplished through negotiation, 
mediation, and, in some cases, arbitration. These approaches are referred to as peace processes 
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in this article. That is, political techniques for resolving problems by nonviolent means. For the 
purpose of this paper, peace emphasises situations when: everyone lives in safety, without fear 
or threat of violence, and no form of violence is tolerated in law or in practice; everyone is equal 
before the law, the systems for justice are trusted, and fair and effective laws protect people’s ri-
ghts; everyone is able to participate in shaping political decisions and the government is accoun-
table to the people; everyone has fair and equal access to the basic needs for their wellbeing-such 
as food, clean water, shelter, education, healthcare and a decent living environment; everyone 
has an equal opportunity to work and make a living regardless of gender, ethnicity or any other 
aspect of identity. To be clear, the aforementioned vision, conditions, and aspects of peace are at 
odds with the situation in Syria since 2011, hence the country cannot be described as peaceful. 
Syria’s citizens were unable to resolve their disagreements and conflicts without resorting to 
bloodshed. Because there were so many warring parties, effective negotiation was difficult, and 
peace enforcement was equally difficult due to the war’s complexity. As a result, Syria’s two 
peace alternatives have remained elusive since 2011.

Peace process
For the purpose of this study, peace processes are defined as a combination of official and unof-
ficial diplomatic efforts to affect and transform relationships, dialogue, negotiation, and me-
diation. It encompasses all forms of conflict resolution and transformation, as well as general 
peace-making, peacekeeping, and peacebuilding initiatives. As a result of this context, a peace 
process is defined as a collection of plans, ideas, ideas, negotiations, diplomatic peace initiatives, 
and mediations aimed at resolving a conflict or war. Peace processes in Syria are based on agre-
ement and negotiation between domestic warring groups and the Syrian state, as well as external 
players to the conflict such as the United States, Russia, Iran, Turkey, and Saudi Arabia. In this 
context, negotiation is defined as a communication approach in which disputing parties attempt 
to reach mutually acceptable solutions to their differences and conflict concerns. This method 
focuses on long-term goals rather than the narrow short-term gains that conflict participants 
sometimes seek. Negotiation’s essence and objective is to reach an agreement rather than to win. 
This entails bringing conflicting parties to the table for conversation, with the goal of ending 
hostilities and wars. As a result, peace processes are considered as political tactics for resolving 
conflicts through peaceful methods. These include a mix of official and unofficial political diplo-
macy aimed at affecting and changing relationships, dialogue, negotiation, and mediation. It also 
refers to efforts at general peace-making, peacekeeping, and peacebuilding, as well as conflict 
resolution and transformation. Peace proposals, negotiations, diplomatic peace initiatives, and 
mediations in Syria appear to have failed to end conflict and war because it was difficult to get 
conflict actors/parties together to meaningfully express themselves in mediation, which is a fun-
damental requirement for the success of peace processes, posing challenges to peace that can 
only be achieved by the use of force. Resources, time, and patience are all necessary components 
in peace processes. It necessitates compromise both inside the local environment and at the con-
flict’s exterior level (Albert, 2012; Albert and Oloyede, 2010). All of which were conspicuously 
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absent in Syria. Peace processes have been a challenging landscape to navigate in practice, parti-
cularly because of their obscurity. This is because it is sometimes difficult to adequately mediate 
and negotiate in complicated conflict contexts like Syria to arrive at a win-win outcome. To be 
sure, Syria’s web of interests and forces makes coordination and, ultimately, peace in such a fight 
difficult (Sitcher et al., 2015).

Negotiation is a significant non-adversarial conflict management technique that is pertinent 
to our issue. Because it has been recognized that adversarial conflict management approaches 
and military options do not always succeed in resolving conflicts, and because the diversity of 
parties and interests in Syria makes adversarial approaches (military peace enforcement) chal-
lenging, negotiation is essential. Negotiation is a communication approach in which disputing 
parties attempt to reach a mutually acceptable solution to their differences and difficulties (Al-
bert and Oloyede, 2010; Adeyeye, 2017b). In contrast to the narrow/parochial short-term benefits 
that conflict parties frequently desire, the negotiation approach has been recognized as aiding in 
the achievement of long-term objectives, and the purpose of negotiation is based on establishing 
agreement rather than striving for ultimate victory-achieving a win-win-non-zero sum situation. 
Essentially, negotiation has long been recognized to have long-term benefits in that it aids in 
the formulation of opinions and the delineation of areas of agreement and disagreement, as well 
as allowing each conflicting party to acquire something in exchange for something (Galtung, 
1969, p. 167; Regehr, 2009). Negotiation success, on the other hand, is contingent on a number 
of factors. These are the following factors: (1) Identifying parties willing to participate, that is, 
the peace process must first identify conflict parties who are willing to engage in negotiations.  
(2) In order to have a fruitful negotiation, parties must be reliant on one another, i.e., actors must 
be interdependent. This is because participants require one another in order for their respective 
interests to be realized; in particular, one party cannot meet his or her wants without the co-
operation of the other. (3) Participants must be willing to negotiate; else, dialogue will not take 
place. (4) Consensus on a given subject. Participants and people must agree on specific issues 
and interests for any meaningful progress and productive negotiation to occur. The Syrian war 
discourse would reveal an apparent lack of these conditions, making negotiation difficult. On 
this point, one would be inclined to suggest military, paramilitary, or judicial solutions, because 
force is utilized in difficult situations when parties in conflict refuse to cooperate in negotiations, 
as in Syria. Apart from the complexities of the individuals and interests involved, discussions in 
Syria, as in other complicated battles, are frequently beset by two fundamental challenges: time 
and financial resources.

Power, international and reciprocal socialisation

Realism (power) theory
The analyses presented in this study are framed by theories of power and international sociali-
zation. Realism describes the international system in terms of power. Without doubts, power is 
one of the most important (if not the most important) factors to consider while studying domestic 
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and international relations and political discourses. Varma (1975, p. 176) maintains that politics 
is concerned with men’s relationships in affiliation and competition, submission and control, and 
that power is what men desire in their political bargaining and interactions. The power theory is 
based on a number of ideas. The power thesis, for example, claims that military forces are a key 
component of the ability to influence or force compliance and that negotiation outcome is also 
dependent on raw power and strategic attack, and that hegemony (the dominance) of one state in 
the international system can aid in maintaining stability and peace (Morgenthau, 2012, p. 4). In 
the sense that the Syrian war is about the interests (hegemonic, resource, and prestige) of internal 
and external players backed by the use of power, the above stance simply summarizes the disco-
urse on the Syrian war. Because the war reflects domestic and international politics and power 
struggles, particularly on the roles of foreign forces, the power theory is suitable. The centrality 
of the issues in the Syrian war; context, causes, and actors, no doubts, revolves around states’ and 
groups’ ambition for power and power relations both within and beyond Syria.

Although there are several definitions of power, Hans Morgenthau’s basic explanation of 
power, in which he argued that power is essentially about man’s control over other people’s be-
liefs and behaviours, perfectly captures the essence of the Syrian war discussion (Morgenthau, 
2012; 1978 and 1970). Furthermore, Wolfer’s assertion that power is the ability to move others 
or force them to do what one desires, rather than what one does not require, situates the roles 
of the powerful hidden hands in the Syrian war, such as the United States and Russia (Wolfer, 
1962, p. 103). Since Morgenthau and Arnold’s descriptions, several others have contributed to the 
discussion of power, a number of which capture the crisis in Syria. For example, Frankel (1973, 
p. 64) defined power as the ability to have one‘s wish fulfilled, the ability to influence others’ 
behaviour and actions to fulfil one’s wish, and a state’s capability to employ real and intangible 
resources to influence the behaviour of other nations and their overall capabilities. The war in 
Syria is seen as a tool to impact economic, political, and socio-cultural factors. The characters 
and their division, both inside and externally, are motivated by the economic and political re-
wards in Syria, and they eventually want to influence and dominate the Arab people. Whilst 
the United States and its allies Saudi Arabia and Turkey are supporting the Sunni party, Russia 
continues using Iran (a recognized United States’ adversary) as a front to back the Shia Alawite 
party and Assad regime. This explains why the Syrian Kurds led by the Islamic State (ISIS), and 
Shia Islamist group (Hezbollah) among others are involved in power politics for real and intan-
gible gains (Manfreda, 2017).

International and reciprocal socialisation
According to the constructivist school, actors in international relations are continually sociali-
zing and learning. This viewpoint is at the heart of the international socialisation theory, which 
claims that constant social learning between states affects their behaviour, interests, and iden-
tities, which in turn affects the state’s global environment and, in many cases, the dynamics of 
global anarchy (Wendt, 1999, p. 224; Checkel, 2005, p. 804; Tudoroiu, 2015, p. 144; Terhalle, 
2011, p. 342). Tudoroiu (2015, p. 143) uses this perspective to argue that the relationship between 
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Moscow and Syria is a unique sort of reciprocal socialization. For example, in the last fifty years, 
the RussianSyrian relationship has evolved dramatically and has taken on reciprocal constitutive 
relationships. Syria has been impacted by and forced to adapt to Russian ideas and philosophies; 
Russia’s values, attitudes, political behaviour, and overall dynamics have been influenced by 
Syria, but to a lesser extent than Russian impact. As a result, it is plausible to say that Moscow 
and Damascus have reciprocal socialization and that this has influenced the two countries’ objec-
tives, behaviours, and identities. For example, Assad’s forceful conflict resolution method might 
be said to be characteristic of, and a reflection of, Russian influence. This viewpoint is well 
expressed by Tudoroiu (2015), who claims that Moscow’s heavy military, economic, diplomatic, 
and political backing enabled Syria’s emergence as a regional power and the establishment of an 
authoritarian regime, and that these factors are part of the socialization of Syria into Moscow’s 
political culture, identity, and global interests. Without a question, Moscow has a greater influ-
ence in Syria, which has been bolstered in part by Washington’s hard power actions in the Arab 
states. For example, Iran and Iraq (two major United States’ adversaries and key players in the 
Syrian conflict) have added a dimension to the conflict that resembles the Cold War, with Russia-
-Syria on one side, and the United States-Israel on the other (Israel also a known antagonist of the 
Arab nations). If seen in this light, the Syrian conflict is more of a proxy war between the United 
States and Russia, with the real goal of both powers being to exert influence and respect in the 
region. Russia’s backing for Syria is primarily intended to demonstrate Moscow’s worldwide in-
fluence in competition with Washington in the Middle East, where Israel serves as Washington’s 
“eye and arm”. As a result of the discussion of power, socialization, and the Syrian war, one may 
begin to visualize the causes of the war, which will be the subject of the following debate.

Why the war? A thematic and contextual analysis of the remote and immediate 
Causes of the Syrian war
A number of interconnected elements (domestic and external) can also be presented as a cause of 
conflict and war, in the context of historical, socio-economic, political, and religious considera-
tions. Institutional bottlenecks, structural violence, ethnic politics, accountability concerns, and 
inadequate or utter disdain for the administration of public funds have all been blamed for the 
turmoil and war in Syria. Low government regulatory power and ineffectiveness in the manage-
ment of dissension and grievances, as well as Assad’s authoritarian posture, poor quality of rule 
of law, and complication in the country’s court system, are all factors worth mentioning.

The war is dominated by the contest of Washington and Moscow for the life of the region, 
the regional hegemony battle, and religious activity. As a starting point, a narrative of the war in 
Syria can be placed in the Arab Nation’s history of dictatorship and authoritarian administration. 
The authoritarian arrangements in country governance have created underlying disagreements 
between governance and government. With regard to the history of authoritarianism, Syria has 
a lasting history of dictatorship and harsh regimes. For example, on 8 March 1963 Ba’th coup 
d’état led by Hafiz Al-Assad and Sah Jadid was pointed out by Karsh (1991, p. 5) and Tudoro-
iu (2015, p. 144). Hafiz Al-Assad managed to deceive Jadid before 1970, and Hafiz Al-Assad 
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created a dictatorial regime in Syria, and so it was. Factors like the long-standing ethnic and 
religious division, systemic violence, and nepotism are also worth considering. They have all 
contributed to the negative peace of the country. This reflects the Alawite’s favour with Hafiz 
Al-Assad, with fewer than 12% of the country’s population (Tudoroiu, 2015). There is little 
question that 60% of the Sunni Muslim majority would always disapprove with Assad’s go-
vernment. In this circumstance, Assad uses a dictatorship and oppressive tactics to vigorously 
halt disagreement rather than seek political answers to the dilemma as in history (Tudoroiu, 
2015). Indeed, Tudoroiu (2015) further adds that president Al-Assad built more than 15 security 
organizations with 50,000 employees that carried out repression and hard power techniques that 
led to disorder and extreme forces, as they were claimed to be using chemicals. These repres-
sive and dictatorial activities in 2011 have changed the dynamic of the conflict into a full-scale 
war, and the latent sectarian undercurrent has been further inflamed by the history of split and 
structural violence in Syria. Ethnic and religious groups’ mixture of mostly Sunni Muslims, 
Alawites, Shi’a, Kurds, Christians and the Druze minority, for instance, provided the incentive 
for the evolution of war into a full-fledged war. The acceptance and application of hard power in 
the form of oppression and intimidation is no question, the key to the festering of the conflict, 
the continuation of war and the failure to achieve the intended outcomes of not only the war 
but peace in the nation. Starr (2012) states that Hafiz Al-Assad has inserted a Mafia component 
to the crisis by equipping the Shabih (fantastic) paramilitary group in his despair to curb the 
opposition, says this assertion (many of the members of the group are criminals released from 
prison). Starr (2012) further believes that the Group’s “ghosts” are utilized as a means of ethnic 
cleansing and existentialism. This theory is founded on Syrians ethnic, clannish and religious 
accounts, especially the sectarian composition of Syrian politicians. The sensation of “killing or 
being exterminated” among shabias often overwhelms this sectarian concern. Sectoral rhetoric 
is further exacerbated by Assad’s feeling that Alawites are being imposed by the state in many 
parts of Syria (Engel, 2012; Chulov, 2012, p. 20).

Regional policy and United States interests and Russia, Iran, Turkey and other nations in the 
area are complicating the Syrian war. For example, Yousef Gamal El-Din (2013), in the context 
of Russia’s involvement in Syria, says that Russia-Syria has a long history of significant cultural, 
economic and political ties. Contrary to his previous viewpoint, Hafiz Al-Assad was made aware 
of the necessity for foreign backing in order to maintain the nation after Egypt deprived of its 
merger with Syria. The relationship between Moscow and Damascus was strengthened. Moscow 
has been its staunch supporter in the area since then. Indeed, in the initial years after the collapse 
of Egypt and Syria, Damascus received enormous armaments and military aid from Moscow, 
assessed at $825 million, $1 billion in 1977, by Rubin (2007, p. 55 and Tudoroiu, 2015, p. 145). 
Overall, the entire sum of exports from Moscow to Syria for the military and personnel training 
was an average of $25 trillion and Russia taught more than 10 thousand military officers, and 
as a world leader exporter of guns, conflict in Syria might be an economic gift rather than a ca-
tastrophe for Russia. Also, in the educational sector, Syrian citizen enjoy educational and study 
support from Russia. Moscow has always been helping Syria in the economic sector on various 
occasions. Moscow, for example, invested almost $19.4 billion in Syrian projects in 2009. In 2011, 
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when the Syrian crisis began, Syria is also an export destination of 1.93 billion dollars for Russia. 
It should also be noted that it is of major geo-strategic relevance for Syria to take use of Tartu, 
the Mediterranean port, as opposed to its long cruise through the Black Sea (Yousef, 2013). The 
war has been festered by external impact on issues linked to human development and govern-
ment weakness, structural violent and social marginalization, internally fragmented influences 
and Assad’s own ambitions to keep power by force, as well as by lack of unified crisis response 
policies (Kodmani, 2015, pp. 1–7; Kodmani, Legrand, 2013). Technological globalization is one 
of the processes of the millennium, which in turn resulted in a variety of the pan-Arab public 
influenced by information technology.

The new identity symbolizes a generational transformation consisting of youth who are 
disillusioned by social and government failure, power abuse, corrupt leadership, and socio-eco-
nomic decline. Arab spring came about because the communications were easy and information 
accessible, as the already angry and troubled young people had access to avenues to arouse their 
wrath and generate prospects for a new phase of resistance to governments in the area. The com-
munication facility also allowed for the mobilization of an anarchical, un-headed and disordered 
organization in the unsatisfied young people to proceed on their work. The roles played by Al-
-Jazeera in Syria, for instance, cannot be overemphasized, because of the willing nature of Sheik 
Yusuf Qardawi to depose the Alawite dictatorship. Sadly, the immediate response of Assad to the 
rising disagreement was timid (Kodmani, 2015).

While the Human Development Index and the Gross Domestic Product in Syria have incre-
ased gradually, with the Gross Domestic Product standing at (4.45%), between 2001 and 2010, 
the Syrians’ government has failed to focus on inclusive or pro-people growth and there has 
been little account of expanding Gross Domestic Product for the citizen consumption of the local 
populace. Notwithstanding, the Gross Domestic Product of Syria has been gradually increasing.

In the life of the Syrian population, especially young people, growth was not reflected. Po-
verty and inequality have been increased (two factors that have been variously advanced for fru-
stration and aggression and violence). There is also a great deal of distrust in social interactions; 
personal and social damage, intolerance and rampant extremism exist all across Syria (Kodmani, 
2015, pp. 1–7). The bad socio-economic and political circumstances have led to discontent, which 
contributed to the crisis of 2011. And, when the revolt began, Hafiz Al-Assad embraced a policy 
of hard power instead of being responsive and proactive to the core causes of the developing 
disagreement. As for the foreign forces, Hafiz Al-Assad blamed their agitation and resistance to 
his regime and failed to provide appropriate political concessions. Since 2012, Hafiz Al-Assad 
has been thought to privatize the country’s security and utilize it for the suppression of the oppo-
sition through Shabiha, a notable paramilitary group throughout the war. Not only did this result 
in anarchy, but also opened the way for the development of irregular troops. It also led to Syria 
becoming disorganized and unorganized (International Crisis Group 2012, p. 4). Hafiz Al-Assad 
also tampered with the discourse of anti-external power. In 2013, for example, Assad accused 
foreign players for the crisis in his nation and its hard-line attitude to security, such as the case 
of the mass murder and devastation in Houla between May 2012 and December 2013, in which 
over 130,000 people were slaughtered (The Guardian, 2012). Instead of reducing the approach, 
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the opposition and violence have been reduced by little. Non-state actors in the region, just as the 
states, rely on propaganda strategies that present themselves as victims of power struggle. Politi-
cal marginalization, weakness, and the absence of ideological home groups to promote a conflict 
in Syria are some aspects to be considered. The war-willing groups are faint and do not have an 
ideological objective. This goes against powerful players that do not want to stop the battle, such 
as the Islamic State, the jihadi movements, militias, and warlords.

Why has the war persisted? The “hidden hands” and the challenge to peace 
process in Syria
There might be historical, domestic, and external elements as to why the March 2011 non-vio-
lent demonstration in Damascus turned into a widespread conflict and how it persists for nearly 
a decade. In order to end the war and restore the nation’s peace, regional and global organizations 
have implemented several actions, initiatives and instruments since the commencement of the 
Syrian crisis in 2011. Despite all the efforts, it was impossible to find a solution to the conflict, as 
the process was confronted by countless problems resulting from domestic and external forces, 
leading to the end of the conflict. There was also a lack of clarity in criticizing the hard power at-
titude of Hafiz Al-Assad’s administration and of the countless crimes perpetrated against people. 
Historically, complicated conflicts and wars, such as in the case of Syria, make it often difficult 
to negotiate peace, to mediate, and to establish peace, particularly in circumstances where the 
dynamics change fast in terms of their contents and surroundings, like in Syria. The manipula-
tion and subordination of information to politics lead to the misrepresentation of conflict issues 
and, consequently, causes participants to decide quickly and without proper preparation in peace 
processes. In addition, the sense of the Sunni Muslims’ perceived political isolation is a key pro-
blem in the fight. The Sunni Muslims must unify and embrace Daeshism, a group that was part 
of the bad in the fight. The sectarian tension and contradiction between Shia and Sunni Muslims 
exacerbate the problem (Ankomah, 2013). Sticher et al. (2015) argue in particular that war has en-
dured because the diverse groups of Sunni Muslim, Alawite, Shia, Kurdish, Christian, and Druze 
minority of Syria have acquired a vital philosophy and struggle, thereby establishing a self-help 
dimension of the segment of the population that has been marginalized. The self-help effort for 
these organizations is centered on the use of violence against what they see as a violent Syrian 
state, and the continuation of institutional brutality led by Hafiz Al-Assad.

There cannot be excessive focus on the roles of other parties, notably the United States and 
Russia, when it comes to drawing out the conflict. There is no question that the United States 
and world’s major democracies have been financing or stimulating conflicts for a long time. The 
roles played by the DR Congo, Algeria, Rwanda, Uganda, and Mali by Washington in the context 
of African wars, for example, include some of the effects of hands disguised in battles (Keenan, 
2013, pp. 10–11; King, 2015, pp. 7 and 2013). Russia, for instance, has been helping to boost the 
capacity of Assad’s government troops and to increase the virulence and duration of the conflict 
through deliveries of munitions and armaments in the first year (Grove, Solomon, 2012). The 
inability to find effective solutions to the conflict by the two major observer missions, the Arab 
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League and the United Nations, leads to the intensification of the war. The failure of the United 
Nations to deal with the conflict in its early stages and the encouragement of external help in 
the forms of financial and weaponry supplies have led to a dramatic and fundamental growth 
in opposition activities. In addition, it is necessary to mention the growth and radicalization of 
the Salafi brigade and the demise of previously powerful secular democracy movements. The 
problems originating from the difficulties in describing or conceptualizing the primary actors of 
the conflict are also addressed in various peace processes. In the early years, and for a very long 
time, the subject of recognizing the primary players was a peace concern. Identifying significant 
players in conflicts is an important element in conflict management, negotiation, and mediation. 
In the Syrian conflict the absence of identification of actors effectively opposes mediation and 
settlement procedures, and eventually has led to the continuation of the war. This is because the 
warring parties involved in the Syrian war are so divided in numbers and interests that it becomes 
incredibly difficult to define the procedure that would address the many conflicting interests. For 
example, it was difficult for the terrorist groups such as the IS, Jabhat al-Nusra, for the govern-
ment and opposition factions, and for the other external players to establish a common ground 
of discussion and mediation. This difficulty arises from the different groupings, notably the op-
position, being severely split by rivalry between parties and policies, ideological disagreements, 
and small internal scuffles. The foreign financing and military backing the war players get from 
outside Syria make this situation even more complex. The United States and Russia are essential 
participants in the Syrian war as key players in international politics, because Russia and the 
United States possess the capacity and political power necessary for leadership and response to 
the crisis in order to guide Assad and his allies.

At the beginning, however, Washington was primarily concerned in containment, some-
thing which did little to support the search for peace, as noted during the last debate. Perhaps 
also, because of their experiences in Iraq and Afghanistan and out of fear that arm assistance 
for the rebels would support the terrorist jihadists, who may use the weapons against the United 
States, the United States was wary in intervening directly in Syria (Jenkins, 2014, p. 2). Similarly, 
the policy to establish strategic alliances to control the spread of the war, Barack Obama’s hostile 
powers and apparent strong negotiating were little more than imagination. This was because 
Hafiz Al-Assad was unable to resolve the regionalization of the problem. The United States 
policy has, instead, promoted extremism, fostered chaos and disarray from which benefited the 
terrorist groups like ISIS. The Syrian President Hafiz Al-Assad was able to utilize this unstable 
scenario to exert excessive force on the rebels. That is why, despite its use of chemical weapons, 
Kodmani (2015, p. 1) labelled the United States a greater evil than Hafiz Al-Assad. No doubt, 
a fundamental role in the absence of a policy solution and in the development of Syria’s war is 
the competition of hegemonic goals, firstly between the United States and Russia, and secondly 
inside the Arab country, acting for the two great opponents. The United States is a key factor in 
Syria and Washington’s involvement in Middle East politics is not farreaching. The activity of 
America in the area cannot be separated from the unfriendly relations with Iran and the United 
States. There is no question that Israel’s relations with Syria are essential to the United States 
interest in Syria and in the whole Middle East setting. Strategically speaking, Syria’s contiguity 
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to Israel, the traditional ally of the United States, and her close link with Iran (United States’ 
antagonist) and other Islamist groups, such as the Hezbollah group, makes the Syrian issue impe-
rative and interesting, especially because Syria has been the longstanding opponent of the United 
States and Israel. Iran, in particular, during the seeming “cold war” between Russia and the Uni-
ted States, played an essential role in the balance of their warpower. Iran is a major player in the 
Middle East’s power relations. While not being a particularly apparent backer of Hafiz Al-Assad 
until now, Iran has played an important role in the fight. Iran’s disposition to Syria and Putin’s 
Russia – against the United States – is considered a means of balance of power in the “cold war” 
between the United States and Russia (Hiltermann, 2017, pp. 1–6).

Russia’s drastically expanded relations with Syria have made Russia a prominent figure 
since the 1970s. Russia’s influence in Hafiz Al-Assad’s Syria was growing, but the power dispute 
between Russia and United States has made the two countries to work in Syria to burn out more. 
No doubt, Russia’s relationship with Syria has been mutually constitutive and the reciprocal 
socialization has influenced both Russia and Syria, which largely reflects the cold war era be-
tween the United States’ and Russia’s interests, actions, and identities. The rationale for Russia’s 
significant backing of Syria is therefore to express the global authority of Russia in its ideological 
dispute with the United States, especially in the Middle East, with a view to advancing Russia’s 
economic interests and enhance her military and political prestige (Tudoroiu, 2015, p. 143). In 
addition, Russia utilized the Syrian war to boost further its standing in Middle Eastern affairs as 
a “game changer”. Accordingly, Russia chose in 2012 to trade the S-300 missile system to Hafiz 
Al-Assad in order to improve Russia’s ties with Israel via the use of the strategic armaments 
industry, and by 2016 to sell the same S-300s to Iran to help stimulate dialogue between Russia 
and Iran. Essentially, Russia has been a prominent hand in the war with Syria, desirous of expan-
ding its status in the arm industry in contention with United States. Asia is Russia’s main arms 
market, constituting over 70% (70% in the last decade) of the Russian arms export sector, closely 
following the Middle East and North Africa, the key destinations for Syria. Kodmani (2015, p. 1) 
points out that “Russia represents a diplomatic blockade of Syrian settlement processes in an 
attempt to identify Russia’s participation in promoting the Syrian war”. It is possibly because 
Russia opposes virtually all of the resolutions tabled in order to censure the Al-Assad’s govern-
ment, perhaps for the different interests of Russia in Syria.

What has been done? The phases of the peace processes in Syria
The question of how the tides of violence can be stopped and peace restored to Syria and the 
whole area has been seen via several peace attempts, processes and methods, in particular by the 
United Nations. For instance, the peace plan, which was presented to the United Nations Security 
Council; the first Geneva Communiqué, 30 June 2012; the second Vienna Process Conference 
and the Vienna Proceedings and Intra-Syrian Talk; and the 2015 Vienna Peace Talks and the Ge-
neva III-Geneva Peace Conference in 2016 were a few of the peace processes that had been ini-
tiated on the Syrian war (Jung, 2015; Karthick, 2016). In essence, the goals of the peace processes 
in Syria are to fight the terrorist forces, establish transitional governments, and put an end to the 
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conflict. However, each attempt has experienced different problems and disadvantages that make 
it difficult to achieve its particular goals. The difficulties linked by the seeming failures cannot 
be detached from external actors’ effects and household incompatibilities caused by ageold ani-
mosities. The issues include the smoothness and fast changing dynamics that influence process 
coordination. In the first Geneva Conference on Syria, the parties which should participate in 
the planned transitional government were neither established nor identified. Parties have to be 
identified in the light of the fact that there are numerous opposing actors and they have different 
objectives and opinions. Al-Assad’s rejection of the opposition also rejects the advice of the peace 
effort. The method of negotiating with the opposition has also been affected by the lack of inte-
rests of the international parties, save from Iran and Russia (Groarke, 2016). Information politics, 
a pre-established principal compromise not only influenced the setting and substance of peace 
efforts but also showed the lack of ownership and domestic inclusivity of the proceedings. In 
this context the goal of the Kofi Annan peace initiative was not achieved and the conflict could 
not stop, due to the continuing influences of the international, global, and regional support of 
two key conflict actors, the Al-Assad government and the main protagonist of the opposition. 
The goal of the Geneva peace initiative was to create the flames and the buffers for the political 
solution of crisis. Brahimi Lakhdar has been named the United Nations and the Arab League 
envoy to Syria sent there as a result of the collapse of the Kofi Annan initiative and its frustrated 
withdrawal (Sticher et al., 2015, p. 6). In summary, the numerous peace initiatives suffered from 
political rivalry, diverging ideological foundations, limited opposition disputes, inexperience in 
undertaking collective actions, the social inefficiency of operational strategy or seeming absolute 
absence of leadership.

Ending the war? The way forward
The political solution is offered through diplomacy in search of a solution to the war and esta-
blishing peace in Syria. This procedure will include all parties ready and willing to participate 
in the negotiation process. And therefore both parties must rely on each other to ensure that any 
negotiations will be fruitful and will meet their goals. Furthermore, all conflict players must 
agree on some shared concerns and interests and have the determination to resolve them. Warlike 
issues should be negotiated, and agreement should be reasonable and feasible, while the external 
conditions should be favourable to resolution (Omodunbi, Adeyeye, Ige, 2019, pp. 12−14; Goarke, 
2016, pp. 2−3). In particular, the United States and Russia must show a genuine determination 
at an international level to put an end to Syria’s plague of war. At home people, including the 
Syrian president Hafiz Al-Assad, must be prepared to take the nation out of a war catastrophe. 
The reason is that even if a political solution can be found to end the war in Syria, that war will be 
continued unless the United States and Russia, together with the United Nations, have drawn up 
strategies to make the United States and Russia acknowledge the overarching right of Syrians to 
live peaceful life in their country. It is important for the government and the people to effectively 
address the core causes of conflict inside Syria’s domain. This can be done by opening a Uni-
ted Nationsbacked constitutional convention to address perceived or real structural violence via 
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ethnic and religious differences and concerns of powers-sharing, in order to solve socioeconomic 
inequities that have produced splits, distrust, and disagreement in Syria for some time. Conflict 
resolution and peace process needs all conflict participants to be included. It is based on the 
ideal of inclusive peace in an international paradigm of conflict resolution that occupies historic 
positions. While the subject of inclusion was not completely accepted from the outset of peace 
attempts in Syria, it is crucial that negotiations are inclusive at this level to address all concerns 
in the conflict correctly. Civil society groups should include Islamist, insurgent/terrorist, women, 
ethnic and tribal organizations. In addition, it sets up and draws a realistic peace map, deepens 
global and regional diplomacy and promotes responsibility for all the parties involved in the 
armed conflict. The final purpose is to ensure a suitable security space that ultimately abhors 
human rights abuses, assaults, devastation, and indiscriminate slaughter which are antagonistic 
to peace processes.
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Abstrak t Filary społeczeństwa europejskiego – w anglosaskim kręgu kulturowym – oparte są na 
kapitalizmie i kosmopolityzmie. Demokracja, jako pożądany model polityczny w tych spo-
łecznościach, oznacza respektowanie tak fundamentalnych kwestii jak wolność jednostki 
czy prawo do zgromadzeń. Na drugim biegunie znajdują się Chiny, gdzie państwo reguluje 
niemal każdą sferę życia, a społeczeństwo jest karne i podporządkowane. Kategoryzowani 
i oceniani przez system punktów społecznych, obywatele, od zarania dziejów mają w swo-
jej naturze przywiązanie do władzy i szeroko pojętego państwa.
Celem tego tekstu jest przeprowadzenie analizy porównawczej, określenie, jak epidemia 
wpłynęła na świat i w jaki sposób w poszczególnych regionach radzono sobie z wirusem 
SARS-CoV-2. Wzięto pod uwagę trzy aspekty – opinię publiczną, czyli media i reakcje 
na restrykcje i politykę rządu, gabinet rządzący jako ośrodek decyzyjny oraz gospodarkę.
Sformułowano następującą hipotezę badawczą – epidemia wywołana rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 jest na tyle złożonym problemem, że może stać się symptomem 
zmiany porządku świata.

Key words :  COVID-19, economy, geopolitics

Abstrac t  The pillars of European society, and in the world view of Anglo-Saxon culture, are planted 
on capitalism and cosmopolitanism. Democracy as the desired political model in this com-
munity is responsible for such fundamental issues as individual freedom, rights of assem-
bly. At the other extreme is Chinese society, punitive and subordinate to the state in almost 
every sphere of life. Segregated and evaluated by a social point system, a society that since 
the dawn of time has in its nature a devotion to authority and the broader state. The purpose 
of this paper is to provide a comparative analysis of how the epidemic has affected the world 
and how its different regions are dealing with the COVID-19virus. A choice of three levels 
of evaluation has been made. The public, i.e. the media and reactions to the government’s 
strictures and policies, the ruling cabinet as a decision-making center, and the economy.
The main research hypothesis in this paper is that COVID-19 is a complex enough problem 
to become a symptom for a change in world order.
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Wprowadzenie
Obecnie trudno znaleźć w literaturze naukowej opracowania traktujące o wpływie COVID-19 
na państwa w wymiarze politycznym i społecznym, dlatego artykuł ten w dużym stopniu ma 
charakter interdyscyplinarny. Podstawowym źródłem danych był Eurostat, wszystko po to, by 
zbadać wpływ COVID-19 na globalny łańcuch dostaw. W tekście tym oprócz analizy danych 
statystycznych, poruszone zostaną także inne kwestie, związane m.in. z bezpieczeństwem. Ro-
man Kuźniar w swoim dziele Polityka i siła wspominał o możliwym starciu dwóch modeli poli-
tyczno-społecznych – anglosaskim i azjatyckim, wskazując, że z perspektywy bezpieczeństwa 
państwa szczególnie chińska karność i posłuszeństwo działają pozytywnie i chronią kraj przed 
rozmaitymi zagrożeniami.

Sformułowano tezę, że epidemia wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 
zmieniła oblicze polityki i wpłynęła na ekonomię państw, a także przeniosła „środek ciężkości” 
życia publicznego w stronę internetu.

W artykule tym nie dokonano subiektywnej oceny modeli politycznych, to raczej próba zro-
zumienia zmian, jakie przyniosła nowa sytuacja na świecie, która siłą rzeczy przemodelowała wie-
le aspektów w sferach politycznych, społecznych, a także prywatnych pojedynczych obywateli.

Konkludując, celem artykułu było ustalenie, jak duży wpływ na życie społeczeństw i klasy 
politycznej ma COVID-19. Metod badawczych pomocnych w ustaleniu osiągnięciu tego celu 
było kilka. Oczywiste okazało się użycie metod porównawczej i statystycznej zebranych danych. 
Równie istotna była krytyczna analiza tekstów omawiających siłę państw i społeczeństw, na 
końcu sformułowano odniesienia do teorii ruchów społecznych wobec postaw antyszczepionko-
wych. Materiałem badawczym była grupa następujących państw:

1. Chińska Republika Ludowa.
2. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
3. Republika Federalna Niemiec.
4. Federacja Rosyjska.
5. Rzeczpospolita Polska.
Powyższy wybór podyktowany był względami wzajemnego wpływu w ujęciu geopolitycz-

nym. Będąca od lat w okresie hossy gospodarczej Chińska Republika Ludowa również odczuła 
skutki pandemii, co zostało porównane ze wskaźnikami ekonomicznymi Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Zestawienie tych dwóch krajów było też przyczynkiem do dyskusji na temat 
tego, który model społeczny lepiej zaadaptował się do nowej rzeczywistości – azjatycki, repre-
zentowany przez idee konfucjanizmu, czy zachodni, bazujący na indywidualizmie jednostki. 
Kolejne państwa: RFN, Federacja Rosyjska i Rzeczpospolita Polska, to podmioty będące w sfe-
rze oddziaływań i sąsiedztwa w ujęciu stricte geograficznym. W kontekście ekonomii ciekawym 
będzie spojrzenie na PKB Polski i Niemiec, gdyż są to kraje połączone łańcuchami dostaw, umo-
wami handlowymi czy inwestycjami. Wobec wskazanych powyżej kwestii istotna jest również 
perspektywa rosyjska. Kraj, który opiera swoją politykę na surowcach i sile militarnej również 
musiał odczuć skutki COVID-19 i dokonać zmiany podejścia do polityki oraz ekonomii. Dobór 
państw podyktowany jest zatem łańcuchem ich współzależności.
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Opór a bezpieczeństwo
Idea oporu wobec władzy ma głębokie europejskie i amerykańskie tradycje. Gdy spojrzymy 
jednak na model azjatycki, a ściślej chiński, to jak zauważa R. Kuźniar podstawą egzysten-
cji azjatyckiego społeczeństwa jest pokój, harmonia i bezpieczeństwo. Zwłaszcza ten ostatni 
aspekt wart jest podkreślenia. Mamy bowiem do czynienia z odpowiedzialnym i samodyscy-
plinującym się – wobec zagrożeń – społeczeństwem, jednak ta sytuacja może doprowadzić 
do zdeprawowania elit, które w imię utrzymania status quo skłonne są do zatajania prawdy 
(Kuźniar, 2006, s. 13–14).

Kuźniar w swej książce odnosi się do polityki i siły, definiując te dwie zmienne jako 
zdolność państwa do kształtowania rzeczywistości. W okresie pandemii okazało się jednak, 
że kwestia słabości i siły Chin jest bardziej złożona. Wachlarz instytucjonalnych instrumen-
tów oddziaływania na obywateli jest w tym wypadku większy niż w krajach demokratycz-
nych. Najbardziej kontrowersyjnym narzędziem jest stosowany w Chinach Social Credit 
System. Jest to zbiór kilkudziesięciu aplikacji i programów zainstalowanych w smartfonach 
czy komputerach osobistych. W ten sposób ocenia się działalność obywatela (przyznanie 
punktów za oddanie krwi, opiekę nad osobą starszą czy informowanie o niewłaściwym za-
chowaniu współobywateli). Program dokonuje też analogicznie oceny negatywnej, odejmując 
punkty za działania uznane za niepożądane (takie jak, obelżywe zachowanie, niespłacanie 
kredytu, czy działalność opozycyjną) Bartoszewicz (2020, s. 62–63). Można to rozpatrywać 
w kategorii starożytnej azjatyckiej myśli, że harmonia i pokój są najważniejsze, zatem system 
kar i nagród stosowany w ChRL w swych założeniach stymuluje rozwój i harmonię społeczną 
na swój totalitarny sposób.

W takiej sytuacji powinno zaistnieć zjawisko oporu, jak pisze E. Bielska (2013, s. 2013), 
jest to odpowiedź na dominującą i arbitralną politykę państwa względem obywatela. Biorąc pod 
uwagę perspektywę geopolityczną i historyczną należy pamiętać, jak głębokie tradycje powstań 
i stawiania oporu ma Rzeczpospolita. Szczególnie widoczny będzie tzw. opór ukryty, czyli skal-
kulowana skryta działalność wobec przepisów, które uznajemy za niewłaściwe.

W kwestii podejścia do bezpieczeństwa i oporu w trudnej sytuacji znalazły się Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej. Szczególne zmiany w materii obywatelskich wolności 
przyniósł patriot act, dokument, który ogranicza swobody w ramach bezpieczeństwa Ame-
rykanów. Przepis ten umożliwia między innymi: wnikliwą kontrolę bagażu oraz intymną na 
lotniskach, gdy zajdzie podejrzenie o działalności terrorystycznej; kontrolę finansową i zablo-
kowanie środków na koncie bankowości detalicznej, w przypadku podejrzenia o współpracę 
z organizacją terrorystyczną. Ostatnim, niewątpliwie najostrzejszym przejawem inwigilacji 
„w imię bezpieczeństwa” jest prawo do podsłuchiwania podejrzanego o współpracę z organi-
zacją terrorystyczną, bez konieczności występowania o pozwolenie do lokalnego prokuratora 
(Domaradzki, 2006, s.196).

Republika Federalna Niemiec wydawała się mieć społecznie najłatwiejsze zadanie. Niem-
cy to naród historycznie nieakceptujący retoryki wewnętrznego oporu, więc lockdown w czasie 
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pierwszej fali, choć najostrzejszy (wprowadzono zakaz samodzielnego podróżowania w in-
nym celu niż zakupy czy praca), przeszedł jednak bez większego niezadowolenia społecznego. 
Dodatkowo landy notujące więcej niż 100 przypadków zachorowań na 100 000 mieszkańców 
dziennie, mogły wprowadzić własne obostrzenia jeszcze bardziej ograniczające swobody oby-
watelskie, ale zarazem hamujące proliferację COVID-19 (Polsko-Niemiecka Izba Przemysło-
wo-Handlowa, 2020).

Federacja Rosyjska w dziedzinie walki z COVID-19 jest bardzo hermetyczna. Wszelkie 
informacje związane z pandemią przesączane są przez moskiewską machinę medialną, która 
traktuje wirusa SARS-CoV-2 jak broń biologiczną. Taka opinia lansowana w rosyjskich mediach 
znajduje przełożenie w sondażach, w badaniu 62% Rosjan uważa, że koronawirus nie ma natu-
ralnego pochodzenia (The Moscow Times).

Taka opinia wynika z silnych wpływów centralnych środków masowego przekazu, które od 
lat umiejętnie kształtują opinię Rosjan na poszczególne sprawy.

Omawiane systemy polityczne można posegregować w układzie trójbiegunowym. Z jednej 
strony mamy zachodni system polityczno-społeczny opierający się na indywidualizmie i wza-
jemnym przekonaniu o konieczności współpracy, z drugiej strony filozofię konfucjańską stawia-
jącą „trwałość władzy” nad poczuciem wolności. W azjatyckim modelu społecznym zakłada się, 
że jednostka nie jest wyłącznie podległa państwu, ale też z racji powinności, musi dbać o kraj jak 
o dobro wspólne. Jej postępowanie powinno być zatem maksymalnie ukierunkowane na prze-
trwanie ogółu, nawet za cenę podporządkowania się ograniczeniom narzuconym przez władzę 
(Góralczyk, 2018, s. 580).

Zachodni indywidualizm opiera się na innych fundamentach. Tutaj mamy do czynienia 
z modelem antropocentrycznym – człowiek, jako pierwotnie współistniejąca w rodzinie jednost-
ka, identyfikuje się jako część zbiorowości na drodze dobrowolnego przyjęcia swojej roli w spo-
łeczeństwie, z tą tylko różnicą, że w konfucjańskim modelu indywidualizm stanowi margines, 
zwłaszcza, gdy chodzi o istnienie w społeczności. W modelu zachodnim stawianie jednostki 
w centrum jest niezaprzeczalne i jej rola w społeczeństwie musi iść w parze z akceptacją przez 
grupę jej partykularnych interesów (Cudowska, 2008, s. 204).

Warto w tym momencie zaznaczyć, że społeczeństwa wymienionych krajów stanowią zbio-
rowości zdolne do poświęceń w materii swobód, by ocalić swe ogólne bezpieczeństwo, jednak 
tak duże wyzwanie jak COVID-19 przyczyniło się do nasilenia aktywności grupy społecznej, 
zwanej potocznie „antyszczepionkowcami”.

Antyszczepionkowcy jako ruch społeczny
Teoria nowych ruchów społecznych definiuje internet jako płaszczyznę do ich tworzenia, wska-
zując na łatwość samoorganizacji. Według P. Sztompki (2010, s. 264) działalność grup społecz-
nych jest obecnie zdecentralizowana – wspólna idea łączy je w mniejsze zbiorowości wokół 
ogólnej idei (Sztompka, 2010, s. 264).

Istotnym elementem tworzenia ruchu społecznego jest płaszczyzna konfliktu, będą-
ca podstawą formowania się zbiorowości oraz chęć wyrażenia sprzeciwu wobec otaczającej 
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rzeczywistości. Ruchy społeczne przeżywały swój rozkwit w okresie protestów przeciwko woj-
nie w Wietnamie. Idee pacyfistyczne były wyrazem zmęczenia trudnym konfliktem na obcej 
ziemi. Warto dodać, że ruch społeczny stoi często w opozycji do zbiorowości politycznej – to 
znaczy, że jego celem jest wywarcie wpływu na politykę, jednak bez bezpośredniego zaangażo-
wania, jak w przypadku ruchu robotniczego (Offe, 1995, s. 226).

M. Castells upatruje powodów ewolucji ruchów społecznych w powszechnej informaty-
zacji społeczeństwa. Rozwój mediów upodobnił politykę do reality show, gdzie każdy, za po-
średnictwem portali społecznościowych może uczestniczyć w życiu publicznym swojego kraju 
24 godziny na dobę. Castells (2007, s. 22) wskazuje na dostęp do wszelkich środków przekazu 
już z poziomu smartfona, szczególnie popularne są sesje „pytań i odpowiedzi”1. W polskich 
warunkach polityka stała się elementem codziennego życia w 2015 roku, gdy doszło do kryzysu 
wokół Trybunału Konstytucyjnego. Niektórzy politycy, używając własnych telefonów komór-
kowych, transmitowali obrady Sejmu RP z pozycji sejmowej ławy. Było to także szczególnie 
modne w czasie niechlubnego kryzysu sejmowego w 2016 roku, gdy część polityków opozycji 
blokowała izbę sejmową przez kilkanaście dni. Częstą praktyką wśród opozycjonistów było 
wówczas prowadzenie transmisji na żywo z sali obrad.

Na światowej scenie polityczno-społecznej takim „ośrodkiem idei” jest Twitter, tutaj poli-
tycy prowadzą swoje konta, także prywatne, m.in. Barack Obama, Donald Tusk, Boris Johnson, 
Theresa May − Władimir Putin wyłamuje się z tego schematu a Federacja Rosyjska posiada ofi-
cjalny profil prezydenta bez podanych personaliów. W tym wypadku jest tak z każdym urzędem 
rosyjskiej administracji rządowej, mającej tu swoje oficjalne konto. 

M. Posyłek (2017, s. 134) w swym opracowaniu na temat wykorzystania mediów społeczno-
ściowych w polityce zauważyła, że model web 1.0 przechodzi już do historii, a internet przestaje 
być narzędziem informacyjnym. Życie polityczne weszło w nową fazę, która zakłada aktywność 
obydwu stron dialogu politycznego, czyli odbiorcy i nadawcy − wspólne redystrybuowanie treści 
przez dyskusje czy odniesienia.

Jak podaje Twitter, w okresie od stycznia do maja 2020 hasło koronawirus zostało użyte 
na tej platformie blisko 629 milionów razy. Najczęściej słowo to padało w tzw. tweetach − 
20 milionów razy dziennie przez 4 dni, od 10 do 14 marca 2020 roku. Wtedy to świat zaczął 
wchodzić w pierwsze lockdowny. W statystykach (2020) wskazano również, które posty od-
noszące się do COVID-19 były najpopularniejsze. Półtora miliona reakcji i 43 tysięcy komen-
tarzy na całym świecie doczekała się wypowiedź Elona Muska z 9 marca 2020 roku, który 
nazwał panikę z powodu wirusa głupotą („Coronavirus panic is dumb”). Dla porównania 
tweet zachęcający do szczepień przeciw COVID-19 napisany przez prezydenta Joe Bidena 
5 czerwca 2021 roku, doczekał się tylko półtora tysiąca odpowiedzi i 23 tysiące reakcji. Twitter 
wymienia również najpopularniejsze osoby wypowiadające się na ich platformie o korona-
wirusie (tab. 1).

1  Q&A (qestions and answers) – transmisja na żywo w internecie (portale społecznościowe) polegająca na odpo-
wiadaniu na pytania oglądających.
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Tabela 1. Użytkownicy Twittera, z największą ilością obserwujących, używający w postach słowa 
koronawirus, między styczniem a majem 2020 roku

Użytkownik Nazwa  
(imię i nazwisko) Obserwujący Lokalizacja właściciela 

konta

@BarackObama Barack Obama 114 109 939 Waszyngton, DC

@realDonaldTrump Donald J. Trump 74 235 802 Waszyngton, DC

@cnnbrk CNN Breaking News 56 815 026 Atlanta, GA

@narendramodi Narendra Modi 53 617 861 Indie

@BillGates Bill Gates 49 105 833 Seattle, WA

@CNN CNN 45 821 979 Atlanta, GA

@nytimes The New York Times 45 580 487 Nowy Jork, NY 

Źródło: opracowanie własne na podstawie TweetBinder (2020).

Powyższe dane potwierdzają dwie tezy − dzisiejsza polityka w dużej mierze przeniknęła 
do internetu oraz że konieczne jest aktywne uczestnictwo w mediach społecznościowych, jeśli 
szuka się zwolenników swojej sprawy bądź chce się tworzyć ruch społeczny.

Meritum tej części artykułu jest charakterystyka nieformalnego ruchu antyszczepion-
kowców. Ludzi, którzy są negatywnie nastawieni nie tylko do kwestii preparatów przeciw CO-
VID-19, niejednokrotnie zaprzeczają oni istnieniu samej pandemii. Wraz z początkiem sytuacji 
gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa na świecie przeprowadzono sondaż, w którym zada-
no ankietowanym pytanie „Czy według Ciebie COVID-19 ma realny wpływ na Twoje zdrowie?” 
Badanie przeprowadzone od 12 do 14 oraz od 19 do 21 marca dało następujące wyniki (rys. 1).

Rysunek 1. Czy według Ciebie COVID-19 ma realny wpływ na Twoje zdrowie?

Źródło i opracowanie: Statista.
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Można zauważyć, że wraz ze wzrostem zagrożenia rosła też świadomość ludzi na temat tej 
choroby. Wobec powagi sytuacji dostawcy usług mediów społecznościowych zdecydowali się 
współdziałać z krajowymi resortami zdrowia, dlatego np. Facebook wydzielił osobny segment 
dla informacji o koronawirusie podawanych przez rządowe departamenty.

Znamienne dla mediów społecznościowych w tej sytuacji jest to, że pierwsze informowały 
o pandemii, podczas gdy władze ChRL stanowczo temu zaprzeczały. Chiński aktywista, rysow-
nik i opozycjonista informował świat w grudniu 2019 o nadciągającym zagrożeniu, wysyłając 
tweety z krótkimi filmami relacjonującymi sytuację w chińskich szpitalach, gdzie ludzie umie-
rali z powodu nieznanej wówczas choroby. Pokazywał on również postępy z budowy pierwszego 
szpitala covidowego, który powstał w zaledwie kilka dni. By uświadomić skalę problemu, prócz 
nagrań otrzymywanych od zrozpaczonych lekarzy, opublikował on również matematyczną sy-
mulację, według której nowa choroba – w wypadku braku reakcji świata – miała zainfekować od 
grudnia do kwietnia całą populację, by następnie doprowadzić do śmierci 1/3 ludzkości.

Trzeba otwarcie powiedzieć, że gdyby nie praca tego aktywisty przedstawiającego się na 
Twitterze jako Badiucao, reakcja świata mogłaby przyjść ze zdecydowanym opóźnieniem, a ko-
ronawirus mógłby zebrać znacznie większe żniwo.

Na przeciwległym biegunie kształtowania opinii publicznej znajdują się ludzie, którzy nie 
wierzą w koronawirusa i nie popierają cyklicznych lockdownów. Dość powiedzieć, że ostat-
ni taki marsz sceptyków w Wielkiej Brytanii, na który przybyło kilkaset osób, miał miejsce 
21 maja tego roku. Warto odnotować też niebezpieczne zjawiska związane z COVID-19 w czasie 
tworzenia tzw. oddziałów przeznaczonych dla pacjentów zainfekowanych wirusem. Dochodziło 
wówczas do naruszenia zasad bezpieczeństwa, gdy inni pacjenci bądź odwiedzający nagrywali 
przy użyciu telefonów relacje w bezpośrednim sąsiedztwie oddziałów covidowych, szukając do-
wodów na poparcie tezy, że wirus nie istnieje, a placówki przeznaczone dla chorujących to tylko 
mistyfikacja utrzymywana przez państwo. O ile sama postawa jest realnym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa ogółu, o tyle reakcja Facebooka i Twittera na tego typu poczynania budzi niepo-
kój. Pierwotnie takie transmisje były usuwane, a konto użytkownika było blokowane przez kilka 
dni, obecnie, po debacie wokół mediów społecznościowych jako ośrodków opiniotwórczych, te 
dwie firmy ograniczają widoczność takich postów (money.pl).

Konkluzja rozważań na temat kształtowania się społecznych postaw i ruchów w czasach 
COVID-19 oraz stylu politycznego dialogu zamyka się w potwierdzeniu dwóch tez. Polityk nie 
istnieje dziś bez mediów społecznościowych a wykluczenie z tej płaszczyzny znacząco utrudnia 
mu dotarcie do potencjalnego odbiorcy (casus Trumpa). Druga konkluzja jest następująca i doty-
czy ogółu społeczeństwa. Istnieje całkiem realne zagrożenie, że za kilka lat wyborca nie będzie 
kształtował swoich poglądów na podstawie tylko pozycjonowania, zaś polityka i życie społeczne 
na trwałe zmieni się w wyścig informacyjny, bowiem ta, która dotrze do odbiorcy jako pierwsza 
może zostać uznana za prawdziwą lub godną naśladowania. Najbliższe lata mogą nam przyspo-
rzyć nowych wyzwań z zakresu socjologii i politologii. Podsumowując, należy też pamiętać, że 
nic innego nie „popchnęło” tak mocno rozrywki, polityki i życia prywatnego do internetu i me-
diów społecznościowych jak lockdowny.
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Ekonomia w czasach pandemii COVID-19
Nie sposób mówić o wpływie wirusa na świat, bez odniesienia się do ekonomii. Na wstępie 
warto zaznaczyć wzrost obrotu bezgotówkowego. W USA każdy obywatel dysponuje średnio 
trzema kartami kredytowymi, biorąc pod uwagę, że obecna populacja USA to 333 miliony ludzi, 
daje to blisko miliard kart kredytowych. Ten ogromny kapitał w postaci zaciągniętych należności 
wynika z tego, że przez dziesiątki lat w świadomości Amerykanów normą stało się posiadanie 
zobowiązań bankowych. Na sytuację tę wpływ wywarła pandemia, skłaniano bowiem ludzi do 
płatności bezgotówkowych. Chiny dążą usilnie do bycia społeczeństwem nieużywającym pie-
niądza w formie fizycznej i według światowych raportów notują największy na świecie wzrost 
znaczenia płatności bezgotówkowych na przestrzeni 5 lat. Z oficjalnego rządowego portalu moż-
na się dowiedzieć, że Chiny dążą do tego, by w 2023 roku, w rzeczywistości post-pandemicznej, 
1,3 miliarda obywateli stosowało płatności bezgotówkowe (EyeOnAsia).

Podobnie wznoszący trend notuje się w Niemczech i Polsce. Także w tych krajach rezygnuje 
się z obrotu gotówką. Jest to trend ewolucyjny, ale wart zauważenia, według ING Banku Pol-
skiego 68% ich klientów przyznaje, że korzystało z gotówki rzadziej niż w latach 2018−2019. Jak 
podaje Forex Bonuses, co trzeci mieszkaniec Niemiec decyduje się częściej na płatności aplika-
cją mobilną niż gotówką. Ten sam portal wskazuje, że 57% Rosjan w 2020 roku przyznało się do 
częstszych płatności bezgotówkowych niż w roku ubiegłym (ING, Forex Bonuses).

Kolejnym wyznacznikiem opisującym sytuację ekonomiczną jest PKB, obrazuje on, ile 
społeczeństwo jest w stanie wyprodukować, kupić i wyeksportować − innymi słowy jest to je-
den ze wskaźników charakteryzujących trend rozwojowy w gospodarce. Dzięki niemu zyskamy 
obraz ekonomii państw po pandemii.

Rysunek 2. Dynamika PKB na świecie w 2020 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie tradingeconomics.com.
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Można prześledzić wielkość strat, nie są to jednak oczywiste utraty siły nabywczej a ra-
czej spadek wydolności gospodarki. Wskaźnik ten nie dotyczy tylko produkcji, ale i eksportu 
czy samej siły nabywczej. Można zatem stwierdzić, że COVID-19 spowolnił wszystkie gospo-
darki światowe. Jednak stopień wpływu jest już zależny od punktu odniesienia. Oczywistym 
jest, że dla mniejszej gospodarki spadek PKB o blisko 9 procent będzie odczuwalny dość moc-
no, zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm, także z perspektywy Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej strata ich kapitału na poziomie prawie 10 procent stanowi dość istotny 
problem, zwłaszcza dla amerykańskiej produkcji. Dla porównania warto dodać, że w kryzy-
sie z lat 2008−2009 spadek PKB, który zmusił rząd USA do gospodarczego interwencjonizmu 
w General Motors wynosił −8,40%, dość powiedzieć, że covidowa recesja zbliża USA do po-
wojennego rekordu −10% PKB. Niemcy w 2020 roku zanotowały spadek rzędu −10% co rów-
nież, tak jak w Polsce, wymusiło na rządzących utworzenie funduszu pomocowego dla małych 
i średnich firm. Ostatnie dwa przypadki są wyjątkowo złożone, gdyż Federacja Rosyjska, silnie 
zakorzeniona w polityce surowcowej, swój drastyczny spadek PKB o −25% zawdzięcza nie tyl-
ko pandemii, ale i kryzysowi na rynku ropy naftowej, a ściślej dywersyfikacji dostaw przez  
wcześniejszych kontrahentów oraz rozmaitym sankcjom z powodu nielegalnej aneksji Krymu. 
Na przeciwległym biegunie ekonomicznym znajdują się Chiny, które notując gigantyczny w ich 
skali spadek o −3,20% wciąż znajdują się w fazie wzrostu i dość oczywistym wydaje się, że po 
pandemii gospodarka tego państwa będzie w najlepszej kondycji (Tradingeconomics.com).

Ostatnim szczególnie odczuwalnym skutkiem COVID-19 (nawet w znaczeniu detalicznym) 
jest zaburzenie globalnego łańcucha dostaw. Nie ma na świecie sektora, który nie ucierpiałby 
przez wirusa. Pierwszym takim segmentem jest farmacja, bowiem część azjatyckich firm ogra-
niczyła dostawy produkowanych przez siebie leków do Europy, w ramach zrównania podaży 
z popytem. Firma Assel, dostawca rozwiązań kablowych i układów scalonych na swej stronie 
donosi o czternastodniowych opóźnieniach w dostawach z krajów azjatyckich i rekomenduje 
szukanie łańcucha dostaw w Europie. Przedsiębiorstwo donosi o opóźnieniach w każdym mo-
mencie dostarczania produktu (Asselems.com).

W segmencie elektroniki nastąpił też gwałtowny wzrost cen komputerów, bowiem łańcuch 
dostaw przerwany został także w przypadku chipów i podzespołów, głównie z powodu niedoboru 
krzemu na świecie, który dotychczas pochodził od największego eksportera na świecie, czyli z Chin.

Podsumowanie
Głównym celem artykułu było wykazanie, na ilu sferach życia COVID-19 wywarł swoje piętno. 
Pytanie badawcze brzmiało, jak bardzo koronawirus zmienił postrzeganie świata przez polityków 
i społeczeństwo? Hipotezy badawcze zakładały, że COVID-19 nieodwracalnie zmieni oblicze po-
lityki i przeniesie na trwałe życie społeczne do sieci. Słusznym, jak się okazuje, było również sfor-
mułowanie pytania pomocniczego − czy społeczeństwo cywilizacji zachodniej poświęci część 
swoich wartości, np. nieskrępowaną wolność, w imię zachowania bezpieczeństwa i życia ogółu?

Odpowiedź wydaje się oczywista, jednak niektóre kwestie mogą nastręczać trudności, gdyż 
wiele krajów nie testowało do tej pory „instytucji” stanu wyjątkowego, czy godziny policyjnej 
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na tak szeroką skalę. W tej kwestii zbliżyliśmy się dość znacząco do modelu azjatyckiego, gdzie 
w większości przypadków społeczeństwa adaptowały się do polityki obostrzeń, rozumiejąc po-
wagę sytuacji. Zaznaczyć należy również, wzrost dynamiki klasy politycznej, która w dobie 
COVID-19 musiała stać się elastyczna wobec własnej polityki ograniczeń, stosując czasowe lu-
zowanie. Jednocześnie ta sama klasa polityczna prócz wysiłków legislacyjnych, musiała podjąć 
odpowiednie działania wizerunkowe, organizując konferencje prasowe czy intensywniej uczest-
nicząc w programach telewizyjnych czy social mediach.

Oczywisty wpływ na ekonomię miał spadek siły nabywczej oraz pojawiające się, nowe, 
problemy związane z życiem w czasach COVID-19. Wynikało to nie tylko z zakażenia i przeby-
cia choroby, ale też i przymusowej ogólnoświatowej izolacji. Praca w warunkach domowych czy 
wzrost znaczenia internetu i mediów społecznościowych u niektórych ludzi wywoływały stany 
depresyjne. Jednocześnie chińska administracja obwieściła zwycięstwo w starciu z nieznanym 
przeciwnikiem, gdyż w połowie października 2020 roku okazało się że większości zachorowań 
na COVID-19, to „przypadki” przywleczone z innych krajów. Oczywiście metody „walki z pan-
demią” zostawiają wiele do życzenia, gdyż odbiegają od zachodnich standardów sprawowania 
mandatu władzy. Konkludując, należy stwierdzić, że COVID-19 to nie tylko groźny wirus, może 
być także przesłanką do zmiany ładu na świecie.
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Abstrak t Pandemia COVID-19 w 2020 roku pokazała, że dotychczasowe schematy społeczno-gospodar-
cze i polityczne nie sprawdzą się w nowej rzeczywistości. Dotyczy to zarówno sektora publicz-
nego, jak i prywatnego. W dobie ograniczeń spowodowanych pandemią, niezbędna jest szybka 
i adekwatna reakcja administracji publicznej na potrzeby obywateli. Dodatkowo, pracodaw-
cy poszukują pracowników, którzy oprócz konkretnych kwalifikacji zawodowych, posiadają 
również podstawowe kompetencje cyfrowe. Czy odpowiedzią na te problemy może być e-ad-
ministracja, rozumiana jako proces wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w funkcjonowaniu administracji publicznej? W artykule tym wysuwam 
tezę, że wymuszony pandemią rozwój e-administracji implikuje posiadanie podstawowych 
kompetencji cyfrowych, których instytucje publiczne i firmy z sektora prywatnego z Pomorza 
Zachodniego, jako pracodawcy, będą wymagać od swoich pracowników teraz i w przyszłości.

Why do we need e-government? Developing basic digital skills of administration 
employees in Western Pomerania
Key words :   e-administration, digital competence, public administration, labour market, political scien-

tist, coronavirus

Abstrac t The coronavirus pandemic of 2020 has shown that existing socio-economic and political patterns 
will not work in the new reality. It affects both the public and private sectors. In an era of con-
straints caused by a pandemic, it is essential to ensure that public administrations respond quickly 
and adequately to citizens’ needs. In addition, employers are looking for employees who have 
basic digital competences in addition to specific professional qualifications. Can e-government, 
understood as the process of using modern information and communication technologies in the 
functioning of public administration, be an answer to these problems? In this article I propose 
a thesis that the pandemic-forced development of e-government implies having basic digital com-
petences, which public institutions and private sector companies with administrative employees 
in Central Pomerania as employers will require from their employees now and in the future.
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Wprowadzenie
Czy wymuszony pandemią rozwój e-administracji implikuje posiadanie podstawowych kompe-
tencji cyfrowych, które zachodniopomorskie instytucje publiczne i firmy z sektora prywatnego, 
jako pracodawcy, będą wymagać od swoich pracowników teraz i w przyszłości? Pandemia CO-
VID-19 w 2020 roku pokazała, że dotychczasowe schematy społeczno-gospodarcze i polityczne 
nie sprawdzą się w nowej rzeczywistości. Problem ten dotyczy zarówno sektora publicznego, 
jak i prywatnego. W dobie ograniczeń spowodowanych pandemią, niezbędne jest zapewnienie 
szybkiej i adekwatnej reakcji administracji publicznej na potrzeby obywateli. W związku z tym 
pracodawcy poszukują pracowników, którzy oprócz konkretnych kwalifikacji zawodowych, po-
siadają również podstawowe kompetencje cyfrowe. Są one istotne ze względu na coraz szersze 
wdrażanie e-administracji, rozumianej jako proces wykorzystania nowoczesnych technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych w funkcjonowaniu administracji publicznej. Wydaje się wobec 
tego zasadnym uznanie postawionej na początku artykułu tezy. W celu jej udowodnienia zasto-
sowałam metody i techniki badawcze charakterystyczne dla politologii i dyscyplin pokrewnych. 
W artykule przedstawiam wyniki badań, którymi objęto pewien wycinek społeczeństwa w po-
dejściu ontologicznym, czyli odnoszącym się do natury badanego przedmiotu, tzn. jego charak-
teru, rodzaju i istoty (Sztumski, 1995, s. 22). Posłużyłam się przede wszystkim metodą wywiadu 
i metodą opisową oraz dodatkowo metodą obserwacji uczestniczącej. Formułując wnioski, od-
niosłam się również do własnych obserwacji i refleksji wynikających z wcześniejszych badań 
oraz doświadczenia zawodowego. Wykorzystałam techniki badawcze adekwatne do przedmiotu 
i charakterystyki badań: kwestionariusz CAWI1, analizę danych zastanych (jakościowa analiza 
dokumentów, desk research). Publikacja ta może być przyczynkiem do dalszej dyskusji, gdyż nie 
wszystkie wskazane kwestie udało się przedstawić w sposób wyczerpujący. Jest to także dowód 
na aktualność tematu (zagadnienie to jeszcze nie doczekało się interdyscyplinarnych opracowań 
naukowych).

Czy administracja potrzebuje nowych kompetencji cyfrowych?
Dynamiczne zmiany zachodzące na rynkach globalnych w coraz większym stopniu oddziałują 
na lokalne rynki pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej – pracodawcy zmieniają 
wymagania związane z kompetencjami zawodowymi pracownikówsektora prywatnego. Ten-
dencję tę potwierdzają wyniki przeprowadzonych dotąd badań (Bednarczyk, Kołos, Nosarzew-
ski, Jagaciak, Macander, 2019), które szczególnego znaczenia nabierają po 2020 roku. Podobnie 
dzieje się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym − poszukiwani są pracownicy admi-
nistracyjni posiadający podstawowe kompetencje cyfrowe, tak by e-administracja, wymagająca 

1 Badanie przeprowadzono, posługując się techniką CAWI-interaktywnego kwestionariusza badawczego, do-
stępnego w formie on-line. Ankieta ta rozprowadzana była wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Koszalinie 
oraz pracodawców i instytucji sektora publicznego, i pozarządowego regionu koszalińskiego. Kwestionariusz został 
rozprowadzony ponadto wśród członków i poprzez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Centrum Biznesu, 
aby zwiększyć próbę badawczą. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od października do grudnia 2020 roku. 
Odpowiedzi uzyskano od 36 pracodawców oraz 61 uczniów koszalińskich szkół ponadpodstawowych.
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umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), stała się nieodzow-
nym elementem ich pracy. Dotyczy to głównie sektora publicznego i pracowników administracji 
publicznej, w funkcjonowania której coraz większą rolę odgrywa e-administracja. Prawidłowość 
ta jest także coraz bardziej widoczna w administracji sektora prywatnego.

W wyniku postępujących (a przez pandemię wręcz „galopujących”) zmian w obszarze 
technologicznym wiele profesji znika, a jeszcze więcej ulega głębokiej transformacji. W ich 
miejsce pojawiają się zajęcia zupełnie nowe, wymagające od pracowników odmiennej, niż 
dotychczas, wiedzy i innych umiejętności. Pandemia w 2020 roku spowodowała, że dotych-
czasowe schematy rynku pracy nie będą się sprawdzały w nowej rzeczywistości społecz-
no-ekonomiczno-politycznej. Instytucje poszukują pracowników, którzy poza określonymi 
kwalifikacjami zawodowymi, wyposażeni są także w podstawowe kompetencje cyfrowe. 
W dzisiejszej sytuacji są one tym bardziej istotne, bowiem zmiana, następująca za sprawą 
postpandemicznej rzeczywistości, wymusza m.in. konieczność pracy zdalnej. Według do-
stępnych danych już pod koniec marca tego roku co trzeci Polak pracował w formule home 
office2, najczęściej w pełnym wymiarze godzin (GUS, 2020a) a w roku 2020 zdalną pracę 
wdrożyło już ok. 70–80% pracodawców (Błaszczak, 2020). Niewątpliwie samo zjawisko pra-
cy zdalnej, jako przykład pracy elastycznej, ma także i negatywne aspekty3, co podlegało już 
analizom badawczym i przed 2020 rokiem (Jeran, 2016). Ponadto eksperci zwracają uwagę, 
że ustawodawca dotąd nie doprecyzował m.in. przepisów dotyczących BHP czy ekwiwalentu 
przy pracy zdalnej, stąd kwestie te wymagają uregulowania w Kodeksie pracy definicji (pra-
ca zdalna – nowa forma organizacji pracy). Zagadnienia te wymagałyby osobnego postępo-
wania badawczego.

Od lutego do listopada 2020 roku wykorzystanie (w szerokim wachlarzu definicji) internetu 
wzrosło o taką samą wartość jednostkową, jaką stanowiło łącznie wykorzystywanie go przez 
ostatnich dziesięć lat. Wnioski te płyną z najnowszych materiałów – a jakże – dostępnych jedynie 
w formie on-line, np.: debata „Jak oswajamy technologie?” z 11 listopada 2020 roku organizowa-
na przez Ministerstwo Cyfryzacji (Ministerstwo Cyfryzacji, 2020). Trzeba jednak podkreślić, że 
cyfryzacja administracji publicznej w województwie jest na średnim – w skali kraju – poziomie, 
co wskazuje na braki, ale również możliwości otwierające się przed wykwalifikowanymi nowy-
mi pracownikami (GUS, 2020b; GUS, 2020c).

W zbiorowości biernych zawodowo, na przyczyny nieposzukiwania pracy związane bezpo-
średnio z pandemią COVID-19, wskazało 247 tys. osób. Specyficzny okres i ograniczenia zwią-
zane z przemieszczeniem się, koniecznością zachowania dystansu społecznego, a także trudności 
w działalności wielu firm i gałęzi gospodarki wpłynęły także na zmiany obserwowane wewnątrz 
poszczególnych zbiorowości (w tym m.in. dla pracujących – zwiększone absencje, częstsza pra-
ca z domu). Co niezwykle istotne, w II kwartale 2020 roku nastąpił bardzo gwałtowny spadek 

2 Praca odbywająca się w domu, realizowana za pomocą komputera i sieci internetowej, określana w języku 
angielskim jako home office.

3 Zlecanie wykonywania pracy w formie zdalnej umożliwia pracodawcom art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).
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indeksu godzin faktycznie przepracowanych w głównym miejscu pracy. Ukazuje to skalę zmian 
powstałych w wyniku pandemii COVID-19 na rynku pracy, w szczególności w obrębie osób pra-
cujących. Powyższe dane pokazują, jak istotne dla obecnych oraz przyszłych pracowników, któ-
rych stanowisko pracy wiąże się z korzystaniem z komputera, są kompetencje z obszaru TIK. Za-
równo sektor komercyjny, pozarządowy, jak i publiczny przekształcają bowiem funkcjonowanie 
dotychczasowych schematów swych organizacji w kierunku zdalnej pracy.

Mając na uwadze globalizację rynku pracy, możliwość, dzięki nowym technologiom, za-
trudnienia w każdym niemalże miejscu, niezależnie od miejsca aktualnego zamieszkania i lo-
kalnego miejsca pracy, istotne wydają się ponadto wskazane powyżej dane. W ostatnich miesią-
cach zmieniły się obowiązujące w firmach standardy, dotyczące przede wszystkim organizacji 
i kultury pracy, takie jak: wykorzystywane narzędzia, obieg dokumentacji czy kontakt ze śro-
dowiskiem zewnętrznym instytucji. Na początku pandemii niektóre podmioty musiały bardzo 
szybko wdrożyć rozwiązania technologiczne umożliwiające odbywanie wideokonferencji, zdal-
ną pracę zespołową i współdzielenie dokumentów. Wymagało to dodatkowych inwestycji, ale 
też nabycia przez pracowników odpowiednich umiejętności. Stąd też kompetencje cyfrowe są 
tym czynnikiem, który obok kompetencji zawodowych jest przez pracodawców wymieniany 
jako istotny na postpandemicznym rynku pracy. Informacje te mogą być dziś upowszechniane 
nie tylko w najnowszych opracowaniach naukowych (na wyniki prezentowane w publikacjach, 
których stosunkowo długo się oczekuje), ale przede wszystkim w ramach organizowanych on-
-line webinariów, kongresów i konferencji, dających szansę na szybki dostęp do wiedzy na temat 
aktualnej sytuacji, np.:

 – „Miasto2020. Zarządzanie miastem. XIV Międzynarodowa konferencja” (wwww.konfe-
rencjamiasto.pl) – 17 listopada 2020 roku,

 – kongres „Praca – nowa solidarność? Temat pracy w czasach zmian technologicznych, 
demograficznych i zmagania się ze skutkami epidemii” Centrum Analiz MISO i Komitet 
Dialogu Społecznego KIG –18 listopada 2020 roku,

 – debata on-line „Jak oswajamy technologie?” organizowana przez Centrum GovTech, Fun-
dację Polskiego Funduszu Rozwoju i Centralny Dom Technologii – 18 listopada 2020 roku.

Duża część instytucji publicznych oraz prywatnych wykonująca prace administracyj-
ne na terenie województwa zachodniopomorskiego nie zatrudnia personelu posiadającego 
zarówno kompetencje społeczne, jak i techniczne, które pozwoliłyby na sprawne funkcjo-
nowanie w obszarze polityki i administracji cybernetycznej (a także na skuteczny sposób 
zarządzania środowiskiem, w którym funkcjonują instytucje publiczne). Ponadto, około 
48% organów administracji publicznej zgłasza, u swoich pracowników, niedostatek w za-
kresie podstawowych umiejętności cyfrowych. Oznacza to, że osobom odpowiedzialnym 
za cyberkomunikację w tych podmiotach brakuje wiedzy i doświadczenia, by wykonywać 
podstawowe zadania w relacji instytucja – obywatel. U jednej czwartej personelu stwier-
dzono lukę w umiejętnościach pozwalających na reakcję i dostosowanie funkcjonowania 
instytucji do współczesnych incydentów, wydarzeń czy też zjawisk, wymuszających zmia-
ny w sposobie funkcjonowania instytucji publicznych oraz zastosowania cybertechnologii 
w działalności lokalnej i ogólnokrajowej. Brak stosownych umiejętności u osób zajmujących 
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się obsługą cyberpolityki i e-administracji są stosunkowo duże w każdym z następujących 
obszarów: ocena zagrożeń lub zarządzanie ryzykiem informacyjnym; badania nad bezpie-
czeństwem cybernetycznym; wdrażanie bezpiecznych systemów oraz zarządzanie sferą pu-
bliczną (Wróblewski, 2018, s. 22).

Wykorzystanie e-administracji stało się faktem – w 2020 roku każdego dnia średnio ponad 
11 tysięcy Polaków zakładało profil zaufany (środek identyfikacji elektronicznej). W okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zrobiło to 4 174 206 Polaków. To niemal połowa (47%) 
wszystkich aktywnych obecnie profili zaufanych (8 816 654). To także o ponad dwa miliony wię-
cej niż w 2019 roku i niemal trzy miliony więcej niż w 2018 roku (KPRM, 2021).

Wymogi współczesnego świata stwarzają konieczność dostosowania umiejętności obec-
nych i przyszłych pracowników do posługiwania się przestrzenią internetu, w którego obrębie 
odbywa się dziś znaczna część aktywności zawodowej charakterystycznej dla sektora publicz-
no-politycznego. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych stwarza potrzebę przy-
gotowania pracowników administracji publicznej, m.in. do prawidłowej komunikacji w sieci, 
w celu poprawy jakości usług publicznych. Skuteczna e-administracja nie tylko przyczyni 
się do budowy społeczeństwa informacyjnego, ale i wpłynie w przyszłości na mechanizmy 
demokratyzacji społeczeństw.

Czy szybko zmieniający się charakter rzeczywistości społeczno-politycznej i nowych tech-
nologii w obrębie administracji i zarządzania publicznego oznacza, że odpowiedzią będzie za-
potrzebowanie na pracowników odnajdujących się w aktualnej rzeczywistości – pracowników 
potrafiących łączyć dorobek wiedzy i praktyczne umiejętności z zakresu TIK z aktualnymi 
wymogami rynku pracy? Czy pracodawcy planują zatrudnienie w najbliższym okresie nowych 
pracowników administracyjnych? Czy właściwszym jednak byłoby pytanie o to, jak kształtuje 
się postpandemiczny rynek pracy? Z pewnością temat ten, z punktu widzenia rozważań ekono-
micznych, jest zagadnieniem niewyczerpująco przedstawionym w tym artykule, z uwagi na cel 
badań, przedstawione wyniki uznane zostały za adekwatne.

Badania prowadzono techniką CAWI-interaktywnej ankiety on-line, którą rozprowadzono 
wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Koszalinie oraz pracodawców i instytucji sekto-
ra publicznego i pozarządowego regionu koszalińskiego. W celu zwiększenia próby badawczej 
kwestionariusz został rozprowadzony wśród członków i poprzez Koszalińską Izbę Przemysło-
wo-Handlową oraz Centrum Biznesu. Udostępnienie ankiety w zaproponowanej formie wpłynę-
ło na zwiększenie jej kręgu odbiorców. Badanie, przeprowadzone w trzecim kwartale 2020 roku, 
pozwoliło potwierdzić postawioną tezę.

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że większość zbadanych instytucji zarówno 
z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego planuje zatrudnić nowych pracowników 
w okresie najbliższych 5 lat. Wskazało tak 35 spośród 36 respondentów. Znaczna część zade-
klarowała ponadto chęć współpracy, umożliwiając odbycie praktyk przez studentów, z jedną 
z uczelni wyższych w regionie4.

4 Dotyczy zainteresowania odbyciem praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego Politechniki 
Koszalińskiej.
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W odpowiedzi, umożliwiającej wielokrotny wybór, na pytanie „Jakie kompetencje, umie-
jętności, cechy będą Państwa zdaniem poszukiwane u absolwentów studiów na obecnym i przy-
szłym rynku pracy?”, respondenci wskazali jednoznacznie:

a) umiejętności merytoryczne połączone z kompetencjami cyfrowymi, sprawnym porusza-
niem się pośród nowych technologii;

b) wiedza zdobyta w czasie studiów na zajęciach prowadzonych zarówno przez kadrę na-
ukowo-dydaktyczną, jak i praktyków;

c) konkretne umiejętności przydatne w pracy zawodowej poparte praktykami zawodowymi 
odbytymi w czasie studiów;

d) znajomość zagadnień polityczno-prawnych w cyberprzestrzeni;
e) znajomość zagadnień z zakresu e-administracji, wykorzystanie nowych technologii 

w administracji publicznej.

Rysunek 1. Pytanie do pracodawców o kompetencje, umiejętności i cechy poszukiwane u absolwentów 
studiów na obecnym i przyszłym rynku pracy

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższego, kompetencje TIK są jednym z elementów, na które będzie 
zwracał uwagę przyszły pracodawca (88,9% badanych). Jednak same kompetencje cyfrowe nie 
wystarczą – znaczenie bowiem, obok sprawnego posługiwania się nowymi technologiami, ma 
posiadanie konkretnych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, utrwalonych praktyka-
mi zawodowymi odbytymi w czasie studiów (94,4% respondentów). Na trzecim miejscu wśród 
kompetencji najwyżej cenionych przez przyszłych pracodawców regionu koszalińskiego zna-
lazła się znajomość zagadnień z zakresu e-administracji i wykorzystanie nowych technologii 
w administracji publicznej (86,1% respondentów). Wynik ten potwierdza postulowaną tezę o ro-
snącej tendencji rozwoju usług e-administracji.
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Również wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych re-
gionu koszalińskiego potwierdzają powyższe stwierdzenie. 60, spośród 61, osób jako odpowia-
dające nowym wyzwaniom na rynku pracy wybrałoby studia na specjalizacjach zawierających 
w swych programach kształcenia rozwój umiejętności TIK i obszaru e-administracji. Na py-
tanie „Czy specjalizacja cyberpolityka i e-administracja na kierunku politologia 2.0 odpowia-
da Twoim zdaniem nowym wyzwaniom na rynku pracy?” – 85% respondentów odpowiedziało 
„tak”, niecałe 5% „nie wiem/nie potrafię odpowiedzieć” a trochę ponad 10% udzieliło negującej 
odpowiedzi. Podobny rozkład odnotowano w odpowiedziach na analogiczne pytanie o specja-
lizację management polityczny 2.0. Na pytanie „Gdybyś planował pracę w obszarze admini-
stracji państwowej lub samorządowej lub w obszarach związanym z polityką (np. w marketin-
gu politycznym) to uznałbyś, że studia na kierunku politologia 2.0, specjalizacja cyberpolityka 
i e-administracja oraz management polityczny 2.0. są studiami dla Ciebie?”, 95% respondentów 
odpowiedziało twierdząco.

Dlaczego administracja potrzebuje nowych kompetencji cyfrowych?
Można śmiało stwierdzić, potwierdzają to bowiem przeprowadzone badania, że obok czytania, 
pisania, umiejętności matematycznych i językowych, kompetencje TIK stanowią zespół funda-
mentalnych umiejętności współczesnego człowieka. Zostały one zdefiniowane jako kompozycja 
wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wy-
korzystującym technologie cyfrowe5.
Poza pandemią i zjawiskiem mniej lub bardziej trwałym, jakim jest zdalna praca, istnieje jeszcze 
kilka czynników ważnych z punktu widzenia wzrostu zapotrzebowania na kompetencje cyfro-
we. Podobnie jak poprzednie rewolucje, obecna cyberrewolucja ma szeroki wpływ na prawie 
każdą dziedzinę naszego życia: ekonomię, strukturę społeczeństwa, bezpieczeństwo, systemy 
polityczne itp. Ponadto, człowiek jest „elementem” społeczeństwa informacyjnego w sposób co-
raz bardziej złożony (Baranowski, 2015). Co więcej – posiadanie i rozwój podstawowych kom-
petencji cyfrowych wpisane zostało w szereg polityk i aktów normatywnych. Prawo i polityka 
w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych są w fazie rozwoju i ciągłych prze-
kształceń. Mają one wpływ na sposób, w jaki rząd i organizacje prywatne wprowadzają innowa-
cyjne rozwiązania w przestrzeni społeczno-politycznej, jak rozwija się infrastruktura czy tempo 
wprowadzania narzędzi i technik e-administracji. Wytyczne te zawarte zostały m.in. w Pro-
gramie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku (opracowane przez Ministerstwo Cy-
fryzacji), którego celem jest stały wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie 
każdemu Polakowi możliwości ich rozwoju, stosownie do potrzeb. Wsparcie w ramach Progra-
mu będzie kierowane do wszystkich, którzy będą chcieli podnosić swoje umiejętności, w tym 

5 W skład kompetencji cyfrowych zaliczono: kompetencje informatyczne – czyli umiejętność posługiwania się 
komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, korzystanie z internetu, aplikacji i oprogramowania; kompetencje 
informacyjne polegające na umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także selekcji i oceny krytycznej; 
kompetencje funkcjonalne, czyli realne wykorzystanie powyższych kompetencji w różnych sferach codziennego życia, 
takich jak finanse, praca i rozwój zawodowy, utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangażowanie obywatelskie.
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do przedsiębiorców, pracowników wszystkich sektorów gospodarki oraz urzędników. W chwili 
obecnej polscy obywatele mogą korzystać z kilkuset e-usług publicznych zlokalizowanych na 
różnych platformach i portalach rządowych.

Na poziomie Unii Europejskiej wdrażana jest koncepcja jednolitego rynku cyfrowego, łą-
czącego w sobie tradycyjne obszary integracji z nowoczesnymi technologiami Przemysłu 4.0, 
opartego na sztucznej inteligencji. W czerwcu 2020 roku Komisja w swoim komunikacie pt. De-
cydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację, ogłosiła, że odbu-
dowa Unii po zakończeniu pandemii COVID-19 nastąpi m.in. dzięki jednolitemu rynkowi cyfro-
wemu. Rozwój e-administracji jako elementu polityki rozwoju, wymagającego podstawowych 
kompetencji cyfrowych, wpisuje się w postulaty Strategii Lizbońskiej i dokumenty strategiczne 
Unii Europejskiej dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 
wiedzy (Komisja Europejska, 2020). Zapisy te odnajdziemy w Strategii na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Komisja Europejska, 2010) 
oraz w strategicznych dokumentach poszczególnych państw członkowskich. Zgodnie z doktryną

e-government zakłada zwiększenie efektywności działania administracji publicznej i jakości świad-
czonych usług, uproszczenie załatwiania spraw urzędowych oraz uzyskiwania wyczerpujących infor-
macji na ich temat. Wprowadzenie tego procesu w życie wymaga radykalnych zmian, zarówno w dzia-
łaniu urzędników, jak i ich sposobie myślenia, przeobrażania ich patentów na pracę” (Ganczar, 2010).

Na poziomie krajowym kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności mate-
matycznych i językowych, zostały uznane za zespół fundamentalnych umiejętności współcze-
snego człowieka (Rada Ministrów RP, b.d.). Istotnym elementem składowym kompetencji cyfro-
wych są kompetencje informatyczne – czyli umiejętność posługiwania się komputerem i innymi 
urządzeniami elektronicznymi, korzystania z internetu, aplikacji i oprogramowania6. 4 kwietnia 
2019 roku została uchwalona przez Sejm RP Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848), która m.in.:

 – wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności stron internetowych i aplikacji mobil-
nych prowadzonych przez podmioty publiczne,

 – wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności cyfrowej 
(umożliwienie wszystkim korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicz-
nej na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, w dokumentach biurowych itp.),

 – określa procedury w razie uchyleń od zapewnienia dostępności cyfrowej.
Także w lokalnym środowisku technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywają coraz 

większą rolę, co znajduje swoje odzwierciedlenie w postępującej cyfryzacji samorządu oraz oto-
czenia biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Nie przez przypadek Koszalińsko-Kołobrzesko-
-Białogardzki Obszar Funkcjonalny opiera się na wszechstronnym rozwoju technologicznym 

6 Pozostałe kompetencje wchodzące w skład kompetencji cyfrowych: kompetencje informacyjne polegające na 
umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także selekcji i oceny krytycznej; kompetencje funkcjonalne, 
czyli realne wykorzystanie powyższych kompetencji w różnych sferach codziennego życia, takich jak finanse, praca 
i rozwój zawodowy, utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangażowanie obywatelskie, życie duchowe itd.
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lokalnej infrastruktury. Jest to spójne z polityką Samorządu Województwa Zachodniopomor-
skiego w obszarze wspierania rozwoju cyfrowego województwa (Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, b.d.), którym jest skoordynowany, stabilny rozwój elementów 
składowych społeczeństwa cyfrowego i relacji pomiędzy nimi oraz kształtowanie dla nich jak 
najkorzystniejszego środowiska funkcjonowania. Działania na rzecz rozwoju cyfrowego, w tym 
podnoszenia e-kompetencji i stymulowanie nawyków korzystania z komunikacji elektronicznej 
są jednym z kierunków działań prowadzących do sprawniejszego funkcjonowania społeczeń-
stwa, gospodarki i administracji publicznej. Cyfryzacja nie tylko sprzyja szybszej wymianie in-
formacji czy dzielenia się wiedzą, ale często umożliwia dotarcie do informacji niezbędnych do 
działań innowacyjnych, wpierających funkcjonowanie w konkurencyjnym otoczeniu (Sejmik 
Województwa Zachodniopomorskiego, 2019). W Strategii rozwoju województwa zachodnio-
pomorskiego do 2030 r. znajdują się m.in. zapisy o otoczeniu infrastrukturalnym działalno-
ści innowacyjnej w regionie, jego transgranicznym położeniu, nastawieniu na nowoczesne 
technologie itp., dla zaistnienia których konieczna jest sprawna administracja – od poziomu 
gminnego po wojewódzki.

Biorąc pod uwagę to, że 20 procent środków unijnych z funduszu odbudowy od 2021 roku 
musi być przeznaczona na cyfryzację, można mniemać, że tendencja poszukiwania pracowni-
ków posiadających kompetencje z obszaru TIK będzie rosła. Trend ten będzie z pewnością cha-
rakterystyczny dla administracji publicznej w obliczu zapowiadanych przez ustawodawcę zmian 
systemowych (Rutkowska, b.d.) w obrębie nie tylko e-administracji, ale i szerzej, pod postacią 
Architektury Informacyjnej Państwa czy w projekcie ustawy „paperless”7. Wymogi te są po-
dyktowane między innymi rekordowym w stosunku do lat poprzednich korzystaniem obywateli 
w 2020 roku z usług e-administracji (KPRM, 2021).

E-administracja i inne innowacyjne rozwiązania elektroniczne, jako narzędzie wymagają-
ce podstawowych kompetencji cyfrowych, stają się obecnie jednym z czynników sukcesu wielu 
państw europejskich w ostatniej dekadzie. Jak wykazano powyżej, w dzisiejszej sytuacji bardzo 
ważne są umiejętności cyfrowe, takie jak korzystanie z narzędzi e-administracji. Jednym z dzia-
łań na rzecz rozwoju e-administracji jest funkcjonowanie elektronicznej skrzynki podawczej – 
ePUAP to w myśl art. 3 ustawy o informatyzacji „publicznie dostępny środek komunikacji elek-
tronicznej, służący do przekazywania dokumentu elektronicznego podmiotowi publicznemu za 
pomocą powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego” (Ustawa, 2005). Elektroniczna 
Skrzynka Podawcza umożliwia świadczenie usług publicznych z wykorzystaniem platformy ePU-
AP, czyli systemu teleinformatycznego, w którym instytucje publiczne udostępniają bezpłatnie 
usługi za pośrednictwem jednego punktu dostępowego w sieci internet. Dzięki ePUAP dąży się 
do osiągnięcia jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych między instytu-
cjami publicznymi i usługobiorcami oraz samymi instytucjami publicznymi, a także jednolitego 

7 Projekt ustawy „paperless” (bez papieru), która ma wprowadzić kilka nowych zasad: domyślność cyfrową, czy-
li cyfrowe co do zasady załatwianie spraw, jedno źródło danych czy jeden wzór formularza dla danej usługi – wspomina 
o niej w przywołanym wywiadzie Marek Zagórski, były minister cyfryzacji, aktualny minister w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.
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dostępu do tych usług. Katalog udostępnianych w ten sposób usług staje się coraz szerszy. Należy 
pamiętać, że komunikacja taka musi odbywać się za pomocą potwierdzonej w internecie tożsamo-
ści, np. bezpłatnego profilu zaufanego (eGo) lub płatnego certyfikatu kwalifikowanego.

Wskazana elektroniczna skrzynka podawcza nie jest jedynym narzędziem e-administracji. 
Rozszerza ona definicję administracji jako elementu strategii zarządzania, obejmując również 
elektroniczne formy komunikacji wewnętrznej w firmie, takie jak aplikacje (np. Miro, Kahoot, 
Mind Note), komunikatory (Zoom, Clickmeeting), chmury danych (Jira, Cloud, One Drive) czy 
nawet całe platformy komunikacyjne (np. Microsoft Teams, Google Suit). Jednak do ich wy-
czerpującego opisu potrzebny byłby kolejny cykl badań. Same narzędzia można podzielić, ze 
względów merytorycznych, na: aplikacje do zarządzania czasem, zwiększania produktywności, 
jako baza dokumentacji, obsługa klienta, narzędzia marketingowe, itp. Dla osób prywatnych są 
one w większości darmowe, do użytku komercyjnego jest to zazwyczaj wersja płatna. Pracownik 
powinien je znać, aby móc przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez lepsze zarządza-
nie zasobami ludzkimi, czasem czy dokumentacją.

Posiadanie kompetencji cyfrowych nie będzie więc już tylko dodatkiem, ale jednym z pod-
stawowych wymogów. Pracodawca chcący rozwijać przedsiębiorstwo będzie szukał właśnie ta-
kich pracowników, którym nie jest obca e-administracja.

Podsumowanie
Podobnie jak poprzednie, obecna rewolucja cybernetyczna wywiera wpływ na niemal każdą 
dziedzinę naszego życia: gospodarkę, strukturę społeczeństwa, bezpieczeństwo czy systemy po-
lityczne. Jednak dotycząca ich polityka, wciąż nie jest wystarczająco jasna. Zadano w związku 
z tym pytanie o różne elementy e-administracji i konsekwencje połączenia przestrzeni dla biz-
nesu i administracji z nowymi technologiami.

Również Unia Europejska wdraża koncepcję jednolitego rynku cyfrowego, który łączy 
tradycyjne obszary integracji z nowoczesnymi technologiami ery Przemysłu 4.0 opartymi na 
sztucznej inteligencji. W Polsce sejm przyjął ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w której wprowadzono między innymi obowią-
zek zapewnienia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez 
podmioty publiczne. E-administracja jest więc nieodzownym elementem polityki rozwoju kom-
petencji cyfrowych w krajach europejskich. Będzie takim elementem również po pandemii. Stąd 
w dzisiejszej sytuacji bardzo ważne są podstawowe kompetencje cyfrowe i umiejętności TIK, 
takie jak korzystanie z narzędzi e-administracji. Zmiana, jaka zachodzi w związku z postpan-
demiczną rzeczywistością, powoduje konieczność pracy zdalnej. Posiadanie kompetencji cyfro-
wych nie będzie więc już tylko dodatkiem, ale jednym z podstawowych wymogów. Pracodawca 
chcący rozwijać przedsiębiorstwo będzie szukał właśnie takich pracowników, którym nie jest 
obca praca w formule e-aministracji. Potwierdzili to sami pracodawcy w badaniach CAVI, prze-
prowadzonych w listopadzie 2020 roku.

Narzędzia i techniki charakterystyczne dla obszaru e-administracji wciąż się rozwijają (wraz 
z rozwojem nowych technologii). Administracja publiczna czy sektor prywatny muszą więc nadążać 



99nr 2/2021 (52)

Dlaczego potrzebujemy e-administracji? Rozwój podstawowych umiejętności cyfrowych....

za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-polityczną. Czynią to właśnie poprzez rozwój e-admi-
nistracji –sektor publiczny poprzez wprowadzenie coraz szerszego katalogu usług dostępnych on-
-line, a sektor prywatny, korzystając z usług e-administracji w kontaktach z administracją publiczną 
i otoczeniem zewnętrznym. E-administracja jest potrzebna w kontaktach między przedsiębiorcami 
a administracją publiczną, ale może być również elementem zarządzania rozwojem.

Wymogi współczesnego świata stwarzają więc konieczność dostosowania umiejętności po-
siadanych przez obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych na terenie Pomorza Zachod-
niego do umiejętnego posługiwania się przestrzenią internetu, w którego obrębie odbywa się 
dziś znaczna część aktywności zawodowej. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych 
stwarza potrzebę przygotowania pracowników m.in. do prawidłowej komunikacji w sieci w celu 
poprawy jakości usług publicznych. Skuteczna e-administracja wpłynie w przyszłości bez wąt-
pienia na poprawienie demokratyzacji i doprowadzi do budowy społeczeństwa informacyjnego. 
Na podstawie powyższego zasadnym pozostaje więc potwierdzenie postawionej w artykule tezy, 
iż wymuszony pandemią rozwój e-administracji implikuje posiadanie podstawowych kompeten-
cji cyfrowych, które instytucje publiczne i firmy z sektora prywatnego, zatrudniające pracow-
ników administracyjnych z Pomorza Zachodniego, jako pracodawcy będą wymagać od swoich 
podwładnych teraz i w przyszłości.
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Abstrak t   Celem artykułu jest ukazanie leksykalnych i pragmatycznych wykładników perswazji 
w orędziu wygłoszonym przez Andrzeja Dudę w dniu zaprzysiężenia (6 sierpnia 2015) na 
urząd Prezydenta RP w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydarzenie to było transmitowane przez media publiczne i większość mediów 
komercyjnych w czasie rzeczywistym. Orędzie jest gatunkiem, w którym dominuje funkcja 
perswazyjna, co wynika z prezentacji konkretnych deklaracji politycznych osoby, która 
w językowym kształcie swojej wypowiedzi oddaje określony sposób widzenia świata. 
Jest ono jednym z najbardziej formalnie skonwencjonalizowanych, rytualnych tekstów 
politycznych. W tym artykule przedstawiono indywidualny dobór środków perswazyjnych 
stosowanych przez Andrzeja Dudę i jego współpracowników, aby przekonać nie 
tylko parlamentarzystów, ale przede wszystkim obywateli, o słuszności wyboru tego, 
konkretnego polityka na najważniejszy urząd w państwie. Wśród leksykalnych środków 
perswazji dominuje słownictwo wartościujące oraz nacechowane emocjonalnie stosowane 
w stylu oficjalnym, o charakterze podniosłym. Zwraca uwagę także leksyka typowa 
dla stylu religijnego. W sferze pragmatycznej przeważają akty wdzięczności, obietnice, 
powtórzenia, stwierdzenia modalne i asocjacje historyczne.

Lexical and pragmatic techniques of persuasion in president Andrzej Duda’s inaugural 
formal speech declaimed on August 6th, 2015
Key words :   language of politics, modes of persuasion, president’s inaugural speech

Abstrac t  My intention in this article was to show lexical and pragmatic techniques of persuasion, 
used by the President of Poland – Andrzej Duda in his inaugural formal speech, declaimed 
in parliament on August 6th, 2015 (the day when Andrzej Duda was sworn into office).
This formal speech was broadcast live by public media and most of commercial media. 
President’s address is a type of political texts, in which persuasive function is the most 
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dominant. It may result from the presentation of definite political declaration of person, 
who shows his mode of seeing the world by using specific language. Furthermore, 
president’s formal speech is one of the most formally conventional and ritual political texts. 
In this article there was presented an individual selection of persuasion instruments chosen 
by Andrzej Duda and his associates. Duda wanted to persuade to vote in him, not only 
members of parliament, but mainly all citizens. Among lexical techniques of persuasion, 
particularly dominated evaluative and emotional words, which are applied especially in 
formal language (sublime tone). An important aspect was also using religious lexemes. 
What is more, the president also used pragmatic techniques of persuasion: promises, acts of 
gratitude, repetitions, modal verbs and historical associations.

Wprowadzenie
Celem tego artykułu jest przedstawienie językowych wykładników perswazji na przykładzie 
języka używanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Prezydenta RP) Andrzeja 
Dudę w orędziu inauguracyjnym.

Należy przyjąć tezę, że perswazyjne metody oddziaływania towarzyszące wystąpieniom 
publicznym są podstawowym sposobem poszukiwania poparcia, kompromisu czy konsensusu. 
Wykładniki perswazji szczególnie wyeksponowane są na płaszczyźnie leksykalnej i pragma-
tycznej. Ze względu na ich dominację w badanym tekście zwrócono uwagę głównie na takie 
leksykalne środki perswazji, jak słownictwo nacechowane emocjonalnie i wartościująco oraz na 
ich funkcję w nadawaniu wypowiedzi charakteru podniosłego czy nawet patetycznego, nawią-
zującego miejscami do stylu religijnego. Natomiast na poziomie pragmatycznym, z tego samego 
powodu, przedstawiono m.in. akty wdzięczności i obietnic, powtórzenia, stwierdzenia modalne 
oraz asocjacje historyczne.

Zastosowano metodę badawczą – analizę dyskursu politycznego – uwzględniając poziom 
tekstowy (strukturalny) i pragmatyczny. Małgorzata Lisowska-Magdziarz podkreśla, że przy 
analizie dyskursu pamiętać należy, że celem jest badanie dyskursów w sposób kompleksowy, 
uwzględniający ścisły związek zachowań językowych, komunikacji i kontekstu społecznego (Li-
sowska-Magdziarz, 2006, s. 21).

Krytyczna analiza dyskursu (dalej: KAD), z ang. critical discourse analysis, jest jedną 
z teorii językoznawstwa. Zajmuje się nim jednak w specyficzny sposób – stawiając w centrum 
dyskurs rozumiany jako społeczny aspekt komunikacyjnego funkcjonowania językowego ludzi1. 
W niniejszym artykule posłużono się KAD w rozumieniu Habermasa i Foucaulta, szczególna 

1 Angielski lingwista Norman Fairclough, jeden z głównych przedstawicieli kierunku, twierdzi, że KAD dąży 
do „systematycznego badania ukrytych relacji przyczynowości i determinowania zachodzących pomiędzy (a) teksta-
mi, zdarzeniami i praktykami dyskursywnymi oraz (b) szerszymi strukturami, relacjami i procesami społecznymi 
i kulturowymi. KAD dąży do odkrycia, jak praktyki, zdarzenia oraz teksty tego typu powstają i jak są ideologicznie 
kształtowane przez relacje władzy oraz walki o władzę. Celem KAD jest także demaskowanie, w jaki sposób niejaw-
ność powiązań pomiędzy dyskursem i społeczeństwem stanowi sama w sobie czynnik zabezpieczający władzę oraz 
hegemonię” (Duszak, Fairclough, 2008, s. 17).
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uwaga została zatem skierowana na konsekwencje komunikowania zastosowanych praktyk ję-
zykowych, którymi są zmiany społeczne. W podjętej analizie dyskurs rozumiany jest nie tylko 
w kategorii wymiany komunikacyjnej, ale jako złożona całość, w której język związany jest 
z ideologią, wiedzą, strategiami społecznymi i komunikacyjnymi. Ścieranie się różnych dys-
kursów (tu szczególnie medialnego i politycznego) oddziałuje na kształt życia społecznego. Dla 
KAD ważne jest dostrzeżenie związku pomiędzy badanym tekstem a jego celami oraz kontek-
stem społecznym, w którym występują (Lisowska-Magdziarz, 2006, s. 23–24).

Orędzie inaugurujące prezydenturę Andrzeja Dudy zostało wygłoszone przed Zgromadze-
niem Narodowym w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Sejmu RP) 6 sierpnia 
2015 roku, wyemitowane przez media publiczne, a następnie zamieszczone na oficjalnej stronie 
internetowej Prezydenta RP2.

Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1997, a w 2005 roku uzyskał stopień doktora na podstawie 
rozprawy: Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. W 2015 roku został kandydatem 
na Prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W pierwszej turze wyborów 10 maja 2015 
roku uzyskał 34,76% ważnych głosów, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia drugiej 
tury głosowania. Odbyła się ona 24 maja 2015 roku, a Andrzej Duda otrzymał poparcie 51,55% 
głosujących, co dało mu zwycięstwo nad sprawującym do tej pory urząd Prezydenta RP Bro-
nisławem Komorowskim. Przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym Andrzej Duda złożył 
6 sierpnia 2015 roku (prezydent.pl, 2016).

Orędzie a exposé
Orędzie należy do gatunku wypowiedzi politycznej. Janina Fras określa ją jako formę „stosun-
kowo trwałą pod względem treści politycznej, ponadto kompozycji (budowy) i stylu wypowie-
dzi, ukształtowaną w zależności od funkcji oraz sytuacji użycia, przede wszystkim oficjalnej” 
(Fras, 2005, s. 118). W tym kontekście orędzie należy uznać za odrębny typ przekazu, którego 
specyficzne cechy pozwalają na odróżnienie od innych gatunków dyskursu politycznego. Jego 
podstawową cechą jest indywidualna deklaracja określonych zachowań w czasie sprawowania 
urzędu i przedstawienie priorytetowych zadań.

W Wielkim słowniku języka polskiego Ewy Dereń i Edwarda Polańskiego orędzie definio-
wane jest jako „uroczyste wystąpienie wysoko postawionej osoby skierowane do narodu, doty-
czące spraw wielkiej wagi” (Dereń, Polański, 2008, s. 575). Z kolei Wiesław Boryś w Słowniku 
etymologicznym języka polskiego określa orędzie jako „wiadomość przesłaną przez posła; uro-
czyste oświadczenie” (Boryś, 2005, s. 401). Synonimami tego pojęcia (dawniej także orądzie) są, 
według Arkadiusza Latuska oraz Przemysława Pilarskiego, apel, odezwa, manifest, obwieszcze-
nie, oświadczenie, ogłoszenie, uchwała, wezwanie, uniwersał (Latusek, Pilarski, 2008, s. 390).

2  Wszystkie przykłady zacytowane w artykule pochodzą z zapisu Orędzia Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed 
Zgromadzeniem Narodowym z 6 sierpnia 2015 roku, które zostało opublikowane na oficjalnej stronie Prezydenta RP 
(prezydent.pl, 2016).
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Orędzie jest gatunkiem, w którym dominuje funkcja perswazyjna, co wynika z prezentacji 
konkretnych deklaracji politycznych osoby, która w językowym kształcie swojej wypowiedzi 
oddaje określony sposób widzenia świata.

Na uwagę zasługuje fakt, że orędzia mają różny charakter. Mogą być wygłaszane przez Pre-
zydenta RP (np. orędzie noworoczne), ale też i przez prymasa (np. orędzie świąteczne) czy innych 
przedstawicieli Kościoła, np. papieża, biskupów i arcybiskupów. Wyróżniamy także orędzia ma-
ryjne, np. fatimskie. Szczególnym rodzajem jest wygłaszane przez Prezydenta RP orędzie inaugu-
rujące sprawowanie najwyższego urzędu w państwie. To ostatnie pełni głównie funkcję informa-
cyjną i perswazyjną wobec parlamentarzystów (bardziej doraźną) oraz wobec obywateli (bardziej 
długoterminową). Przedmiotem mojego zainteresowania będzie tylko funkcja perswazyjna, która 
realizowana jest poprzez użyte świadomie leksykalne i pragmatyczne środki językowe.

Za Małgorzatą Kołodziejczak wyróżnia się trzy podstawowe wyznaczniki gatunkowe tej 
wypowiedzi, tj.: 1) nadawcę pełniącego ważną funkcję lub rolę społeczną (np. prezydenta);  
2) komunikat dotyczący spraw społecznych, kwestii istotnych dla danej zbiorowości (np. ko-
mentarz w momentach przełomu społeczno-politycznego; w trakcie historycznych wydarzeń); 
3) zbiorowego, społecznie określonego odbiorcę komunikatu (społeczeństwo, naród, grupa wy-
znaniowa) (Kołodziejczak, 2014, s. 138).

Orędzie jest jednym z najbardziej skonwencjonalizowanych, rytualnych tekstów politycz-
nych. Wstęp ma charakter apostrofy, czyli uroczystego zwrócenia się do zbiorowego odbiorcy. 
Treść obejmuje stałe składniki: podziękowanie za oddane głosy, ustosunkowanie się do prze-
szłości (np. poprzednich Prezydentów RP czy dawnych systemów politycznych), odniesienie do 
ugrupowania, z którego Prezydent RP się wywodzi, ogólne przedstawienie przyszłej polityki, 
deklaracje (np. uszczuplenie roli państwa, działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli, dbałość 
o kulturę i oświatę, wizje modernizacji państwa, planowane reformy itp.). Zakończenie zwykle 
jest wyrazistym, deklaratywnym odwołaniem do systemu wartości, jak np. w przypadku Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego (6 sierpnia 2010 r.): Wierzę w Polskę, wierzę w patriotyzm 
codziennego trudu, codziennej pracy. Wierzę w nasze polskie umiejętności i zdolności, bo po 
prostu wierzę w nas, Polaków! (prezydent.pl, 2016).

Do kontekstu wypowiedzi należy także reakcja odbiorców, np. mierzona liczbą przerw, 
które zostały wymuszone przez oklaski słuchaczy (tu: parlamentarzystów obecnych na sali), 
wyrażających aprobatę dla konkretnego fragmentu wypowiedzi.

Podkreślenia wymaga podobieństwo orędzia do exposé. Nazwa exposé zastrzeżona jest je-
dynie dla przemówienia premiera nowo powołanego rządu. Definiowane jest ono jako przemó-
wienie programowe, w którym prezentowane są podstawowe założenia i kierunki polityki rządu 
(Smolski, Smolski, Stadmuller, 1999, s. 43). Podstawowa różnica dotyczy treści tych wypowiedzi 
politycznych – w polskich warunkach prawnoustrojowych orędzie inauguracyjne sprowadzić 
można do publicznej prezentacji deklarowanych celów politycznych i ekspozycji wartości je ak-
centujących, natomiast w exposé premiera element ten jest traktowany instrumentalnie – uwaga 
koncentruje się na przedstawieniu środków służących realizacji celów politycznych (Siewierska-
-Chmaj, 2006, s. 50–154).
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Perswazyjność tekstów politycznych
Orędzie, exposé i inne gatunki dyskursu politycznego charakteryzuje wysoki stopień nasyce-
nia perswazją, rozumianą jako takie działanie, które ma na celu pozyskiwanie akceptacji lub 
przychylności odbiorcy dla przekazywanych mu treści. Pojęcie perswazji można rozpatrywać na 
wielu płaszczyznach, uwzględniając różne podejścia teoretyczne. Termin wywodzi się z języka 
łacińskiego, rzeczownik persuasio oznacza ‘przekonanie, wiarę, uspokojenie, opinię, przesąd, 
łagodność’. Etymologicznie natomiast perswazja wywodzi się z greckiego czasownika peitho 
(łac. persuadere), co znaczy ‘namówić, nakłonić, starać się przekonać, radzić, zachęcać, ustąpić, 
oczarować, zwabiać, zjednywać’ (Korolko, 1998, s. 32).

Definicję najczęściej stosowaną w naukach o komunikacji językowej zaproponował Wa-
lery Pisarek w tekście Perswazja jak ją widzą, jak ją piszą. Autor wskazał, że nie można ogra-
niczać perswazji tylko do komunikacji słownej, ponieważ skutecznie przekonywać można też 
bez posługiwania się językiem, np. za pomocą różnych znaków i symboli. W tym znaczeniu 
Pisarek przez perswazję rozumie wszystkie starania o wywarcie bez przymusu, za pomocą 
różnych przekazów – słownych i pozasłownych – i dobrej argumentacji – racjonalnej lub emo-
cjonalnej – wpływu na przekonania, postawy, opinie i nastroje, co konsekutywnie prowadzić 
ma do oddziaływania na zachowanie odbiorcy (Pisarek, 2001, s. 11). Uzupełnieniem definicji 
W. Pisarka jest propozycja Doroty Zdunkiewicz-Jedynak, która twierdzi, że wpływanie na 
świadomość odbiorcy nie wiąże się wyłącznie z oddziaływaniem na rozum, ale przede wszyst-
kim na emocje i wolę. Autorka największe znaczenie przypisuje intencji mówiącego do jego 
szczerości, a nie jak w przypadku Pisarka – do niejawności i skrytości intencji (Zdunkiewicz-
-Jedynak, 2003, s. 31).

Według Anny Siewierskiej-Chmaj w języku perswazji wykorzystuje się trzy techniki od-
działywania na odbiorcę:

 – apelowanie o zajęcie określonego stanowiska i podjęcie określonych działań,
 – sugerowanie pożądanej interpretacji rzeczywistości i jedynie słusznego systemu 

wartości,
 – argumentowanie, czyli racjonalne uzasadnianie prawdziwości i wagi przedstawianych 

treści (Siewierska-Chmaj, 2006, s. 40).
Ze względu na cele osoby przekonującej, orędzie należy uznać za perswazję pobudzającą, 

dążącą do zjednania odbiorcy dla jakiejś sprawy, idei, poglądu, z uwzględnieniem oddziaływa-
nia doraźnego, opartego na autorytatywnym i sugestywnym działaniu.

Za M. Korolką możemy wyróżnić trzy rodzaje perswazji:
 – przekonującą – czyli propagandę, traktowaną jako najbardziej „czystą” formę, gdzie 

zakłada się, że odbiorca jest jednostką aktywną intelektualnie, a nadawca ma uczciwe 
intencje i zamiary,

 – nakłaniającą – nastawioną na jeden cel, realizujący się w pozyskaniu dla idei czy doktry-
ny jak największej liczby zwolenników,

 – pobudzającą – agitację (Korolko, 1998, s. 33–35).
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Perswazja obejmuje trzy sfery ludzkiej psychiki: rozum, wolę i emocje, które stanowią 
obiekt przekonywania i są siłami wspomagającymi przekonywanie. Z nich Dorota Zdunkiewicz-
-Jedynak wyodrębniła trzy funkcje perswazji:

1. Funkcję pouczającą (informującą) – polegającą na odwoływaniu się mówcy do intelektu 
słuchacza.

2. Funkcję zniewalającą – realizowaną wtedy, kiedy adresat odnosi swoje przemówienie do 
woli odbiorców, nastawiony jest na sferę decyzji słuchaczy, ich gotowości do czynów.

3. Funkcję estetyczną – polegającą na tym, że mówca odwołuje się do uczuć i wykorzystuje 
przyjemność estetyczną słuchaczy (Zdunkiewicz-Jedynak, 1996, s. 32).

Przykłady leksykalnych i pragmatycznych środków perswazji 
w orędziu inauguracyjnym Andrzeja Dudy
W przypadku inauguracyjnego orędzia Prezydenta RP mamy do czynienia z dwoma podsta-
wowymi kręgami odbiorców: Zgromadzeniem Narodowym jako kręgiem bliższym, tworzącym 
bezpośrednie audytorium oraz obywatelami jako odbiorcą komunikatu, który – z uwagi na ko-
nieczność transmisji – zajmuje krąg dalszy (Kołodziejczak, 2014, s. 14). Orędzie jest więc gatun-
kiem wtórnie mówionym, przygotowanym przez Prezydenta RP i współpracowników.

W kontekście powyższego, istotnego znaczenia nabierają formułowane w orędziu apostro-
fy, które pełnią nie tylko funkcje kompozycyjne, ale przede wszystkim stanowią bezpośrednie 
odniesienie do odbiorcy3. Co ciekawe, w wystąpieniu Dudy możemy znaleźć nie tylko zwroty 
wystosowane do przedstawicieli władzy państwowej (Szanowni Panowie prezydenci, szanow-
ne Panie i Panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, Wysokie Zgromadzenie Narodowe, państwo 
premierzy, Rado Ministrów), ale też i do hierarchów kościelnych (eminencje, ekscelencje), które 
nie występowały w orędziu inauguracyjnym Lecha Wałęsy (1990), Aleksandra Kwaśniewskie-
go (1995) czy Bronisława Komorowskiego (2010). Należy to przypisać poglądom ugrupowania, 
które Andrzej Duda reprezentował w trakcie kampanii wyborczej.

W apostrofie skierowanej do obywateli (Drodzy Rodacy!) Duda traktuje społeczeństwo 
w sposób holistyczny – jako całość o nadrzędnej właściwości, jaką jest przynależność do tego 
samego narodu, co znajduje wyraz w zastosowaniu leksemu „rodacy”. Ten zabieg ma charakter 
inkluzywny dla większości społeczeństwa, ale ekskluzywny dla wszystkich obywateli państwa.

Dla zwiększenia siły perswazji, Duda stosował także schematy znane z wypowiedzi po-
litycznych, szczególnie w odniesieniu do polityki międzynarodowej: sytuacja geopolityczna; 
wzmocnienie gwarancji sojuszniczych; inicjatywa polityczna; wytężona praca na niwie dyplo-
matycznej; jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego; gwarant niepodległości itp. Dzięki tym za-
biegom odbiorca nie tylko miał wrażenie, że prezydent jest ekspertem w dziedzinie, w której za-
biera głos, ale także mógł postrzegać Dudę jako polityka świadomego przemian geopolitycznych 
i aktualnego układu sił na arenie międzynarodowej.

3 Ma to miejsce w różnych wystąpieniach skierowanych do masowego odbiorcy, np. przemówieniach parlamen-
tarnych, wystąpieniach w telewizji publicznej, mowach na zjazdach i konwencjach partyjnych, przemówieniach wieco-
wych, mowach pogrzebowych, laudacjach, posłaniach itp.
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W wygłoszonej mowie dostrzegamy także leksykę wolicjonalną (wyraz woli nadawcy) – 
m.in. prośby: Proszę o wzajemny szacunek. Proszę o to, abyśmy szanowali swoje prawa. Proszę, 
żebyśmy umieli szanować siebie nawzajem. Powtarzając słowo „proszę”, polityk chce być me-
diatorem, co może być związane z konstytucyjną funkcją Prezydenta RP jako strażnika funda-
mentalnych wartości oraz gwaranta przestrzegania prawa. Prezydent używał także czasownika 
„chciałbym” (Chciałbym, żebyśmy budowali wzajemny szacunek).

Duda w znacznym stopniu wykorzystuje także leksykę wartościującą, nacechowaną emo-
cjonalnie i włącza ją w rozmaite związki semantyczne. Szczególnie widoczne jest to w sytuacji 
użycia leksemów „naród” i „rodacy”: Dla dobra narodu; Zostałem wybrany przez naród; Dziś 
miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie; Gdy w czasie mojej kampanii spotyka-
łem się z moimi rodakami. Podczas trwającego około 20 minut wystąpienia polityk aż 8 razy 
używa wyrazu „rodacy”, a 5 razy „naród”. Motyw patriotyczny Duda realizuje m.in. przez wy-
rażanie wspólnoty przeżyć i uznawanych wartości, jak np. poczucie wspólnoty (6 razy): Ludzie 
marzą o takiej wspólnocie; Trzeba odbudować wspólnotę. Prezydent silnie akcentował również 
bezpieczeństwo (5 razy), np. Dobre stosunki są gwarancją bezpieczeństwa oraz kulturę (4 razy), 
np. Znikają instytucje kultury, zwłaszcza w Polsce powiatowej. Mniej uwagi polityk poświę-
cił pracy (2 razy), np. To oni mają tworzyć nowe miejsca pracy i budować pomyślność, prawu 
(2 razy), np. Musimy szanować nasze prawo, wolności (2 razy), np. Żeby nie mówili, że państwo 
jest wobec nich opresyjne, żeby mieli więcej wolności, mediom (1 raz) – Tym rodakom, którzy 
łączą się z nami za pośrednictwem mediów, niepodległości (1 raz) – To ogromnie ważne zadanie 
na najbliższe lata, bo to (…) podstawowa gwarancja niepodległości czy suwerenności (1 raz) – 
To wszystko jest podstawą suwerenności4.

Wyznacznikiem gatunkowym orędzia jest także jego patetyczny styl. Duda wprowadzał 
wiele podniosłych zwrotów – wśród nich zarówno rzeczowniki (przysięga, zaufanie, zobowią-
zanie, wyzwanie), jak i przymiotniki (zacny, ogromny, wielki, wyjątkowy, szczególny). Poprzez 
zastosowanie uroczystego charakteru Prezydent RP nie tylko nadawał przemówieniu stosowną 
rangę, ale także wzmacniał perswazyjność wypowiedzi, a co za tym idzie, siłę jej oddziaływa-
nia na odbiorcę. Przykłady konstrukcji językowych, które nadawały jej dostojnego charakteru: 
Chciałem dzisiaj, proszę państwa, bardzo mocno powiedzieć: jednym z podstawowych ocze-
kiwań jest to, abyśmy zaczęli odbudowywać wspólnotę; Będę służył ojczyźnie i w przestrzeni 
krajowej, i międzynarodowej; Dziękuję, że jesteście świadkami mojej prezydenckiej przysięgi.

W wystąpieniu Dudy dostrzegamy także odwołanie do znanego wielu odbiorcom dyskursu 
religijnego i występujących w nim często leksemów: Jestem człowiekiem wiary; Trzeba odbudo-
wać wspólnotę; Ulżyć najbiedniejszym; Polacy mówili mi o swoich troskach.

Omawiane tu wystąpienie inauguracyjne Prezydent RP zakończył słowami: Andrzej Duda 
obejmuje dzisiaj urząd Prezydenta Rzeczypospolitej i wierzę, że się uda! Dostrzegamy tu nie 
tylko rym (Duda – uda), ale także grę językową. Ma to na celu zmniejszenie dystansu oraz 

4 A. Siewierska-Chmaj, analizując expose polskich premierów, zwróciła uwagę na tzw. słowa sztandarowe. Na-
zywane są one również pojęciami flagowymi, wyrazami ważnymi, symbolami politycznymi lub kolektywnymi, a tak-
że megasłowami (Siewierska-Chmaj, 2006, s. 40).
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przełamanie pewnej konwencji, wyrażającej się m.in. w podniosłym stylu gatunku jakim jest 
orędzie. Ten zabieg odbiorca mógł uznać za kontrowersyjny. Może on być przykładem wpływu 
dyskursu medialnego na język tradycyjnych gatunków politycznych.

Wykładniki leksykalne perswazji łączą się z wykładnikami pragmatycznymi. Mogą być 
one zawarte w formach gramatycznych oraz w aktach mowy, do których zaliczamy m.in. akty 
wdzięczności5. Prezydent RP dziękuje rodzinie, przyjaciołom, małżonce, współpracownikom, 
ale przede wszystkim wyrazy wdzięczności kieruje do obywateli: Dziękuję, że jesteście Państwo 
ze mną na tej sali; Chciałbym z tego miejsca powiedzieć jedno: dziękuję za wybór, dziękuję za tę 
obecność. W swoich podziękowaniach nie pomija również Polaków-emigrantów: Dziękuję (…) 
także tym, którzy są daleko, nawet poza granicami kraju.

W omawianym wystąpieniu nie zabrakło także aktów grzeczności językowej, które są wpi-
sane w konwencję oficjalnej sytuacji komunikacyjnej: nadawcy są przekonani, że naruszenie 
zasady grzeczności wobec telewidzów mogłoby spowodować sankcje w postaci krytyki ze stro-
ny odbiorców programu, dlatego też przestrzegają językowych rytualizmów (Ożóg, 1997, s. 63). 
Przykłady aktów grzeczności: Drodzy Rodacy, jestem Waszym wyborem niezwykle wzruszony!; 
Wszystkie te gesty są dla mnie ogromnie ważne; Wierzę w to głęboko, że jest na tej sali wielu 
polityków, którzy też taką wolę mają; W kwestii (…) myślę podobnie jak Państwo.

Prezydent powołuje się także na autorytety. Jest to tzw. strategia „pławienia się w odbitym 
blasku”– nadawcy z niej korzystający powołują się najczęściej na wypowiedzi osób powszech-
nie szanowanych lub przedstawiają swój związek z instytucjami o społecznym zasięgu (Leary, 
2002, s. 41). Odnosząc się do papieża Jana Pawła II, Andrzej Duda wyrażał nie tylko szacunek 
i uznanie dla jego osoby, ale także cytował jego wypowiedzi: Nasz wielki rodak Jan Paweł II 
mówił: „wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają”. Za autorytet Duda 
uznał także zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu podziękował za wkład w swoją 
drogę polityczną: Chciałem podziękować panu prezydentowi profesorowi Lechowi Kaczyńskie-
mu. (…) Obok niego dojrzewałem do polityki, polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne.

A. Duda bezpośrednio odnosi się również do wydarzeń historycznych, stanowiących, 
w jego ocenie, wydarzenia przełomowe, konstytuujące obecny stan rzeczy: Ludzie marzą o ta-
kiej wspólnocie, jaka wśród Polaków powstała w latach 80. w czasach Solidarności; Żyjemy dziś 
w innych warunkach i w innym państwie niż przed rokiem 89; Mamy wielkie sukcesy ostatnich 
26 lat. Wydarzenia te stanowią wyznacznik temporalny, oddzielający polską przeszłość od teraź-
niejszości. Duda te historyczne zdarzenia ocenia jednoznacznie pozytywnie.

Używając pierwszej osoby liczby pojedynczej, polityk podkreśla, że mówi we własnym 
imieniu. Zaakcentowanie zaimka osobowego w pierwszej osobie jest formą zdystansowania się 

5 Małgorzata Marcjanik twierdzi, że podziękowania są najliczniejszymi zwrotami grzecznościowymi w pol-
szczyźnie. Akty wdzięczności dotyczą takich zachowań, w przypadku których polski savoir-vivre zaleca reagować 
podziękowaniem, np.: wręczenie podarunku, udzielenie poparcia lub pomocy, spełnienie prośby, obietnica, propo-
zycja, zgoda itp. Tego typu podziękowania często przybierają postać formuł dziękczynnych. Występują w sytuacji, 
gdy nadawca chce ująć w swojej wypowiedzi większą niż minimalna dawkę wdzięczności. Formuły dziękczynne za-
wierają, oprócz podziękowania, zwroty o następujących funkcjach komunikacyjnych: dodatkowe dowartościowanie 
adresata, akty mówiące o pozytywnych doznaniach nadawcy podziękowania, akty mówiące o rewanżu, akty mówiące 
o miłym zaskoczeniu itp. (Marcjanik, 1997, s. 192, 199–200).
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od swojego zaplecza politycznego. Powyższe związane jest z zajmowaną przez Andrzeja Dudę 
pozycją, jako Prezydenta RP – wskazuje na jego nadrzędną rolę w relacji komunikacyjnej: Ja 
wiem, że wielkim zadaniem, o którym wielokrotnie mówiłem, jest wzmocnienie polskiej gospo-
darki; Mam poczucie, że rzeczywiście zostałem wybrany przez naród; Pragnę przypomnieć… Te 
zabiegi perswazyjne prezydent szczególnie wzmacnia poprzez wielokrotne użycie czasownika 
„wierzę”: Wierzę, że to możliwe; Wierzę w dobre współdziałanie z Sejmem; Wierzę w to, że będę 
miał ku temu poparcie społeczne6.

Do wykładników pragmatycznych należą także powtórzenia: Droga mojego wychowa-
nia, mojego przygotowania uniwersyteckiego, mojego doktoratu. Poprzez powtarzanie leksemu 
„mojego” Duda silnie eksponuje własne „ja”.

Momentami wystąpienie prezydenta zmieniało się w dyskurs dyrektywny, wyzyskujący 
walory słownictwa normatywnego7. Nadawca osiągał ten cel dzięki zdaniom o charakterze po-
uczającym, w których treść dyrektywna została wyrażona za pomocą stwierdzeń modalnych, 
np. Musimy do nich dziś wyciągnąć rękę; Musimy zacząć naprawiać Rzeczpospolitą. Z tych 
wypowiedzi wyłania się obraz polityka, który wzywa do podjęcia działań, apeluje, zachęca od-
biorców do zmiany postaw i przyjęcia jego sposobów myślenia (Poprawa, 2009, s. 220).

Duda posługiwał się także językowymi wykładnikami wspólnej wiedzy: To oni potrzebują 
pomocy, Państwo doskonale o tym wiecie, skracając tym samym dystans między nadawcą a od-
biorcami (obywatelami). Pojawiły się także językowe wykładniki wspólnoty przekonań, przeżyć 
i doświadczeń: My, Polacy, mamy wielką historię; Zdobyliśmy się na wolność, weszliśmy do 
NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Konstrukcje te wyrażają przeświadczenie, że od 
opinii publicznej zależy ocena działań politycznych. Są to zatem działania perswazyjne, w któ-
rych nadaje się telewidzowi rytualną funkcję współuczestnika społecznego dyskursu.

Przez wprowadzenie wypowiedzi w pierwszej osobie liczby mnogiej, nadawca podkreśla 
swój stosunek do odbiorcy, a wypowiedź nabiera charakteru dialogu. Użycie takiej konstrukcji 
morfologicznej sprawia, że odbiorca danej wypowiedzi odnajduje w nich miejsce dla siebie, ule-
ga środkom perswazyjnym. Przykłady takich konstrukcji w wystąpieniu Dudy: My, Polacy, nie 
mamy się czego wstydzić; Powinniśmy być razem; My mamy dwa wielkie sukcesy ostatnich 26 lat.

Do środków pragmatycznych zaliczamy także akty mowy o charakterze komisywnym, 
obejmujące obietnicę, zobowiązanie, gwarancję itp. (Wieczorek, 1999, s. 85). Z punktu widzenia 
psychologii autoprezentacji można postawić tezę, że akty komisywne służą kreowaniu wize-
runku. Są one nośnikami bardzo impresywnych przekazów, gdyż ich zadaniem jest dotarcie do 
adresatów, którzy podzielają podobny punkt widzenia. Warunkiem skuteczności nakłaniania po-
przez akt obietnicy jest poinformowanie odbiorcy o jakości składanej oferty, a przede wszystkim 

6 Ciekawym zabiegiem jest wielokrotne używanie przez Dudę leksemu „wierzyć”. Semantyce tego czasownika 
epistemicznego przyjrzał się Jan Kordys w pracy pt. Wierzyć i wiedzieć (Kordys, 2002, s. 134–156).

7 Mam tu na myśli zdania o charakterze pouczającym, w których treść dyrektywna zostaje wyrażona za pomocą 
stwierdzeń modalnych (opartych na połączeniu wykładników modalnych można, trzeba, (nie)należy, powinno z bez-
okolicznikami). Jak twierdzi Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, wypowiedzenia modalne o charakterze normatywnym 
„mają charakter silnego nakazu/zakazu lub zawierają w swym znaczeniu elementy przestrogi, niekiedy sankcji lub 
groźby” (Zdunkiewicz-Jedynak, 1996, s. 54).
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o korzyściach (Tokarski, 1993, s. 345). Przykłady aktów komisywnych: Nie zapominam o moich 
zobowiązaniach; Ja chcę zagwarantować dzisiaj, że będę w tym zakresie niezłomny i będę dzia-
łał; Dotrzymam zobowiązań wyborczych, które składałem; I znajdę ku temu poparcie w Wysokiej 
Izbie; Chcę to działanie podjąć; W tym zakresie będę chciał także zdecydowanie działać; I ja taką 
politykę będę prowadził. 

Podsumowanie
Reasumując, repertuar bezpośrednich, wyrazistych środków językowej perswazji wykorzysta-
nych w badanej wypowiedzi politycznej jest imponujący, jednak obserwacja języka polityki po-
zwala na stwierdzenie, że im bardziej zakamuflowaną formę przybiera perswazja, tym lepsze 
rezultaty przynosi. W ostatnich latach zmniejsza się zatem ilość wyraźnych nośników perswazji 
w tekstach politycznych na rzecz środków dyskretnych. Powodem tej zmiany jest także rosnąca 
świadomość odbiorców, którzy nauczyli się już rozpoznawać i reagować na przejawy przekła-
mania czy próby manipulacji.

Mając na uwadze to, iż w języku polityki perswazja jest zawsze intencjonalna, a użytkow-
nik języka celowo i świadomie podporządkowuje dobór środków językowych do z góry nakre-
ślonego celu – przekonania odbiorcy do swoich poglądów, sprowokowania go do określonego 
działania, uznać należy, iż skuteczność działań perswazyjnych jest wprost proporcjonalna do 
wiedzy nadawcy o adresatach polityki – ich postawach, potrzebach, języku, którym posługują 
się na co dzień. To orędzie jest skierowane do jak najszerszego kręgu odbiorców – zarówno elek-
toratu A. Dudy, jak i tych, którzy w wyborach prezydenckich na tego polityka nie zagłosowali.

W tekście tym przedstawiono indywidualny dobór środków perswazyjnych dokonany przez 
Andrzeja Dudę i jego współpracowników, który miał przekonać nie tylko parlamentarzystów, ale 
przede wszystkim obywateli o słuszności wyboru tego, konkretnego polityka na najważniejszy 
urząd w państwie. W warstwie leksykalnej Prezydent RP A. Duda często stosował wartościo-
wanie wprost poprzez rzeczowniki (np. sukces, porażka, poparcie, zaufanie itp.) i przymiotniki 
(np. odbudowany, godne [życie], ważny, znaczący, spójny [program], niezłomny [człowiek] itp.), 
czy używanie leksemów o silnym ładunku emocji i patosu. Do najczęstszych środków pragma-
tycznych, którymi posługiwał się A. Duda, należało używanie pierwszej osoby liczby mnogiej, 
powoływanie się na autorytety oraz stosowanie asocjacji historycznych, dzięki którym budował 
krąg wspólnoty ze słuchaczami.

Szczegółowa analiza tekstu pozwala na stwierdzenie, że Prezydent RP A. Duda w swoich 
wypowiedziach używał zróżnicowanych środków perswazyjnych, choć opierają się one na po-
dobnym schemacie normatywności, wyrażeniu przekonań i woli nadawcy oraz wartości pożą-
danych przez mówiącego.
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej 
„Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza 
problemu i wyzwania na przyszłość”, Szczecin, 
9 czerwca 2021 roku

9 czerwca 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Polityki pu-
bliczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza problemu i wyzwania na przyszłość”, zorgani-
zowana przez Katedrę Systemów Politycznych i Polityk Publicznych Instytutu Nauk o Polityce 
i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 
oddział w Szczecinie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, jak i na świecie, kon-
ferencja odbyła się w formule on-line na platformie Microsoft Teams. Patronat honorowy nad 
konferencją objęli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Funkcję przewodniczącego rady naukowej konferencji pełnił rektor Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński. Radę naukową konferencji tworzyli wybitni naukowcy 
z Polski i z zagranicy: prof. dr hab. Nezir Akyesilmen (Selcuk University), Prof. dr hab. Oleg Bazaluk 
(Guangdong University of Petrochemical Technology), prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie), prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciń-
ski), prof. US dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński), prof. UMK dr hab. Jacek 
Knopek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska (Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Bilal Sambur (Ankara Yildirim Beyazit Uni-
versity), prof. dr hab. Denys Svyrydenko (Guangdong University of Petrochemical Technology), 
prof. dr hab. Benon Z. Szałek (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Elżbieta Załoga (Uniwersytet Szczeciński), 
prof. dr hab. Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof.  UWr dr hab. Prze-
mysław Żukiewicz ( Uniwersytet Wrocławski).

Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu komitetu organi-
zacyjnego tworzonego przez: prof. US dr hab. Małgorzatę Kamolę-Cieślik (przewodnicząca), dr 
Dorotę Rdzanek (wiceprzewodnicząca), dr Martę Szulc (sekretarz), dr hab. Agnieszkę Lipską-
-Sondecką i dr Lianę Hurską-Kowalczyk.

Sesja ta była pierwszym z cyklu dorocznych spotkań naukowych poświęconych tematyce 
polityk publicznych, stanowiących przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. Wybór proble-
matyki konferencji był uwarunkowany konsekwencjami światowej pandemii COVID-19, która 
rozpoczęła się na początku 2020 roku i wywarła negatywny wpływ zarówno na pojedynczych 
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obywateli, jak i całe społeczeństwa oraz gospodarki. Administracje rządowe i samorządowe 
w większości państw stanęły przed wyzwaniem, jakim okazało się budowanie nowego systemu 
koordynacji działań i wypracowanie sprawnych narzędzi do walki z pandemią. Celem konfe-
rencji było stworzenie forum do wymiany poglądów, doświadczeń oraz wniosków dotyczących 
efektywnego zarządzania w politykach publicznych w czasie i po pandemii COVID-19.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpie-
czeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Tomasz Czapiewski i prorektor do spraw kształ-
cenia Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział 
w Szczecinie prof. US dr hab. Renata Podgórzańska. Dyrektor INoPiB US dr hab. Tomasz Cza-
piewski przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości.

Z kolei prorektor ds. kształcenia US prof. US dr hab. Renata Podgórzańska życzyła uczest-
nikom konferencji owocnych obrad i konstruktywnych wniosków.

W szczecińskiej sesji udział wzięło ponad 60 osób reprezentujących różne ośrodki akade-
mickie oraz naukowo-badawcze w kraju jak i zagranicą. Byli to przedstawiciele różnych dys-
cyplin naukowych: nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów, nauki o zarządzaniu 
i jakości, nauk prawnych, nauki o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych i pedagogiki.

Konferencja rozpoczęła się obradami plenarnymi, które podzielono na dwie czę-
ści – w pierwszej, moderowanej przez dr. hab. Tomasza Czapiewskiego, referaty wygłosili: 
prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska, prof. dr hab. Andrzej Zybała i prof. UWr dr hab. Przemy-
sław Żukiewicz. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Zybała, który w swoim wy-
stąpieniu skupił się na wyzwaniach, które stanęły przed polityką opartą na wiedzy i doświad-
czeniu w okresie pandemii. Było to podejście metodologiczne w badaniu polityk publicznych. 
Kolejny prelegent, prof. UWr dr hab. Przemysław Żukiewicz odniósł się do zagadnień związa-
nych z sieciowością i międzysektorowością polityki publicznej w czasie pandemii COVID-19 
oraz wyzwań, przed którymi staną liderzy polityczni w okresie postpandemicznym. Profesor 
Żukiewicz porównał, stosując konkretne przykłady, podejście prospektywne i reaktywne do 
zarządzania publicznego w czasach kryzysu. Z kolei prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska 
podkreśliła, że pandemia COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na sferę polityki publicz-
nej w różnych obszarach. W związku z tym zmiany spowodowane kryzysem pandemicznym 
wymagają i będą wymagać podjęcia działań w procesie legislacyjnym oraz określenia nowych 
źródeł finansowania inwestycji, będących efektem decyzji politycznych. Profesor Musiałkow-
ska odniosła się do zastosowania instrumentów finansowych (meta) polityki Unii Europejskiej 
w okresie postpandemicznym. Po wysłuchaniu referatów rozpoczęto dyskusję, którą posumo-
wał dr hab. Tomasz Czapiewski.

W trakcie drugiej części obrad plenarnych, którą moderował prof. dr hab. Andrzej Zybała, 
jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Benon Z. Szałek z Uniwersytetu Szczecińskiego, przed-
stawiając kilka prakseologicznych refleksji związanych z politykami publicznymi, między in-
nymi w kontekście różnych sposobów definiowania tego terminu. Natomiast prof. dr hab. Jacek 
Sroka z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odniósł 
się do zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego w dobie pandemii COVID-19 oraz barier 



115nr 2/2021 (52)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19....

formuł deliberacyjnych. Autorami kolejnego referatu byli prof. SWPS dr hab. Karol Olejniczak, 
prof. SWPS dr hab. Igor Lyubashenko i dr Katarzyna Wojtkiewicz ze Szkoły Wyższej Psycho-
logii Społecznej w Warszawie. Prelegenci zwrócili uwagę na wyzwania przed jakimi stanęły 
polityki publiczne w sytuacji kryzysowej, między innymi na problemy współpracy między-
sektorowej i niską skuteczność instrumentów polityk. Zdaniem mówców w sytuacji kryzysu 
konieczne będzie projektowanie polityk publicznych, uwzględniających dwa cele – dążenie do 
doskonałości teoretyczno-metodologicznej i tworzenie praktycznych narzędzi pozwalających 
społeczeństwom lepiej radzić sobie z problemami kryzysu pandemicznego. Następnie uczest-
nicy konferencji wysłuchali wystąpienia prof. UJK dr hab. Marka Leszczyński z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, który zwrócił uwagę, że w dobie pandemii ważnym zadaniem 
instytucji publicznych, tak na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym jest skuteczne zapew-
nianie bezpieczeństwa społecznego. Ostatni referat w tym panelu wygłosił dr Marcin Kędzierski 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiając główne tezy raportu Centrum Po-
lityk Publicznych UEK, Ludowe improwizacje. Jak pandemia zmienia normy społeczne?, którego 
był współautorem. Po wysłuchaniu wszystkich zaproszono do dyskusji.

Dalsze obrady podzielono na sześć paneli tematycznych: Procesy migracyjne w kontekście 
polityki publicznej podczas pandemii (moderator prof. US dr hab. Renata Podgórzańska), Poli-
tyka społeczna oraz zwalczanie pandemii COVID-19 (moderator prof. US dr hab. Małgorzata 
Kamola-Cieślik), Human rights during the era of COVID-19 Pandemic (moderator dr Mateusz 
Smolaga), Zadania i działania administracji rządowej i samorządowej w dobie pandemii CO-
VID-19 (moderator prof. US dr hab. Krzysztof Kowalczyk), Wybrane polityki sektorowe w dobie 
pandemii COVID-19 (moderator prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska), Panel studencki (mode-
rator dr Liana Hurska-Kowalczyk). W każdym panelu tematycznym po wysłuchaniu referatów 
prelegentów odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy konferencji mogli wymienić się spo-
strzeżeniami, uwagami i opiniami na temat swoich badań.

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego dr 
hab. Tomasz Czapiewski, podsumowując konferencję, uznał ja za owocną i satysfakcjonującą. 
Dziękując uczestnikom, zaprosił ich do udziału w kolejnej sesji naukowej poświęconej tematyce 
polityk publicznych, która odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Szczecinie. Na tym konferencję 
zakończono.

Szczecin, 10 lipca 2021 roku
Małgorzata Kamola-Cieślik




