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PAWE Ł O L S Z E W S K I 

Strategia „soft power" Unii Europejskiej 

a euroatlantycka współpraca 

w wielobiegunowym świecie1 

1.1. W P R O W A D Z E N I E 

Na temat Uni i Europejskiej i środków jej oddziaływania na pozostłych 
aktorów współczesnych stosunków międzynarodowych napisano j uż wiele 
książek i opublikowano mnóstwo artykułów naukowych. Problem ten był 
także przedmiotem dyskusji na wielu konferencjach naukowych. Część bada¬
czy i komentatorów uznaje, że Unia Europejska jest aktorem globalnym, 
który stara się znaleźć właściwe sobie miejsce w systemie stosunków między¬
narodowych. Jednak przy realizacji tegoż celu napotyka na szereg przeszkód 
mających swoje podłoże w kilku czynnikach. Po pierwsze, Unia Europejska 
nie jest państwem, więc nie korzysta z wszystkich instrumentów będących 
w dyspozycji klasycznego państwa. Po drugie, jest ona zbiorem 27 państw 
członkowskich, z których każde ma własne cele międzynarodowe, a forum 
UE traktuje jako miejsce realizacji partykularnych interesów narodowych. 
Po trzecie, Unia nie ma jednej i skoordynowanej polityki międzynarodowej 
i obronnej, w ramach których mogłaby real izować swoje żywotne interesy, 
a zarazem działać na rzecz budowy własnej strefy wpływów w strategicznych 
dla niej regionach świata. Ponadto, państwa członkowskie UE i ona sama 
znajdują się w stanie kryzysu gospodarczego i politycznego. 

Wobec powyższego, proces kształtowania stosunków transatlantyckich 
zależny jest nie tylko od unijnych decydentów, lecz przede wszystkim od przy-

1 Artykuł powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Poli
tycznych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. „Rola euroatlantyckiego sys
temu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształ tu jącego się nowego ładu globalnego", 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
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wódców największych państw członkowskich. Ci są z kolei wyraźnie podzieleni 
na obóz proamerykański skupiony wokół Wielkiej Brytanii i obóz antyamery-
kański, którego przedstawicielem jest Francja. Amerykańscy decydenci poli¬
tyczni dostrzegają istnienie tego podziału i umie ję tn ie z niego korzystają. 
Niemniej, wskazane wydaje się być postawienie tezy, że Unia Europejska jako 
organizacja międzynarodowa nie jest równorzędnym partnerem dla mocar¬
stwa światowego, jakim w dalszym ciągu są Stany Zjednoczone. W związku 
z tym nadal otwartym pozostaje pytanie, czy Unia Europejska może stanowić 
jakikolwiek „biegun" w nowo kształtującym się ładzie międzynarodowym? 

Motyw, który skłonił autora do podjęcia badań nad tematem niniej¬
szego artykułu składa się z trzech podstawowych założeń. Po pierwsze, Unia 
Europejska, jest w ujęc iu teoretycznym zwolennikiem podejścia liberal¬
nego w zakresie polityki międzynarodowej , a Stany Zjednoczone realizmu 
w ramach polityki zagranicznej. Po drugie, z racji tego że są to odmienne 
od siebie podmioty stosunków międzynarodowych, to istnieją między nimi 
wyraźne przeciwieństwa w sposobach, metodach i środkach prowadzenia 
odpowiednio polityki międzynarodowej i polityki zagranicznej, tak wzglę¬
dem siebie, jak i wobec innych aktorów. Unia Europejska z racji tego, że nie 
jest państwem nie stosuje metod typowych dla państwa, wykorzystuje nato¬
miast zespół instrumentów soft power, który w tytule niniejszego opracowa
nia został nazwany „strategią" — co w niniejszym ujęciu potwierdza liberalne 
podejście Uni i Europejskiej do stosunków międzynarodowych. Z kolei Stany 
Zjednoczone stosujące realpolitik po 11 września 2001 roku nadały swojej 
polityce zagranicznej skrajnie realistyczny i mocarstwowy charakter. Znala¬
zło to odzwierciedlenie w stosunkach transatlantyckich, głównie za sprawą 
wspomnianego wcześniej podziału państw członkowskich UE na zwolenników 
i sceptyków zac ieśniania stosunków z USA. Ponadto, Unia Europejska jest 
aktorem pozapaństwowym, zatem rodzi się pytanie, czy w ogóle można wobec 
niej używać terminu soft power? 

Główną tezą niniejszego opracowania jest stwierdzenie, że Unia Euro¬
pejska tak w stosunkach transatlantyckich, jak i w pozostałej działalności 
międzynarodowej może stosować wyłącznie instrumenty soft power, ponieważ 
te, które można zaliczyć do tzw. „hard power" są nieskuteczne. Za przy¬
kład podać tu należy stosowanie sankcji gospodarczych i politycznych wobec 
reżimu białoruskiego, irańskiego czy syryjskiego, co ewidentnie wskazuje na 
brak w UE potencjału do budowy własnej pozycji geostrategicznej, nie tylko 
w oparciu o inne instrumenty niż te przynależne do katalogu funkcjonują¬
cego w ramach soft power, lecz także brak strategicznej wizji i działanie ad 
hoc pozbawione czynnika realnego nacisku. Za ich pomocą Unia Europejska 
jest jedynie zdolna kształtować swoją krótkoterminową pozycję międzynaro-
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dową, a ich stosowanie w długim okresie czasu powoduje deprecjację, a nawet 
marginal izac ję znaczenia Uni i Europejskiej w stosunkach globalnych, a tym 
bardziej transatlantyckich. 

Artykuł został podzielony na trzy części, z których pierwsza to teoretyczne 
rozważania o pojęciu soft power, druga to prezentacja wspólnych interesów, jak 
i ich konfliktu na linii Unia Europejska — Stany Zjednoczone. Część trzecia 
to analiza wybranych studiów przypadku, w szczególny sposób charakteryzu¬
jących i prezentujących uni jną politykę „soft power". 

1.2. SOFT POWER W U J Ę C I U T E O R E T Y C Z N Y M 

Za twórcę pojęcia soft power (tzw. miękka siła) uznaje się amerykańskiego 
politologa Josepha Nye'a2. Po raz pierwszy użył tego terminu w książce pt. 
Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power3.Natomiast jego znacze
nie rozbudował w kolejnej swojej książce zatytułowanej Soft Power. Jak osiągnąć 
sukces w polityce światowej4. Narzędzia soft power do których Ney zaliczył atrak¬
cyjność kultury, polityki i ideologii stosowane są od zarania dziejów, jednak 
obecny wzrost zainteresowania Uni i Europejskiej, lecz także i innych państw 
nie posiadających właściwego potencjału militarnego, tym sposobem funkcjo¬
nowania w środowisku międzynarodowym wynika z rozwoju dziedzin wspo¬
magających wykorzystanie „miękkiej siły", do których zalicza się: marketing 
polityczny, czy też międzynarodowe „public relations"5. Zeby jednak przepro¬
wadzić anal izę tegoż pojęcia w odniesieniu do działania Uni i Europejskiej 
w pierwszej kolejności należy zaprezentować i wyjaśnić pojęcie strategii i siły 
w stosunkach międzynarodowych. 

Zgodnie z encyklopedyczną definicją strategia to dział sztuki wojennej, obej
mujący teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej poszczególnych kampa
nii i najważniejszych bitew: (...) jest uzależniona od konkretnej polityki określającej cel 
wojny oraz niezbędnych do jej prowadzenia sił i środków6. Scruton definiuje j ą jako 
(...) sztukę planowania i realizacji ogólnych celów kampanii zbrojnej. Twierdzi, że 
(...) Strategia nie zajmuje się skutecznym użyciem siły, lecz uzyskaniem potencjalnej 

2 Biografia Josepha Nye'a patrz: http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-stafT-directory/  
joseph-nye [data dostępu: 29.11.2012 r.] . 

3 J . Nye, Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power, New York 1991. 
4 J . Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Pro-

fesionalne, Warszawa 2007. 
5 B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna — perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komu

nikowania międzynarodowego, „Przegląd Strategiczny", nr 1, 2012, s. 13. 
6 Wielka Encyklopedia PWN, t. 24, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 118. 

http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-stafT-directory/
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siły7. Z kolei potęgę państwa w ujęciu politologicznym w syntetyczny sposób 
definiuje Raymond Aron pisząc, że potęga to zdolność jednej jednostki poli¬
tycznej do narzucania własnej woli innym jednostkom 8, co można przyjąć 
za uproszczoną definicję, j ednakże bardzo przejrzystą w swej treści i dobrze 
dostosowaną do potrzeb tej analizy. Ponadto na poziom potęgi państwa w sto¬
sunkach międzynarodowych wpływ mają takie uwarunkowania, jak zasoby 
energetyczne, stabilność władzy, czy też zdolność skutecznego kreowania 
środowiska międzynarodowego, zgodnego z własnym interesem narodowym. 
Literatura przedmiotu rozpatruje termin siły/potęgi na trzech zsynchroni¬
zowanych ze sobą płaszczyznach. Są nimi kolejno potęga militarna, potęga 
ekonomiczna oraz będąca przedmiotem analizy niniejszego tekstu, soft power. 
Dokładnie w taki sam sposób płaszczyzny siły (potęgi) rozpatruje Joseph Nye, 
co obrazuje tabela nr 1. 

Tabela nr 1. Płaszczyzny potęgi według Josepha Nye'a 

Płaszczyzny potęgi Zachowania Główne środki Polityka rządowa 

Przymus Groźba Dyplomacja przymusu 
Potęga militarna Odstraszanie Siła Wojna 

Ochrona Sojusz 

Pokusa Zapłaty Pomoc 
Potęga ekonomiczna Przymus Sankcje Łapówki 

Sankcje 

Atrakcyjność Wartości Dyplomacja publiczna 
Soft power Ustanawianie Polityka Dyplomacja bilateralna 

agend Kultura i multilateralna 
Instytucje 

Źródło: J . Nye, Soft Power..., op. cit., s. 62. 

Sam termin soft power jest pojęc iem bardzo obszernym i pojemnym, 
a tym samym niestabilnym analitycznie i wątpl iwym dowodowo, co stanowi 
ogromne utrudnienie dla procesów przeprowadzania na jego podstawie 
rozważań. Ponadto, sprawia wrażenie oderwanego od zastanej rzeczywisto¬
ści i tym samym prowokuje badaczy do prezentowania odmiennych opinii 
i sądów prowadzących często do samozaprzeczenia. Tworzy jednocześnie wra¬
żenie zetknięc ia z anal izą filozoficzno-egzystencjalną zastanej rzeczywisto¬
ści zbliżoną do mesjanizmu i romantyzmu literackiego aniżel i do realizmu 
analizy politologicznej opartej o fakty. Niemniej jednak jest także i z tego 
powodu wdzięcznym i wymaga j ącym elementem, przez pryzmat którego 

R.S. Scruton, Słownik myśli politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 393. 
R. Aron, Pokój i wojna między narodami, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1995, s. 69. 
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przeprowadza się wywód badawczy i w ramach którego utrzymanie spójności 
i charakteru przyczynowo-skutkowego analizy jest niezwykle trudne, żeby nie 
stwierdzić, że jest niemożliwe. Zgodnie z definicją, „soft power" charakte
ryzuje się zdolnością otrzymania tego, czego chcesz, dzięki atrakcyjności raczej niż za 
pomocą przymusu lub zapłaty. Wyrasta ona z atrakcyjności kultury danego kraju, ide
ałów politycznych i realizowanej polityki9. Prezentując taki tok rozumowania Ney 
przedstawił zdolności i możliwości danego podmiotu politycznego zarówno do 
poszerzania grona sojuszników w polityce międzynarodowej, jak i poszerzania 
własnej strefy wpływów przy użyciu kultury, czy też wartości politycznych. 
Zatem soft power wyklucza w ramach stosunków międzynarodowych wszelkie 
formy przymusu, agresji i przemocy zastępując je dialogiem i współpracą. 
Zasadniczym celem doboru instrumentów prowadzenia polityki zagranicznej 
w tym zakresie jest budowanie pozytywnego wizerunku podmiotu między¬
narodowego, głównie poprzez wdrożenie w życie wartości o charakterze uni¬
wersalnym. Tym samym, przy wyborze narzędzi polityki zagranicznej istotne 
znacznie odgrywa już nie tylko potęga militarna, ale autorytet, pozycja mię¬
dzynarodowa i w głównej mierze atrakcyjność danego podmiotu politycznego 
będąca wypadkową trzech wyżej wymienionych elementów, t j . kultury, war¬
tości politycznych i sposobu prowadzenia polityki zagranicznej. W przypadku 
Europy, czy też Uni i Europejskiej wszystkie trzy elementy znajdują realne 
odzwierciedlenie nie tylko w jej historii i tożsamości (o ile Unia Europejska 
takową posiada), lecz także w unijnej strategii, dokumentach programowych 
i prowadzonych działaniach. 

Kulturowo Europa jest dużo atrakcyjniejszym obszarem niż Stany Zjed¬
noczone, głównie za sprawą swojej różnorodności 1 0 , o ile przyjmiemy, że 
jest ona bardziej zróżnicowana i różnorodna niż Stany Zjednoczone, co i tak 
może budzić szereg wątpliwości i gromadzić wiele kontrargumentów. W jed¬
nej z broszur informacyjnych Komisja Europejskiej znajdujemy następujące 
stwierdzenie: mówimy wieloma różnymi językami i wywodzimy się z różnych kultur. 
Razem tworzymy bezcenne bogactwo Unii Europejskiej — różnorodność kulturową opartą 
na wspólnych wartościach11. Słowa te znajdują swoje odzwierciedlenie w prze¬
konaniu, że współczesna Europa jest spadkobierczynią dorobku starożytnych 

9 J . Nye, Soft Power. , op. cit., s. 25. 
1 0 Ewa Rewers okreś la jąc europejską przestrzeń kulturową twierdzi, że jest ona: 1. wie-

lokul turową przestrzenią eksperymentowania poprawności politycznej i przes t rzen ią wciąż 
nieujarzmionego ryzyka; 2. projektem kosmopolitycznej przestrzeni konstruowanym przez 
kosmopolityczne elity w ramach globalnej konkurencji. Zob. szerz. E. Rewers, Europejska prze
strzeń kulturowa czy przestrzenny miszmasz?, w: J.P. Hudzik, W. Woźniak (red.), Sfera publiczna. Kon
dycja — przejawy — przemiany, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 200. 

1 1 Budżet Unii Europejskiej w pigułce, Urząd Publikacji Un i i Europejskiej, Luksemburg 

2010, s. 4. 
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Greków i Rzymian, wielokulturową i otwartą l iberalną mozaiką społeczeństw 
budowaną na różnorodności, lecz stoją one jednocześnie w zupełnej opozy¬
cji do rea l iów rozpolitykowanej, lokalnej i nacjonalistycznej perspektywy 
w której j ą dzisiaj odnajdujemy. Owa Unia Europejska, pełna sprzeczności, 
nie ma ani formy, ani charakteru wielokulturowych Stanów Zjednoczonych, 
gdzie wspólnota interesów i społeczeństwa jest budowana na poczuciu przy¬
należności do grona obywateli posiadających to samo obywatelstwo i ten sam 
zestaw wartości oparty o postanowienia Deklaracji Niepodległości. Europa 
w której nie ma silnie rozbudowanego poczucia europejskości, ale jest mocno 
ugruntowana przynależność narodowa i Unia Europejska pozbawiona swoich 
własnych i indywidualnych cech wspólnoty wartości, chcąc na tych „wirtual¬
nie" stworzonych, „wyobrażonych" normach budować swoje oddziaływanie na 
arenie międzynarodowej, charakteryzując je okreś leniem „soft power", które 
w historycznym ujęciu wiecznie walczącej Europy, przepełnionej konfliktami 
i faktycznym stosowaniem polityki „hard power" wydaje się być, co najmniej 
wątpliwa lub też sztucznie kreowana przez polityków usilnie dążących do zbu¬
dowania wizerunku pokojowej, demokratycznej i koncyliacyjno-konsensualnej 
Uni i Europejskiej. Jospeh Nye porównując kulturę europejską z amerykań¬
ską przytoczył w celu udowodnienia wyższości kultury europejskiej banalny 
argument o piłce nożnej, która jako sport europejski jest bardziej popularna 
w świecie niż amerykański baseball czy futbol amerykańsk i 1 2 . Problem polega 
jednak na tym, że nie sposób dzisiaj usta l ić , gdzie realnie rozpoczęła się 
historia piłki nożnej. Z jednej strony miała ona swoje prapoczątki w przed-
kolumbijskiej Ameryce i zawodach Azteków, z drugiej grano w nią w średnio¬
wiecznej Wenecji, a rozwinięto na Wyspach Brytyjskich. Argument powyższy 
jest tyleż wiarygodny badawczo, co teza, że koszykówka amerykańska jest 
bardziej popularna od tenisa stołowego. Trywializm tych porównań idealnie 
oddaje sztucznie kreowaną atrakcyjność europejskiej „soft power" nad ame¬
rykańską lub inaczej powszechnie stosowaną na świecie „hard power". 

Z kolei wartości polityczne odnoszą się do budowanej w Europie od 1945 
roku tzw. kultury pokoju, opartej w głównej mierze na zasadach uniwer¬
salnych. Trzeba pamiętać , że w przeszłości politykę siły w znacznej mierze 
realizowali Europejczycy, co wyraźnie potwierdza historia takich państw, jak 
Francja, Wielka Brytania czy Niemcy. Europa po doświadczeniach I i I I wojny 
światowej odstąpiła od metod siłowych, przyjmując metodę pokojowego roz¬
wiązywania sporów przy użyciu tzw. miękkiego oddziaływania politycznego. 
Wyraźnie propokojowa i prokonsensualna polityka międzynarodowa Uni i 
Europejskiej wykreowała jej pozornie pozytywny wizerunek na świecie, przez 

J . Nye, Soft Power. , op. cit., s. 111. 
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co zwiększono — wcześniej wspomnianą — atrakcyjność Wspólnoty. Jednocze¬
śnie zapomniano o konieczności odejścia od europocentrycznego postrzegania 
świata, które poza Europą nie występuje , a tym samym nie stanowi głów¬
nego czynnika w ocenie roli miejsca Uni i Europejskiej w świecie. Ponadto, 
aby wartości polityczne mogły real izować swój cel zwiększania potencjału 
zewnętrznego UE, muszą być stosowane według jednych standardów tak 
wobec sojuszników, jak i rywali politycznych, gospodarczych czy kulturowych. 
Jest to podstawowy czynnik budujący wiarygodność i przewidywalność danego 
podmiotu politycznego w stosunkach międzynarodowych, w tym konkretnym 
przypadku — wiarygodność Uni i Europejskiej. Mamy tu do czynienia z poli¬
tyką warunkowości, wielokrotnie łamaną przez Unię Europejską oraz szereg 
innych zasad, których wspólnoty same nie dochowują. 

W obszarze polityki zagranicznej koncepcja soft power polega na stosowa¬
niu takich jej determinantów, jak przestrzeganie prawa międzynarodowego, 
nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw, czy też poziom kultury 
realizowanej polityki zagranicznej. Ważne jest także , aby polityka zagra¬
niczna (w przypadku UE polityka międzynarodowa) była spójna i realizowana 
zgodnie z przyjętą strategią, a zarazem przy optymalnym wykorzystaniu ist¬
niejących instrumentów polityki zagranicznej (międzynarodowej) . 

Na kanwie powyższych rozważań wyłania się schemat mechanizmu kształ¬
towania polityki soft power, zależny z jednej strony od liczby i efektywności jej 
zasobów, a z drugiej od tak zwanego potencjału atrakcyjności, który zilustro¬
wał Robert Potocki (wykres nr 1.) 

Wykres nr 1 

Mechanizm powstawania soft power 

Zasoby 
softpower 

^ r Potencjał 
atrakcyjności 

-J Zdolność kreowania 
sojtpower 

Stosowanie Anulowanie 
softpower soft power 

Źródło: R. Potocki, D. Miłoszewska, Rola soft power w środowisku międzynarodowym, w: A. Zaremba, 
B. Zapała (red.), Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, Wydawnic
two Adam Marszałek , Toruń 2010, s. 53. 
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Z powyższego wykresu wynika, że pomiędzy zasobami soft power a „poten¬
cjałem atrakcyjności" danego podmiotu politycznego występuje sprzężenie 
zwrotne — co czyni oba czynniki zależne od siebie. Brak w łańcuchu powią¬
zań któregokolwiek z nich uniemożl iwia kreowanie polityki soft power, a tym 
samym zmusza aktorów międzynarodowych do stosowania innych strategii. 
Ponadto żeby móc stosować politykę soft power w perspektywie powyższego 
modelu, podmiot j ą wykorzystujący musi dysponować sprawnym ośrodkiem 
decyzyjnym. Nabiera to szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście Uni i 
Europejskiej i jej problemów z rozbiciem decyzyjnym na Przewodniczącego 
Rady Europejskiej, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Przewodni¬
czącego Parlamentu Europejskiego, czy nawet Wysokiego Przedstawiciela 
ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. 

Państwa i aktorzy pozapaństwowi mogą w polityce międzynarodowej kie¬
rować się s trateg ią soft power tylko wtedy, gdy mają ku temu wystarczający 
potencjał. W przypadku Unii Europejskiej, głównymi zaletami jej „miękkiej 
siły" jest m.in. uznany przez społeczność międzynarodową status mocar¬
stwa cywilnego, które w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych odchodzi 
o polityki siły i konfliktu. W art. 21 ust. 1 TUE czytamy: działania Unii na 
arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw jej utworzenia, roz
woju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji, państwa prawa, 
powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania 
godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Naro
dów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego. Zapisy te stanowią swoisty kata
log wartości , które składają się na „miękką siłę" Uni i Europejskiej. Wobec 
powyższego, odnosi się słuszne wrażen ie , że Europa przestała odczuwać 
pragnienie stania się potęgą mil i tarną, a dąży jedynie do przeistoczenia się 
w potęgę polityczną, dla której najważniejszy w polityce międzynarodowej 
jest multilateralizm. Dlatego też większą rolę przykłada się do liczby sku¬
tecznych dyplomatów niż liczby posiadanych czołgów, czy karabinów. Unia 
Europejska jest także uważana za jednego z kluczowych mediatorów we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych, postrzega się j ą wręcz jako 
orędownika pokojowego rozwiązywania sporów. I w rzeczy samej pozostaje 
jedynie orędownikiem, próbującym „zakl inać rzeczywistość" i zmieniać j ą 
sztucznie bez osiągania realnych efektów. Przykładem może być tutaj cho¬
ciażby zamiana nazewnictwa konfliktu bliskowschodniego na „bliskowschodni 
proces pokojowy". 

Inną częścią unijnej strategii soft power jest także dyplomacja publiczna, 
którą rozumie się jako „dwustronną, dialogową formę politycznego komu¬
nikowania międzynarodowego, sk ierowaną do publiczności za granicą , 
real izowaną dzięki pośrednictwu środków przekazu i poprzez kanały bezpo-
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ś redn ie" 1 3 . Włączenie strategii wywodzącej się z dziedziny „Public Relations" 
do dyplomacji UE ma na celu prowadzenie „wizerunkowej polityki zagranicz-
nej" 1 4 . Jest ona istotna zwłaszcza tam, gdzie unijna dyplomacja rozpoczyna 
pracę czy też tam, gdzie stykają się interesy kilku podmiotów międzynaro¬
dowych. Bruksela realizuje swoją dyplomację publiczną m.in. poprzez wizyty 
studyjne, współpracę z samorządami lokalnymi, czy też współpracę z organi¬
zacjami pozarządowymi, próbuje odgrywać znaczącą rolę w ramach stosun¬
ków międzynarodowych, lecz faktycznie w porównaniu do swojej aktywności 
jest niestety mało skuteczna. 

Strategia soft power Uni i Europejskiej napotyka także liczne ograniczenia, 
które niwelują jej , przytaczaną j uż wcześnie j , atrakcyjność. W syntetyczny 
sposób przedstawia to wykres nr 2. 

Wykres nr 2 

Zespół ograniczeń strategii soft power Unii Europejskiej 

Poziom ograniczenia Typ ograniczenia 

Historyczny 

przeszłość kolonialna części jej państw członkowskich 
(Francja, Portugalia, Wielka Brytania, Belgia, Dania, 

Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy) 
+ 

negatywne doświadczenia historyczne części 
państw członkowskich przenoszone na współczesną politykę 

(np. antagonizmy polsko-rosyjskie) 
+ 

Polityczny 

„polityczny karzeł" 
+ 

rozbity ośrodek decyzyjny 
+ 

niespójna polityka międzynarodowa 
+ 

Kulturowy 
brak wypracowanej tożsamości europejskiej powszechnie 

akceptowanej przez wszystkie pańs twa członkowsk ie 4 7 

stopniowa deprecjacja atrakcyjności modelu integracji europejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 

1 3 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania, międzynarodowego, w: B. Ociepka 
(red.), Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 12. 
Inne pozycje związane z dyplomacją publiczną patrz także : J . Melissen (red.), The New Public 
Diplomacy: Soft Power in International Relations, Palgrave Macmillan, London 2007. 

1 4 B. Ociepka, Nowa. , op. cit., s. 135. 
1 5 Przykładem braku powszechnie akceptowalnej tożsamości europejskiej były spory wokół 

preambuły Traktatu us tanawia j ącego Konstytucję dla Europy. Część państw członkowskich, 
w tym Polska, opowiadała się za wpisaniem do preambuły odwołania do chrześc i jańsk ich 
korzeni Europy, a część, jak Francja, opowiadała się przeciw temu rozwiązaniu. 
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Podsumowując, rola soft power w unijnej polityce międzynarodowej, w tym 
także w stosunkach transatlantyckich jest wartością niemierzalną. „Miękka 
siła" jest s t ra teg ią „uwodzenia" innych aktorów stosunków międzynaro¬
dowych, zatem jej efekty są widoczne dopiero po wielu latach. W związku 
z tym w kontekście długości funkcjonowania Uni i Europejskiej, niezmiernie 
trudno jest udziel ić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o wpływ soft power 
na real izację jej interesów polityczno-gospodarczych i interesów jej państw 
członkowskich. Wobec powyższego można stwierdzić, że strategia działania 
w środowisku międzynarodowym oparta o „miękką siłę" nie daje szans, ani 
na szybkie, ani na płynne zmiany prowadzące do transpozycji norm euro¬
pejskich i transformacji zastanej rzeczywistości. Soft power tym samym jest 
kategor ią siły, konieczną z punktu widzenia realizacji własnego interesu 
w polityce zagranicznej czy międzynarodowej , szczególnie w przypadku 
braku odpowiednich zdolności i mechanizmów wykorzystania instrumentów 
i koncepcji oscylujących w ramach „hard power". Nie jest to także przejaw 
słabości danego podmiotu politycznego, bowiem odpowiednie wykorzystanie 
wszystkich dostępnych środków może okazać się jego atutem. Odpowiadając 
na poruszony we wstępie problem zasadności stosowania terminu soft power 
w kontekście Uni i Europejskiej należy stwierdzić, że jest to zabieg zasadny 
wyłącznie z punktu widzenia budowy „potencjału atrakcyjności" Uni i Euro¬
pejskiej, a sam termin soft Power w dalszym ciągu ulega ewolucji. Stanowi 
on jednocześnie casus podobny to rozważań nad stosowaniem terminu „poli¬
tyka zagraniczna" w odniesieniu do Unii Europejskiej. Soft power jest także 
domeną, a często j edyną możliwą formą aktywności na arenie międzyna¬
rodowej bardzo małych lub słabych aktorów sceny politycznej. Faktem jest 
także wykorzystywanie soft power przez najsilniejsze państwa, które jednak 
w dużej mierze używają miękkie j siły lub jej inst rumentów do utrwalania 
swojej dominacji lub poszerzania wpływów gospodarczych. Anal izując wobec 
powyższego soft power Uni i Europejskiej dostrzegamy wszystkie powyższe ele¬
menty, j ednakże nie można oprzeć się wrażeniu, że w większym stopniu Unia 
pasuje do kategorii „słabych" niż silnych graczy. 

1.3. U N I A E U R O P E J S K A V S . S T A N Y Z J E D N O C Z O N E 

- W S P Ó L N E I N T E R E S Y I P O L A R Y W A L I Z A C J I 

Stosunki Uni i Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi kształtują się na 
wielu płaszczyznach, t j . politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej 
i międzynarodowej . Fundamentem obecnych relacji transatlantyckich jest 
podpisana w 1995 roku Nowa Agenda Transatlantycka (ang. New Transatlantic 
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Agenda, NTA). Jej istotą było kontynuowanie współpracy na rzecz rozwija¬
nia polityczno-gospodarczego partnerstwa, a za kluczowe obszary współpracy 
przyjęto m.in. promowanie pokoju oraz stabilności i rozwoju demokracji. 
Zawiera ona stwierdzenie o „budowaniu mostów przez Atlantyk", co miało 
podkreślać bliskie stosunki amerykańsko-uni jne . NTA została rozwinięta 
w 1998 roku w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa Gospodarczego (ang. 
Transatlantic Economic Partnership, TEP). Należy podkreślić fakt, że od kilku¬
nastu lat, wzajemnym stosunkom towarzyszy ciągły dialog prowadzony tak 
na poziomie przywódców politycznych, jak i na szczeblu eksperckim. Szczyty 
USA—UE organizowane są od 1997 roku. Ton wzajemnym stosunkom nadają 
Stany Zjednoczone, co potwierdza m.in. fakt, że dziesięć na osiemnaście 
szczytów odbyło się w Waszyngtonie. Dążenie do pogłębiania relacji trans¬
atlantyckich tak przez USA, jak i UE powinno być naturalnym zjawiskiem. 
Jak powiedział Ron Asmus „sta jemy się bardziej atrakcyjni, j eś l i j e s t e śmy 
zjednoczeni"1 6. Konieczność zac ieśnienia współpracy transatlantyckiej jest 
wynikiem zarówno kształ tu jącego się ładu wielobiegunowego, w którym 
Stany Zjednoczone przesta ją być primus inter pares, jak i problemów natury 
ekonomicznej, z którymi borykają się oba te podmioty 1 7 . Znamienne są 
słowa gen. Stanisława Kozieja, który pisze, że „ ( . . . ) dzisiaj żadne państwo 
w pojedynkę nie jest w stanie poradzić sobie ze złożonymi problemami współ¬
czesnego świa ta" 1 8 . Jednak na przestrzeni kilku ostatnich lat relacje unijno-
amerykańskie uległy osłabieniu. Unia Europejska przestaje być dla Stanów 
Zjednoczonych partnerem w procesie kształtowania nowego ładu międzyna¬
rodowego, bowiem nie jest w stanie realnie wzmocnić amerykańskie j pozycji 
w świecie, zwłaszcza w znaczeniu politycznym. Dlatego też Stany Zjedno¬
czone, podobnie jak Chiny, dążą do zac ieśniania współpracy z kluczowymi 
państwami członkowskimi UE, do których należą Wielka Brytania i Niemcy, 
co znalazło wyraz w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjedno-
czonych19. Jest to poniekąd próba wdrożenia chińskiego modelu prowadzenia 
polityki zagranicznej wobec Uni i Europejskiej, jednak wykonana w znacznie 
subtelniejszy sposób niż to robi Pekin. Oddając jednak obiektywizm ame¬
rykańsk iemu postrzeganiu Europy, to doceniają oni rolę UE w stosunkach 
międzynarodowych, jednocześnie podkreślając, że stosunki transatlantyckie 

1 6 E. Jones, A. Liberatore, Mapping the Future of the EU-US Partnership: Policy and Research 

Perspectives, Directorate-General for Research, European Commission, Brussels 2010, s. 73. 
1 7 Ostatni szczyt UE—USA z listopada 2011 roku dotyczył w głównej mierze kwestii ekono

micznych. Patrz: EU—US Summit Joint statement, Council of The European Union, Washington, 

28 November 2011. 
1 8 S. Koziej, Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo 

Narodowe", nr 20, 2011, s. 21. 
1 9 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, Waszyngton maj 2010. 
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są podstawą ich aktywności w świec ie 2 0 . W związku z tym wysuwają wobec 
Uni i Europejskiej i jej państw członkowskich konkretne postulaty, takie 
jak legitymizacja interwencji militarnej w Iraku i Afganistanie, podjęcie 
intensywniejszej walki z terroryzmem, czy też proliferacja broni masowego 
rażenia . 

Agenda współpracy politycznej w głównym zakresie dotyczy spraw mię¬
dzynarodowych poszeregowanych w trzy kluczowe obszary zainteresowania: 

a) promocja międzynarodowego pokoju, demokracji i praw człowieka, 

b) walka z terroryzmem międzynarodowym, 

c) współpraca w zakresie polityki energetycznej. 

W ramach promocji międzynarodowego pokoju, demokracji i praw czło¬
wieka Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone aktywnie działają na rzecz 
promowania przemian polityczno-gospodarczo-społecznych w takich regio¬
nach świata, jak Bliski Wschód, Afryka, czy Europa Wschodnia. W zależności 
od interesów narodowych (USA) i interesów wspólnotowych (UE) poziom ich 
zaangażowania jest zróżnicowany. W przypadku USA centrum jego zaintere¬
sowania stanowi tak Bliski Wschód, jak i kontynent azjatycki 2 1. Wobec tych 
regionów świata, Amerykanie stosują bardzo pragmatyczną politykę zagra¬
niczną, której celem jest bądź zapewnienie sobie bezpieczeństwa (Bliski 
Wschód i przypadek m.in. Iranu) bądź uzyskanie korzyści z wymiany handlo¬
wej (m.in. przypadek Chin). Natomiast retoryka odwołująca się do demokra¬
cji i praw człowieka ma w większym wymiarze charakter fasady niż realnej 
polityki. Z tego też względu Unia Europejska jako propagator ochrony praw 
człowieka krytycznie ocenia decyzję Waszyngtonu o kontynuacji funkcjono¬
wania więzienia w Guantanamo na Kubie. Ponadto Stany Zjednoczone prze¬
sunięcie c iężaru swoich interesów z Europy w rejon Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu zaznaczyły w strategii bezpieczeństwa oraz odrębnych strategiach 
dotyczących wymienionych reg ionów 2 2 . 

Z kolei Unia Europejska odwołuje się do zasad uniwersalnych i w większym 
wymiarze zwraca uwagę na najbliższe sąsiedztwo, które w większości przeko¬
nuje warunkową pomocą finansową uzależnioną od stopnia realizacji reform 
wprowadzających standardy europejskie do których zalicza się przede wszyst¬
kim ustanowienie stabilnych instytucji gwarantujących demokrację , posza¬
nowanie zasad państwa prawa i praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę 

2 0 Ibidem. 
2 1 Patrz: J . Tomaszewski, Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, „Bezpieczeństwo Narodowe", 

nr 23—24, 2012, s. 91—117. 
2 2 Ibidem. 
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praw mnie jszośc i 2 3 . Zastosowany w tym przypadku instrument finansowy nie 
współgra z założeniami strategii soft power, a zgodnie z zestawieniem J . Nye'a 
zaprezentowanym w tabeli nr 1, jest to środek wykorzystywany przez podmiot 
określany mianem potęgi finansowej, j a k ą UE teoretycznie w dalszym ciągu 
pozostaje, mimo trwającego kryzysu gospodarczego. 

Należy także wyraźnie podkreślić wybiórcze i instrumentalne wykorzysty¬
wanie kwestii ochrony praw człowieka przez Unię Europejską. Najlepszym 
tego przykładem jest stosunek Unii Europejskiej do łamania praw człowieka 
w Chinach. Część autorów 2 4 jednym tchem stawia tezę, że demokratyzacja 
Chin jest dla Uni i Europejskiej jednym z priorytetów, ale jednocześnie uważa, 
że jest to niemożliwe z powodu zbyt rozbudowanych kontaktów handlowych, 
których Europa boi się stracić. Miałoby to bowiem katastrofalne skutki dla 
gospodarek państw członkowskich UE. Relacje unijno-chińskie wielokrotnie 
ulegały pogorszeniu w wyniku zbyt agresywnej i antychińskie j polityce UE 
w obszarze ochrony praw człowieka. Klasyczny przykład to odwołanie przez 
Pekin szczytu Unia Europejska — Chiny w 2008 roku w związku ze spotka¬
niami przywódców państw europejskich z Dala j lamą. Poza tym propagowanie 
wartości jakimi są prawa człowieka jest przedmiotem ostrej dyskusji także 
w samej Uni i Europejskiej. Część państw stanowczo podnosi ten problem 
w relacjach unijno-chińskich (Dania, Holandia), a część (Francja, Niemcy, 
Włochy) dąży do jego zmarginalizowania w agendzie spotkań i dyskusji, kie¬
rując się wyłącznie interesem ekonomicznym2 5. 

Należy podkreśl ić, że w kontekście kształtującego się ładu międzynaro¬
dowego i wykorzystania pozamilitarnych środków nacisku, wielu autorów 
i badaczy uważa, że rola praw człowieka będzie rosła, tym bardziej, że pro¬
blemy te coraz intensywniej stają na agendzie organizacji pozarządowych. 
Dla Uni i Europejskiej rodzi to szansę przejęcia kluczowej roli w tym obsza¬
rze stosunków międzynarodowych, jednak zasadnym jest postawienie tezy, że 
ich propagowanie jest, jak dotychczas, pasywnym instrumentem soft power, 
nie przynoszącym realnych korzyści — nawet politycznych. Ponadto prawa 
człowieka jako jeden z czynników mogących wpływać na relacje międzyna¬
rodowe wydaje się być co najmniej wątpliwy, a wykorzystywanie go w formie 
hasła i w wybranych przypadkach ukazuje jedynie dwulicowość i niespójność 
koncepcyjną stosujących „prawa człowieka" jak swoistą „kartę przetargową". 
Co więcej , myślenie w kategoriach znaczącej roli Uni i Europejskiej w kształ-

2 3 Jest to jeden z warunków formalnych, które musi spełnić państwo ub iega j ące się 
o członkostwo w Uni i Europejskiej. 

2 4 K. Hołdak, A. Konarzewska, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, „Bezpieczeństwo Naro¬
dowe", nr 3—4, 2007, s. 290. 

2 5 Ibidem, s. 290. 
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towaniu ładu światowego w oparciu o prawa człowieka i potencja lną zdol¬
ność Uni i do wywierania wpływu na Chiny, świadczyć może o zastosowaniu 
przez autorów tych tez, formy życzeniowej, a nie technik i metod badaw¬
czych odzwierciedlających rzeczywistość. Zastosowanie takiego życzeniowego 
romantyzmu, to niestety swoiste „oczarowywanie" rzeczywistości , które 
sprawdza się w literaturze pięknej ale nie w realich politycznych, chyba, że 
przyjmiemy w tym względzie założenie stworzenia świata „wyobrażonego" 
i marketingowej manipulacji. 

Walka z międzynarodowym terroryzmem toczy się na dwóch wzajemnie 
uzupełniających się poziomach. Pierwszym z nich jest walką doraźną, skie¬
rowaną na szybką l ikwidację zagrożenia terrorystycznego. Przykładem są 
wielokrotnie przytaczane interwencje w Iraku i Afganistanie, a także „zli¬
kwidowanie" przywódcy Al-Qaidy, Osamy Bin Ladena. Drugi poziom to 
niwelowanie przyczyn terroryzmu, z którymi ani Stany Zjednoczone ani też 
Unia Europejska po dziś dzień nie są w stanie sobie poradzić. Łączyć oba te 
poziomy stara się Sojusz Północnoatlantycki, będący de facto główną areną 
współpracy państw członkowskich UE z USA, j ednakże także i on nie ma 
możliwości s ięgnięc ia do źródeł zjawiska terroryzmu gdyż aby to uczynić 
musiałby stać się organizacją uniwersalną, charytatywną i humani tarną . 

Istotą podjęte j przez Stany Zjednoczone decyzji o interwencji militar¬
nej w Iraku i Afganistanie była zarówno walka z terroryzmem międzyna¬
rodowym po wydarzeniach z 11 wrześn ia 2011 roku, jak i zastosowanie 
tzw. uderzenia wyprzedzającego (prewencyjnego)26. W zasadniczej kwestii 
należy zwrócić szczególną uwagę na różnice w sposobie postrzegania przez 
Stany Zjednoczone i Unię Europejską zasad prewencji. Unia Europejska 
jako całość pod tym pojęciem rozumie działania o charakterze dyplomatycz¬
nym, bez użycia sił militarnych. W jednym z dokumentów Komisji Europej¬
skiej czytamy: UE zobowiązała się do osiągnięcia swoich celów polityki zagranicznej 
poprzez dyplomację — czyli siłą swoich argumentów i pomysłów. Sankcje gospodarcze 
i wojskowe operacje są rozpatrywane tylko w ostateczności, do użycia gdy dyplomacja 
została wyczerpana27, niemniej jednak Unia Europejska wobec braku zdolności 
bojowych nie jest w stanie przyjąć innej niż dotychczas stosowanej polityki. 
Z kolei Stany Zjednoczone zasady prewencji w głównej mierze sprowadzają 
do budowania przewagi militarnej i zarazem możliwości użycia siły. Jest to 
jedna z przyczyn, dla których Amerykanie decydują się na działania w poje-

2 6 W literaturze spotyka się także okreś lenie „wojna prewencyjna", a w okresie urzędowa¬
nia Georga W. Busha funkcjonowała tzw. doktryna wojny prewencyjnej. 

2 7 The European Union and the United States. Globalpartners, global responsibilities, Delegation of 
the European Commission to the United States, 2006, s. 17. 
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dynkę, nie widząc przy tym innych środków, jak głównie tych o charakterze 
zbrojnym 2 8 . 

Mimo że Unia Europejska jako całość nie brała udziału we wstępnej 
fazie, ani w konflikcie afgańskim ani irackim, włączając się dopiero później 
w ramach zorganizowanych misji, to nie uniknęła zamachów terrorystycz¬
nych w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. Wobec powyższego nie ma wątpliwo¬
ści, iż ataki te nie były skierowane w UE, ale w Hiszpanię i Wie lką Brytanię , 
które weszły w koalicję anty iracką i przystąpiły do wojny w Iraku. Od tego 
czasu Unia Europejska dynamiczniej niż wcześniej rozwija instytucjonalno-
prawne mechanizmy walki z terroryzmem, podejmując także współpracę ze 
Stanami Zjednoczonymi. Część jej państw członkowskich aktywnie uczest¬
niczy w operacji ISAF prowadzonej przez Sojusz Północnoatlantycki w Afga¬
nistanie, a sama Unia Europejska bierze czynny udział w odbudowywaniu 
tego pańs twa 2 9 . Jednak podejmowana przez Brukselę walka z międzynaro¬
dowym terroryzmem ma charakter defensywny, oparty w głównej mierze na 
reaktywności i spóźnionych decyzjach politycznych. Co prawda po zamachach 
w Madrycie i Londynie unijne władze zintensyfikowały prace nad progra¬
mowymi aspektami przeciwdziałania terroryzmowi w postaci m.in. prze¬
ciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy" czy też wa lką z finansowaniem 
działalności terrorystycznej3 0, jednak poziom implementacji poszczególnych 
przepisów prawa unijnego do krajowych porządków prawnych przez część 
państw członkowskich jest bardzo niski 3 1 , a Unia na szczeblu centralnym nie 
jest w stanie wymusić owej implementacji. 

Od 2009 roku fundamentem wzajemnych relacji pomiędzy Unią Europej¬
ską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie polityki energetycznej jest Rada 
ds. Energii UE-USA, w której współpraca odbywa się na szczeblu ministe¬
rialnym. Do jej głównych zadań należy m.in. wspieranie działań na rzecz 
wzmocnienia stabilności rynków energetycznych, promowanie modernizacji 
istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz dywersyfikacji źródeł energii, czy 

2 8 R. Potocki, Potęga a nieład światowy. Dylematy „siły miękkiej" w relacjach transatlantyckich, w: 
G. Rdzanek (red.), Europatlantycka obronność na rozdrożu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wro¬
cław 2004, s. 80. 

2 9 Na temat roli Uni i Europejskiej w odbudowie Afganistanu patrz: K. Hołdak, Zaangażo¬
wanie UE w odbudowę Afganistanu, „Bezpieczeństwo Narodowe", nr 1—2, 2007, s. 185—200. 

3 0 Jak przykład należy podać Council Decision of on the Conclusion of the Agreement between the 
European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging 
Data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Pro¬
gram, Council of the European Union, 2010/0178 (NLE). 

3 1 F. J a s ińsk i , P. Rakowski, Walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, w: F. J a s ińsk i , 
K. Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan 
i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005, s. 278. 
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też wspieranie partnerstwa uni jno-amerykańskiego (na szczeblu przedsię¬
biorstw i inwestorów) w zakresie „zielonych technologii". Jednak strategie 
polityki energetycznej obu tych podmiotów znacząco się różnią. Przykła¬
dowo, państwa unijne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego upatru ją 
głównie w efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii. Ma to na celu zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców, 
w tym Rosji (nie potwierdza tego casus Gazociągu Północnego). Z kolei Stany 
Zjednoczone owe bezpieczeństwo energetyczne stara ją się budować w opar¬
ciu o rozwiązania technologiczne w dziedzinie energii 3 2. Sposób patrzenia 
na kwestie energetyczne jest odzwierciedleniem patrzenia na kwestie bez¬
pieczeństwa. I o ile polityka Stanów Zjednoczonych w obszarze bezpieczeń¬
stwa energetycznego jest spójna, bezkompromisowa i pragmatyczna, a także 
prowadząca do unieza leżnienia od źródeł zewnętrznych, o tyle w kontekście 
unijnej polityki energetycznej nie można tego stwierdzić. Chaos decyzyjny 
oraz brak wizji kształtowania owej polityki automatycznie wyklucza zbudo¬
wanie europejskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego. Problemy te 
dostrzegają także państwa członkowskie UE, które na własną rękę dywersy-
fikują dostawy surowców energetycznych, a Unia Europejska nie jest w sta¬
nie real izować nawet jednego wspólnego projektu, o czym świadczy przykład 
Nabucco. Ponadto nadmierna unijna troska o ochronę środowiska blokuje 
szereg koncepcji związanych z kształtowaniem i ugruntowaniem bezpieczeń¬
stwa energetycznego, a także powiększaniem kosztów pozyskiwania ener¬
gii odnawialnej. Jest to nie tylko kwestia braku ujednolicenia i formalnego 
uwspólnotowienia polityki bezpieczeństwa energetycznego, lecz także braku 
wspólnych regulacji na l ini i ochrona środowiska — bezpieczeństwo energe¬
tyczne oraz co najważniejsze powszechny nadmiar regulacji dotyczących tych 
kwestii, utrudnia jących real izację obu polityk. 

Stany Zjednoczone i Unia Europejska są od siebie po części uzależnione, 
choć owo uza leżn ien ie w większym stopniu dotyczy Uni i Europejskiej. 
Należy zauważyć, że mimo istniejących różnic w postrzeganiu obecnej sytu¬
acji zarówno przez Waszyngton, jak i Brukselę podmioty te mają względnie 
spójną i wzajemnie uzupełniającą się wizję nowego ładu międzynarodowego. 
Przedwczesne zatem wydają się być tezy o zaniku transatlantyckiego part¬
nerstwa, jednak zdecydowanie prawdziwe jest kierowanie przez USA swojej 
polityki zagranicznej głównie ku Azji. Potwierdziła to zresztą w ostatnim cza¬
sie Hilary Clinton, mówiąc, że Europa w dalszym ciągu pozostaje strategicz-

3 2 A. Konarzewska, Stany Zjednoczone a Europa, „Bezpieczeństwo Narodowe", nr 5—6, 2007, 
s. 71. 
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nym partnerem Stanów Zjednoczonych33, j ednakże oficjalne strategie Stanów 

Zjednoczonych i prowadzone działania, wyraźnie pokazują przesunięcia ame¬

rykańskiej optyki zainteresowania na Azję i Bliski Wschód. 

1.4. U N I J N A S T R A T E G I A „ S O F T P O W E R " W P R A K T Y C E 

- W Y B R A N E P R Z Y P A D K I 

W pierwszej części rozważań nad strategią soft power przytoczono główne 

środki do jej realizacji. Jednym z nich były instytucje. Unia Europejska jako 

organizacja międzynarodowa wykształciła własne instytucje takie, jak Rada 

Uni i Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski — są one 

skierowane do wewnątrz UE. Nowo powstałym organem Unii Europejskiej, 

skierowaną do zewnątrz , jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

(ang. European External Action Service, EEAS) podlegająca bezpośrednio Wyso¬

kiemu Przedstawicielowi ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (ang. 

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, HR). Funkcjo¬

nowanie obu tych instrumentów działań politycznych wpisuje się w strategię 

soft power Uni i Europejskiej, która w swoim założeniu zakłada dialog i współ¬

pracę jako najważniejsze metody działania. Celem ich powołania było wzmoc¬

nienie znaczenia i pozycji międzynarodowej Uni i Europejskiej, a także, co 

ważne z punktu widzenia niniejszego artykułu, wsparcie skutecznego promo¬

wania unijnych interesów i wartości w świec ie 3 4 . Oba te elementy są zawarte 

w celach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uni i Europejskiej, 

odnoszących się także do wszystkich działań zewnętrznych, do których należą: 

1) ochrona swoich wartości , podstawowych interesów, bezpieczeństwa, 

niezależności i integralności , 

2) umacnianie i wspieranie demokracji, zasad państwa prawa, praw czło¬

wieka i zasad prawa międzynarodowego, 

3) utrzymanie pokoju, zapobieganie konfliktom i umacnianie bezpieczeń¬

stwa międzynarodowego zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów 

Zjednoczonych, jak również z zasadami Aktu Końcowego z Helsinek 

oraz celami Karty Paryskiej, w tym z celami i zasadami dotyczącymi 

granic zewnętrznych, 

3 3 Secretary Clinton's Speech on The U.S. and Europe: A Revitalized Global Partnership, 
29.11.2012, http://www.brookings.edu/events/2012/11/29-transatlantic-clinton [data dostępu: 
11.02.2013]. Patrz także : H . Clinton, Americas Pacific Century, Departament Stanu USA, 
11.11.2011, http://www.state.gov/secretary/rm/2011/10/175215.htm [data dostępu: 10.02.2012]. 

3 4 A. Chojan, Europejska Służba Działań Zewnętrznych — postęp czy regres w politycznej integracji 
Europy?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1 (36), 2012, s. 143. 

http://www.brookings.edu/events/2012/11/29-transatlantic-clinton
http://www.state.gov/secretary/rm/2011/10/175215.htm
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4) wspieranie trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz środo¬
wiskowego krajów rozwijających się, przyjmując za nadrzędny cel likwi¬
dację ubóstwa, 

5) przyczynianie się do opracowywania międzynarodowych środków słu¬
żących ochronie i poprawie stanu środowiska oraz zrównoważonego 
zarządzania światowymi zasobami naturalnymi, w celu zapewnienia 
trwałego rozwoju, 

6) niesienie pomocy narodom, krajom i regionom dotkniętym klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, 

7) wspieranie systemu międzynarodowego opartego na silniejszej współ¬
pracy wielostronnej i na dobrych rządach na poziomie światowym 3 5 . 

Całościowa i efektywna realizacja powyższych celów stanowiłaby pełną 
sukcesu strategię soft power. Jednak praktyka jest zupełnie inna. Do każdego 
z nich literatura dostarcza dziesiątki przypadków, potwierdzających zarówno 
jej sukcesy, jak i porażki. Pozostaje poza dyskusją, że obecnie stosowana przez 
UE strategia soft power skupia się głównie na promowaniu demokracji i praw 
człowieka. W czerwcu 2012 roku z inicjatywy Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych ukazał się raport zatytułowany „Prawa człowieka i demokracja 
na świec ie" 3 6 . Ten ponad czterystu stronicowy dokument stanowi zestawienie 
unijnych działań w zakresie promocji praw człowieka i demokracji. Jak wska¬
zano w raporcie, jednym z instrumentów służących obronie praw człowieka 
są tzw. klauzule praw człowieka umieszczane w umowach międzynarodo-
wych 3 7 . Znamienne jest jednak to, że w 2011 roku nie została podpisana ani 
nie weszła w życie żadna umowa międzynarodowa, której stroną byłaby UE, 
a która zawierałaby ową klauzulę . Wspieraniu demokracji, a także — w dużo 
mniejszym stopniu — ochronie praw człowieka służy także utworzona w 2004 
roku Europejska Polityka Sąs iedztwa 3 8 , w tym zainicjowane w 2009 roku Part¬
nerstwo Wschodnie. Jak na razie polsko-szwedzka inicjatywa okazuje się być 
porażką, bowiem zastosowana w niej metoda warunkowości (tzw. morefor more) 
kompletnie nie zdała egzaminu. Bez deklaracji o możliwości przystąpienia 
państw objętych Partnerstwem do UE, inicjatywa ta przestała być atrakcyjna, 

3 5 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, art. 21 ust. 2 TUE, Dziennik Urzędowy 
Uni i Europejskiej, C 83 z 30.03.2010. 

3 6 Prawa człowieka i demokracja na świecie, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, czer¬
wiec 2012. 

3 7 Klauzula praw człowieka stanowi, że prawa człowieka, przedstawione w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka, ma j ą wpływ na wewnętrzne i zewnętrzne polityki stron i stanowią 
jeden z istotnych e lementów umowy. Ibidem, s. 28—29. 

3 8 Na temat Europejskiej Polityki Sąs iedztwa patrz. J . M . Fiszer (red.), Europejska Polityka 
Sąsiedztwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012. 
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tak samo jak atrakcyjny przestaje być projekt pod nazwą Unia Europejska3 9. 
Co więcej państwa członkowskie Uni i Europejskiej większe zainteresowanie 
wyrażają wobec południowego niż wschodniego wymiaru. Jest to jeden z przy¬
kładów, który pokazuje, że unijna strategia soft power nie działa, jak należy. 
Samo promowanie wartości tak społecznych, jak i politycznych nie wystarcza, 
aby wywierać wpływ na państwa takie, jak Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, 
Armenia, nie wspominając już o Białorusi, która od wielu lat wyraźnie pre¬
feruje kierunek prorosyjski. Z państw Partnerstwa Wschodniego tylko Moł¬
dawia i Gruz j a 4 0 są względnie zainteresowane przeprowadzaniem reform na 
wzór stricte europejski. W tym konkretnym kontekście strategia „miękkie j 
siły" UE powinna być wsparta konkretnymi decyzjami politycznymi, by nadać 
jej wiarygodność. Tymczasem, w trakcie opracowywania końcowych konkluzji 
szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, zastanawiano się, czy wobec 
państw tej polsko-szwedzkiej inicjatywy zasadne jest używanie słowa „euro¬
pejski", czy też nie 4 1 . J e ś l i w dalszym stopniu Unia Europejska będzie budo¬
wała swój wizerunek i atrakcyjność w taki sposób, to zarówno jej strategię soft 
power, jak i jej i tak minimalny wpływ na arenę światową czeka szybka klęska. 

W obszarze wspierania procesów demokratyzacji w świecie Unia Euro¬
pejska opiera swoją politykę głównie na Europejskim Instrumencie na 
Rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (ang. European Instrument 
for Democracy and Human Rights, EIDHR). Jednak instrument ten okazał się 
być wysoce nieskutecznym z powodu braku elastyczności przy podejmowa¬
niu kluczowych dla niego decyzji, co sprawiło, że EIDHR nie był w stanie 
odpowiednio szybko reagować na zmianę sytuacji międzynarodowej 4 2 . Wobec 
wydarzeń tzw. „arabskiej wiosny ludów" unijny dyplomaci zgodnie twierdzili, 
że istniała wyraźna potrzeba zmiany strategii w polityce demokratyzacyjnej, 
w tym także w obszarze instytucjonalnym. Odpowiedzią na te postulany była 
propozycja Radosława Sikorskiego związana z utworzeniem Europejskiego 
Funduszu na Rzecz Demokracji. Jak słusznie wskazuje Kinga Brudzińska 
powołanie EED jest wypadkową słabości EIDHR i zalet amerykańskie j Naro-

3 9 W obszarze innym niż EPS, a także potwierdzającym spadek atrakcyjności Uni i Euro¬
pejskiej jest postawa Turcji, k tóra coraz śmie le j głosi tezy o wstrzymaniu swoich dążeń do 
uzyskania statusu państwa członkowskiego. 

4 0 Nie ma pewności, czy nowo wybrane władze w Gruzji będą w dalszym ciągu zmierzały 
ku Uni i Europejskiej, czy raczej wybiorą ściślejszą „ integrac ję" z Federac ją Rosyjską. 

4 1 D . Pszczółkowska, Partnerstwo Wschodnie, czyli ocalone słowa na „e", „Gazeta Wyborcza", 

26.09.2011. 
4 2 Na temat ograniczeń Europejskiego Instrumentu na Rzecz Wspierania Demokracji 

i Praw Człowieka patrz: K. Brudz ińska , Polityka demokratyzacyjna UE — perspektywy utworzenia 
Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji, „Biuletyn PISM", nr 93, 2011, s. 2530—2531. Na temat 
działań finansowanych z EIDHR patrz także : Prawa człowieka , op. cit., s. 31—34. 
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dowej Fundacji na rzecz Demokracji (NED). Zasadniczy problem polega jed¬
nak na tym, że amerykański NED funkcjonuje całkiem dobrze, a unijny EED 
ma problem ze skutecznym rozwinięciem swoich działań. Z kolei w porówna¬
niu do EIDHR, EED nie będzie kolejną uni jną instytucją, ale będzie działała 
na zasadzie konwencji 4 3. Wszystko to ukazuje ograniczenia w umie j ę tnym 
dostosowywaniu się do panujące j sytuacji międzynarodowej , a tym samym 
powoduje „oddanie pola" innym aktorom globalnym. Unia Europejska bez 
wątpienia przyjęła inną strategię wspierania demokracji niż Stany Zjedno¬
czone. Uznała, że interwencja militarna jest narzędziem kosztownym, nie¬
skutecznym i przynoszącym zupełnie odwrotne skutki. Europa wyciągnęła 
słuszne wnioski z „amerykańskie j demokratyzacji Iraku", ale nie wyciągnęła 
wniosków z własnej opieszałości, nieudolności i ze złego doboru prioryte¬
tów. Kształtując s trateg ię soft power wobec państw takich, jak Irak, Afgani¬
stan, Egipt czy Tunezja w pierwszej kolejności należało zdiagnozować, czy 
odmienne kulturowo, historycznie i politycznie państwa są w stanie zmienić 
ustój oparty na podłożu religijno-ideologicznym na demokrację i czy przed¬
miotem „miękkie j siły" winna być faktycznie demokratyzacja, a nie np. 
oddolne i wyłącznie humanitarne wsparcie mieszkającej tam ludności. Należy 
się także głębiej zastanowić czy obywatele tychże państw chcą funkcjonować 
w duchu demokracji i czy wartości i kultura europejska są tym, czego ocze¬
kują? Wydaje się, że unijni decydenci dokładnie nie rozważyli tych zagadnień 
i „na siłę", wraz z kierunkiem wyznaczonym przez Stany Zjednoczone, pró¬
bują „zakl inać" rzeczywistość. 

Trwająca stale rywalizacja mocarstw o wpływy w takich regionach świata, 
jak Afryka czy Azja, stawia Unię Europejską na przegranej pozycji. Dokład¬
nie obrazuje to kwestia unijno-chińskiej rywalizacji na kontynencie afrykań¬
skim. Chiny w swojej polityce zagranicznej nie działają zgodnie z zasadą 
warunkowości, preferowaną z kolei przez Europejczyków. Podczas gdy Chiny 
prowadząc interesy inwestycyjno-handlowe w Afryce nie mieszają się w ich 
sprawy wewnętrzne, Unia Europejska de facto „wymusza" na państwach Afryki 
reformy wewnętrzne na wzór standardów przyjętych w Europie (np. demo-
kratyzacja)4 4. Z zasady jest to strategia błędna, bowiem nie przynosi korzyści 
w krótkim okresie czasu, co z automatu czyni j ą nieefektywną i kosztowną, 
a ponadto jest wyrazem angażowania się w wewnętrzne sprawy innego pań¬
stwa, co jest wbrew regulacjom międzynarodowym i nie uwzględnia ani rze¬
czywistej kondycji tych państw ani innych uwarunkowań do których zaliczyć 

4 3 R. Sikorski, FosteringEurope's infant democracies, „Europe's World", Autumn 2011, s. 52. 
4 4 K. Hoładak, A. Konarzewska, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, „Bezpieczeństwo 

Narodowe", nr 3—4, 2007, s. 294. 
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można kwestie historyczne, społeczne i kulturowe oraz tradycje i zwyczaje 
w tym tradycje ustrojowe. Co innego Chiny, które poprzez wsparcie ekono¬
miczne przejmują kontrolę nad „zarządzaniem" owymi państwami, w grun¬
cie rzeczy je od siebie uzależnia jąc tak gospodarczo, jak i politycznie. Zatem 
instrumenty europejskiej polityki międzynarodowej w konfrontacji z instru¬
mentami polityki zagranicznej Chin są relatywnie mniej efektywne. Taka 
sytuacja ma miejsce w odniesieniu do instrumentów większości mocarstw 
wiodących w nowym, wielobiegunowym świecie. 

1.5. Z A K O Ń C Z E N I E 

W rzeczywistości zdecydowana większość unijnych działań zewnętrznych 
oparta jest na narzędziach soft power, przy aktywnym wykorzystaniu instru¬
mentów finansowych, de facto umożl iwia jących kupowanie efektów, często 
krótkoterminowych. Wydaje się, że to nie kultura, wartości , czy tradycje 
odgrywają na jważnie jszą rolę w procesie postrzegania Uni i Europejskiej 
przez państwa trzecie, ale jej zdolność do udzielania im wsparcia finanso
wego zgodnie z przytoczoną wcześniej zasadą „więcej za więce j" (morefor more). 
W sytuacji, gdy skończą się europejskie fundusze na wspieranie przemian 
społecznych w państwach trzecich, (wobec, których stosowana jest „miękka 
siła) może okazać się, że unijna strategia soft power zakończy swój żywot i albo 
UE zacznie w końcu prowadzić politykę międzynarodową zgodnie z podej¬
ściem szkoły realistycznej, albo czeka j ą całkowita marginalizacja. 

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa o charakterze cywil¬
nym nie ma możliwości wykorzystania innych instrumentów działania w sto¬
sunkach międzynarodowych, jak tylko tych składających się na „miękką siłę". 
Pokazuje to słabość UE do działania w międzynarodowej polityce. Słabość 
owej strategii wynika co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie znaj¬
duje ona żadnego realnego wsparcia w postaci hard power, która dla klasycz¬
nych państw jest w dalszym stopniu podstawą funkcjonowania i realizacji 
interesów w polityce zagranicznej. Po drugie, słabość owej strategii wynika 
z ograniczeń mających swoje źródło w państwach członkowskich, promują¬
cych de facto własne interesy kosztem ograniczania aktywności międzynaro¬
dowej Uni i Europejskiej. 

Stawianie pytania, czy Unia Europejska jest atrakcyjnym partnerem dla 
mocarstw takich jak USA, Chiny, czy Indie jest bezzasadne, bowiem strate¬
gię soft power powinno się stosować do państw/podmiotów będących w gorszej 
sytuacji polityczno-gospodarczo-społecznej. Przykładowo, próba stosowania 
soft power wobec Stanów Zjednoczonych byłaby strategią chybioną, gdyż są one 
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na tyle atrakcyjnym i samodzielnym aktorem stosunków międzynarodowych, 
że nie dadzą się „uwieść" unijnym instytucjom, wartościom i polityce. Stany 
Zjednoczone w swojej polityce zagranicznej wobec innych mocarstw tworzą¬
cych ład wielobiegunowy, kierują się wyłącznie pragmatyzmem politycznym, 
skierowanym na wzmacnianie własnej , słabnącej pozycji międzynarodowej . 
Z kolei Uni i Europejskiej owego pragmatyzmu wyraźnie brakuje, co bezpo¬
średnio przekłada się na jej miejsce w systemie międzynarodowym. 
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