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Wprowadzenie

Zaanga¿owanie cywilne i wojskowe Unii Europejskiej (UE) na wielu kontynentach

pozwala na stwierdzenie, i¿ jest ona globalnym partnerem i jednoczeœnie graczem od-

zwierciedlaj¹cym tzw. soft power na arenie miêdzynarodowej. Potwierdzeniem tej tezy

jest unijna walka z zagro¿eniami o zasiêgu globalnym, do których nale¿y zaliczyæ: wal-

kê z terroryzmem, piractwem morskim, miêdzynarodow¹ przestêpczoœci¹, handlem

narkotykami, nielegaln¹ imigracj¹. Do dzia³añ zewnêtrznych Unii Europejskiej nale¿y

zaliczyæ tak¿e dostarczanie pomocy humanitarnej i dba³oœæ o œrodowisko naturalne.

W tym szerokim katalogu zadañ, jakimi mo¿e pochwaliæ siê Unia Europejska, mo¿na

odnaleŸæ równie¿ promowanie europejskich, demokratycznych standardów ochrony

praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, w tym równoœci p³ci, oraz propagowanie

zasad dobrego zarz¹dzania. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ta unijna walka z zagro¿eniami

³¹czy w sobie elementy ró¿nego rodzaju wsparcia z jednoczesnym oddzia³ywaniem,

czy mo¿e bardziej przenikaniem czynników europejskich. Ma to przede wszystkim na

celu podnoszenie poziomu i jakoœci bezpieczeñstwa na obszarach docelowych, po-

przez prawid³owe funkcjonowanie organów œcigania i innych struktur, odpowiada-

j¹cych za w³aœciw¹ dzia³alnoœæ pañstwa zgodnie z normami miêdzynarodowymi, w tym

europejskimi. Powy¿sze elementy wymienionych dzia³añ Unia Europejska realizuje za

pomoc¹ bezpoœredniego zaanga¿owania na wskazanym terenie.

Tak mocno podkreœlane i popularyzowane zrównowa¿one i metodyczne podejœcie

Unii Europejskiej w sektorze bezpieczeñstwa pozwala na rozwój zdolnoœci zarówno

cywilnych, jak i wojskowych, co czyni j¹ z jednej strony wiarygodnym parterem dla

krajów trzecich, z drugiej zaœ strony metoda ta nie pozostaje bez wad, gdy¿ mo¿e ha-

mowaæ pe³ne osi¹gniêcie rezultatów, z uwagi na wykonywanie du¿ej iloœci zadañ na

wielu p³aszczyznach. Powoduje to pewne trudnoœci w szybkim osi¹gniêciu zamierzo-

nego celu. Przyk³adem takiego zjawiska s¹ ró¿nego typu dzia³ania UE w Demokratycz-

nej Republice Konga (DRK). Niew¹tpliwie jednak metoda zrównowa¿onego podejœcia

pozwala na transferowanie europejskich standardów i wartoœci w odleg³e i zró¿nicowa-

ne regiony pozaeuropejskie. Bezsprzecznym instrumentem pozwalaj¹cym Unii Euro-

pejskiej na bezpoœrednie zaanga¿owanie i przenoszenie europejskich wp³ywów jest

Wspólna Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony (WPBiO), wczeœniej znana, jako Europej-

ska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony (EPBiO), której mocnym narzêdziem realizacji

tego typu zjawisk s¹ misje cywilne i operacje wojskowe o zró¿nicowanym charakterze.
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To w³aœnie za ich poœrednictwem, Unia Europejska mo¿e pozwoliæ sobie na wdra¿anie

elementów europeizacji (top down) na organy wymiaru bezpieczeñstwa i sprawiedli-

woœci funkcjonuj¹cych w warunkach nie europejskich, na przenoszenie wartoœci,

dzia³añ, schematów, najlepszych praktyk i doœwiadczeñ, które do tej pory by³y dla od-

biorcy nieznane. Dodatkowo stanowiæ ma to wsparcie dla tych organów, aby mog³y

one samodzielnie w przysz³oœci ponosiæ odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo i pra-

wid³owe funkcjonowanie pañstwa.

Celem niniejszego artyku³u jest analiza celów i zadañ cywilnych misji EPBiO/

WPBiO, które pozwol¹ na wyodrêbnienie wp³ywu, jaki odgrywa Unia Europejska

w Afryce za poœrednictwem transferowania standardów europejskich. Jako przyk³ad

autorka wybra³a misje cywilne w Demokratycznej Republice Konga, która jest uwa-

¿ana za jedno z najbardziej niestabilnych pañstw na œwiecie i jednoczeœnie stanowi

przyk³ad intensywnego zaanga¿owania Unii Europejskiej. Nale¿y równie¿ podkreœliæ,

¿e autorka za mechanizm transferowania europejskich wp³ywów przyjê³a takie dzia-

³ania, jak: rozmowy, szkolenia, monitorowanie, dostarczanie niezbêdnego sprzêtu, ina-

czej oddzia³ywanie, a w efekcie europeizowanie. Europeizacjê w kontekœcie misji

cywilnych EPBiO/WPBiO mo¿na definiowaæ, jako trwaj¹cy interaktywny i wzajemnie

konstruktywny proces zmian odbywaj¹cy siê na ró¿nych poziomach, np. wspólno-

towym i krajowym, europejskim i nie europejskim itd. Poprzez realizowanie swojej po-

lityki bezpieczeñstwa w Afryce, UE rzeczywiœcie ma równie¿ na celu integracjê tej¿e

polityki z dzia³aniami swoich pañstw cz³onkowskich, operuj¹cych na tym terenie, har-

monizacjê zadañ i programów wsparcia (Bogoyoko, Gilbert, 2007, s. 20–21; Ruszkow-

ski, 2010, s. 7; Ruszkowski, 2012, s. 81). Warto tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e europeizacja

afrykañskiej polityki by³a mo¿liwa, po pierwsze, dziêki uruchomieniu ówczesnej

EPBiO, ale te¿ dziêki zbli¿eniu francusko-brytyjskiemu w grudniu 1998 roku w Saint

Malo. Pocz¹tkowo unilateralistyczna polityka Francji w Afryce dzia³a³a zniechêcaj¹co

na inne kraje cz³onkowskie, które nie chcia³y byæ wizerunkowo kojarzone z neo-kolo-

nializmem, ta z kolei stara³a siê zwiêkszaæ swoj¹ pozycjê na kontynencie, co uwa¿ane

jest, jako atut jej pozycji na arenie miêdzynarodowej. Poza tym brytyjskie podejœcie

by³o i jest nieco inne w kwestii europeizacji. Brytyjczycy nie martwi¹ siê, ¿e ich

dzia³ania nie maj¹ znaku europejskiego, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ich programy dwu-

stronne dla Afryki s¹ bardziej skuteczne i nie musz¹ byæ europeizowane. Ale s¹ te¿

kraje w Unii Europejskiej, jak np. Portugalia, która równie¿ pozytywnie zapatruje

siê na europeizacjê, szczególnie w zakresie programów szkoleniowych w Afryce

w zakresie bezpieczeñstwa. Zachêcanie pozosta³ych pañstw do wspó³pracy na konty-

nencie afrykañskim, pozwoli³o na zbudowanie ciekawej ilustracji postêpuj¹cej euro-

peizacji, a pierwszym tego symptomem by³a operacja wojskowa ARTEMIS z 2003

roku. Zaanga¿owanie wspólnych wysi³ków by³o dowodem na to, ¿e kraje unijne

mog¹ decydowaæ i wspólnie tworzyæ operacje zarz¹dzania kryzysowego, ponadto

europeizacja Afryki umo¿liwi³a Francji podzia³ kosztów wspó³pracy wojskowej

i obronnej (Bogoyoko, Gilbert, 2007, s. 20–23). Operacja ARTEMIS by³a pierwsz¹,

niezale¿n¹ od zasobów NATO (North Atlantic Treaty Organization). Chocia¿ mandat

tej operacji by³ krótki i geograficznie ograniczony do Buni, to by³a ona dobrze wypo-

sa¿ona i sk³ada³a siê z wykwalifikowanego personelu. Nie by³a operacj¹ niskiego

ryzyka, a mimo to okaza³o siê, ¿e Unia Europejska mo¿e dzia³aæ szybko i zdecydowa-
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nie, kiedy istnieje wola polityczna. Operacja mia³a znacz¹cy wp³yw na poprawê bez-

pieczeñstwa i wykaza³a zaanga¿owanie zjednoczonej Europy w stabilizacji regionu

(Davis, 2009, s. 13).

Zaanga¿owanie Unii Europejskiej w sprawy bezpieczeñstwa w Afryce

Zainteresowanie problemami Afryki w kwestii bezpieczeñstwa mia³o swój g³êbszy

wyraz dopiero po zrealizowaniu operacji ARTEMIS, tj. w 2004 roku, kiedy to Rada

Unii Europejskiej uchwali³a wspólne stanowisko z 26 stycznia w sprawie Afryki

(2004/85/WPZiB), czytamy w nim, ¿e celem Unii Europejskiej jest przyczynienie siê

do zapobiegania, zarz¹dzania i rozwi¹zywania konfliktów zbrojnych w Afryce poprzez

zwiêkszanie afrykañskich mo¿liwoœci, a tak¿e œrodków dzia³ania w tej dziedzinie,

w szczególnoœci za pomoc¹ wzmocnienia dialogu oraz wspierania Unii Afrykañskiej

(UA), lokalnych organizacji oraz inicjatyw i organizacji spo³eczeñstwa obywatelskie-

go. W tym celu UE podejmuje dalsze kroki maj¹ce na celu promowanie wspó³pracy

miêdzy wieloma uczestnikami, którzy mog¹ byæ zaanga¿owani, koordynacjê dzia³añ

podjêtych przez Uniê i jej pañstwa cz³onkowskie. Znacz¹cy by³ fakt, ¿e UE zobo-

wi¹za³a siê do ustanowienia d³ugoterminowych inicjatyw na rzecz zapobiegania kon-

fliktom i budowania pokoju, uznaj¹c, ¿e postêp w tych obszarach jest równie¿ dla

pañstw afrykañskich warunkiem koniecznym w budowaniu i utrzymywaniu ich zdol-

noœci skutecznego zwalczania terroryzmu. Dzia³ania, jakie zosta³y wyznaczone na

mocy dokumentu s¹ nastêpuj¹ce: zapobieganie konfliktom poprzez próby rozpoznawa-

nia przyczyn strukturalnych le¿¹cych u ich podstaw przy równoczesnym zwróceniu

uwagi na przyczyny bezpoœrednie, takie jak czynniki zapalne konfliktów zbrojnych,

w nastêpnej kolejnoœci: zarz¹dzanie kryzysami przez interweniowanie w najbardziej

zaognionej fazie konfliktu i wspieranie wysi³ków zmierzaj¹cych do zakoñczenia prze-

mocy, budowanie pokoju poprzez wspieranie inicjatyw dla powstrzymania konfliktów

zbrojnych oraz przygotowanie i podtrzymanie pokojowych rozwi¹zañ takich konflik-

tów, jak równie¿ odbudowa przez wspieranie gospodarczej, politycznej i spo³ecznej

odnowy pañstw i spo³eczeñstw, które by³y stronami konfliktu. Celem tych dzia³añ jest

unikniêcie ponownej eskalacji przemocy. Do mechanizmów, które mia³y wesprzeæ po-

wy¿sze dzia³ania, zaliczono: rozwój miêdzynarodowych systemów prawnych, mechaniz-

mów rozwi¹zywania sporów, porozumieñ kooperacyjnych na poziomie regionalnym,

budowanie instytucji przez poprawê skutecznoœci afrykañskich instytucji bezpieczeñ-

stwa narodowego i instytucji s¹dowych, w tym dzia³ania na rzecz walki z terroryzmem

(2004/85/WPZiB, art. 2, 3). Szczególnie wa¿n¹ kwesti¹, uznan¹ przez UE za priorytet

w budowaniu pokoju i bezpieczeñstwa by³a demobilizacja, demilitaryzacja, reintegra-

cja oraz reforma sektora bezpieczeñstwa (Disarmament, Demobilisation and Reinte-

gration, DDR and Security Sector Reform, SSR), co zosta³o podkreœlone w listopadzie

2005 roku przez Javiera Solanê, ówczesnego Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB.

Od tamtej pory SSR sta³a siê wa¿nym narzêdziem w kreowaniu Unii Europejskiej jako

globalnego gracza, promuj¹cego metodê soft power we wspieraniu pokoju na ca³ym

œwiecie (Damme, s. 1). Zarówno Unia Europejska, jak i jej kraje cz³onkowskie coraz

mocniej s¹ przekonane o znaczeniu Afryki dla bezpieczeñstwa europejskiego, st¹d
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mo¿na zaobserwowaæ zwiêkszone zaanga¿owanie, poprzez ró¿nego rodzaju misje, jak

równie¿ nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e SSR sta³a siê wa¿nym mechanizmem realizacji misji

cywilnych w DRK.

Do tej pory Unia Europejska podjê³a dwie operacje wojskowe w Demokratycznej

Republice Konga, mianowicie, wspomniana powy¿ej operacja ARTEMIS z 2003 roku

i EUFOR RD Congo z 2006 roku (aktualnie zakoñczone) oraz trzy misje cywilne:

EUPOL Kinshasa w 2005 roku (zakoñczona) oraz EUSEC Congo z 2005 roku i EUPOL

Kongo z 2007 roku, które trwaj¹ nadal (Missions and Operations, 2014).

Niestabilnoœæ i przemoc we wschodniej DRK wci¹¿ stanowi powa¿ny problem.

G³ównymi przyczynami tego stanu rzeczy s¹: s³aboœæ pañstwa, napiêcia etniczne, spo-

ry o ziemie, obecnoœæ grup zbrojnych zarówno z innych pañstw, jak i z samej DRK,

oraz niepowodzenie we wdra¿aniu porozumieñ pokojowych. Do tego dochodzi niele-

galna eksploatacja surowców mineralnych w regionie, która dodatkowo napêdza kon-

flikt i wp³ywa na niestabilnoœæ tego kraju (Europejski Trybuna³ Obrachunkowy, 2013,

s. 12; Wallis, CORI Country Report, 2013). Wiele miêdzynarodowych podmiotów za-

anga¿owanych w reformê sektora bezpieczeñstwa. Rezultaty tych reform s¹ znikome,

o czym œwiadczy niezdolnoœæ krajowej armii Demokratycznej Republiki Konga do

poradzenia sobie z rebeliantami i bojówkami. Niezdolnoœæ tego pañstwa do zapewnia-

nia obywatelom podstawowych us³ug jest przekonuj¹cym wskaŸnikiem niestabilnoœci.

Fundamentalne sk³adniki dobrego sprawowania rz¹dów, takie jak przestrzeganie praw

cz³owieka i zasad demokracji nie s¹ respektowane. Z uwagi na przekazanie w latach

2003–2011 wsparcia w wysokoœci 1,9 mld euro Unia Europejska jest jednym z najwa¿-

niejszych darczyñców i partnerów na rzecz rozwoju Demokratycznej Republiki Kon-

ga. UE zdaje sobie sprawê z tego, ¿e rekonstrukcja pañstwa oraz poprawa sprawowania

rz¹dów w DRK bêdzie d³ugim i nie³atwym procesem. Je¿eli, jako g³ówny partner DRK

na rzecz rozwoju i jednoczeœnie orêdownik dobrego sprawowania rz¹dów i praw

cz³owieka ma kontynuowaæ wspieranie sprawowania rz¹dów w DRK, musi znacz¹co

zwiêkszyæ skutecznoœæ tej pomocy (Europejski Trybuna³ Obrachunkowy, 2013,

s. 7). Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e wspó³praca miêdzy Uni¹ Europejsk¹

a Demokratyczn¹ Republik¹ Konga by³a zawieszona w latach 1992–2002 z powodu

braku postêpu w procesie demokratyzacji polityki, wysokiego poziomu korupcji, nie-

gospodarnoœci i ró¿nic w strategiach politycznych pañstw cz³onkowskich UE w odnie-

sieniu do tego pañstwa. W tym okresie UE kontynuowa³a swoj¹ aktywnoœæ w regionie

poprzez udzielanie pomocy humanitarnej i finansowanej za poœrednictwem Dyrekcji

Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludnoœci (European Confederation of

Care-Home Organisations, ECHO). Wznowienie wspó³pracy na rzecz rozwoju na-

st¹pi³o po podpisaniu w grudniu 2002 roku i ratyfikowaniu w kwietniu 2003 roku w Sun

City (RPA) kompleksowego i obejmuj¹cego wszystkie strony porozumienia (Europej-

ski Trybuna³ Obrachunkowy, 2013, 7). 26 stycznia 2004 roku Rada uchwali³a wspólne

stanowisko dotycz¹ce zapobiegania, zarz¹dzania i rozwi¹zywania konfliktów w Afry-

ce (2004/85/WPZiB). Intencj¹ Unii Europejskiej by³o zaanga¿owanie siê w rozwi¹zy-

wanie konfliktów zbrojnych w Afryce poprzez zwiêkszanie afrykañskich mo¿liwoœci

i œrodków dzia³ania w tej dziedzinie, w szczególnoœci za pomoc¹ wzmocnienia dialo-

gu oraz wspierania Unii Afrykañskiej oraz lokalnych organizacji, inicjatyw, a tak¿e

organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego. Celem UE by³o promowanie wspó³pracy
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miêdzy wieloma uczestnikami, którzy mog¹ byæ zaanga¿owani, w tym w koordyna-

cjê dzia³añ. Szczególn¹ uwagê skierowano na radykalne grupy religijne i ryzyko

zwi¹zane z ich zwerbowaniem przez terrorystów (2004/85/WPZiB).

Nie bez znaczenia jest równie¿ dyplomatyczny wk³ad Rady Unii Europejskiej

w dzia³ania na rzecz stabilizacji w regionie Afryki. Udzia³ tego organu obejmowa³

mianowanie kolejnych Specjalnych Przedstawicieli UE (EU Special Representative,

EUSR) z mandatem do skoncentrowania siê na stabilizacji w krajach regionu Wielkich

Jezior Afrykañskich, w szczególnoœci po okresie przemian w Demokratycznej Repu-

blice Konga (Europejski Trybuna³ Obrachunkowy, 2013, s. 15). Poza aktywnym

dzia³aniem UE i jej instytucji, widoczna jest tak¿e obecnoœæ pañstw cz³onkowskich, re-

alizuj¹cych dwustronne programy pomocy, obejmuj¹ce szereg obszarów, od humani-

tarnego, po obronny. Najbardziej czynne w tej materii s¹ Belgia, Holandia, Francja,

Szwecja i Wielka Brytania. Ponadto wystêpuje wspó³praca pomiêdzy unijnymi instytu-

cjami a pañstwami cz³onkowskimi UE, szczególnie w zakresie finansowania projek-

tów, czego przyk³adem jest projekt Rejusco, maj¹cy na celu przywrócenie sektora

sprawiedliwoœci na wschodzie DRK, wspó³finansowany przez Komisjê Europejsk¹,

Belgiê, Holandiê oraz Wielk¹ Brytaniê (Davis, 2009, s. 14–15).

Dzia³ania Unii Europejskiej na kontynencie afrykañskim koncentruj¹ siê w du¿ej

mierze na realizacji zadañ z zakresu reformy sektora bezpieczeñstwa i wsparciu insty-

tucji demokratycznych. Misje cywilne EUPOL Kinszasa, EUSEC Kongo i EUPOL

Kongo mia³y i maj¹ na celu przede wszystkim przyczynienie siê do reformy obszaru

bezpieczeñstwa w DRK (Europejski Trybuna³ Obrachunkowy, 2013, s. 15; Security

Sector Reform, 2006).

Misje cywilne Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga

Pierwsz¹ z misji cywilnych ówczesnej Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Ob-

rony w Demokratycznej Republice Konga i jednoczeœnie pierwsz¹ w Afryce, by³a poli-

cyjna misja EUPOL w Kinszasie, trwaj¹ca w latach 2005–2007 (2004/847/WPZiB).

Reforma sektora policji by³a jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej

w Demokratycznej Republice Konga. Celem jej by³o wspieranie przechodzenia od

zmilitaryzowanego spo³eczeñstwa o cywilnego i ograniczanie roli wojska (Wailer,

2009, s. 17). Celem tej misji by³o wsparcie Zintegrowanej Jednostki Policji (Integrated

Police Unit, IPU) w Kinszasie, bêd¹cej specjaln¹ jednostk¹ Narodowej Policji Kongo

(Police Nationale Congolaise, PNC), która zosta³a utworzona przy zaanga¿owaniu

Unii Europejskiej1. UE mia³a swój udzia³ poprzez wk³ady pieniê¿ne i rzeczowe w do-

starczanie rz¹dowi DRK sprzêtu s³u¿¹cego do egzekwowania prawa (np. kaski u¿ywane

w czasie interwencji, tarcze antyuderzeniowe, obuwie u¿ywane w czasie interwencji,

pa³ki, kabury na pa³ki, pasy, kajdanki, maski, mundury, gaœnice), broni (pistolety auto-

RIE 8 ’14 Wp³yw procesów europeizacyjnych w Afryce na przyk³adzie... 275

1 Wynika³o to z memorandum w sprawie bezpieczeñstwa i armii z dnia 29 czerwca 2003 r., które
przewidywa³o ustanowienie Zintegrowanej Jednostki Policji, zob. Wspólne dzia³anie Rady
2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej w tworzeniu Zintegro-
wanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK), Dz. U. L 182, 19.5.2004.



matyczne, maszynowe, riot guns, wyrzutnie granatów), amunicji (naboje ³zawi¹ce,

granatniki, granaty rêczne, amunicja 9 mm) i innego ekwipunku (aktówki, lornetki, kami-

zelki odblaskowe, gwiazdki, kompasy, kamizelki antyuderzeniowe). Do tego dochodzi³y

koszty transportu do Kinszasy2. Ponadto UE ustanowi³a sta³y program szkoleniowy dla

IPU, prowadzi³a dzia³ania z zakresu monitorowania jednostek odpowiedzialnych za

bezpieczeñstwo, przekazywania najlepszych praktyk, udzielania wsparcia i doradzania

przy tworzeniu i pocz¹tkowym dzia³aniu IPU w celu upewnienia siê, ¿e dzia³a ona

zgodnie ze standardami miêdzynarodowymi, które w trakcie szkoleñ by³y przekazywa-

ne tej jednostce (EUPOL „Kinshasa”, 2005). W tych dzia³aniach chodzi³o przede

wszystkim o wzmocnienie zdolnoœci operacyjnych funkcjonariuszy jednostek oraz

zdolnoœci przywódczych. Dodatkowo æwiczenia teoretyczne i praktyczne po³¹czone

by³y z przekazywaniem wiedzy na temat ochrony praw cz³owieka (Heyer, 2012, s. 67).

Reforma w kongijskiej policji sk³ada³a siê z kilku etapów, do których w pierwszej ko-

lejnoœci nale¿y uznaæ próbê zdefiniowania roli policji krajowej w stosunku do wymo-

gów demokracji i pañstwa konstytucyjnego. Do drugiego etapu nale¿a³y wspomniane

ju¿ wczeœniej szkolenia, które dotyczy³y obiektywnych kryteriów naboru obywateli

Konga do ró¿nych sektorów policji, pocz¹wszy od zdrowia fizycznego, poprzez po-

ziom wykszta³cenia, a¿ po wzglêdy etyczne. Podczas szkoleñ podkreœlano znaczenie

ochrony praw cz³owieka, promowanie demokratycznych wartoœci, potrzebê poprawy

relacji pomiêdzy policj¹ a cywilami. Trzeci¹ z kluczowych osi by³y œrodki finansowe

i materialne. Wyszkoleni policjanci powinni otrzymywaæ regularne pensje i byæ wypo-

sa¿eni w œrodki niezbêdne do wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych (Nsaka-Kabunda,

2011, s. 11). Unijny personel rozmieszczony by³ na ró¿nych poziomach kongijskiego

dowodzenia. Programy szkoleniowe mia³y pomóc kongijskiej policji w przeprowadza-

niu reform oraz reorganizacji, zgodnie z kanonami miêdzynarodowymi, w tym euro-

pejskimi (Mission Description, 2014; DRC: New integrated police). Decentralizacja

kongijskich struktur bezpieczeñstwa mia³a byæ odbiciem niektórych europejskich mo-

deli funkcjonowania policji3.

Misja EUPOL Kinszasa na pewno potwierdzi³a determinacjê politycznego zaanga-

¿owania Unii Europejskiej w proces przemian w Demokratycznej Republice Konga.

Ponadto przynios³a pozytywne rezultaty, przynajmniej w odniesieniu do struktur poli-

cyjnych. Powsta³a IPU zaopatrzona w sprzêt, jaki dostarczy³o kilka pañstw cz³onkow-

skich Unii Europejskiej (Belgia, Niemcy i Wêgry). Dziêki objêciu misj¹ pañstw Afryki

Po³udniowej, a w³aœciwie mo¿liwoœæ ich udzia³u, z ograniczeniem do bilateralnej

wspó³pracy, by³o mo¿liwe powo³anie wyspecjalizowanej jednostki policyjnej przezna-

czonej do szybkiej interwencji (Rapid Intervention Police) na wzór francuskich grup

interwencyjnych narodowej policji (Groupes d’Intervention de la Police Nationale).

Grupa ta powsta³a na mocy dwustronnej umowy pomiêdzy Francj¹ i Angol¹ (Assem-
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2 Za³¹cznik 1, Informacyjny wykaz sprzêtu s³u¿¹cego do egzekwowania prawa, broni i amunicji,
o których mowa w art. 1, Ibidem.

3 Wiêcej na temat decentralizacji w strukturach policyjnych pañstw europejskich w: L. Wojnicz,
Zdecentralizowane modele funkcjonowania Policji w wybranych pañstwach europejskich, w: T. Cza-
piewski, M. Sikora, Zagro¿enia dla bezpieczeñstwa publicznego w Województwie Zachodniopomors-
kim. Diagnoza i profilaktyka, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2013, s. 129–139.



bly of Western European Union, s. 15). W nastêpstwie dzia³añ Unii Europejskiej,

w strukturze IPU nast¹pi³ wzrost poziomu spójnoœci jednostki oraz zwiêkszy³y siê mo-

rale wœród samych policjantów. IPU zwiêkszy³a swoje mo¿liwoœci w zakresie obs³ugi,

utrzymywania i przywracania porz¹dku publicznego w stolicy. Zosta³y wdro¿one od-

powiednie przepisy i zasady. Poprzez doradztwo i szkolenie, misja przyczyni³a siê do

wzmocnienia stabilnoœci w Kinszasie (Heyer, 2012, s. 68).

Niestety nie zawsze wszystko by³o realizowane zgodnie z planem, pewne obszary

wymaga³y wiêcej czasu i cierpliwoœci. Wci¹¿ aktywne by³y i nadal s¹ dzia³aj¹ce nieza-

le¿nie bojówki, które zagra¿aj¹ stabilnoœci. Problemy pojawi³y siê obszarze decentrali-

zacji struktur bezpieczeñstwa, dlatego kontynuatork¹ misji EUPOL w Kinszasie jest

misja EUPOL Kongo i trwaj¹ca równolegle EUSEC Kongo.

Misja EUSEC Kongo rozpoczê³a swoj¹ aktywnoœæ w tym samym roku, co misja

EUPOL Kinszasa, czyli w 2005, w czerwcu (2005/355/WPZiB). Jest to misja doradcza

z zakresu SSR, jednak na mniejsz¹ skalê, bowiem mandat tej misji mia³ pocz¹tkowo

stosunkowo w¹ski zakres interwencji, co zmienia³o siê z up³ywem czasu. Zgodnie

z pierwotnym za³o¿eniem mandatu, celem misji EUSEC jest wspieranie integracji

w Si³ach Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (fr. Forces Armées de la

République Démokratique du Congo, FARDC). W kwietniu 2007 roku rozszerzono za-

kres mandatu o przyczynianie siê do restrukturyzacji i odbudowy FARDC. Odbywa³o

siê to poprzez doradztwo i pomoc zarówno w sposób bezpoœredni, jak równie¿ za po-

moc¹ konkretnych projektów, w nadzorowanie których zosta³a w³¹czona Komisja Eu-

ropejska. W 2008 roku do zadañ EUSEC dodano konceptualizacjê si³ szybkiego

reagowania, promowanie skutecznej polityki zasobów ludzkich oraz wspieranie Spe-

cjalnego Przedstawiciela UE. Kolejny etap rozszerzania mandatu dotyczy³ wspierania

operacjonalizacji oraz wdra¿ania planów reformy kongijskiej obrony (More, Price,

2011, s. 13–14).

W odniesieniu do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (WPZiB), mi-

sja EUSEC by³a prze³omowa z co najmniej trzech powodów: po pierwsze, by³a to

pierwsza misja cywilna maj¹ca prowadziæ szkolenia, warsztaty z obszarów wojsko-

wych. St¹d te¿ mo¿na spotkaæ okreœlenie tej misji mianem mieszanej. Zdecydowanie

wytyczne tej misji by³y zarówno wyzwaniem, jak i szans¹. Po drugie, d¹¿enie Unii

Europejskiej do powo³ania misji z zakresu Security Sector Reform odzwierciedla³o

uznanie znaczenia reformy armii w procesie budowania pokoju. I po trzecie, wyzwa-

nia w dziedzinie bezpieczeñstwa w pokonfliktowym œrodowisku, takim jak Demo-

kratyczna Republika Konga, wymagaj¹ g³êbszego skupienia politycznego, tak samo,

jak ekspertyzy techniczne, a to akurat s³abszy punkt tej misji (Clément, 2009,

s. 244–245).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e za³o¿eniem misji by³o tak¿e uruchomienie projektu tzw.

„³añcucha p³atnoœci” dla zapewnienia bezpieczeñstwa przep³ywu p³atnoœci dla wojska.

W tym celu misja rozszerzy³a swoj¹ dzia³alnoœæ w omawianym zakresie o dzia³ania

maj¹ce na celu modernizacjê administracji oraz zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Dzia-

³ania misji obejmuj¹ szkolenia dla wojsk i dostarczanie wiedzy technicznej (Mission

Description, 2014; Hoebeke, Carette, Vlassenroot, 2007). Stworzenie systemu p³atno-

œci dla FARDC ma zapobiec defraudacji wynagrodzeñ ¿o³nierzy oraz korupcji. System

ten zosta³ uruchomiony 1 grudnia 2005 roku.
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W ostatnich dwóch latach, tj. 2013 i 2014 roku misja EUSEC wspiera w³adze kon-

gijskie w dostosowywaniu procesu Reformy Sektora Bezpieczeñstwa za pomoc¹ poli-

tyki, która jest zgodna z normami demokracji, prawami cz³owieka i miêdzynarodowym

prawem humanitarnym, jak równie¿ zasadami dobrego zarz¹dzania. Nale¿y w tym

miejscu wspomnieæ o efektach, jakimi mo¿e pochwaliæ siê misja EUSEC, a jest ich kilka.

Przede wszystkim dziêki sta³emu nadzorowi miesiêcznych wynagrodzeñ, uda³o siê wpro-

wadziæ mechanizm zapewniaj¹cy wiêksz¹ przejrzystoœæ przep³ywu finansów. Europeiza-

cja odzwierciedla siê tak¿e we wprowadzonym spisie biometrycznym oraz wprowadzeniu

biometrycznych dowodów to¿samoœci dla wojska na wzór unijnych dokumentów. Taki

spis w znacznym stopniu uniemo¿liwi podszywanie siê pod ¿o³nierzy przy poborze ¿o³du.

A w wypadku ich œmierci, bêdzie stanowi³ u³atwienie przy rozpoznawaniu zw³ok (Europa

zostaje...). Spis ten uznaje siê za jeden z najwiêkszych sukcesów misji EUSEC. Dodatkowo

dla wojska ustanowiony zosta³ system informatyczny SINGAMIL, dostêpny od grudnia

2012 roku, jego celem jest lepsze zarz¹dzanie personelem wojskowym (Mission Descrip-

tion, 2014; CDSP Note, 2013). Niew¹tpliwym osi¹gniêciem misji EUSEC by³o tak¿e

wznowienie dzia³ania po dwudziestu czterech latach Szko³y Administracji w Kananga.

Z przeprowadzonych kursów na temat zarz¹dzania finansami i zasobami ludzkimi skorzy-

sta³o ok. tysi¹c osiemset funkcjonariuszy (La mission EUSEC…). Niepodwa¿alnie wa¿-

nym by³y cykl szkoleñ, przypadaj¹cy na lata 2010–2011 z zakresu prawa konfliktów

zbrojnych, miêdzynarodowego prawa humanitarnego oraz szkolenia w zakresie opieki nad

ofiarami przemocy seksualnej (News in Brief).

Europejska misja EUSEC ma na celu zapewnienie spójnoœci dzia³añ Unii Europej-

skiej w zakresie Reformy Sektora Bezpieczeñstwa w Demokratycznej Republice Kon-

ga, w koordynacji z jej siostrzan¹ misj¹ EUPOL w Kongo.

Misja EUPOL w DRK rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 1 lipca 2007 roku (2007/405/

WPZiB). Jest misj¹ policyjn¹ ustanowion¹ w celu niesienia pomocy, doradztwa i wspar-

cia dla w³adz kongijskich w zakresie Reformy Sektora Bezpieczeñstwa w dziedzinie

policji i jej wspó³dzia³ania z systemem wymiaru sprawiedliwoœci. Chodzi przede

wszystkim o stworzenie norm regulacyjnych, wewnêtrznej organizacji funkcjonowania

policji i zarz¹dzania z zakresu zasobów ludzkich. Jednoczeœnie misja ta stanowi konty-

nuacjê zadañ misji EUPOL Kinszasa. Misja operuje tak¿e w dziedzinach przekrojo-

wych w zakresie SSR, w szczególnoœci w takich zagadnieniach jak: prawa cz³owieka,

gender, ochrona dzieci w konfliktach zbrojnych oraz zwalczanie bezkarnoœci przemocy

seksualnej (Mission Description, 2014). Tym samym wysi³ki misji skierowane s¹ na in-

tensywne przenikanie europejskiego podejœcia w wy¿ej wymienionych zagadnieniach.

Od 2009 roku wprowadzono systematyczne szkolenia dotycz¹ce walki z przemoc¹

seksualn¹ i bezkarnoœci¹. W tym samym roku rozpoczê³a siê realizacja projektu kodek-

su etyki i postêpowania sêdziów i organów s¹dowych. EUPOL wspiera³ technicznie

warsztaty. Przerabiano teksty zwi¹zane z etyk¹ zawodow¹ sêdziów w prawie krajo-

wym i miêdzynarodowym. Konsultacje odbywa³y siê z udzia³em ró¿nych organizacji

zaanga¿owanych w etykê s¹downicz¹. Efektem by³o opracowanie zasad postêpowañ

dla sêdziów (News in Brief, 2014).

Misja EUPOL zosta³a podzielona na tzw. dwie sekcje: sekcja dzia³ania i sekcja ko-

ordynacji. Sekcja dzia³ania koncentruje swoj¹ uwagê na poziomie krajowym, tj. szko-

lenia techniczne dla policji, np. z zakresu prowadzenia dochodzeñ, analizy sytuacji
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i podnoszenia œwiadomoœci w zakresie przemocy seksualnej, bezkarnoœci i budowania

relacji w multidyscyplinarnych zespo³ach. Sekcja koordynacji skupiona jest na wspar-

ciu i doradzaniu kongijskim w³adzom w przeprowadzaniu reformy w strukturach poli-

cji na szczeblu strategicznym i koncepcyjnym. Odbywa siê to przy udziale Komitetu

Monitoruj¹cego Reformy, jak równie¿ kongijskiego ministerstwa spraw zagranicz-

nych, ambasadorów i samych szefów misji. Dodatkowym elementem nadzoruj¹cym

reformy w Kongo jest korpus konsultacyjny, w sk³ad którego wchodz¹ ministrowie,

przedstawiciele spo³eczeñstwa obywatelskiego, misja EUPOL oraz Misja Stabiliza-

cyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga

MONUSCO (United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of

the Congo4). Istnieje równie¿ osiem grup roboczych (Groupes de Travail), koncen-

truj¹cych siê na konkretnych tematach: zasoby ludzkie, logistyka, szkolenia, prawo-

dawstwo, bud¿et i finanse, organizacja nowej policji, komunikacja, monitorowanie,

ocena. W ramach wspomnianych grup roboczych tak¿e bior¹ udzia³ cz³onkowie perso-

nelu EUPOL, s³u¿¹c poradami i pomoc¹ (More, Price, 2011, s. 12–13).

W ramach procesu reformowania i restrukturyzacji sektora policji, misja EUPOL

asystuje kompetentnym w³adzom, g³ównie poprzez wspieranie trzech instytucji: Ko-

mitetu Monitorowania Reform w Policji (Reform Monitoring Committee, le Comité de

suivi de la réforme de la Police, CSRP), Inspekcji Generalnej kongijskiej Policji (Ge-

neral Inspection of the Congolese Police, l’Inspection générale de la PNC, IG-PNC)

i Komisariatowi Generalnemu kongijskiej Policji (General Commissariat the Congole-

se Police, le Commissariat général de la PNC, CG-PNC). Kluczow¹ rolê we wspó³pra-

cy z misj¹ EUPOL odgrywa CSRP, szczególnie przy opracowywaniu dokumentów

strategicznych dla reformy, natomiast z Komisariatem Generalnym, misja wspó³pracu-

je w zakresie wdra¿ania reform. W tym kontekœcie misja aktywnie uczestniczy³a

w dzia³aniach prowadz¹cych do oficjalnego powo³ania w 2013 roku grupy roboczej

odpowiedzialnej za wdra¿anie reform w dziedzinie szkolenia. Restrukturyzacja i mo-

dernizacja w kongijskiej policji objê³a utworzenie Generalnej Dyrekcji Szkó³ i Szkoleñ

(General Directoriate of Schools and Training), jak równie¿ budowê Krajowej Akade-

mii Policyjnej (National Police Academy), jako kluczowego projektu modernizacji

systemu szkolenia policji. Misja wspiera Inspekcjê Generaln¹, utworzon¹ w 2007 roku,

jako organ kontroli i audytu. Obejmuje on swym dzia³aniem przestêpstwa pope³niane

przez policjê w obszarze karnym, administracyjnym i finansowym (Mission de police

de l’UE en RDC…). W 2013 roku odby³y siê tak¿e warsztaty na temat tworzenia baz

danych, wykorzystywanych przez organy policyjne i s¹dowe, wzorowane na Systemie

Informacyjnym Schengen (Schengen Information System, SIS), jak równie¿ szkolenia

z zakresu technik zwalczania przemocy miejskiej (News in Brief, 2014).

Misja EUPOL w Kinszasie oraz EUPOL w Kongu wykaza³y elastycznoœæ

wspó³pracy, g³ównie poprzez zachowanie ci¹g³oœci i spójnoœci dzia³añ. Dostrzegalna

by³a i jest kooperacja pomiêdzy misjami a pañstwami cz³onkowskimi Unii Europej-

skiej, takimi jak Wielka Brytania i Francja przy przygotowywaniu reformy policyjnej

i uczestnictwie w grupie refleksyjnej ds. reformy i reorganizacji policji narodowej
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Konga (Grupe mixte de réflexion sur la réformed le réorganisation de la Police natio-

nal congolise, GMRRR), odpowiadaj¹cej za przygotowanie przewodnika reformy oraz

ram prawa wewnêtrznego (Vircoulon, 2009, s. 255).

Podsumowanie

Omówione misje w Republice Demokratycznej Konga s¹ zharmonizowane i skoor-

dynowane pod wzglêdem dzia³añ i przekazywanych wartoœci. Koordynacjê dzia³añ wi-

daæ równie¿ we wspó³pracy z innymi partnerami operuj¹cymi na tym terenie, choæ

czêsto dochodzi do powielania zadania. Jest to wynik braku harmonizacji celów, strate-

gii i zadañ, jak równie¿ samodzielnego wdra¿ania programów policyjnych niektórych

pañstw cz³onkowskich UE, takich jak Wielka Brytania i Francja, które nie konsultuj¹

swoich zagadnieñ programowych z za³o¿eniami misji. Mimo tych niedoci¹gniêæ,

ogromny wysi³ek, jaki zosta³ w³o¿ony za pomoc¹ tych trzech misji, ilustruje wspom-

niane na samym pocz¹tku zrównowa¿one i metodyczne podejœcie Unii Europejskiej,

którego celem jest osi¹gniêcie za³o¿onych celów, a tak¿e przekazanie wiedzy technicz-

nej i praktycznej, a tym samym zeuropeizowanie obszaru bezpieczeñstwa za pomoc¹

elementów identyfikuj¹cych funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej pañstw cz³onkow-

skich, takich jak bazy danych czy biometryczne dowody to¿samoœci. Reasumuj¹c dotych-

czasowe efekty europeizacji w zakresie bezpieczeñstwa w Demokratycznej Republice

Konga nale¿y wymieniæ: wk³ady pieniê¿ne i rzeczowe, takie jak sprzêt do egzekwowa-

nia prawa, w tym broñ, amunicjê i inny ekwipunek, zrealizowanie licznych programów

szkoleniowych, maj¹cych na celu sprawniejsze dzia³anie policji, zarz¹dzanie finansa-

mi i zasobami ludzkimi, a tak¿e zwrócenie uwagi na takie tematy, jak równoœæ p³ci,

przemoc, wykorzystywanie seksualne. Zgodnie z europejskimi standardami, Unia Eu-

ropejska doradza³a i monitorowa³a wdra¿anie przepisów i zasad, co wp³ynê³o na wzmoc-

nienie stabilnoœci w strukturach policyjnych. Pod czujnym okiem doradców unijnych

wznowiona zosta³a dzia³alnoœæ szkó³, zapewniaj¹cych szkolenia dla policjantów, oraz

powo³ano nowe placówki. Niew¹tpliwym przejawem europejskiego wp³ywu sta³ siê

w obszarze wojskowym spis biometryczny, biometryczny dowód to¿samoœci, system in-

formatyczny oraz mechanizm zapewniaj¹cy wiêksz¹ przejrzystoœæ przep³ywu finansów.

We wrzeœniu tego roku, tj. 2014, mandat misji dobiega koñca, ale elementy europeizacji

pozostan¹. S¹ dowodem na to, ¿e Unia Europejska jest w stanie, za pomoc¹ swojej obec-

noœci, transferowaæ swoje standardy, wdra¿aæ je tam, gdzie wydawa³oby siê to niemo¿li-

we. To tylko œwiadczy o tym, ¿e zaanga¿owanie UE jest potrzebne, ¿e jej d¹¿enie do

bycia globalnym parterem jest s³uszne i konieczne. Czas jednak poka¿e, czy lokalne si³y

bêd¹ w stanie prawid³owo funkcjonowaæ, bez obecnoœci unijnych doradców.
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Streszczenie

Unia Europejska, jako aktor walcz¹cy z zagro¿eniami na skalê globaln¹, stara siê promowaæ

europejskie standardy ochrony praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, w tym równoœci p³ci,

oraz propagowanie zasad dobrego zarz¹dzania. Niew¹tpliwym instrumentem pozwalaj¹cym

Unii Europejskiej na bezpoœrednie zaanga¿owanie i przenoszenie europejskich wp³ywów jest

Wspólna Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony (WPBiO), wczeœniej znana, jako Europejska Poli-

tyka Bezpieczeñstwa i Obrony (EPBiO), której mocnym narzêdziem realizacji tego typu zjawisk

s¹ misje cywilne i operacje wojskowe o zró¿nicowanym charakterze. To w³aœnie za ich poœred-

nictwem, Unia Europejska mo¿e pozwoliæ sobie na wdra¿anie elementów europeizacji (top

down) na organy wymiaru bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci funkcjonuj¹cych w warunkach nie-

europejskich, na przenoszenie wartoœci, dzia³añ, schematów, najlepszych praktyk i doœwiad-

czeñ, które do tej pory by³y dla odbiorcy nieznane.

S³owa kluczowe: misje cywilne UE, wspólna polityka bezpieczeñstwa i Obrony, Unia Europejska
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Influence of Europeanisation processes in Africa on the example of the civil missions

of the European Union to the Democratic Republic of Congo

Summary

Combating global threats, the European Union is trying to promote European standards of

human rights and fundamental freedoms, including gender equality, and promote the principles

of good governance. An unquestionable instrument allowing the European Union’s direct in-

volvement and transfer of European influence is provided by the Common Security and Defence

Policy (CSDP), formerly known as European Security and Defence Policy (ESDP) and different

types of civilian missions and military operations. Missions are a good instrument to implement

the elements of (top-down) Europeanisation in law enforcement, security and justice bodies op-

erating out of Europe, and to transfer values, activities, patterns, best practices and experiences

that so far have been unknown to their current recipients.

Key words: civilian missions, Common Security and Defence Policy European Union
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