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Kryzys w Mali jako wyzwanie dla wspólnej polityki
zagranicznej, bezpieczeñstwa i obrony Unii Europejskiej
w latach 2012–2014

Wprowadzenie
Dzia³ania UE w obliczu trwaj¹cego w ostatnich latach kryzysu w Mali wyraŸnie
uwydatniaj¹ zarówno mo¿liwoœci, jak i granice unijnej zdolnoœci zarz¹dzania kryzysowego. W po³owie stycznia 2013 roku Francja rozpoczê³a interwencjê militarn¹ skierowan¹ przeciwko islamskim rebeliantom w pó³nocnym Mali, poszukuj¹c jednoczeœnie
politycznego rozwi¹zania konfliktu. Rebelia na pó³nocy i wojskowy zamach stanu na
po³udniu kraju w przeci¹gu pierwszych miesiêcy 2012 r. spowodowa³y, ¿e z jednej
z niewielu zachodnioafrykañskich, jak siê okaza³o pozornie stabilnej demokracji, Mali
sta³o siê nowym miêdzynarodowym wyzwaniem dla bezpieczeñstwa regionu. Zagro¿enie to potêguje wspó³wystêpowanie s³abo rozwiniêtej pañstwowoœci, wewnêtrznych
etnicznych, politycznych i spo³ecznych konfliktów, z jednej strony, oraz wykorzystanie
istniej¹cego rozproszenia przez inspirowanych islamem terrorystów, z drugiej strony.
W konsekwencji dotyka ono nie tylko danego kraju, ale rozprzestrzenia siê na pañstwa
Afryki Zachodniej, a szczególnie strefy Sahel. Poza pog³êbiaj¹cym siê kryzysem humanitarnym, pogarszanie siê sytuacji w du¿ym stopniu zagra¿a interesom europejskim,
czego przyk³adem jest wzmo¿ona fala uchodŸców, akty terroru, czy wzrost przestêpczoœci zorganizowanej.
Od 1999 r. Unia Europejska d¹¿y do rozwoju wojskowych i cywilnych komponentów Wspólnej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony, które maj¹ jej pozwoliæ na aktywne kszta³towanie procesów zwi¹zanych z zapobieganiem, zaprowadzaniem pokoju
i stabilizowaniem sytuacji kryzysowych, konfliktowych i pokonfliktowych. Temu celowi podporz¹dkowane zosta³y operacje zarz¹dzania kryzysowego o charakterze cywilnym, wojskowym i cywilno-wojskowym. Obecnie (stan na czerwiec 2015, EEAS,
2015a) w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony Unia Europejska realizuje 17 misji (w tym 11 to misje cywilne).
Europejska Strategia Bezpieczeñstwa z 2003 r. podkreœla koniecznoœæ zwiêkszenia
„aktywnoœci w d¹¿eniu do naszych celów strategicznych. Ma to zastosowanie do
ca³ego zakresu bêd¹cych w naszej dyspozycji instrumentów zarz¹dzania kryzysowego
i zapobiegania konfliktom, w tym do dzia³añ politycznych, dyplomatycznych, wojskowych i cywilnych, handlowych i rozwojowych. Konieczne s¹ aktywne polityki, by
przeciwdzia³aæ nowym dynamicznym zagro¿eniom. Musimy rozwin¹æ strategiczn¹
kulturê sprzyjaj¹c¹ wczesnej, szybkiej oraz, w koniecznych przypadkach, zdecydowanej interwencji” (Europejska Strategia Bezpieczeñstwa, 2003). Opracowana przez Eu-
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ropejsk¹ Agencjê Obrony w 2009 r. broszura analizuje wyzwania, którym Europa
w przysz³oœci bêdzie musia³a stawiæ czo³a i niezbêdny w zwi¹zku z tym rozwój unijnych zdolnoœci obronnych. Poniewa¿ „œwiat w 2025 r. bêdzie bardziej zró¿nicowany,
bardziej wspó³zale¿ny oraz coraz bardziej nierównomierny” (European Defence Agency, 2006; 2009, s. 20). I nawet w przypadku gdy Europa stanie siê mniej niezale¿na na
arenie miêdzynarodowej, „a bezpoœrednie s¹siedztwo bardziej problematyczne, interwencja militarna stanie siê tym bardziej kwesti¹ ostro¿n¹”. Tzw. „efekt CNN”1 bêdzie
potêgowa³ awersjê spo³eczeñstw do militarnego zaanga¿owania poza granicami kraju.
„Rz¹dy i spo³eczeñstwa w coraz wiêkszym stopniu skupione na bezpieczeñstwie wewnêtrznym i spo³ecznej spójnoœci bêd¹ bardziej niezdecydowane na podjêcie kontrowersyjnej interwencji zewnêtrznej, g³ównie w regionach, z których pochodzi najwiêksza
liczba migrantów. Rosn¹ca proliferacja zdolnoœci nuklearnych, biologicznych i chemicznych mo¿e jeszcze bardziej komplikowaæ koszty interwencji” (European Defence
Agency, 2009, s. 21). Nasilaj¹ce siê problemy z bezpieczeñstwem wewnêtrznym
wp³yn¹ na erozjê rozró¿nienia pomiêdzy tym co postrzegamy jako p³aszczyznê „obrony” a tym co rozumiane jest jako „bezpieczeñstwo” przez pañstwa cz³onkowskie (European Defence Agency, 2009, s. 21).

Uwarunkowania i ramy miêdzynarodowego zaanga¿owania w Mali
Konflikt w pó³nocnym Mali jest rezultatem dwóch ró¿nych, ale œciœle ze sob¹
powi¹zanych kryzysów: rywalizacji elit grup plemiennych, z których niektóre zawar³y
sojusz z uzbrojonymi ekstremistami oraz nieudolnoœci i bezradnoœci rz¹du w Bamako,
od kiedy w marcu 2012 ówczesny prezydent Amadou Toumani Touré zosta³ obalony
w wyniku przewrotu wojskowego. Napiêcia pomiêdzy osiad³¹ na po³udniu ludnoœci¹
Mali a Tuaregami, ludem nomadzkim zamieszkuj¹cym pó³nocn¹ czêœæ kraju siêgaj¹
uzyskania przez Mali niepodleg³oœci w 1960 r. Do ich eskalacji dochodzi³o na pocz¹tku
lat 90. i w latach 2006–2009. Tuaregowie, których liczebnoœæ w Mali siêga ok. 300 tys.,
posiadaj¹c odrêbn¹ kulturê opart¹ na matriarchacie, d¹¿¹ do secesji i utworzenia suwerennego pañstwa Azawad na terenie bogatego w z³o¿a surowcowe pó³nocnego Mali.
Ich liczebnoœæ – w Mali, Nigrze, Burkina Faso, Algierii i Libii – szacuje siê na oko³o
6 milionów osób. Powstania Tuaregów maj¹ce na celu uzyskanie terytorialnej i kulturowej niezale¿noœci mia³y miejsce w 1990, 2006 i ostatecznie w 2012 roku (Dickow,
2014). Sytuacja zaostrzy³a siê po wydarzeniach Arabskiej Wiosny i upadku re¿imu libijskiego w sierpniu 2011 r. Nap³yw dawnych najemników libijskich i skorumpowanie
malijskich elit rz¹dz¹cych2 (por. Lacher, Tull 2013; Crisis in Mali, 2014) pozwoli³y na
wzmocnienie znacznej czêœci separatystycznych i islamskich bojówek w regionie, skupionych w takich organizacjach, jak Al-Qaida Islamskiego Maghrebu (AQIM), jej
od³amu Ruchu na Rzecz Jednoœci i D¿ihadu w Afryce Zachodniej (MUJAO), Ansar
ad-Dine (Obroñcy Wiary) oraz Narodowym Ruchu Wyzwolenia Azawadu (MNLA).
1

Wp³yw przekazów medialnych na dzia³ania podejmowane przez decydentów politycznych.
Zamieszanie malijskich elit rz¹dowych w kryminaln¹ dzia³alnoœæ pozwoli³o na wzmocnienie
pozycji AQIM na pó³nocy Mali (przemyt narkotyków, porwania dla okupu).
2
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Ka¿da z tych grup mia³a swoje cele odnoœnie do terytorium Mali: MUJAO d¹¿y³o do
objêcia d¿ihadem nie tylko na Mali, ale ca³ej Zachodniej Afryki, AQIM zapowiada³o
wprowadzenie prawa islamskiego i wyzwolenie Malijczyków spod panowania francuskich kolonialistów.
Rosn¹ce niezadowolenie cz³onków malijskiej armii wobec polityki rz¹du w Bamako w obliczu rebelii doprowadzi³o w marcu 2012 r. do obalenia prezydenta Amadou
Toumani Toure. Wywo³any w ten sposób polityczny chaos pozwoli³ na przejêcie kontroli nad pó³nocnym Mali przez po³¹czone si³y MNLA i Ansar Dine oraz og³oszenie
6 kwietnia 2012 r. niepodleg³ego pañstwa Azawad i wprowadzenie szarijatu. Wojna domowa spowodowa³a ucieczkê setek tysiêcy Malijczyków z pó³nocy na po³udnie i do
krajów s¹siedzkich, zaostrzaj¹c regionalny kryzys ¿ywnoœciowy w spo³ecznoœciach
przyjmuj¹cych. Niestabilna sytuacja polityczna blokowa³a skuteczne dzia³ania regionalne i miêdzynarodowe przeciwko okupacji pó³nocy kraju. W styczniu 2013 r. militarna interwencja Francji powstrzyma³a ofensywê rebeliantów i pozwoli³a na odzyskanie
zajêtych regionów. W wyniku demokratycznych wyborów przeprowadzonych w lipcu
i sierpniu 2013 r. w drugiej turze prezydentem zosta³ Ibrahim Boubacar Keita. W dalszym ci¹gu jednak sytuacja w pó³nocnym Mali jest niestabilna, dochodzi do aktów
przemocy ze strony tuareskich rebeliantów i islamskich ekstremistów. Pomiêdzy 27 maja i 15 wrzeœnia 2014 r. si³y powstañcze przeprowadzi³y 27 ataków na personel i oddzia³y ONZ misji MINUSMA (Crisis in Mali, 2014). Od 2013 r. œmieræ ponios³o ponad
40 ¿o³nierzy misji (Deutsche Welle, 2015a). Prowadzone od lipca 2014 r. przez rz¹d
Algierii, Uniê Afrykañsk¹ (UA), ECOWAS i Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza
Generalnego ONZ ds. Mali negocjacje pokojowe pomiêdzy rz¹dem Bamako a tuareskimi rebeliantami doprowadzi³y do podpisania w dwóch turach 15 maja i 20 czerwca
2015 r. porozumienia pokojowego przez wszystkie strony (Deutsche Welle, 2015b).
Obejmuje ono uznanie rz¹du w Bamako oraz przyznanie wiêkszych praw pó³nocnemu
Mali. Niemniej decyduj¹ca dla jego powodzenia jest akceptacja wœród tuareskiej
spo³ecznoœci pó³nocnego Mali.
Mimo recesji spowodowanej wojn¹ domow¹, wed³ug danych Afrykañskiego Banku Rozwoju z 2015 r., od 2013 r. malijska gospodarka odnotowuje wzrost gospodarczy,
który w 2014 r. osi¹gn¹³ 5,8%, a w 2015 r. szacuje siê ¿e ma on osi¹gn¹æ 5,4%. Niemniej kryzys wp³yn¹³ na zwiêkszenie siê odsetka ludnoœci ¿yj¹cej w skrajnym ubóstwie z 41,7% w 2011 do 42,7% w 2012 r. W dalszym ci¹gu bardzo trudna jest sytuacja
ludnoœci na pó³nocy kraju. Ataki ekstremistów na pozycje stacjonowania malijskiej armii i miêdzynarodowych si³ pokojowych, a tak¿e walki pomiêdzy poszczególnymi bojówkami oraz nap³yw uchodŸców i przesiedlonych powracaj¹cych do domu zaostrzaj¹
istniej¹cy tam ju¿ kryzys ¿ywnoœciowy (pomocy ¿ywnoœciowej wymaga 1,7 mln osób,
w tym 260 tys. pilnie). Nap³yw uchodŸców jest równie¿ konsekwencj¹ kryzysu w Republice Œrodkowej Afryki, w wyniku którego ponad 200 osób ubiega³o siê o azyl
w Mali, w tym 190 uzyska³o status uchodŸcy (UNHCR Mali, 2015). Mali wed³ug rankingu Fund of Peace z 2014 r. znajduje siê na 36. pozycji w gronie pañstw o bardzo wysokich obawach zwi¹zanych z niestabilnoœci¹. W klasyfikacji pañstw wed³ug wskaŸnika
rozwoju spo³ecznego HDI (Human Development Index) w 2013 r. Mali zajmowa³a 176
miejsce wœród 187 ujêtych w niej pañstw. Oko³o 3/4 Malijczyków utrzymuje siê za
niespe³na 2 dolary dziennie. W odpowiedzi na zaostrzaj¹c¹ siê sytuacjê w 2014 r.
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spo³ecznoœæ miêdzynarodowa opracowa³a strategiczny plan pomocy humanitarnej,
zak³adaj¹cy wsparcie w wielkoœci 481 mln USD (Mali, 2015).
Eskaluj¹ca w styczniu 2012 r. sytuacja w Mali wprawdzie znalaz³a siê w centrum
zainteresowania spo³ecznoœci miêdzynarodowej w po³owie tego roku (ONZ, UE,
NATO, Wspólnoty Gospodarczej Pañstw Afryki Zachodniej (ECOWAS), Unii Afrykañskiej), niemniej wojskowy zamach stanu w marcu utrudni³ i od³o¿y³ w czasie planowane œrodki zaradcze. Intensywne wysi³ki mediacyjne prowadzone przez Wspólnotê
Gospodarcz¹ Pañstw Afryki Zachodniej pozwoli³y na powrót w kwietniu tymczasowego rz¹du wraz z prezydentem Dioncounda Traoré. Miêdzynarodowa interwencja przewidywa³a opracowanie tzw. mapy drogowej oraz równoleg³e funkcjonowanie w ramach
mandatu Rady Bezpieczeñstwa wojskowej misji wsparcia ECOWAS oraz unijnej misji
szkoleniowej (z wy³¹czeniem udzia³u w dzia³aniach zbrojnych). Dopiero po zaplanowanym na wrzesieñ 2013 r. uruchomieniu tych œrodków, zamierzano podj¹æ kroki do
odzyskania pó³nocnego Mali.
Ramy interwencji stanowi³y rezolucje Rady Bezpieczeñstwa ONZ nr 2071 z 12 paŸdziernika 2012 r. oraz nr 2085 z 20 grudnia 2012 r. Rezolucja 2071 wzywa³a do „wprowadzania tak szybko jak to mo¿liwe skoordynowanej pomocy, szkoleñ i budowania
zdolnoœci wspieraj¹cych armiê i si³y bezpieczeñstwa w Mali” (UN Security Council,
2012a). Rezolucja 2085 dawa³a mandat dla interwencji AFSIMA (UN Security Council, 2012b). Stwierdzono, ¿e sytuacja w Mali stanowi zagro¿enie dla miêdzynarodowego pokoju i wymaga podjêcia œrodków przewidzianych w rozdziale VII Karty NZ.
Wobec zaostrzaj¹cej siê sytuacji i ofensywy ekstremistów i terrorystów w po³udniowo-zachodnim Mali rezolucja 2085 RB podkreœla³a koniecznoœæ obrony przed rosn¹cym zagro¿eniem terrorystycznym w Mali. Mandat ONZ zawiera³ komponent
militarny – walka z islamistami, humanitarny – ochrona uchodŸców oraz polityczny
– przywrócenie w kraju konstytucyjnych rz¹dów prawa. Przewidywano podjêcie
dzia³añ w dwóch etapach:
1) ustanowienie w Mali na jesieni 2013 r. misji wojskowej ECOWAS pod afrykañskim
dowództwem z udzia³em krajów zachodniej Afryki, takich jak Benin, Burkina
Faso, Ghana, Gwinea, Niger, Nigeria i Togo (AFSIMA Afican-led International
Support Mission in Mali), której zadaniem by³o przywrócenie zdolnoœci do obrony
i utrzymania bezpieczeñstwa malijskim si³om zbrojnym, wsparcie Mali w odzyskiwaniu terytorialnej kontroli na pó³nocy i pomoc malijskim w³adzom w ich przejêciu
odpowiedzialnoœci za ochronê ludnoœci cywilnej. A tak¿e zaanga¿owanie UE w budowê, szkolenie i wyposa¿enie armii malijskiej (Rada UE 2012);
2) odzyskanie okupowanego terytorium i przywrócenie go rz¹dowi w Bamako przez
przygotowan¹ armiê malijsk¹ wspart¹ przez misjê AFSIMA.
Odleg³a w czasie reakcja spo³ecznoœci miêdzynarodowej pozwoli³a ekstremistom
na przejêcie kontroli nad dalszymi czêœciami pó³nocnego Mali. Brak rezultatów rozpoczêtego pod parasolem ECOWAS procesu mediacyjnego oraz s³aboœæ malijskiej armii
przes¹dzi³ o koniecznoœci natychmiastowego wys³ania misji AFSIMA3, która jednak
3
6000 ¿o³nierzy z co najmniej 8 zachodnioafrykañskich pañstw: Beninu, Burkina Faso, Ghany,
Gwinei, Nigru, Nigerii, Senegalu i Togo. W³¹czy³ siê równie¿ Czad, jako jedyne pañstwo niebêd¹ce
cz³onkiem ECOWAS, postawi³ do dyspozycji najwiêkszy kontyngent 2000 ¿o³nierzy. Mauretania
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nie by³a w stanie samodzielnie wype³niæ swojego mandatu. Wobec bezpoœredniego zagro¿enia stolicy Bamako przez bojówki AQMI (Al. Qaida Islamskiego Maghrebu)
i MNLA (Ruch na Rzecz Utworzenia Azawadu) prezydent Traoré poprosi³ Francjê
o interwencjê. Podobnie jak pañstwa Afryki Zachodniej, Francja obawia³a siê, ¿e kontrolowane przez islamistów terytorium stanie siê oœrodkiem radykalnych ekstremistów
i jednoczeœnie transnarodowej przestêpczoœci zorganizowanej, zagro¿eniem dla ju¿
kruchej stabilnoœci regionalnej, w bezpoœrednim s¹siedztwie Europy.
11 stycznia 2013 r. Francja rozpoczê³a w Mali wojskow¹ operacjê Serval. Wspar³y
j¹ oddzia³y z Czadu, które wkroczy³y do Mali 17 stycznia. Dziêki swoim wp³ywom ze
sprzeda¿y ropy Czad nale¿y do najlepiej uzbrojonych pañstw w regionie. Prezydent
tego kraju Idriss Déby naciska³ na interwencjê wojskow¹, by zapobiec rozprzestrzenieniu siê islamskich si³ w regionie Sahel. Pomiêdzy 26 a 30 stycznia francuska kampania
lotnicza wypar³a ekstremistów z Timbuktu, Kidal i Gao. Odzyskano kontrolê nad
pó³nocnym Mali. W Gao pozostawiono licz¹c¹ 1000 ¿o³nierzy grupê bojow¹ wojsk
francuskich. Dla wzmocnienia bezpieczeñstwa ca³ego Sahelu 1 sierpnia 2014 r. Francja
rozpoczê³a misjê wojskow¹ pod kryptonimem Barkhane. W przeciwieñstwie do operacji Serval francuscy ¿o³nierze zostali rozmieszczeni na terenie piêciu pañstw: Burkina
Faso, Czadu, Mali, Mauretanii i Nigru. Misja ma pomóc miejscowym w³adzom i si³om
bezpieczeñstwa w walce z grupami terrorystycznymi oraz zapobiec wzrostowi si³ islamskich ekstremistów w pó³nocnej Afryce. Sta³a siedziba misji zosta³a ustanowiona
w stolicy Czadu N’Djamena (Crisis in Mali, 2015).
Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeñstwa 2100 z 25 kwietnia 2013 r. (UN Security
Council, 2013) powo³ana zosta³a Integracyjno-Stabilizacyjna Misja Narodów Zjednoczonych w Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in
Mali, MINUSMA), której znaczn¹ czêœæ tworzy³y oddzia³y ECOWAS wczeœniej
wspieraj¹ce francusk¹ interwencjê (Crisis in Mali, 2015). Docelowo jej liczebnoœæ
mia³a osi¹gn¹æ 11 200 ¿o³nierzy i 1440 policjantów. Od 1 lipca 2013 r. MINUSMA zabezpiecza pó³nocne Mali, jest odpowiedzialna za ochronê cywili „w przypadku bezpoœredniego zagro¿enia przemoc¹ fizyczn¹”, wobec „potrzeb ofiar przemocy seksualnej
i o pod³o¿u p³ciowym w konfliktach zbrojnych” i ma za zadnie monitorowaæ sytuacjê,
kontrolowaæ i informowaæ RB o jakichkolwiek naruszeniach praw cz³owieka i miêdzynarodowego prawa humanitarnego. 24 czerwca 2014 r. RB przyjê³a rezolucjê 2164,
która przed³u¿a³a mandat MINUSMy o rok, a tak¿e wyposa¿a³a w wiêksze kompetencje Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ w Mali (UN Security
Council, 2014). Po podpisaniu 13 czerwca 2013 r. porozumienia miêdzy rz¹dem centralnym a MNLA i Wysok¹ Rad¹ Jednoœci Azawadu, 28 lipca 2013 r. przeprowadzona
zosta³a pierwsza tura wyborów prezydenckich. W drugiej turze 11 sierpnia zwyciê¿y³
by³y premier Ibrahim Boubacar Keïta, zaprzysiê¿ony na prezydenta 4 wrzeœnia. Formalnie Mali rozpoczê³o proces normalizacji – do zadañ nowych w³adz nale¿a³o wypracowanie porozumienia pomiêdzy po³udniem i pó³noc¹, reforma si³ bezpieczeñstwa,
walka z bied¹ i bezrobociem, rozbudowa infrastruktury.
i Algieria odmówi³y udzia³u w misji z obawy przed przeniesieniem siê konfliktu na ich terytorium.
W Mauretanii ponadto przewa¿a³o przeœwiadczenie, ¿e jest to ofensywa czarnych ¿o³nierzy z Mali
i zachodniej Afryki przeciwko bia³ym grupom ludnoœci w pó³nocnym Mali.
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Ramy polityki Unii Europejskiej wobec Mali
Afryka, zw³aszcza Subsaharyjska, jest drugim po Pó³wyspie Ba³kañskim obszarem
szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej, zarówno jako adresat unijnej pomocy rozwojowej i humanitarnej, jak i dzia³añ w zakresie reagowania kryzysowego.
G³ównie z inicjatywy Francji4, UE prowadzi³a i prowadzi w Afryce misje wojskowe: w 2003 r. Artemis DR Kongo; 2006 EUFOR DR Kongo, 2008–2009 EUFOR Czad
i Republika Œrodkowej Afryki, EUFOR Republika Œrodkowej Afryki (2014), obecnie
trwaj¹ EUTM Somalia (od 2010), EUMAM Republika Œrodkowej Afryki (od 2015),
EU NAFVOR ATALANTA (od 2008), EUTM Mali (od 2013) (stan na czerwiec 2015,
EEAS, 2015). Podobnie cywilne operacje reagowania kryzysowego prowadzone by³y
lub s¹ w Demokratycznej Republice Kongo, Sudanie i Somalii, Gwinei-Bissau, Libii,
Nigrze i Mali (EEAS, 2015).
W zwi¹zku ze swoim po³o¿eniem w sercu regionu Sahel Mali jest czêœci¹ przyjêtej
w 2011 r. Strategii bezpieczeñstwa i rozwoju Sahel. Wyznacza ona cztery strategiczne
kierunki dzia³ania UE: 1) rozwój, dobre rz¹dy, rozwi¹zywanie konfliktów wewnêtrznych; 2) wspó³praca polityczna i dyplomatyczna; 3) bezpieczeñstwo i pañstwo prawa;
4) walka z ekstremizmem i radykalizacj¹ prowadz¹c¹ do przemocy. Strategia ta obejmuje równie¿ Niger i Mauretaniê, ma na celu wsparcie wysi³ków tych pañstw na rzecz
rozwoju gospodarczego, pomagaj¹c im w kreowaniu bezpiecznego œrodowiska. Temu
jednemu z najbiedniejszych regionów œwiata, borykaj¹cemu siê z ubóstwem, zmianami
klimatu, kryzysem ¿ywnoœciowym, dynamicznym wzrostem ludnoœci, niestabilnymi
rz¹dami, korupcj¹, podwy¿szon¹ podatnoœci¹ na zagro¿enia zwi¹zane z radykalnym
ekstremizmem, nielegalnym handlem i terroryzmem, przypisuje siê szczególne znaczenie ze wzglêdu na po³o¿enie na granicy pomiêdzy œwiatem arabskim a Afryk¹ Subsaharyjsk¹. Jak podkreœla strategia „problemy dotykaj¹ce Sahelu nie tylko oddzia³uj¹
na lokaln¹ ludnoœæ, ale maj¹ rosn¹cy wp³yw na interesy europejskich obywateli”
(EEAS, 2011). Eksponuje wspó³zale¿noœæ pomiêdzy bezpieczeñstwem a rozwojem,
wp³yw dysfunkcyjnych rz¹dów na stabilnoœæ regionu i zdolnoœæ do przezwyciê¿ania
nasilaj¹cych siê zagro¿eñ ubóstwa i braku bezpieczeñstwa. „Ubóstwo kreuje nieod³¹cznie niestabilnoœæ, która mo¿e mieæ wp³yw na niekontrolowane fale migracji”
(EEAS, 2011). Szczególnie aktywnoœæ AQIM, którego „sanktuarium” sta³o siê pó³nocne Mali, skierowane jest przeciwko interesom Zachodu. Tym samym eskalacja kryzysu

4
W przeciwieñstwie do innych mocarstw kolonialnych, jak Wielka Brytania, Belgia czy Portugalia, Francja nigdy nie wycofa³a siê militarnie z Afryki na po³udnie od Sahary. Po tym jak francuskie
kolonie na pocz¹tku lat 60. odzyska³y niepodleg³oœæ wci¹¿ anga¿owa³a siê w rozwi¹zywanie miejscowych konfliktów. Jednoczeœnie Pary¿ wspiera³ najczêœciej autorytarne re¿imy zarówno przed atakami z zewn¹trz, jak i wewnêtrznymi przeciwnikami, utrzymuj¹c tym samym w³adzê. W latach 90.
rola Francji jako „¿andarma Afryki” zosta³a zachwiana. W latach przed ruandyjskim ludobójstwem
z 1994 r. Francja wspiera³a re¿im Hutu. Dokonane po morderstwie prezydenta Habyarimanasa
w 1994 r. przez bojówki Hutu masowe morderstwa cz³onków grupy Tutsi (zabito ok. 800 tys. osób)
wywo³a³y miêdzynarodow¹ falê krytyki i zarzut wspó³odpowiedzialnoœci wobec Francji. Po tym incydencie Pary¿ utrzymywa³ dystans wobec militarnego zaanga¿owania siê na kontynencie afrykañskim do czasu trwaj¹cej od 2002 r. interwencji francuskich wojsk na Wybrze¿u Koœci S³oniowej
w ramach operacji Licorne „jednoro¿ec”.
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w tym kraju wywo³a³a zwiêkszone obawy co do bezpieczeñstwa ca³ego regionu Sahel
(EEAS, 2011).
Mali jest wa¿nym partnerem UE w Afryce Zachodniej, ju¿ od 1958 r. Wspólnoty
mia³y tam swoje przedstawicielstwo. Do najwa¿niejszych przes³anek unijnego zaanga¿owania nale¿¹ zagro¿enie terroryzmem i destabilizacja regionu Sahel. Tym samym realizowane jest ono na p³aszczyŸnie politycznej, bezpieczeñstwa, pomocy rozwojowej
i humanitarnej. W konkluzjach Rady UE w sprawie Mali z 10 grudnia 2012 r. zatwierdzi³a ustanowienie na zaproszenie rz¹du Mali i w ramach mandatu ONZ szkoleniowej
misji wojskowej w ramach WPBiO, jako jednego z elementów „wszechstronnego podejœcia” UE w ca³ym regionie (Rada UE, 2012). Jej celem mia³a byæ poprawa efektywnoœci operacyjnej malijskich si³ zbrojnych, z naciskiem na poszanowanie przez nie
praworz¹dnoœci i miêdzynarodowych standardów prawa humanitarnego, ochrony ludnoœci cywilnej i praw cz³owieka. Na mocy decyzji Rady UE z 18 stycznia 2013 r. uruchomiona zosta³a wojskowa misja szkoleniowa EUTM Mali, z wy³¹czeniem udzia³u
w dzia³aniach bojowych. Jej mandat obejmowa³ wsparcie malijskich w³adz w: przywróceniu konstytucyjnego i demokratycznego porz¹dku oraz wdro¿enie mapy drogowej
(m.in. przeprowadzenie demokratycznych wyborów), odzyskanie pe³nej kontroli w³adz
nad ca³ym terytorium oraz zneutralizowanie zagro¿enia przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ i terroryzmem. Pocz¹tkowo zosta³a ona uruchomiona na 15 miesiêcy, 15 kwietnia
2014 r. Rada do Spraw Zagranicznych przed³u¿y³a jej mandat o 24 miesi¹ce do 18 maja
2016 r. W misji uczestnicz¹ 24 pañstwa (22 kraje UE)5 W jej sk³ad wchodzi ok. 200
instruktorów, zatrudnionych w obozie szkoleniowym w Koulikoro, a tak¿e si³y wsparcia
i bezpieczeñstwa ³¹cznie 439 osób. Koszt przed³u¿onego mandatu misji to 27,7 mln euro
(EEAS, 2015b). Jest on finansowany z wk³adów pañstw cz³onkowskich oraz za poœrednictwem mechanizmu ATHENA6. Zadaniem EUTM Mali jest przeszkolenie malijskich ¿o³nierzy, tak by byli w stanie skutecznie przywróciæ stabilnoœæ w kraju. Nacisk
po³o¿ny jest na szkolenie operacyjne, dowodzenie i kontrolê, ³añcuch logistyczny i zasoby kadrowe. Szkolone na po³udniu kraju z zakresu budowania zdolnoœci malijskie
oddzia³y stacjonuj¹ nastêpnie przez okres co najmniej szeœciu miesiêcy na pó³nocy.
Jednak¿e utrzymuj¹cym siê problemem, niepozwalaj¹cym na w pe³ni autonomiczne
i niezale¿ne dzia³anie, jest m.in.: brak œrodków ³¹cznoœci, sprzêtu chroni¹cego przed
minami, karetek pogotowia, zbiorników na wodê, cystern paliwowych, zabezpieczenia
podstawowych potrzeb (zakwaterowania, ¿ywnoœci, wsparcia medycznego). W zwi¹zku z powy¿szym UE zapowiedzia³a prace nad poszukiwaniem bardziej d³ugofalowego
rozwi¹zania, pozwalaj¹cego na uzupe³nienie luk i potrzeb w zakresie szkoleñ i sprzêtu
(Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeñstwa, 2015).
5
Austria, Belgia, Bu³garia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Wêgry, Irlandia, W³ochy, Litwa, £otwa, Luxemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, S³owenia, Hiszpania,
Szwecja i Wielka Brytania + Czarnogóra i Serbia.
6
Art. 41 TUE okreœla zasady finansowania operacji UE w zakresie zarz¹dzania kryzysami cywilno-wojskowymi. Wydatki na dzia³ania maj¹ce wp³yw na kwestie wojskowe i obronne nie s¹ pokrywane z bud¿etu UE. 27 marca 2015 r. ustanowiono mechanizm zarz¹dzania finansowaniem
wspólnych kosztów operacji UE maj¹cych wp³yw na kwestie wojskowe i obronne ATHENA, do którego wnosz¹ wk³ad wszystkie pañstwa cz³onkowskie, za wyj¹tkiem Danii.
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Na spotkaniu 15 kwietnia 2014 r. ministrowie spraw zagranicznych pañstw cz³onkowskich UE postanowili rozpocz¹æ misjê cywiln¹ EUCAP Sahel Mali, która ³¹czy
szkolenia i doradztwo strategiczne oraz restrukturyzacjê malijskiej policji, ¿andarmerii
i gwardii narodowej. Jej zadaniem jest wsparcie w³adz malijskich w przywróceniu
porz¹dku konstytucyjnego i demokratycznego, a tak¿e zapewnieniu warunków dla zaprowadzenia trwa³ego pokoju oraz wprowadzeniu efektywnej w³adzy administracyjnej. Pomoc we wdra¿aniu reformy bezpieczeñstwa ma m.in. s³u¿yæ wzmocnieniu roli
organów s¹dowych i administracyjnych w zarz¹dzaniu i nadzorze malijskich si³ bezpieczeñstwa wewnêtrznego oraz u³atwiæ ich rozmieszczanie na pó³nocy kraju. Na
mocy decyzji Rady UE z 19 stycznia 2015 r. misja uruchomiona zosta³a 15 stycznia
2015 r. na okres 24 miesiêcy (styczeñ 2015–styczeñ 2017). Na wydatki zwi¹zane
z EUCAP Sahel Mali w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r. przewidziano 5,5 mln euro, natomiast na okres od 15 stycznia 2015 do 14 stycznia 2016 r.
– 11,4 mln euro. W sk³ad unijnego personelu wchodzi 80 osób z 13 pañstw cz³onkowskich (EEAS 2015b).
Podpisane 15 maja i 20 czerwca 2015 r. porozumienie pokojowe dotycz¹ce Mali
Unia Europejska uzna³a za „fundamentalne […] dla przywrócenia pokoju, stabilnoœci
i bezpieczeñstwa, poprawienia warunków ¿ycia ludnoœci oraz odbudowy wzajemnego
zaufania, które pomo¿e w procesie pojednania narodowego” (Rada UE, 2015b). Niemniej istotne jest „bezwarunkowe i trwa³e przestrzeganie” zawieszenia broni. Pañstwa
cz³onkowskie pokreœli³y „kompleksowe podejœcie do u³atwiania dzia³añ na rzecz pokoju, bezpieczeñstwa i rozwoju w Mali”. Z jednej strony wa¿n¹ rolê we wspieraniu reformy malijskiego sektora bezpieczeñstwa pe³ni¹ dwie prowadzone w ramach WPBiO
misje EUTM Mali i EUCAP Sahel Mali. Z drugiej strony odbudowie pañstwa s³u¿¹
œrodki przeznaczone na wspólne programowanie w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju i Instrumentu na rzecz Stabilnoœci i Pokoju (Rada UE, 2015a, 2015b).
Jednoczeœnie akcentuje siê znaczenie regionalnego wymiaru w zapewnianiu bezpieczeñstwa i dobrobytu w Mali oraz œcis³ej wspó³pracy ze wszystkimi pañstwami regionu
Sahel i regionalnymi organizacjami.
Unia Europejska jest najwiêkszym donatorem pomocy rozwojowej dla Mali. Na
konferencji w sprawie pomocy rozwojowej w Brukseli 15 maja 2013 r. miêdzynarodowa spo³ecznoœæ donatorów zapowiedzia³a wsparcie w wysokoœci 3,2 mld euro (w tym
1,28 mld to pomoc UE). Celem unijnego zaanga¿owania jest pomoc w³adzom malijskim w konsolidacji pokoju i bezpieczeñstwa oraz w szerszej perspektywie w rozwi¹zaniu kryzysu w regionie Sahel w œcis³ej wspó³pracy z innymi regionalnymi
i miêdzynarodowymi podmiotami.
W 2013 r. UE przyzna³a Mali wsparcie w wysokoœci 327 mln euro i 124,6 mln euro
ze œrodków 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFD). W okresie 2014–2020
w ramach 11. edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju Mali ma otrzymaæ ³¹cznie
615 mln (EUROPAID, 2015) Œrodki otrzymane w ramach 10. edycji Europejskiego
Funduszu Rozwoju (2008–2013) mia³y na celu zainicjowanie wzrostu gospodarczego
i redukcjê ubóstwa. Do innych priorytetowych obszarów zaliczono: proces decentralizacji rz¹dów, politykê migracyjn¹ oraz rozwój gospodarczy pó³nocy kraju i delty
Nigru. Programy rozwojowe, które UE finansuje w Mali koncentruj¹ siê na: zaspokojeniu niezbêdnych potrzeb humanitarnych, przywróceniu podstawowych us³ug, stabiliza-
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cji, wprowadzeniu skutecznej administracji i rz¹dów prawa oraz tym samym stworzeniu
podstaw dla d³ugofalowego rozwoju. Projekty te realizowane by³y w ramach Planu Odbudowy Mali na lata 2013–2014, w zwi¹zku z tym zwiêkszone zosta³y œrodki z 10. EFD
z 533 mln do 728 mln euro (EUROPAID, 2015).
W 2013 r. œrodki na wsparcie ró¿nych sektorów wynios³y 208 mln euro. Wyp³acona
zosta³a pierwsza transza w obszarze budowy pañstwowoœci (90 mln euro z 225 mln
euro) na wsparcie rz¹dów i pañstwowej stabilnoœci i na rzecz wyborów (17 mln).
468 mln euro przeznaczono na liczne projekty w zakresie dostêpu co czystej wody
i sanitariów (30 mln euro), nawadniania i bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego (27,7 mln).
Unijne wsparcie mia³o pozwoliæ na stopniowe przechodzenie od pomocy humanitarnej
do stwarzania mo¿liwoœci rozwojowych w dziedzinach zdrowia, wody, szkolnego
do¿ywiania7 i bezpieczeñstwa (23 mln euro). Inne projekty rozpoczête w 2013 r. i kontynuowane w 2014 r. obejmowa³y reformê wymiaru sprawiedliwoœci (12 mln euro)
prewencjê konfliktow¹ i pojednanie (5 mln euro), ukoñczenie budowy g³ównej drogi
pomiêdzy Niono i Timbuktu (32 mln euro) oraz wspó³pracê techniczn¹ (4 mln euro)
(EUROPAID, 2015)
Komisja Europejska wspiera ponadto misjê AFSIMA w ramach Instrumentu na
rzecz Pokoju w Afryce (50 mln euro)8, proces pojednania miêdzy pó³noc¹ i po³udniem
(22 mln euro), wyasygnowa³a równie¿ 54 mln euro na doraŸne i nag³e potrzeby, 3 mln euro
na misjê monitoruj¹c¹ przebieg wyborów, a tak¿e 600 tys. euro na promocjê praw
cz³owieka (EUROPAID, 2015). Od pocz¹tku kryzysu w 2012 r. Komisja Europejska
przekaza³a do Mali pomoc humanitarn¹ o wartoœci 184 mln euro, ³¹cznie z 23 mln w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju na dostêp do podstawowych us³ug jak s³u¿ba
zdrowia, woda, edukacja oraz pomoc ¿ywnoœciowa dla pó³nocnych terenów Mali (stan
na luty 2015, Eropean Comission, 2015). Natomiast pomoc humanitarna pañstw cz³onkowskich od 2013 r. wynios³a kolejne 128,6 mln euro. W 2013 r. Dyrekcja Generalna
ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludnoœci (ECHO) KE przeznaczy³a 42 mln euro
na wsparcie ofiar konfliktu w Mali i w krajach s¹siednich. ECHO anga¿uje siê w inicjatywy zapewniaj¹ce mieszkañcom pó³nocnego Mali dostêp do bezp³atnej i wykwalifikowanej s³u¿by zdrowia. Szacuje siê, ¿e 230 tys. Malijczyków pozostaje wysiedlonych,
wœród nich 143,5 tys. to uchodŸcy do innych krajów, natomiast 86 tys. osoby przesiedlone wewn¹trz kraju (European Comission, 2015; EUROPAID, 2015). ECHO wspiera
7

5 mln euro dyrekcja ECHO przeznaczy³a na kampaniê „Powrót do szko³y”, któr¹ objêto ponad
200 tys. dzieci w regionach Gao, Timbuktu i Kidal, zapewniaj¹c regularne szkolne posi³ki dla 114 tys.
uczniów.
8
Analizuj¹c ewolucjê europejskiej polityki rozwojowej w kierunku wiêkszej harmonizacji sfer
rozwoju i bezpieczeñstwa nale¿y zwróciæ uwagê na szczególny jej instrument, jakim jest Instrument
na rzecz pokoju w Afryce (African Peace Facility – APF), którego finasowanie wspierane jest z EFR.
W ten sposób UE wykorzystuje œrodki rozwojowe na podniesienie zdolnoœci afrykañskich krajów do
prowadzenia operacji pokojowych pod auspicjami Unii Afrykañskiej, co poci¹ga za sob¹ mo¿liwoœæ
finansowania u¿ycia afrykañskich si³ pokojowych. Pomoc¹ mog¹ byæ pokryte m.in. koszty ich utrzymania w kraju zaanga¿owania, rozbudowa zdolnoœci, jednak¿e z wy³¹czeniem wydatków na cele
wojskowe i zbrojeniowe. Jednak¿e kontrowersje wœród pañstw cz³onkowskich budzi kwestia relatywizacji œrodków pomocowych w tym kontekœcie. Dlatego te¿ sugeruje siê by w przysz³oœci takie
dzia³ania by³y przedmiotem finansowania z bud¿etu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa UE.
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koordynacjê akcji humanitarnej i Lotniczej Pomocy Humanitarnej Narodów Zjednoczonych (UNHAS). Uzupe³niaj¹c dzia³ania UNHAS samoloty ECHO dostarcza³y pomoc do pó³nocnych regionów Mali w styczniu 2014 r. Pomoc zosta³a utrzymana dla
uchodŸców w obozach w Mauretanii, Nigrze i Burkina Faso (¿ywnoœæ, produkty nie¿ywnoœciowe, woda, opieka zdrowotna). W 2014 r. ECHO przeznaczy³a ponad 11 mln
euro na leczenie ostrego niedo¿ywienia, w rezultacie o po³owê zmniejszy³a siê umieralnoœæ dzieci w porównaniu z rokiem 2012 (Eropean Comission, 2015).

Konkluzje
Kryzys w Mali jest konsekwencj¹ eskalacji narastaj¹cego, d³ugotrwa³ego konfliktu
w tym kraju. Ju¿ w 2002 r. Departament Stanu USA ostrzega³, ¿e kraj staje siê
„po¿ywk¹” dla radykalnych ekstremistów (Lasconjarias, 2013). Natomiast interwencja
w Mali i zaanga¿owanie spo³ecznoœci miêdzynarodowej rysuje widmo kolejnego
Afganistanu.
Dzia³ania Unii Europejskiej wyznacza powi¹zanie „bezpieczeñstwa z rozwojem”
jako kluczowej zasady kompleksowego podejœcia UE w zakresie konfliktów i kryzysów zewnêtrznych. Bowiem tylko rozwój i eliminacja ubóstwa umo¿liwia trwa³y pokój.
Zatem „tworzenie i wzmacnianie warunków politycznych, spo³ecznych i gospodarczych dla stabilnoœci ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeñstwa kraju i jest warunkiem wstêpnym dla jego rozwoju” (Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa, 2015, s. 3). Reakcja na malijski
kryzys odpowiada³a unijnej koncepcji zarz¹dzania kryzysami za pomoc¹ zró¿nicowanych instrumentów i zdolnoœci. Z jednej strony zmobilizowane zosta³y cywilne zasoby do opanowywania kryzysów oraz wojskowe wsparcie dla szkolenia malijskich si³
bezpieczeñstwa. Z drugiej strony dla przezwyciê¿enia kryzysu w Mali wzmocniona
zosta³a wspó³praca z Uni¹ Afrykañsk¹ i w szczególnoœci pañstwami cz³onkowskimi
ECOWAS, a tak¿e z ONZ. Jednoczeœnie wykluczono jakikolwiek udzia³ ¿o³nierzy UE
w walkach, nie mówi¹c o wykorzystaniu unijnych Grup Bojowych.
Na zagro¿enie, ¿e Mali stanie kolejn¹ „now¹ twierdz¹ terrorystów”, czy „drugim
Afganistanem”, jak stwierdzi³ niemiecki minister wspó³pracy rozwojowej Dirk Niebel
(N-TV, 2012; Spiegel, 2012), UE nie by³a przygotowana w ramach swojego zarz¹dzania kryzysowego. Maj¹c na uwadze brak mo¿liwoœci osi¹gniêcia konsensusu dla wykorzystania wieloaspektowych instrumentów cywilnych i wojskowych wobec tego
typu wyzwañ, ograniczone dzia³anie nara¿one jest na du¿e ryzyko pora¿ki w obliczu
przeciwnika gotowego na wszystko.
Francja podjê³a inicjatywê niezale¿nie od zaanga¿owania innych pañstw UE czy
NATO, zdaj¹c sobie sprawê ¿e bez militarnej interwencji d³ugofalowe instrumenty
przewidziane w unijnej mapie drogowej dla Mali skazane s¹ na pora¿kê. Mimo przeœwiadczenia o zasadnoœci francuskiej interwencji nie podjêto decyzji o u¿yciu si³ szybkiego reagowania NATO czy Grup Bojowych UE.
WypowiedŸ Sekretarza Generalnego NATO Andersa F. Rasmussena z 18 stycznia
2013 r. w wywiadzie dla Euronews „nie widzê ¿adnej roli NATO w Mali”, a tak¿e decyzja nadzwyczajnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE z 17 stycznia
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2013 r. w sprawie przyœpieszenia planowanej od po³owy 2012 r., zaakceptowanej
w grudniu misji szkoleniowej pokazuj¹ rozdŸwiêk miêdzy polityczno-deklaracyjnym
wsparciem francuskiej akcji. Wprowadzona formu³a, ¿e rozwi¹zanie kryzysu w Mali
ma mieæ charakter polityczny a nie militarny, sprawia ¿e powstaje sprzecznoœæ. Choæ
nie ma nic bardziej politycznego w rozwi¹zaniu sytuacji kryzysowej ni¿ u¿ycie œrodków wojskowych, jak zauwa¿y³ ju¿ C. v. Clausewitz.
Zatem wyzwanie wi¹¿e siê z podjêciem politycznej decyzji, czy dla uzasadnionego
celu, jakim by³o w tym przypadku niedopuszczenie do powstania kolejnej „twierdzy
terrorystów”, UE wykorzysta nie tylko cywilne instrumenty reagowania kryzysowego,
ale równie¿ bêdzie gotowa do militarnej interwencji dla uzyskania politycznego rezultatu. W obliczu przysz³ych konfliktów i kryzysów taka decyzja wydaje siê kluczowa,
zw³aszcza jeœli prowadzenie dalszych dzia³añ politycznych staje siê iluzoryczne, tak
jak mia³o to miejsce w przypadku zagro¿enia przejêcia kontroli nad ca³ym Mali.
ONZ, UE i NATO uznaj¹c kryzys w Mali za „bezpoœrednie zagro¿enie miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa”, a tym samym koniecznoœæ reakcji na rosn¹ce
terrorystyczne zagro¿enie zarówno w Mali, jak i z Mali, powinny – a zw³aszcza
UE – dowieœæ swojego czêsto eksponowanego aktywnego, spójnego i efektywnego
zarz¹dzania kryzysowego. Zamiast koncentracji na procesie politycznym i wyznaczaniu mapy drogowej istotne by³o i jest w dalszym ci¹gu niedopuszczenie do wzmocnienia si³ radykalnych ekstremistów. Nale¿y postawiæ sobie pytanie czy UE nie utrzymuje
Grup Bojowych w³aœnie dla takich sytuacji kryzysowych, wymagaj¹cych szybkiej reakcji. W pierwszej po³owie 2013 r. w pe³nej gotowoœci by³ Grupa Weimarska, m.in.
z jednostkami z Niemiec, Francji i Polski.
Jeœli pañstwa cz³onkowskie UE ju¿ we wstêpnym planowaniu kryzysowym dla
Mali od po³owy 2012 r. wyklucza³y w³asne dzia³ania, jeœli nie mog¹ osi¹gn¹æ konsensusu wobec u¿ycia w³asnych dostêpnych si³ w przypadku nag³ego zaostrzenia kryzysu,
to 10 lat po przyjêciu Europejskiej Strategii Bezpieczeñstwa i pierwszych misji WPZiB
na Ba³kanach zasadne jest pytanie o kosztowne utrzymywanie w gotowoœci dwóch
Grup Bojowych w jednym pó³roczu. W przypadku Mali rozwi¹zanie tego kryzysu bez
wspólnego dzia³ania pañstw cz³onkowskich UE, jest krokiem wstecz dla WPBiO UE,
ale tak¿e strategicznego zarz¹dzania kryzysowego Sojuszu po ustaleniach szczytu
w Lizbonie w 2010 r. i interwencji w Libii w 2011 r. Wytyczn¹ i politycznym celem
dla koniecznego dzia³ania powinno byæ niedopuszczenie do powstania „Sahelistanu”
– „nowej bezpiecznej przystani” (Heisbourg, 2013), podobnie jak Afganistan dla transnarodowych organizacji terrorystycznych.
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Streszczenie
Dzia³ania UE w obliczu trwaj¹cego w ostatnich latach kryzysu w Mali wyraŸnie uwydatniaj¹
zarówno mo¿liwoœci, jak i granice unijnej zdolnoœci zarz¹dzania kryzysowego. W styczniu
2013 r. w obliczu zagro¿enia secesj¹ pó³nocnej czêœci Mali kontrolowanej przez tuareskich rebeliantów Francja podjê³a samodzieln¹ interwencjê wojskow¹. Pog³êbiaj¹cy siê kryzys humanitarny i bezpieczeñstwa w tym kraju, fala uchodŸców, groŸba powstania kolejnej przystani
radykalnych d¿ihadystów i w konsekwencji dezintegracja malijskiej pañstwowoœci wpisuje siê
w katalog najwa¿niejszych wyzwañ, przed którymi stoi obecnie spo³ecznoœæ miêdzynarodowa
i stanowi istotne zagro¿enie dla stabilnoœci i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego w wymiarze
regionalnym i globalnym. O ile UE jest jak najbardziej zdolna do prowadzenia misji w zakresie
cywilno-wojskowego zarz¹dzania kryzysowego, o tyle ograniczona jest jej zdolnoœæ i wola pañstw
cz³onkowskich do szybkiej i zdecydowanej reakcji w takich sytuacjach jak kryzys malijski.
S³owa kluczowe: UE, WPBiO, kryzys, bezpieczeñstwo

The Mali Crisis – a challenge for the EU’s Common Foreign,
Security and Defence Policy (2012–2014)
Summary
This paper explores the role played by the EU in addressing the crisis in Mali. The analysis
briefly covers the causes and the outbreak of the crisis, the French-led intervention and the role
of regional organisations and the UN’s response. The aim is to explore the evolution and humani-
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tarian consequences of the Malian crisis with particular concern for the role played by the EU.
The paper concludes with a brief analysis of the limitations of the EU’s Common Security and
Defence Policy and the lack of political will to generate a concrete fast response as in the case of
Mali.
Key words: EU, Mali, CSDP, crisis, security

