KOMENTARZ MIÊDZYNARODOWY PU£ASKIEGO
PULASKI POLICY PAPERS
8/2011

www.pulaski.pl

Afganistan na rozdro¿u – dynamika zdarzeñ

Za kilka miesiêcy minie dziesi¹ta rocznica rozpoczêcia natowskiej misji w Afganistanie. Na
pocz¹tku maja br., po d³ugich towarzysz¹cych wojnie poszukiwaniach, uœmiercony zosta³
Osama bin Laden, którego dzia³ania sta³y siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ amerykañskiej
interwencji w 2001 r. Splotem okolicznoœci, w bie¿¹cym roku, afgañskie si³y zaczynaj¹
przejmowaæ od ISAF i Amerykanów odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo na terytorium
swego pañstwa. Zakoñczenie transformacji przewidywane jest na rok 2014. Tymczasem
wydarzenia w regionie zdecydowanie przybieraj¹ na dynamice, a œmieræ przywódcy
al-Kaidy jest tylko jednym z czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na ostateczny wynik
dziesiêcioletniego procesu budowy podwalin demokratycznego systemu w Afganistanie.
Decyzja okreœlaj¹ca datê przejêcia odpowiedzialnoœci za wszystkie 34 prowincje przez si³y
afgañskie zapad³a na lizboñskim szczycie NATO w listopadzie ubieg³ego roku.
W poszczytowym oœwiadczeniu sekretarz generalny Anders Fogh Rassmusen podkreœli³,
¿e proces przekazywania poszczególnych dystryktów bêdzie warunkowy, a dowództwo si³
miêdzynarodowych musi mieæ pewnoœæ, ¿e afgañskie si³y s¹ w pe³ni gotowe, by przej¹æ
odpowiedzialnoœæ za kraj. Sekretarz zadeklarowa³ przy tym, ¿e nawet wtedy Afgañczycy nie
zostan¹ pozostawieni sami sobie. Wed³ug optymistycznych za³o¿eñ w 2014 r. si³y ISAF nie
bêd¹ ju¿ uczestniczyæ w dzia³aniach bojowych na terenie Afganistanu. Nie bez przyczyny
deklaracje terminowe przedstawione zosta³y w tak ostro¿ny sposób.
Jakub Gajda, Research Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swoim najnowszym
artykule zastanawia siê nad przysz³oœci¹ afgañskiej sceny politycznej i misji ISAF.
„Po³o¿enie geopolityczne jest przekleñstwem Afganistanu i jego mieszkañców. Wedle
afgañskiego przekonania ¿adna potêga z Afgañczykami jeszcze wygraæ nie zdo³a³a, jednak
i oni sami równie¿ spokoju na d³ugo nie zaznawali. Na miejsce jednego mocarstwa,
próbuj¹cego opanowaæ Afganistan, zawsze pojawia³o siê inne – historia w du¿ej mierze
potwierdza tê teoriê. Obawy o kolejn¹ ingerencjê istniej¹ i dziœ. Po wycofaniu
dowodzonych przez Stany Zjednoczone si³ NATO (co wielu Afgañczyków równie¿ uwa¿a
za pospolit¹ inwazjê), pojawi¹ siê inne mocarstwa zainteresowane strategicznym
po³o¿eniem, a tak¿e nowoodkrytymi bogactwami naturalnymi Hindukuszu. Istniej¹
uzasadnione obawy, ¿e po wyjœciu NATO na afgañskiej ziemi dojdzie do rywalizacji
pomiêdzy azjatyckimi potêgami: Chinami, Indiami, Pakistanem oraz Iranem. ”.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!
Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Za kilka miesiêcy minie dziesi¹ta rocznica rozpoczêcia natowskiej misji w Afganistanie. Na
pocz¹tku maja br., po d³ugich towarzysz¹cych wojnie poszukiwaniach, uœmiercony zosta³
Osama bin Laden, którego dzia³ania sta³y siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ amerykañskiej
interwencji w 2001 r. Splotem okolicznoœci, w bie¿¹cym roku, afgañskie si³y zaczynaj¹
przejmowaæ od ISAF i Amerykanów odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo na terytorium
swego pañstwa. Zakoñczenie transformacji przewidywane jest na rok 2014. Tymczasem
wydarzenia w regionie zdecydowanie przybieraj¹ na dynamice, a œmieræ przywódcy
al-Kaidy jest tylko jednym z czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na ostateczny wynik
dziesiêcioletniego procesu budowy podwalin demokratycznego systemu w Afganistanie.
Decyzja okreœlaj¹ca datê przejêcia odpowiedzialnoœci za wszystkie 34 prowincje przez si³y
afgañskie zapad³a na lizboñskim szczycie NATO w listopadzie ubieg³ego roku.
W poszczytowym oœwiadczeniu sekretarz generalny Anders Fogh Rassmusen podkreœli³,
¿e proces przekazywania poszczególnych dystryktów bêdzie warunkowy, a dowództwo si³
miêdzynarodowych musi mieæ pewnoœæ, ¿e afgañskie si³y s¹ w pe³ni gotowe, by przej¹æ
odpowiedzialnoœæ za kraj. Sekretarz zadeklarowa³ przy tym, ¿e nawet wtedy Afgañczycy nie
zostan¹ pozostawieni sami sobie. Wed³ug optymistycznych za³o¿eñ w 2014 r. si³y ISAF nie
bêd¹ ju¿ uczestniczyæ w dzia³aniach bojowych na terenie Afganistanu. Nie bez przyczyny
deklaracje terminowe przedstawione zosta³y w tak ostro¿ny sposób.
Afganistan 2011
Niestety efekty zaprowadzania pokoju i demokracji na afgañskiej ziemi nale¿y oceniæ
krytycznie. Kraj, który od dawna okreœlany by³ mianem „cmentarzyska imperiów”, kolejny
raz okazuje siê terenem niemo¿liwym do kontrolowania. Po dziesiêciu latach zmagañ nie
uda³o siê zwyciê¿yæ si³ partyzanckich, do których zalicza siê zarówno talibów, jak
i zwolenników innych opozycyjnych organizacji zbrojnych. Co wiêcej rebelianci nadal
kontroluj¹ kilka regionów kraju, a w wielu innych siej¹ terror, obna¿aj¹c bezsilnoœæ i niemoc
administracji prezydenta Karzaja.
Najbardziej niekorzystna sytuacja panuje w prowincjach po³udniowych, gdzie regularnie
dochodzi do walk i zamachów na si³y afgañskiej armii (ANA), policji (ANP) i si³y
miêdzynarodowe. Ataki skierowane s¹ tak¿e na lokalnych urzêdników i pracowników
zagranicznych firm oraz organizacji pozarz¹dowych. Innym, powa¿nym problemem na
skalê kraju jest niew¹tpliwie to, ¿e rz¹d Islamskiej Republiki przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
uwa¿any jest za instytucjê marionetkow¹. Nic dziwnego, jeœli ka¿de kolejne
„demokratyczne” wybory koñcz¹ siê fars¹. Od 2004 r. nie by³o w Afganistanie g³osowania,
które odby³o siê bez kontrowersji – oszustw i manipulacji. Afgañskie wybory
charakteryzuj¹ siê ponadto tym, ¿e mimo ogromnej mobilizacji si³ porz¹dkowych i wojska
(z jNATO w³¹cznie) tocz¹ siê w atmosferze strachu przed atakami, a w niektórych
regionach, ze wzglêdów bezpieczeñstwa, w ogóle nie otwiera siê lokali wyborczych. Co do
uczciwoœci wyborów, przypomnijmy dwie ostatnie elekcje: prezydenck¹ sprzed dwóch lat,
z której w kontrowersyjnych okolicznoœciach wycofa³ siê kontrkandydat Karzaja –
dr Abdullah Abdullah oraz wybory do Wolesi D¿irgi (parlament) w zesz³ym roku, po
których rozpatrywanie skarg na oszustwa i manipulacje trwa³o kilka miesiêcy. Jakkolwiek
w sensie politycznym Karzaj i jego ludzie wychodzili z powyborczych opresji zwyciêsko,
niemniej na zaufaniu spo³ecznym wœród rodaków nie zyskali. Wrêcz przeciwnie, obiegowe
opinie g³osz¹, ¿e Karzaj jest nadal u w³adzy jedynie dziêki poplecznictwu Stanów
Zjednoczonych.
Rozbicie wewnêtrzne i zró¿nicowanie miêdzy wzglêdnie bezpieczn¹ pó³noc¹ a objêtym
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walkami po³udniem Afganistanu wci¹¿ siê pog³êbia. Choæ do Kabulu szerokim
strumieniem p³yn¹ pieni¹dze z bud¿etów pomocowych, poch³ania je morze korupcji.
Kwitnie za to narkobiznes – od momentu obalenia talibów nielegalna produkcja heroiny
wzros³a… czterdziestokrotnie.
Islamska Republika Afganistanu w swym obecnym kszta³cie absolutnie nie funkcjonuje
zgodnie z demokratycznymi ideami, chocia¿ inny obraz staraj¹ siê kreowaæ zaanga¿owani
w budowê nowego oblicza Afganistanu Amerykanie i ich koalicjanci. Owszem, warto
odnotowaæ du¿e postêpy w dziedzinie budowy infrastruktury – w kraju powstaj¹ drogi,
nowoczesne kompleksy budynków, poprawia siê te¿ sytuacja w sektorze edukacji,
zw³aszcza kobiet. Rozwijaj¹ siê i systematycznie szkolone s¹ si³y bezpieczeñstwa – ANA
i ANP. Na afgañskim rynku pojawili siê inwestorzy z zagranicy, którzy rozpoczêli
eksploatacjê dóbr naturalnych. W prowincjach dzia³aj¹ Zespo³y Odbudowy (PRT), które
efektywnie wspieraj¹ lokalne samorz¹dy w rozmaitych inicjatywach.
Jednak to bezpieczeñstwo wci¹¿ jest priorytetem, a informacje o sukcesach NATO, ANA
i ANP na tym polu s¹ znikome, zaœ w odczuciu spo³ecznym ma³o wiarygodne. W dyskusji
dotycz¹cej Afganistanu obecne s¹ g³osy, ¿e Sojusz Pó³nocnoatlantycki traci autentycznoœæ
i zastanawia siê nad „wyjœciem z twarz¹” z tego konfliktu.
„Mêczeñstwo Osamy to si³a dla d¿ihadu”
W³aœnie w takich realiach pojawi³a siê informacja, ¿e „sprawca” afgañskiej interwencji –
Osama bin Laden – zgin¹³ w Pakistanie z r¹k amerykañskich si³ specjalnych.
Wiêkszoœæ ekspertów jest zdania, ¿e al-Kaida nie ma obecnie w Afganistanie wielkich
mo¿liwoœci dzia³añ. Po œmierci bin Ladena œwiat wyczekiwa³ wiêc, na reakcjê talibów –
g³ównego przeciwnika afgañskich si³ rz¹dowych i NATO. Istnia³y pewne w¹tpliwoœci co
do ich stanowiska. Choæ bin Ladena i przywódcê talibów, Mu³³ê Omara, zawsze ³¹czy³y
bardzo dobre stosunki, nie ze wszystkimi cz³onkami ruchu lider al-Kaidy ¿y³ tak zgodnie.
Niektórzy spoœród talibów uwa¿ali siê za zdradzonych przez bin Ladena, podkreœlaj¹c, ¿e
ataki na Stany Zjednoczone w 2001 r. œci¹gnê³y do Afganistanu si³y amerykañskie, które
odsunê³y ich od w³adzy.
S³owa dowództwa talibów rozwia³y jednak wszelkie spekulacje. Na internetowej stronie
„G³os D¿ihadu”, nale¿¹cej do Islamskiego Emiratu Afganistanu (tak nadal okreœlaj¹ swój
„gabinet cieni” talibowie), pojawi³o siê oœwiadczenie zatytu³owane: „Œmieræ Szejcha
Osamy nie przyniesie Amerykanom korzyœci”, w którym talibowie oddali bin Ladenowi
ho³d w s³owach: „Afgañczycy nie zapomn¹ walki i poœwiêcenia wielkiego patrona islamu,
który walczy³ z nimi ramiê w ramiê”. Opublikowany tekst stanowi³ jednoczeœnie deklaracjê
kontynuowania „œwiêtej wojny”, któr¹ zwolennicy Mu³³y Omara prowadz¹ w Afganistanie
od 2001 r. „Amerykanie i koalicja krzy¿owców nie powinni myœleæ, ¿e ich niegodziwa
wojna przeciwko islamskiej Ummie doprowadzi do triumfu lub os³abi si³ê
muzu³mañskiego d¿ihadu. Jak d³ugo niewierni najeŸdŸcy bêd¹ snuli swoje kolonialne
ambicje(…), tak d³ugo ka¿dy oddany syn Ummy, bêdzie obstawa³ przy obronie wartoœci
i suwerennoœci islamu”. W cytowanym oœwiadczeniu talibowie bezpoœrednio odnieœli siê
równie¿ do operacji zbrojnej na terytorium Afganistanu, któr¹ zachodnie media ju¿
wczeœniej rozczyta³y, jako dzia³ania odwetowe za zabicie lidera al-Kaidy: „Amerykanie i ich
marionetki powinni zwa¿yæ na ducha trwaj¹cej operacji Badr, (…) wytrwa³oœæ i upór
mud¿ahedinów œwiadcz¹ o duchu walki. (…) mêczeñstwo Szejcha Osamy nie ma
[negatywnego] wp³ywu na determinacjê mud¿ahedinów w œwiêtej wojnie”.
Operacja Badr – si³a afgañskich talibów
Do „wiosennej ofensywy” talibów w Afganistanie dochodzi co roku. Tym razem sygna³ do
niej zosta³ wys³any na dzieñ przed pojawieniem siê informacji o œmierci najbardziej
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poszukiwanego cz³owieka na œwiecie. Rzecznik Islamskiego Emiratu Afganistanu
poinformowa³, ¿e tegoroczna ofensywa prowadzona bêdzie pod kryptonimem „Badr”.
Ten nios¹cy historyczn¹ i religijn¹ symbolikê termin ju¿ wielokrotnie wykorzystywany by³
podczas operacji zbrojnych w œwiecie muzu³mañskim (miêdzy innymi w Egipcie
i Kaszmirze). „Badr” nawi¹zuje do miejsca decyduj¹cej bitwy wojsk proroka Mahometa
z Kurajszytami w 624 r. Wspomniana równie¿ przez Koran potyczka okaza³a siê punktem
zwrotnym w kampanii wyznawców rodz¹cego siê islamu przeciwko niewiernym. ród³a
podkreœlaj¹, ¿e to dziêki zwyciêstwu pod Badr spo³ecznoœæ muzu³mañska w Medynie
poczu³a swoj¹ si³ê. Wymowa symboliczna jest zatem silna.
Przywódcy talibów dali Afgañczykom i œwiatu jasne przes³anie – tegoroczne dzia³ania
ofensywne maj¹ przynieœæ prze³om i zwyciêstwo nad „niewiernymi najeŸdŸcami” oraz
„zdrajcami narodu” popieraj¹cymi rz¹d Karzaja. Czy to jednak rzeczywiste przekonanie
o szansie na odniesienie sukcesu czy tylko dzia³ania propagandowe?
Ofensywa, przetacza siê po terenach od Heratu przez Kandahar, a¿ po prowincjê Nuristan
i zbiera krwawe ¿niwo wœród ¿o³nierzy ANA, policji i si³ koalicyjnych. Oczywiœcie straty
dotycz¹ równie¿ si³ talibów i niestety dziesi¹tkami gin¹ tak¿e cywile. Coraz czêœciej straty
po stronie ludnoœci cywilnej odnotowywane s¹ w wyniku operacji natowskich. To staje siê
przyczyn¹ antynatowskich protestów i sprowadza na obcokrajowców niechêæ
Afgañczyków. Dane o zabitych i rannych ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od Ÿróde³, jednak
obserwuj¹c media w regionie, nie mo¿na nie odnieœæ wra¿enia, ¿e tegoroczna ofensywa
talibów jest jedn¹ z najzacieklejszych w dziesiêcioletniej historii konfliktu. Rok 2010 by³
dotychczas najbardziej krwawym od pocz¹tku interwencji w Afganistanie. Na tym etapie
nie zanosi siê na to, aby okres bie¿¹cy mia³ mu pod tym wzglêdem ust¹piæ.
„AfPak” – problem powraca
Pakistañskie w³adze zdecydowanie dystansowa³y siê od wprowadzonego przez
amerykañsk¹ administracjê w 2008 r., terminu „AfPak”. Wspólne zaszufladkowanie
biednego i niestabilnego pañstwa, jakim jest Afganistan oraz Pakistanu – atomowej potêgi
regionalnej, budzi³o oburzenie wœród pakistañskich polityków. Sprzeciw Islamabadu
sprawi³, ¿e na pocz¹tku 2010 r. amerykañskie w³adze zadecydowa³y o wycofaniu terminu
z u¿ycia. „AfPak” pozosta³ jednak „modny” w niektórych œrodowiskach eksperckich. By³y
ku temu wa¿ne powody.
Problem Afganistanu le¿y w Pakistanie – takie jest powszechne przekonanie Afgañczyków.
Z t¹ obiegow¹ opini¹ mo¿na by³o spotkaæ siê ju¿ w 2001 r. Do dziœ nic w tej kwestii siê nie
zmieni³o, a casus ukrywania siê bin Ladena (i prawdopodobnie Mu³³y Omara) w Pakistanie
dodatkowo wzmacnia tezê. Wed³ug najnowszych danych afgañskiego kontrwywiadu
(NSD) 90 proc. dowódców afgañskich talibów steruje operacjami z terytorium Pakistanu.
Wiêkszoœæ z nich ma swoje siedziby w regionie, gdzie zgin¹³ lider al-Kaidy. Po zg³adzeniu
bin Ladena w Pakistanie, afgañskie w³adze zaapelowa³y do dowództwa NATO, aby wraz
z pakistañskim rz¹dem ponownie podjê³o problem obecnoœci talibskich rebeliantów
i liderów al-Kaidy na terytorium Pakistanu. Sytuacja w kraju na po³udnie od Linii Duranda
jest czynnikiem kluczowym nie tylko dla Afganistanu, lecz tak¿e dla globalnej wojny
z terroryzmem.
Wyjœcie NATO – pocz¹tek wojny o wp³ywy
Po³o¿enie geopolityczne jest przekleñstwem Afganistanu i jego mieszkañców. Wedle
afgañskiego przekonania ¿adna potêga z Afgañczykami jeszcze wygraæ nie zdo³a³a, jednak
i oni sami równie¿ spokoju na d³ugo nie zaznawali. Na miejsce jednego mocarstwa,
próbuj¹cego opanowaæ Afganistan, zawsze pojawia³o siê inne – historia w du¿ej mierze
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potwierdza tê teoriê. Obawy o kolejn¹ ingerencjê istniej¹ i dziœ. Po wycofaniu
dowodzonych przez Stany Zjednoczone si³ NATO (co wielu Afgañczyków równie¿ uwa¿a
za pospolit¹ inwazjê), pojawi¹ siê inne mocarstwa zainteresowane strategicznym
po³o¿eniem, a tak¿e nowoodkrytymi bogactwami naturalnymi Hindukuszu. Istniej¹
uzasadnione obawy, ¿e po wyjœciu NATO na afgañskiej ziemi dojdzie do rywalizacji
pomiêdzy azjatyckimi potêgami: Chinami, Indiami, Pakistanem oraz Iranem.
Pierwsze przes³anki widoczne s¹ ju¿ teraz, szczególnie w dzia³aniach rz¹dów w Delhi
i Islamabadzie. Deklaracja wycofania wojsk NATO zaowocowa³a, miêdzy innymi, wizyt¹
w Kabulu premiera Indii. Manmohan Singh zapowiedzia³ dodatkowe 500 milionów
dolarów na pomoc rozwojow¹ dla Afganistanu. Wizytê szeroko komentowa³y pakistañskie
media, opisuj¹c ka¿dy jej szczegó³. Tymczasem Indie obawiaj¹ siê propakistañskiego
zwrotu w polityce rz¹du Hamida Karzaja po zakoñczeniu misji NATO – jak wynika
z przecieków opublikowanych przez Wikileaks.
Zbli¿enie gospodarcze z potê¿nymi s¹siadami i rozwój wspó³pracy na arenie azjatyckiej –
mog¹ byæ perspektyw¹ dla Afganistanu. Z drugiej strony interesy azjatyckich graczy bywaj¹
ca³kowicie niespójne. W zwi¹zku z tym, w perspektywie d³ugoterminowej, Afganistan
mo¿e pozostaæ krajem skazanym na chaos spowodowany rywalizacj¹ na jego terytorium
s¹siednich potêg.
Amerykañsko-talibskie pertraktacje?
Wœród bie¿¹cych wydarzeñ afgañskich jest jeszcze jedna warta odnotowania kwestia. Po
wielu nieudanych próbach nawi¹zania dialogu z talibami przez Hamida Karzaja pojawi³a
siê informacja o rzekomych spotkaniach przedstawicieli amerykañskiego Departamentu
Stanu oraz Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) z reprezentantami tego ruchu.
Pierwsze rozmowy mia³y siê odbyæ jeszcze jesieni¹ 2010 r., zaœ kolejne na prze³omie roku
i z pocz¹tkiem maja w Niemczech. Informacja pozosta³a jednak niepotwierdzona przez
rz¹d Stanów Zjednoczonych, zaœ talibowie odrzucili informacje o kontaktach
z przedstawicielami krajów, których wojska, jak twierdz¹, okupuj¹ Afganistan. Dementuj¹
tak¿e wszelkie pog³oski odnoœnie wczeœniejszych rozmów z wys³annikami Hamida
Karzaja. Zabihullah Mud¿ahid oraz Qari Jusuf (rzecznicy talibów) podkreœlaj¹, ¿e
stanowisko Islamskiego Emiratu Afganistanu w kwestii rozmów pozostaje niezmienne –
nim do nich dojdzie, obce wojska musz¹ opuœciæ Afganistan.
Dynamika wydarzeñ bezpoœrednio i poœrednio dotycz¹cych Afganistanu sprawia, ¿e ocena
sytuacji panuj¹cej w tym pañstwie stanowi ogromny problem. W przededniu rozpoczêcia
procesu przejmowania odpowiedzialnoœci za w³asne bezpieczeñstwo, Afganistan staje
w obliczu czynników wewnêtrznych i miêdzynarodowych, które trudne s¹ do
jednoznacznej klasyfikacji, lecz raczej nie pozwalaj¹ z optymizmem patrzeæ w przysz³oœæ.
Niepokoi rosn¹ca si³a talibów, o czym œwiadcz¹ codzienne doniesienia medialne
o krwawych walkach oraz nieufnoœæ obywateli wobec rz¹du, spowodowana zszargan¹
opini¹ Hamida Karzaja, nieudolnoœci¹ rz¹du oraz powszechn¹ korupcj¹. Wygl¹da te¿ na to,
¿e najbli¿sz¹ przysz³oœæ Afganistanu zdeterminuj¹ stosunki amerykañsko-pakistañskie
i pakistañsko-indyjskie, a bior¹c pod uwagê równie¿ zaanga¿owanie polityczne
i gospodarcze Iranu i Chin, sytuacja dodatkowo siê skomplikuje. Ewentualne pertraktacje
miêdzy administracj¹ Stanów Zjednoczonych i talibami równie¿ nie s¹ przes³ank¹
pozytywn¹. Rozmowy talibów z Amerykanami, przy jednoczesnej ignorancji próœb
o dialog ze strony Hamida Karzaja, nie wró¿¹ œwietlistej przysz³oœci demokratycznemu
porz¹dkowi, który od dziesiêciu lat próbuje wdra¿aæ w Afganistanie spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa. Dowództwo NATO stoi przed ciê¿k¹ bram¹, która z hukiem zatrzasnê³a
siê, kiedy w 2001 r. wojska koalicyjne wkroczy³y do Afganistanu.
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Afganistan na rozdro¿u – dynamika zdarzeñ

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji, oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce, jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in..: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
(www.instytutprzywodztwa.pl).
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl), wspó³organizatorem Akademii M³odych
Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org).
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl.

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój
e-mail na stronie www.pulaski.pl.
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