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nia, w ktorym niegdys si? znajdowaty. niejszymi szczegolami wszystko wyda„Na podstawie ich [gwiazd stalych i rzac si? b?dzie tak, jak wydarzylo si?
gwiazd bladzacych] nierownych obrotow wprzody" (cyt. wg. G. Reale, op. cit. s.
matematycy ustalili poj?cie wielkiego 389-390). Starozytna teoria wiecznych
roku, ktory kohczy si? wtedy, gdy slonce, powrotow bardzo cz?sto stawala si? teksi?zyc i pi?c gwiazd bl?dnych po prze- matem dyskusji sredniowiecznych uczobyciu swych drog znajda. si? wzgl?dem nych (Zob. P. Duhem, Systcme du monde.
siebie w tym samym polozeniu, w jakim Histoire des doctrines cosmologiques de
pozostawaly na poczartcu" (Marcus Tul- Platon r Copernic, t. 7, Paris 1973,
lius Cicero, O naturze bogow, s. 7-223, s. 441-461). Znalezli si? wsrod nich roww: Pisma ftlozoficzne, t. 1, Warszawa niez tacy, ktorzy utrzymywali, ze rzeczy
1960, s. 102). Wielki rok najcz?sciej mial wracaja. do swego pierwotnego stanu po
trwac 36 000 badz 49 000 lat (pierwsza z zakohczeniu si? tzw. wielkiego roku.
tych wartosci pochodzi z 7 ksi?gi Alma- Swiadczyc o tym moze np. fakt, ze wsrod
gest Ptolemeusza - obliczono ja. na pod- tez pot?pionych przez E. Tempiera w
stawie wielkosci precesji punktow row- 1277 roku, znalazla si? rowniez teza, „ze
nonocy, wynosza.cej rzekomo 1 stopien wraz z powrotem wszystkich cial niebiena 100 lat); zob. E. Grant, Planets, stars skich do tego samego punktu, co zdarzy
and orbs. The medieval cosmos, 1200- si? za 36 000 lat, zajda. te same skutki,
-1687, Cambridge Mass. 1996, s. 498- ktore [sprawiane saj obecnie" (zob.
-499. Juz stoicy nauk? o wiecznych po- R. Hissette, Enquete sur les 219 articles
wrotach powiazali z idea, wielkiego roku, condamnes r Paris le 7 mars 1277, Louo czym zaswiadcza Nemesios: „co si? ty- vain-Paris 1977, s. 159). Zwolennikiem
czy stoikow, to twierdza. oni, ze gdy pla- koncepeji wielkiego roku byl w XIV wienety w swych obrotach osiajma. ten sam ku Ockham, ktory pisal, ze kazdy proces,
znak Zodiaku i t? sama. wysokosc, jak np. zmiana wielkosci jakiegos ciala, ,jes»
rowniez i pozycj?, ktore mialy na po- skutkiem [...] roznego rozmieszczenia
cza.tku, gdy swiat powstawal, dojdzie [cial i ich] odleglosci od cial niebieskich.
w okreslonym czasie do ogolnego pozaru To powinien powiedziec filozof. Gdy
i destrukcji wszechrzeczy. A potcm zalozymy, ze wszystkie czynniki sprawnastajji rekonstrukcja swiata takiego, jaki cze, zarowno nizsze [naleza.ee do swiata
byl przedtem, i gwiazdy znow poczna. podksi?zycowego], jak i wyzsze [nalckrazyc tak, jak krazyly uprzednio. [...] za.ee do swiata nadksi?zycowegol, zbliza.
Co wi?cej, stoicy powiadajaj ze ten na- si? w taki sam sposob do tego, co jest
wrot swiata nie odb?dzie si? raz, ale poddane dzialaniu {approximentur pasodbywac si? b?dzie wielokrotnie, czy tez so), skutek b?dzie calkowicie identyczn)"
scislej - powtarzac si? b?dzie w nieskon- ([W. Ockham], Guillelmi de Ockham
czonosc i te same rzeczy wracac b?da. Opera philosophica et theologica. Op&
ciajle na no wo i na nowo [...]. 1 nigdy theologica, t. IX, Quodlibeta septem, edtprzy nawrotach tych nie zajdzie nie, cze- dit J.G. Wey, St. Bonaventure 1980,
go przedtem nie bylo, wlacznie z najdrob- s. 154).
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W STRONG ODPOLITYCZNIENIA
SUIZBY CYWILNEJ W ORGANIZACJI
» ZJEDNOCZONYCH
Mi?dzy wspolczesna. ONZ a ta. z 1945
roku widoczne sa. zasadnicze roznice. Radykalne zwi?kszenie liczby panstw-czlonkow ONZ z 51 do 188 moze rownac si?
tylko z szybkim wzrostem kompetencji
i runkeji, jakie ONZ przyj?lo na siebie
w cia_gu pol wieku swego istnienia. „ONZ
(wspolczesnie) angazuje si? (z wi?kszym
lub mniejszym sukcesem) w dzialalnosc,
ktora w znacznej mierze wykracza poza
ramy mandatu zwiazanego z utrzymaniem pokoju i bezpieczeristwa"'. Dzisiaj
zadania ONZ odnosza. si? w tym samym
stopniu (jezeli nie wi?kszym) do tak szerokich zagadnien jak: prawa czlowieka,
ochrona srodowiska, konflikty lokalne,
trwaly rozwoj, pogl?biaja.ce si? rozwar-

stwienia mi?dzy biednymi i bogatymi,
globalizacja, handel, komunikacja czy
przemyt narkotykow2.
Zmiany w funkejach i obowiazkach
ONZ maja. swoj ogromny wplyw na prac?
ludzi zatrudnionych przez Organizacj?.
Spowodowahy one wzmocnienie presji na
mi?dzynarodowych funkejonariuszy oraz
zintensyfikowafy prace nad reformami,
ktorych celem jest zwi?kszenie wydajnosci, profesjonalizmu, niezaleznosci i neutralnosci urz?dnikow Organizacji.
Choroba. ONZ jest jej upolitycznienie
do granic paralizu Organizacji. W ten
sposob ch?c kontroli ONZ przez jej
czlonkow, ktora miala shizyc legitymizacji tej mi?dzynarodowej struktury, a co za

1
R. Falk, The Outlook for UN Reform: Necessary, but Impossible, w: A. P. Jarvis, A. J. Paolini,
Ch. Reus-Smit, Between Sovereignty and Global Governance. The United Nations, the State and Civil
Society, London, 1998, s. 305.
2
Por. Y. Sakamoto, The United Nations and World Order in Democratic Transition, w: A.P. Jarvis
AJ. Paolini, Ch. Reus-Smit, Between Sovereignty..., s.285.
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tym idzie takze zwi?kszeniu efektywnosci dzialania, stata si? raczej przeszkoda.
w pracach ONZ, a takze spowolnila
wdrazanie reform, ktore uzdrowiiyby dzisiejsza. sytuacj?.
Upolitycznienie ONZ jest wynikiem
rywalizacji mi?dzy krajami, traktujacymi
przedmiotowo ide? neutralnosci funkcjonariuszy ONZ, a sama. mi?dzynarodowa.
sluzb? cywilna. jako pole politycznej walki o wplywy i dominacj?. Sytuacj? pogarszaja. niepisane zwyczaje panuja.ce w Organizacji oraz wewn?trzne regulacje odnosza.ce si? do geograficznej redystrybucji zatrudnienia w ONZ, systemu reelekcji przewodnicza.cych wyspecjalizowanych organizacji oraz do cz?stego stosowanie umow zatrudnienia na krotki okres.
Identyfikacja czynnikow, ktore wplywaja. negatywnie na prac? ONZ, jest wazna ze wzgl?du na poszukiwania odpowiednich srodkow, ktore moglyby polepszyc stan 55-letniego pacjenta, umozliwiaja.c wprowadzenie zmian w polityce
zasobami ludzkimi i przeprowadzenie
konkretnych reform instytucjonalnych.
Restrukruryzacja Organizacji jest niezb?dna ze wzgl?du na gwaltowny wzrost
obowiazkow i problemow za jakie ONZ
odpowiada.

Rzeczywistosc ONZ

Wstrong odpolilycznienia sluzby cywilnej...

przyciaja tyle samo uwagi co w latach zimnowojennych.
' Zarzuty, ze ONZ jest „ogromnaJ rozrastaja.ca. si? biurokracja.", kt6ra przejada
wielkie sumy pieni?dzy, jednoczesnie dajac marne wyniki pracy, nijak maja. si? do
rzeczywistosci. Jednak nie neguje si? tego, ze problemy zwiazane z przeprowadzeniem proceduralnie przejrzystej i bezstronnej rekrutacji, z istnieniem jasnej
strategii rozwoju personelu ONZ czy problemy z odpowiednia. koordynacja. mi?dzy roznymi agendami ONZ a jego
glowna. siedzibaj stanowia. realna. przeszkod? dla efektywnej pracy Organizacji.
Wplywaja. one na.oslabienie legitymizacji
oraz pozycj i mi?dzynarodowych funkcjonariuszy wzgl?dem panstw-czlonkow i
ich przedstawicieli skupionych w stalych
misjach przy ONZ.
Reformy w ONZ, jak w kazdej biurokratycznej strukturze, sa. wprowadzane
wolno, napotykajac na wewn?trzne i zewn?trzne opory. Zwiazane sa. one z faktem,
iz ONZ jest wyja_tkowo zlozona. organizacjaj ktora obejmuje kilkanascie autonomicznych organizacji i zatrudnia w swoich strUkturach ponad 51 tysi?cy ludzi.
Dodatkowo ONZ jest jednostka. o uniwersalnych funkcjach, jak i uniwersalnym
czlonkostwie, co czyni ja. najbardziej heterogeniczna. pod wzgl?dem j?zykowym
i narodowo-etnicznym organizacja. mi?dzynarodowa. na swiecie. Ponadto srodowisko mi?dzynarodowe, w ktorym
przychodzi ONZ funkcjonowac, jest plynne i zmienia si? szybko pod wprywern licznych procesow globalizacyjnych, ktore
(nie bez silnej opozycji) przebijaja. si?
przez skostnialy system mi?dzypanstwowy zlozony z panstw narodowych.

Koniec Zimnej Wojny i ideologicznej
walki mi?dzy blokiem komunistycznym i
kapitalistycznym zraniejszyly wag? „polityki lojalnosci/oddania", ktora. niektore
kraje (glownie ZSRR i USA) prowadzily
w stosunku do pracownikow ONZ. Nie
zakonczyl si? jednak konflikt o tzw.
„udzialy narodowe" w kadrach ONZ.
W latach dziewi?cdziesia.tych problem
W ten sposob ONZ posiada „dwoch
upolitycznienia personelu Organizacji panow (ktorym sluzy); historyczny sy-

stem mi?dzypanstwowy i wlasnie powstaja.cy system globalny, (ktorego) potrzeby i aspiracje sa. (cz?sto) w opozycji (do
tego pierwszego)"3. Ten czynnik powoduje, iz praca ONZ jest jeszcze trudniejsza, zmuszaja_c Organizacj? do balansowania mi?dzy oczekiwaniami i zadaniami
zwia.zanymi z dalsza. integracja. systemu
mi?dzynarodowego a partykulamymi interesami poszczegolnych panstw, ktore
cz?sto poshigujq. si? absolutnym poj?ciem
suwerennosci oraz dziewi?tnastowiecznym rozumieniem obrony oraz dziewi?tnastowiecznymi sposobami propagowania wlasnego interesu narodowego.

Slownik reformatora
Odpolitycznienie (depolitycyzacja) rozumiane jest jako proces, dzi?ki ktoremu
organa ONZ, administracyjne procedury i
stanowiska w stuzbie cywilnej ONZ stana.
si? albo mniej politycznie motywowane
albo przestana. funkcjonowac i bye rozdzielane na zasadzie interesu narodowego
lub systemu protektoratow panstw narodowych. W ten sposob, z jednej strony,
odpolitycznienie zapewni, ze Secretariat
ONZ, wyspecjalizowane agencje oraz ich
praca nie b?da_ wykorzystywane przez jakikolwiek rzad dla osiajmi?cia wlasnych
celow politycznych, z drugiej strony, proces odpolityczniania ma zapocza.tkowac
promowanie idei apolitycznej, opieraja.cej
si? na wiedzy raczej niz na koneksjach re-
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krutacji i pracy w mi?dzynarodowej shizbie cywilnej ONZ.
Mi?dzynarodowa sluzba cywilna skiada si? z trzech elementow:
a) funkejonariusze mi?dzynarodowi
(pracownicy, urz?dnicy) ONZ,
b) formalne procedury i regulacje, ktore ksztaltuja. zachowanie mi?dzynarodowych funkejonariuszy ONZ,
c) organizacja, ktora tworzy instyrucjonalne ramy, w jakich urz?dnikom
ONZ przyszlo pracowac.
Mi?dzynarodowi funkcjonaiiusze sa. pracownikami i administratorami organizacji
mi?dzynarodowych (znanych takze jako
mi?dzynarodowe zwiazki publiczne4),
z budzetu ktorych sa, oplacani. Funkcjonariusz mi?dzynarodowy nie jest urz?dnikiem czy pracownikiem rzadowym, nie
mozna go mylic z przedstawicielem misji
dyplomatycznych, wysylanych przez paristwa i znajdujacych si? na stale w miejscu, gdzie organizacja mi?dzynarodowa
ma swoja. siedzib?. Naieza. takze do administratorow. Dodatkowo mi?dzynarodowi
funkejonariusze ONZ odpowiedzialni sa.
za przeksztalcenie ogolnych deklaracji i
za^dah panstw-czlonkow Organizacji w
wykonalna. agend?, gdzie zyczenia stana.
si? konkretnym programem mozliwym do
wprowadzenia i zrealizowania. W ten
sposob mi?dzynarodowi funkejonariusze
nie tylko shiza. realizacji celow jakie organizacja sobie sama wyznaczyia, ale takze odgrywaja. rol? swoistych lacznikow

3J N
- - Roscnzu, Powerful Tendencies, Enduring Tensions and Glaring Contradictions: The United
Nations ,n a Turbulent World, w: A.,P. Jarvis, A. J, Paolini, Ch, Reus-Smit, Between Sovereignty...,

4
' i n t e ™ ; i 0 n a l P u b l i c u n i o n s " N i e m a ogolnie akceptowanej definicji mi^dzynarodowych
zw.a.zkow publicznych. Mozna posiuzyc sie nastepuj^ca. definicja.: miedzynarodowe zwiazki publiczne
sa. to stele zw.a.zk, rz^dow [...] utworzone na bazie umowy multilateralnej raczej niz bilateralnej
d 1982n'C 6 n ' 0 W a n y m i C d a m i d z i a l a n i a ". D- Bowett, The Law of International Institutions, Lon-

