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nia, w ktorym niegdys si? znajdowaty. 
„Na podstawie ich [gwiazd stalych i 
gwiazd bladzacych] nierownych obrotow 
matematycy ustalili poj?cie wielkiego 
roku, ktory kohczy si? wtedy, gdy slonce, 
ksi?zyc i pi?c gwiazd bl?dnych po prze-
byciu swych drog znajda. si? wzgl?dem 
siebie w tym samym polozeniu, w jakim 
pozostawaly na poczartcu" (Marcus Tul-
lius Cicero, O naturze bogow, s. 7-223, 
w: Pisma ftlozoficzne, t. 1, Warszawa 
1960, s. 102). Wielki rok najcz?sciej mial 
trwac 36 000 badz 49 000 lat (pierwsza z 
tych wartosci pochodzi z 7 ksi?gi Alma
gest Ptolemeusza - obliczono ja. na pod
stawie wielkosci precesji punktow row-
nonocy, wynosza.cej rzekomo 1 stopien 
na 100 lat); zob. E. Grant, Planets, stars 
and orbs. The medieval cosmos, 1200-
-1687, Cambridge Mass. 1996, s. 498-
-499. Juz stoicy nauk? o wiecznych po-
wrotach powiazali z idea, wielkiego roku, 
o czym zaswiadcza Nemesios: „co si? ty-
czy stoikow, to twierdza. oni, ze gdy pla-
nety w swych obrotach osiajma. ten sam 
znak Zodiaku i t? sama. wysokosc, jak 
rowniez i pozycj?, ktore mialy na po-
cza.tku, gdy swiat powstawal, dojdzie 
w okreslonym czasie do ogolnego pozaru 
i destrukcji wszechrzeczy. A potcm 
nastajji rekonstrukcja swiata takiego, jaki 
byl przedtem, i gwiazdy znow poczna. 
krazyc tak, jak krazyly uprzednio. [...] 
Co wi?cej, stoicy powiadajaj ze ten na-
wrot swiata nie odb?dzie si? raz, ale 
odbywac si? b?dzie wielokrotnie, czy tez 
scislej - powtarzac si? b?dzie w nieskon-
czonosc i te same rzeczy wracac b?da. 
ciajle na no wo i na nowo [...]. 1 nigdy 
przy nawrotach tych nie zajdzie nie, cze
go przedtem nie bylo, wlacznie z najdrob-

niejszymi szczegolami wszystko wyda-
rzac si? b?dzie tak, jak wydarzylo si? 
wprzody" (cyt. wg. G. Reale, op. cit. s. 
389-390). Starozytna teoria wiecznych 
powrotow bardzo cz?sto stawala si? te-
matem dyskusji sredniowiecznych uczo-
nych (Zob. P. Duhem, Systcme du monde. 
Histoire des doctrines cosmologiques de 
Platon r Copernic, t. 7, Paris 1973, 
s. 441-461). Znalezli si? wsrod nich row
niez tacy, ktorzy utrzymywali, ze rzeczy 
wracaja. do swego pierwotnego stanu po 
zakohczeniu si? tzw. wielkiego roku. 
Swiadczyc o tym moze np. fakt, ze wsrod 
tez pot?pionych przez E. Tempiera w 
1277 roku, znalazla si? rowniez teza, „ze 
wraz z powrotem wszystkich cial niebie-
skich do tego samego punktu, co zdarzy 
si? za 36 000 lat, zajda. te same skutki, 
ktore [sprawiane saj obecnie" (zob. 
R. Hissette, Enquete sur les 219 articles 
condamnes r Paris le 7 mars 1277, Lou-
vain-Paris 1977, s. 159). Zwolennikiem 
koncepeji wielkiego roku byl w XIV wie-
ku Ockham, ktory pisal, ze kazdy proces, 
np. zmiana wielkosci jakiegos ciala, ,jes» 
skutkiem [...] roznego rozmieszczenia 
[cial i ich] odleglosci od cial niebieskich. 
To powinien powiedziec filozof. Gdy 
zalozymy, ze wszystkie czynniki spraw-
cze, zarowno nizsze [naleza.ee do swiata 
podksi?zycowego], jak i wyzsze [nalc-
za.ee do swiata nadksi?zycowegol, zbliza. 
si? w taki sam sposob do tego, co jest 
poddane dzialaniu {approximentur pas-
so), skutek b?dzie calkowicie identyczn)" 
([W. Ockham], Guillelmi de Ockham 
Opera philosophica et theologica. Op& 
theologica, t. IX, Quodlibeta septem, edt-
dit J.G. Wey, St. Bonaventure 1980, 
s. 154). 

Maciej Bartkowski 

W STRONG ODPOLITYCZNIENIA 
SUIZBY CYWILNEJ W ORGANIZACJI 

» ZJEDNOCZONYCH 

Mi?dzy wspolczesna. ONZ a ta. z 1945 
roku widoczne sa. zasadnicze roznice. Ra-
dykalne zwi?kszenie liczby panstw-czlon-
kow 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 utrzyma-
niem pokoju i bezpieczeristwa"'. Dzisiaj 
zadania ONZ odnosza. si? w tym samym 
stopniu (jezeli nie wi?kszym) do tak sze-
rokich 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 wydajno-
sci, profesjonalizmu, niezaleznosci i neu-
tralnosci 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 legitymiza-
cji 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 efektywno-
sci dzialania, stata si? raczej przeszkoda. 
w pracach ONZ, a takze spowolnila 
wdrazanie reform, ktore uzdrowiiyby dzi-
siejsza. sytuacj?. 

Upolitycznienie ONZ jest wynikiem 
rywalizacji mi?dzy krajami, traktujacymi 
przedmiotowo ide? neutralnosci funkcjo-
nariuszy ONZ, a sama. mi?dzynarodowa. 
sluzb? cywilna. jako pole politycznej wal-
ki o wplywy i dominacj?. Sytuacj? pogar-
szaja. niepisane zwyczaje panuja.ce w Or
ganizacji oraz wewn?trzne regulacje od-
nosza.ce si? do geograficznej redystrybu-
cji zatrudnienia w ONZ, systemu reele-
kcji przewodnicza.cych wyspecjalizowa-
nych organizacji oraz do cz?stego stoso-
wanie umow zatrudnienia na krotki okres. 

Identyfikacja czynnikow, ktore wply-
waja. negatywnie na prac? ONZ, jest waz-
na ze wzgl?du na poszukiwania odpo-
wiednich srodkow, ktore moglyby polep-
szyc stan 55-letniego pacjenta, umozli-
wiaja.c wprowadzenie zmian w polityce 
zasobami ludzkimi i przeprowadzenie 
konkretnych reform instytucjonalnych. 
Restrukruryzacja Organizacji jest nie-
zb?dna ze wzgl?du na gwaltowny wzrost 
obowiazkow i problemow za jakie ONZ 
odpowiada. 

Rzeczywistosc ONZ 

Koniec Zimnej Wojny i ideologicznej 
walki mi?dzy blokiem komunistycznym i 
kapitalistycznym zraniejszyly wag? „poli-
tyki 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 
upolitycznienia personelu Organizacji 

przyciaja tyle samo uwagi co w latach zi-
mnowojennych. 

' Zarzuty, ze ONZ jest „ogromnaJ rozra-
staja.ca. si? biurokracja.", kt6ra przejada 
wielkie sumy pieni?dzy, jednoczesnie da-
jac marne wyniki pracy, nijak maja. si? do 
rzeczywistosci. Jednak nie neguje si? te
go, ze problemy zwiazane z przeprowa-
dzeniem proceduralnie przejrzystej i bez-
stronnej rekrutacji, z istnieniem jasnej 
strategii rozwoju personelu ONZ czy pro
blemy z odpowiednia. koordynacja. mi?-
dzy roznymi agendami ONZ a jego 
glowna. siedzibaj stanowia. realna. prze-
szkod? dla efektywnej pracy Organizacji. 
Wplywaja. one na.oslabienie legitymizacji 
oraz pozycj i mi?dzynarodowych funkcjo-
nariuszy wzgl?dem panstw-czlonkow i 
ich przedstawicieli skupionych w stalych 
misjach przy ONZ. 

Reformy w ONZ, jak w kazdej biuro-
kratycznej strukturze, sa. wprowadzane 
wolno, napotykajac na wewn?trzne i zew-
n?trzne opory. Zwiazane sa. one z faktem, 
iz ONZ jest wyja_tkowo zlozona. organi-
zacjaj ktora obejmuje kilkanascie autono-
micznych organizacji i zatrudnia w swo
ich strUkturach ponad 51 tysi?cy ludzi. 
Dodatkowo ONZ jest jednostka. o uniwer-
salnych funkcjach, jak i uniwersalnym 
czlonkostwie, co czyni ja. najbardziej he-
terogeniczna. pod wzgl?dem j?zykowym 
i narodowo-etnicznym organizacja. mi?-
dzynarodowa. na swiecie. Ponadto sro-
dowisko mi?dzynarodowe, w ktorym 
przychodzi ONZ funkcjonowac, jest plyn-
ne i zmienia si? szybko pod wprywern li-
cznych procesow globalizacyjnych, ktore 
(nie bez silnej opozycji) przebijaja. si? 
przez skostnialy system mi?dzypanstwo-
wy zlozony z panstw narodowych. 

W ten sposob ONZ posiada „dwoch 
panow (ktorym sluzy); historyczny sy

stem mi?dzypanstwowy i wlasnie pow-
staja.cy system globalny, (ktorego) potrze
by i aspiracje sa. (cz?sto) w opozycji (do 
tego pierwszego)"3. Ten czynnik powo-
duje, iz praca ONZ jest jeszcze trudniej-
sza, zmuszaja_c Organizacj? do balanso-
wania mi?dzy oczekiwaniami i zadaniami 
zwia.zanymi z dalsza. integracja. systemu 
mi?dzynarodowego a partykulamymi in-
teresami poszczegolnych panstw, ktore 
cz?sto poshigujq. si? absolutnym poj?ciem 
suwerennosci oraz dziewi?tnastowiecz-
nym rozumieniem obrony oraz dzie-
wi?tnastowiecznymi sposobami propago-
wania wlasnego interesu narodowego. 

Slownik reformatora 

Odpolitycznienie (depolitycyzacja) ro-
zumiane 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 roz-
dzielane na zasadzie interesu narodowego 
lub systemu protektoratow panstw naro
dowych. W ten sposob, z jednej strony, 
odpolitycznienie zapewni, ze Secretariat 
ONZ, wyspecjalizowane agencje oraz ich 
praca nie b?da_ wykorzystywane przez ja-
kikolwiek rzad dla osiajmi?cia wlasnych 
celow politycznych, z drugiej strony, pro
ces odpolityczniania ma zapocza.tkowac 
promowanie idei apolitycznej, opieraja.cej 
si? na wiedzy raczej niz na koneksjach re

krutacji i pracy w mi?dzynarodowej shiz-
bie cywilnej ONZ. 

Mi?dzynarodowa sluzba cywilna skia-
da si? z trzech elementow: 

a) funkejonariusze mi?dzynarodowi 
(pracownicy, urz?dnicy) ONZ, 

b) formalne procedury i regulacje, kto
re ksztaltuja. zachowanie mi?dzynarodo-
wych funkejonariuszy ONZ, 

c) organizacja, ktora tworzy instyru-
cjonalne ramy, w jakich urz?dnikom 
ONZ przyszlo pracowac. 

Mi?dzynarodowi funkcjonaiiusze sa. pra-
cownikami i administratorami organizacji 
mi?dzynarodowych (znanych takze jako 
mi?dzynarodowe zwiazki publiczne4), 
z budzetu ktorych sa, oplacani. Funkcjo-
nariusz mi?dzynarodowy nie jest urz?dni-
kiem czy pracownikiem rzadowym, nie 
mozna go mylic z przedstawicielem misji 
dyplomatycznych, wysylanych przez pari
stwa i znajdujacych si? na stale w miejs
cu, gdzie organizacja mi?dzynarodowa 
ma swoja. siedzib?. Naieza. takze do admi-
nistratorow. Dodatkowo mi?dzynarodowi 
funkejonariusze ONZ odpowiedzialni sa. 
za przeksztalcenie ogolnych deklaracji i 
zâ 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 or
ganizacja sobie sama wyznaczyia, ale tak
ze odgrywaja. rol? swoistych lacznikow 

3 J- 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 Pu 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 nastepuĵ 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-



Maciej Bartkowski Wstrong odpolitycznienia sluzby cywilnej ... 85 

mi?dzy panstwami a ONZ, starajac si? 
pogodzic cz?sto partykulame polityki su-
werennych panstw z misja. swiatowej or
ganizacji. 

Mi?dzynarodowa sluzba cywilna skla-
da si? takze z regulacji, ktore wyznaczaja. 
sposob zachowania i post?powania fun-
kcjonariuszy mi?dzynarodowych. Karta 
Narodow Zjednoczonych z jej konkretny-
mi odniesieniami do Sekretarza General-
nego ONZ jako „najwyzszego funkcjona-
riusza administracyjnego Organizacji" 
(artykul 97), do Sekretariatu i personelu 
ONZ (artykuly 100 i 101) tworzy konsty-
tucyjne ramy, w ktorych funkcjonuja. 
mi?dzynarodowi urz?dnicy ONZ. Dodat
kowo Regulamin Pracowniczy {Staff Re
gulations), zatwierdzany przez Zgroma-
dzenie Ogdlne, daje Sekretarzowi Gene-
ralnemu ogolne wytyczne w jego polityce 
zarzadzania personelem. Statuty Pracow
nicze {Staff Rules), wydawane przez Se
kretarza Generalnego, sa. bardziej szcze-
golowe i staraja. si? wprowadzic w zycie 
postanowienia Regulaminu Pracownicze-
go. Wszystkie te regulacje tworza. swoisty 
prawny entourage, w ktorym umieszczeni 
sa. i pracuja. mi?dzynarodowi funkejona
riusze ONZ. Te prawne srodowisko 
dzialania personelu ONZ jest wsparte sy-
stemem stopni, ktory definiuje prawa i 
obowiazki urz?dnikow ONZ oraz relacje 
mi?dzy pracownikami ONZ a panstwa
mi-czlonkami Organizacji. 

Koncepcja mi?dzynarodowej sluzby 
cywilnej obejmuje takze instytucje i hie-

rarchiczne podzialy na szczeble urzedni
cze, ktore istnieja. w sluzbie ONZ. ONZ 
jest organizacja. mi?dzynarodowa. z dzia-
lajacymi na stale strukturami (np. Sekre-
tariat ONZ, biura wykonawcze w wyspe-
cjalizowanych organizacjach ONZ)5. Co 
wi?cej, wewnattz tychze struktur funkejo
nariusze mi?dzynarodowi ONZ sa. kla-
syfikowani wedlug ich funkcji i obo
wiazkow, tworzac w ten sposob struktur? 
wladzy, oparta. na hierarchii waznosci 
z wyznaczonymi granicami podleglosci 
i zwierzehnosci. 

Istota miQdzynarodowej sluzby 
cywilnej 

Mi?dzynarodowa sluzba cywilna, kie-
rowana przez Sekretarza Generalnego 
ONZ (nie przez panstwa-czlonkow Orga
nizacji), posiada istotna. wladz? i decy-
dujâ ca. (obok samych panstw) odpowie-
dzialnosc za prac? ONZ. Obowiazki per
sonelu ONZ „[...] sa. tak rozne, jak rozne 
sa. problemy, z ktorymi ma do czynienia 
ONZ"6. Do obowiazkow urz?dnikow 
ONZ naleza. m.in. wszystkie prace admi
nistracyjne zwiazane z przygotowaniem 
obrad oraz przeroznych dokumentow na 
sesje organow ONZ. Funkejonariusze 
mi?dzynarodowi zaangazowani sa. w kaz-
dy aspekt aktywnosci Organizacji, obej-
mujacy „administrowanie operacji poko-
jowych czy mediowanie w dysputach 
o zasi?gu mi?dzynarodowym"7. 

Ponadto personel Sekretariatu monito-
ruje swiatowe problemy spoleczne i eko-

5 Organizacja miedzynarodowa „rozni si? od tradycyjnych metod dyplomacji swoja. struktura. i per-
manentnoscia." H. K. Jacobson, Networks of Interdependence. International Organizations and the 
Global Political System, New York 1984, s.8. 

6 Basic Facts about the United Nations, Department of Public Information, United Nations, New 
York 1992, s.20. 

7 Tamze. 

nomiczne, przygotowuje studia nad pra- czby krotkoterminowych kontraktow za-
wamt czlowteka czy nad tempem rozwoju trudnieniowych, naciskami na rozszerze-
spolecznego, organizuje mi?dzynarodowe nie rekrutacji na zasadzie geograficznego 
konferencje w sprawach przyciajajacych podziah. stanowisk, czy chociazby moty-
swiatowa. uwage, nadzoruje wykonywa- WOwanym politycznie obsadzaniem wy-
me decyzjt podejmowanych przez organa sokich urz?dow w administracji mi?dzy-

T ^ ? Z V l P " T W y V T * ^ n a r ° d 0 W e j p r Z C Z n i e k t 6 r e fa* czlonko-
ma thamaczydokumentynaoficjanej?- w s k i e . P a n s t w a c z l o n k o w s k i ^ z d . 
zykt Organrzacjt oraz tworzy, przekazuje s t r o n y > n i e c h c , j e d n a k o s i a ' b i a 6 ^ i wydaje programy, biuletyny i magazyny 
informuja.ee o pracy Narodow Zjednoczo
nych wysylajac je do mediow8. 

Dodatkowo funkejonariusze mi?dzy-
narodowi spelniaja. funkcje negocjacyjne, 
obowiazki zwiazane z polityka. budow^ Z^or^ZZ 
ma zaufania oraz mediacja^ co wynika 
z formalnych i nieformalnych kontaktow 
mi?dzy panstwami-czlonkami Organiza
cji, ich misjami dyplomatycznymi oraz 
urz?dnikami mi?dzynarodowymi. 

Powyzsza lista obowiazkow funkejo-
nariuszy mi?dzynarodowych pokazuje 
wielkosc wladzy i wpfywow personelu na 
Organizacj?, jej czlonkow i ich prac?. 
W zwiazku z tym zainteresowanie mi?- —»-«•- r -~~> jv^ «»««, Fiawuu-
dzynarodowa. sluzba. cywilna. wynika z fa- Pod°bne. Jest to zwiazane z obawa. wiel-
kru, ze sluzba ta posiada ogromny wplyw k i c h mocarstw przed utrata. kontroli nie 

i paralizowac prac Organizacji, co moze 
prowadzic do powolnej utraty jej znacze
nia i w kohcu upadku ONZ. W ten sposob 
kraje rownoczesnie wspieraja. silna. i slaba. 
wladz? Narodow Zjednoczonych i jej 

ikejonariuszy. 

Dwoisty stosunek krajow do mi?dzy-
narodowej sluzby cywilnej i ONZ wpty-
wa na zasi?g, szybkosc i natur? wprowa-
dzonych reform personelu i samej Orga
nizacji. Po pierwsze, wprowadzenie bar
dziej radykalnych reform, ktore zmie-
nilyby kompozycj? Rady Bezpieczeristwa 
i system glosowania, ograniczajac lub eli-
minujac prawo veta, jest malo prawdo-

na prac? swiatowej organizacji i na rela
cje. Organizacji z panstwami oraz na sto-
sunki mi?dzy samymi panstwami skupio-
nymi w ONZ. 

Pahstwa-czionkowie ONZ, z jednej 
strony, wydaja. si? przeciwne zwi?kszaniu 

tylko nad innymi panstwami-czlonkami 
Organizacji, ale takze nad sama. Organi
zacja,. Po drugie, wydaje si?, iz panstwa 
moga. latwiej porozumiec si? co do stop-
niowych zmian organizacyjnych, ktore 
usprawnifyby koordynacj?, efektywnosc 

niezaleznosci i wladzy funkejonariuszy oraz funkcje kontrolne wewna.trz Organi-
miedzynarodowych, co mogloby ozna- zacji. Nalezy takze pami?tac, iz kraje nie 
czac utrat? cz?sciowej kontroli nad Orga- trakruja. i nie b?da. traktowac reformy jako 
nizacja.. Pozycja ta jest widoczna w poli- sposobu na wzmocnienie Organizacji, ale 
tyce panstw zmierzaja.cej do oslabienia jako metod? na zapewnienie efektywno-
idei stworzenia stalego korpusu mi?dzy- sci, wydajnosci i lepszych uslug swiad-
narodowej sluzby cywilnej. Przejawia.si? czonych przez ONZ, poia.czonych z 
ona poparciem panstw dla zwi?kszenie li- odpowiednia. kontrola. nad pieni?dzmi 

Tamze. 
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panstw-czlonkow wydawanych przez Or-
ganizacj?. 

Pragmatyzm jako podstawowe 
narze&ie reformowania ONZ 

Istnieja. dwa sposoby reformowania 
ONZ. Jedna. z mozliwosci jest wprowa
dzenie radykalnych zmian wewnattz ist
nieja.cych struktur ONZ, co zwiazane jest 
z demokratyzacja. Organizacji (ogranicze-
niem prawa veta) czy wprowadzeniem do 
Rady Bezpieczeristwa nowych stalych 
czlonkow, w ten sposob wychodzac na-
przeciw realiom pocza.tku XXI wieku. 
Powyzsze propozycje wymagaja. wprowa-
dzenia poprawek do Karty Narodow 
Zjednoczonych, co oznacza nie tylko ze-
branic poparcia 2/3 czlonkow Organiza
cji, ale takze uzyskanie jednomyslnosci 
u wszystkich stalych czlonkow Rady 
Bezpieczeristwa. Jest to wysoce niepraw-
dopodobne. 

W tym samym czasie mozna szukac 
innych, bardziej realistycznych sposobow 
reformowania ONZ tak, aby zwi?kszyc 
profesjonalizm i wydajnosc tego ciala, 
wychodzac w ten sposob naprzeciw po-
tencjalnym zagrozeniom zwiazanym ze 
spadkiem zaufania wsrod spoleczehstw 
oraz rzadow dla ONZ i tym samym nie-
uniknionym kryzysem legitymizacji. W 
zwiazku z tym, iz zadne rewolucyjne 
zmiany i reformy ONZ nie moga. zostac 
zrealizowane, pozostaje skierowanie za-
interesowania na mi?dzynarodowa. admi-
nistracj? ONZ. W ten sposob pragma
tyzm powinien dominowac nad radykal-
nymi zmianami konstytucjonalnymi i in-
stytucjonalnymi ONZ. 

Szukajac potencjalnych obszarow, w 
ktorych podj?te zostaloby dzielo reform, 
wi?cej uwagi nalezy skierowac na admi-

nistracj? ONZ, struktury, polityk? za
rzadzania personelem, rekrutacj? oraz 
sposoby poprawienia koordynowania 
prac instytucji oraz usprawnienia kontroli 
organizacji, ktora sklada si? z daleko zde-
centralizowanych, autonomicznych i wy-
specjalizowanych organizacji. Wymienio-
ne pole dzialah moze okazac si? mniej za-
palne politycznie, co umozliwi szybkie 
wypracowanie koniecznego konsensusu 
oraz listy mozliwych do przeprowadzenia 
refonn w ONZ. 

Miedzy prawem a rzeczywistosc^ 

Jezeli wszystko zostalo z takim kun-
sztem zaprojektowane, aby chronic nieza-
wislosc funkcjonariuszy mi?dzynarodo-
wych przed ingerencja. panstw i niezgod-
nym z Karta. post?powaniem samych 
urz?dnikow, to dlaczego nadal mamy do 
czynienia z upolitycznieniem administra
cji ONZ? Liczne przyklady nie tylko uka-
zujaj ze poszczegolne kraje staraja. si? 
wywierac polityczna. presj? na pracowni-
kow ONZ i na ich prac?; dowodza. takze, 
iz upolitycznienie ONZ nie zakoiiczylo 
si? wraz z upadkiem komunizmu. Upo
litycznienie swiatowej organizacji zostalo 
zapocza.tkowane juz w czasach Ligi Na-
rodriw i uleglo rozprzestrzenieniu w cza
sach zimnowojennych. Rozpad Zwiazku 
Radzieckiego wcale nie ztagodzil nacisku 
politycznego na funkcjonariuszy mi?-
dzynarodowych, ale raczej ukryl go i bar
dziej zakamuflowal. W ten sposob naru-
szenia Karty ONZ uderzajace w autono-
mi? mi?dzynarodowych funkcjonariuszy 
sa. nadal dopuszczalne. Dokonuje si? jed
nak tego z uzyciem duzo bardziej wyszu-
kanych oraz ukrytych srodkow. W zwia.z
ku z tym, iz metody rzadowych naciskow 
na Organizacj? nie sa.tak oczywiste, refo

rmy zmierzaja.ce do odpolitycznienia 
ONZ staja. si? duzo trudniejsze do prze
prowadzenia. 

Nalezy jednak sadzic, ze zmiany orga-
nizacyjne i proceduralne moglyby przy-
najmniej ograniczyc, jezeli nie wyelimi-
nowac, szare strefy instytucjonalnej oraz 
decyzyjnej niepewnosci, ktore zach?caja. 
kraje do wykorzystania wladzy i wply-
wow politycznych dla osiajmi?cia wlas-
nych korzysci. Nim jednak sprobuje si? 
okreslic szeroka. strategi? odpolitycznie
nia Organizacji, konieczne staje si? do-
kladne zidentyfikowanie wewn?trznych 
oraz zewn?trznych czynnikow, ktore 
umozliwiaja. upolitycznienie administra
cji, prowadzac tym samym do moralnego 
jak i fizycznego rozkladu mi?dzynaro-
dowej sluzby cywilnej. 

Praca ONZ i jej administracja sa. upo-
lityczniane ze wzgl?du na specyficzne, 
pisane oraz niepisane procedury i regula
cje istnieja.ce wewnattz Organizacji, ze 
wzgl?du na pozycj? i zadania wykonywa-
ne przez ONZ oraz jako rezultat zewn?-
trznych czynnikow zwiazanych z otocze-
niem mi?dzynarodowym. Ogolnie akcep-
towane zachowanie panstw w stosunku 
do ONZ, krotkoterminowe mianowania, 
geograficzna redystrybucja stanowisk w 
ONZ, kampanie wyborcze szefow wyspe-
cjalizowanych agencji ONZ, ktorzy sta
raja. si? o powtorna. reelekcj?, zadania jak 
i obowiazki Organizacji, wszystkie te rze
czy przyczyniaja. si? w mniejszym lub 
wi?kszym stopniu do upolitycznienia 
ONZ. 

ONZ rzadzi si? nie tylko pisanymi, za-
wartymi w Karcie, czy innych dokumen-
tach ale takze niepisanymi prawami. Or
ganizacja funkcjonuje takze na podstawie 

zwyczaju, nieformalnych regul, ktore 
opieraja. si? na cichym porozumieniu Se
kretarza Generalnego z panstwami-czlon
kami Organizacji. Nie byloby nie zlego w 
takim post?powaniu, gdyby niepisane no
rmy nie uderzafy w konstytucyjne podsta-
wy niezaleznosci i apolitycznosci fun
kcjonariuszy ONZ. Na przyklad, w ONZ 
praktykuje si? zwyczaj wedlug ktorego 
wyzsze stanowiska w administracji ONZ 
(tj. Under-Secretaries General, Assistant 
Secretaries General oraz Directors-Ge
neral) obsadzane sa. wedlug klucza polity
cznego. Stanowiska te sa. glownie przy-
dzielane obywatelom panstw stalych 
czlonkow Rady Bezpieczeristwa9. 

Chcac zmienic okreslone przyzwycza-
jenia paristw w ich stosunku do admini
stracji ONZ wiele b?dzie zalezalo od sa-
mego Sekretarza Generalnego, od jego 
uporu oraz przewodnictwa. Nalezy powa-
znie rozwazyc coroczne publikacje tzw. 
„czamej listy" dzialari podj?tych przez 
panstwa, a b?dacych w sprzecznosci z ar-
tykulami Karty, odnosza.cymi si? szcze-
golnie do funkcjonariuszy mi?dzynarodo-
wych, ich neutralnosci i niezawislosci. 
Taka „czarna lista" winna dotyczyc raczej 
samych dzialari niz paristw je podej-
muja.cych, a to ze wzgl?du na to, iz celem 
publikacji jest uczulenie krajow na pewne 
niedopuszczalne zachowania raczej niz 
antagonizowanie czlonkow Organizacji. 

Polityka zatrudnienia w ONZ 

Budujac profesjonalna. stuzb? mi?dzy-
narodowa^ b?daca. stalym elementem mi?-
dzynarodowej administracji, konieczne 
staje si? zapewnienie stabilnosci zatrud
nienia. Dfugoterminowe kontrakty, (rozu-

Por.: D. W., Bowett, The Law..., wyd. cyt, s.100; H. K. Jacobson, Networks..., s. 90. 
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miane jako umowy na czas nieokreslony), 
w mi?dzynarodowej sluzbie cywilnej nie 
tylko umozliwiaja. zatrzymanie doswiad-
czonych ludzi i przechowanie w ten spo
sob historycznej wiedzy o Organizacji i 
jej mechanizmach i zasadach dzialania 
(„instytucjonalna pami?c"), ale takze za-
pewniaja. utrzymanie wysokiego stopnia 
lojalnosci urz?dnikow mi?dzynarodo-
wych w stosunku do Organizacji ich za-
trudniaja.cej. 

Tymczasowe zatrudnienie opieraja.ce 
si? na scisle wyznaczonych czasowo (ge-
neralnie krotkich) okresach pracy w Or
ganizacji jest podejmowane przez ludzi, 
ktorzy sa. oddelegowani przez swoje 
rza.dy na okreslony czas do organizacji 
mi?dzynarodowej. Takie post?powanie 
bylo silnie popierane przez paristwa, kto
re widzialy w tym sposob na zwi?kszenie 
swych wplywow w Organizacji. Jednakze 
proliferacja „kontraktow ograniczonych 
czasowo moglaby prowadzi do sparalizo-
wania prac Sekretariatu"10. Ludzie zatrud-
nieni na podobnych kontraktach cz?sto 
mysla. o tym, jak nie narazic si? swojemu 
rzadowi, do ktorego maja. powrocic po 
pracy w administracji mi?dzynarodowej. 
Pracownicy na krotkoterminowych kon
traktach w ONZ, maja.cy w perspektywie 
powrot do pracy w administracji pari
stwowej, b?da. bardziej podatni na naciski 
polityczne oraz bardziej sklonni do wy-
swiadczania kolezeriskich przyslug swo-
im znajomym rodakom pracuja.cym w 
stalych misjach dyplomatycznych przy 
ONZ lub w krajowych MSZ. 

Nie ulega wajpliwosci, ze liczba osob 
zatrudnionych na krotkoterminowych 
umowach o prac? winna bye zmniejszona 

do swojego pierwotnego stanu jakim byl 
poziom 25 proc. wszystkich stanowisk w 
Sluzbie Zawodowej. Ten poziom zostal 
zaakceptowany w rezolucji Zgromadze-
nia Ogolnego juz w roku 1962, ktora 
ustalila wielkosc zawodowego personelu 
zatrudnionego na umowach nieokreslo-
nych czasowo na 75 proc. 

Wysoki stopieri pewnosci zatrudnienia 
cz?sto prowadzi jednak do stagnacji i 
zmniejszenia wydajnosci pracy. Aby za-
pobiec temu, nalezaloby wprowadzic oce
ny pracy funkcjonariuszy mi?dzynarodo-
wych przeprowadzanych w regulamych i 
cz?stych odst?pach czasu. Musialoby to 
zostac polaczone z ostrzezeniami, iz nie-
efektywna praca jak i slabe wyniki nie 
beda. tolerowane i moga. prowadzic do 
zwolnieri. Erskine Childers oraz Brian 
Urquhart sugeruja_, ze „wszystkie umowy 
o prac? w ONZ winny posiadac wymog 
ponownego uzyskania atestacji po roz-
sadnym okresie (mi?dzy 7-10 rokietn), 
co pozwoli na peine sprawdzenie przydat-
nosci pracownika"". 

ONZ powinno ograniczyc rekrutacje 
ludzi z narodowych administracji publi-
cznych, a ofert? pracy kierowac bardziej 
do pracownikow naukowych oraz eksper-
tow z sektora prywatnego. Pytaniem na
dal pozostaje to, jak zaprojektowac sy
stem rekrutacyjny, ktory promowatby ta
kich wlasnie ludzi, jednoczesnie nie dys-
kryminuja.c innych. 

Redystrybucja stanowisk na zasadzie 
geograficznej 

Polityka geograficznego rozdzialu sta
nowisk w ONZ opiera si? na konstytucyj-

10 E. Childers, B. Urquhart, Renewing the United Nations System, Sweden 1994, s. 166. 

" E. Childers, B. Urquhart, Renewing..., wyd. cyt., s.166. •• . 

nym zapisie wyrazonym w artykule 101, 
punkt 3 Karty ONZ. Eksperci konstytucyj-
m mogliby zasugerowac, iz ze wzgl?du 
na to, ze przy przeprowadzaniu rekrutacji 
na urz?dnikow mi?dzynarodowych ONZ 
sprawnosc, kwalifikacja zawodowa oraz 
nieskazitelnosc znajduja. si? na pierw
szym miejscu przed zasada. geograficzne
go rozdzialu stanowisk, to intencje oj-
cow-zalozycieli byly oczywiste. Przyszry 
personel Organizacji winien bye wybiera-
ny wedlug kryteriow wiedzy, kwalifikacji 
doswiadczenia oraz posiadanych zdolno-
sci, a dopiero pozniej nalezy stosowac 
kryteria narodowosciowe. 

Dzisiaj granice mi?dzy narodow^. (z 
geograficznym i narodowym rozdzialem 
stanowisk pracy) a prawdziwie mi?dzy-
narodowa. (z system rekrutacyjnym opie-
raja.cym si? na wiedzy kandydatow) 
sluzba. cywilna. w ONZ zacieraja. si?. 
Wedlug kryteriow geograficznych przy-
znaje si? okolo 25 proc. miejsc w Sluzbie 
Zawodowej, dopiero reszta stanowisk w 
tej samej sluzbie obsadzana jest w drodze 
prawdziwie konkurencyjnej rekrutacji 
opartej na kwalifikacjach kandydata do 
stanowiska, ktore chce podjac. 

Upolitycznienie Organizacji moze zo
stac ograniczone poprzez redukcj? liczby 
stanowisk podlegajacych geograficznej 
zasadzie rozdzialu z 25 proc. do 20 proc 
miejsc Sluzby Zawodowej. Taka polityka 
zapewne napotka silny opor ze strony 
panstw-czlonkow. Sekretariat ONZ powi
nien jednak nadal probowac przekonac do 
niej rzady. Jezeli tego celu nie udaloby si? 
zrealizowac, nalezaloby rozwazyc wprowa
dzenie tzw. „udzialow narodowych" dla 
kazdej oddzielnej kategorii w mi?dzy-

narodowej sluzbie cywilnej. Sluzba cywi
lna ONZ sklada si? ze Sluzby Ogolnej 
oraz Shizy Zawodowej. Ta pierwsza skla
da si? z personelu generalnie zatrudnione
go przez rekrutacj? na szczeblu lokalnym 
(paristwowym) oraz podzielona jest wedlug 
systemu hierarchicznego rozpoczynaja.ee-
go si? od stopnia G-l i koricza.cego si? na 
G-5. Ta ostatnia, ktora jest „mozgiem" 
Organizacji, sklada si? z pi?ciu kategorii 
odnosza.cych si? do nizszych stanowisk w 
administracji (od P-l do P-5) oraz czte-
rech stanowisk wyzszego stopnia (D-l, 
D-2, Assistant Secretaries General i Un
der Secretaries General)12. 

Wyzsze pozyeje w Sluzbie Zawodo
wej (D-l, D-2, ASG, USG), ze wzgl?du 
na wag? wykonywanych przez nie funkcji 
oraz spelnianych obowiazkow, winny zo
stac obj?te specjalnym parasolem ochron-
nym roztoczonym przez Sekretarza Gene
ralnego, co mogloby zapobiec probom 
upolitycznienia tej wlasnie warstwy urz?d-
niczej w ONZ. Udzialy narodowe wyni-
kaja.ee z geograficznej zasady rozdzialu 
stanowisk winny bye stopniowo zreduko-
wane, jezeli nie od razu we wszystkich 
kategoriach urz?dniczych, to przynaj-
mniej w tych zaliczanych do sredniego 
oraz wyzszego szczebla mi?dzynarodo-
wej sluzby cywilnej w ONZ. 

Gradualne podejscie jest duzo bardziej 
wskazane niz radykalne zmiany. Wolna 
(ale posuwajaca si? naprzod) realizacja 
reform winna dac paristwom czas na os-
wojenie si? z idea, coraz bardziej niezale-
znej kadry urz?dniczej ONZ, w ktorej 
zadne paristwo nie jest uprzywilejowane. 
Jezeli zmiany na najwyzszych szczeblach 
nie powioda. si?, Sekretariat ONZ winien 
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skupic swoje wysilki na ograniczeniu 
udzialow narodowych i wprowadzeniu 
prawdziwej sluzby cywilnej stworzonej 
calkowicie w oparciu o kwalifikacj? i 
wiedz? na pozostalych szczeblach (od P-l 
do P-5) Sluzby Zawodowej. Moze okazac 
si?, iz b?dzie to mniej kontrowersyjne po-
suni?cie niz te, gdzie polityka. odpolitycz
nienia obj?te zostana. najwyzsze i najwaz-
niejsze stanowiska w administracji ONZ, 
naprawd? istotne w oczach paristw czlon
kow. 

System reelekcji 

Prowadzenie prawie ci^glej kampanii 
wyborczej przez szefow wyspecjalizowa-
nych agencji ONZ, zmierzajacych do po-
wtomego ich wyboru, jest kolejnym prob-
lemem, ktory ma wazny wplyw na proce-
sy decyzyjne w Organizacji. „Jeszcze w 
tym samym roku, w ktorym nastajnl wy
bor szefa agencji, wi?kszosc Dyrektorow 
Generalnych zaczyna myslec o powtor-
nym wyborze na druga. kadencj?"13. De
cyzje szefow wyspecjalizowanych orga
nizacji zwiazane z okreslonymi progra-
mami oraz projektami sa. cz?sto podej mo-
wane raczej pod wplywem tego, czego 
chca. i oczekuja.rza.dy paristw, niz wedlug 
kryteriow potrzeb i koniecznosci. 

Jednym z rozwiazari moze bye wpro
wadzenie tylko jednej, dluzszej (np. 7 let-
niej) kadencji szefow wyspecjalizowa
nych organizacji ONZ. Jezeli organizacy-
jne zmiany w tym kierunku nie uzy-
skalyby poparcia, nalezy rozwazyc wpro
wadzenie zmian proceduralnych np. 
zwi?kszaja_c wymagana. wi?kszosc po-
trzebna. do wyboru szefa agencji ONZ do 

3/4 lub 2/3. Dzisiaj wi?kszosc przewod-
niczacych wyspecjalizowanych organiza
cji ONZ wybieranych jest z poparciem 
zwyklej lub absolumej wi?kszosci paristw-
-czlonkow danej organizacji, dlatego tez 
w wielu przypadkach wystarczaja.ee jest, 
aby dany kandydat zebral poparcie polo-
wy delegatow dla swojego ponownego 
wyboru. Zwi?kszenie potrzebnego progu 
poparcia zmusiloby przewodnicza_cych 
agencji ONZ albo do zaprzestania fawo-
ryzowania grupki paristw albo do dbania 
o interesy wszystkich panstw-czlonkow. 
Dlatego takze te proste zmiany procedu
ra l^ moglyby przyniesc duzo uczeiwsza. 
i sprawiedliwsza. polityk? realizacji pro-
gramow i projektow, ktorych odbiorca. 
winni bye ludzie najbardziej potrze-
buja.cy, a nie po prostu obywatele panstw, 
ktorych przedstawiciele posiadaja. wi?-
kszoSc glosow w danej organizacji. 

Reformy administracji ONZ oraz jej 
mechanizmow dzialania sa. obliczone na 
ograniczenie raczej niz wyeliminowanie 
zjawiska politycznych naciskow na Orga-
nizacj?. W ten sposob szukamy zmian, 
ktore bylyby praktyczne oraz mozliwe do 
wykonania. Te najbardziej radykalne oraz 
p0ci3gaja.ee za soba. naprawd? istotne 
zmiany w funkejonowaniu Organizacji. 
wymagaja. wprowadzenia poprawek do 
Karty ONZ, czyli jednomyslnego popar
cia stalych czlonkow Rady Bezpieczeri
stwa oraz wi?kszosci 2/3 w Zgromad/' 
niu Ogolnym. Dlatego takze wybieraj^ 
narz?dzia sluza.ee odpolitycznieniu Orga
nizacji pragmatyzm winien dominowac 
nad radykalniejszymi posuni?ciami. 

Reformy ONZ, zmierzaja.ee do zwiv
; 

szenia niezaleznosci oraz uczynki^ 
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urz?dnikow Organizacji wolnymi od 
wszelkiego politycznego nacisku ze stro
ny paristw, nie powinny bye postrzegane 
przez te ostatnie jako zamach na ich su-
werennosc. Reformy administracji ONZ 
maja. na celu zwi?kszenie zaangazowania 
urz?dnikow w ich prac? dla ONZ oraz 
scislejsze zwiazanie funkcjonariuszy z 
Organizacja. oraz jej misja.. Wybor najbar
dziej zdolnych i najlepiej wykwalifiko-
wanych ludzi nie tylko b?dzie shizyc Or
ganizacji, ale takze samym panstwom, 
ktore oczekuja. od ONZ wi?kszego profe-
sjonalizmu, lepszych efektow oraz osz-
cz?dnosci finansowych. 

Zblizaja.ee si? nowe stulecie pozosta-
wia otwartym pytanie, czy spolecznosc 

mi?dzynarodowa jest przygotowana do 
utworzenia prawdziwego rzadu swiato-
wego. Inis Claude zauwazyl, ze okres 
mi?dzy 1815, a 1914 rokiem byl „okre-
sem przygotowawczym dla organizacji 
mi?dzynarodowej", sugerujac, iz czas od 
zalozenia Ligi Narodow, poprzez dzialal-
nosc jej nast?pczyni ONZ jest „okresem 
przygotowawczym dla rzadu swiatowe-
go"14. Jezeli XXI wiek ma zobaczyc naro-
dziny swiatowego rzadu, to wielkie zmia
ny musza. nastaj>ic nie tylko w zachowa-
niu paristw i ich patrzeniu na wspolczesne 
stosunki mi?dzynarodowe, ale takze w 
rozwoju profesjonalnej, niezaleznej, bez-
stronnej administracji mi?dzynarodowej, 
oddanej wylaoznie interesom ONZ. 
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