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Interwencja zbrojna w Kosowie i Libii 
jako przykłady współczesnych interwencji 
zbrojnych

Wprowadzenie 

Interwencja zbrojna jest pojęciem często używanym w XXI wieku, przy okazji rozważań 
dotyczących wojen prowadzonych w tym okresie. Jest traktowana jako synonim po-
jęcia wojny, którego użycie jest niedopuszczalne ze względów prawnomiędzyna-
rodowych, ponieważ wiodłoby do określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych 
konsekwencji. Dlatego rządy państw sięgających po użycie siły w stosunkach mię-
dzynarodowych traktują interwencję zbrojną jako wygodne pojęcie, którym posłu-
gują się opisując podejmowane przez siebie działania. Celem autora jest porównanie 
dwóch przykładów interwencji zbrojnych: w Kosowie i w Libii, ponieważ stanowią one 
wartościowe przykłady tego typu przedsięwzięć prowadzonych u progu i w pierw-
szych latach XXI wieku. Analiza tych przypadków pozwoli na wyodrębnienie punktów 
wspólnych oraz różnic między nimi, a poprzez to umożliwi wskazanie czynników wa-
runkujących ocenę ich skuteczności. 

Tekst składa się z dwóch podstawowych części: pierwszej, poświęconej inter-
wencji zbrojnej w Kosowie i drugiej – w Libii. Obie będą analizowane z tej samej 
perspektywy realistycznej i według tych samych kryteriów. Ich schematyczne ujęcie, 
odwołujące się do tych kategorii pojęciowych, umożliwi tym samym właściwe po-
równanie. Dzięki temu część trzecia poświęcona zostanie wnioskom, wysuniętym 
z tych operacji, jak również propozycji rozwiązania postawionego problemu. 

Artykuł oparty został o liczną literaturę przedmiotu oraz dostępne źródłach. Ze 
względu na znaczenie omawianych wydarzeń wgląd w nie aktualnie nie stwarza 
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kłopotu. Autor skądinąd zastrzega, że dokonana w materiale analiza syntetyczna 
przedstawiona została bez skrupulatnych opisów, które są bowiem dostępne w wielu 
opracowaniach. 

Interwencja zbrojna w Kosowie 

Kosowo, traktowane przez Serbów jako kolebka państwowości, a zamieszkane 
w większości przez Albańczyków, było i nadal jest terytorium konfliktu o spuściznę. 
Jak znakomicie nawiązuje do tego Tomasz Grzywaczewski, w książce poświęconej 
państwom nieuznawanym: 

Dlaczego Serbowie nigdy nie zgodzą się na secesję Kosowa?... bo to kolebka ich cywi-
lizacji. Serbia bez Kosowa nie jest Serbią. Tak samo jest z Karabachem i Armenią. Tutaj 
rodziła się nasza kultura i zabrać Ormianom Arcach, to jakby wyrwać część ich tożsa-
mości. To nie jest zwykła rywalizacja o ziemię czy zasoby. To wojna o dziedzictwo1. 

Spośród przyczyn interwencji zbrojnej w Kosowie, mimo ich niebagatelnej liczby, 
jedna zawsze wybija się na pierwszy plan, dlatego od niej należy rozpocząć ich przy-
taczanie: 
• pamięć historyczna, a właściwie jej interpretacja i wynikające z niej roszczenia 

wobec terytorium Kosowa. Było to jednym ze źródeł szowinizmu, stereotypów 
i uprzedzeń występujących między Serbami a Albańczykami. W dalszej kolejności, 
w oparciu o nie, ukształtowały się dwie wykluczające się koncepcje ideologiczne: 
„Wielkiej Albanii” i „Wielkiej Serbii”. Dodatkowym katalizatorem konfliktu stały się 
różnice religijno- kulturowe;

• zacofanie gospodarcze regionu, który był najbardziej ubogi w całej Jugosławii 
i w sposób naturalny owocowało to protestami, w czasie których, oprócz wątków 
ekonomicznych, pojawiały się żądania polityczne, podsycane później w czasie roz-
padu Jugosławii; 

• radykalizacja żądań społeczności albańskiej i towarzyszący jej brak gotowości 
do znalezienia kompromisu satysfakcjonującego obie strony. Trudno bowiem 
o niego, gdy z jednej strony oczekuje się niepodległości, a z drugiej dąży do pod-
porządkowania; 

• polityka Slobodana Miloszewicza, który za wszelką cenę usiłował utrzymać się 
przy władzy i dla tego celu gotowy był na podjęcie ryzyka zbrojnego konfliktu, 
środkiem do utrzymania władzy było pobudzanie tendencji nacjonalistycznych, 
na co doskonałym materiałem był problem przynależności Kosowa do Serbii;

• uczynienie ze Slobodana Miloszewicza gwaranta stabilności i pokoju na Bałka-
nach, co sankcjonowało porozumienie podpisane w Dayton w listopadzie 1995 
roku. W ten sposób serbski przywódca mógł zyskać przekonanie o swojej bezkar-
ności i niezbędności dla stabilizacji sytuacji w tym regionie;

• błędna postawa społeczności międzynarodowej, reprezentowanej przez państwa 
zachodnie, które zbyt długo nie interesowały się sytuacją w Kosowie i pozwoliły 
na radykalizację stron, jak i stosowanych przez nie środków;

1 Za: T. Grzywaczewski, Granice marzeń. O państwach nieuznawanych, Wołowiec 2018, s. 202–203.
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• fiasko konferencji w Rambouillet pod Paryżem (luty–marzec 1999 r.), podczas 
której stawiano nierealistyczne warunki porozumienia stronie serbskiej, a co za 
tym idzie nie uzyskano jej zgody na proponowane rozwiązania2. 
Wskazany zespół przyczyn w efekcie doprowadził do eskalacji przemocy, która 

przybrała rozmiary konfliktu zbrojnego na terenie Kosowa, szczególnie intensyw-
nego od 1998 roku. Stronami sporu byli Albańczycy, reprezentowani przez Wyzwo-
leńczą Armię Kosowa (UCK), oraz serbska policja i wojsko. Te zdarzenia sprawiły, że 
społeczność międzynarodowa zaangażowała się aktywniej w próby rozwiązania kon-
fliktu3. Kończyły się one jednak fiaskiem. Za szczególnie dotkliwe uważano kolejne 
rozmowy z Miloszewiczem, zarówno dyplomatów amerykańskich (np. specjalnego 
wysłannika na Bałkany Roberta Gelbrad’a), jak i europejskich (ministrowie spraw za-
granicznych Niemiec i Francji Klaus Winkel, Hubert Védrine) i wreszcie misję Broni-
sława Geremka, stojącego wtedy na czele OBWE. Sytuacji nie poprawiła decyzja tzw. 
Grupy Kontaktowej ds. byłej Jugosławii, skupiającej przedstawicieli USA, Rosji, Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch, która zapadła 9 marca 1998 roku w Londynie 
o wprowadzeniu embarga na dostawy broni do Jugosławii, i wzywająca Miloszewicza 
do rozpoczęcia rozmów z Albańczykami. Władze w Belgradzie były gotowe do to-
czenia poważnych rozmów jedynie z Amerykanami i okazywały lekceważący sto-
sunek do reprezentantów krajów zachodnich, za którymi, jak sądzono, nie stoi żadna 
siła wojskowa, która mogłaby być skutecznie użyta na Bałkanach4. Amerykanie, zaj-
mując kluczową pozycję w NATO, zdecydowali się z kolei wykorzystać tę organizację. 
Szczególnie, że kolejna próba mediacji między stroną serbską i albańską, prowadzona 
przez wysłanników USA Richarda Holbrooke’a i Richarda Gelberda 15 maja 1998 
roku, nie powiodła się. 

W związku z tym 11 czerwca 1998 roku sekretarz generalny NATO ogłosił, że pod-
jęta została decyzja co do przygotowania opcji militarnego rozwiązania konfliktu, 
łącznie z użyciem sił powietrznych Sojuszu oraz stacjonowaniem wojsk w prowincji5. 
Jednak nawet powietrzne manewry „Determinated Falcon”, przeprowadzone przez 
Sojusz 15 czerwca 1998 roku nad terytorium Kosowa, Albanii i Macedonii, mające 
uwiarygodnić możliwość zbrojnej interwencji, nie doprowadziły do powstrzymania 
walk. Manewry NATO doprowadziły tylko do radykalizacji żądań Albańczyków, przez 
co zmniejszono szanse na rozwiązanie konfliktu. NATO, a szerzej Zachód, podchodził 
do tego konfliktu zbyt jednostronnie, obciążając odpowiedzialnością za jego eska-
lację jedynie Serbów. 

Dopiero groźby NATO wobec Serbów, skierowane w związku z podjętą przez 
nich wrześniową ofensywą, pozwoliły na wypracowanie rozejmu. Pomogło w tym 
także przyjęcie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której 23 września zażądano 

2 Por. szeroko np.: K. Pawłowski, Kosowo. Konflikt i interwencja, Lublin 2008; D. Gibas-Krzak, Serbsko-
-albański konflikt o Kosowo w XX wieku, Toruń 2008.

3 Zobacz szerzej na temat walk i strat akcentujących skutki dla obu stron: W. Walkiewicz, Jugosławia, 
Warszawa 2000, s. 264 i n.; M. Luković, Kryzys kosowski oczyma Serbów: bezpośrednie przyczyny, ko-
rzenie, historyczne przebieg i konsekwencje, Warszawa 2000, s. 13 i n. 

4 P. Żurawski vel Grajewski, Upokorzona Europa, [w:] Świat po Kosowie, red. A. Magdziak-Miszewska, 
Warszawa 2000, s. 78.

5 H. Loquai, Der Kosowo-Konflikt-Wege in einem vermeidbaren Krieg. Die Zeit von Ende November 
1997 bis März 1999, Baden-Baden 2000, s. 27.
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zaprzestania represji w Kosowie i natychmiastowego przerwania ognia, wycofania 
serbskich jednostek wojskowych i policyjnych z prowincji, zezwolenia na działalność 
organizacji międzynarodowych oraz współpracy Serbów z Trybunałem Międzynaro-
dowym ONZ dla Przestępców Wojennych w Hadze. Potępiła również terroryzm oraz 
jego wspieranie z zewnątrz6 . Następnie 2 października w Londynie państwa Grupy 
Kontaktowej ds. byłej Jugosławii zaakceptowały plan amerykańskiego dyplomaty 
Christophera Hilla, dotyczący przejściowej albańsko-serbsko-międzynarodowej ad-
ministracji nad Kosowem. Jednocześnie wizytując Kwaterę Główną NATO, 8 paździer-
nika 1998 roku, szefowa Departamentu Stanu USA Madelaine Albright zapewniła, że 
sojusznicy z NATO są zdecydowani przeprowadzić zbrojną operację w Kosowie, której 
celem będzie powstrzymanie katastrofy humanitarnej, jaka miała miejsce w pro-
wincji. Ponadto podkreśliła, że sprzeciw Rosji nie będzie miał znaczenia w podejmo-
waniu ostatecznej decyzji7. W takich warunkach 13 października 1998 roku zawarto 
porozumienie z Miloszewiczem. Od tego też momentu miał zacząć się rozejm, któ-
rego kontrolę z powietrza prowadziło NATO (operacja Eagle Eye). Pakt był już w pełni 
zaangażowany, również formalnie, bowiem 16 października podpisano porozumienie 
między władzami Jugosławii, a OBWE i NATO, dotyczące sposobu realizacji zawartej 
umowy. Wielu autorów twierdzi, że już od października wariant siłowego rozwią-
zania konfliktu był najbardziej prawdopodobny i przygotowywano się do niego8. Do 
realizacji przyjętego planu wzywała Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 1203 
z 24 października 1998 roku9.

Sojusz zaangażował swój prestiż w działania na rzecz zakończenia konfliktu. Miało 
to olbrzymie skutki dla przyszłych wydarzeń, szczególnie po styczniu 1999 roku, kiedy 
to doszło do zabicia Albańczyków we wsi Racak. NATO potępiło Serbów i w końcu 
stycznia zagroziło atakami, jeśli obie strony nie zaakceptują proponowanego poro-
zumienia pokojowego10. Serbowie tego nie uczynili, bowiem oczekiwano od nich, 
nie licząc innych ustępstw, zgody na przeprowadzenie referendum po trzech latach, 
w którym mieszkańcy zdecydują o dalszych losach prowincji. Przy większości albań-
skiej wynik był przesądzony. Dlatego nie podpisali porozumienia pokojowego, co uczy-
nili Albańczycy. Dodatkowo siły serbskie w Kosowie rozpoczęły ofensywę. 19 marca 
negocjacje zawieszono i stało się jasne, że rozmowy zakończyły się fiaskiem. Nie po-
wiodły się też negocjacje ostatniej szansy, kiedy 22 marca 1999 roku przyleciał do Bel-
gradu wysłannik USA Richard Holbrook. W rezultacie NATO, by zachować swój pre-
stiż, zmuszone było do interwencji zbrojnej11. 

6 Security Council resolution 1199 (1998) [on the situation in Kosovo, Yugoslavia], 23.09.1998, www.
un.org [dostęp: 30.01.2018].

7 J. Kiwerska, Rola Stanów Zjednoczonych w konflikcie kosowskim, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 
2000, nr 18, s. 13.

8 Zob. szerzej: B. Koszel, Konflikt na Bałkanach (1991–1999) a bezpieczeństwo europejskie, „Zeszyt In-
stytutu Zachodniego” 2000, nr 16, s. 45 i n. 

9 Security Council resolution 1203 (1998) [on agreements for the verification of compliance with the 
provisions of resolution 1199 (1998) on the situation in Kosovo, Yugoslavia], www.un.org [dostęp: 
30.01.2018].

10 Zobacz szerzej o jego warunkach: S. Wojciechowski, Konflikt w Kosowie, [w:] Spory i konflikty między-
narodowe. Aspekty prawne i polityczne, red. W. Malendowski, Wrocław 1999, s. 341–342.

11 Zob. szerzej: R. Zięba, NATO wobec konfliktów etnicznych na terenie Jugosławii, „Stosunki Międzyna-
rodowe” 2000, nr 1–2, s. 39–50.
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Jej legalność (w aspekcie prawnomiędzynarodowym) budzi szereg kontrowersji. 
Biorąc pod uwagę współczesne uregulowania prawne przyjmujemy, że użycie siły 
w stosunkach międzynarodowych jest nielegalne. Wyjątkiem od tego są tylko dzia-
łania zbrojne wynikające z samoobrony indywidualnej lub zbiorowej, działania 
zbrojne prowadzone na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa o zastosowaniu 
środków przymusu i wojny narodowowyzwoleńcze (co wynika z prawa narodów do 
samostanowienia, zawartego w art. 1 i 55 Karty NZ12). W przypadku Kosowa nie wy-
stąpiła żadna z powyższych sytuacji. Przy braku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
pozwalającej na użycie siły, zwolennicy interwencji, jak i niektórzy prawnicy, inter-
pretowali istniejące normy prawa międzynarodowego. Wyciągali wniosek, że inter-
wencja jest uprawniona, bowiem jej celem jest ochrona praw człowieka. Utrzymy-
wali, że były one łamane i to na wielką skalę, a pozwalało to na działania zbrojne 
w ramach „interwencji humanitarnej”. Prześladowania Albańczyków przez Serbów 
i doniesienia na ten temat były jej podstawowym uzasadnieniem13. Jest to zatem sy-
tuacja dyskusyjna, jak wiele innych, w których ocenę oparto na kryterium moralnym. 
O wspomnianej ocenie decyduje zaangażowanie po jednej ze stron konfliktu, zaś 
prawo międzynarodowe, czytane dosłownie, mówi jasno, że siły w tym wypadku użyć 
nie było wolno. 

Przebieg interwencji zbrojnej NATO, ujęty w sposób syntetyczny, można przed-
stawić następująco. Operacja Allied Force rozpoczęła się 24 marca 1999 roku. So-
jusznicy działań zbrojnych liczyli na szybkie osiągnięcie sukcesu. Była to operacja 
powietrzna, próba prowadzenia wojny w tzw. białych rękawiczkach, która miała spo-
wodować brak strat strony interweniującej, jak i minimalne po stronie atakowanej 
(jeśli chodzi o ludność cywilną). Do walki skierowano ok. 80 samolotów, użyto rów-
nież rakiet. W działaniach brały udział siły 8 państw: USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, 
Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Hiszpanii. By zminimalizować straty własne do-
wódcy wojsk sprzymierzonych rozkazali najpierw zniszczyć centra dowodzenia, ra-
dary i stanowiska obrony przeciwlotniczej, przy tym bombardowania prowadzono 
z dużej wysokości. Jednak nie osiągały one podstawowego celu, bo i osiągnąć go nie 
mogły, w konsekwencji czego nie przerwały przemocy w Kosowie, a wręcz ją nasiliły. 
Od 28 marca NATO rozpoczęło drugą fazę operacji powietrznej w Jugosławii, obie-
rając za bezpośredni cel obiekty należące do armii jugosłowiańskiej. Atakowano cele 
ruchome, takie jak czołgi oraz jednostki wojska i policji serbskiej, odpowiedzialne 
za represje w Kosowie. Rozpoczęto prowadzenie nalotów przez całą dobę, mimo że 
serbska obrona przeciwlotnicza nie została zlikwidowana. Nie zmieniło to położenia 
ludności cywilnej, bowiem mogłaby to osiągnąć tylko interwencja lądowa, o której 
– ze względu na straty własne – nie mogło być mowy. Wobec powyższego wojska 

12 Zobacz szerzej np.: L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa: materiały i komen-
tarze, Warszawa 1999, czy zapisy Karty Narodów Zjednoczonych, [w:] A. Przyborowska- Klimczak, 
Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 1998. 

13 Dla przykładu zobacz szerzej o kontrowersjach z tym związanych: M. Waldenberg: Rozbicie Jugosła-
wii: od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003; M. Stolarczyk, Interwencja NATO 
w Jugosławii i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego (niektóre aspekty), [w:] Poli-
tyka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2000; 
R. Zięba, NATO wobec konfliktów etnicznych na terenie Jugosławii, „Stosunki Międzynarodowe” 
2000, nr 1–2, s. 39–50.
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lądowe znalazły się tylko w Albanii i Macedonii celem pomocy uchodźcom z Kosowa. 
NATO zwiększało jedynie intensywność nalotów, a liczbę samolotów powiększali 
przede wszystkim Amerykanie. Na początku kwietnia było to już ponad 400 maszyn. 
Zapoczątkowano także ataki na cele cywilne, np. mosty, budynki rządowe, rafinerie 
ropy naftowej, magazyny, sieci elektro-energetyczne, by ludność nie popierała Milo-
szewicza i żądała jego ustąpienia. W kwietniu postanowiono także przerzucić do Al-
banii amerykańskie helikoptery AH 64 Apache, przeznaczone do niszczenia czołgów. 
Po trzech tygodniach od rozpoczęcia nalotów możliwości poruszania się armii serb-
skiej zostały zasadniczo ograniczone, przede wszystkim z powodu zniszczenia sieci 
łączności i dowodzenia, wielu mostów oraz dróg, a także zapasów paliwa. Podawano, 
że do połowy maja Sojusz zniszczył 100 jugosłowiańskich samolotów i helikopterów, 
a także 20% serbskich czołgów oraz jednostek artylerii – w sumie 432 sztuki ciężkiego 
sprzętu. Naloty były coraz intensywniejsze, np. 18 maja w ciągu 24 godzin lotnictwo 
Sojuszu wykonało 566 lotów, z czego 190 było uderzeniowych, przy tym liczbę zaan-
gażowanych samolotów szacowano już na ok. 100014. 

Dopiero włączenie się dyplomacji pozwoliło na zakończenie interwencji. Klu-
czowe było zaangażowanie strony rosyjskiej (jej przedstawicielem był Wiktor Czerno-
myrdin) wraz z Marti Ahtisaarim reprezentującym Unię Europejską. Podkreślić należy, 
że Rosja popierała Serbię i dopiero jej zgoda na rozmieszczenie w Kosowie między-
narodowych sił pokojowych oraz przyjęcie ogólnych zasad zakończenia interwencji, 
o czym zdecydowano na posiedzeniu G7 i Rosji w Bonn 6 maja 1999 roku15, pozwo-
liły na dalsze, już skuteczne działania dyplomatyczne obu wymienionych osób. W ich 
efekcie 9 czerwca podpisano Wojskowe Porozumienie Techniczne między Międzyna-
rodowymi siłami pokojowymi a Rządem FRJ i Republiki Serbii o warunkach wycofania 
wojsk serbskich. Na jego mocy siły serbskie miały opuścić Kosowo w ciągu 11 dni16. 
Decyzja o wstrzymaniu nalotów zapadła 10 czerwca, po potwierdzeniu rozpoczęcia 
ewakuacji sił jugosłowiańskich z Kosowa. 

Dla uregulowania sytuacji w Kosowie przyjęto rezolucję 1244 (10 czerwca 
1999 r.)17, która wprowadzała zasady zakończenia bombardowań NATO i przyszłego 
statusu Kosowa, nadająca m.in. mandat siłom, jakie miały tam stacjonować. Pozwo-
liło to na stworzenie prawnych regulacji, które powszechnie akceptowano. Zatem 
w Kosowie znalazły się siły wojskowe KFOR (Kosowo Force), w których skład wcho-
dzili przede wszystkim żołnierze z państw NATO dysponujący mandatem ONZ, która 
przejęła odpowiedzialność za cywilną administrację tym terenem (poprzez misję 
UNMIK – UN Interim Administration Mission in Kosowo). Samo Kosowo uznano zaś 
za integralną część Jugosławii. Oznaczało to de facto utworzenie protektoratu mię-
dzynarodowego, przy tym nie określono czasu jego funkcjonowania, a uznano, że bę-
dzie trwał tak długo, aż osiągnie zakładane cele. Jak się przekonano w późniejszym 

14 Zob. szerzej na temat działań wojennych: M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty 
zapalne w latach 1990–2000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001, s. 275 i n.

15 Zob. szerzej: Statement by the Chairman on the conclusion of the meeting of the G-8 Foreign Mini-
sters held at the Petersberg Centre on 6 May 1999, www.un.org [dostęp: 1.02.2018]. 

16 Military-technical agreement between the international security force (KFOR) and the Governments 
of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, 9.06.1999, www.un.org [dostęp: 
2.02.2018].

17 Zob. pełny tekst: Security Council resolution 1244 (1999), on the situation relating Kosovo, 10.06.1999, 
www.un.org [dostęp: 1.02.2018].
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okresie, zadanie „stworzenia multietnicznego Kosowa” było zbyt ambitne. Skądinąd, 
po 10 czerwca sytuacja w serbskiej prowincji była tymczasowo unormowana i uznana 
przez społeczność międzynarodową. Rozpoczął się wówczas proces stopniowej od-
budowy prowincji, tworzenia lokalnych władz itp. Kwestie rozliczenia Slobodana Mi-
loszewicza pozostawiono Serbom, przy tym aktualne pozostały stawiane mu zarzuty, 
które w przyszłości doprowadziły go przed Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej 
Jugosławii w Hadze18. 

Na koniec warto zaznaczyć, że bombardowania nie zmusiły Miloszewicza do za-
akceptowania żadnego z warunków, które na konferencji pokojowej strona serbska 
uznała za nierealne. NATO żądało, by jego wojska okupowały Kosowo i przejęły nad 
nim rządy, a ostatecznie odpowiedzialność za prowincję otrzymała ONZ. Uznano Ko-
sowo za integralną część Jugosławii i zrezygnowano z referendum, które za 3 lata 
miało rozstrzygnąć o statusie prowincji. Z kolei siły okupacyjne mogły swobodnie po-
ruszać się jedynie po Kosowie, a wcześniej żądano tego w stosunku do całego tery-
torium Jugosławii. Można więc śmiało zadawać pytania o sensowność i skuteczność 
interwencji NATO. Tym bardziej że po jej zakończeniu, mimo obecności międzyna-
rodowej w prowincji, dochodziło do rewanżu Albańczyków na Serbach, uniemożli-
wiania im powrotów itp. Doskonałym przykładem dramatyzmu sytuacji były starcia 
w prowincji, do jakich doszło w marcu 2004 r.19 Wyraźnie widać to także w podzie-
lonej na dwie części Mitrowicy. Społeczność międzynarodowa nie określając przy-
szłego statusu Kosowa popełniła błąd. W efekcie niemożności znalezienia kompro-
misu, Albańczycy zdecydowali się na ogłoszenie niepodległości w lutym 2008 r., która 
została uznana przez USA i większość państw Unii Europejskiej, łącznie już przez ponad 
115 państw. Z grona państw UE nie uznały go te, które mają problemy z zamieszkują-
cymi je mniejszościami np. Cypr czy Hiszpania. Ponadto na taki krok nie zdecydowała 
się Chińska Republika Ludowa, Brazylia i Indie. Rosja wyraziła swój sprzeciw, jednak 
wykorzystała politycznie kosowski precedens uzasadniając nim swoje uznanie dla Ab-
chazji i Osetii Południowej w 2008 r., a później aneksję Krymu i działania we wschod-
niej Ukrainie. To pokazuje, że podstawowym kryterium służącym do oceny polityki 
państw powinien być ich interes.

Interwencja zbrojna w Libii

Muammar Kaddafi władał Libią przez 42 lata. Śledząc historię jego rządów można 
stwierdzić, że były w nich okresy, w których jego postać była zarówno potępiana przez 
liderów państw zachodnich, jak też przez nich fetowana. Wydawało się, że potrafił 

18 Po przegranej w wyborach prezydenckich, jesienią 2000 r., przestał pełnić urząd, do czego skłoniły go 
także naciski opinii publicznej, jak i wspólnoty międzynarodowej. Po zatrzymaniu przez serbską poli-
cję w kwietniu 2001 r., m.in. pod zarzutami nadużywania władzy, przekazany został w czerwcu tego 
samego roku do Hagi. Tam przez kolejne lata toczył się proces, który przerwała śmierć Miloszewicza 
w marcu 2006 r. Za jej przyczynę podano zawał serca. W związku z tym oskarżony m.in. o zbrodnie 
w Kosowie nie został osądzony. 

19 O czym szeroko pisała także polska prasa, np. Starcia policji z demonstrantami w Belgradzie, „Ga-
zeta Wyborcza”, 18.03.2004, czy NATO wysyła dodatkowe siły do Kosowa, „Gazeta Wyborcza”, 
18.03.2004, archiwum internetowe, www.wyborcza.pl [dostęp: 2.02.2018].
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dostosować się do nowego, XXI wiecznego świata ery „wojny z terroryzmem”. Nie 
przewidział jednak wielkiego procesu, jaki, dla niektórych raptownie, dał o sobie znać 
na początku drugiej dekady XXI wieku i nazywany jest „Arabską wiosną”. W jego wy-
niku doszło do geopolitycznej dekompozycji Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 
Dlatego pośród licznych przyczyn prowadzących do interwencji zbrojnej w Libii na 
pierwszy plan wysuwana jest następująca:
• rewolucje, które ogarnęły inne kraje regionu – szczególnie ich sukces w Tunezji 

i Egipcie, gdzie doszło do obalenia dyktatorów. Nastroje i oczekiwania zmian 
opanowały też część Libijczyków, a próba siłowego zdławienia pierwszych pro-
testów doprowadziła do ich eskalacji i powstania, którego celem było obalenie 
Kaddafiego; 

• mimo dobrej sytuacji gospodarczej państwa, panowało duże bezrobocie wśród 
ludzi młodych, w połączeniu z nawoływaniem do demokratyzacji i obaleniem dyk-
tatora były to czynniki, które zachęciły młodzież do protestów oraz przyczyniły się 
do wybuchu rebelii;

• struktura społeczna oparta była na poczuciu przynależności plemiennej. Moment, 
w którym wielkie plemiona zbuntowały się przeciwko Kaddafiemu oznaczał po-
czątek rebelii, której nie można było łatwo stłumić, tym bardziej że taka linia po-
działu widoczna była wszędzie, także w wojsku, co sprzyjało przechodzeniu jego 
części na stronę powstańców;

• władze Libii utraciły kontrolę nad dużą częścią terytorium i by ją przywrócić ko-
nieczne stało się użycie siły na duża skalę, co poprzedziło ataki na demonstrantów. 
W ten sposób Kaddafi utracił swoją wiarygodność i mandat do sprawowania 
władzy w oczach wielu Libijczyków;

• początkowa bierna postawa społeczności międzynarodowej, która co prawda po-
tępiła reżim za brutalne tłumienie dążeń prodemokratycznych, ale nie uczyniła 
nic więcej, np. Unia Europejska jedynie zawiesiła negocjacje porozumienia ramo-
wego z Libią; 

• ze względu na charakter władzy i postawę Kaddafiego nie można było liczyć na 
jego dobrowolne ustąpienie, dlatego przy niezorganizowanej oraz faktycznie nie-
istniejącej opozycji, możliwe było jego obalenie tylko w sposób siłowy. Unia Eu-
ropejska, dla której Libia była bramą do Europy dla rzesz migrantów i uchodźców, 
nie dysponowała odpowiednimi instrumentami reakcji na taki wariant. Dlatego 
musiała liczyć na potencjał poszczególnych państw (szczególnie naciskających 
na działania – Francji i Wielkiej Brytanii), jak i wsparcie z zewnątrz (szczególnie 
ostrożnych w tej kwestii Stanów Zjednoczonych).
Dopiero w lutym 2011 roku społeczność międzynarodowa postanowiła działać, 

chociaż nadal w sposób ograniczony, mimo eskalacji przemocy, szczególnie od po-
łowy tego miesiąca. Zaangażowanie międzynarodowe polegało na wprowadzeniu 
sankcji, które miały powstrzymać walki i były skierowane przeciwko reżimowi Kad-
dafiego20. Przyjęły je USA, które już 25 lutego zamroziły konta Kaddafiego i jego ro-
dziny, urzędników oraz osób współpracujących z reżimem, jak również aktywa rządu 
i banku centralnego. Następnie 26 lutego Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła 

20 Zob. szerzej: M. Menkes, Polityczne znaczenie sankcji gospodarczych wobec Libii, Biuletyn PISM, 
nr 24, 9.03.2011.
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rezolucję nr 197021, w której zamrażała aktywa wybranych osób, zakazywała podróży 
i potępiała akty przemocy wobec ludności cywilnej, oczekując ich zaprzestania. Po-
nadto nakładała embargo na handel bronią i materiały wojskowe. Jak widać nie ogra-
niczała jednak możliwości finansowych samego państwa, przez co musiała być mniej 
skuteczna niż amerykańska. Ponadto nie precyzowano, czy dotyczy także umów już 
zawartych, a nie tylko tych, które miałyby być dopiero zawarte. Zatem automatycznie 
nie zrywała starych umów, co jest wielkim mankamentem tego typu działań. Dodat-
kowo, przy ostrożnych komentarzach ze strony stałych członków Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ, takich jak Rosja i Chiny, trudno było oczekiwać powodzenia tej operacji. 
Warto jednak zaznaczyć, że zapisano w niej, iż rząd libijski nie realizuje obowiązku 
ochrony własnego społeczeństwa. Unia Europejska przyjęła sankcje 28 lutego 2011 r. 
Uczyniła to na podstawie rezolucji ONZ i jedynie przedstawiała szerszą listę objętych 
nimi osób, jak i szerszy zakres przedmiotowy. Widać było znaczne różnice w łonie 
społeczności międzynarodowej, co ograniczało skuteczność działań podejmowa-
nych na rzecz zahamowania rozwoju przemocy w Libii. Symbolem bezradności było 
wzywanie Kaddafiego do ustąpienia przez Radę Europejską 11 marca 2011 r., która 
stwierdzała, że jego władza utraciła legitymizację22. 

Dopiero eskalacja działań przeciwko rebeliantom oraz widmo upadku powstania, 
kiedy siły Kaddafiego znalazły się blisko Bengazi i przewidywano też zagrożenie dla 
Tobruku sprawiły, że społeczność międzynarodowa zajęła mocniejsze stanowisko. Co 
więcej, Zachód mógł przyjąć, że reaguje na wezwanie Ligi Państw Arabskich, która 
12 marca wzywała społeczność międzynarodową do działań na rzecz utworzenia 
strefy kontroli lotów nad Libią i tym samym ochrony ludności cywilnej. W rezultacie 
nadeszła odpowiedź w formie przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973 
z 17 marca 2011 roku23, która potępiała Libię za niezastosowanie się do wcześniejszej 
rezolucji z 26 lutego 2011 roku. Potępiła ataki na ludność cywilną, nieprzestrzeganie 
praw człowieka, a także stwierdziła, że działania skierowane przeciwko ludności Libii 
można zaliczyć do zbrodni przeciwko ludzkości. Stwierdzono, że sytuacja w Libii za-
graża międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu oraz domagano się natychmia-
stowego zaprzestania walk i ataków na ludność cywilną. Upoważniała ona państwa 
członkowskie ONZ do podjęcia „wszelkich niezbędnych środków”, celem ochrony lud-
ności cywilnej, jednak wykluczała zbrojną okupację Libii. Narzędziem służącym wy-
konaniu tego zadania miała być strefa zakazu lotów nad całym terytorium Libii. Co 
ważne, rezolucja podkreślała znaczenie Ligi Państw Arabskich dla rozwiązania kryzysu 
i wzywała do jej aktywności oraz współdziałania z innymi państwami. Jej rolę podkre-
ślał także zapis o informowaniu Sekretarza Generalnego ONZ, jak i Ligi o podejmowa-
nych działaniach na rzecz wprowadzenia w życie zapisów rezolucji. Ponadto rezolucja 
wprowadza ścisłe embargo na dostawy broni do Libii, z określeniem zasad inspekcji 
na statkach. Zamrażała także wszelkie środki finansowe kontrolowane przez przed-
stawicieli władz libijskich lub osoby przez nie wskazane oraz instytucje (zostały wska-
zane w załączniku do rezolucji zawierającym także informację o osobach, którym 
ograniczono swobodę poruszania się). 
21 S/RES/1970 (2011), Peace and security in Africa, 26.02.2011, www.un.org [dostęp: 3.02.2018].
22 Zob. szerzej: Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, 11.03.2011, Oświadczenie Rady 

Europejskiej w sprawie Libii, www.ec.europa.eu [dostęp: 3.02.2018].
23 S/RES/1973 (2011), The situation in Libya, 17.03.2011, www.un.org [dostęp: 3.02.2018].
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Przyjęta rezolucja otwierała drogę do zastosowania rozwiązania siłowego, jednak 
w sposób ograniczony, poprzez utworzenie strefy zakazu lotów i wymuszenia jej 
przestrzegania. Dzięki temu zaś ochrony ludności cywilnej. W związku z tym należało 
brać pod uwagę możliwość ataków na siły powietrzne Libii, obronę przeciwlotniczą, 
ośrodki dowodzenia oraz siły lądowe działające lub przygotowujące się do ataków na 
ludność cywilną. W tym sensie nie było mandatu do tego, by np. wspierać z powie-
trza ofensywy rebeliantów, nie wspominając już o zaangażowaniu lądowym. Wobec 
tego podjęta interwencja zbrojna, której skala ograniczałaby się do zapisów rezolucji, 
powinna być uznana za legalną pod względem prawnomiędzynarodowym. 

Warto podkreślić, że w głosowaniu nad rezolucją Rosja wstrzymała się od głosu, 
a w ten sposób pozwoliła na jej przyjęcie. Było to o tyle dziwne, że Rosjanie stali 
zwykle na stanowisku bezwzględnego przestrzegania zakazu nieingerencji w sprawy 
wewnętrzne innych państw. W tym wypadku było inaczej, m.in. ze względu na po-
parcie tej inicjatywy przez państwa arabskie (postawa Ligi Państw Arabskich), jak i na-
ciski Francji bliskiej Rosji. Ponadto Rosja głosowała tak samo jak Niemcy oraz po-
zostałe państwa BRIC (Chiny, Indie i Brazylia), co pozwoliło jej znaleźć się w grupie 
krajów nieblokujących działań Zachodu i części państw arabskich, a także zrzucenie 
z siebie odpowiedzialności zarówno za brak, jak i za podjęcie działań przewidzianych 
w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednak już po rozpoczęciu interwencji Rosjanie 
ją potępili, jako zastosowanie niewspółmiernych środków do jej zapisów i dodatkowo 
można było obserwować rozbieżne stanowiska między rosyjskim Prezydentem i Pre-
mierem24. Podobnie postąpiły Chiny, które po rozpoczęciu interwencji potępiły użycie 
siły wskazując, że przyniesie to więcej strat wśród ludności cywilnej i nie przełoży się 
na poprawę jej bezpieczeństwa25. W ten sposób zarówno Rosja, jak i Chiny, ogłosiły 
wierność hołdowanym przez siebie wartościom, kiedy już przyzwoliły na ich naru-
szenie i zaangażowanie się Zachodu w kolejną interwencję zbrojną, której długości 
nie sposób było przewidzieć. Jednocześnie pozostały konstruktywne na forum ONZ 
i działające wspólnie z innymi państwami. 

Szczególną rolę w przygotowaniu i realizacji rezolucji odgrywała Francja26. Począt-
kowo nie angażowała się w popieranie dążeń prodemokratycznych w krajach Afryki 
Północnej uznając, że to wewnętrzna sprawa poszczególnych państw. Dodatkowo 
stanowisko to wynikało z tego, że przez lata współpracowała z istniejącymi tam reżi-
mami. Dopiero sukcesy Tunezyjczyków i skala wydarzeń sprawiła, że Francja zmieniła 
politykę. Szansę na poprawę wizerunku i realizację własnych interesów stworzyła re-
belia w Libii. Tutaj stanowisko Francji było ostre, inicjowała nałożenie sankcji i doma-
gała się ustąpienia Kaddafiego, a w końcu uznała Narodową Radę Libijską za repre-
zentanta narodu libijskiego. Muammar Kaddafi nie zamierzał jednak ustępować i nie 
przekonały go do tego ani krytyka zachodu, ani stanowisko Ligi Państw Arabskich, ani 
też rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wobec tego prącym do interwencji z powie-
trza Francuzom, jak i Brytyjczykom, pozostało przekonać Stany Zjednoczone, bez któ-
rych potencjału nie byłoby to możliwe.

24 Zob. szerzej: M. Kaczmarski, Rosja wobec interwencji wojskowej w Libii, Ośrodek Studiów Wschod-
nich, 23.03.2011, www.osw.waw.pl [dostęp: 2.02.2018]. 

25 China expresses regret for military strike against Libya, 20.03.2011, www. xinhuanet.com [dostęp: 
3.02.2018].

26 Zob. szerzej: D. Liszczyk, Francja wobec kryzysu w Afryce Północnej, Biuletyn PISM, nr 27, 17.03.2011.
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Do rozpoczęcia interwencji zbrojnej doszło 19 marca 2011 roku. Nadano jej kryp-
tonim Odyssey Dawn i była prowadzona przez państwa „koalicji chętnych”, pod prze-
wodnictwem Francji, Wielkiej Brytanii i USA27. Kluczowym był wkład w nią USA, które 
obawiały się, że interwencja może zakłócić poczucie wewnętrznych, oddolnych ru-
chów prodemokratycznych w państwach Bliskiego Wschodu i nieść wrażenie, że są 
one inspirowane z zewnątrz. To mogłoby zmniejszyć ich poparcie i w konsekwencji 
obniżyć szanse sukcesu. Ponadto Amerykanie obawiali się odbioru tej operacji, jako 
kolejnej zbrojnej interwencji w państwie muzułmańskim. Amerykanie powątpiewali 
także w skuteczność wprowadzania strefy zakazu lotów, obawiając się, że przy takim 
mandacie interwencja może trwać bardzo długo. Dlatego w Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ USA długo nie wspierały propozycji dotyczących wprowadzenia strefy, a zro-
bili to dopiero wówczas, gdy przedstawiła ją Liga Państw Arabskich28. W ten sposób 
wśród państw interweniujących miały być także arabskie, co oznaczało, że nie bę-
dzie to tylko działanie Zachodu. Wobec tego Amerykanie zdecydowali się na udział 
w operacji koalicji międzynarodowej, mającej ustanowić strefę zakazu lotów i co 
ważne – mogącej prowadzić wszelkie niezbędne środki do ochrony ludności cywilnej. 
Planowały przy tym stopniowe ograniczanie swojego zaangażowania (zarówno ze 
względów politycznych, w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym, jak również bu-
dżetowym oraz formalnym, związanych z tym, że decyzję podjął prezydent bez zgody 
Kongresu). Jednak na jej początku to Amerykanie dowodzili – Dowództwo Sił Zbroj-
nych Stanów Zjednoczonych w Afryce – i koordynowali ataki. Przy tym (z wcześniej 
wspomnianych względów) miało tak być tylko przez krótki okres czasu, po czym 
chcieli przekazać dowodzenie, a rozmowy na ten temat w ramach NATO trwały już od 
23 marca. Było to tym bardziej konieczne, że poszczególne kraje koalicji działały sa-
modzielnie i prowadziły właściwie samodzielne operacje, np. Francuzi operację Har-
mattan, a Brytyjczycy Ellamy. 

Między innymi z powyższych względów, po dyskusjach i przygotowaniach, 27 
marca decyzję o przejęciu dowództwa nad operacją podjął Pakt Północnoatlantycki, 
a 31 marca podporządkowano mu dowodzenie29. Było to zgodne z oczekiwaniami 
USA. Sojusznicy wskazali, że ich celem jest ochrona ludności cywilnej, zgodnie z man-
datem określonym w rezolucji RB ONZ30 („nic więcej i nic mniej”). Zgodnie z tym nie 
mogą wspierać powstańców, dostarczać im broni itp. Operacji NATO nadano kryp-
tonim Unified Protector. W ten sposób NATO mogło być zmuszone do długiego zaan-
gażowania w Libii, by z jednej strony nie dopuścić do odzyskania kontroli nad krajem 
przez Kaddafiego, z kolei z drugiej rebelianci, bez silniejszego wsparcia swoich działań, 
nie byli w stanie pokonać sił rządowych. Co istotne, mimo przejęcia odpowiedzial-
ności przez NATO, Jordania, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie pozostały w gronie 
państw wspierających interweniujących w Libii. 

27 Zob. szerzej o rozpoczęciu działań i pierwszych komentarzach: M. Kozłowska, Kadafi nie ustąpił, ONZ 
nie ustąpi Kadafiemu, „Polityka”, 19.03.2011, www.polityka.pl [dostęp: 3.02.2018].

28 Zob. szerzej: B. Wiśniewski, Stany Zjednoczone wobec interwencji wojskowej w Libii, Biuletyn PISM, 
nr 35, 31.03.2011.

29 Statement by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmyssen on Libya, 27.03.2011, www.nato.int 
[dostęp: 3.02.2018].

30 Jak określono: „Nothing more, nothing less”. 
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Już w czasie trwania interwencji zbrojnej 29 marca 2011 roku w Londynie odbyła 
się międzynarodowa konferencja w sprawie sytuacji w Libii. Uczestniczyli w niej Se-
kretarze Generalni ONZ i NATO, przedstawiciele Unii Europejskiej, Ligi Afrykańskiej, 
Unii Afrykańskiej, Organizacji Konferencji Islamskich i szefowie dyplomacji z ok. 40 
państw świata (co ważne, na konferencję nie przybył przedstawiciel Rosji)31. W efekcie 
zdecydowano o powołaniu grupy kontaktowej do spraw Libii, a jako pierwszy na jej 
czele stanął Katar. Operacja wojskowa miała trwać tak długo aż Kaddafi nie spełni 
żądań ONZ, czyli zaprzestanie przemocy wobec cywilów i wycofa wojska z zajmowa-
nych miast. Przy tym niektórzy politycy (szczególnie brytyjscy i niemieccy) podkre-
ślali, że byłoby dobrze, gdyby libijski przywódca ustąpił. Stworzenie grupy pozwoliło 
rozłożyć odpowiedzialność polityczną za sytuację w Libii i uniknąć oskarżeń o wojnę 
„Zachodu” ze „światem islamskim”. 

Nie było to jednak proste, bowiem rebelianci domagali się ustąpienia Kaddafiego. 
Dlatego też prezentowany w pierwszej połowie kwietnia plan Unii Afrykańskiej nie 
zyskał ich akceptacji (a Kaddafiego owszem)32. W takich warunkach 13 kwietnia 2011 
roku odbyło się w Katarze pierwsze spotkanie grupy kontaktowej do spraw Libii. Przy-
jęto wówczas, że powinno być udzielane wsparcie materialne rebeliantom (co nie 
oznaczało dostaw broni), a Kaddafi powinien ustąpić33. Oznaczało to, że warunkiem 
zakończenia interwencji od tej pory stało się odejście libijskiego przywódcy. Utrud-
niło to poszukiwanie rozwiązań dyplomatycznych, które w sytuacji pata pomiędzy re-
beliantami i siłami rządowymi, utrzymywanego przez NATO, stały się szczególnie ko-
nieczne. Bez widocznych i prowadzących do zakończenia interwencji sukcesów na 
polu militarnym, kolejne spotkanie grupy kontaktowej odbyło się 5 maja 2011 roku 
w Rzymie. Przyjęto mechanizm finansowania Narodowej Rady Libijskiej oraz stwier-
dzono, że reżim Kaddafiego powinien zostać oskarżony o zbrodnie przeciwko ludz-
kości34. Potwierdzono, że odsunięcie od władzy Kaddafiego pozostaje koniecznością, 
a w tym sensie i celem działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji w Libii. 

11 maja 2011 roku wizytę w Bengazi złożył Radosław Sikorski, który był pierwszym 
tak wysokim rangą przedstawicielem Zachodu odwiedzającym stolice rebeliantów. 
Przekazał poparcie Narodowej Radzie Libijskiej oraz pomoc humanitarną35. To poka-
zywało, jak dalece Zachód zaszedł już z poparciem dla rebeliantów. Kolejnym wartym 
odnotowania wydarzeniem potwierdzającym zaangażowanie międzynarodowe, rolę 
NATO oraz oczekiwania dotyczące ustąpienia Kaddafiego, był szczyt państw G8 w De-
auville, w dniach 26–27 maja 2011 roku36. W przyjętej wspólnie deklaracji ogłoszono 
poparcie dla prodemokratycznych zmian w Afryce Północnej i na Bliskim Wscho-
dzie, za czym powinno pójść wsparcie finansowe (pojawiały się kwoty 20 i 40 mld 

31 Zob. szerzej: Libia po Kadafim, 29.03.2011, www.dw-world.de [dostęp: 3.02.2018].
32 Libyan rebels reject African Union proposal as fighting rages, 12.04.2011, www.cnn.com [dostęp: 

2.02.2018].
33 Libya: Gaddafi must step down, says ‘contact group’, 13.04.2011, www.bbc.co.uk [dostęp: 2.02.2018].
34 Grupa kontaktowa: oskarżyć Kadafiego o zbrodnie przeciwko ludzkości, PAP, 5.05.2011, www.money.

pl [dostęp: 31.01.2018].
35 Wizyta Ministra Radosława Sikorskiego w Bengazi, 11.05.2011, www.msz.gov.pl [dostęp: 3.02.2018].
36 Przyjęciem Deklaracji z Deaville zakończył się szczyt G8, PAP, 27.05.2011, www.money.pl [dostęp: 

31.01.2018].
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dolarów) i organizacyjne państw G8. Ponadto Kaddafi powinien zaakceptować takie 
rozwiązanie polityczne, które zakończy się jego odejściem od władzy. Co warto pod-
kreślić, pod tymi stwierdzeniami podpisała się Rosja, sprzeciwiająca się wcześniej 
tak prowadzonej interwencji zbrojnej. Mogło to dobrze wróżyć na przyszłość w kon-
tekście rokowań dyplomatycznych i zaangażowania w nie dyplomacji rosyjskiej, 
skutecznej w tym względzie. Przy tym warunek ustąpienia Kaddafiego i brak jego 
gotowości na spełnienie tego żądania oznaczał duże trudności w poszukiwaniu roz-
wiązania, co potwierdzała nieudana misja przedstawiciela Unii Afrykańskiej, prezy-
denta RPA Jacoba Zumy z końca maja 2011 roku37. Wobec tego brak perspektyw na 
zakończenie interwencji sprawił, że 1 czerwca 2011 roku Rada Północnoatlantycka 
(zebrana na szczeblu ambasadorów państw członkowskich) zdecydowała o przedłu-
żeniu operacji NATO do końca września 2011 roku, celem realizacji zapisów rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ38. 

Przebieg interwencji NATO nie nastrajał optymistycznie i sprzyjał obawom o dłu-
gotrwałość zaangażowania. W pierwszym tygodniu kwietnia siły Kaddafiego przeszły 
do ofensywy, a z udziału w lotach bojowych zrezygnowali Amerykanie, co znacznie 
osłabiło ich siłę (szacunki mówiły, że siły USA wykonywały ok. 40% działań bojowych). 
By ją odzyskać konieczne stało się większe zaangażowanie państw europejskich. Po 
przejęciu odpowiedzialności przez NATO ogłoszono, że do 5 kwietnia zniszczono 
ok. 1/3 potencjału militarnego armii libijskiej39. Przy tym Unia Europejska zdecydo-
wała tylko o stworzeniu misji niebojowej z zadaniami humanitarnymi. 14 kwietnia 
w Berlinie odbyło się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw NATO 
i 20 innych krajów je wspierających. Brali w nim udział przedstawiciele wszystkich 
34 państw zaangażowanych w operację Unified Protector i podtrzymali cele oraz 
oczekiwania związane z działaniami Sojuszu zgodnymi z rezolucją ONZ40. W drugiej 
połowie kwietnia rebelianci osiągnęli pewne sukcesy, jednak nie zmieniały one cało-
ściowego obrazu sytuacji, do czego mogło doprowadzić tylko zaangażowanie lądowe 
sił międzynarodowych lub wsparcie w postaci dostaw broni. W takich warunkach, 
21 kwietnia, Barack Obama zdecydował o faktycznym powrocie USA do działań bojo-
wych, godząc się na użycie do bombardowań dwóch samolotów bezpilotowych typu 
Predator (pierwsze miało miejsce 23 kwietnia)41. Mogło to świadczyć o niewystarcza-
jącym stopniu zaangażowania Europejczyków, jak i niecierpliwości związanej z prze-
dłużaniem się interwencji. Po majowym szczycie G8, na którym premier Wielkiej 
Brytanii zapowiedział wysłanie do Libii brytyjskich i francuskich śmigłowców, presja 
militarna na Kaddafiego miała się zwiększyć. Faktycznie na początku czerwca poja-
wiły się doniesienia o pierwszym użyciu śmigłowców w Libii42. Trudno jednak było 
mieć nadzieję, że zmieni to obraz sytuacji. Kluczowym było rozwiązanie polityczne, co 

37 Gaddafi wants truce in Libya, says Zuma, but terms unclear, 31.05.2011, www.guardian.co.uk [do-
stęp: 31.01.2018].

38 Statement by the NATO Secretary General on the extension of the mission in Libya, 1.06.2011, www.
nato.int [dostęp: 31.01.2018].

39 851 lotów NATO. Kaddafi traci 1/3 sił, 5.04.2011, tvn24.pl [dostęp: 1.02.2018].
40 NATO Foreign Minister gather In Berlin, 14.04.2011, www.nato.int [dostęp: 1.02.2018].
41 M. Raddatz, Pentagon Confirms First Predator Drone Strike in Libya, 23.04.2011, www.abcnews.go.

com [dostęp: 2.02.2018].
42 Libya: UK Apache helicopters used in Nato attacks, 4.06.2011, www.bbc.co.uk [dostęp: 3.02.2018].
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potwierdzał Sekretarz Generalny NATO w swoim przemówieniu wygłoszonym pod-
czas wizyty w Bułgarii 30 maja 2011 roku, oceniając dotychczasowe działania w Libii. 
Wzywał też do większego zaangażowania państw NATO w operację, czym potwier-
dzał, że w obecnym kształcie nie prowadzi ona do osiągnięcia szybkiego sukcesu43. 
Sekretarz Generalny nie mógł powiedzieć o tym, że rozwiązaniem jest także śmierć 
Kaddafiego. Ta zaś była możliwe po odpowiednio silnym wsparciu rebeliantów i ich 
sukcesie wojskowym. 

Strona konfliktu, określania mianem rebeliantów, to społeczność oparta na wię-
ziach plemiennych, które Muammar Kaddafi nauczył się wykorzystywać do utrzy-
mania władzy poprzez stosowanie zasady dziel i rządź44. Przejście na stronę opozycyj-
nych plemion z Cyrenajki części plemion z Trypolitanii (Waffala i Tarhua) przyczyniło 
się do stworzenia przewagi przez rebeliantów. Przy tym podział plemion na zwolen-
ników i przeciwników Kaddafiego nie pokrywał się w pełni z podziałem Libii na Cyre-
najkę, Trypolitanię i Fezzan, co dodatkowo komplikowało sytuację. Główną rolę pod-
czas rewolucji odgrywała młodzież, skonfliktowana z dyktatorem ze względu na jego 
działania przeciw autonomii organizacji studenckich i pragnąca większej swobody 
oraz otwarcia na świat. Wsparła ich część armii niezadowolonej z rządów Kaddafiego 
i utraty własnych wpływów. Twarzą przeciwników Kaddafiego stała się, utworzona 
w lutym 2011 roku w Bengazi, Narodowa Rada Libijska, powołana przez ministra 
sprawiedliwości Mustafe Abel Dżalila. Ogłosiła się reprezentantem narodu i państwa 
libijskiego. Od 5 marca zaczęto konstruować rząd (Zespół Wykonawczy). Już pięć 
dni później Francja uznała Radę za reprezentanta kraju, a 28 marca uczynił to Katar. 
W międzyczasie Rada powołała szefa rządu tymczasowego, którym został Mahmud 
Dżibril. W ten sposób ukonstytuowano pierwsze struktury władz alternatywnych 
wobec Kaddafiego, które zyskiwały uznanie kolejnych państw i organizacji międzyna-
rodowych. Jak się szybko okazało pierwsze, ale nie ostatnie, ponieważ rozwiązaniem 
interwencji stała się śmierć Kaddafiego w dniu 20 października 2011 roku. Powstańcy 
byli bowiem wspierani przez siły dowodzone przez NATO, gdyż dopuszczono się nad-
interpretacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ochrona ludności cywilnej miała 
charakter aktywny, zatem eliminowano siły rządowe, by te, w swoich przyszłych dzia-
łaniach, nie zabijały cywilów. Wspierano ofensywy prowadzone przez rebeliantów. 
W efekcie odnieśli oni zwycięstwo, którego symbolem było zabicie Kaddafiego, ukry-
wajacego się w betonowym przepuście pod autostradą po tym, jak jego konwój zo-
stał zaatakowany z powietrza. Kaddafi został pojmany i zastrzelony, a następnie jego 
zwłoki wystawiono na widok publiczny. Był to tragiczny koniec człowieka, który chciał 
być liderem całej Afryki i jednocześnie niezwykle symboliczny i dający wiele do my-
ślenia innym autorytarnym przywódcą. Po jego śmierci i zakończeniu interwencji 
zbrojnej Libia pozostała państwem, w którym nie rozmieszczono sił międzynarodo-
wych i de facto zostawiono je samo sobie. Z tego względu trudno było mówić o za-
kończeniu wojny domowej Bliżej jej było do państwa upadłego, którego terytorium 
stało się otwarte dla niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych, 
w efekcie czego zamieniono je m.in. w szlak przerzutu ludzi do Europy. 

43 Zob. szerzej:  NATO: preparing for the unpredictable, 30.05.2011, www.nato.int [dostęp: 1.02.2018].
44 Zob. szerzej: B. Cichocki, A. Zdzisiów-Szuszczykiewicz, Libijska opozycja, Analiza BBN, Warszawa, 

25.03.2011. 
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Porównanie 

Z przedstawionego zarysu obydwu interwencji zbrojnych, ich przyczyn, poziomu za-
angażowania międzynarodowego i przebiegu, można wyciągnąć szereg wniosków, 
które powinny pozwolić wskazać na czynniki determinujące ocenę ich skuteczności 
poprzez odwołanie do podobieństw i różnic pomiędzy nimi. Przeprowadzona analiza 
pozwala wskazać m.in. na następujące podobieństwa:
• Przywódcy Libii i byłej Jugosławii przez długi czas cieszyli się międzynarodowym 

poparciem; czy to ze względu na znaczne interesy gospodarcze, jakie prowadziła 
z Kaddafim część państw zachodnich oraz Rosja, czy też z uwagi na uznanie Mi-
loszewicza gwarantem stabilności na Bałkanach. Dawało to poczucie siły i możli-
wości działań obu przywódcom i w tym sensie osłabiało wywieranie skutecznej 
presji międzynarodowej.

• Społeczność międzynarodowa podjęła zdecydowane działania zbyt późno, pozwa-
lając na rozprzestrzenianie i pogłębianie się konfliktu, którego nie był w stanie po-
wstrzymać niewydolny mechanizm sankcji, dodatkowo była podzielona, a główni 
gracze nie byli w stanie zająć tego samego stanowiska.

• Po fiasku zabiegów dyplomatycznych w obu wypadkach rozpoczęto interwencję 
zbrojną, w którą zaangażowano lotnictwo (w wypadku Libii duże znaczenie od-
grywa także marynarka wojenna), jednak już jej skala była zupełnie inna.

• Oficjalnym motywem podjęcia interwencji w obu wypadkach były względy huma-
nitarne – ochrona ludności cywilnej przed działaniami „zbrodniczych reżimów” 
Kaddafiego i Miloszewicza (u Kaddafiego także szersze zjawisko demokratycznych 
zmian w regionie), przy tym ich przeciwników przedstawiano jako ofiary i strony 
walczące o swoje prawa. Nie można jednak zapominać o realnych interesach 
państw w nie zaangażowanych. 

• Miloszewicz i Kaddafi zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, 
obaj w czasie trwania interwencji – Miloszewicz w końcu maja 1999 roku przez 
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii, Kaddafi zaś w połowie maja 
2011 roku przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wpływało 
to na ich postawę i chęć walki do końca.

• O podjęciu interwencji decydowała silna presja opinii publicznej i mediów, którą 
przyjęli politycy, a przy podejmowaniu decyzji uwzględniali czynnik wizerunkowy 
(szczególnie Clinton i Sarkozy). 

• W obu wypadkach liczono na dużą skuteczność bombardowań, co miało pozwolić 
na szybkie osiągnięcie celów interwencji, jednak już warunki w jakich prowadzono 
bombardowania były odmienne (chociażby ze względu na teren, siłę obrony prze-
ciwlotniczej).
Zasadnicze różnice między obiema interwencjami są następujące:

• Motywem Libijczyków była chęć obalenia istniejącej dyktatury Muammara Kad-
dafiego i budowa na jej miejscu państwa o charakterze demokratycznym, przy-
najmniej bardziej demokratycznym niż za czasów jego reżimu. Nie można też po-
minąć chęci udziału we władzy grup, które były tego pozbawione. Dyskusyjnym 
może być, czy oznaczało to demokratyzację państwa czy też nie. W wypadku Al-
bańczyków z Kosowa chodziło o walkę o oddzielenie tej prowincji od Serbii, fak-
tycznie o niepodległość.
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• W wypadku Kosowa interwencję zbrojną prowadziło od początku NATO, z główną 
rolą Stanów Zjednoczonych. W przypadku Libii naciski na podjęcie działań zbroj-
nych szły przede wszystkim ze strony państw europejskich (Francja i Wielka Bry-
tania) i ze względu na możliwy szybki upadek rebelii podjęto działania zbrojne 
bez większych przygotowań oraz w ramach tzw. „koalicji chętnych”, której na po-
czątku, mimo sceptycyzmu, przewodziły USA, jednak szybko z tej roli zrezygno-
wały i odpowiedzialność za operację przejęło NATO. 

• Interwencja NATO w Kosowie toczyła się bez oparcia o rezolucję Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ uprawniającą do użycia siły i w tym sensie pozostawała nielegalna, na-
tomiast w wypadku Libii odpowiednia rezolucja została przyjęta oraz określała 
w jakim przypadku użycie siły jest właściwe, dlatego można tutaj mówić o jej le-
galności. Przy czym treść rezolucji była nadinterpretowana przez państwa inter-
weniujące, które wnioskowały z niej, że mogą podejmować o wiele szersze dzia-
łania niż te, jakie można byłoby z niej wyczytać literalnie. 

• Skala zaangażowanych sił (przede wszystkim liczba samolotów) jest różna; w wy-
padku Kosowa użyto zdecydowanie więcej samolotów niż w wypadku Libii, przy 
czym w tym drugiej sytuacji ważną rolę odgrywała także marynarka wojenna, 
która nie stanowiła jedynie zaplecza dla nalotów.

• W obu wypadkach do użycia w konflikcie wysłano śmigłowce (w Libii – Brytyjczycy 
i Francuzi, w Kosowie – Amerykanie), jednak w Kosowie nie użyto ich ze względu 
na obawy o straty, w Libii natomiast tak. Pokazuje to także poziom obrony prze-
ciwlotniczej sił Kaddafiego, ale przede wszystkim wskazuje na różne warunki geo-
graficzne, w jakich się odbywały i wynikające z tego konsekwencje wojskowe.

• W Kosowie NATO mogło swobodnie dobierać cele ataków, środki, jakich użyje 
i ich skalę, współpracowało także z Wyzwoleńczą Armia Kosowa. W Libii, zgodnie 
z rezolucją ONZ, Sojusz tak działać nie powinien, co nie oznacza, że nie działał.

• Sytuacja w Kosowie pozwalała na dokładne określenie celu, jakim było znisz-
czenie sił serbskich, zmuszenie ich do wycofania z prowincji i porozumienie 
z Miloszewiczem, gwarantujące ochronę mieszkańców Kosowa, także poprzez 
obecność międzynarodową W Libii cel nie był tak jasno określony, bowiem prze-
strzeganie strefy zakazu lotów i ochrona ludności cywilnej wykluczały przecież 
ataki na cały potencjał wojskowy Kaddafiego, jak i na samego dyktatora, a po-
litycy wskazywali, że jego odejście było warunkiem stabilizacji państwa (zakoń-
czenia interwencji).

• Widać wyraźne różnice w sposobie zakończenia interwencji. W Kosowie do za-
kończenia doprowadziły intensywne naloty, rozszerzanie skali celów (na cy-
wilne) oraz zaangażowanie dyplomacji rosyjskiej i wynegocjowanie warunków 
porozumienia akceptowalnych dla Miloszewicza i NATO (które musiało zre-
zygnować z części swoich postulatów). W Libii przedłużano interwencję tak 
długo, jak długo było konieczne, by wyeliminować Kaddafiego. Zakończono ją 
w sposób, który nie pozwalał na odbudowę państwa po jej upadku. Do Libii nie 
skierowano sił międzynarodowych, co mogło przyczynić się do spotęgowania 
chaosu i trwania wieloletniej wojny domowej, w efekcie której otwarto kolejną 
drogę migracyjną do Europy. 



Interwencja zbrojna w Kosowie i Libii jako przykłady współczesnych interwencji zbrojnych

Podsumowanie

Cechą wspólną obu interwencji zbrojnych, która uzasadnia ich porównywanie, jest 
zaangażowanie w nie NATO, jako strony dokonującej interwencji. Co za tym idzie po-
zwala to na udzielenie jasnej odpowiedzi na pytanie dotyczące roli tej organizacji na 
początku XXI wieku, która przybrała charakter globalny i nie ograniczała się jedynie do 
obrony terytorium państw członkowskich przed agresją. Biorąc powyższe pod uwagę, 
ocena ich efektywności może także uwzględniać wnioski, jakie Sojusz winien wycią-
gnąć z doświadczeń kosowskich. Analiza prowadzi do konkluzji, że nie poczyniono 
znacznych postępów w skutecznym prowadzeniu tego typu działań od 1999 roku. 
Warto jednak docenić, że postarano się o podstawę prawną, która nawet jeśli nadin-
terpretowana, to stanowiła podstawę do podjętych działań zbrojnych. Jeśli jednak za 
miarę efektywności uznać osiągnięcie zakładanych celów, to w obu wypadkach da-
leko do sukcesów. Stworzono bowiem państwa słabe, które stały się nośnikami wielu 
zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Ich powstanie zostało z kolei wy-
korzystane do rywalizacji politycznej i legalizowania innych nielegalnych działań po-
dejmowanych przez państwa aspirujące do roli światowego mocarstwa. Ponadto od 
strony wojskowej raz jeszcze udowodniono, że o wiele łatwiej jest niszczyć siły prze-
ciwnika na pustyni niż w terenie górzystym i lesistym. Nie jest to zatem wielkie od-
krycie dla wojennych strategów. Nie kwestionując, że stworzono nowe reżimy, które 
zaprzestały łamać prawa człowieka ludności, jakie łamano wcześniej, to te same re-
żimy pozwalały lub nie były w stanie przeciwdziałać siłom, które chciały łamać prawa 
innych grup, wcześniej chronionych. 

Mierzenie efektywności interwencji zbrojnych na przykładzie powyższej analizy 
skłania do refleksji, że winno się ono odbywać w oparciu o kryterium siły budowa-
nego po nich państwa, jego zdolności do efektywnego zarządzania terytorium przez 
nowe władze, zapewnienia przez nie swobód rozwojowych mieszkańcom i ochrony 
mniejszości. Dopóki nie zostanie wypracowany mechanizm pozwalający na osią-
gnięcie takiego celu, dopóty interwencje zbrojne prowadzone w ten sposób, nawet 
jeśli okażą się skuteczne, ponieważ wyeliminują zakładane cele, nie będą efektywne. 
Mogą bowiem kreować więcej problemów niż ich rozwiązywać. 




