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GLOBALIZM GOSPODARCZY I POLITYCZNY - SZANSA CZY ZAGRO ENIE
POKOJU?

Marshall McLuhan, autor słynnego poj cia globalnej wioski (global village), zmarły w
1980 roku zapewne nie byłby zaskoczony obrotem wi kszo ci spraw przełomu wieków, które
potocznie nazywamy globalizacj

jako procesem czy globalizmem jako stanowiskiem

systemowym. Mo e nieco bardziej rozczarowany byłby drugi z przywoływanych w tym
referacie autorów – bł. Jan XXIII. Co ł czyło te dwie postacie? Obaj wybiegali my l w
przyszło , snuj c – ka dy na swój sposób doniosłe – wizje wiata. Pierwszy przewidywał, e
w wiecie ko ca XX wieku media elektroniczne zmniejsz odległo ci mi dzy lud mi i ich
izolacj . Drugi wierzył, e pokój na wiecie, rozumiany jako przyj cie daru Boga jest
mo liwy. Przeliczył si

pierwszy z autorów, wierz c,

doprowadzi do komunii. Nie spodziewał si

te

drugi,

e komunikacja sama w sobie
e do jego rozumienia pokoju

mi dzynarodowego zostanie dopisane nowe poj cie - wojna prewencyjna.
W ten oto sposób, idee osób, które za ycia si nie spotkały, spotykaj

si po

czterdziestu latach, by na pocz tku XXI wieku sprowokowa nas do postawienia pyta : Czy
globalizm i pokój mo na rozpatrywa jako dopełniaj ce si rzeczywisto ci? I czy obserwuj c
krucho

pokoju wiatowego mo na patrze na zachodz ce procesy globalizacyjne z nadziej

czy z l kiem? Ta refleksja nale y si obu autorom, a próba odpowiedzi na postawione pytania
mo e by niew tpliwie cennym elementem dopełniaj cym nasz własn egzystencj .
Istota proponowanej refleksji zostanie poprzedzona kilkoma uwagami dotycz cymi
procesu szeroko poj tej globalizacji. Nast pnie zostan

omówione dwie płaszczyzny

globalizacji tworz ce szczególne jej zr by systemowe: globalizm gospodarczy i polityczny.
W dalszej cz ci uka e si zasadnicze elementy wiatowego pokoju, na które zwracał uwag
Jan XXIII. Na koniec powróci si do zasadniczego w tku: zagro e
kontek cie globalizmu.

i szans pokoju w
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1. Globalizacja – próba definicji w kontek cie pokoju
Na pocz tku nale y poczyni drobne uwagi metodologiczne. Otó w tytule referatu
pojawia si termin „globalizm”. Suponuje on pewne zało enia systemowe, które dotycz
porz dku wiatowego, a w prezentowanym referacie zostan

zaw one do płaszczyzny

gospodarczej i politycznej. Niemniej ju szerszy zakresowo termin „globalizacja”, opisuj cy
sam proces, niesie w sobie pewne paradoksy. Nale y bowiem zauwa y , e globalizacja mo e
by odbierana jako slogan i ideologia; jest te ona niew tpliwie fenomenem rodz cym
konkretne wyzwania; w odniesieniu do podmiotów ludzkich jest jednocze nie czym , co
ł czy i co dzieli; z kolei, z punktu widzenia samego procesu upowszechniania idei nie jest
niczym nowym; jednocze nie jest procesem maj cym niew tpliwy wpływ na cało

ycia,

gdy zmienia tradycyjne miejsca: centrum i wiatowych peryferii, wpływa na rozumienie i
rol pa stwa w systemie wiatowym, jest wreszcie globaln szans i globalnym kryzysem.1
O randze problemu a jednocze nie pewnej modzie na mówienie i pisanie o globalizacji
wiadcz

statystyki przywołane przez Jacka Zieli skiego. Korzystaj c z wyszukiwarki

dziennika „Rzeczpospolita” zauwa ył, e słowo „globalizacja” w 1993 roku nie padło ani
razu. W 1994 roku ju 5 razy, w 1995 – 15 razy, 1996 – 29 razy. Rekordowy okazał si rok
2000 – 131 razy.2
Jest rzecz niew tpliw , i nie ma jednej globalizacji, jest ich wiele, a istot mo na
odczytywa z kontekstu, w jakim w danym momencie czy na danym etapie wyst puje.
Kontekst wydobywa z szerokiego wachlarza mo liwo ci pewne elementy bardziej istotne dla
czasu czy regionu. Je li za kontekst interpretacyjny przyj
mo na mówi

efekty oddziaływania, wtedy

o globalizacji jako nieskr powanym kapitalizmie, szansie na dziejow

sprawiedliwo , czynniku konfliktuj cym Północ z Południem, umacnianiu jednego
mocarstwa, umo liwieniu wymiany idei. Krytycy globalizacji wskazuj z kolei na fakt, i jest
ona

przede

wszystkim

marginalizacj

podmiotów,

poszczególnych pa stw czy regionów, dezintegracj
głosz cym,

fragmentaryzacj

gospodarcz

przestrzeni społecznej, fatalizmem

e odmowa udziału w globalizacji jest niemo liwa. Jako remedium na te

zagro enia proponuje si regionalizacj kontynentaln (szczególnie dzisiaj widoczny konflikt
1

Na szczególn uwag zasługuje ksi ka W. Anioła, Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002, w istotny sposób
porz dkuj ca zagadnienie globalizacji. Na płaszczy nie akademickiej mo na wskaza wiele sympozjów i
konferencji po wi conych globalizacji, szczególnie warto odnotowa sympozjum, jakie odbyło si w maju 2001
roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie pod znamiennym tytułem: Globalizacja.
Szansa czy zagro enie w rozwoju społecze stw? Materiały z tego sympozjum uka si niebawem drukiem.
2
Por. J. Zieli ski, Globalizacja. Pocztówki ze wiatowych rynków, „Wokół Współczesno ci” 2002 nr 2(14), s.
40-41.
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Europa – Stany Zjednoczone), etnizacj jako powrót do cz sto zapomnianych to samo ci
narodowych i plemiennych, czy te cz sto wyst puj c globalizacj gniewu (szczególnie po
11 wrze nia 2001 roku). Wskazuje si równie na charakterystyczne cechy globalizacji, takie
jak finansjaryzacja, informatyzacja, hiper-dominacja, kultura kontraktu (szczególnie ukazuj c
moment zerwania pomi dzy rynkiem i polityk ) oraz potrzeb

powstania globalnego

społecze stwa obywatelskiego.3
Spróbujmy zatem zbudowa definicj globalizacji kre l c najpierw bardzo ogólne
ramy, a nast pnie próbuj c j specyfikowa z uwagi na tworz ce j przyczyny. W sensie
najbardziej ogólnym spotyka si nast puj ce definicje opisowe globalizacji: Nigdy dotychczas
ludzie nie słyszeli i nie wiedzieli tak wiele na temat reszty wiata. Po raz pierwszy w dziejach
wiata ludzko

jest zjednoczona wspóln

wizj

bytu [...], czy te sprowadzenie jej do

wymiaru bardziej gospodarczego: Po raz pierwszy w dziejach ludzko ci wszystko mo e by
wyprodukowane i sprzedane wsz dzie na

wiecie. Bardzo obrazowo mówi si

te

o

globalizacji jako kompresji czasu i przestrzeni.4 Socjolog, Anthony Giddens podaje
nast puj c definicj globalizacji: intensyfikacja stosunków społecznych, która ł czy odległe
społeczno ci lokalne w ten sposób, e wydarzenia lokalne s kształtowane przez wydarzenia
maj ce miejsce w odległo ci setek mil i vice versa. Z kolei Percy Barnevika, prezes
najwi kszego holdingu przemysłowego w Szwecji uwa a,
wolno

inwestowania, kupowania i mo liwo

e globalizacja daje firmom

utrzymania na jak najni szym poziomie

ogranicze wynikaj cych m.in. z prawa pracy i politycznych regulacji.5 Z kolei przeciwnik
globalizacji Samuel P. Huntington pokazuje pewne napi cie pomi dzy Zachodem i reszt
wiata, które oddaje w sposób nast puj cy: wiat dzieli si w pewnym sensie na dwa wiaty,
ale jest to podział mi dzy Zachodem, cywilizacj

do tej pory dominuj c , a wszystkimi

innymi, które maj ze sob mało wspólnego. Krótko mówi c, mamy do czynienia z jednym
wiatem zachodnim i wieloma wiatami niezachodnimi.6
Najpro ciej mo na powiedzie , e słowo „globalizacja”, „globalizm” wywodzi si od
łac. „globus”, czyli kula, okr gła bryła. Od XIX wieku przymiotnik „globalis” oznacza tyle,

3
Tworz c definicj globalizacji na potrzeby niniejszego referatu odwołuj si do nast puj cych autorów: H.P.
Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokracj i dobrobyt, Wrocław 2000, s. 222; J. Zieli ski,
Globalizacja. Pocztówki ze wiatowych rynków, art. cyt., s. 66; S. Zamagni, Globalizacja jako rys specyficzny
ekonomii pro-przemysłowej. Powikłania ekonomiczne i opcje etyczne, tłum. L. Balter, ComP 17(1997) nr 6(102),
s. 35n.
4
M. Michalik, Globalizacja etyki – wyzwanie czy paradoks, „Wspólnotowo i postawa uniwersalistyczna”
2001/2002 nr 2, s. 33.
5
Cytaty pochodz z artykułu J. Zieli skiego, Globalizacja. Pocztówki ze wiatowych rynków, art. cyt., s. 41.
6
Stanowisko S.P. Huntingtona przytaczam za R.S. Czarnecki, Unifikacja czy pluralizm. Uwagi o globalnej
autonomii Wschodu i Zachodu, „Dzi ” 2000 nr 5, s. 55n.
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co cało ciowy, ogólny, obejmuj cy cały glob ziemski. Globalizacja jest wi c pewn form
internacjonalizacji procesów społecznych, których cechami s

zale no ci i problemy

globalne.
Zasadniczo

wskazuje

si

na

cztery

informatyczno-komunikacyjn , globalizacj

wymiary

kulturaln

globalizacji:

ekonomiczn ,

oraz szczególnie niebezpieczn

globalizacj ideologiczn . To wła nie w jej kontek cie szczególnie wymownie brzmi słowa
Jana Pawła II wypowiedziane do uczestników V Sympozjum Konferencji Episkopatów
Europy w 1982, ju niejako uprzedzaj ce ywe dzisiaj problemy. Powiedział wtedy: Przez
Europ przepływaj dzi pr dy, ideologie i ambicje, które uwa a si za obce w stosunku do
wiary, je li nawet nie wprost przeciwstawne chrze cija stwu. Interesuj ce jest jednak
ukazanie, jak poczynaj c od systemów i wyborów, których zamiarem była absolutyzacja
człowieka i jego ziemskich osi gni , doprowadzono dzi do poddania pod dyskusj wła nie
samego człowieka, jego godno

i wewn trzne warto ci, jego wewn trzn

pewno

i

pragnienie absolutu.7
Z uwagi na przyczyny, które intensyfikuj zjawisko, mo na mówi o globalizacji w
kontek cie okre lonych technologii takich jak: komputeryzacja, cyfryzacja, komunikacja
satelitarna, czy najbardziej dzisiaj rozpowszechniona płaszczyzna, jak
Globalizacja jest jednak procesem, który ma nie tyle zawładn

jest Internet.8

człowiekiem, co raczej jemu

słu y . By tak si stało, globalizacja powinna by regulowana, zdemokratyzowana, oparta na
systemie etyczno-kulturowym ł cz cym prawd , wolno , miło

i sprawiedliwo

a tak e

pojmuj cym współzawodnictwo w duchu solidarno ci.9
Globalizacja rodzi te okre lone skutki. Do najcz stszych zalicza si skutki społeczne,
kulturowe i gospodarcze. Na płaszczy nie społecznej zauwa a si zjawisko tzw. „ko ca
geografii”. Czas i przestrze
Podobnie zmieniła si

przestały mie

takie znaczenie, jakie odgrywały dawniej.

symbolika ludzkiego ciała. To ono przez wieki zabezpieczaj ce

człowiekowi kontakt z rzeczywisto ci , zostało zamienione na kontakt wirtualny. Tak
osłabione znaczenie ludzkiego ciała, powoduje te ,
wirtualnym,

cz sto

nie

potwierdzaj cym

ju

e samo ciało staje si

prawdziwo ci

uczestnictwa

rodkiem
osoby.

Najdotkliwszym jednak skutkiem globalizacji w wymiarze społecznym jest to, co Z. Bauman
nazywa „globalizowaniem” czy „byciem globalizowanym”, oznaczaj ce ws czanie w
człowieka prze wiadczenia o nieuchronno ci procesu, bardzo cz sto rozszerzaj c charakter
7

Europa jutra. Jana Pawła II wizja Europy, wybór i oprac. A. Sujka, Kraków 2000, s.37.
Por. T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumie globalizacj , Pozna 2001, s. 21n.
9
M. Toso, Globalizacja i wychowanie – wkład nauki społecznej Ko cioła, „Społecze stwo” 12(2002) nr 5, s.
589.
8
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nieuchronno ci zjawiska na formy i przejawy tego zjawiska.10 Z uwagi na skutki kulturowe
zauwa a si coraz cz ciej zjawisko okre lane jako „glokalizacja” a oznaczaj ce „globalizacj
lokalno ci” i „lokalno

globalno ci”. W praktyce oznacza to, e z jednej strony globalizacja

promuje uniwersalizacj , z drugiej – wywołuje „kontr ” w postaci ró nicowania tego, co
uniwersalne i sprowadzanie do charakteru lokalnego. Wreszcie z uwagi na skutki gospodarcze
podkre la si niespotykan dot d mobilno

kapitału i towarów.11

W tak nakre lonym kontek cie powraca apel o pokój mi dzynarodowy wyra ony
przed czterdziestoma laty przez bł. Jana XXIII. Apel ten w nowym kontek cie globalizacji
bardzo wnikliwie odczytał Jan Paweł II. Pokazuje on dar pokoju jako powszechne dobro
wspólne, które do swojej realizacji domaga si jednak multilateralizmu i współzale no ci
pa stw. Jest to bezpo rednie nawi zanie do słów Jana XXIII o potrzebie powołania władzy
publicznej na szczeblu mi dzynarodowym (Pacem in terris, IV). Szczególne nawi zanie do
przesłania encykliki Pacem in terris mo na było zauwa y ju w przemówieniu Jana Pawła II
do Narodów Zjednoczonych 2 pa dziernika 1979 roku. Dostosowuj c przesłanie do
aktualnych potrzeb Jan Paweł II zwraca uwag

na trzy zasadnicze kwestie: potrzeb

utworzenia mi dzynarodowej władzy publicznej, potrzeb rozszerzenia praw człowieka na
wszystkich ludzi oraz harmonijne ł czenie

wiadomo ci uprawnie

ze

wiadomo ci

obowi zków.
Rodzi si

zatem pytanie, jaki nowy porz dek byłby w stanie zapanowa

nad

współczesnym „nieładem” wiata? Jan Paweł II ukazuje najpierw potrzeb zasad moralnych,
szczególnie godno ci człowieka i respektowania jego praw; konieczno

utworzenia nowej

organizacji całej rodziny ludzkiej – nie chodzi jednak o adne supermocarstwo, lecz o jasne
zasady demokratyzacji, jawno ci i wiarygodno ci władzy na ka dym szczeblu; wreszcie
ukazanie potrzeby ci lejszej wi zi pomi dzy moralno ci a polityk . Mo na by zatem przez
analogi do czterech filarów integracji europejskiej, oprze pokój wiatowy na czterech
warto ciach: prawdzie, sprawiedliwo ci, miło ci i wolno ci.12
Prze led my najpierw szanse i zagro enia, jakie niesie globalizm na płaszczy nie
gospodarczej i politycznej, by na tak przygotowanym gruncie zapyta o realne szanse pokoju.

10

Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s.5.
Por. I. Stolarczyk, Definicyjne problemy globalizacji, „Wokół Współczesno ci” 2002 nr 2(14), s. 147n.
12
Por. Jan Paweł II, Encyklika Pacem in terris – nieustannym zobowi zaniem. Or dzie na XXXVI wiatowy
Dzie Pokoju 1 stycznia 2003 roku, OsRomPol 2003 nr 2(250), ss. 4-8.
11
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2. Globalizm gopodarczy i polityczny
Płaszczyzna globalizmu gospodarczego jest cz ci wi kszego wymiaru globalizacji,
jakim jest ekonomia. T bowiem płaszczyzn mo na podzieli na globalizacj : rynków,
produkcji przemysłowej, firm, wiedzy i technologii oraz działalno ci gospodarczej.13
Działalno

gospodarcza za jest globaln interakcj wspieran technologi a wyra aj c si

w politycznych decyzjach otwarcia i deregulacji rynków, wspieranej mi dzynarodow
konkurencj . Nale y równie wspomnie , e w wymiarze gospodarczym globalizacja nie
osi gnie nigdy zadowalaj cego poziomu równo ci, gdy sam rynek i jego kreatywno
potwierdzaj

zastosowanie zasady ekonomicznej „20:80”. Problematyczne jest tylko jej

zastosowanie do wiata ludzkich szans i rozwoju, gdzie coraz bardziej niebezpieczne wydaje
si powielanie twierdze o wiecie tzw. „jednej pi tej”, czy o „społecze stwie 20:80” jako
nowej formie funkcjonowania ludzko ci.14
W ród zagro e , jakie poci ga za sob globalizm gospodarczy na pierwszym miejscu
nale y wymieni ekonomizacj wi zi społecznych. Nie bez znaczenia jest w tym kontek cie
stanowisko Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku

wiatowego, które

wprowadziły nowe kryteria oceny pa stw, wyra one w „produkcie krajowym brutto”.
Sprawia to,

e uzale nienie gospodarcze od jednostronnej oceny przez nie do

okre lone standardy i osobowe zale no ci, rodzi hegemoni

i monopolizacj

jasno

w sferze

gospodarki.15 Tak poj ta ekonomizacja i technicyzacja relacji i wi zi społecznych jest
przyczyn

samotno ci człowieka, za

mało czytelne elementy oceny i tajemniczo

rozmieszczone centra decyzyjne sprawiaj , e oderwanie człowieka jako podmiotu pracy od
jej owoców jest jednym z cz stszych ródeł alienacji współczesnego człowieka.16 Rodzi to w
człowieku poczucie mentalno ci kupieckiej zakorzenionej w racjonalno ci instrumentalnej, a
samego człowieka sprowadza do rz du „homo financiarus”.17 By zatem zachowa godno
człowieka, jak równie istnienie własnego, narodowego rynku finansów nale ałoby stworzy
konieczne instrumenty pomocy pa stwa w celu realizacji przedsi wzi
13

nierentownych,

Por. A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki wiatowej, Toru 1998, s. 12; mo na znale
równie wiele podej sceptycznych do „nowej ery” gospodarki i ekonomii – por. P. Hirst, G. Thompson,
Globalization in Questions: the International Economy and Possibities of Governance, Cambridge 1996; D.
Cohen, Fehldiagnose – Globalisierung, Frankfurt/M 1998.
14
Por. R.S. Czarnecki, Unifikacja czy pluralizm. Uwagi o globalnej autonomii Wschodu i Zachodu, art. cyt., s.
62-64; M. Michalik, Globalizacja etyki – wyzwanie czy paradoks, art. cyt., s. 39.
15
Kto zyskuje, kto traci? – dyskusja prowadzona przez T. Wi cickiego na temat globalizacji – por. „Wi ”
44(2001) nr 10(516), s. 45; L. Sabourin, Drogi rozwoju i ubóstwa w erze globalizacji, „Społecze stwo”
10(2000) nr 1, s. 98-99.
16
F. Russo, La persona umana. Questioni di etica filosofica, Roma 2000, 74; RH 15.
17
M.G. Totola, Ekonomiczno-społeczna problematyka globalizacji, „Społecze stwo” 8(1998) nr 1, s. 80.
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których zglobalizowany kapitał nie musi uwzgl dnia jako istotnych, a które mog takimi
by , np. ze wzgl du na interes narodowy. Gdyby nie przyjmowa

tego elementu

pomocowego, wtedy mo na zgodzi si z tez o zwyci stwie ekonomicznego spojrzenia na
wiat, a jedynym etosem byłby etos wydajno ci, gdzie kapitał wygrywa z prac .18
Innym niebezpiecze stwem globalnego podej cia do gospodarki jest podobne
podej cie do człowieka, którego idei nigdy zglobalizowa

si

nie da. Na płaszczy nie

gospodarczej jest to szczególnie widoczne w powi zaniu problematyki ubóstwa z pomoc
krajom biednym gospodarczo. Nale y jasno zauwa y , e rynek globalny bez odpowiedniej i
dostatecznej kontroli jest w stanie wygenerowa

ubóstwo, zarówno po rednie jak i

bezpo rednie. Natomiast pomoc kierowana do krajów ubogich nie zawsze jest bezpo rednim
wyrazem solidarno ci z ubogimi. Wielokrotnie jest ona wyrazem czystej kalkulacji
ekonomicznej. Dla przedsi biorców bowiem główn

zalet

globalizacji w dziedzinie

gospodarczej jest swoboda inwestowania w miejscach oferuj cych niskie koszty robocizny,
czyli niskie wiadczenia socjalne. Istotn rol odgrywa te dost p do rynków. Jak wskazuje
Raport przedło ony biskupom COMECE, korzy ci wynikaj ce z liberalizacji handlu byłyby
dla krajów rozwijaj cych si
przeznaczonej na rozwój.

znacznie wi ksze ni

aktualny pakiet oficjalnej pomocy

19

Pokazuje to, e globalizm gospodarczy ci le ł czy si z ekonomizmem, który wpłyn ł
na zmiany nie tylko koncepcji bogactwa i ubóstwa, ale tak e sposobu pojmowania szcz cia,
ustanawiaj c zale no

mi dzy stanem posiadania i szcz ciem człowieka opartym na

dobrobycie materialnym. Wspomniane ubóstwo nie dotyczy wył cznie sfery

ycia

materialnego człowieka. Wi e si ono równie z ludzkim pragnieniem wyboru i mo liwo ci
zno nego ycia. Zrodzone w ten sposób ubóstwo generuje wiele nowych zagro e , takich jak:
przest pczo , zmniejszenie si długo ci ycia i szans otrzymania pracy, choroby i mniejsze
mo liwo ci leczenia si , brak zaspokojenia podstawowych potrzeb. Nie sprzyja to rozwojowi,
który jest nowym imieniem pokoju. Wprost przeciwnie, godzi w istot godno ci osoby
ludzkiej. Pokazuje to, e globalizm gospodarczy jest a nazbyt cz sto sprowadzany do
partykularnych interesów, chocia by nazywało si je globalnymi. Zasygnalizowana postawa
merkantylna mo e prowadzi w znacznym stopniu do poszerzania przepa ci mi dzy bogatymi
i biednymi. Ostatecznie daje to smutny obraz ch ci wypracowywania zysków kosztem wielu
18

Por. Kto zyskuje, kto traci?, art. cyt., s. 32.
Zarz dzanie globalne. Nasza odpowiedzialno , aby globalizacja stała si szans dla wszystkich. Raport
przedło ony biskupom COMECE, Bruksela, wrzesie 2001, cyt. za „Wokół Współczesno ci” 2002, nr 2(14), pkt
11; por. A. Marchetto, Globalizatione, migrazioni e powerta, „People on the move” 2002, nr 90 (decembre), s.
94n.
19
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warto ci ludzkich, a szczególnie zaprzeczeniu podstawowej misji gospodarki, jak jest słu ba
człowiekowi.20
Podsumowuj c negatywy globalizmu gospodarczego nale y zauwa y , e liberalizacji
i intensyfikacji handlu, powi zanych z koncepcj neoliberaln rynku, prowadzi do wzrostu
sfery ubóstwa. Prawo do pracy i godziwych warunków jej wykonywania, s
podporz dkowane interesom ekonomicznym. Kolejn konsekwencj jest drastyczny podział
na „zwyci zców” i „przegranych”

ycia gospodarczego. Globalizacja pozbawiona

odpowiednich elementów kontroli, wbrew nazwie, byłaby raczej globalizacj

ró nic i

dysproporcji. Najdobitniejszym przykładem podsumowuj cym zagro enia płyn ce z
globalizmu gospodarczego jest fakt, i – wracaj c do koncepcji jednej pi tej – ta wła nie
cz

najubo szych uczestniczyła w 1,4% wiatowego dochodu, podczas gdy jedna pi ta

najbogatszych dysponowała 85% dochodu wiatowego. Nale y odnotowa , e tendencja ta
nie tylko nie uległa zahamowaniu, ale coraz bardziej ró nicuje si i pogł bia.21
Globalizm gospodarczy nie jest jednak wył cznie pewnym determinizmem czy fatum,
któremu biedniejsza cz

ludzko ci musi ulegle si poddawa . Zysk dla jednej pi tej i

partykularyzm interesów nie s te jedynym obliczem omawianego zjawiska. Pora zapyta o
szanse, jakie niesie ze sob globalizm gospodarczy czy szerzej traktuj c, ekonomiczny?
Pierwsz

szans

jest demitologizacja ekonomii. Człowiek ukształtowany przez mit

autonomicznych kryteriów rynku nie jest zdolny do pogł bienia osobowo ci, staje si
powierzchowny i pusty. Chodzi wi c o kształtowaniem takich postaw w człowieku, które nie
byłyby przyzwoleniem na przeci tno

i dyktat ekonomiczny. Dzi ki demitologizacji

ekonomii człowiek mo e zrozumie , e nie mo na po wi ca godno ci w imi kumulacji
zysków oraz, e nie mo na sprowadza centralnej pozycji osoby w yciu ekonomicznym
wył cznie do jej potrzeb.22
Liberalizacja polityki ekonomicznej, sk din d niebezpieczna, ma te swoj pozytywn
stron . Mo e ona okaza

si

bardzo powa nym impulsem do szybszego rozwoju

gospodarczego i ekonomicznego. Podobnie zysk, dla uprzywilejowanej cz ci społecze stwa
mo e okaza si czym bardzo po danym, je li rozpatruje si go w kluczu „gospodarki
wspólnotowej” Chodziłoby w niej zasadniczo o taki podział zysku, który zakładałby
wyodr bnienie w nim trzech cz ci. Pierwsza byłaby przeznaczona dla biednych, druga
20

L. Sabourin, Drogi rozwoju i ubóstwa w erze globalizacji, art. cyt., s. 93-100; V. Buonomo, „Nowe” w
stosunkach mi dzynarodowych wyzwaniem dla Nauki Społecznej Ko cioła, „Społecze stwo” 10(2000) nr 3, s.
549; R. Alvarado, Władza w biznesie w dobie globalizacji, „Społecze stwo” 12(2002) nr 2, s. 242.
21
Por. J. Symonides, Spór o kształt. Ameryka ski a europejski model demokracji, „Wokół Współczesno ci”
2002 nr 2(14), s. 131-133.
22
Por. T. Pyzdek, W kierunku wiata lepszego dla wszystkich, „Homo Dei” 73(2003) nr 1(266), s. 15-16.
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wspomagałaby tzw. „kultur ofiarno ci”, trzecia przeznaczona byłaby na inwestowanie w
przedsi biorstwo.23
Jest spraw oczywist , e globalizacja nie uchroni przed kryzysem ekonomicznym czy
gospodarczym, a czasem go wr cz prowokuje. Niemniej nale y wskaza te istotne korzy ci
płyn ce z globalizacji gospodarczej i ekonomicznej. Za D. Piotrowskim mo na przytoczy
nast puj ce: uzyskanie szerszych ródeł pozyskiwania kapitałów przez sektor publiczny b d
prywatny; uzupełnienie niskiego poziomu krajowych oszcz dno ci; obni enie kosztów
pozyskania kapitału i usług finansowych; łatwo

transferu kapitału; mo liwo

wyceny

posiadanego kapitału w skali globalnej; przyspieszenie post pu technologicznego oraz
zwi kszenie bezpiecze stwa obrotu kapitałem.24
Ostanim elementem szans ukazywanych przez globalizm gospodarczy jest
upowszechnianie pewnych wspólnych postaw etycznych, istotnych dla tzw. nowej ekonomii,
która ukazuje zbie no
nast puj ce: racjonalno
oraz

etyki biznesu z nauczaniem społecznym Ko cioła. Punkty zbie ne s
pozwalaj ca jasno okre li dobro jako cel działalno ci gospodarczej

rodki, jakimi mo na je osi gn ; godno

ukazuj ca,

e w

gospodarczym nie wolno narusza podstawowych dóbr osoby; równo
odwołuj ce si do równo ci szans i kryteriów; solidarno
osobiste; efektywno

ukazuj ca potrzeb

skuteczno ci; pomocniczo
potrzeb;

wreszcie

adnym działaniu
lub bezstronno

w kontek cie dobra szerszego ni

nie tylko etyczno ci rodków, ale tak e ich

jako realna pomoc we wzro cie odwołuj ca si do rzeczywistych

odpowiedzialno

doprecyzowuj cych płaszczyzn

odwołuj c

si

do

zasadniczych

pyta

odpowiedzialno ci: Kto? Za co? Przed kim? W jakim

stopniu?25
Drug płaszczyzn , jak nale ałoby podda ocenie w kontek cie szans i zagro e dla
pokoju jest globalizm polityczny. W 1999 roku Marek Klecel pisał w „Przegl dzie
Powszechnym”: Jedynym wspólnym i powszechnym wymiarem ludzkiego ycia w naszych
czasach okazała si polityka jako siła kształtowania rzeczywisto ci do tego stopnia, i
wydawało si , e mo na zawładn

histori i dobrowolnie ni kierowa . Polityka przenikn ła

ycie ludzkie w XX wieku jak nigdy dot d, wchłon ła tak e te sfery prze y i my li, postaw i
zachowa , które nale ały dot d do domeny prywatnej, osobistej człowieka.26 Do tej my li
mo na jeszcze dopowiedzie , e jak nigdy dot d polityka ukazała niewystarczalno
23

podziału

S. Latek, „Ludzka twarz” wiatowej cywilizacji, „Wi ” 44(2001) nr 10, s. 56-57.
Stanowisko D. Piotrowskiego przytaczam za J. Głuchowski, Globalizacja rynków finansowych i jej etyczne
cele, „Wokół Współczesno ci” 2002 nr 2(14), s. 104.
25
Por. Podstawowe zasady etyki biznesu formułuje J.M. Elegido, Fondamentals of Business ethics, Lagos 1996.
26
M. Klecel, Moralny epilog wieku, „Przegl d Powszechny” 1999 nr 7-8, s. 120.
24
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zglobalizowanego

wiata na lewic /prawic

czy w kategoriach zale no ci społecznych

według klucza wyra onego w kategoriach wł czania/wył czania. Owa niewystarczalno
domaga si

wprowadzenia idei „obywatelstwa społecznego”, którego pierwszym i

zasadniczym fundamentem byłoby polityczne uspołecznienie wyra one w etycznym
zaanga owaniu, natomiast drugim elementem byłoby przekonanie o potrzebie dzielenia
„wspólnego wiata” (H. Arendt) przez ró ne kultury. Dzielenie to opierałoby si na zasadzie
pomocniczo ci.27
Globalizm polityczny ma równie

swoj

racj

uzasadniaj c

w odniesieniu do

emancypacji działalno ci gospodarczej, która jest nie do opanowania przez tradycyjne
instytucje polityczne. Globalizm polityczny zmusza te do pytania o to, czy rzeczywi cie
stare podziały wiata na okre lone systemy polityczne nie maj

adnego znaczenia. Okazuje

si , e nawet pobie na analiza roli polityki w wybranych pa stwach ukazuje podstawowe
ró nice w jej rozumieniu. W Niemczech polityka nie stanowi głównej osi pa stwa, ale jest
elementem mediacyjnym, dopełniaj cym interesy polityczne poszczególnych landów. Z kolei
we Francji „polityczno ” jest wymiarem konstytutywnym dla pa stwa. Polityka rozumiana
jest nie tylko jako proces delegowania swojej suwerenno ci, ile raczej jako istotny dyskurs
wyra aj cy interesy partykularne i interes ogólny. Wreszcie w Stanach Zjednoczonych o
wiele wa niejsze jest to, co „publiczne” ni

to, co „polityczne”. Dla europejskiego

obserwatora mo e by spraw zdumiewaj c swoisty „deficyt” polityki, a przynajmniej jej
aideologizacja w yciu społecznym.28 Wszystko to pokazuje, e nie sposób mówi o jednym
wymiarze globalizmu politycznego, który nale ałoby przyj , czy te , przed którym
nale ałoby si broni .
Globalizm polityczny niesie równie pewne zagro enia. Przede wszystkich stawia on
pytanie o rol pa stwa i prawa. Podwa ona zostaje idea pa stwa narodowego. Cenna jest
oczywi cie zwi zana z tym konieczno

oczyszczenia samej idei pa stwa a tak e próba

odczytania nowych funkcji pa stwa. Szczególnie zagro enie to miałoby miejsce, gdyby
brakiem społecznej

solidarno ci

usprawiedliwi

rezygnacj

z niezale nej

polityki

wewn trznej pa stwa. Szczególnym zanegowaniem warto ci solidarno ci społecznej byłoby
sprowadzenie roli pa stwa do polityki fiskalnej i to w ograniczonym zakresie (bud etu i
podatków). Racj

miałby Eisenstadt twierdz c,

e „pa stwo narodowe straciło swoj

charyzm ” (Eisenstadt 2000).
27

Cenne rozwini cie owych my li mo na znale w pozycji P. Donati, La citadinanza societaria, Roma-Bari
1993.
28
Por. J. Staniszkis, Konflikt w wiecie zachodnim. Federalizm ameryka ski jako model globalnego porz dku,
Arcana” 2003 nr 2, s. 18.
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Innym niebezpiecze stwem zwi zanym z globalizmem politycznym jest osłabienie
znaczenia i roli prawa. Szczególny tego wyraz mo na zaobserwowa na poziomie prawa
mi dzynarodowego. Otó

zauwa alne tendencje nie słu

bynajmniej umacnianiu

odpowiedniego „prawa narodów”, lecz ograniczaj si do utrzymywania prze wiadczenia, e
cała rola prawa powinna skupi

si

nie na tworzeniu pewnych reguł prawa

mi dzynarodowego, lecz wył cznie na konsolidacji praktyki przestrzegania prawa.29
Kolejnym

niebezpiecze stwem

o

trudnych

do

przewidzenia

skutkach

jest

zast powanie granic politycznych i pa stwowych, granicami kulturowymi. Granice
polityczne staj si coraz bardziej płynne, za granice kulturowe nabieraj coraz wi kszego
znaczenia. Rodzi to bardzo prost konsekwencj . Otó deterytorializacja pa stwa sprawia, e
upo ledzone grupy etniczne zaczynaj coraz aktywniej wyst powa w obronie swoich praw.
Problem le y nie w samym fakcie domagania si praw, lecz w takiej formie domagania si ,
która zaczyna coraz bardziej wymyka si spod kontroli. Nale y jednak stwierdzi , e granice
kulturowe bardziej podkre laj

nowy podział wiata ni

fakt rzeczywistego zagro enia

30

poprzez hegemoni kulturw .

Nale ałoby teraz ukaza płaszczyzny szczególnych szans, jakie niesie globalizm w
wymiarze politycznym. Istotn

kwesti

jest dowarto ciowanie odpowiednich instytucji

porz dku mi dzynarodowego. Przede wszystkim musz
społeczno ci mi dzynarodowej. Szczególn

one odzyska utracone zaufanie

rol do odegrania ma Organizacja Narodów

Zjednoczonych, która poprzez brak jasnej polityki wobec konfliktów ostatnich lat wiele
straciła

w

wymiarze

presto u.

Mechanizm

„zu ywania

si ”

starego

porz dku

instytucjonalnego ujawnił si równie w kontek cie polityki neo-imperialistycznej Stanów
Zjednoczonych.31 Kolejne instytucje, które powinny odzyska

zaufanie społeczno ci

mi dzynarodowej to Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank wiatowy. Nie stanie si to
jednak, je li wspomniane instytucje nie zmodyfikuj swojego rozumienia ludzkiego rozwoju
oraz nie przeprowadz niezb dnych reform strukturalnych. Inaczej mówi c, nie tyle chodzi o
29
Por. V. Buonomo, „Nowe” w stosunkach mi dzynarodowych wyzwaniem dla Nauki Społecznej Ko cioła, art.
cyt., s. 550.
30
Por. J.J. Smolicz, Warto ci azjatyckie, prawa człowieka i globalizacja, „Kultura i Społecze stwo” 46(2002) nr
3, s. 65-66.
31
Szczególne osłabienie roli instytucji mi dzynarodowych zbiegło si z jasnymi celami polityki zagranicznej
Stanów Zjednoczonych. Dla Europejczyków przełomem zdaje si by dzie 11 wrze nia 2001 roku,
odczytywany jako swoisty szok dla ładu mi dzynarodowego. Nie umniejszaj c w niczym wymiaru tragedii z 11
wrze nia, jak równie negatywnie i jednoznacznie pot piaj c wiatowy terroryzm, nale y jednak odnotowa , e
pewne idee polityki zagranicznej USA zostały zdefiniowane znacznie wcze niej. Nie wdaj c si w szczegółowe
analizy problemu „wojny prewencyjnej”, niech wystarczy przywołanie ksi ki Zbigniewa Brzezi skiego, w
której jasno okre la on „miejsca” maj ce posłu y za szachownic do rozegrania zasadniczej partii polityki
mi dzynarodowej – zob. Z. Brzezi ski, Wielka szachownica: główne cele polityki ameryka skiej, Warszawa
1998.
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zast pienie starych struktur porz dku instytucjonalnego nowymi, ile raczej o ich rzeczywist
modyfikacj .32
Dalszym elementem szans polityki mi dzynarodowej jest płaszczyzna prawa. Jasno
wyraził to papie Jan Paweł II porównuj c potrzeb uchwalenia Karty praw narodów z faktem
uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka. W my li papie a ujawnia si logiczne przej cie od
praw osoby do praw narodów, jako konsekwencja samej natury praw. Pomijaj c t drog nie
mo na bowiem zbudowa trwałego ładu prawnego w globalizuj cym si
tym kontek cie papie

domaga si

wiecie.Wła nie w

jasnego okre lenia „obowi zywalno ci” praw w

33

płaszczy nie mi dzynarodowej.

Ostatnim istotnym elementem ukazuj cym szanse globalizacji politycznej jest
zagadnienie zarz dzania globalnego.34 Impuls do refleksji znajdujemy w encyklice Pacem in
terris, gdzie znajdujemy nast puj ce słowa o konieczno ci i potrzebie władzy publicznej,
maj cej ogólno wiatowe kompetencje (nr 137). Z kolei Jan Paweł II wyra a to w
nast puj cych słowach: Coraz bardziej jednak odczuwa si

potrzeb , by w miar

wzrastaj cego umi dzynarodowienia gospodarki powstawały odpowiednie i skutecznie
działaj ce mi dzynarodowe organy kontrolne i kierownicze, dzi ki którym gospodarka
słu yłaby dobru wspólnemu; pojedyncze pa stwo, cho by najpot niejsze nie jest w stanie
tego dokona . D enie do tego celu wymaga coraz bardziej harmonijnej współpracy wielkich
krajów oraz równoprawnej reprezentacji w instytucjach mi dzynarodowych interesów całej,
wielkiej rodziny ludzkiej. Konieczne jest tak e, aby oceniaj c nast pstwa swych decyzji
instytucje te brały zawsze w stosownej mierze pod uwag te narody i kraje, które nie maj
du ego znaczenia na rynku mi dzynarodowym, ale najdotkliwiej cierpi

z powodu

niedostatku, i które najbardziej potrzebuj pomocy, aby si rozwija (Jan Paweł II, Encyklika
Centesimus annus nr 58).
Mówi c o zarz dzaniu globalnym nale y zwróci szczególn uwag na zasady i
warto ci zwi zane z jego funkcjonowaniem. Podstawow
ludzkiej. Przyrodzona godno

warto ci jest godno

osoby

nadaje człowiekowi zbiór podstawowych praw. Korzystanie z

32
Zarz dzanie globalne. Nasza odpowiedzialno , aby globalizacja stała si szans dla wszystkich. Raport
przedło ony biskupom COMECE, art. cyt., pkt 23; S. Latek, „Ludzka twarz” wiatowej cywilizacji, art. cyt., s.
53.
33

Por. J. Bajda, Globalizacja w uj ciu Jana Pawła II, „Ethos” 15(2002) nr 3-4, s. 144-145; V. Buonomo,
„Nowe” w stosunkach mi dzynarodowych wyzwaniem dla Nauki Społecznej Ko cioła, art. cyt., s. 552..
34
Szczególnie cenny jest cytowany ju raport przygotowany dla biskupów skupionych wokół COMECE, który
podaje jako jedn z racji uzasadniaj cych jego powstanie wła nie poj cie zarz dzania globalnego - Zarz dzanie
globalne. Nasza odpowiedzialno , aby globalizacja stała si szans dla wszystkich. Raport przedło ony
biskupom COMECE – Wst p.
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tych praw wi e si jednocze nie ze zobowi zaniem wobec innych i wspólnoty. Kolejn
warto ci jest prawdomówno . Jest ona oczywistym zobowi zaniem płyn cym z godno ci
ludzkiej. Wi e si z uczciwo ci wobec siebie i drugich. W dalszej kolejno ci zwraca si
uwag

na poczucie odpowiedzialno ci za globalne dobro wspólne. Podkre la si

odpowiedzialno
promocj

tak e

wszystkich sił w społecze stwie za odegranie wła ciwej roli w wiecie i

wiatowego obywatelstwa. Zasadami dopełniaj cymi s : zasada solidarno ci i

zasada pomocniczo ci.35
Powy sze refleksje pokazuj ,

e oceniaj c sam proces globalizacji w wymiarze

gospodarczym i politycznym, nale y dostrzega szanse na utrwalanie pokoju wiatowego.
Zagro enia wyst puj ce w sferze opisowej nie s

wystarczaj ce do wypracowania

negatywnego stanowiska wobec samego zjawiska. Inaczej natomiast nale ałoby ocenia
globalizm jako stanowisko systemowe, które z globalizacji uczyniłoby cel sam w sobie. W
takim kluczu nale ałoby wyrazi zdecydowane „tak” dla procesu globalizacji i zdecydowane
„nie” dla globalizmu.

3. Globalizm – szansa czy zagro enie pokoju
Nieocenionym kluczem do refleksji w tej cz ci referatu jest niew tpliwie Or dzie
Jana Pawła II na XXXVI wiatowy Dzie Pokoju z 1 stycznia 2003 roku. Papie definiuje
najpierw pokój jako powszechne dobro wspólne. Pokazuje jednak, dlaczego zjawiska pokoju
nie mo na uto samia ze zjawiskiem globalizacji czy globalizmem. Otó pokój jako dar Boga
i zadanie dla człowieka jest kwesti osób a nie struktur. Oznacza to, e musi by zbudowany
na szczególnych płaszczyznach domagaj cych si jasnych filarów: prawdy, sprawiedliwo ci,
miło ci i wolno ci.36
Istotn warto ci w budowaniu pokoju jest prawda. W kontek cie globalizacji wa ne
jest podkre lenie, i
równie

adna ludzka działalno

nie stoi poza sfer etyczn . Oznacza to, e

globalizacja gospodarcza, która przyjmuje pierwsze stwo pozornej prawdy

wyra onej w stwierdzeniu „naprzód rynek”, nie jest wolna od ocen etycznych. Rynek,
pomimo i jest najskuteczniejszym sposobem zaspokajania ludzkich potrzeb nie mo e jednak
instrumentalizowa swojej roli i redukowa człowieka do rz du producenta czy konsumenta.
35

Por. tam e, pkt 25-43.
Jan Paweł II, Encyklika Pacem in terris – nieustannym zobowi zaniem. Or dzie na XXXVI wiatowy Dzie
Pokoju 1 stycznia 2003 roku, nr 3.
36
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Najwi kszym zatem czynnikiem sukcesu gospodarczego, a tym samym pokoju, nie jest
autonomia czy wyzwolenie si rynku z płaszczyzny etycznej, lecz uznanie, e o sukcesie
decyduje rzetelna wiedza. Znajduje to potwierdzenie w refleksji współczesnych ekonomistów,
którzy uwa aj ,

e wiedza jest w wymiarze gospodarczym nawet bardziej istotnym

czynnikiem ni system bankowy czy polityczny.37
Inn

istotn

warto ci

dla pokoju jest sprawiedliwo . Chodzi w niej przede

wszystkim o to, by ukazuj c decentralizacj
globalizacj , nie sprowadza

jako remedium na zbyt w sko poj t

jej wył cznie do roli instrumentu obni ania kosztów,

polegaj cego na tym, e rozmieszcza si poszczególne etapy produkcji w ró nych cz ciach
wiata pozornie maskuj c niedowarto ciowanie lokalnych zasobów i specjalizacji produkcji.
Z tak poj t sprawiedliwo ci wi e si równie wolno . W tym przypadku globalizacja
musi podkre la znaczenie słowa „wszyscy”. Otó wszyscy maj prawo i obowi zek rozwija
si i działa w sposób wolny i odpowiedzialny na rzecz rozwoju wszystkich. Jednym z
istotnych braków w dziedzinie wolno ci jest zbyt daleko posuni ta liberalizacja rynku.
Oznacza ona brak powi zania wolno ci zarówno z prawd , jak te z solidarno ci społeczn i
miło ci .38
Kolejn istotn warto ci niezb dn do budowania pokoju wiatowego jest rozwój.
Równie

w tym kontek cie globalizm domaga si

pewnych dopowiedze . Otó

nale y

najpierw dowarto ciowa rol czynnika społecznego. Bł d, jaki si cz sto popełnia polega na
tym, e z jednej strony usiłuje si budowa gospodark w taki sposób, by swoim zasi giem
obejmowała obszar globalny, z drugiej za strony nie potrafi ona wpisa

konkretnego

przedsi biorstwa w najbardziej dla niego istotny kontekst rodowiska lokalnego. W celu
prawdziwego rozwoju, niezb dne jest rozumienie elementów, na których opiera si wizj
przedsi biorstwa jako nowoczesnego. Podkre la si

takie elementy jak „miejsce”

rzeczywistego rozwoju pracownika, gdzie otrzymuje on nie tylko rodki do osi gni cia
dobrobytu materialnego, ale gdzie mo e doskonali równie samego siebie. Przedsi biorstwo
musi zapewnia odpowiedni przestrze

wolno ci niezb dn do ujawniania i rozwijania

własnych inicjatyw. Musi to by wspólnota ludzi, w której ceni si cnot solidarno ci i
kole e stwa. Przedsi biorstwo musi by równie o rodkiem twórczej produkcji, gdzie praca
jest realizacj powołania człowieka. Szczególnie niebezpieczne staje si dzisiaj zacieranie
wszelkich zwi zków przyja ni pomi dzy pracownikami w procesie pracy. Niemały wpływ
37

Por. J. Penc, Etyka i odpowiedzialno społeczna przedsi biorstwa, „Społecze stwo” 13(2003) nr 1, s. 67.
Por. M. Toso, Globalizacja i wychowanie – wkład nauki społecznej Ko cioła, art. cyt., s. 594; M. Ruisi,
Rozwój małego przedsi biorstwa w dobie globalizacji. Warunki i zało enia, „Społecze stwo” 12(2002) nr 2, s.
228; G. Alberigo, La pace: carisma e azione, „Rivista di teologia morale” 2003 nr 137, s. 21.
38
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ma wzrastaj ce bezrobocie, gdzie współpracownik jawi si cz sto jako potencjalne zagro enie
własnego stanowiska pracy. Propozycja zarz dzania globalnego mo e wnie

równie cenny

39

wkład w nowe rozumienie rozwoju.

Dalszym istotnym elementem pokoju jest wła ciwe popieranie dobra wspólnego. I
znowu wraca z cał dynamik nauczanie Ojca wi tego, który mówi o potrzebie takiej władzy
dodaj c od razu, e nie mo e by [owa władza- J.S.] narzucona przemoc , ale winna by
uznana przez wszystkie narody. M by instytucj , która musi si najbardziej troszczy o
uznanie praw osoby ludzkiej, otaczanie ich nale nym poszanowaniem, nienaruszanie ich i
rzeczowe popieranie.40
Ostatnim istotnym elementem kształtuj cym pokój w kontek cie globalizmu jest
solidarno . Wraz z dobrem wspólnym jest ona bowiem zasadniczym celem globalizacji.
Globalna solidarno

jest równie odpowiedzi na globaln bied . Mo na powiedzie , e to

wła nie solidarno

mo e sta si najwi kszym bonum, commune Europy i wiata. Dlatego

te , aby globalizm był szans kształtowania pokoju w wiecie niezb dna jest powszechna
solidarno

oraz to, co J. Metz nazywa „compassion”.41

Na podstawie przeprowadzonych analiz mo na pokusi si o bardzo fragmentaryczn
prób odpowiedzi na postawione w tytule referatu pytanie: Czy i w czym globalizm zarówno
gospodarczy jak i polityczny jest zagro eniem? Przede wszystkim zjawisko mo e rodzi
wspomnian ju „glokalizacj ”, co w praktyce oznacza „globalizacj lokalno ci” i „lokalno
globalno ci” oraz „uniwersalizacj partykularyzmów” i „partykularyzacj uniwersalizmu”.42
Innym niebezpiecze stwem, które jest bardzo realnym zagro eniem dla pokoju jest
instrumentalizacja, czego przykładem mo e by idealizm Stanów Zjednoczonych, wyra aj cy
si w globalizacji pomocy humanitarnej na zasadzie tzw. transakcji wi zanej. Oznacza to, e
razem z ywno ci eksportuje si

rodki poronne i programy planowania rodziny. Innym

przykładem globalizmu w najgorszym wydaniu jest zapowied prezydenta Busha (marzec
2002) dotycz ca pomocy tylko tym pa stwom, które przestrzegaj

demokracji i zasad

wolnego rynku – dopowiadaj c – z mo liwo ci eksportu i pomocy „na sposób ameryka ski”.

39
Zob. J. Penc, Etyka i odpowiedzialno społeczna przedsi biorstwa, art. cyt., s. 65-66, 71n; R. Alvarado,
Władza w biznesie, „Społecze stwo 12(2002) nr 2, s. 245-248; P.O Utomi, Chrze cija ska postawa w biznesie,
„Społecze stwo 12(2002) nr 2, s. 270-271; Zarz dzanie globalne. Nasza odpowiedzialno , aby globalizacja
stała si szans dla wszystkich. Raport przedło ony biskupom COMECE – Wst p.
40
Jan Paweł II, Encyklika Pacem in terris – nieustannym zobowi zaniem. Or dzie na XXXVI wiatowy Dzie
Pokoju 1 stycznia 2003 roku, pkt 5.
41
Zob. T. Goffi, Solidarieta, w: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, dz. zb. pod red. F. Compagnoni, G.
Piana, S. Proviera, Milano 1990, s. 1263; M. Sievernich, Globalizacja i compassion,
www.mateusz.pl/goscie/da/waj/siev_nauka3.htm.
42
Por. I. Stolarczyk, Definicyjne problemy globalizacji, art. cyt., s. 156.
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Z tym wi e si „eksport ideologii” polegaj cy na projektowaniu własnych planów rozwoju
oraz wykorzystywaniu

ródeł i miejsc kryzysów jako siły nap dzaj cej i legitymizacji

interwencji politycznych, gospodarczych a nawet zbrojnych.43
Kolejnym zagro eniem dla pokoju mo e by oczywista w ekonomii, ale o wiele mniej
oczywista dla człowieka, szczególnie biednego, zasada podziału zysku „20:80”. Globalizacja
tak poj ta mo e sta si now form kolonializmu. Nale y te zwróci uwag na przejawy
pseudo uniwersalizacji. Rozgrywa si

ona pomi dzy niedopuszczaniem wyj tków i ich

generalizowaniem. Prawdziwa uniwersalno

domaga si komunikacji. Rodzi to pytanie: czy

chodzi o komunikacj transkulturow czy interkulturow ? W komunikacji wa ne jest te
ustalenie wła ciwej relacji pomi dzy kultur i polityk . W czasach komunizmu kultura była
substytutem polityki. Teraz polityka staje si substytutem kultury.44 Niebezpieczne jest te
zjawisko tzw. turbokapitalizmu oznaczaj ce całkowit dominacj ekonomii i gospodarki nad
polityk . Polega ono na tym, e dokonuje si swoistego demonta u zarówno sprawnie
funkcjonuj cego pa stwa, jak i demokratycznej stabilno ci.45
Globalizm niesie równie

pewne wymierne szanse dla pokoju. Pierwsz

płaszczyzn s wyzwania, jakie stoj przed sam globalizacj . Nale

ich

do nich: kształtowanie

si demokracji partycypowane; decentralizacja i dekoncentracja; zast pienie idei panowania
ide harmonijnego współistnienia; poszukiwanie znaków alternatywno ci wobec tradycji,
czyli zast powanie porz dku emocjonalnego ładem racjonalnym; permanentna edukacja;
tolerancja wobec ró nych systemów warto ci (nie oznacza ona jednak rezygnacji z prawdy,
lecz pokor wobec trudu poszukiwania prawdy); uznanie migracji za zjawisko cywilizacyjne;
odmasowienie

produkcji

(kryterium

ró norodno

i

niepowtarzalno

klientów);

dowarto ciowanie sfery usług (wiedza kontra kapitał). Podobne wyzwania staj

przed

nauczaniem społecznym Ko cioła. Na tym gruncie nale y przede wszystkim dokona
redefinicji podstawowych warto ci, na których maj

si

opiera

wybory zarówno

ekonomiczne jak i polityczne; wskaza na potrzeb zarz dzania globalnego dla zapewnienia
lepszego porz dku i ładu społecznego; dowarto ciowa rol pa stwa, szczególnie wskazuj c
na pa stwowo

stosunków mi dzynarodowych wypływaj c

z natury wspólnoty

mi dzynarodowej; przemy le na nowo ide suwerenno ci pa stwa (chodzi o rozumienie
suwerenno ci jako narz dzia niezb dnego b d cego w posiadaniu pa stwa, by mogło ono
43

J. Zieli ski, Globalizacja. Pocztówki ze wiatowych rynków, art. cyt., s. 63; J. Staniszkis, Konflikt w wiecie
zachodnim. Federalizm ameryka ski jako model globalnego porz dku, art. cyt., s. 12..
44
L. Ostasz, Ku etyce uniwersalistycznej – zarys teorii warto ci, Kraków 1994, s. 62-63; Une nouvelle Europe
Centrale, red. M. Frybes, Paris 1998, s. 36n.
45
Por. R.S. Czarnecki, Unifikacja czy pluralizm. Uwagi o globalnej autonomii Wschodu i Zachodu, art. cyt., s.
63.
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realizowa swoje funkcje); dowarto ciowa prawa podstawowe nie przekre laj c inicjatyw,
które w obecnej formie nie s

jeszcze doskonałe; w rozwi zywaniu konfliktów

mi dzynarodowych odrzuci ide obronnego odstraszania. Wreszcie na poziomie zarz dzania
globalnego zwróci uwag na trzy zasadnicze płaszczyzny: stworzenie władz publicznych w
planie

wiatowym (Pacem in terris), wy szy stopie

organizacji mi dzynarodowej

(Sollicitudo rei socialis) oraz instytucjonalizacja funkcji sprawiedliwo ci na poziomie
mi dzynarodowym (Centesimus annus).46
Natomiast z teologicznego punktu widzenia niew tpliw

szans

dla pokoju jest

wydobycie całej gł bi znacze z rozumienia wiata jako dominium człowieka. Po to, by
jednak człowiek mógł wła ciwie zapanowa nad wiatem, musi najpierw zapanowa nad sob
i swoimi aktami. Globalizcja jest szans

dla Ko cioła, szczególnie w jego wymiarze

uniwersalnym. Ko ciół musi jasno wykaza i obroni ró nic pomi dzy uniwersalnym a
globalnym.47 Wreszcie jako niezb dne kryterium dla pokoju nale y wskaza

wierno

człowiekowi, któremu zarówno wymiar gospodarczy jak i polityczny powinny słu y .

Podsumowanie
Zachodz ce procesy globalizacyjne s
przede wszystkim, by b d c-w- wiecie umie

niew tpliwym znakiem czasu. Wa ne jest
by -dla- wiata zachowuj c wobec jego

problemów zdrowy, ewangeliczny dystans. Temu wła nie ma słu y paradygmat Wcielenia i
Paschy. Wcielenie zach ca do anga owania si w sprawy tego wiata, za Pascha daje
człowiekowi niezb dn

ewangeliczn wolno . Tylko

ycie tocz ce si jako dynamizm

pomi dzy Wcieleniem i Pasch mo e zrodzi prawdziwy pokój, którego wiat da nie mo e.48
Pokój, który głosi chrze cija stwo musi by pokojem przyzywanym. Takiego pokoju
nie stworz

adne mechanizmy globalizacyjne, ale te w ostatecznym rozrachunku nie s one

w stanie mu zaszkodzi . Istotne pytanie dotyczy roli i miejsca osoby w globalizuj cym si
wiecie. To ona jest podstawowym kluczem odczytywania globalizacji. W tym wła nie
kontek cie rodzi si kilka istotnych dylematów:
46

Por. A. Chodubski, Wyzwania edukacyjne wobec kształtowania si współczesnego ładu globalnego, „Gda skie
Studia Mi dzynarodowe” 2002, vol. 1, s. 12-15; V. Buonomo, „Nowe” w stosunkach mi dzynarodowych
wyzwaniem dla Nauki Społecznej Ko cioła, art. cyt., s. 556-561.
47
Por. M. Fedou, Le christianisme à l’heure de la mondialisation, „Études” 2002 nr 9(3973).
48
Zob. D. Irarrázaval, La otra globalizacion. Anotacion teologica, „Nuevo Mundo” 1998nr 56, s. 103-116; L.
Lorenzetti, La pace tra storia ed escatologia, RTM 2003 nr 137, s. 19-25; F. Bousquet, Stosunek do kultury
stanowi cz
aktu teologicznego, tłum. J.A. Sobkowiak, STV 40(2002) nr 1, s. 169-176.
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-

Sprawno

czy godno ? Sprawno

jest hasłem rynku, godno

elementem

konstytutywnym osoby,
-

Prawo czy zaufanie? Od pewnego czasu zauwa aj c niewydolno

prawa

zach ca si do powszechnego zaufania,
-

Elastyczno

czy wierno ? Elastyczno

wystarczy niew tpliwie do

funkcjonowania i przetrwania rynku. Nie wystarczy jednak do przetrwania
cywilizacji i zagwarantowania pokoju,
-

Dobro wspólne czy interes ogólny? Na poziomie interesu ogólnego
odwołujemy si

do efektów działa

per saldo. W przypadku dobra

wspólnego nie mo na kompensowa

strat i zysków, szczególnie w

odniesieniu do poszczególnych członków społeczno ci,
-

Współzale no

czy niezale no ? Współzale no

rynku, za niezale no

jest ródłem sprawno ci

ródłem autonomii.49

Czy wi c globalizm jest zagro eniem czy szans pokoju? Na tak postawione pytanie
nie ma łatwej odpowiedzi, gdy łatwo

oznaczałaby nieprawdziwo . Zamiast odpowiedzi

proponuj lektur dwóch tekstów tak ró nych jak ró ni byli przytoczeni na pocz tku autorzy:
McLuhan i Jan XXIII. Autorami, do których odwołuj si w podsumowaniu s : Zygmunt
Bauman i Jan Paweł II. Ich wypowiedzi, aczkolwiek ró ni ce si , daj na sobie wła ciwy
sposób do my lenia. Ocen

i wnioski pozostawiam ka demu, kto podejmie prób

zintegrowania sensu tych wypowiedzi. Zygmunt Bauman napisał: Globalizacja przypomina
bardzo proces przyrodniczy, którego si przecie nie ocenia. Mo na powiedzie , e jest
przyjemny lub nieprzyjemny, u yteczny b d

nieu yteczny, mo na stara

si

uczyni

nieu yteczne u ytecznym, natomiast bardzo trudno jest w stosunku do takich procesów
powiedzie , e jest dobry lub niedobry, czy zgodny z zasadami etycznymi b d nie. Moralno
mo na odnosi do czynów ludzkich, natomiast wobec procesów, które s tak ywiołowe jak
proces globalizacji, trudno wyra a oceny, gdy s one dalekimi echami, konsekwencjami
rozwoju nauki, techniki, rodków transportu i telekomunikacji.50 Natomiast Jan Paweł II
powie: Globalizacja a priori nie jest ani dobra, ani zła. B dzie tym, co uczyni z niej ludzie.
aden system nie jest sam w sobie celem. Nale y koniecznie obstawa

przy tym,

e

globalizacja, jak ka dy inny system, musi słu y osobie ludzkiej, musi słu y solidarno ci i

49
50

P.H. Por bski, Globalizacja – wyzwanie i szansa, w: Globalizacja, red. J. Klicha, Kraków 2001, s. 19-31.
Z Bauman, Globalizacja – proces nieodwracalny, www.pan-ol.lublin.pl.
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dobru wspólnemu51 - mo na tylko dopowiedzie , - gdy pokój jest kwesti osób a nie
struktur.

51
Jan Paweł IIPrzemówienie wygłoszone 27 kwietnia 2000 roku podczas audiencji dla uczestników sesji
plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, po wi conej tematowi „Wymiar ludzki i etyczny globalizacji”,
„Wi ” nr 10/2001, s. 49.

