globalne a kultura lokalna, przyjmowanie
inwestycji zagranicznych czy kultura rachunkowości.
Podczas sesji polityczno-kulturowych
na konkretnych przykładach dyskutowano
problem współczesnych transformacji
ustrojowych i narodowościowych oraz
kwestie terroryzmu, wojen, rewolucji, konfliktów etnicznych, przestępstw kulturowych i praw człowieka w ponowoczesnym
świecie. Istotną kwestią pojawiającą się
w wystąpieniach były również zagadnienia
dotyczące migracji: między innymi wpływ
imigrantów na gospodarkę kraju przyjmującego, inicjatywa edukacji włączającej dla
imigrantów, społeczny i kulturalny kapitał
migrantów powracających.
Na sesje kulturowe złożyły się referaty
poruszające takie zagadnienia, jak wpływ
czynników kulturowych na skuteczność
polityki spójności, perspektywy rozwoju
przedsiębiorczości kobiet na lokalnym
rynku pracy, nowy konsumeryzm, trans-

feminizm czy pacyfizm) będące czynnikiem współcześnie zachodzących zmian
społecznych.
Sesje ekonomiczne podejmowały
kwestię wyzwań współczesnej gospodarki
globalnej: kapitalizm, przesunięcie ośrodków zarządzania z poziomu państwowego
na korporacyjny, waluta jako instrument
polityki międzymocarstwowej, rosnąca
rola obszarów wiejskich w rozwoju gospodarczym, kwestia wzrostu populacji
i rozwoju gospodarczego w poszczególnych państwach, europeizacja polityki
rynku pracy w nowych państwach członkowskich i kandydujących do UE, skutki braków energii oraz emisji gazów
cieplarnianych na wzrost gospodarczy
i zanieczyszczenia środowiska w gospodarce światowej, wpływ UE na wskaźniki
rozwoju społecznego, teoria dominacji
sektora publicznego w globalnym świecie,
etyczny aspekt marketingu internetowego
jako nowy trend gospodarczy, strategie

formacje kulturowe na tle języka i symboliki narodowej oraz kino, literatura i sztuka
jako medium ukazujące przemiany społeczno-polityczno-kulturowe. Zarysowane
zostały również pewne nowe zjawiska
kulturowe: mechanizm Wiki, offshoring
usług, ruch folkowy czy voluntourism.
Różnorodność prezentowanych perspektyw badawczych w odniesieniu do
problemów stojących przed dzisiejszą
rzeczywistością skłania do dalszych
przedsięwzięć organizujących i porządkujących. Sposobność do głębszych
refleksji i pożądanych polemik na temat
współczesnych transformacji stworzy
publikacja przygotowywana przez organizatorów konferencji, zawierająca
najistotniejsze i najważniejsze teksty
wygłoszone podczas tego międzynarodowego spotkania.

Joanna Dziadowiec
doktorantka w Instytucie Studiów Regionalnych UJ

PAKISTAN WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
akistan to kraj leżący w południowej
części Azji, nad Morzem Arabskim.
Graniczy z Indiami, Chinami, Afganistanem i Iranem. Jest drugim (po Indonezji)
co do liczebności krajem muzułmańskim
na świecie – 175 milionów ludzi. Pod
względem wielkości Pakistan jest 28.
gospodarką świata. Ponadto kraj ten
dysponuje bronią nuklearną i ma wyjątkowe położenie strategiczne o olbrzymim
znaczeniu geopolitycznym. Jest sojusznikiem koalicji antyterrorystycznej, władzę
sprawuje demokratycznie wybrany rząd.
Jednak ze względu na wysoki poziom niestabilności wewnętrznej kraj kojarzony jest
głównie z zamachami terrorystycznymi
oraz polityczną walką o władzę. Oficjalna
nazwa państwa to Islamska Republika
Pakistanu.
Historia Pakistanu związana jest
z Indiami i panowaniem Brytyjczyków.
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Rukhsana Afzaal z Ambasady Pakistanu w Polsce podczas otwarcia konferencji
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W 1947 roku Pakistan odłączył się od
brytyjskich Indii, stając się samodzielnym
państwem, powstałym w imię islamu.
Podział nastąpił w wyniku nasilających
się konfliktów na tle religijnym pomiędzy
hindusami i muzułmanami. – W pierwszej
połowie XX wieku w Indiach Brytyjskich
pojawiły się silne tendencje niepodległościowe. Nie omijały one także muzułmanów,
których pozycja społeczna została osłabiona przez rządy Brytyjczyków. Ruchy te
doprowadziły do powstania w 1947 roku
świeckiej Republiki Indii i islamskiej Republiki Pakistanu. Drugim, oprócz religii,
czynnikiem budującym tożsamość obywateli
młodego państwa pakistańskiego (wówczas
obejmującego także obecny Bangladesz) był
nacjonalizm. Pozostał on przez lata jednym
z głównych prądów politycznych Pakistanu, doczekawszy się jednak konkurencji ze
strony radykalizmu muzułmańskiego czy
nacjonalizmów etnicznych – wyjaśnia Jacek Skup, student V roku religioznawstwa
na UJ. Dalszy podział państwa nastąpił
w 1971 roku, kiedy to odłączył się Pakistan
Wschodni, tworząc niepodległy Bangladesz, a na zachodnim terytorium kraju
utworzono państwo Pakistan. Dokonany
podział ugruntował wzajemną niechęć
muzułmanów i hindusów, która utrzymuje
się do dziś.
Współczesny Pakistan to mozaika kultur i języków, o skomplikowanej strukturze
etnicznej. 95 procent Pakistańczyków to
muzułmanie, pozostali to w większości
wyznawcy hinduizmu i chrześcijanie.
Muzułmanie pakistańscy nie są jednak
grupą jednorodną. Dzielą się nie tylko
na sunnitów i szyitów (którzy z kolei
tworzą wiele drobniejszych ugrupowań).
Podział powstaje także w wyniku różnic
światopoglądowych oraz odmiennych
sposobów interpretacji zasad doktrynalnych i kultowych. Istnieją cztery grupy
pakistańskich muzułmanów: ortodoksyjna
(przestrzegająca tradycji i struktur instytucjonalnych, czuwająca nad zachowaniem
czystości praktyk religijnych zgodnych
z prawem szariatu), suficka (praktykująca nieortodoksyjne rytuały i uważająca
mistykę muzułmańską za istotę islamu),
liberalno-modernistyczna (nawołująca do
przeformułowania islamskiej doktryny
w kontekście współczesności) oraz fundamentalistyczna (występująca przeciwko liberalizmowi, komunizmowi i islamskiemu
modernizmowi, synonim konserwatyzmu,
radykalizmu i polityzacji islamu we współczesnym Pakistanie).
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Obecnie, pomimo szybkiego wzrostu
gospodarczego, Pakistan zmaga się z licznymi trudnościami ekonomicznymi, do których przyczyniła się jeszcze katastrofalna
powódź w 2010 roku. Nieustannie jednak
kraj podlega modernizacji, reformując nie
tylko gospodarkę, ale także życie społeczne.
Jest to widoczne szczególnie w przypadku
sytuacji kobiet w społeczeństwie pakistańskim. Aczkolwiek nadal kobiety często
padają ofiarami przemocy domowej, a tylko
nieliczna grupa ma możliwość kształcenia
się i podjęcia pracy zawodowej, to jednak
zauważalne stało się (w porównaniu do
sytuacji w innych państwach muzułmańskich), że coraz więcej kobiet w Pakistanie
pracuje na bardzo ważnych stanowiskach
w istotnych sektorach gospodarki państwa.
Na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Pakistanie pracują organizacje kobiece, których
działania nasiliły się i zradykalizowały na
przestrzeni ostatnich 30 lat. O prawa kobiet
w Pakistanie walczą przede wszystkim
intelektualistki, a nurt feministyczny najwyraźniej widoczny jest w poezji, która
naznaczona jest buntem wobec podrzędnej
pozycji kobiet w społeczeństwie, narzuconych im ograniczeń i surowych zasad obyczajowości. – Utwory nie tylko poruszają
problemy dotyczące społecznego statusu
kobiety, lecz odsłaniają także świat kobiecej
wrażliwości. By w pełni oddać swoje przeżycia, artystki nie stronią od dosłowności,
przekraczając niekiedy granice tabu i budząc kontrowersje. Liryka ta wyróżnia się
nowatorstwem tak pod względem treści, jak
i środków artystycznego wyrazu. Wiersze
stanowią manifest kobiecej wiary w siebie,
która motywuje do zmagań o lepszy byt –
uważa Katarzyna Skiba, doktorantka
w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.
Kolejnymi problemami, z jakimi od
uzyskania niepodległości w 1947 roku zmaga się Pakistan, są skomplikowane relacje
z sąsiadami, co ma istotne znaczenie dla
polityki całego regionu południowej Azji.
To często trudne sąsiedztwo w dużej mierze
ukształtowało wizerunek współczesnego
Pakistanu.
Kluczową rolę dla bezpieczeństwa
Pakistanu odgrywa od wielu lat region
pogranicza afgańskiego. Po uzyskaniu
niepodległości przez Pakistan Pasztuni –
ludność zamieszkująca te tereny – nie zaakceptowali zaistniałego podziału. Kwestia
rozgraniczenia terytoriów, na których zamieszkiwali Pasztuni, stała się więc przedmiotem konfliktu z Afganistanem.

– Obszar ten zyskał znaczenie strategiczne w 1979 roku, w związku z sowiecką
interwencją w Afganistanie. Pełnił wówczas
rolę zaplecza afgańskiego dżihadu. Tamtejsze szkoły koraniczne stały się ośrodkami
rekrutacyjnymi mudżahedinów, ale także
zarzewiem islamskiego fundamentalizmu.
Po wycofaniu się armii sowieckiej z Afganistanu, pogranicze stało się nie tylko
ośrodkiem religijnego radykalizmu, ale
także przestępczości, związanej z przemytem heroiny z Afganistanu – wyjaśnia dr
Aleksander Głogowski, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ. Po 11 września 2001 roku
pogranicze pakistańsko-afgańskie stało się
ważnym obszarem strategicznym, pełniąc
funkcję zaplecza dla działań militarnych
oraz miejsca schronienia dla talibów i al-Kaidy. – Udział Pakistanu w koalicji antyterrorystycznej spowodował, że pogranicze,
jako obszar niestabilny, zamieszkany przez
ludność kontestującą politykę rządu w Islamabadzie, zaczęło stanowić istotne zagrożenie nie tylko dla integralności terytorialnej,
ale i dla istnienia Pakistanu – dodaje dr
Aleksander Głogowski. Trzeba przy tym
podkreślić, że Pakistan poniósł wielkie ofiary w ludziach i straty materialne w walce
z terroryzmem. Jest ważnym koalicjantem
na drodze do zwycięstwa nad siłami terroru
w Afganistanie i na granicy afgańsko-pakistańskiej. – Bardzo ważną kwestią
dla Pakistanu są sprawy bezpieczeństwa.
Są one regulowane poprzez wielostronne
porozumienia sił politycznych Pakistanu
oraz poprzez walkę z ugrupowaniami terrorystycznymi talibów, zarówno wewnątrz
kraju, jak i na pograniczu z Afganistanem.
Władze Pakistanu starają się pozyskać dla
swego stanowiska starszyznę plemienną.
Talibowie i ekstremistyczne organizacje
religijne utrudniają wysiłki rządu na rzecz
stabilizacji i reform oraz przeszkadzają
w stwarzaniu sprzyjających warunków
dla inwestorów zagranicznych – dodaje
dr Ireneusz Makles, konsul generalny RP
w Karaczi w latach 2004–2008.
Relacje Indii i Pakistanu w ogromnej
mierze określa nierozwiązany dotąd konflikt o Kaszmir, ponieważ Pakistan nigdy
nie zaakceptował włączenia tego obszaru
do terytorium Indii. Konflikt trwa już
60 lat i nic nie wskazuje na to, by miał się
w najbliższym czasie zakończyć. Formalnie od 1972 roku Indie i Pakistan nie są
w stanie wojny, jednak walki w Kaszmirze
prowadzone są niemal bez przerwy. Od
powstania mudżahedinów w 1989 roku
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w Kaszmirze zginęło ponad 30 tysięcy ludzi. Eskalacji konfliktu zapobiega zapewne
fakt posiadania przez Pakistan i Indie broni
jądrowej, jej użycie mogłoby spowodować
całkowite zniszczenie obu krajów oraz mieć
szerszy oddźwięk w postaci kolejnej wojny
światowej. – Warto również podkreślić,
że w chwili obecnej południowa Azja jest
jedynym obszarem na świecie, gdzie dwaj
posiadający broń nuklearną sąsiedzi pozostają w trwałym konflikcie. Wydarzenia
na subkontynencie indyjskim pełnią zatem
ważną rolę w kształtowaniu światowego
pokoju i bezpieczeństwa – dodaje dr Agnieszka Kuszewska ze Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ogromne znaczenie dla przyszłości
regionu może mieć także geopolityczna
zależność łącząca Iran, Pakistan i Indie
w postaci koncepcji budowy „gazociągu
pokoju” o długości około 2720 kilometrów,
prowadzącego z irańskiego pola gazowego
South Pars w Zatoce Perskiej do indyjskiego stanu Gudżarat. Inwestycja ta jest
tak ważna dla Pakistanu, ponieważ dynamiczny rozwój gospodarki pakistańskiej
(szczególnie produkcji cementu, nawozów
sztucznych, tekstyliów) oraz rosnąca liczba samochodów prywatnych wpływa na
wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny.
Zabezpieczenie dostaw gazu jest więc dla
Pakistanu jednym z priorytetów, szczególnie wobec przewidywanego na 2012 rok
kryzysu w sektorze gazowym. Ponadto
udostępniając swoje terytorium do przesyłu
surowca, Pakistan może także wzmocnić
swoją strategiczną i ekonomiczną pozycję
w regionie. Połączenie z Indiami umożliwi
większą elastyczność dostaw, na przykład
w przypadku zbyt dużej ilości surowca
będzie go można przesłać na chłonny rynek
indyjski. Wśród innych konkurencyjnych
projektów „gazociąg pokoju” ma największe szanse realizacji, stanowiąc optymalne
rozwiązanie dla Pakistanu.
Istotną przeszkodą na drodze realizacji
projektu „Iran – Pakistan – Indie (IPI) –
gazociąg pokoju” są Stany Zjednoczone, które naciskają na władze w Indiach
i Pakistanie, aby nie angażowały się we
współpracę z Iranem. USA od wielu lat
prowadzi politykę izolowania Iranu na
arenie międzynarodowej, obawia się więc,
że realizacja budowy gazociągu spowoduje,
iż Iran odniesie znaczne korzyści z dużej
sprzedaży gazu, co może zredukować
możliwość wpływów gospodarczych społeczności międzynarodowej na Iran i tym
samym powstrzymania jego ambicji nukle-
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arnych. Sytuacja ta może więc spowodować
wzmocnienie reżimu w Teheranie. Jednak,
pomimo sprzeciwu USA, Indie i Pakistan
ogłosiły, że ze względu na ogromne zapotrzebowanie energetyczne są przygotowane
na poniesienie konsekwencji i komplikację
relacji z Białym Domem. – Ostatecznie,
po kilkunastu latach trudnych negocjacji,
w lipcu 2008 roku Pakistan i Indie porozumiały się we wszystkich dotychczas spornych kwestiach dotyczących „gazociągu
pokoju”. Iran i Pakistan podpisały porozumienie o dalszych postępach w budowie –
mimo sprzeciwu USA. Zainteresowanie
udziałem w projekcie zadeklarowały natomiast Chiny – wyjaśnia dr Tomasz Młynarski z KSMiPZ UJ.
Głównym partnerem handlowym
Pakistanu są Chiny, oba te państwa łączy
trwały, przyjacielski układ. Źródła tych
szczególnie silnych więzów można upatrywać we wspólnych interesach i posiadaniu
wspólnego „wroga”, czyli Indii. – Relacje
z Chinami, patrząc z pakistańskiego punktu
widzenia, miały i mają szczególnie istotne
znacznie, ponieważ rzutują na politykę
zagraniczną, gospodarkę, wojskowość i potencjał nuklearny Pakistanu. Co ciekawe,
bliskie stosunki pakistańsko-chińskie (przyjaciele „na każdą pogodę”) nie podlegają
większym wahaniom, niezależnie od zmian
zachodzących w stosunkach międzynarodowych – stwierdza dr Joanna Modrzejewska-Leśniewska ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Ze względu na ogromny potencjał
militarny oraz posiadanie broni jądrowej
Pakistan, jako jedyne islamskie mocarstwo
atomowe, jest także bardzo ważnym sojusznikiem spoza NATO dla Stanów Zjednoczonych. – Pakistan, od czasu inwazji USA
na Irak i Afganistan, jest bardzo istotnym
partnerem w regionie. Indie z kolei, nie tylko
ze względu na swoje położenie, ale także ze

względu na dynamicznie rozwijającą się
gospodarkę, są partnerem, którego USA
nie może ignorować. Ze względu na napięte
stosunki między Pakistanem i Indiami USA
musi prowadzić bardzo ostrożną i wyważoną politykę – dodaje Aleksandra Jaskólska,
doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warto też wspomnieć na koniec, że
Pakistan jest zainteresowany współpracą
z Polską w różnych dziedzinach gospodarki, oferując wiele atrakcyjnych towarów.
Natomiast Polska może eksportować swoje
towary i usługi nie tylko na ten ogromny
rynek, ale również – poprzez Pakistan – do
Afganistanu, krajów Azji Centralnej, a także południowo-zachodnich Chin.
Wszystkie powyżej wymienione kwestie były szeroko omawiane podczas konferencji zatytułowanej Współczesne oblicze
Pakistanu, która odbyła się 10 stycznia br.
w Auditorium Maximum. Gościem honorowym obrad była Mrs. Rukhsana Afzaal
z ambasady Pakistanu w Polsce. Podczas
obrad liczni prelegenci (dyplomaci, pracownicy naukowi, eksperci i studenci – pasjonaci tematu) starali się ukazać możliwie
najszersze spektrum zagadnień składających się na obraz dzisiejszego Pakistanu –
państwa różnic, często nieznanego, mimo
znaczącej roli w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych,
nie tylko w Azji, ale również w wymiarze
globalnym. Konferencja stanowiła kontynuację cyklu sesji naukowych odbywających
się pod wspólnym hasłem Współczesne
oblicza świata, organizowanych przez Koło
Studentów Stosunków Międzynarodowych
UJ we współpracy z Kołem Naukowym
Indologów UJ, Katedrą Teorii i Strategii
Stosunków Międzynarodowych UJ i Instytutem Filologii Orientalnej UJ.
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