
Wprowadzenie 
Słowo „bezpieczeństwo” jawi się w dzisiejszej, XXI wiecznej, rzeczywistości 

jako tzw. słowo „klucz”. Nie trudno dostrzec, że w nowym, pod względem 
jakościowym i strukturalnym, świecie, który z determinacją podąża w kierunku 
wypracowania ponadnarodowego - globalnego systemu bezpieczeństwa, napotkać 
można na cały szereg realnych i potencjalnych zagrożeń. Dotyczą one 
bezwzględnie każdej płaszczyzny życia. Ich rodzaj i natężenie uzależnione są od 
pozycji politycznej, potencjału gospodarczego, społecznego, możliwości 
technologicznych aż po geograficzne usytuowanie danego państwa.  

Oprócz tych tradycyjnie istniejących już zagrożeń natury militarnej wzmogły 
się a niekiedy nawet pojawiły też nowe jakościowo wyzwania o charakterze 
pozamilitarnym tj. klęski żywiołowe i ekologiczne, kryzysy ekonomiczne, 
niekontrolowane migracje czy konflikty religijne. Paradoksalnie, niektóre z nich, 
choć klasyfikowane są do grupy niebezpieczeństw „niemilitarnych” ściśle 
powiązane są z agresją, przemocą i walką zbrojną.  

Składana na ręce Czytelników monografia ma charakter pracy zbiorowej, 
w której tematem wiodącym są współczesne wyzwania i zagrożenia dla 
bezpieczeństwa zarówno te militarne, jak i niemilitarne. Zamieszczone poniżej 
rozdziały są pokłosiem dyskusji naukowej, która odbyła się w kwietniu 2013 roku, 
z inicjatywy władz i pracowników Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.  

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa. 
Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Militarne i niemilitarne paradygmaty 
bezpieczeństwa” była kontynuacją corocznych spotkań, wybitnych teoretyków 
i praktyków zajmujących się na co dzień tą, tak istotną problematyką.  

W trakcie trzech dni obrad, uczestnicy sympozjum poruszyli kwestie 
dotyczące praktycznie wszystkich aspektów omawianego zjawiska. Poniższy tom 
stanowi zbiór, tych, które skupiły się na bezpieczeństwie w wymiarze 
międzynarodowym.  

Dlatego też w pierwszej części, zatytułowanej „Globalne aspekty 
bezpieczeństwa”, czytelnik odnajdzie m.in. rozdziały poruszające problematykę 
migracji, wewnętrznej i zewnętrznej polityki państw w aspekcie nowych wyzwań 
i zagrożeń, a także teksty dotyczące przestępczości zorganizowanej. Druga część 
publikacji pt. „Militarny kontekst bezpieczeństwa” zawiera artykuły odnoszące się 
do działalności sił zbrojnych i służb specjalnych na rzecz stabilizacji sytuacji 
w państwie. Znaleźć tu można pewnego rodzaju analizy charakterologiczne osób, 
które podejmują się działań wojennych, choć nie zawsze są to przedstawiciele 
konwencjonalnej armii. Ostatni podrozdział w pełnym wymiarze poświęcony został 
zjawisku międzynarodowego terroryzmu, który przedstawiony jest zarówno przez 
pryzmat minionych wydarzeń, analizy metod walki z tym zjawiskiem, jak 
i z perspektywy prognozy na przyszłość. 

Jako redaktorzy naukowi tego tomu, mamy nadzieję, że poniższa publikacja 
w sposób esencjonalny nakreśla aktualne problemy i wyzwania cywilizacyjne 
związane z bezpieczeństwem. Jednocześnie, jesteśmy w pełni świadomi, że ze 
względu na wielopłaszczyznowość problematyki, której poświęcona jest ta książka, 
nie wyczerpuje ona tematu a stanowi zaledwie zaczyn do dalszych, owocnych 
dyskusji dotyczących bezpieczeństwa w XXI wieku.  
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