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Zwi!zek wody, bezpiecze"stwa i wojny okazuje si# na swój sposób paradok-
salny. Woda, która po tlenie jest najwa$niejszym sk%adnikiem $ycia na Ziemi, 

coraz cz#&ciej staje si# powodem konfliktów i &mierci. Od zarania dziejów ludz-
ko&' pod!$a%a w poszukiwaniu zasobów wody. Pierwsze cywilizacje zosta%y za-
%o$one w $yznych dorzeczach Eufratu i Tygrysu oraz Nilu (tzw. rejon (yznego 
Pó%ksi#$yca). Dost#p do s%odkiej wody oraz mo$liwo&' nawadniania pól upraw-
nych gwarantowa%y przetrwanie i wzrastanie spo%eczno&ci. Wraz z post#puj!cym 
rozwojem ludzko&ci ewoluowa%y sposoby oraz metody wykorzystywania wody 
i jej transportu na coraz wi#ksze odleg%o&ci (system akweduktów), a jej )ród%a 
starano si# chroni' przed zanieczyszczeniem czy przej#ciem przez wroga.

Obecnie sytuacja jest w%a&ciwie paradoksalna. Pomimo dysponowania naj-
nowocze&niejszymi technologiami mog!cymi transportowa' wod#, odsala' j! 
i oczyszcza' do ponownego u$ycia, tego bezcennego sk%adnika na &wiecie za-
czyna brakowa'. Wraz z post#puj!cymi zmianami klimatycznymi poziom wód 
gruntowych mocno si# obni$a, wysychaj! morza, jeziora i rzeki, a coraz wi#cej 
obszarów Ziemi ulega pustynnieniu. Woda w XXI w. staje si# zasobem o strate-
gicznym znaczeniu (wi#cej zob. rozdzia% 12. Zarz!dzanie surowcami i zasobami 
w XXI w.), który z du$! doz! prawdopodobie"stwa w niedalekiej przysz%o&ci sta-
nie si# jednym z g%ównych powodów konfliktów i wojen.
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W roku 2020 r. ponad 2,2 mld ludzi na !wiecie nie mia"o dost#pu do sanitaria-
tów i bie$%cej wody, za& prawie 800 mln ludzi nie mia%o dost#pu do wody pitnej 
zapewniaj!cej minimum egzystencji1. Wed%ug szacunków Funduszu Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci (United Nations Children’s Fund, UNICEF) 
w trwaj!cych konfliktach zbrojnych prawdopodobie"stwo &mierci dzieci poni$ej 
15 r.$. jest trzy razy wi#ksze z powodu biegunki zwi!zanej z brakiem dost#pu do 
czystej wody pitnej ni$ wskutek samych dzia%a" wojennych.

1 The United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change, 
UNESCO, UN-Water, Paris 2020.
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W przypadku dzieci poni$ej 5 r.$. ryzyko &mierci ro&nie ju$ ponad 20-krot-
nie2. Dlatego te$ woda w obliczu konfliktów pe%ni podwójn! funkcj#. Po pierw-
sze, jest i coraz cz#&ciej b#dzie przyczyn! konfliktów zbrojnych, szczególnie 
w obszarze Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej (zob. ramka Woda 
w Lewancie). Po drugie – wskutek prowadzonych dzia%a" wojennych ograniczany 
lub uniemo$liwiany jest dost#p do s%odkiej, czystej wody dla ludno&ci cywilnej, 
efektem czego staje si# wzrost &miertelno&ci w wyniku odwodnienia lub zatrucia 
organizmu ska$on! wod!.

Powodami konfliktów o wod# mog! by' równie$ jej dystrybucja, regulacja 
oraz alokacja zasobów wodnych, szczególnie w sytuacji, gdy dany kraj pozostaje 
uzale$niony od )róde% pitnej wody znajduj!cych si# poza swoimi granicami (zob. 
ramka Walka o wod" w Azji Centralnej). Sytuacji tego typu na &wiecie obecnie 
mo$na odnotowa' kilka i ka$da z nich w perspektywie najbli$szych kilku lat mo$e 
przeistoczy' si# w sytuacj# kryzysow!. Kurcz!ce si# zasoby wodne utrudniaj! 

2 Water Under Fire. For Every Child, Water and Sanitation in Complex Emergencies, 
UNICEF, New York 2019.

Walka o wod! w Azji Centralnej

Zasoby wody w Azji Centralnej od lat stanowi! o" sporu pomi#dzy krajami by$ych republik radzieckich. 
G$ównymi zainteresowanymi zasobami wodnymi w tym rejonie "wiata s!: Uzbekistan, Kazachstan, 
Turkmenistan oraz Tad%ykistan i Kirgistan, a przedmiot konfliktu stanowi! rzeki Amu-daria i Syr-daria.

Pocz!tki zmian w gospodarce wodnej Azji Centralnej si#gaj! lat 40. XX w., kiedy to w$adze ZSRR 
podj#$y decyzj# o przekszta$ceniu tego rejonu radzieckiego imperium w wielkie pole bawe$ny. W tym 
celu rozpocz#to budow# g#stej sieci tuneli irygacyjnych. Efektem tak drapie%nej gospodarki rolnej 
sta$o si# pustynnienie obszarów Azji Centralnej, czego najdobitniejszym przyk$adem jest wysychanie 
Jeziora Aralskiego, którego powierzchnia w przeci!gu 60 lat zmniejszy$a si# dziesi#ciokrotnie: z ponad 
67 tys. km2 do niespe$na 7 tys. km2 (i to sumuj!c dwa powsta$e z Jeziora Aralskiego nowe jeziora, tj. Je-
zioro Aralskie Pó$nocne w Kazachstanie i Po$udniowe w Uzbekistanie).

Ekspansywna gospodarka wodna ZSRR wraz ze zmniejszaj!c! si# ilo"ci! wody i opadów w gó-
rach Pamiru, Hindukuszu oraz topnieniem tamtejszych lodowców, stanowi!cych rezerwuar wody dla 
obu rzek, tj. Amu-darii i Syr-darii, sta$y si# przyczyn! sporów natury politycznej i militarnej w regionie. 
Dost#p do wody kontroluj! kraje, w których znajduj! si# ich dorzecza: Tad%ykistan (Amu-daria) oraz 
Kirgistan (Syr-daria), za" kraje le%!ce w dolnym ich biegu – Turkmenistan, Kazachstan i Uzbekistan – 
uzale%nione s! od politycznej woli s!siadów reguluj!cych przep$yw wody w obu rzekach. W odpo-
wiedzi na zmniejszanie przez Tad%ykistan i Kirgistan poziomu wody w rzekach Uzbekistan ogranicza 
dostawy gazu oraz przeprowadza &wiczenia wojskowe przy granicy, symuluj!ce atak na instalacje 
hydrotechniczne. Turkmenistan za" podejmuje próby pokojowego rozwi!zania sporu, opieraj!c je na 
dzia$aniach dyplomatycznych. Sytuacja w regionie pozostaje nierozwi!zana, a woda, b#d!ca najwa%-
niejszym surowcem i zasobem w tej cz#"ci "wiata, mo%e sta& si# iskr! konfliktu zbrojnego, którego 
celem b#dzie przej#cie kontroli nad tamami reguluj!cymi bieg rzek Amu-darii i Syr-darii, znajduj!cych 
si# w Kirgistanie i Tad%ykistanie*.

* D. Dene-Hern Chen, The Aral Seas Is Bringing New Wealth of Fishing Villages in Kazakhstan, but Their Neighebours 
on the Opposite Shore in Uzbekistan Are Suffering Very Different Fate, BBC Future, https://www.bbc.com/future/ar-
ticle/20180719-how-kazakhstan-brought-the-aral-sea-back-to-life [dost#p: 13.01.2022]; B.C.' Howard, Aral Sea’s 
Eastern Basin Is Dry for First Time in 600 Years, National Geographic, https://www.nationalgeographic.com/science/
article/141001-aral-sea-shrinking-drought-water-environment [dost#p: 13.01.2022].



Cz"#$ II. Uj"cie przedmiotowe84

wspó%prac# transgraniczn!, dodatkowo negatywny wp%yw na relacje mi#dzy pa"-
stwami maj! takie czynniki, jak:
• zanieczyszczenie &rodowiska i )róde% wody,
• wzrost populacji,
• z%y stan lub celowe uszkadzanie infrastruktury hydrotechnicznej reguluj!cej 

dost#p do wody,
• budowa nowych tam na rzekach i zbiornikach wodnych,
• nieefektywne wykorzystywanie zasobów wodnych, w szczególno&ci w rolnic-

twie.

Woda w Lewancie

Dzi#ki wodzie z Jeziora Galilejskiego oraz rzeki Jordan mo%liwa jest uprawa roli w %yznych dolinach 
w Jordanii, nieopodal Morza Martwego

(ród$o: Fotografia wykonana przez Autora.

Regionem "wiata, w którym dost#p do )róde$ s$odkiej wody uchodzi za jeden z najwa%niejszych pro-
blemów, jest Bliski Wschód i rzeka Jordan, stanowi!ca %yciodajn! arteri# dla Syrii, Jordanii, Izraela oraz 
Palestyny. W rejonie tym, okre"lanym mianem Lewantu, toczy$y si# ju% wojny wywo$ane przez d!%enie 
do dost#pu do s$odkiej wody (tak by$o m.in. w 1967 r., przy wybuchu Wojny Sze"ciodniowej). Rejon 
Jeziora Galilejskiego oraz Wzgórz Golan jest kluczowy dla gospodarek wodnych Jordanii i Izraela. Jor-
dania to kraj posiadaj!cy jedne z najmniejszych zasobów s$odkiej wody na "wiecie – wed$ug raportu 
naukowców z Uniwersytetu Stanforda do 2100 r. ilo"& wody przypadaj!ca na jednego Jorda*czyka wy-
niesie raptem 40 l dziennie. Dla porównania "rednie dzienne zu%ycie wody w Polsce wynosi ok. 150 l, 
za" w Stanach Zjednoczonych to a% 300 l. Po zako*czeniu Wojny Sze"ciodniowej Izrael i Jordania pod-
pisa$y na pocz!tku lat 70. XX w. porozumienie o wspó$dzieleniu zasobów wody, nawet w czasie pro-
wadzenia dzia$a* wojennych.

Wraz z rosn!cym na przestrzeni lat zanieczyszczeniem rzeki Jordan, irygacj! pól, malej!cym 
poziomem wód gruntowych oraz budowaniem izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu 
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Wspó%cze&nie w%a&ciwie ka$dy konflikt zbrojny skutkuje katastrof% humani-
tarn%, pocz!wszy od wojny domowej w Syrii, przez wojn# w Mali, Sudanie, a na 
konflikcie w Ukrainie ko"cz!c (zob. ramka Mapa konfliktów o wod"). W miej-
scach tych cywile cierpi! nie tylko z powodów tocz!cych si# walk, ale równie$ 
z braku dost#pu do podstawowych zasobów, od których uzale$nione jest ludzkie 
$ycie, w tym przede wszystkim wody pitnej3.

���������������������������������Ǥ

Obecnie dost#p do wody odgrywa równie$ rol# stratyfikacji spo"ecznej. W re-
gionach ubogich w wod# posiadanie dost#pu do )róde% &wiadczy o wysokim sta-
tusie spo%ecznym, co jednocze&nie poni$a i wyklucza spo%ecznie grupy nieposia-
daj!ce wystarczaj!cych &rodków na jej zakup. Przyk%adem sytuacja w Jordanii, 
w której koszty nabycia wody stanowi! du$! cz#&' domowych bud$etów, po-
niewa$ 1 m3 wody pitnej w 2018 r. kosztowa% ok. 15–20 USD. Dla porównania 
w Polsce taka sama ilo&' wody kosztuje ok. 7 PLN (2 USD). W stolicy Jordanii – 
Ammanie, bogatsze dzielnice miasta charakteryzuj! si# domostwami z dodat-
kowymi zbiornikami na wod# montowanymi na dachach, dzi#ki czemu lepiej 
uposa$eni mieszka"cy akumuluj! dodatkowe zasoby wody pitnej4. Mamy wi#c do 
czynienia z nowym rodzajem wykluczenia spo%ecznego – wykluczeniem w do-
st#pie do wody, które równie$ mo$e sta' si# jedn! z przyczyn konfliktów, kiedy 

3 The United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water, United Na-
tions, Paris 2021.

4 Zob. K. Minkner, A. Drosik, S. Baraniewicz-Kotasi"ska, G. Haber, B. Maziarz, Wpro-
wadzenie do Global Studies. Podr"cznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marsza%ek, Toru" 
2019, s. 192.

dost#pno"& wody drastycznie spad$a. W$adze izraelskie, zaopatruj!c w wod# w$asne osiedla i osady, 
ograniczaj! jednocze"nie dost#p do wody dla Zachodniego Brzegu Jordanu, zamieszkanego m.in. 
przez Palesty*czyków, co stanowi jeden z powodów narastaj!cych napi#&. Obecnie realizowany jest 
najwi#kszy projekt izraelsko-jorda*ski, którego celem uczyniono zmniejszenie deficytu wody w Jor-
danii oraz zwi#kszenie jej dost#pno"ci dla Palesty*czyków zamieszkuj!cych Zachodni Brzeg Jordanu 
poprzez budow# instalacji odsalaj!cej wod# z Morza Martwego. Dzi#ki temu, poza zaopatrzeniem 
w wod# mieszka*ców regionu, zatrzymany ma zosta& proces wysychania Morza Martwego, którego 
poziom obni%a si# "rednio o 1,5 m rocznie.

W omawianym przypadku zauwa%y& mo%na wykluczenie w dost#pie do wody ludno"ci palesty*-
skiej zamieszkuj!cej Zachodni Brzeg Jordanu. Pa*stwo Izrael, b#d!ce w$a"cicielem )róde$ wody pitnej, 
dostarcza j! do izraelskich osiedli zbudowanych na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu po niskich 
cenach tylko dla izraelskich osadników*. W przypadku wyst!pienia kolejnego kryzysu palesty*sko-
-izraelskiego w$adze izraelskie b#d! mog$y w $atwy sposób pozbawi& ludno"& palesty*sk! dost#pu do 
)róde$ wody pitnej.

* Wi#cej zob. M. Sodolski, Jak u!y"niono pustyni#. Gospodarka wodna w Izraelu, Klub Jagiello*ski, https://klubja-
giellonski.pl/2020/06/26/jak-uzyzniono-pustynie-gospodarka-wodna-w-izraelu/ [dost#p: 15.01.2022]; Izrael wyda 
serki milionów na pompowanie wody z morza do morza, RP, https://www.rp.pl/polityka/art9503911-izrael-wyda-setki-
-milionow-na-pompowanie-wody-z-morza-do-morza [dost#p: 15.01.2022].
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to grupy nieposiadaj!ce do tego zasobu dost#pu podejm! dzia%ania o charakterze 
zbrojnym czy terrorystycznym, aby pozyska' )ród%a wody pitnej (wi#cej zob. roz-
dzia% 15. Prawa cz#owieka, w tym kwestie równo$ci p#ci).
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Wraz z dynamicznie post#puj!cymi zmianami klimatu, rosn!c! temperatur! na 
Ziemi, zmniejszaj!c! si# sum! opadów oraz wzmagaj!cymi si# napi#ciami wo-
kó% dost#pu do )róde% wody podj#to starania maj!ce na celu minimalizacj# na-
pi#' i pokojowe rozwi!zywanie sporów o wod#. Jedn! z tego typu inicjatyw jest 
Komisja Dorzecza Jeziora Czad (Lake Chad Basin Commission, LCBC). Jezioro 
Czad, b#d!ce jeziorem endoreicznym (bezodp%ywowym), stanowi du$y rezerwu-
ar s%odkiej wody dla Czadu, Kamerunu, Nigerii oraz Nigru. Wraz z drastycznie 
zmniejszaj!c! si# powierzchni! jeziora podj#to wspó%prac#, której celem uczy-
niono wypracowywanie dobrych praktyk oraz wspóln! prac# na rzecz poprawy 
jako&ci wody w jeziorze i rozwoju lokalnych inicjatyw ludno&ci zamieszkuj!cej 
jego wybrze$e. W sk%ad LCBC wchodz! od 1964 r. Kamerun, Niger, Nigeria, 
Czad, a ponadto Republika *rodkowoafryka"ska (od 1996 r.) oraz Libia (od 
2008 r.). Status obserwatorów za& posiadaj! Sudan, Egipt, Republika Konga oraz 
Demokratyczna Republika Konga. Wskazanie na LCBC w cz#&ci podr#cznika po-
&wi#conej konfliktom o wod# nie jest przypadkowe. Komisja ta ma dosy' szeroki 

Zasoby wody w Polsce

Wydawa& by si# mog$o, i% Polska – le%!ca w klimacie umiarkowanym, ciep$ym, przej"ciowym – nie 
b#dzie zagro%ona zjawiskiem pustynnienia oraz ograniczeniem dost#pu do wody. Niestety wraz 
z post#puj!cymi zmianami klimatycznymi oraz znacz!c! ingerencj! w regulacje polskich rzek coraz 
wi#cej obszarów kraju wysycha. Wed$ug danych Pa*stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
a% 55,64% obszaru Polski znajduje si# w zasi#gu silnego wyst#powania suszy*! Jednym z g$ównych 
powodów wysychania wielu obszarów Polski jest zmiana struktury opadów. Coraz cz#"ciej u"wiad-
cza si# ulewnych, krótkotrwa$ych opadów deszczu, podczas których spada bardzo du%a ilo"& wody. 
Pomi#dzy tego typu opadami wyst#puj! coraz d$u%sze okresy suche, czego efektem staje si# nieodbu-
dowywanie zasobów wodnych. Mniejsza liczba opadów, charakteryzuj!ca si# wi#ksz! intensywno"ci!, 
w po$!czeniu z siln! regulacj! biegu rzek oraz bardzo du%! ingerencj! w przestrze* miejsk!, polegaj!c! 
na betonowaniu du%ych terenów miejskich i zmniejszaniu obszarów zielonych w miastach, powoduj!, 
i% magazynuje si# zbyt ma$o wody. Poziom retencji wód opadowych w Polsce wynosi raptem 6,5%*. 
Kluczowe okazuje si# zatem zwi#kszenie "wiadomo"ci obywateli, polegaj!ce na dzia$aniach oszcz#-
dzaj!cych i magazynuj!cych wod#. Jednym z dzia$a* maj!cych na celu przeciwdzia$anie wysychaniu 
jest projekt Stop Suszy*. Obszarami najbardziej nara%onymi na pustynnienie w Polsce s!: Wielkopolska, 
województwo $ódzkie, Kujawy oraz ziemia lubuska.

 * Zob. portal Pa*stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, https://www.wody.gov.pl [dost#p: 6.07.2022]; 
STOP SUSZY! $wiatowy Dzie% Przeciwdzia&ania Pustynnieniu i Suszy, Pa*stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
17.06.2020, https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1146-stop-suszy-swiatowy-dzien-przeciwdzialania-pustynnieniu-
-i-suszy [dost#p: 17.01.2022].
 ** Ibidem.
*** Stop suszy, Pa*stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.stopsuszy.pl [dost#p: 6.07.2022].
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mandat i podejmuje równie$ dzia%ania z zakresu bezpiecze"stwa m.in. poprzez 
zacie&nianie wspó%pracy wojskowej, która koncentruje swoje wysi%ki na zwalcza-
niu organizacji terrorystycznej Boko Haram, równie$ próbuj!cej wykorzystywa' 
sankcjonowanie dost#pu do wody jako element dzia%alno&ci terrorystycznej w re-
gionie5. Komisja LCBC przez ONZ uwa$ana jest jako jeden z przyk%adów dobrej 
wspó%pracy w kontek&cie przeciwdzia%ania konfliktom o wod# i pokojowego roz-
wi!zywania sporów transgranicznych o dost#p do )róde% wody pitnej6 (wi#cej 
zob. rozdzia% 18. Dyplomacja klimatyczna).

Podobne zadania, w tym równie$ przeciwdzia%anie konfliktom o wod#, pro-
mowanie pokoju, bezpiecze"stwa i ochrony &rodowiska oraz zrównowa$onego 
wykorzystywania zasobów wodnych, realizuj! takie inicjatywy mi#dzynarodo-
we jak Sztokholmski Mi#dzynarodowy Instytut Wody (Stockholm Inter national 

5 Wi#cej zob. portal internetowy The Lake Chad Basin Commission (LCBC), www.cdlt.org 
[dost#p: 20.01.2022].

6 The United Nations World Water Development Report 2021…, op. cit.

Mapa konfliktów o wod!

(ród$o: Water, Peace and Security, www.waterpeacesecurity.org [dost#p: 15.01.2022].

Na mapie w niniejszej ramce w $atwo mo%emy dostrzec te rejony na "wiecie, w których problem dost#-
pu do wody przerodzi$ si# w sytuacj# kryzysow! lub konflikt zbrojny. Obszarami obj#tymi konfliktami 
o wod# s! g$ównie pa*stwa "rodkowej i wschodniej Afryki oraz Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu. 
Warty odnotowania jest fakt, i% na mapie zaznaczono równie% miejsca znajduj!ce si# w Europie, obu 
Amerykach, a nawet w Australii. Sytuacje zagra%aj!ce dost#powi do wody w tych miejscach zazwyczaj 
spowodowane by$y dzia$aniami wojennymi (np. wojna na Ukrainie i brak dost#pu do wody na Krymie), 
zamachami terrorystycznymi lub hackerskimi na instalacje wodne (np. w Australii) b!d) wypadkami 
w przemy"le, wskutek których dosz$o do zatrucia )róde$ wody.
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Water Institute, SIWI) czy te$ Program 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(United Nations Development 
Programme, UNDP)7. Równie$ glo-
balne i regionalne narz#dzia przygoto-
wane przez Water, Peace and Security 
Partnership (WPS) pomagaj! w roz-
wi!zywaniu konfliktów o wod#. Dzi#ki 
du$ym mo$liwo&ciom analitycznym 
oraz kreowaniu nowych rozwi!za" 
na terenach ubogich w wod# WPS 
z wyprzedzeniem jest w stanie prze-
ciwdzia%a' konfliktom i d!$y' do po-
dejmowania dzia%a" maj!cych na celu 
popraw# sytuacji przed eskalacj! kon-
fliktu. WPS realizuje programy doty-
cz!ce wody m.in. w Mali, Iraku, Kenii 
oraz Etiopii8.

Wspieranie lepszego wzajemnego 
zrozumienia mi#dzy krajami, aby po-
godzi' ró$nice odnosz!ce si# do wód 
transgranicznych jako potencjalnej 
przyczyny konfliktu, stanowi zamiar 
wiod!cy inicjatywy UNESCO pod 
nazw! „Od potencjalnego konfliktu 
do potencjalnej wspó%pracy” (From 
Potential Conflict to Cooperation 
Potential, PCCP). Drug! tego typu 
inicjatyw! UNESCO jest projekt 

Zarz!dzanie Wspólnymi Zasobami Wodono&nymi (International Shared Aquifer 
Resources Management, ISARM). Celem ISARM jest podejmowanie wzmo$o-
nych dzia%a" dotycz!cych transgranicznych )róde% wodono&nych (wód podziem-
nych) na obszarach ulegaj!cych wysychaniu oraz obj#tych ryzykiem wyst!pienia 
potencjalnego konfliktu, którego powodem mo$e by' dost#p do )róde% wody pit-
nej. ISARM realizuje projekty m.in. na pograniczu Boliwii, Brazylii i Paragwaju, 
meksyka"sko-ameryka"skim, Haiti i Dominikany, indyjsko-pakista"skim, rosyj-
sko-kazachskim, kazachsko-kirgisko-uzbeckim, Birmy i Tajlandii9.

7 Ibidem.
8 Wi#cej zob. portal internetowy Water, Peace and Security, www.waterpeacesecurity.org 

[dost#p: 20.01.2022].
9 Wi#cej zob. portal internetowy International Shared Aquifer Resources Management, 

www.isarm.org [dost#p: 20.01.2022].

Ksi!"ka Nowa wojna klimatyczna. Jak ocali! 
nasz" planet#? (The New Climate War. 
The Fight to Take Back Our Planet) Michaela 
E. Manna z 2021 r.

Ksi!%ka ameryka*skiego klimatologa Michaela 
E. Manna* jest prób! przedstawienia najwa%-
niejszych zagro%e* zwi!zanych ze zmianami 
klimatu i globalnym ociepleniem. Autor w spo-
sób miejscami dosadny i bezkompromisowy 
ukazuje mechanizmy dzia$ania "wiatowej poli-
tyki oraz wielkich korporacji w celu tuszowania 
wyników bada* nad klimatem, wp$ywu dzia$al-
no"ci korporacji na "rodowisko oraz uciekania 
od odpowiedzialno"ci przez polityków, których 
zadaniem by$a przecie% troska o "rodowisko. 
W ksi!%ce znajduje si# równie% analiza tego, jak 
wykorzystuje si# nauk# do budowania narra-
cji dotycz!cej zmian klimatycznych – zarówno 
w wierno"ci stanowi faktycznemu, jak i przy 
zafa$szowaniu rzeczywisto"ci w oparciu o nie-
prawdziwe przes$anki i w wyniku prac nieuczci-
wych naukowców. Mann w swojej publikacji 
prezentuje równie% jedn! z mo%liwo"ci, któr! 
jako ludzko"& mo%emy wybra&, aby zabezpie-
czy& nasz byt oraz spowolni& zmiany klimatycz-
nych i redukcj# emisji gazów cieplarnianych. 
Mo%liwo"ci! t! w propozycji autora jest wielo-
wymiarowa zmiana wielu aspektów %ycia, któr! 
wprowadzi& musz! wszystkie strony: politycy, 
korporacje i obywatele.

* M.E.'Mann, Nowa wojna klimatyczna. Jak ocali' nasz( 
planet#?, prze$. T. Szlagor, Wydawnictwo Dolno"l!skie, 
Wroc$aw 2021.
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Problematyka )róde% transgranicznych okazuje si# istotna z punktu widzenia 
zabezpieczenia potrzeb mieszka"ców regionów oraz utrzymania pokoju i nie-
dopuszczenia do zarzewia konfliktu. Wskazuje na to raport ONZ The United 
Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water, z którego wy-
nika, i$ w du$ej mierze wody transgraniczne i dost#p do nich s! przedmiotem 
pokojowych rozwi!za" pomi#dzy stronami. Wed%ug ONZ 153 kraje na &wiecie 
dziel! si# )ród%ami wody znajduj!cymi si# na obszarach transgranicznych10 (wi#-
cej zob. rozdzia% 14. Migracje a zrównowa%ony rozwój).
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1996–2009 – „susza milenijna” – jeden z najd%u$ej trwaj!cych okresów suszy w Australii, 
zapocz!tkowany zmniejszeniem opadów w 1996 r.; okres apogeum trwa% w latach 
2001–2009 i by% najbardziej dotkliwy dla po%udniowej cz#&ci kontynentu australij-
skiego.

kwiecie& 2011 – pocz!tek budowy Tamy Wielkiego Odrodzenia na Nilu przez w%adze 
Etiopii; regulacja poziomu wody w Nilu przez Etiopi# stanowi powód sporu z Egiptem 
le$!cym w górnym biegu Nilu, który jest w pe%ni uzale$niony od przepustowo&ci wody 
na Tamie Wielkiego Odrodzenia.

luty–marzec 2014 – aneksja Pó%wyspu Krymskiego przez Rosj#. Zaanektowanie przez 
Federacj# Rosyjsk! Krymu, b#d!cego cz#&ci! Ukrainy, poza oczywistym z%amaniem 
prawa mi#dzynarodowego przez Rosj# i rozpocz#ciem dzia%a" wojennych, sta%o si# 
powodem pozbawienia ludno&ci zamieszkuj!cej Krym dost#pu do )róde% wody pitnej, 
które znajduj! si# na terenie Ukrainy. Zaopatrzenie Krymu w wod# pitn! stanowi do 
dzisiaj jedno z najwi#kszych wyzwa" dla Federacji Rosyjskiej.
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Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Mi#dzynarodowy Zespó% 
ds. Zmian Klimatu; mi#dzynarodowy zespó% doradczy ONZ, którego zadaniem jest 
dostarczanie naukowej wiedzy dotycz!cej zmian klimatycznych. IPCC, pocz!wszy od 
1990 r., co roku publikuje obszerny raport dotycz!cy zmian klimatu; wszystkie raporty 
dost#pne s! na stronie internetowej IPCC: www.ipcc.ch [dost#p: 6.07.2022].

Negacjonizm klimatyczny – konstrukcja intelektualna neguj!ca zmiany klimatyczne 
i konieczno&' podejmowania dzia%a" na rzecz ochrony klimatu oraz odrzucaj!ca na-
ukowe bezsprzeczne dowody je potwierdzaj!ce. Postawa taka stanowi element legity-
mizuj!cy dezinformacj# oraz fake newsy, na których zwolennicy negacjonizmu klima-
tycznego opieraj! swoj! retoryk#. Zmiany klimatyczne s! niezaprzeczalne i obecnie 
istota debaty wokó% nich koncentruje si# na tym, co mo$emy zrobi' jako ludzko&', 
aby zmiany te spowolni', poniewa$ w du$ej mierze nie da si# ich cofn!'. Negacjoni&ci 
klimatyczni cz#stokro' prezentuj! postaw# nihilistyczn!, wychodz!c z za%o$enia, 
$e skoro „jest tak )le”, to nie warto podejmowa' ju$ stara" redukuj!cych negatywne 

10 The United Nations World Water Development Report 2021…, op. cit.
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skutki zmian klimatu. Jednym z najs%ynniejszych negacjonistów klimatycznych jest 
Donald Trump.

Ramowa Dyrektywa Wodna – dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 23 pa)dziernika 
2000 r., której celem by%o ustanowienie dzia%ania pa"stw UE w obszarze polityki wod-
nej. Dzi#ki tej dyrektywie pa"stwa cz%onkowskie podj#%y wzmo$one dzia%ania na rzecz 
poprawy jako&ci wód oraz ich ochrony.
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1. Na których obszarach &wiata mo$e doj&' do konfliktów o wod# w pierwszej kolejno&ci 
i dlaczego?

2. W jaki sposób mo$na przeciwdzia%a' fake newsom i negacjonistom klimatycznym?
3. Jaki wp%yw mog! mie' negacjoni&ci klimatyczni na konflikty o wod#?
4. W jaki sposób powinno si# racjonalnie wykorzystywa' zasoby wodne w skali makro 

(&wiata) i mikro (regionu)?
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Freedman L., Przysz#a wojna, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2019.
Gates B., Jak ocali& $wiat od katastrofy klimatycznej. Rozwi!zania, której ju% mamy, zmia-

ny, jakich potrzebujemy, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2021.
Jamail D., Koniec lodu. Jak odnale'& sens w byciu $wiadkiem katastrofy klimatycznej, 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
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Kirgistan – dost"p do wody pitnej, HumanDocTV, 5.03.2018, https://www.youtube.com/
watch?v=h5u1-UpBfpU&t=96s [dost#p: 6.07.2022].

Jak $yje si# w kraju, w którym ok. 40% obywateli ma utrudniony dost#p do wody pitnej? 
Dlaczego zwyk%e wiadro jest produktem pierwszej potrzeby w Kirgistanie? Na te i inne 
pytania znajdziemy odpowied) w reporta$u przygotowanym przez Fundacj# HumanDoc. 
W filmie mo$emy zobaczy' dramatyczne skutki ekspansywnej gospodarki wodnej 
Zwi!zku Radzieckiego, które doprowadzi%y do wyja%owienia gleb, obni$enia poziomu wód 
gruntowych oraz powszechnego pustynnienia obszarów Azji Centralnej. Czynniki te s! 
za& przyczynkiem do zaogniania sytuacji politycznej w regionie, a ograniczony dost#p do 
)róde% wody sta% si# powodem konfliktów. Edukacja stanowi klucz do zmiany &wiado-
mo&ci spo%ecznej nt. wody, jej magazynowania oraz zrównowa$onego wykorzystywania.


