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Nle wszystkie
chwyty dozwolone
Z M a ci ei em To łw iń skim o skuteczności

międzynaro dowy ch umów doty czqcy ch broni
masowe7l rażenia rozmawia Tadeusz Wróful.

zy wywołanie masowych zakażeń może być for-
mą walki?

Już w końcu XVIII wieku pojawiały się teorie,
m.in. maltuzj ańska i późniejsza neomaltuzj ańska,

które zakładĄ możliwość prowadzenia działań przeciwko in-

nym państwom bezlżycia siĘ zbrojnej. Thomas R. Malthus,

angielski ekonomista, zakJadń m.in., że choroby zakńne są

ważnym czynnikiem regulującym populację, więc ich umie-
jętne zastosowanie mogłoby być dobrym narzędziem walki.
Już wtedy przewidywano, że do osłabienia lub zniszczenia
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przeciwnika można wykorzystać chociażby zarazki. Wobec
możliwości współczesnej biotechnologii pojawia się jednak

pytanie, czy naukowcy mogą dokonać w laboratoriach pew-

nych modyfikacji wirusów, tak by były one szczególnie groź-

ne dla określonej grupy ludzi.

Powinna to regulować ,,Konwencja o zakazie prowadzenia
badarń, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakterio-
logicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszcze-
niu". Ten dokument pochodzi jednak z 1972 roku i liczy
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zaledwie kilka kartek. Czy
takie ogólne zapisy sprzed
lat są wystarczające?

Rzeczywiście konwencja
dotycząca broni biologicznej
jest dość ogólnikowa, ale
uważam, że nie naIeży lzla-
wać tego jednoznaczlie za
wadę. Umowy międzynaro-
dowe powinny mieć dość
ogólną formułę, bo ona za-
pewnia ich uniwersalność.
Takie zapisy łatwiej stoso-
wać w bardzo różnych sytu-
acjach. Istnieje jednak inny
problem. Konwencję doty-
czącą broni biologicznej
podpisały dotychczas

183 państwa, co oczywiście oznacza} że są takie,
których jej zapisy nie obowiązują. Konsekwencje
takiego stanu rzeczy możemy łatwo przewidzieć.

Dlaczego dla porozumień międzynarodowych
dotyczących broni biologicznej i chemicznej
przyjęto formułę konwencji?

Konwencje, obok zwyczaju międzynarodowe-
go, są jedną z podstaw funkcjonowania prawa
międzynarodowego. Ta forma umów zapewnia
państwom swobodę decyzji w kwestii zobowiąza-
nia się do respektowania ustalonych w nich zasad.

Przystąpienie do nich jest dobrowolne, a ich im-
plementacja w dużej mięrze zależy od dobĘ wo-
li państw-stron. Najważniejsze jest jednak to, że
konwencje stwarzają prawną możliwość egzekwo-
wania od sygnatariuszy zapisów umowy.

Ęle teoria. Z praktyką jest znacznie gorzej.
Niestety, nie zawsze istnieją w pełni skuteczne

mechanizmy kontroli, a państwa miewają różne
tajemnice, których nie chcą ujawniać. Niemniej
jednak w ,,Konwencji o zakazie prowadzenia ba-

dań, produkcji, składowani a i użycia broni che-
micznej oraz o zniszczeniu jej zapasów"
z 1993 roku znajdują się dość precyzyjne zapisy
dotyczące tej kwestii. Utworzona została Organi-
zacjads.Zakanl Broni Chemicznej, która ma wy-
starczaj ące kompetencje do kontroli, prewencji
i weryfikacji przestrzegania postanowień tej umo-
wy międzynarodowej. Takiego rozwiązania nie
ma jednak w ,,Konwencji o zakazie prowadzenia
badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni

bakteńologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz
o ich zniszczeniu". Warto jednak wspomnieć, że

od 1985 roku działa Grupa Australijska, niefor-
malna organizacja wspoma gająca poszczególne
państwa w implementacji międzynarodowych
standardów w kwestii stosowania postanowień
konwencji z 19]2 roku oraz z t993 rokll,

Elementem konwencji dotyczącej broni che-
micznej sątrzy bardzo dokładne wykazy tok-
sycznych środków. Czy to dobre rozńązanie?

Nie zawsze. Co prawda, dają one nam jasność,

który środekjest zakazany, ale pojawia się pro-
blem, gdy mamy do czynienia znową substancją
chemiczną, ze względu na zasadę: skoro coś nie
jest zakazane, to jest dozwolone. Na szczęście
oprócz wspomnianych wykazów istnieje kryte-
rium ogólne, które pozwala określić, czy jakaś
nieznana wcześniej substancja jest potencj alnie
groźna i może być użytajako broń.

Niemniej jednak w ostatnich latach pojawił
problem z trującymi substancjami z Rosji.

Nowiczoki to dobry przykład toksycznych sub-

stancji, które mogą być użyte jako broń chemicz-
na. Istnieją przypuszczenia, że mogąbyć one sto-

sunkowo proste w produkcji, ajednocześnie wy-
soce śmiercionośne. Problem polega na tym, żę
chociaż wiemy o ich istnieniu i prawdopodob-
nych przypadkach użycia, np. o próbie zabójstwa
Sergieja Skripala i jego córki, to jednak jako no-
we substancje stwarzają pewne problemy identy-
fikacyjne - wszak Rosja kategorycznie zaprze-
czyła swojemu udziałowi w tym ataku. Wydarze-
nie to jednak pozwoliło tozszerzyć katalog
tr uc izn zakazany ch konwencj ą.

Czy sposobem na obejście zapisów konwencji
może być broń binarna, czy|i składająca się
z dwóch zńązków chemicznych?

Rzeczywiście pewnym wyzwaniem będzie we-

ryfikacja, czy możta taką broń uznać za zakaza-
ną. Sytuacja jest prosta, jeśli zawiera ona jakikol-
wiek środek zawarty w wykazach, automatycznie
jest niedozwolona.

Przy dzisiejszym rozwoju technologii mogą
jednak wchodzić w grę niezakazane konwencją
środki chemiczn€. Co wówczas?

V/ tym wypadku do stwierdzenia, żę taka
broń jest zakazana, można wykorzystać owo )
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kryterium ogólne, określające, co powoduje, że substancja
jest uznana zabroń chemiczną. Istnieje jednak ryzyko, że

może powstać zupełnie nowy środek chemiczny, który nie

musi być efektem celowego działania. Jeden z najbardziej

śmiercionośnych bojowych środków trujących, sarin, nie-

mieccy naukowcy odkryli przypadkowo w 1939 roku, gdy

prowadzili badania nad insektycydami, czyli środkami

owadobójczymi.

Skoro technologia rozwiia się tak bĘskawicznie, to mo,

że powinny ulegać modyfikacjom również przyjęte po,
nad ćwierć wieku temu mechanizmy kontroli nad bro,
nią chemiczną?

Ideałem byłoby wprowadzanie takich modyfikacji regular-

nie. Jednak to nie jest łatwe, bo każda zmiana w dokumen-

tach prawa międzynarodowego musi być implementowana

w poszczególnych krajach, które są ich stronami.

Efekty największej dotąd międzynarodowej kontroli do-

tyczącej posiadania broni chemicznej były mierne. Pomi-

mo wieloletnich prac w Iraku inspektorzy nie znaleźli
twardych dowodów na to, że Saddam Husajn miał ją do

dyspozycji. Co było powodem porażki?
W Iraku międzynarodowi inspektorzy pracowali w bar-

dzo trudnych warunkach, bo tamtejsze władze sabotowały

ich działania. Obstrukcyjne zachowanie nie popłaciło jed-

nak reżimowi Saddama Husajna. Zrodz1lo podejrzenie, że

ukrywa on broń chemiczną, co stało się jednym z powodów

rozpoczętej w marcu 2003 roku amerykańskiej operacji mi-

litarnej,,Iracka wolność", która definitywnie zakończyła
rządy dyktatora.

Zanim tak się stało, w latach osiemdziesiątych XX wieku
Irak użył broni chemicznej w wojnie z lranem. Dlaczego
Husajn wtedy podjął takie ryzyko?

Broni chemicznej używały wówczas oba te kraje. To był
konflikt na wzajemne wyniszczenie, w którym Irakijczycy

ilrańczycy wykorzystali wszystkie dostępne im środki mili-
tarne. Możemy podejrzewać, że politycy obu stron mieli po-

czllcię, że w ówczesnej sytuacji międzynarodowej użycie bo-

jowych środków toksycznych ujdzie im bezkarnie. I mieli ra-

cję. Większość państw dalej wspierała Saddama Husajna,

choć ten przeprowadzał ataki chemiczne nie tylko na cele

militarne, Podej ście społeczności międzynarodowej do irac-

kiej broni chemicznej zmieniło się po pierwszej wojnie w re-

jonie Zatoki Perskiej w latach 1990-1991.

Największym konfliktem zbrojnym, w którym użyto na
masową skalę broni chemicznej, pozostaje jednak wielka
wojna z |at191Ę19l8. Dlaczego podczas II wojny świato-

wej żadna ze stron tego nie zrobiła?
Skutki użycia broni chemicznej podczas I wojny świato-

wej z pewnością odcisnęły piętno w pamięci wielu osób.

Wątpię jednak, by to dylematy moralne powstrzymały poli-

tyków i wojskowych przed wykorzystaniem broni chemicz-
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nej w drugim konflikcie globalnym. Prawdziwym powo-

dem był strach przed wysoce prawdopodobnym działaniem
odwetowym.

Zapisy zakazające stosowania broni trujących i trucizn
podczas wojny znalazły się w IV konwencji haskiej
z 1907 roku, czyli jużwówczas postrzegano je jako wąt,
pliwe moralnie środki walki.

Już samo posiadanie jakiejkolwiek broni masowego ra-

żeniajest pewnego rodzaju etycznym wzięciem zakładni-

ków. Są nimi zarówno państwa, które jej nie mają, jak i te
dysponujące takim uzbrojeniem, ponieważ w ramach od-

wetu przeciwnik może lżyć przeciwko nim podobnych

środków. Jednocześnię rodzą się obawy o konsekwencje
prawne, bo of,arami broni masowe go rażenia, oprócz per-

sonelu wojskowego, są takżę cywile, których jako nie-

uczestniczących w walce szczegóLnie chroni prawo mię-

dzynarodowe.

Konwencja z 1907 roku nie zapobiegła jednak użyciu ga-

zów bojowych podczas wojny, która wybuchła siedem lat
później.

Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że może dojść do

naruszeń konwencji w przyszłych wojnach. Wpływ na

to będzie miał charakter konkretnego konfliktu, a tego nie
jesteśmy w stanie w pełni ptzewidzieć. Niemniej jednak

w wypadku wojen między państwami użycie broni che-

micznej, choć destrukcyj ne, może mieć, marginalne znacze-

nie. Wyzwanie, jakiemu musi sprostać reżim nieproliferacji
broni chemicznej, to asymetryczność współczesnych kon-

fliktów zbrojnych i zaangażowanie w nie podmiotów nie-
państwowych oraztzw. państw upadłych. To tu istnieje naj-

większe ryzyko szerszego użycia broni chemicznej w dzta-

łaniach zbrojnych.

Jakie jest największe współczesne zagrożenie związane
zzakazanąbronią?

Przęde wszystkim wspomniane wyżej konflikty o charak-

terze asymetry cznyrn, w których lczestniczącymi podmiota-

mi nie zawsze są państwa, oraz bioterroryzm. Przykładem są

wojny na Bliskim Wschodzie, gdziewalczą,lgrupowania re-

belianckie czy or ganizacle terrorystyczne, niere spekĘ ące
jakichkolwiek konwencji. I to użycie broni chemicznej lub

biologicznej przez takich nieobliczalnych graczy jest teraz

największym zagrożeniem.

Czy broń chemiczna nie stanowi też pokusy dla uboż-

szych, słabiej rozwiniętych państw, żeby tanim kosztem
wzmocnić swój potencjał militarny?

Takie niebezpieczeństwo zawsze trzebabrać pod uwagę.

Jest to ogromne wyzwanie stojące przed społecznością mię-

dzynarodową. Niemniej jednak dla polityków marzących

o takiej broni w ich arsenale przestrogą powinien być los

Saddama Husaina. Broń chemiczna stała się jedną z przy-
lczynjego upadku.


