Suwerenność można rozpatrywać różnorodnie, tzn. jako zwierzchność władzy,
także jako cechę jednostki, społeczeństwa, narodu itd. Artykuł odnosi się do początków
rozważań o suwerenności, do suwerenności jako kategorii teoretycznej i prawnej.
Ponadto w artykule zawarto analizę pojęcia suwerennej równości, co ma szczególne
znaczenie w dobie dynamicznych zmian w środowisku międzynarodowym. W tym też
kontekście artykuł odnosi się do dorobku m.in. U. Becka, I. Wallersteina.
Remigiusz Rosicki
Artykuł przedstawia (w zarysie) zagadnienie negocjacji jako narzędzia
wykorzystywanego przez policję w Polsce, w rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych
z udziałem zamachowców, osób zdesperowanych, niezrównoważonych psychicznie,
samobójców itp. Bardzo często funkcjonariusze, pełniący nieetatowo obowiązki
negocjatora policyjnego, uczestniczą w działaniach mających na celu neutralizację
powstałego zagrożenia poprzez podjęcie negocjacji. Doświadczenie zdobyte przez
rodzimą formację, odpowiedzialną za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w czasie
20 lat istnienia wskazuje, że tzw. siłowe metody rozwiązywania sytuacji bezpośredniego
zagrożenia są pejoratywnie postrzeganą przez społeczeństwo ostatecznością, a przyjęta
przez Policję strategia Community Policing (zbliżenia się do społeczeństwa) wymaga
w pierwszej kolejności podejmowania działań o konsensualnej proweniencji.
Jacek Dworzecki
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Kurdowie, zamieszkujący głównie północne regiony Iraku, stanowią do dziś
największą liczebnie jego mniejszość etniczną. Choć podejmowane przez nich działania
w latach 1945 - 1990 nie zmierzały otwarcie do budowy samodzielnej państwowości,
pozostawały niezmiennie poważnym zagrożeniem dla władz w Bagdadzie. Pragmatyzm
przywódców kurdyjskich i ich właściwa ocena uwarunkowań geopolitycznych w regionie,
samoistnie redukowały płynące z ich strony niebezpieczeństwa dla integralności
terytorialnej Iraku. Niezmiennym problemem w obliczu którego stały władze w Bagdadzie,
było permanentne wykorzystywanie kwestii kurdyjskiej do ingerencji w wewnętrzne
sprawy Iraku przez podmioty aktywnie angażujące się na bliskowschodniej scenie
politycznej. Choć proceder ten występował już w okresie monarchii, szczególnie dał się
we znaki kolejnym republikańskim ekipom rządowym w Iraku. Stały się one niemal
zakładnikami kwestii kurdyjskiej, co wydatnie zawężało im pole manewru - nie tylko
w polityce zagranicznej ale i wewnętrznej.
Piotr Kwiatkiewicz
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