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 Czy uświadamiamy sobie jak bardzo nasze życie, nasz jednostkowy, a także 

narodowy los zależą od dziejowych zakrętów, od procesów i rozwiązań politycznych 

podejmowanych na światowej arenie? 

 Obecnie uosobieniem międzynarodowego ładu jest Organizacja Narodów 

Zjednoczonych. Powstała ona na konferencji w San Francisco, 24.04.–26.06.1945 r. 

Ogłoszona wówczas Karta Narodów Zjednoczonych ustanawia, że członkami ONZ 

mogą być  państwa, które stosują się do zasad: równości i suwerenności członków, 

przestrzegania umów międzynarodowych, pokojowego regulowania sporów bez gróźb 

i używania siły, nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw. W tym zestawie 

brakuje szczególnie jednej zasady, której brak poddaje się w wątpliwość  wartość  

pozostałych. Chodzi o zasadę demokratycznego sprawowania władzy w państwie. 

Popatrzmy, w kilku migawkach, na efekty ignorowania tej zasady w 40-letniej praktyce 

Organizacji. 

 Anektowane w 1940 r. przez Stalina, w porozumieniu z Hitlerem, narody 

bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia do ONZ, oczywiście nie weszły. Ukraińska 

Socjalistyczna Republika Radziecka weszła (i to jako członek założyciel), lecz czy ktoś  

na serio sądzi, że jej przedstawiciele w ONZ reprezentują Ukraińców - jeden z 

największych i najstarszych swą kulturą naród Europy? 

 Przed 10 laty, w kwietniu 1975 r., w Kambodży miejscowi komuniści tzw. 

Czerwoni Khmerowie przejęli siłą władzę. Zaczęli od zamknięcia granic i wypędzenia z 

miast połowy ludności kraju i mordowania mieszczuchów motykami, a ich - tych 

ludobójców - mandatariusze, w imieniu narodu kambodżańskiego, występowali w ONZ. 

I występują do dziś ! Bo innym, wietnamskim komunistom, nie udał się zamiar 

wprowadzenia tam, w imieniu tegoż  narodu kambodżańskiego, swoich agentów - siłą 

wprowadzonych do stolicy nieszczęsnego kraju, Phnom Penh. 

 W Republice Południowej Afryki czarni, których jest ok. 75 % nie mają prawa 

głosu przy wyborze rządu, i dlatego biały rasistowski reż im RPA jest wyklęty przez 

ONZ. Murzyni w RPA słusznie walczą o prawa obywatelskie w swym kraju. Czym 

jednak dyskryminacja rasowa gorsza jest od politycznej czy narodowej? Że poglądy 

łatwiej zmienić  niż  kolor skóry? Nie każdemu łatwiej. W latach 1945–49 samych 

Polaków więcej zginęło za poglądy, za wierność  idei niepodległości ojczyzny niż , w 
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sumie, murzynów w RPA. A na maleńkiej Litwie odciętej od jakiejkolwiek pomocy z 

zewnątrz, ostatni partyzanci wyginęli dopiero w końcu lat 50-tych – z bronią w ręku. 

Nie potrafili i nie chcieli zmienić  poglądów. 

 W PRL tylko „czerwoni” i to specjalnie dobrani mają wpływ na skład i politykę 

rządu. Cała reszta - ponad 95 % narodu poddana jest tej „dyktaturze proletariatu” z 

centralą w Moskwie. Czy np. z nazwy suwerenna PRL głosowała kiedykolwiek w ONZ 

wbrew lub tylko inaczej niż  ZSRR? 

  „Do Szanownej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W miejscu. Donoszę, że 

Polacy to też  murzyni, tylko biali…” - pisał w serii dowcipnych donosów Sławomir 

Mrożek. Ale to nie jest dowcip lecz, niestety, fakt. I nie tylko Polacy są białymi 

murzynami. Rosjanie również . Poza desperackim buntem, pozostały im tylko, jak 

niewolnikom: jeden sposób nacisku na swych panów-władców – olewać  robotę, i jedna 

droga ucieczki – pić  na umór. Czy to wystarczy by samych Rosjan i całą ludzkość  

ochronić  przed grozą szaleńczej rozbudowy potencjału militarnego ZSRR? By w końcu 

spowodować  względne załamanie się złowrogiej potęgi dziesiątków tysięcy sowieckich 

rakiet i tanków? Potęgi tej wielkiej wojennej machiny szantażującej świat, nie poddanej 

żadnej społecznej kontroli, zależnej od widzi-mi-się „miłującego pokój” kierownictwa 

na Kremlu. 

 A Chińczycy, czy mają jakieś  prawa obywatelskie we własnym kraju? Jakie? No 

może ostatnio, po hekatombie „rewolucji kulturalnej”  uzyskali troszkę swobody dla 

działalności gospodarczej. 

 Przykłady można by mnożyć . Bynajmniej nie ograniczając ich do reż imów 

komunistycznego chowu lub eksportu, choć  akurat te najdobitniej ilustrują problem. 

Narody Zjednoczone rozrosły się z 51 w 1945 r. do ponad 150 członków w roku 1985. 

Ale ile tych delegacji reprezentuje rzeczywiście swoje narody? Czy nie są to nader 

często wysłannicy panujących mafii, którzy swą obecnością w tej Organizacji nobilitują 

te mafie w oczach opinii publicznej? I czy z kolei, obecność  w ONZ przedstawicieli 

takich dyktatur jakie panują w Związku Radzieckim, Rumunii, na Kubie, w Afganistanie, 

Libii, Etiopii czy Paragwaju nie czyni z tego, w zamyś le zgromadzenia narodów, 

międzynarodówki fałszu i obłudy? 

 Tylko demokratycznie wybrane rządy, tylko państwa o demokratycznych 

ustrojach, przestrzegające praw człowieka, praw narodów do życia w wolności; tylko 

takie rządy i państwa mają pełnomocnictwo do występowania na międzynarodowym 

forum w imieniu społeczeństw swoich krajów. Niedawno prezydent Reagan powiedział: 

„Trzeba publicznie głosić  i podkreś lać  zasadniczą różnicę moralną między systemami 

totalitarnymi i demokratycznymi” (RWE, 17.05.85). Właśnie. Nie jest moż liwe trwałe 

zwycięstwo pokoju, nie jest moż liwy sprawiedliwy ład światowy w sytuacji, gdy ład ten 

w znacznej części ustanawiają ci, którzy gwałtem i kłamstwem sprawują władzę nad 

własnymi narodami. 



	 	 	
 Pośrednią zasługą ONZ jest niemal powszechna dekolonializacja. Znaczący 

wyjątek stanowi ZSRR – wielonarodowe imperium oparte na przemocy. Co więcej, 

imperium ciągle podporządkowujące sobie nowe, nawet odległe kraje, poprzez 

ustanawianie i protegowanie, gdzie się da monopartyjnych, często zbrodniczych 

dyktatur, które wyobcowane ze społeczeństwa, skazane są na zależność  od Centrum. I 

tak, warunkiem faktycznej dekolonizacji i wyzwolenia narodów staje się detotalizacja 

państw.  

 Wszystko przemawia za pilną potrzebą utworzenia Organizacji Wolnych, 

Demokratycznych Narodów. Organizacji potrzebnej swym członkom dla 

rozwiązywania różnorodnych sporów między nami i godzenie nieuniknionych 

sprzeczności gospodarczych, handlowych, kulturalnych i innych. Ale najbardziej 

potrzebne wszystkim narodom „wybijającym się na demokrację”. Potrzebnej jako wzór 

i jako źródło nadziei. Potrzebnej dla ocalenia, dla duchowego i materialnego wzrostu 

naszej cywilizacji. 

        

   


