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Wzrost zainteresowania służbą w bałtyckich formacjach 
obrony terytorialnej i organizacjach paramilitarnych 

W obliczu wojny obywatele Litwy, Łotwy i Estonii licznie wstępują 

do ochotniczych formacji obrony terytorialnej oraz do organizacji 

paramilitarnych. Plany wszystkich trzech państw bałtyckich zakładają rozwój 

liczebny sił zbrojnych, także w zakresie komponentu wojsk obrony terytorialnej. 

Litwa oraz Estonia pracują nad zwiększaniem liczby rezerwistów przez 

liczniejsze powołania do zasadniczej służby wojskowej, natomiast Łotwa nadal 

nie planuje powrotu do systemu poboru. Jest to decyzja krytykowana przez część 

łotewskiego środowiska eksperckiego jako nieodpowiadająca na obecne 

wyzwania bezpieczeństwa.  

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę w państwach bałtyckich trwają intensywne prace 

nad wzmocnieniem własnych zdolności obronnych. Rząd Łotwy zadeklarował 

podniesienia wydatków obronnych do poziomu 2,5 proc. PKB do 2025 roku1. Litewski 

parlament jednogłośnie zagłosował za podniesieniem wydatków obronnych do poziomu 

2,52 proc. PKB już w bieżącym roku2. Jeszcze w styczniu br. część estońskich polityków 

wzywała do szybkiego podnoszenia wydatków na sektor obronny, które obecnie są 

utrzymywane na poziomie 2,3 proc. do 2,5 proc. PKB3. Część tych środków jest 

przeznaczona na zwiększenie liczebności sił zbrojnych i podniesienie odporności 

społeczeństwa na zagrożenia militarne poprzez większe zaangażowanie obywateli 

w proobronnych organizacjach paramilitarnych.  

Wzrost popularności paramilitarnych organizacji proobronnych  
W litewskim systemie bezpieczeństwa szczególna rolę spełnia Związek Strzelców 

Litewskich (lit. Lietuvos Šaulių Sąjunga – LŠS). Historia organizacji sięga okresu 

międzywojennego. Po odzyskaniu niepodległości w Republice Litewskiej wznowiono jej 

działalność, która jest regulowana specjalną ustawą i w dużej mierze finansowana 

z budżetu państwa. Impulsem do rozwoju organizacji był atak Rosji na Ukrainę 

w 2014 roku. W okresie od 2014 do 2017 roku wsparcie finansowe ze środków budżetu 

państwa wzrosło 2,5 razy. Także liczebność członków LŠS w okresie od 2013 do 

2018 roku wzrosła o 38 proc.4 

Według pierwszych publicznie dostępnych danych również obecnie znacznie zwiększa 

się zainteresowanie służbą w Związku Strzelców. Tylko do oddziału wileńskiego im. Króla 

Mendoga w tym roku przyjęto zgłoszenia od ponad 2 tys. nowych osób5. W bieżącym roku 

przysięgę Strzelca złożyła między innymi pani premier Republiki Litewskiej Ingrida 

Šimonytė, przewodnicząca litewskiego parlamentu Viktorija Čmilytė-Nielsen oraz szereg 

innych wysokich przedstawicieli administracji państwowej i znanych w społeczeństwie 

osób. Także inne oddziały organizacji otrzymały wcześniej niespotykaną liczbę zgłoszeń, 

np. w Kownie zgłosiło się ponad tysiąc osób. Dla porównania – w poprzednich latach 

około tysiąca kandydatów uzupełniało szeregi LŠS w ciągu całego roku. Po przyjęciu 

nowych członków organizacja może liczyć ponad 12 tys. osób6.  
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Większość Strzelców przygotowuje się głównie do zadań związanych z obroną cywilną, 

ale organizacja ma także jednostki strzelców bojowych, którzy szkolą się w kierunku 

militarnym i w razie zagrożenia będą mobilizowani. Dodatkowym wsparciem dla systemu 

bezpieczeństwa ma być także decyzja parlamentu o rozszerzeniu dostępu do broni dla 

obywateli, według której od lipca Strzelcy, członkowie Ochotniczych Sił Obrony 

Narodowej i żołnierze zawodowi będą mogli kupować i przechowywać w domu broń 

automatyczną. Osoba starająca się o pozwolenie na broń nadal będzie musiała przejść 

badania lekarskie i uzyskać pozytywną opinię policji.  

W Estonii członkowie Estońskiej Ligi Obrony (est. Kaitseliit) mogą trzymać broń 

automatyczną w domu już od lat 90. XX wieku i przypadku niektórych jednostek są w tę 

broń wyposażani przez państwo7. Estońska Liga Obrony jest organizacją z ponad stuletnią 

historią, część jej członków tworzy formacje obrony terytorialnej, a część organizacje 

pomocnicze (organizacja kobiet, organizacje dziecięce i młodzieżowe). Łącznie skupia 

około 26 tys. osób. Podobnie jak na Litwie i Łotwie, członkami Ligi Obrony często są 

politycy i urzędnicy wysokiego szczebla (np. przewodniczący parlamentu, wcześniej 

premier Jüri Ratas). Wprawdzie podnosi to prestiż organizacji, ale wpływa też korzystnie 

na obraz polityka w opinii publicznej.  

W planach Ligi Obrony jest zwiększeniu militarnego komponentu z 9,5 tys. obecnie do 

20 tys. członków. Nie jest jasne, na ile możliwy jest taki skokowy wzrost, ale od 24 lutego 

br. wpłynęło już ponad tysiąc wniosków o przystąpienie do służby8. Zwiększenie 

zainteresowania odnotowywano także w latach 2008 i 2014, a więc w momencie inwazji 

Rosji na Gruzję, a następnie aneksji Krymu i początku rosyjskiej agresji na Donbasie. Tym 

razem wyjątkowo mocno wzrosło zainteresowanie udziałem w kobiecej części Ligi 

Obrony. Od początku aktywnej fazy wojny Rosji przeciwko Ukrainie liczba zgłoszeń 

napływa na tyle masowo, że kandydatów, którzy mają ważne prawo jazdy, postanowiono 

zwolnić z badań lekarskich9. 

Rekordowa liczba zgłoszeń do łotewskiej Gwardii Narodowej 
Na początku br. na Łotwie miała miejsce publiczna debata odnośnie przyszłego kształtu 

systemu obronnego. Łotwa w 2008 roku zdecydowała o całkowtej rezygnacji z poboru. 

Rezerwiści mają być zastąpieni młodzieżą, która w liceach jako jeden z przedmiotów 

będzie miała naukę o bezpieczeństwie państwa i po osiągnięciu pełnoletności, na zasadzie 

dobrowolności, weźmie udział w obozie letnim, w którym będzie się uczyć podstaw 

wojskowości. Po ukończenia takiego szkolenia można będzie podjąć decyzję 

o przystąpieniu do rezerwy lub dalszej służbie w siłach zbrojnych Łotwy.  

Drugim źródłem uzupełnienia braków poborowych są dobrowolne szkolenia dla 

rezerwistów, które trwają trzy tygodnie i do których mogą zgłosić się obywatele w wieku 

18-50 lat. W tym roku zainteresowanie taką formą służby jest na tyle duże, że będą 

organizowane dwa cykle szkoleń10. Jednak część polityków i ekspertów wskazuje, że taki 

system jest niewystarczająco efektywny  i zapewnia zbyt niski poziom wyszkolenia. Także 

niektórzy politycy z koalicji rządowej popierają powrót do poboru jako formy kształcenia 

rezerwistów. Ich oponenci natomiast bronią obecnego systemu argumentując, że powrót 
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do poboru będzie za drogi na łotewskie możliwości oraz będzie wiązał znaczną część 

zawodowych wojskowych obowiązkami związanymi ze szkoleniem poborowych, co na 

dłuższy czas znacznie obniży zdolność obrony państwa. Broniący obecnego systemu 

urzędnicy zachęcają natomiast jego krytyków do wstąpienia do łotewskiej Gwardii 

Narodowej (łot. Zemessardze). Do jej szeregów dołączył m.in. latem 2020 roku urodzony 

w 1966 roku szef MON Artis Pabriks. Minister zwrócił się z apelem do społeczeństwa, 

w którym nawoływał, by każdy obywatel Łotwy rozważył taką decyzję11.  

Po ataku Rosji na Ukrainę wielu obywateli rzeczywiście zgłosiło się do punktów 

rekrutacyjnych. Podobne zjawisko można było zaobserwować także po roku 2014. Wtedy 

też planowano do 2020 roku zwiększyć Gwardię Narodową do 12-13 tys. osób12. Jednakże 

trend znacznego wzrostu osób chętnych do pełnienia służby nie pozostał trwały. Nie 

udało się zrealizować wcześniejszych planów, w tej chwili osiągając liczbę 8,2 tys. osób13, 

przy czym w poprzednich latach Izba Kontroli zarzucała MON niewystarczająco 

przejrzysty system ewidencji członków Gwardii. Według danych z audytu, około jedna 

trzecia gwardzistów nie bierze udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach, ale nadal pozostaje 

w ewidencji14.  

Koncepcja Obrony Narodowej z 2020 roku przywiduje osiągnięcie 10-tysięcznej 

liczebności liczebności Gwardii Narodowej do 2024 roku i 12-tysięcznej do 2027 roku15. 

W tym roku w ciągu ostatniego miesiąca otrzymano ponad 2 tys. nowych zgłoszeń, 

najwięcej w Rydze, ale zainteresowanie służbą w Gwardii znacznie wzrosło także we 

wschodniej części kraju – Łatgalii. Tak duża liczba chętnych do służby początkowo 

częściowo sparaliżowała możliwości administracyjne – terminy badań lekarskich były 

wyznaczane dopiero na czerwiec. Problem ten został rozwiązany, wynikał jednak z faktu, 

że w poprzednich latach w ciągu całego roku dołączało maksymalnie tysiąc osób.  

Wnioski 
 W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę znacznie rośnie zainteresowanie obywateli 

państw bałtyckich służbą w formacjach obrony terytorialnej i proobronnych 

organizacjach paramilitarnych. O całkowitej skali tego zjawiska będzie można 

mówić dopiero po podsumowaniu danych z całego roku, ale już teraz można 

mówić o kilkakrotnie większym napływie kandydatów. Wśród osób 

przystępujących do służby jest wielu znanych polityków, dziennikarzy lub 

przedsiębiorców. Z jednej strony taka patriotyczna postawa przedstawicieli elit 

stanowi dobry przykład, ale z drugiej rodzi pytanie, czy pełniąc ważne funkcje 

w społeczeństwie osoby te znajdą czas, by przez następne lata poświęcać 

wymagany czas dodatkowej służbie. 

 Jak pokazuje wcześniejsze doświadczenie, wpływ efektu wojny na nastroje 

społeczne nie będzie trwały, nie będzie więc można opierać planów rozszerzeń 

liczebności sił zbrojnych na obecnym uniesieniu patriotycznym i wzroście  

zainteresowania działalnością proobronną. Ważne jest, aby rządowe obietnice 

przeznaczenia większych środków na formacje obrony terytorialnej i organizacje 

proobronne, zostały spełnione. W przeciwnym razie aktualny społeczny 
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entuzjazm i aktywizacja w tej dziedzinie mogą zostać zmarnowane, gdyby okazało 

się, że brakuje środków do wyposażenia i wyszkolenia chętnych. 

 Duży napływ ochotników w tym roku może powodować brak chęci do 

systemowych rozwiązań mających na celu podniesienie zdolności poszczególnych 

formacji. Ze względu na fakt, że Litewski Związek Strzelców w całości, a Estońska 

Liga Obrony po części, są organizacjami proobronnymi, ich integracja w system 

obronny stanowi duże wezwanie. Również w przypadku łotewskiej Gwardii 

Narodowej, jej potencjał należy oceniać nie tylko w kategoriach liczebności, lecz 

także według ich rzeczywistych zdolności. 
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