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POKOJOWY NOBEL 2017, A BROŃ JĄDROWA 

GENEZA POWSTANIA ICAN 

W trakcie kongresu międzynarodowego 

stowarzyszenia  "Lekarze Przeciw Wojnie Nu-

klearnej" (ang. International Physicians for the 

Prevention of Nuclear War – IPPNW) w 2005 

roku pojawiła się myśl o powołaniu zrzeszenia 

organizacji, mającego na celu dążenie do cał-

kowitego zniesienia broni jądrowej w świecie. 

W ten sposób w 2006 roku podczas kongresu 

w Helsinkach, powołano, do życia ICAN. Aby 

uzmysłowić sobie kontekst należy przeanalizo-

wać  genezę  i okoliczności towarzyszące po-

wstaniu organizacji IPPNW. Jak podaje Wikipe-

dia, jest to międzynarodowy stowarzyszenie 

narodowych organizacji medycznych powsta-

łych „oddolnie”, którego celem jest zapobiega-

nie zagrożeniom związanym z wybuchem woj-

ny jądrowej i dążącym do całkowitego zniesie-

nia tejże broni w świecie. Ruch został zapo-

czątkowany „w roku 1980 przez dr Bernard 

Lown z Harvard School of Public Health 

i dr Jewgienij Czazow z Uniwersytetu Kardiolo-

gicznego ZSRR”.  

W 2017 roku, co było niemałym zaskoczeniem dla typujących potencjalnych zwycięzców, 

Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała międzynarodowa kampania ICAN. Uzasadniając wybór komi-

tet stwierdził, iż należy się ona za  "pracę na rzecz zwrócenia uwagi na katastrofalne skutki huma-

nitarne używania jakiejkolwiek broni nuklearnej i za wysiłki na rzecz uchwalenia traktatu zakazują-

cego takiej broni". Nikt nie powinien mieć wątpliwości, iż każde użycie broni jądrowej  może skoń-

czyć się zaburzeniem chwiejnej równowagi pokojowej w świecie. Jednak czy faktycznie można 

sobie wyobrazić obecnie świat bez broni jądrowej i czy ta sytuacja będzie bezpieczniejsza? Czy też, 

być może, niektórym graczom na arenie międzynarodowej  zależy na rozmontowaniu kruchej rów-

nowagi będącej wynikiem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej?  Pomocnym w odpowie-

dzi na te pytania będzie prześledzenie  historii działalności, firmowanych projektów i osiągnięć 

omawianej organizacji.  

Jak można wywnio-

skować z oficjalne strony inter-

netowej www.icanw.org jest 

kampanią, stowarzyszeniem 

organizacji pozarządowych 

wspierających działania na 

rzecz całkowitego zakazu po-

siadania, produkcji i składowa-

nia broni jądrowej. Obejmuje 

ona łącznie 468 partnerów w 

ponad stu krajach świata, w 

tym również dwie organizacje 

działające w Polsce.  

 

 

Fot. 1. Mapa świata przedstawiająca zasięg działania organizacji ICAN. 

            Źródło: www.icanw.org  

Wspólna korespondencja doprowadziła 

w grudniu 1980 do spotkania w Genewie sze-

ściu amerykańskich i sowieckich lekarzy, na 

którym zdecydowano o powołaniu tejże organi-

zacji i ustalono jej zasadnicze cele. 

Należy zastanowić się czy cytowany powy-

żej  sowiecki uczony, będący m.in. osobistym 

lekarzem Breżniewa, Andropowa, Czernienki  

i Gorbaczowa mógł pozwolić sobie na samo-

dzielne działania stojące  w jawnej opozycji do 

działań prowadzonych przez Kreml i nawołują-

ce do likwidacji przez ZSRR broni jądrowej?  

Wydaje się to mało prawdopodobne, 

zwłaszcza w świetle informacji, którą skrupu-

latnie przemilcza się  w historii powstania orga-

nizacji, iż dr Czazow nie był zwykłym kardiolo-

giem zatroskanym o los świata, ale w tym cza-

sie był zastępcą ministra ochrony zdrowia 

ZSRR. Zatem można postawić hipotezę, grani-

czącą z pewnością, iż cele działalności IPPNW 

były zbieżne z kierunkiem długofalowych dzia-

łań prowadzonych przez ZSRR. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1980
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Lown&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Lown&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_School_of_Public_Health
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jewgienij_Czazow
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniwersytet_Kardiologiczny_ZSRR&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniwersytet_Kardiologiczny_ZSRR&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
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   Dyrektorem Wykonawczy ICAN 

jest Pani Beatrice Fihn. Jest 

Szwedką,  z wykształcenia 

p r a w n i k i e m  s p e c j a l i s t ą 

stosunków międzynarodowych. 

W swojej karierze odbyła odbyła 

s t a ż  w  p a c y f i s t y c z n o -

feministycznej organizacji 

Women’s International League 

for Peace and Freedom (WILPF). 

W swojej karierze zawodowej 

pracowała w jednym z banków w 

Genewie, a następnie przez kilka 

lat  k ierowała programem 

rozbrojenia z ang. Reaching 

Critical Will w ramach WILPF. Jak 

sama siebie określa jest 

feministką i pacyfistką  

Organizacjami stowarzyszonymi z ICAN są 

w Polsce: Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej 

oraz stowarzyszenie młodzieży Strateg. Pierw-

sza z nich jest członkiem  międzynarodowego 

ruchu powstałego w 1980 roku International 

Physicians for the Prevention of Nuclear War 

– IPPNW i jest organizacją skupiającą lekarzy, 

studentów medycyny oraz pracowników służby 

zdrowia zatroskanych zagrożeniem związanym 

z wykorzystaniem broni jądrowej. O realnym 

działaniu organizacji może świadczyć fakt, iż 

nie posiada ona nawet strony internetowej, 

a odnośniki zamieszczone w Internecie odno-

szą się prawie wyłącznie do europejskiej stro-

ny organizacji,  która opisując afiliowaną sek-

cję polską i wspomina o 25 aktywnych człon-

kach. Natomiast do wspierania ICAN w Polsce 

przyznaje się Studenckie Koło Naukowe 

IPPNW—Wrocław. Jak wynika ze strony SKN  

na Facebooku w bieżącym roku zorganizowali 

jedno wydarzenie-wykład przybliżający idee 

IPPNW pt. ,,W jakim zakresie lekarz powinien 

rozszerzać na otaczający świat przestrzeń 

swojego gabinetu?"   

Osoby wspierające ICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampanie prowadzone przez ICAN prowa-

dzone w słusznej sprawie rozbrojenia nuklear-

nego, w praktyce sprowadzają się do przedsta-

wiania w złym świetle roli USA, jednocześnie 

milcząco nie wskazując innych podmiotów 

posiadających broń jądrową, w szczególności 

Rosji i Chin. Poniżej zamieszczono dwa zdjęcia 

ilustrujące te działania, na których przedstawia 

się problem programu zbrojeniowego Korei 

Północnej jako wyłącznie próbę sił ze Stanami 

Zjednoczonymi, pomijając wsparcie udzielane 

dla Kim Dzong Una przez niektóre kraje posia-

dające broń jądrową.  
Podobnie na manifestacjach firmowanych 

przez ICAN, których celem jest uświadomienie 

ludziom zagrożeń związanych z bronią jądrową, 

próżno doszukać się  na makietach symbolizu-

jących broń jądrową napisów cyrylicą, znaków 

pisma chińskiego, natomiast zawsze znajdzie 

się skrót USA. 

O mocno wybiórczym charakterze działań 

świadczy również kampania firmowana przez 

ICAN Don’t Bank on the Bomb, w ramach której  

zidentyfikowano setki banków, funduszy emery-

talnych i firm ubezpieczeniowych, które inwesto-

wały lub inwestują w firmy produkujące na po-

trzeby utrzymania i rozwoju broni jądrowej.  

Raport "Nie dla banków na Bombę”, aktualizo-

wany corocznie, zawiera szczegółowe informa-

cje na temat transakcji finansowych z firmami 

silnie zaangażowanymi w produkcję, utrzymanie 

i modernizację amerykańskich, brytyjskich, fran-

WŁADZE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ  

Fot. 2. Beatrice Fihn 

Druga z organizacji to stowarzyszenie mło-

dzieży Strateg, o którym można przeczytać, iż 

„powstało w 2009 roku z inicjatywy lokal-

nej młodzieży zamieszkałej w powiecie tarnow-

skim, a w szczególności wywodzących się 

z gminy Lisia Góra Stowarzyszenie zrzesza mło-

dzież w różnym wieku, obecnie liczy ok. 40-50 

aktywnych członków, a nasze grono stale się 

powiększa. (…) Celem istnienia stowarzyszenia 

jest samokształcenie młodzieży oraz jej aktywny 

udział w życiu społecznym i kulturowym”.  Po-

bieżna analiza stowarzyszeń wspierających ICAN 

w wielu innych krajach europejskich wskazuje 

analogiczny dobór partnerów. Nietrudno na tej 

podstawie wysnuć wniosek, iż duża ilość, niko-

mu nieznanych organizacji pozarządowych ma 

wyłącznie podnieść prestiż i wzbudzić  mniema-

nie, iż ICAN jest prężną organizacją popieraną 

przez społeczeństwa w ponad stu krajach świa-

ta, gdy w istocie duża ilość organizacji wspierają-

cych stowarzyszenie jest tylko wydmuszką mają-

cą wzmocnić rangę i realną siłę głoszonych ha-

seł. 

 

Fot.5. Zdjęcie z manifestacji pod Ambasadą Koeri Pn w Berlinie. Źródło: www.icanw.org  

 ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE ICAN 

Fot.4. Laureatka Pokojowej 

Nagrody Nobla Jody Williams  

Fot.3. laureat Pokojowej 

Nagrody Nobla arcybiskup 

anglikański Desmond Tutu,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Women%E2%80%99s_International_League_for_Peace_and_Freedom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Women%E2%80%99s_International_League_for_Peace_and_Freedom
http://www.ippnw-europe.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jody_Williams
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 TRAKTAT O ZAKAZIE BRONI NUKLEARNEJ 

 Sztandarowym jednak projektem, za 

który uhonorowano ICAN stał się Traktat 

o zakazie broni nuklearnej (Traktat o zakazie 

broni jądrowej), który jest pierwszą prawnie 

wiążącą międzynarodową umową w sprawie 

kompleksowego zakazu rozwoju, testowania, 

produkcji, składowania, stacjonowania, przeno-

szenia, używania i groźby użycia broni jądrowej, 

a ostatecznym celem jest jej całkowita elimina-

cja. Został on uchwalony 7 lipca 2017, jednak 

aby wejść w życie, wymagane jest jego podpisa-

nie i ratyfikacja przez co najmniej 50 krajów. 

W przypadku państw posiadających broń nukle-

arną, które przystąpią do traktatu, przewidziano 

ramy czasowe dla negocjacji prowadzących do 

zweryfikowanej i nieodwracalnej likwidacji pro-

gramu nuklearnego. 

 Zgodnie z mandatem przyjętym przez 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w grudniu 2016 r. negocjacje 

dotyczące traktatu trwały od 15 czerwca do 

7 lipca 2017 r. W głosowaniu nad tekstem 

traktatu 122 krajów było za przyjęciem, 1 gło-

sował przeciwko (Holandia), i 1 wstrzymał się 

od głosu (Singapur). 69 krajów odmówiło udzia-

łu w głosowaniu, wśród nich wszystkie państwa 

posiadające obecnie broń jądrową i oraz wszy-

scy członkowie NATO, z wyjątkiem Holandii.  

 

 

Jak nietrudno się domyśleć nie wspomina 

się w nim o firmach rosyjskich, chińskich, irań-

skich itd. Raport stanowi podstawę skoordyno-

wanych kampanii, aby zniechęcać instytucje 

finansowe do inwestowania w omawiane 

przedsiębiorstwa. Sugerowane w kampanii 

odejmowanie działań może obejmować spo-

tkania z przedstawicielami banków, organizo-

wanie protestów poza siedzibą lub oddziałami, 

podnoszenie świadomości społecznej, znale-

zienie sojuszników i promowanie bojkotu.  

Ilustracja nr 10 przedstawia najważniejsze 

prywatne firmy, które według ICAN wspierają 

działania państw związane z bronią jądrową. 

Corocznie wydawany raport wskazuje i piętnuje 

„tych złych” czyli:  20 kompanii mających kon-

trakty z USA, 11 z Wielką Brytanią, 5 z Francją 

i dwie z rządem Indii. 

Jak się okazuje za kryterium dobra lub zła 

przyjęto tytuł własności firmy. Jeśli są państwo-

we jak w Chinach, Rosji, Izraelu, Pakistanie to 

w domyśle ICAN nie ma zastrzeżeń, problemem 

z którym należy walczyć jest sytuacja w której 

są to podmioty prywatne jak w USA, Wielkiej 

Brytanii i Francji. Wydaje się, iż jest to przejaw 

ogromnej hipokryzji ze strony organizacji, będą-

cej laureatem Nagrody Nobla. 

 

Fot.10. Wskazanie przez ICAN główne firmy 

inwestujące w produkcję broni jądrowej.  

Fot.11 Zdjęcie z jednej z manifestacji. Na makiecie rakiety widnieje napis USA. Źródło: 

www.icanw.org  

Fot.7 Aktor Martin Sheen  

Fot.6. Duchowy przywódca 

tybetańczyków Dalai Lama  

Fot.8 Aktor Michael Douglas  

Fot.9 Yoko Ono, żona 

JohnnaLennona  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_disarmament&usg=ALkJrhiIxeu37CKvjArOCfNH0AgsYTS63g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_disarmament&usg=ALkJrhiIxeu37CKvjArOCfNH0AgsYTS63g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ratification&usg=ALkJrhiFgtnaDEXHQKqeM51nSSZghY5NXA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly&usg=ALkJrhj_CIZNwbqaNMj0p52DDcXZi6br4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly&usg=ALkJrhj_CIZNwbqaNMj0p52DDcXZi6br4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands&usg=ALkJrhjg5eaJNLNH8kOGPw7QzntslpVU-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore&usg=ALkJrhg2JCH_tev9Uk-Vv5PCHcFS0ogUrQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons&usg=ALkJrhgJVbyNKSgwUAH1ZzypjffBpHdMxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons&usg=ALkJrhgJVbyNKSgwUAH1ZzypjffBpHdMxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_NATO&usg=ALkJrhj3XULKQcwCVj2L20gkdy8j8-jMQg
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Sheen
https://en.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Sheen
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ICAN zostało stworzone w celu dopro-

wadzenia do sytuacji w której kraje będą zmu-

szone przez społeczność międzynarodową do 

rezygnacji z broni jądrowej. Organizacja 

„matka”, czyli IPPNW nie nadawała się do tych 

celów, ze względu na swój elitarny charakter 

ograniczony do pracowników służby zdrowia. 

Potrzebna była organizacja dająca pozory po-

wszechności. Do tego celu z pewnością świet-

nie nadaje się federacja stowarzyszeń poza-

rządowych mająca organizacje wspierające 

w ponad stu krajach świata.  

Ponieważ projekt traktatu został 

podpisany przez przedstawicieli 122 krajów, 

członków ONZ, do jego obowiązywania wyma-

gana jest jego ratyfikacja przez co najmniej 50 

państw. Do tej pory zrobiły to zaledwie trzy. Jak 

zatem wzmóc przekaz i możliwość wpływania 

na poszczególne parlamenty i polityków, aby 

przyspieszyć ratyfikację?  Zdecydowanie moc-

nym orężem staje się przyznanie nagrody No-

bla dla organizacji, będącej promotorem tegoż 

traktatu. 

Dlaczego zatem wszyscy poważni 

gracze międzynarodowi oraz wszystkie pań-

stwa NATO były od początku przeciwne podej-

mowaniu tej inicjatywy?  Jest kilka powodów. 

Otóż wbrew powszechnemu mniemaniu broń 

jądrowa ma wybitnie defensywny charakter.  

Ze względu na konsekwencje jej użycia w dok-

trynach krajów ją posiadających jest ona trak-

towana jako narzędzie odwetowe, natomiast 

incydentalnie i w wyjątkowych sytuacjach do-

puszcza się ją jako broń ofensywną. Paradok-

salnie brak przez ostatnie 70 lat ponadlokal-

nych konfliktów zbrojnych w Europie jest głów-

nie zasługą obecności broni jądrowej. To wła-

śnie jądrowy parasol ochronny roztoczony nad 

Europą Zachodnią przez USA, w przeciwień-

stwie do sił konwencjonalnych, stanowił 

o realnej sile NATO. Pozbycie się jego będzie 

pierwszą konsekwencją ratyfikacji omawiane-

WNIOSKI 

Pokojowa 

Nagroda Nobla, zgodnie z 

wolą zmarłego fundatora 

wyrażoną w testamencie 

przyznawana jest przez 

Norweski Komitet 

Noblowski dla tego „kto 

dokonał rzeczy najlepszej 

lub najwięcej przyczynił się 

do braterstwa pomiędzy 

narodami i znoszenia lub 

ograniczenia istniejących 

armii oraz do zwoływania 

i rozpowszechniania 

kongresów pokojowych. 

go traktatu o zakazie broni jądrowej. Podsta-

wowy cel do którego dążył przez wiele lat 

ZSRR, a następnie Rosja zostanie w końcu 

osiągnięty. O jego doniosłych  konsekwencjach 

dla sytuacji w Europie można snuć różne hipo-

tezy, choć w ocenie autora prowadzić one będą 

do pesymistycznych konkluzji.  

Czy rzeczywiście, tak jak głoszą akty-

wiści można postawić znak równości pomiędzy 

byciem przeciwnikiem wojny jądrowej, a by-

ciem zwolennikiem zakazu jej posiadania? Jest 

to klasyczny błąd logiczny w dowodzeniu petti-

to principii,  wynikający z przyjęcia w nim za 

przesłankę zdania bezpodstawnie uznanego za 

prawdziwe. Nie ma wątpliwości, iż poza paro-

ma szaleńcami nikt na świecie nie jest zwolen-

nikiem wojny nuklearnej. Podobnie jak nikt 

przy zdrowych zmysłach nie będzie zwolenni-

kiem napadów z bronią w ręku. Czy jednak 

z tego faktu można wysnuwać wniosek, iż nale-

ży pozbyć się broni palnej całkowicie i zakazać 

jej posiadania uczciwym obywatelom, jak rów-

nież zobowiązać do tego policję? Nietrudno 

wywnioskować do jakiego chaosu taka sytua-

cja by doprowadziła. Przestępca zawsze znaj-

dzie dostęp do środków zastraszania, nato-

miast służby państwowe oraz zwykli obywatel 

stracą możliwość realnej obrony. Sytuacja do 

jakiej doprowadzi nas traktat o broni jądrowej 

jest dokładnie analogiczna. Państwa zamknię-

te, rządzone niedemokratycznie, z niską trans-

parentnością działań będą dalej rozwijały swo-

je programy nuklearne twierdząc przed opinią 

międzynarodową, iż tego nie czynią, natomiast 

wiele państw opierając się na gwarancjach 

wynikających z Traktatu o zakazie broni nukle-

arnej staną się bardziej narażone na działania 

wojenny w szczególności konwencjonalne. 

Pozostaje otwartym pytanie czy działania 

podejmowane wokół ratyfikacji powyższego 

traktatu można traktować jako element wojny 

hybrydowej? Odpowiedź na to pytanie niestety 

wydaje się twierdząca.  

Fot.12. Alfred Nobel  


