Operacje wojskowe w
ramach WPZiB

EUFOR ALTHEA
European Union Force Althea
Miejsce: Bośnia i Hercegowina
Geneza:
– Wojna w Bośni w latach 1992-1995
– Interwencja NATO i porozumienie z Dayton w 1995 r.
– Ustanowienie sił IFOR (1995-1996) i SFOR (1996-2004)
– Rezolucja RB ONZ nr 1575 z 2004 r. – przejęcie obowiązków SFOR przez
EUFOR
Czas trwania: 2 grudnia 2004 r. – obecnie
Zapewnienie bezpieczeństwa w powiązaniu z misją cywilną EUPM rozpoczętą
w 2003 r. i zakończoną w 2012 r.
Uczestnicy: 14 PC (w tym Polska) + 5 PT (m.in. Chile, TUR, ALB i MAC)

EUFOR ALTHEA

Źródło: EUFOR ALTHEA Information Booklet, April 2017,
http://www.euforbih.org/eufor/images/pdfs/Booklet_APRIL.
pdf .

Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych WP, http://www.do.wp.mil.pl/info/pkweuformtt/

EUFOR ALTHEA
Cele:
– W ramach mandatu wykonawczego:
• wspieranie wysiłków Bośni i Hercegowiny na rzecz utrzymania bezpieczeństwa
• stabilizacja pokoju - zapewnienie realizacji postanowień (aneks 1A i 2)
porozumienia z Dayton
– W ramach mandatu niewykonawczego:
• doradztwo, szkolenie oraz pomoc w rozwoju zdolności (Capacity Building and
Training – CB&T) sił zbrojnych BiH;
• wsparcie władz BiH w rozwiązaniu problemu nadwyżek broni i amunicji oraz min;
• szkolenia i edukacja społeczeństwa w zakresie ryzyka minowego;
• przygotowanie BiH do SAA (Stabilization and Association Agreement zawarty w
2015 r.)
Problemy:
– Niestabilność polityczna (np. zamieszki w 2014 r.), bezrobocie (40%), wzrost
przestępczości, ekstremizmu i islamskiego terroryzmu
– Dalsze spory Boszniaków, Serbów i Chorwatów
– Zła ocena EUFOR i NATO przez bośniackich Serbów (38%)

EUFOR ALTHEA

Źródło: EUFOR ALTHEA Information Booklet, April 2017, http://www.euforbih.org/eufor/images/pdfs/Booklet_APRIL.pdf .

EUNAVFOR ATALANTA
Geneza:
– Piractwo na wodach somalijskich
– przechwytywanie pomocy humanitarnej
– Rezolucje nr 1814, 1816 i 1838 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2008 r.
Cele:
– ochrona statków World Food Programme dostarczających pomoc żywnościową dla
wysiedlonej ludności z Somalii,
– ochrona statków handlowych przepływających obok wybrzeży Somalii;
– walka z piractwem lub rozbojami (m.in. konwojowanie, odbijanie statków i zakładników);
– monitorowanie aktywności w zakresie rybołówstwa
– pomoc państwom w ściganiu osób, które popełniły lub są podejrzane o popełnienie aktów
piractwa lub rozboju (siły UE mogą ująć, przetrzymywać i przekazywać takie osoby, a także
zajmować statki piratów lub rozbójników);
– wsparcie innych misji, np. NATO (Ocean Shield), koalicja CTF 150 czy AMISOM (UA)
– koordynacja z misjami UE: EUCAP NESTOR i EUTM Somalia
Czas trwania: 8 grudnia 2008 r. – obecnie
Obszar działania: do 500 mil morskich od wybrzeży Somalii i krajów sąsiadujących
– Kwatera główna: Northwood w Wielkiej Brytanii
Uczestnicy: 22 PC (w tym Polska, ale bez sił wojskowych) + 6 PT (UKR, NOR, SERB)

EUNAVFOR ATALANTA

Źródło: Center for International Maritime Security, http://cimsec.org/european-answers-for-african-questions/31545.

EUNAVFOR ATALANTA
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Źródło: strona internetowa EUNAVFOR Atalanta, http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/.
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EUTM SOMALIA
European Union Training Mission w Somalii
– Przykład wojskowej misji treningowej (szkoleniowej)
Komponent pakietu somalijskiego
– EUCAP NESTOR/Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, EUTM,
Geneza:
– Upadek struktur wojskowych państwa somalijskiego
– Wzrost piractwa i przestępczości w Rogu Afryki
Cele:
– Szkolenie wojskowe sił bezpieczeństwa Somalii (początkowo w Ugandzie, obecnie w
Mogadiszu)
– Doradzanie Ministerstwu Obrony oraz Sztabowi Generalnemu Somalii w sprawach
wojskowych
– Współpraca z ONZ (UNSOM), USA, UA (AMISOM) i Ugandą w zakresie budowy sił
wojskowych Somalii
Czas trwania: 10 kwietnia 2010 r. – obecnie
Uczestnicy: 11 PC (bez Polski) + Serbia
Źródło: https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2016/02_en/2016-02-17-eutm-somalia_en.html.

EUNAVFOR MED SOPHIA
European Union Naval Force Mediterranean
– zwana też Operacją SOPHIA
Geneza:
– wojna domowa w Libii
– Kryzys migracyjny i humanitarny na Morzu Śródziemnym
– Przemyt imigrantów i handel ludźmi
– Nielegalny handel bronią i embargo RB ONZ (rezolucja nr 1970 z 2011 r.) na
dostawy broni do Libii
Czas trwania: 22 czerwca 2015 r. – obecnie

Obszar działania: południowy rejon centralnej części Morza Śródziemnego
– Kwatera główna mieści się w Rzymie
Uczestnicy: 25 PC, w tym Polska (1 oficer, bez sprzętu)

EUNAVFOR MED SOPHIA

Źródło: Newsletter for the European Union, http://www.newslettereuropean.eu/jumbo-council-successful-addressing-externalsolutions-migration-crisis/key-migration-routes-from-north-africa/.

EUNAVFOR MED SOPHIA

Źródło: strona internetowa EUNAVFOR MED SOPHIA, https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med/3790/eunavformed-operation-sophia_en.

EUNAVFOR MED SOPHIA
Cele misji:
– neutralizacja sieci przemytu i handlu ludźmi w rejonie południowo-centralnej części Morza
Śródziemnego poprzez rozpoznawanie, przejmowanie i unieszkodliwianie statków i
zasobów wykorzystywanych przez przemytników i handlarzy;
– ratowanie ludzi na morzu;
– zbieranie danych osobowych osób zabranych na pokład (w tym odciski palców) i
przekazywanie ich właściwym organom ścigania Unii i PC
– szkolenie libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej w zakresie walki z przemytem
i handlem ludźmi
– zapobieganie nielegalnemu handlowi bronią oraz pomoc we wdrażaniu embarga ONZ na
dostawy broni dla Libii
Fazy misji:
– I Faza (rozpoznawcza): wykrywanie i monitorowanie sieci migracyjnych poprzez zbieranie
informacji i patrolowanie na morzu;
– II Faza (operacyjna): przechwytywanie łodzi przemytników na pełnym morzu i wodach
terytorialnych - wejścia na pokład, przeszukania, zajęcia i zawrócenia statków używanych
do przemytu ludzi lub handlu ludźmi, lub gdy podejrzewa się takie ich użycie;
– III Faza (operacyjna): niszczenie łodzi przemytników, co do których zachodzi podejrzenie,
że są wykorzystywane do przemytu ludzi lub handlu ludźmi
– IV faza: wycofanie misji (lipiec 2017 r.)

EUNAVFOR MED SOPHIA

Źródło: https://www.bruxelles2.eu/2017/01/11/quel-est-le-bilan-de-loperation-sophia-eunavfor-med-jusqua-aujourdhui/.

EUNAVFOR MED SOPHIA

EUFOR ARTEMIS
Pierwsza misja wojskowa UE poza Europą
– Miejsce: DR Kongo
Geneza:
– 2003 r.: wybuch konfliktu w regionie Ituri, liczne masakry i łamanie praw człowieka
– Wycofanie się sił Ugandy z Ituri – spadek poziomu bezpieczeństwa
– Rezolucja RB ONZ nr 1493 z 2003 r. zezwalająca na użycie tymczasowych
wielonarodowych sił ratunkowych (IMEF) na czele z Francją (potem poszerzona do
operacji UE)
Cele:
– Zapewnienie bezpieczeństwa w Ituri
– Zabezpieczenie portu lotniczego w miejscowości Bunia
– Ochrona osób cywilnych oraz uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych w obozach
– Pomoc humanitarna
Czas trwania: 12 czerwca - 1 września 2003 r.
– Obowiązki przejęła potem misja ONZ MONUC
Uczestnicy: 14 PC (bez Polski) + 3PT (Kanada, Brazylia, RPA)

Operacja ARTEMIS

Źródło: http://www.operationspaix.net/5-dossier-du-rop-rdc-les-elections-de-tous-les-dangers.html.

EUFOR CZAD/RŚA
Geneza:
– Akty przemocy w Darfurze (Sudan) - misja ONZ/UA UNAMID w Darfurze
– Obawa przed ich rozprzestrzenieniem się na Czad i RŚA
– Rezolucja RB ONZ nr 1778 z 2007 r. - ustanowienie misji MINURCAT w Czadzie i
RŚA; upoważnienie UE do rozmieszczenia swoich sił do momentu pełnego
uruchomienia tej misji
Cele:
– zwiększyć bezpieczeństwo osób cywilnych, w tym uchodźców i przesiedleńców
wewnętrznych;
– ułatwić i zabezpieczać udzielanie pomocy humanitarnej
– ochrona pracowników misji ONZ /UA
Czas trwania: 15 marca 2008 r – 15 marca 2009 r.
– Kwatera główna w Mont Velerien we Francji
– Po zakończeniu obowiązki EUFOR przejęła misja MINURCAT
Uczestnicy: 23 PC (w tym Polska) + 3PT (Rosja, Albania i Chorwacja)
– Polska: 400 żołnierzy (trzecia siła po Francji i Irlandii)

EUFOR CZAD/RŚA

Inne misje wojskowe
• EUFOR RD Kongo
– Okres: 2006 r.
– Zabezpieczenie wyborów z 2006 r., ochrona misji ONZ
MONUC, ochrona cywili i lotniska w Kinszasie,
przygotowanie ewentualnej ewakuacji

• EUFOR RCA
– Okres: 2014-2015
– Przyczyną wojna domowa w RŚA
– Ochrona stolicy Bangui, stabilizacja pokoju
– Kontynuowana w ramach EUMAM i EUTM RCA
• EUMAM RCA/EUTM RCA
– Miejsce: Republika Środkowoafrykańska
– Okres: 2015-obecnie
– Szkolenie sił zbrojnych, budowa sektora bezpieczeństwa,
wsparcie misji ONZ MINUSCA

Inne misje wojskowe
• EUFOR CONCORDIA
– Pierwsza misja wojskowa UE w 2003 r. w Macedonii
– Realizacja postanowień z Ochrydy, zapewnienie pokoju
– Zastąpiona przez EUPOL Proxima, a potem EUPAT

• EUTM Mali
– Okres: 2013-obecnie
– szkolenia wojskowe sił zbrojnych Mali w celu walki z
terroryzmem i zapewnienie integralności terytorialnej
– Koordynacja z EUCAP Sahel Mali
• EUFOR Czad/RCA
– Miejsce: Czad i Republika Środkowoafrykańska
– Okres: 2008-2009
– Ochrona osób cywilnych i uchodźców, zabezpieczenie
pomocy humanitarnej, ochrona misji ONZ MINURCAT

