
	 Misja w Liberii powstała z konieczności zapewnienia stabilizacji całego regionu 

zachodniej Afryki. Do czasu wejścia jednostek ONZ, działały tam siły zbrojne ECOWAS 

Economic Community of West African States, które od kilku lat nie były w stanie pokonać 

zwaśnionych stron i same uwikłały się w ten konflikt, nie będąc w stanie zneutralizować 

żadnej ze stron.  

Należy także nadmienić, że była to druga misja, która zastępowała znacznie skromniejszą 

powstałą w dniu 22 września 1993 roku, UNOMIL United Nations Observer Mission in 

Liberia na mocy rezolucji nr 866 Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

W dniu 01 sierpnia 2003 roku, podczas swojego 4803 spotkania, Rada Bezpieczeństwa 

ONZ wydała rezolucję nr 1497, która zakładała: 

• najpóźniej do 1 października 2003 roku powstaną międzynarodowe siły stabilizacyjne 

w Liberii,1 

• wypełnianie przez strony walczące w Liberii postanowień zawieszenia broni z 17 

czerwca 2003 roku, 

• zgodę stron walczących na bezpieczne opuszczenie kraju przez Charlesa Taylora 

• współpracę wszystkich partii z komisją monitorującą oraz komisją weryfikacyjną, 

Rada Bezpieczeństwa ONZ działała w tym przypadku w oparciu o rozdział VII Karty 

Narodów Zjednoczonych, 

Zgodnie z przewidywaniami United Nations Mission in Liberia (UNMIL) przejął 

wszystkie zadania i obowiązki od ECOWAS w dniu 1 października 2003 roku. Wygaszony 

został też mandat UNOL, a jego zadania przejęła również nowoutworzona misja.2 

Sekretarz generalny ONZ zarekomendował radzie, aby ta działała na podstawie 

Rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych. Zatwierdził on wysłanie 15000 żołnierzy w 

tym 250 obserwatorów wojskowych, 160 oficerów sztabowych. 875 funkcjonariuszy Policji 

oraz pięć jednostek zwartych policji (Formed Police Unit) po 120 funkcjonariuszy każdy, 

oraz znaczny komponent cywilny.3 

 Sekretarz Generalny postanowił, że United Nations Mission in Liberia (UNMIL) 

będzie operacją wielowymiarową, w której skład wejdą komponenty odpowiedzialne za: 

• politykę; 

• wojsko; 

• policję; 
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• sądownictwo; 

• sprawy wewnętrzne; 

• prawa człowieka; 

• sprawy równouprawnienia kobiet i mężczyzn; 

• opiekę nad dziećmi; 

• demobilizację i reintegrację ze społeczeństwem weteranów; 

• informacji publicznej; 

• wybory (w trakcie kampanii oraz podczas wyborów);4 

Stworzono mechanizm koordynujący powyższe komponenty wraz z pomocą humanitarną 

i rozwojem lokalnych społeczności. 

Z założenia UNMIL miał współpracować z ECOWAS oraz Unią Afrykańską w celu 

udzielenia odpowiedzi ONZ na wiele problemów subregionu. UNMIL miał również 

współpracować z pozostałymi misjami: United Nations Mission in Sierra Leone  

(UNAMSIL), the United Nations Operation in Côte d'Ivoire  (UNOCI) i the United Nations 

Office for West Africa  (UNOWA). 

Szefem misji będzie Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego (SRSG), który 

posiada władzę nad całą misją. Wspomagać go w pracy będzie starszy zespół doradczy oraz: 

• dwóch zastępców; 

• dowódca sił zbrojnych w randze generała – porucznika; 

• komisarz Policji – dowódca sił Policji; 

Starszy doradca ds. równouprawnienia wraz ze swoim zespołem został częścią biura 

SRSG. Podobnie doradca ds. HIV/AIDS mający za zadanie zapobieganie rozprzestrzeniania 

się HIV pomiędzy pracownikami misji i miejscową ludnością. 

Sekretarz Generalny zaproponował aby mandat misji opierał się na:  

• wsparciu Tymczasowego Rządu Liberii oraz pozostałych partii politycznych w 

efektywnym i długofalowym wprowadzeniu pokoju; 

• monitorowaniu przestrzegania zawieszenia broni z 17 czerwca 2003 roku; 

• pomoc dla Tymczasowego Rządu w objęciu swoją władzą całego terytorium Liberii; 

• zapewnienie bezpieczeństwa w kluczowych dla kraju obiektach: 

- portach morskich; 

- lotniskach; 

- innych ważnych instalacjach; 

																																																								
4 the Secretary-General report 11 September (S/2003/875)	



• zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania personelowi ONZ; 

• zapewnienie swobody przemieszczania się ludzi, pomocy humanitarnej i towarów; 

• wsparcie bezpiecznego powrotu uchodźców; 

• ochrona ludności cywilnej przed bezprawną przemocą; 

Siły zbrojne ONZ oraz Policja (UNPOL) wspierają, doradzają oraz instruują Policję 

Liberyjską Liberian National Police (LNP) i inne agencje zajmujące się walką z 

przestępczością a także na podobnych zasadach z Prokuraturą oraz Sądami zajmującymi się 

sprawami kryminalnymi. 

Misja miała za zadanie również wsparcie Rządu Tymczasowego we wdrożeniu programu 

rozbrojenia, demobilizacji oraz powrotu do społeczności przez weteranów. UNMIL zajął się 

magazynowaniem oddanej broni, amunicji oraz jej niszczeniem 

Kolejnym, oraz najważniejszym zadaniem, jakie postawił przed Misją Sekretarz 

Generalny było wsparcie Rządu Tymczasowego w przeprowadzeniu wyborów oraz ich 

nadzór na wszystkich szczeblach i monitorowanie punktów wyborczych w całej Liberii. 

Następnym przedsięwzięciem, równie ważnym było monitorowanie przez pracowników 

misji oraz raportowanie o przestrzeganiu podstawowych praw człowieka a także, 

przeprowadzanie wszelakich szkoleń z zakresu ich przestrzegania oraz budowania 

świadomości ich istnienia w szeroko rozumianej opinii publicznej. Te działania połączone 

były również z pracą na rzecz ochrony nieletnich oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn  

Ostatnią kwestią, na rzecz społeczności Liberyjskiej, było wsparcie w utworzeniu i 

utrzymaniu działania komisji pojednawczej. 

W sferze międzynarodowej UNMIL miał współpracować z ECOWAS oraz Unią 

Afrykańską w sprawach dotyczących sfery politycznej, jak i bezpieczeństwa.5 

W ramach UNMIL służbę pełniło w dwunastomiesięcznych rotacjach po trzech 

funkcjonariuszy Policji z różnych pionów i szczebli hierarchii służbowej. Było ich około 38 

łącznie, część pełniło służbę w dwóch a nawet trzech rotacjach, zdarzały się też przypadki 

wydłużenia rotacji o sześć miesięcy. Pracowali oni zarówno na podstawowych stanowiskach 

jak i dowodzili niektórymi komórkami organizacyjnymi. W ostatnim okresie była to jedyna 

misja pod auspicjami ONZ, w której brali udział polscy Policjanci. 

Służba ta była dość trudna z uwagi na panujący klimat i odmienność kulturową zarówno 

większości kontyngentów jak i społeczności lokalnej. 
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Na szczególną uwagę i wspomnienie zasługuje kol. podinsp. Bogdan Laskowski-dowódca 

pierwszego kontyngentu, który 6 stycznia 2005 roku w następstwie ciężkiej odmiany malarii, 

zmarł w Monrovii-stolicy Liberii na kilka dni przed powrotem do Polski. 

 

	


