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Celem rozprawy jest zbadanie zjawiska ideologizacji polityki zagranicznej Argentyny
w czasie dyktatury wojskowej 1976-1983, określanej mianem Procesu Reorganizacji
Narodowej. Cechą charakterystyczną Procesu Reorganizacji Narodowej była dominacja sił
zbrojnych na wszystkich szczeblach władzy, jak również ideologizacja polityki państwowej.
Generałowie którzy objęli rządy w 1976 r., podobnie jak cała argentyńska elita władzy tego
okresu, byli ludźmi o niezwykle silnej identyfikacji ideologicznej. Wyznawaną przez nich
ideologię określono w niniejszej rozprawie mianem pragmatycznego nacjonalizmu. To naród
stanowił bowiem dla wojskowych główny punkt odniesienia, a podejmowane przez nich
działania nakierowane były na jasno sformułowany cel, jakim było wzmocnienie
argentyńskiego organizmu narodowego. Ideologia pozwalała wojskowym uzasadnić zmiany
jakich dokonywali w państwie, co było odpowiedzią na polityczne, społeczne i gospodarcze
problemy wynikające ze słabości poprzednich rządów. Podejście takie miało ogromny wpływ
nie tylko na politykę krajową, ale również na politykę zagraniczną. Wpływ pragmatycznego
nacjonalizmu na zewnętrzne działania Argentyny obecny był więc na kilku płaszczyznach:
personalnym,
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z mechanizmami kreowania polityki zagranicznej, oraz praktyki politycznej, odnoszącej się
do działań w tradycyjnie utrwalonych kręgach argentyńskiej aktywności międzynarodowej.
Główną hipotezą badawczą postawioną w rozprawie jest stwierdzenie, że argentyńska
polityka zagraniczna okresu dyktatury wojskowej 1976-1983 determinowana była przez
ideologię pragmatycznego nacjonalizmu.
Na poziomie teoretycznym, praca opiera się na podejściu strukturalno-funkcjonalnym
Gabriela Almonda i Binghama Powella. Badanie polityki zagranicznej w niniejszej rozprawie
przeprowadzone zostało natomiast z punktu widzenia czynników z poziomu krajowego,
skupiając się na procesie decyzyjnym zachodzącym w systemie politycznym.
Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówione zostały
kwestie

teoretyczno-metodologiczne.
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ideologicznemu Procesu Reorganizacji Narodowej – ideologii pragmatycznego nacjonalizmu.
W rozdziale trzecim analizie poddana została specyfika samych argentyńskich rządów
wojskowych 1976-1983. W kolejnych trzech rozdziałach, tworzącymi zasadniczą część

rozprawy, przedstawiono najważniejsze decyzje podjęte w obszarze polityki zagranicznej
w okresie Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983. Analiza podzielona została na trzy
zasadnicze części, odzwierciedlające odpowiadające poszczególnym rozdziałom: płaszczyznę
polityczno-dyplomatyczną, płaszczyznę militarną i płaszczyznę ekonomiczną.
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