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Wstęp

Afryka u progu XXI wieku jest fascynującym obiektem badawczym. Dekada
lat 90. przyniosła kres zimnej wojny i ostatecznie zamknęła rozdział dekoloni-
zacji, którego symboliczną datę wyznaczył upadek apartheidu w RPA w 1994 r.
Afryka wkraczała w trzecie milenium w nowym porządku geopolitycznym,
gdzie podział na pierwszy, drugi i trzeci świat był coraz mniej ostry i powoli tra-
cił na aktualności. Lata 90. oznaczały również dla tego kontynentu czas istot-
nych przemian politycznych. Proces demokratyzacji zaczął ogarniać kolejne
kraje. Dyktatury i reżimy autorytarne, będące dotychczas wizytówką Afryki,
z wolna przechodziły do historii, ustępując miejsca wielopartyjnym ustrojom,
w których jednostki cieszyły się większymi prawami i swobodami. Wprawdzie
w wielu zakątkach kontynentu demokracja miała charakter fasadowy, wciąż wy-
buchały wojny i dokonywane były czystki etniczne, a pojedynczy dyktatorzy nie
przestawali trzymać się kurczowo władzy, to jednak Rubikon został przekro-
czony. Mroczne karty historii Afryki, na których zapisali się Idi Amin, Jean-
Bédel Bokassa, Mobutu Sese Seko czy Haile Mariam Mengistu, zostały za-
mknięte – jak się wydaje – raz na zawsze. 

Mimo pozornego kroku w przód, jaki Afryka w sensie politycznym wykona-
ła w latach 90., w kategoriach ekonomicznych stanęła ona w miejscu. „Straco-
na dekada rozwoju” – jak nazwano lata 80. – miała się okazać prologiem do
kryzysu lat 90. W tym trudnym okresie państwa afrykańskie zostały osamotnio-
ne przez zachodnich polityków, którzy byli zajęci rozwiązywaniem swoich pro-
blemów i uzdrawianiem własnych gospodarek. Również opina publiczna i me-
dia na Zachodzie gwałtownie zmieniły obiekt zainteresowania. Tematem prze-
wodnim stały się przemiany polityczno-gospodarcze w krajach byłego bloku
komunistycznego. Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej,
upadek ZSRR, wojna w Jugosławii, a potem seria kryzysów finansowo-waluto-
wych w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej zepchnęły problemy
Afryki na dalszy plan. Można było odnieść wrażenie, że świat przyzwyczaił się
do nich na tyle, że zaczął je traktować jak stały element afrykańskiego krajobra-
zu. Zapanowało tzw. zmęczenie pomocowe (aid fatigue) oznaczające dla Afry-
ki mniej wsparcia z zagranicy i mniej uwagi ze strony społeczności międzyna-
rodowej. 

Sytuacja zmieniła się wraz z nadejściem nowego tysiąclecia. W 2000 r. na
szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały przyjęte Milenijne Cele
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Rozwoju, które przebiły się do świadomości opinii publicznej z apelem o zwięk-
szenie wysiłków na rzecz międzynarodowej współpracy rozwojowej. Afryka
i problem ubóstwa ponownie zaczęły być traktowane z należytą uwagą. Istot-
nym przewartościowaniom uległy również otoczenie międzynarodowe i warun-
ki geopolityczne. Na arenę światową wkroczyli nowi gracze, a przede wszyst-
kim Chiny i Indie, które rzucając wyzwanie starym mocarstwom, podważyły
ich dotychczasowy prymat i zaproponowały własną wizję porządku międzyna-
rodowego. W efekcie tradycyjny, dwubiegunowy układ sił stał się anachronicz-
ny, a w jego miejsce zaczyna funkcjonować nowy ład, w którym kraje rozwija-
jące się nie mają ochoty dłużej występować wyłącznie w roli pariasa. Afryka zy-
skała nowych partnerów strategicznych i sponsorów, którzy w duchu doktryny
„nieaangażowania” rozpoczęli ekspansję gospodarczą na kontynencie. 

Jak współczesna Afryka odnajduje się w nowych realiach? Jej sytuacja eko-
nomiczna i polityczna jest tradycyjnie odmalowywana w czarnych barwach.
Słowa: kryzys, regres, katastrofa, zapóźnienie, zapaść dominują w napływają-
cych stamtąd relacjach. Jednak ze stricte ekonomicznego punktu widzenia ta-
kie określenia nie są już obecnie uprawnione w stosunku do wszystkich krajów.
Na przestrzeni ostatnich lat tempo wzrostu gospodarczego w wielu częściach
kontynentu było bezprecedensowe. W najkorzystniejszym położeniu znaleźli
się producenci surowców mineralnych, zwłaszcza ropy, której ceny w mijają-
cych latach charakteryzowały się nieprzerwanym wzrostem. Prognozy dla Afry-
ki pozostają generalnie biorąc optymistyczne. Nie oznacza to jednak, że wszy-
stkie kraje są skazane na rozwój. W wielu z nich trwają kryzysy humanitarne,
które uniemożliwiają rozwój. Konflikt w Darfurze, niestabilna sytuacja w So-
malii i Czadzie, kryzys powyborczy w Kenii czy agonia gospodarcza Zimbabwe
powodują, że owoce dobrej koniunktury nie dla wszystkich mogą się okazać
dostępne. Afryka zawdzięcza wzrost gospodarczy w dużej części popytowi na
surowce mineralne, który przejawiają azjatyckie giganty – Chiny i Indie. Z dru-
giej strony spowolnienie gospodarcze, jakie prognozuje się w odniesieniu do
Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w następstwie ostatniego kryzysu finanso-
wego, może oddziaływać na jej wzrost w przeciwnym kierunku. 

Głód surowcowy, jaki odczuwa obecnie Azja, jest dla wielu państw Afryki
mieczem obosiecznym. Wysoki popyt winduje ceny towarów importowanych,
generując dodatkowe koszty. Dotyczy to również żywności, której produkcja
światowa nie nadąża za popytem. W tym kontekście zwraca uwagę wysoki
przyrost naturalny w Afryce, ekonomiści zaś odświeżają tezy Thomasa Mal-
thusa, który w XVIII w. pisał o pułapce ludnościowej. Afryka jest również co-
raz bardziej marginalizowana w światowym systemie handlu, do czego przy-
czyniły się m.in. długoletnie praktyki handlowe krajów wysoko rozwiniętych.
Chociaż bieżące wskaźniki makroekonomiczne napawają optymizmem, to jed-
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nocześnie zaciemniają wciąż niezwykle trudną sytuację mieszkańców konty-
nentu. Obecnie już na przykład wiadomo, iż osiągnięcie Milenijnych Celów
Rozwoju, zwłaszcza zmniejszenie liczby osób żyjących za 1 dolara dziennie,
staje się w Afryce zupełnie nierealne, z wyjątkiem krajów Maghrebu. W wielu
krajach służba zdrowia jest w zapaści, brakuje personelu medycznego, sprzętu,
leków. Brakuje też właściwej opieki medycznej, a dziesiątkujące Afrykanów,
zwłaszcza dzieci, AIDS i malaria powodują, że postęp w zakresie obniżania
wskaźników umieralności dzieci do lat 5 oraz matek jest minimalny. Problemy
systemu oświaty są równie poważne. Jedynie 13 krajów ma szansę w najbliż-
szych latach osiągnąć blisko 100% wskaźnik skolaryzacji na poziomie podsta-
wowym. W wielu innych, takich jak Burkina Faso czy Demokratyczna Republi-
ka Konga (DRK), wartość wskaźnika spadła poniżej 50%. 

Sytuacja polityczna w Afryce jest bardzo złożona. Z wyłączeniem kilku za-
palnych krajów, udało się jednak osiągnąć polityczną stabilizację i wprowadzić
ustrój, który pozwala obywatelom wybierać rządzących w wyborach powszech-
nych. Zasadniczo systemy polityczne w Afryce ewoluują niewątpliwie w kierun-
ku demokracji. Jednocześnie afrykańska demokracja zaprowadzona formalnie
jest daleka od zachodnich standardów. W wielu przypadkach jest to demokra-
cja fasadowa, ze słabą infrastrukturą instytucjonalną, gdzie wolność słowa po-
zostaje ograniczona, prasa nie ma pełnej swobody, a korupcja i łamanie zasad
praworządności są na porządku dziennym. Dla przykładu w rankingu Econo-
mist Intelligence Unit za 2007 r. aż 25 krajów afrykańskich jest w dalszym cią-
gu klasyfikowanych jako „autorytarne reżimy”, za to jedynie 6 (Benin, Botswa-
na, Lesoto, Mali, Namibia, Wyspy Zielonego Przylądka) uznaje się za kraje
częściowo demokratyczne (podobnie jak Polskę). Jedynie Mauritius może po-
chwalić się „pełną” demokracją. Za niewątpliwe osiągnięcie należy uznać fakt,
iż rządy coraz częściej uznają opozycję i prowadzą z nią swoisty dialog, choć
ten potrafi przerodzić się w brutalną konfrontację w użyciem siły (np. w Kenii).
Afrykańska polityka w dalszym ciągu nie pozostaje wolna od przemocy i łama-
nia praw człowieka. 

Afryka nie jest również wolna od konfliktów, choć współcześnie ich liczba
spada. Sytuacja wewnętrzna w większości krajów jest względnie stabilna. Do-
tyczy to także tych państw afrykańskich, których historia szczególnie silnie by-
ła naznaczona pasmem wojen (np. Angoli, Liberii, Mozambiku). Niestety,
w kilku częściach Afryki droga do normalności wydaje się długa i wyboista.
W tym kontekście w pierwszej kolejności należy wymienić DRK, Somalię i Su-
dan, na terenach których wciąż trwają działania zbrojne. Również w Czadzie,
Rwandzie i Ugandzie walki nieustannie przeplatają się z okresami pokoju i za-
wieszenia broni. Ostatnie lata pokazują także, że nawet w krajach uznawanych
za politycznie stabilne sytuacja wewnętrzna może niespodziewanie ulec zmia-
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nie i przerodzić się w konflikt etniczny (Kenia) lub wojnę domową (Wybrzeże
Kości Słoniowej). Punktem zapalnym tradycyjnie pozostaje Delta Nigru. Więk-
szą aktywność zbrojną w ostatnim czasie wykazują również ludy Tuaregów za-
mieszkujące południową i centralną Saharę oraz organizacje terrorystyczne
działające w krajach Maghrebu (Maroku i Algierii). 

Prezentowany tom 2 jest podzielony na pięć działów tematycznych. Pierw-
sza część opracowania ma charakter retrospektywny i zawiera polityczne oraz
religijne karty historii Afryki. Druga część jest poświęcona afrykańskim konflik-
tom, problemowi uchodźstwa oraz wybranym zagadnieniom z zakresu ekolo-
gii i edukacji. Procesy integracyjne wewnątrz kontynentu oraz z udziałem oto-
czenia zewnętrznego stanowią przedmiot trzeciej części książki. Na czwartą
część składają się teksty podejmujące tematykę szeroko rozumianych relacji
polsko-afrykańskich oraz obecności Polaków na ziemi afrykańskiej. W ostat-
niej, piątej części autorzy próbują spojrzeć na najbliższą i bardziej odległą
przyszłość kontynentu afrykańskiego przez pryzmat współczesnych wyzwań. 

Pierwszy dział tematyczny, poświęcony kartom historii Afryki, rozpoczyna
tekst Roberta Piętka, który z kronikarską precyzją przedstawia dzieje zakonu
kapucynów na ziemiach XVII-wiecznego Konga. Na podstawie źródeł histo-
rycznych autor dowodzi, iż obecność kapucynów miała przede wszystkim zna-
czenie polityczne. Zakonnicy odegrali doniosłą rolę w organizacji i moderniza-
cji państwa kongijskiego w okresie panowania Garcii II oraz aktywnie uczest-
niczyli w kształtowaniu stosunków dyplomatycznych z Europą, w szczególno-
ści ze Stolicą Apostolską i Hiszpanią. 

Trzy kolejne teksty przenoszą nas do Afryki Wschodniej. W pierwszym z nich
Marek Pawełczak analizuje zjawisko zbiegów i patronatu politycznego w stre-
fie wpływów Sułtanatu Zanzibarskiego w XIX w. Najgroźniejszym rodzajem
zbiegów dla porządku politycznego byli niewolnicy (watoro), którzy zostali
zmuszeni do życia poza tradycyjnymi wspólnotami oraz poza kontrolą pań-
stwa. Dostawali się oni często pod protektorat władców wybrzeża. Mimo de-
stabilizującej siły, jaką się im przypisuje, watoro przedstawiali dla władców du-
żą wartość – byli zagospodarowywani jako siła robocza i stanowili zaplecze mi-
litarne. 

Kolejny tekst autorstwa Natalii Ćwik omawia genezę, typologię i charakte-
rystykę antykolonialnych ruchów religijnych w Afryce Wschodniej w pierwszej
fazie kolonizacji (okres przed II wojną światową). Wymierzone w europejską
dominację ruchy stanowiły rodzaj społecznego protestu i oporu – czynnego
i biernego – przeciwko kolonizatorom. Analiza ruchów religijnych została prze-
prowadzona na przykładzie powstań, jakie na początku XX w. wybuchły w dzi-
siejszej Kenii (kult Mumbo), Tanzanii (powstanie Maji Maji) oraz Ugandzie
(kult Nyabingi). 
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Część pierwszą zamyka tekst Urszuli Herbich na temat interakcji między
XIX-wiecznym władcą królestwa Bugandy, Kabaką Makubya Mutesa i spo-
łecznością kupców arabskich a zaciekle rywalizującymi ze sobą misjonarzami
protestanckimi i katolickimi przybyłymi w 1879 r. do rejonu Wielkich Jezior.
Dworskie intrygi, poczucie zagrożenia i atmosfera nieufności kreowana przez
Arabów sprawiły, że początkowo pozytywne nastawienie Mutesy do misjona-
rzy zaczęło z wolna słabnąć. Nie przeszkadzało mu to jednak zręcznie wyko-
rzystać obecności Europejczyków do własnych celów. Pełnili oni m.in. funkcje
urzędnicze na dworze, pozostawali również jego osobistymi medykami.  

Druga część książki jest poświęcona konfliktom, uchodźcom, edukacji i eko-
logii. Katarzyna Hryćko pisze o przyczynach i przebiegu konfliktu Północ – Po-
łudnie w Sudanie w okresie po uzyskaniu niepodległości w 1956 r. Autorka śle-
dzi rozwój konfliktu między muzułmańską Północą i chrześcijańsko-animi-
stycznym Południem oraz opisuje kolejne, coraz bardziej dramatyczne odsłony
sudańskiej wojny domowej, aż do rokowań pokojowych w 2005 r. W tekście
ukazuje również dodatkowy kontekst ekonomiczny konfliktu (dostęp do złóż
naftowych) oraz jego kompleksowość (m.in. rywalizujące i zwalczające się na-
wzajem grupy etniczne Dinka i Nuer). 

Drugi artykuł w tej części kontynuuje tematykę konfliktu sudańskiego i kie-
ruje naszą uwagę na problem społeczeństw refugialnych w świecie współcze-
snej wojny. Jacek Łapott na przykładzie ludu Nuba-Moro z południowego
Kordofanu w Sudanie pokazuje złożoność i różnorodność wyzwań, przed jaki-
mi stoją społeczności, które w wyniku działań wojennych zostały zmuszone do
opuszczenia swoich ojczystych stron. Wyzwania te dotyczą zarówno życia
w obozach dla uchodźców, będących źródłem dezintegracji i nowej stratyfika-
cji społecznej ludu Nuba-Moro, jak i ich powrotu na południe, gdzie warunki
życia zostały spetryfikowane na etapie sprzed 20 lat. 

Degefe Gemechu przedstawia kulisy etiopskiej interwencji zbrojnej w Soma-
lii, jaka miała miejsce w grudniu 2006 r. Zrozumienie przyczyn interwencji nie
jest możliwe bez dogłębnej analizy historii stosunków etiopsko-somalijskich,
które w okresie postkolonialnym niejednokrotnie były wystawione na próbę.
W opinii autora dzięki operacji militarnej w Somalii miano osiągnąć jednocze-
śnie kilka celów, przy czym deklarowana walka z terroryzmem stanowiła jedy-
nie rodzaj pretekstu. Jednym z ważniejszych motywów było osłabienie wpły-
wów regionalnych swojego największego wroga, Erytrei, innym – chęć przypo-
dobania się Stanom Zjednoczonym i podmurowania statusu najważniejszego
sojusznika w tej części Afryki. 

Adam Rybiński przenosi nas do centralnej i południowej Sahary, barwnie
opisując życie i kulturę jednych z najbardziej intrygujących jej mieszkańców,
Tuaregów. Mimo wspólnej przestrzeni językowej i kulturowej, Tuaregom nigdy
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nie udało się zjednoczyć (nawet wobec wspólnych wrogów), ani utworzyć
wspólnego organizmu państwowego. Historia Tuaregów rozdartych między
państwa Afryki Zachodniej i Maghrebu to historia ludu odważnego i dumne-
go, którego losy są naznaczone ciągłą walką o wolność i tożsamość. 

Dwa kolejne artykuły podejmują tematykę uchodźstwa. Maciej Ząbek pre-
zentuje problem uchodźstwa wewnętrznego w Sudanie. Liczbę imigrantów we-
wnętrznych w tym kraju szacuje się na 4 mln, z czego połowa zamieszkuje aglo-
merację tzw. wielkiego Chartumu, głównie w nielegalnych slumsach. Autor
uwypukla zjawisko migracji wahadłowej, które polega na przemieszczaniu się
uchodźców między opuszczonymi przez siebie wioskami w Górach Nuba,
gdzie wykonują prace na roli i zbierają plony, a obozami pod Chartumem,
które gwarantują im bezpieczeństwo, ułatwiają znalezienie dorywczej pracy,
zapewniają opiekę medyczną, edukację dla dzieci oraz pomoc żywnościową.
Wyjaśnieniem tego swoistego „życia na huśtawce” jest dysonans między poli-
tyką rządu, która koncentruje się na inwestycjach w stolicy, zaniedbując pro-
wincję a polityką instytucji powołanych do rozwiązywania problemów uchodź-
ców wewnętrznych. 

O wpływie obozów dla uchodźców na środowisko przyrodnicze pisze Jerzy
Gilarowski. Autor w swoim artykule omawia nowe zagrożenie dla ekosystemu,
jakim we współczesnej Afryce są konflikty zbrojne oraz wynikające z nich
uchodźstwo cywilne. Problem dotyczy w szczególności rejonu Wielkich Jezior,
gdzie w połowie lat 90. XX w. w obozach przebywało ok. 3 mln osób. Mimo ist-
niejących instrumentów prawa międzynarodowego, które mają na celu ochronę
środowiska naturalnego w czasie konfliktów, działania zbrojne i fale uchodźców
stanowią dla afrykańskiej fauny i flory coraz poważniejsze zagrożenie. 

Kazimierz Gergont podejmuje problem edukacji w Ghanie w istniejącym
porządku prawnym, w świetle zapisów konstytucyjnych zawartych w ustawach
zasadniczych z lat 1969, 1979 oraz 1992. System edukacji w Ghanie od lat bo-
ryka się z licznymi problemami. Najpoważniejszym z nich jest brak homoge-
niczności. Wynika to w dużej mierze z pluralizmu religijnego społeczeństwa
ghańskiego, a w konsekwencji z funkcjonowania obok siebie licznych jednostek
wyznaniowych, które zaangażowane są w proces nauczania. Inny problem to
finansowanie kadry pedagogicznej i jej kształcenia oraz brak materiałów peda-
gogicznych. 

Pytanie „czy obszary chronione są naprawdę chronione” stawia w tytule
swojego tekstu Anna Dudek. Autorka argumentuje, iż wiele parków narodowych
w Afryce jest eksploatowanych przez człowieka. Wypas zwierząt domowych, po-
zyskiwanie drewna, polowania, osiedlanie się, zbieractwo określonych produk-
tów, a przede wszystkim wydobywanie surowców mineralnych prowadzą do
stopniowego zubożenia ekosystemów na kontynencie afrykańskim. Świadczy
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o tym spadek liczebności wielu zwierząt żyjących na obszarach chronionych. Za
interesujący należy uznać fakt, iż populacje zwierząt na tych obszarach zmniej-
szają się niezależnie od tego, czy zamieszkują je ludzie, czy też nie. 

Kolejna, trzecia część książki jest poświęcona integracji i interakcjom
państw afrykańskich z otoczeniem międzynarodowym. Otwiera ją tekst Wiesła-
wa Lizaka, który rzuca światło na genezę powstania Unii Afrykańskiej. Droga
do integracji państw Afryki wiodła poprzez Organizację Jedności Afrykańskiej,
która była mechanizmem instytucjonalnej współpracy na kontynencie przez
większość okresu postkolonialnego. Jej następczyni, Unia Afrykańska, zrodziła
się jako wypadkowa wielu procesów i okoliczności ujawniających się na pozio-
mie regionalnym i globalnym, do których bez wątpienia należy zaliczyć koniec
zimnej wojny, rosnącą marginalizację Afryki na arenie światowej i ostateczne
zamknięcie rozdziału dekolonizacji. 

Kamil Zajączkowski nakreśla problematykę i perspektywy rozwoju wzajem-
nych stosunków krajów afrykańskich położonych na południe od Sahary i Unii
Europejskiej u progu XXI w. Stosunki te są rekonstruowane przez pryzmat wy-
zwań, jakie współczesnej UE stawia Afryka. Należą do nich problem nielegal-
nej imigracji, wzrost zorganizowanej przestępczości i międzynarodowego ter-
roryzmu, kwestia zadłużenia państw afrykańskich, jak również ekspansja go-
spodarcza ChRL na kontynencie afrykańskim. Nowa sytuacja na poziomie glo-
balnym oraz wciąż nierozwiązane problemy, które stanowią balast we wzajem-
nych relacjach, narzucają konieczność wypracowania bardziej skutecznych me-
chanizmów instytucjonalnej współpracy.  

Na temat gospodarczego wymiaru integracji państw afrykańskich z global-
nym rynkiem piszą Dominika Malchar i Konrad Czernichowski, którzy analizu-
ją wpływ reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej na kondy-
cję gospodarczą Afryki. Kolejno przedstawiają genezę, ewolucję oraz przyszłość
WPR. Wiele instrumentów WPR, których pierwotnym celem było zapewnienie
rozwoju i podniesienie konkurencyjności rolnictwa Wspólnot Europejskich, blo-
kuje rozwój gospodarek afrykańskich. I choć polityka rolna w krajach rozwinię-
tych jest obecnie przedmiotem liberalizacji, to jednak tempo, w jakim postępują
reformy, pozostawia wiele do życzenia. Autorzy zwracają również uwagę na in-
ne problemy: potencjalnie negatywne konsekwencje liberalizacji rolnictwa
w krótkim okresie oraz problem instrumentów pozataryfowych (np. normy sa-
nitarne i weterynaryjne) wprowadzanych w miejsce dotychczasowych regulacji.

Dominik Kopiński pisze o innym istotnym wyzwaniu stojącym przed współ-
czesną Afryką, a mianowicie o ekspansji gospodarczej Chin. Rosnące zaanga-
żowanie Państwa Środka na kontynencie afrykańskim przejawia się równocze-
śnie na kilku płaszczyznach: wymianie towarowej, inwestycjach zagranicznych,
pomocy rozwojowej, pożyczkach i kredytach oraz umorzeniu długów. Autor
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dowodzi, że mimo wielu pozornych zalet chińsko-afrykańskiej współpracy,
w dłuższym okresie rozkład korzyści może być asymetryczny. To, co przedsta-
wia się jako szansę, może się okazać szkodliwe dla zrównoważonego rozwoju
państw afrykańskich, to zaś, co nazywa się partnerstwem i współpracą, wydaje
się wyczerpywać znamiona układu neokolonialnego. W tekście identyfikuje się
trzy pola zagrożenia dla rozwoju Afryki: rosnące uzależnienie od surowców
mineralnych, zalewanie rynków lokalnych chińskim importem oraz osłabianie
państwa i instytucji afrykańskich.  

O znaczeniu Afryki Subsaharyjskiej w indyjskim porządku międzynarodo-
wym w pozimnowojennej rzeczywistości pisze Jakub Zajączkowski. Wspólnym
mianownikiem relacji indyjsko-afrykańskich w różnych okresach była koncep-
cja „nieangażowania”. W latach 90. w obliczu przewartościowania w świato-
wym układzie sił oraz zmiany uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, po-
lityka New Delhi wobec krajów Afryki została poddana redefinicji. Afrykę zali-
czono do „najbliższego sąsiedztwa” Indii, dynamicznie rozwijano współpracę
z państwami afrykańskimi, kładąc szczególny nacisk na jej wymiar gospodar-
czy. Nastąpiła istotna pragmatyzacja stosunków indyjsko-afrykańskich. 

Czwarta część książki dotyczy wybranych aspektów relacji polsko-afrykań-
skich oraz polskich „śladów” na kontynencie afrykańskim. Edward Jaremczuk
pisze o obecności polskich żołnierzy w Demokratycznej Republice Konga
w kontekście walki o przywództwo polityczne w tym kraju. DRK po latach wy-
niszczającej dyktatury Mobutu Sese Seko, wciąż targane licznymi konfliktami
wewnętrznymi i wojnami z państwami ościennymi, trwa w stanie ekonomicznej
i społecznej agonii. Po śmierci Laurenta Kabili i przejęcia władzy przez jego sy-
na, Josepha, pojawiła się nadzieja na stabilizację. Ważną rolę w przywróceniu
normalności w DRK odgrywają siły pokojowe, w tym wysoko oceniany Polski
Kontyngent Wojskowy. 

Losy i współczesny obraz diaspory polskiej w RPA przedstawia Arkadiusz
Żukowski. Największa i najtrwalsza społeczność polska w całej Afryce liczy
8–12 tys. osób i funkcjonuje zasadniczo w obrębie dwóch ośrodków miejskich
– Johannesburga i Kapsztadu. Przedstawiciele diaspory polskiej cieszą się wy-
sokim statusem społecznym w RPA. Wykonują prestiżowe zawody, osiągają
sukcesy materialne; relatywnie dużą aktywność zawodową wykazują kobiety.
Przemiany wewnętrzne w RPA spowodowały, iż wiele organizacji polonijnych
przeżywa okres stagnacji. Istotną rolę w kultywowaniu tradycji, kultury i języ-
ka polskiego odgrywają Kościół katolicki oraz kontakty z ojczyzną. 

Ryszard Jankiewicz, polski chirurg pracujący na stałe w Tanzanii, dzieli się
refleksjami ze swojego pobytu w Afryce. Specyfika mieszkańców Tanzanii oraz
ich stosunek do białych odbiegają od stereotypów Afrykanów oraz Afryki kre-
owanych i utrwalanych przez polskie media. W opinii autora mimo przepaści
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technicznej i różnic cywilizacyjnych między krajami zachodnimi a Tanzanią,
mieszkańcy tego kraju „górują” nad Europejczykami „kulturą bycia”. Autor
zwraca uwagę na liczne problemy służby zdrowia w Tanzanii. Cierpi ona na
chroniczne niedofinansowanie oraz brak kadry medycznej (każdego roku szko-
ły medyczne opuszcza tylko 250 absolwentów). Praca chirurga w Afryce niesie
ze sobą wiele wyzwań, lecz dobrze wykonywana sprawia wielką satysfakcję.

Ostatnia, piąta część książki jest poświęcona przyszłości Afryki. Pytanie,
które powraca we wszystkich tekstach, to: czy i jak Afryka poradzi sobie z wy-
zwaniami jutra i jakie będzie jej miejsce w świecie XXI wieku. Jan Milewski kon-
centruje uwagę na najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed tym
kontynentem. Jednym z kluczowym problemów jest eksplozja demograficzna,
która według szacunków ONZ spowoduje, że w 2050 r. co piąty mieszkaniec
Ziemi będzie pochodził z Afryki. Konsekwencje wysokiego przyrostu natural-
nego będą ujawniały się w postaci takich zjawisk, jak: urbanizacja bez indu-
strializacji, wzrost zależności międzypokoleniowej, rosnące bezrobocie, proble-
my z finansowaniem edukacji, głód. Wbrew fatalistycznym prognozom los
Afryki nie jest jednak przypieczętowany. Leży w rękach obecnych i przyszłych
rządzących, a także społeczności międzynarodowej. 

Nad wizją „znordyzowanej” Afryki, czyli takiej, która pod względem jakości
życia upodabnia się do krajów Północy, zastanawia się Marcin Wojciech So-
larz. Wysoki rozwój nie może być dłużej utożsamiany z uprzemysłowieniem,
a jedynie z jakością życia. Wprawdzie wiele kryteriów wykorzystywanych do po-
miaru poziomu jakości życia, takich jak Human Development Index, może
świadczyć o istotnej poprawie w krajach afrykańskich, wątpliwe jest jednak, aby
w najbliższej przyszłości przepaść między Północą a Południem mogła być za-
sypana. Rodzi się pytanie, czy – i po spełnieniu jakich warunków – podział
świata na bogatą Północ i ubogie Południe jest do zaakceptowania, na ile moż-
na uznać go za stały element rzeczywistości, a na ile powinien budzić brak ak-
ceptacji i sprzeciw.

Rafał Wiśniewski pisze o Afryce w kontekście wyzwań teleinformatycznych.
Punktem wyjścia jest koncepcja „globalnej wioski” stworzona przez Marshalla
McLuhana. Czy w dobie rewolucji teleinformacyjnej Afryka jest częścią global-
nej wioski, czy też pozostaje na jej obrzeżach, a może jest zupełnie wykluczo-
na? Rewolucja owa niewątpliwie postępuje asymetrycznie. Razi przede wszyst-
kim nierówny dostęp do Internetu i innych środków przekazu różnych przed-
stawicieli społeczności globalnej. Afryka pozostaje jedynie odbiorcą informacji,
na którą monopol ma świat zachodni. Toteż przepływ informacji następuje za-
sadniczo w jednym kierunku. Dzięki rozwojowi rozwiązań teleinformacyjnych
istnieje jednakże szansa na włączenie mieszkańców Afryki w światowy obieg in-
formacji. 
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O rozwoju telemedycyny i korzyściach z jej zastosowania w Afryce pisze
Izabella Łęcka. Na kontynencie afrykańskim, gdzie dostęp do usług medycz-
nych jest drastycznie ograniczony, a system służby zdrowia cierpi na chronicz-
ne niedoinwestowanie, osiągnięcia telemedycyny mogą mieć nieocenioną war-
tość. Niektórzy pesymistycznie usposobieni eksperci uważają, że telemedycyna
w Afryce jest mrzonką, a to, czego naprawdę trzeba jej mieszkańcom, to: per-
sonel medyczny, narzędzia, sprzęt i leki. Fakty wydają się temu przeczyć. Ini-
cjatyw telemedycznych jest na kontynencie coraz więcej. W warunkach afrykań-
skich szczególnie dobrze sprawdzają się komunikacja personelu medycznego
za pomocą Internetu oraz przesyłanie danych tekstowych i obrazów w celach
diagnostycznych. 

Dominik Kopiński, Arkadiusz Żukowski
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Kapucyni w polityce władcy Konga 
Garcii II w latach 1645–1648

Panowanie Garcii II (1641–1661) przypadało na szczególny okres w dzie-
jach zarówno Konga i Angoli, jak i Europy. Wydarzenia na kontynencie euro-
pejskim miały znaczący wpływ na sytuację w Kongu. Rywalizacja holendersko-
iberyjska doprowadziła do utraty części zamorskich posiadłości portugalskich,
w tym w 1641 r. sąsiadującej z Kongiem koloni w Angoli, powstałej w 1575 r.,
którą Portugalczycy odzyskali dopiero w 1648 r. Dzięki temu Garcia mógł sku-
tecznie przełamać portugalski monopol na kontakty z Europą. Zajęcie Luandy
przez Holendrów nie tylko było dla Garcii okazją do nawiązania bardziej inten-
sywnych stosunków handlowych, ale także odsuwało zagrożenie uzależnienia
jego państwa od Europejczyków. Holendrzy w przeciwieństwie do Portugalczy-
ków nie wykazywali zainteresowania podporządkowaniem sobie miejscowych
ośrodków politycznych, ograniczając się głównie do handlu niewolnikami. Na
politykę holenderską miało wpływ to, iż nie udało im się całkowicie wyprzeć Po-
rtugalczyków, którzy zachowali swoją placówkę w Massangano. Garcia mimo
przyjaznych relacji z Holendrami pozostał przy katolicyzmie, chociaż przedsta-
wiciele holenderskiej Kompanii Indii Zachodnich starali się go nakłonić do
przejścia na kalwinizm. 

Władcy Konga swoje kontakty z Europejczykami starali się nie ograniczać
jedynie do Portugalii. Już wcześniej próbowali nawiązać bezpośrednie stosun-
ki z innymi państwami europejskimi, w tym przede wszystkim ze Stolicą Apo-
stolską. Alvaro VI – poprzednik Garcii panujący w latach 1636–1641 – wysto-
sował do papieża pismo z prośbą o przysłanie misjonarzy, które spotkało się
z pozytywnym odzewem1. W konsekwencji w 1640 r. Kongregacja Propagandy

1 Alvare VI au pape Urbain VIII, San Salvador, le 16 décembre 1639, [w:] L’ancien Congo
d’après les archives romaines (1518–1640), red. J. Cuvelier, L. Jadin, Akademie rogal des Scien-
ces Coloniales – Koninklijke Akademie voor Kolonialne Wetenschappen, Bruxelles 1954, dok.
nr 200, s. 503.
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Wiary (Sacra Congregatio de Propaganda Fide) powołała Prefekturę Apostol-
ską dla Konga, powierzając ją kapucynom. Pierwsza wyprawa nie doszła jed-
nak do skutku, gdyż zakonnicy zamierzający udać się do Konga dowiedzieli
się w Lizbonie o zajęciu Luandy przez Holendrów, którzy jako kalwini nie-
chętni byli temu, by w Kongu działali duchowni „papiści”. Mimo tych nie-
sprzyjających wydarzeń w 1644 r. z Hiszpanii wyruszyło 12 misjonarzy (Hi-
szpanów i Włochów). 25 maja 1645 r. dotarli oni do ujścia rzeki Kongo. Wy-
słanie kapucynów do Konga odbyło się pod patronatem króla Hiszpanii. Je-
go wsparcie dla misji nie wynikało wyłącznie z pobudek religijnych. Była to
bowiem okazja do dokonania rekonesansu – sprawdzenia możliwości han-
dlowych. Hiszpański statek, na którym przybyli zakonnicy, odpływał z Afryki
z ładunkiem niewolników. Za wysłaniem misji przemawiały też względy poli-
tyczne. Od 1581 r. Portugalia pozostawała w unii personalnej z Hiszpanią,
która została zerwana przez Portugalię w 1640 r. Hiszpania uznała niezależ-
ność Portugalii dopiero w 1668 r. Do tego czasu również Stolica Apostolska
uważała króla portugalskiego za uzurpatora. Przypuszczalnie dla monarchy
hiszpańskiego misja kapucynów była okazją do ocenienia szans na odzyska-
nie wpływów w posiadłościach portugalskich. Także po odzyskaniu przez
Portugalię posiadłości w Angoli Hiszpania nie zrezygnowała z prób ingerencji.
Garcia miał tego pełną świadomość. Starał się utrzymywać w miarę popraw-
ne stosunki z królem Hiszpanii. Podobnie czynił również jego największy ry-
wal – władca Soyo, byłej prowincji Konga leżącej u ujścia rzeki Kongo, która
uniezależniła się na początku XVII w. Z drugiej strony Garcia po 1648 r.
oskarżał władcę Soyo, jak też niektórych Portugalczyków, a nawet niekiedy
kapucynów o spiskowanie z Hiszpanią. W ten sposób próbował maskować
własną nielojalność oraz osłabiać pozycję nieprzychylnych mu postaci.
Świadczy to o pewnej orientacji monarchy kongijskiego w niuansach polityki
europejskiej.

Dla Garcii kontakty ze światem europejskim miały przede wszystkim zna-
czenie dla wzmocnienia jego pozycji w samym Kongu. Od końca XV w. panu-
jący w tym państwie oraz znaczna część elit politycznych była, przynajmniej
formalnie, katolicka. Garcia, podobnie jak jego poprzednicy, starał się wykorzy-
stać duchowieństwo katolickie do umocnienia swojego panowania i organiza-
cji państwowej. 

Przybycie kapucynów dawało Garcii szansę na stworzenie organizacji ko-
ścielnej obejmującej terytorium całego państwa. Giovanni Francesco da Roma
– członek pierwszej ekspedycji kapucynów – wspominał o trzech duchownych
przebywających w Sao Salvador w chwili przybycia tam kapucynów: kapelana
Garcii oraz dwóch portugalskich jezuitów, którzy znaleźli w Kongu schronienie
po zajęciu Luandy przez Holendrów. Oprócz nich był też jeden brat jezuita bez
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święceń. W stolicy państwa przebywało jeszcze kilku duchownych niewymie-
nionych przez niego z imienia2. Inni przybyli misjonarze stwierdzali w swoich
sprawozdaniach, iż w Kongu było wówczas 7–8 miejscowych duchownych oraz
2 portugalskich jezuitów3. Z informacji pochodzących z lat 50. XVII w. wynika,
iż w Sao Salvador kapituła katedralna liczyła 5 kanoników i 5 księży Mulatów
lub Murzynów. Na prowincji natomiast miało wówczas przebywać 3 probo-
szczów4. Podobnie było zapewne w momencie przybycia kapucynów.

W 1642 r. zmarł w Massangano Francisco de Soveral – biskup Luandy. Dla-
tego też nie można było wyświęcać nowych księży na miejscu5. Opanowanie
Luandy przez Holendrów utrudniło komunikację między Kongiem a Portuga-
lią, skąd mogliby przybywać księża. W takiej sytuacji zrozumiała była radość
Garcii z zawitania nowych duchownych, tym bardziej że byli to pierwsi księża,
którzy zostali wysłani do Konga z pominięciem Portugalii. Dla Garcii była to
okazja nie tylko do nawiązania bezpośrednich trwałych kontaktów ze Stolicą
Apostolską, ale także odtworzenia i rozwinięcia struktury kościelnej. W 1645 r.
nie mógł przewidzieć, że Portugalia odzyska Luandę. Niewielka liczba duchow-
nych w Kongu nie wynikała wyłącznie z istniejącej wówczas sytuacji politycz-
nej. Również w okresie poprzedzającym zajęcie Luandy przez Holendrów orga-
nizacja kościelna nie była zbyt rozbudowana i to nie tylko w Kongu, ale rów-
nież w portugalskiej Angoli. Biskupi Konga i Angoli w raportach wysyłanych do
Rzymu w I połowie XVII w. wskazywali na niedostatek księży. Według pisem-
nej relacji z wizyty ad limina6 biskupa Manuela Soaresa z 16 listopada 1619 r.
w São Salvador miało być 6–7 księży, a w prowincjach – 10 proboszczów7. Na-
tomiast według relacji z wizyty ad limina Francisco Soverala z 22 września

Kapucyni w polityce władcy Konga Garcii II w latach 1645–1648

2 Breve relation de la fondation de la mission des frères mineurs capucins du séraphique père
Saint Francois au royaume de Congo, et des particularités, coutumes et façons de vivre des ha-
bitants de ce royaume écrite et dédiée aux éminentissimes seigneurs cardineaux de la
Sacrée Congrégation de la Propagation de la foi par le père Jean-Francois de Rome (1648), red.
F. Bontinck, Nauwelaerts, Louvain–Paris 1964, s. 110–111.

3 Bonavetura d’Alessano à la Propagande, Pinda, le 4 juin 1645, [w:] L’ancien Congo et l’An-
gola, 1639–1655 d`après les archives romaines, portugaises, néerlandaises et espagnoles, red. L. Ja-
din, Institut Historique Belge de Rome, Bruxelles-Rome 1975 (dalej: ACA), dok. nr 288, s. 673;
Juan de Santiago aux Capucins de Castille, Pinda, le 11 juin 1645, [w:] ACA, dok. nr 292, s. 693.

4 L. Jadin, Le clergé séculier et les capucins du Congo et d’Angola aux XVIe et XVIIe siècles.
Conflit de Juridiction, 1700–1726, „Bulletin de l’Institut historique belge de Rome” 1964,
t. XXXVI, s. 212–215. 

5 Jego następca Antonio do Espirito Santo przybył do Luandy dopiero w połowie grudnia
1673 r. Wkrótce jednak zmarł. Kolejny biskup pojawił się w Luandzie dopiero w sierpniu 1676 r.
L. Jadin, op. cit., s. 225–226. 

6 Wizyty ad limina były w przypadku obu biskupów pisemnymi sprawozdaniami przesłany-
mi do Rzymu.

7 Rapport de l’évęque Manuel Baptista Soares sur son diocèse de Congo et Angola, Lisbon-
ne, le 16 novembre 1619, [w:] L’ancien Congo…, op. cit., dok. nr 112, s. 392–395.
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1640 r. w stolicy państwa było 12 duchownych, 9 czynnych kościołów (w tym
katedra), a w prowincjach 6 proboszczów8. W obydwu przypadkach biskupi
narzekali na brak księży chętnych do pracy duszpasterskiej w Kongu. Miało to
wynikać z niskich uposażeń zapewnianych przez władców portugalskich. Sytu-
acja Kościoła w Kongu w latach 1619–1640 nie uległa więc istotnym zmianom. 

Garcia dzięki wsparciu misjonarzy zamierzał rozbudować organizację ko-
ścielną na skalę nieporównywalną z okresem sprzed 1640 r. Liczba kapucynów
wysłanych do Konga była porównywalna do liczby księży będących w tym pań-
stwie w I połowie XVII w. Jednorazowe przybycie takiej grupy oraz zapowiedzi
pojawienia się kolejnych ekspedycji dawały nadzieję na stworzenie silnego i nie-
zależnego Kościoła. Prośby Garcii kierowane do Rzymu o przysłanie nowych
misjonarzy świadczą, iż traktował on Kościół jako ważny element organizacji
państwa. 

Władcy Konga zależało na stworzeniu rodzimej organizacji kościelnej, która
swoim zasięgiem objęłaby znaczną część terenów państwa, a nie tylko stolicę.
Do tego chciał wykorzystać przybyłych kapucynów. Na takie zamierzenia Gar-
cii wskazuje jego list napisany we wrześniu 1648 r., już po przyjściu odpowie-
dzi z Rzymu na jego prośby przekazane papieżowi przez Giovanni Francesco
da Roma9. W liście tym władca nakazywał naczelnikom opiekę nad kapucyna-
mi przebywającymi na ich terytoriach. Zalecał w nim również, by byli posłuszni
misjonarzom. Podkreślał jednocześnie, że Ojciec Święty przekazał mu pozdro-
wienia i nakazał troszczyć się o zbawienie poddanych. Garcia rozkazywał na-
czelnikom, by słuchali rad misjonarzy, gdyż ci mają na względzie wyłącznie do-
bro królestwa. Powinni też być dla nich hojni. Wymagał od naczelników porzu-
cenia konkubin, zakazywał używania fetyszy, korzystania z usług czarowników
i rzucania uroków. Nakazywał przestrzeganie przykazań, gdyż w innym przy-
padku mogą się spodziewać „Kary Boskiej”. Łamiącym zalecenia kapucynów
groził karą10. Deklaracja władcy została przekazana naczelnikom prowincji;
dostawali oni podobne pisma sporządzone przez kapucynów11. 

Kongijski władca zabiegał również o zgodę na zmianę zasad sukcesji tronu,
który do tej pory był elekcyjny. Chciał też, by papież zagroził ekskomuniką tym
wszystkim, którzy utrudnialiby sukcesję12. Władcę wybierano spośród potom-
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8 Visite ad limina par Francisco de Soveral, Loanda, le 22 septembre 1640, [w:] L’ancien
Congo…, op. cit., dok. nr 204, s. 507–509.

9 Listy podobnej treści już wcześniej otrzymywali misjonarze udający się poza stolicę.
10 Proclamation du roi Garcia II, São Salvador, le 19 septembre 1648, [w:] ACA, dok. nr 536,

s. 1073. 
11 Ordonnance de Manuel Afonso, duc de Bata, Banza Bata, le 16 novembre 1648, [w:] ACA,

dok. nr 552, s.1091–1092. 
12 Supplique du roi du Congo au pape par ses ambassadeurs…, [w:] ACA, dok. nr 468,

s. 990.
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ków Afonsa I (panującego w latach 1506–1543), drugiego chrześcijańskiego
króla Konga. Objęcie tronu z reguły poprzedzały walki między pretendentami.
Liczba kandydatów była duża, gdyż tron mogli obejmować potomkowie Afon-
sa I zarówno „po mieczu”, jak i „po kądzieli”. Garcia dążył do stabilizacji sy-
tuacji w państwie oczywiście w taki sposób, by władzę w Kongu sprawowali je-
go potomkowie. Godne uwagi jest to, iż w tej kluczowej dla państwa kwestii
uznano autorytet papieża i ludzi Kościoła przekazujących decyzję Ojca Świę-
tego. Postanowienia Stolicy Apostolskiej musiały być poważnie traktowane
również przez dużą część oponentów Garcii. Nie jest wykluczone, że koncepcja
przekształcenia Konga w dziedziczną monarchię nastąpiła pod wpływem kon-
taktów z Europejczykami. 

Garcia chciał też, by papież zagroził ekskomuniką każdemu, kto by zawład-
nął terytorium jego państwa13. Wynika z tego, iż ekskomunika odczytywana
przez kapłana była uznawana za skuteczną broń przeciwko wrogom władcy.
Takie podejście świadczy o tym, że w ówczesnym Kongu uznawano wagę kar
kościelnych. Był to efekt działalności duchownych w okresie poprzedzającym
przybycie kapucynów14. Zaraz po ich zjawieniu się w Kongo prefekt kapucy-
nów zagroził władcy Soyo ekskomuniką, jeżeli ten będzie utrudniał misjona-
rzom udanie się do Sao Salvador. Władca Soyo zezwolił zakonnikom na
podróż do stolicy Konga oraz przydzielił im tragarzy15. Świadczy to, że groźba
ta została potraktowana bardzo poważnie, ale nie znaczy, że obawiano się z jej
powodu kar piekielnych po śmieci. Przypuszczalnie uważano, że ekskomunika
może spowodować nieszczęście w doczesnym życiu, które dotknie – przynaj-
mniej w przypadku władcy – nie tylko ukaraną osobę, lecz także całą społecz-
ność16. Ewentualna ekskomunika nałożona na zbuntowanego naczelnika lub –
w przypadku Soyo – władcę mogła wywołać bunt poddanych z obawy, iż kara
spłynie nie tylko na ukaranego, ale również na wszystkich tubylców. 

Garcia starał się otrzymać odpust całkowity i błogosławieństwo papieskie
„w godzinie śmierci” dla siebie, swoich potomków i całej rodziny. Prosił też
o udzielenie odpustu tym wszystkim z jego poddanych, którzy będą prowadzić
wojnę z niewiernymi17. O otrzymanie odpustu od papieża już wcześniej prosił
Alvaro VI18. Wynika z tego, iż odpust był traktowany poważnie przez władcę,
jak i liczącą się część elit. Garcia chciał poprzez uzyskanie specjalnego przywi-
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13 Ibidem, s. 989.
14 Rapport de l’évęque…, op. cit., s. 401–403.
15 Breve relation de la foundation…, op. cit., s. 37–38.
16 R. Piętek, Wypędzenie Kapucynów z Soyo, „Afyka” 2003, nr 17, s. 54–67.
17 Supplique du roi…, op. cit., s. 989.
18 Alvare VI au pape Urbain VIII, San Salvador, le 16 décembre 1639, [w:] L’ancien Con-

go…, op. cit., dok. nr 200, s. 503.
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leju dla siebie i rodziny zapewnić dodatkową legitymizację swojej władzy. Przy-
wilej taki, który miał obejmować również potomków władcy, zwiększałby szan-
sę na przekształcenie Konga w monarchię dziedziczną. W ten sposób ród Gar-
cii uzyskałby wyjątkowy status. Potomkowie tego władcy wyróżnialiby się spo-
śród wszystkich członków rodu pochodzących od Afonsa I. Odpust niekoniecz-
nie musiał być postrzegany przez Kongijczyków w kategoriach ówczesnej reli-
gii katolickiej. Przez władcę był jednak rozumiany jako narzędzie pozwalające
na wzmocnienie pozycji. Uzyskanie odpustu było komunikowane przez du-
chownych. Odczytywali oni decyzję papieża. Pismo było już wówczas uznawa-
ne za sposób komunikowania się, a listy – za przedmioty mające wyjątkową
moc. Otrzymanie listu, a tym bardziej jego posiadanie mogło więc przyczynić
się do pozyskania przez panującego sławy i wpływów. 

Również władca Soyo – Don Daniel – skonfliktowany z Garcią II chciał uzy-
skać w Rzymie to samo, o co zabiegał jego rywal. W związku z tym w listach
kierowanych do Stolicy Apostolskiej usprawiedliwiał swoje postępowanie, a za
wywołanie konfliktu obciążał władcę Konga. Można uznać, iż Rzym i reprezen-
tujący go na terenie Konga kapucyni pełnili funkcję arbitrów w sporach i kon-
fliktach zbrojnych. Przyjęcie takiej roli było możliwe wyłącznie za zgodą miej-
scowych władców i elit politycznych. Wskazuje to, iż przychylność Stolicy Apo-
stolskiej traktowano za jeden z ważniejszych celów polityki zarówno w Kongu,
jak i w Soyo. Obecność duchownych stanowiła ważny czynnik wzmacniający
pozycję panującego, a nie tylko zapewniający kontakt z państwami europejski-
mi. O tym, że pewne elementy chrześcijaństwa były wykorzystywane przez
władców do budowania ideologii władzy, świadczy podkreślanie znaczenia sto-
licy poprzez tworzenie tam sanktuariów z relikwiami, gdzie można było uzy-
skać odpust. 

Oczekiwania władców i naczelników nie były w całości spełniane przez przy-
byłych misjonarzy. Ich działalność była oceniana jako pożądana, chociaż przy-
puszczalnie władcy zdawali sobie sprawę, że kapucyni starali się narzucić styl
życia nie do końca zgodny z miejscowym modelem postępowania. Prowadziło
to do napięć między władcą a duchownymi, jak też między mieszkańcami Kon-
ga a zakonnikami. Obecności duchownych nie można jednak traktować wy-
łącznie w kategoriach politycznych. Przypuszczalnie przynajmniej część ich na-
uk była akceptowana, choć bez wątpienia nie w takim w stopniu, który mógłby
zadowalać księży. O przywiązaniu do katolicyzmu może świadczyć fakt, iż
w Kongu i Soyo odmówiono przyjęcia kalwinizmu, mimo że władcy tych
państw utrzymywali polityczne i gospodarcze kontakty z Holendrami (kalwini-
stami), którzy byli ich sojusznikami w konflikcie z Portugalczykami. 

Misjonarze w swoich raportach przedstawiających wierzenia i obyczaje mie-
szkańców Konga podkreślali istnienie tam lokalnych ośrodków kultu pogań-
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skiego. W pobliżu wielu miejscowości miały znajdować się chaty, w których gro-
madzili się mieszkańcy, by według zakonników „przyzywać demona”. W miej-
scach tych miały się również odbywać orgie. Niektórzy czarownicy mieli być od-
powiedzialni za opady deszczu oraz urodzaj; cieszyli się dużym poważaniem.
Władca oraz inni naczelnicy godzili się na ich obecność mimo protestów ze
strony kapucynów. Niekiedy nawet misjonarze byli bici przez ludność wiosek,
gdy chcieli niszczyć „domy z bałwanami”19. Powstanie w São Salvador osrod-
ków kultu z relikwiami stanowiłoby poważną konkurencję dla „domów z bałwa-
nami”. Wzmacniałoby prestiż władcy, a ośrodki kultu chrześcijańskiego uzyska-
łyby charakter ogólnopaństwowy. Dzięki nim panujący mógłby ograniczyć zna-
czenie lokalnych ośrodków kultu, nad którymi trudniej było sprawować nadzór. 

Wysłannicy Garcii prosili też papieża o przysłanie specjalistów znających się
na wydobywaniu złota i srebra. Prosili go również o pomoc w nawiązaniu współ-
pracy władcy Konga z królem Hiszpanii. Garcii zależało na ściślejszych kontak-
tach handlowych z tym krajem. Chciał również wyeliminować z Afryki Portugal-
czyków. W tym celu proponował nawet władcy Hiszpanii współpracę. Stolica
Apostolska była więc traktowana jako pośrednik między Kongiem a Hiszpanią.
Prośba władcy Konga została wystosowana w okresie, gdy Stolica Apostolska nie
była przychylnie nastawiona do Portugalii i nie uznawała jej niezależności od Hi-
szpanii. Już wcześniej papiescy dyplomaci niezbyt pochlebnie wypowiadali się na
temat postępowania Portugalczyków wobec Konga. Podkreślali szczególnie brak
troski biskupów portugalskich z Luandy, zaznaczając jednocześnie, iż Kongo le-
ży w sferze portugalskiego padroãdo, w związku z tym nie można temu zaradzić.
Po zerwaniu przez Portugalię unii personalnej z Hiszpanią sytuacja uległa zmia-
nie. W Rzymie zaczęto podważać portugalskie podroãdo w odniesieniu do Kon-
ga. Było to tym łatwiejsze, iż za wyjątkiem Massangano Portugalczycy utracili
swoje posiadłości w tej części Afryki, a Stolica Apostolska nie uznawała portu-
galskiej niezależności od Hiszpanii. Jest bardzo prawdopodobne, iż Garcia zda-
wał sobie z tego sprawę i chciał za pośrednictwem Rzymu nawiązać ściślejsze re-
lacje z królem Hiszpanii, dzięki czemu zostałby przełamany holenderski mono-
pol w tej części Afryki. Świadczy to, iż władca Konga dosyć dobrze orientował się
w bieżącej sytuacji politycznej i starał się wykorzystywać rywalizację między pań-
stwami europejskimi. Stolica Apostolska stanowiła dla niego w tym przypadku
narzędzie do realizowania tego typu polityki. 

Prośby Garcii zostały w Rzymie przyjęte bardzo poważnie. Jego posłowie –
kapucyni – przedstawiali Kongo jako niezależne państwo, którego władcy do-
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19 Relation sur le Congo par Bonaventura de Corella, Sohio [avant le 4 août 1649], [w:]
ACA, dok. nr 591, s. 1150–1165; Bonaventura d’Alessano au secrétaire de la Propagande,
São Salvador, le 4 août 1649, [w:] ACA, dok. nr 593, s. 1172–1176. 
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browolnie przyjęli chrześcijaństwo. Wyrażali nawet opinię, że królowie Portu-
galii przypisywali sobie prawo mianowania biskupów dla Konga bez wiedzy
i zgody władców tego państwa, którzy byli „osobami prostymi”. Mieli oni nie
wiedzieć, iż mają prawo do mianowania biskupów. Gdyby byli tego świadomi,
to nigdy nie zgodziliby się na to, aby król Portugalii przysyłał im biskupów.
Ostatni biskup Konga będący pod wpływem Portugalczyków przebywał wy-
łącznie w Luandzie i chociaż władca Konga wiele razy go prosił o odwiedzenie
katedry w São Salvador, ten nigdy tego nie uczynil. Z tego to powodu Alvaro VI
wysyłał skargi do papieża i króla Hiszpanii. Według kapucynów duża część Por-
tugalczyków przebywających w Angoli to „nowi chrześcijanie”, którzy w rze-
czywistości nie byli żadnymi chrześcijanami, lecz żydami. Byli okrutni wobec
mieszkańców Konga, porywali wielu z nich, by wywieźć ich do Brazylii. Portu-
galczycy wiele razy starali się pozbawić władcę Kongo jego królestwa. Ostatni
raz próbowali tego dokonać 23 sierpnia 1641 r., jednak „Boski Majestat” spo-
wodował, iż wówczas przypłynęli Holendrzy i zajęli Luandę. Misjonarze repre-
zentujący Garcię sugerowali, że gdyby przysłano do Konga biskupa Portugal-
czyka, to nie zostałby on przyjęty przez władcę tego państwa. Portugalczycy
mieli też być winni porzucenia chrześcijaństwa przez Nzingę, władczynię Ma-
tamby. Dokonała tego, gdy przekonała się, iż Portugalczycy chcieli pozbawić ją
królestwa20. 

Wyrażana przez kapucynów opinia nie była poglądem władcy Konga, lecz
ich własnym. Na jej formułowanie miały wpływ zarówno bieżące wydarzenia
polityczne, jak i ówczesna wizja świata części duchownych katolickich. Stąd
wynikało podważanie prawa króla portugalskiego do mianowania biskupów
dla Konga, jak też obarczanie wyłącznie „nowych chrześcijan” odpowiedzial-
nością za wszelkie zło, jakie Portugalczycy wyrządzali w tej części Afryki. Na
ocenę Konga znaczny wpływ miały działania Garcii i jego poprzedników. Dzię-
ki ich licznym pisemnym prośbom o przysłanie księży oraz przychylnemu przy-
jęciu kapucynów ukształtował się obraz katolickiego państwa zarówno wśród
kapucynów zainteresowanych kontynuacją swojej misji, jak i w samym Rzy-
mie21. Sekretarz Kongregacji Propagandy Wiary wyraził nawet opinię, że król
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20 Supplique des ambassadeurs du roi du Congo, Rome, le 9 mai 1648, [w:] ACA, dok.
nr 467, s. 986–988. 

21 Lorenzo Tramallo au cardinal Berberini, Lisbonne, le 26 janvier, [w:] L’ancien Congo…,
op. cit., dok. nr 180, s. 492; Lorenzo Tramallo à la Propagande, Lisbonne, le 8 juin 1630, [w:]
L’ancien Congo…, op. cit., dok. nr 182, s. 495; Rapport de Lorenzo Tramallo sur le Congo, Lis-
bonne, le 11 novembre 1630, [w:] L’ancien Congo…, op. cit., dok. nr 186, s. 497; Rapport de la
Propagande sur le Congo, Rome, le 25 novembre 1630, [w:] L’ancien Congo…, op. cit., dok.
nr 187, s. 497; Alvare VI au pape Urbain VIII, San Salvador, le 16 décembre 1639, [w:] L’ancien
Congo…, op. cit., dok. nr 200, s. 503.
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Portugalii nie ma prawa mianowania biskupów w Kongu, a wcześniejszy przy-
wilej wydany przez Klemensa VIII jest nieważny, gdyż został przyznany bez
zgody prawowitego władcy tego państwa22.

Stolica Apostolska zamierzała wysłać do Konga biskupa mimo obaw, iż
w ten sposób będzie naruszony portugalski patronat nad tą częścią Afryki23.
Został nawet przygotowany przez sekretarza Propagandy Wiary list do Garcii
zapowiadający przybycie do Konga arcybiskupa Francesco Stoybano, który
po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu i po konsultacji z Rzymem miałby
prawo do wyświęcania w Kongu nowych biskupów. W liście zawarta była
prośba, by władca wspierał poczynania arcybiskupa24. W instrukcji, jaką
otrzymał arcybiskup od kardynała Ingoli, zalecano mu natomiast zdobycie in-
formacji na temat sytuacji w Kongu. Po zasięgnięciu opinii misjonarzy i wład-
cy arcybiskup powinien przedstawić propozycję dotyczącą stworzenia w Kon-
gu nowych diecezji oraz wytyczyć ich granice. Po zaakceptowaniu jej przez 
papieża, Staybano miał wyświęcić nowych biskupów25. Odzyskanie przez 
Portugalczyków Luandy oraz naciski portugalskie w Rzymie spowodowały
cofnięcie papieskiej decyzji o wysłaniu do Konga Francesco Stoybano26. Moż-
na jednak przyjąć, że prośby Garcii spotkały się z przychylnym przyjęciem
w Stolicy Apostlskiej, gdzie podjęto poważne przygotowania do stworzenia
nowej struktury kościelnej, nie tylko niezależnej od Portugalii, ale także znacz-
nie bardziej rozbudowanej w porównaniu do okresu poprzedzającego zajęcie
Luandy przez Holendrów. 

W liście do Garcii sekretarz Propagandy Wiary podkreślał, że arcybiskup
Stoybano przy wsparciu władcy kongijskiego będzie w stanie stworzyć Kościół
w niczym nieustępujący Kościołom europejskim, gdzie ludność zaznajomiona
z doktryną chrześcijańską będzie – dzięki dobremu przykładowi – żyła w cno-
cie, będzie w pełni posłuszna zarówno władzy ziemskiej, jak i duchowej27. List
ten zawierał informacje także o tym, jakie nadzieje będzie mógł wiązać władca
z obecnością duchownych europejskich. Przygotowano go na podstawie infor-
macji zawartych w oficjalnych pismach Garcii do Rzymu oraz wiadomości
przekazanych w imieniu władcy przez ambasadorów – kapucynów. Wysłannicy
Garcii jako duchowni bez wątpienia podzielili się z papieżem oraz innymi dy-
gnitarzami z Kurii Rzymskiej własnymi spostrzeżeniami, które również miały
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22 Mgr Fr. Ingoli à Mgr Maraldi, Rome, le 19 octobre 1648, [w:] ACA, dok. nr 548,
s. 1087–1088.

23 Demandes du Roi de Congo, Rome, le 25 mai 1648, [w:] ACA, dok. nr 479, s. 1002.
24 Mgr Ingoli à Garcia II, Rome, le 3 octobre, [w:] ACA, dok. nr 542, s. 1081–1082.
25 Instruction de Mgr à F. Staybano, vers le 15 octobre 1648, [w:] ACA, dok. nr 547, s. 1086.
26 L. Jadin, op. cit., s. 210–211. 
27 Mgr Ingoli à Garcia II, Rome, le 3 octobre, [w:] ACA, dok. nr 542, s. 1082.
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wpływ na decyzję Stolicy Apostolskiej. Z odpowiedzi udzielonych przez wład-
cę kongijskiego można wywnioskować, iż chciał on wzmocnić swoją władzę,
wykorzystując do tego rozbudowaną organizację kościelną. Duchowni mieli
zapewnić posłuszeństwo poddanych zarówno wobec siebie, jak i władz pań-
stwowych. Kardynał Ingoli zapewniał Garcię, że Kościół w Kongu upodobni
się do Kościoła europejskiego. 

Źródła dotyczące kontaktów władcy Konga z Rzymem są autorstwa du-
chownych i odnoszą się przede wszystkim do spraw związanych z rozwojem
organizacji kościelnej. Można jednak przypuścić, iż dla władcy Konga troska
o rozwój chrześcijaństwa była tylko fragmentem działań mających dostosować
państwo do wzorców europejskich. 

Odzyskanie przez Portugalczyków posiadłości w Angoli w sierpniu 1648 r.
radykalnie zmieniło układ sił. Kontakty Konga z Europą, w tym też ze Stolicą
Apostolską stawały się coraz trudniejsze. Powołanie nowego biskupstwa dla
Konga okazało się niemożliwe. Dowódca sił portugalskich Salvador Correa
de Sá ogłosił w listopadzie 1648 r. Garcię II buntownikiem i wypowiedział mu

wojnę. Siły portugalskie spustoszyły kongijskie tereny Ndembu. Wódz portu-
galski traktował Kongo jako państwo całkowicie zależne od Portugalii, którego
władca był zobowiązany do pełnego posłuszeństwa wobec Lizbony i jej przed-
stawicieli w Luandzie. Correa de Sá nawiązał, przynajmniej w deklaracjach, do
polityki portugalskiej z okresu tuż przed zajęciem Luandy przez Holendrów. Si-
ły portugalskie nie były jednak wystarczające, by móc skutecznie podporządko-
wać sobie Kongo28. 

Gubernator Luandy starał się z kolei narzuć Garcii warunki pokoju, które
całkowicie uzależniłyby Kongo od Luandy. Chciał, by monarcha kongijski
przysłał do Luandy w charakterze zakładnika jednego ze swoich synów lub
też jednego z ważniejszych dostojników kongijskich. Miała to być gwarancja
przestrzegania warunków pokoju. Ponadto w przypadku, gdyby monarcha
kongijski nie dotrzymywał warunków pokoju, wówczas siły portugalskie 
pozbawiłyby go tronu. W takim wypadku Portugalczycy osadziliby na tronie
nowego władcę wybranego zgodnie z kongijskimi regułami dotyczącymi wy-
boru władcy.

Warunki pokoju przedstawione przez Salvadora de Sá nie zostały w pełni
wprowadzone w życie. Portugalczycy nie dysponowali odpowiednimi siłami,
by móc je narzucić. Garcia starał się je zmienić. W tym celu wysłał poselstwo
do Lizbony. Joao IV złagodził postanowienia na korzyść Konga. Ratyfikowa-
ny 22 grudnia 1651 r. przez króla Portugalii tekst traktatu pokojowego odbie-
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28 Le P. Antonio do Couto au provincial Jeronimo Vogado, Loanda, le 5 septembre 1648,
[w:] ACA, dok. nr 532, s. 1064–1070. 
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gał zasadniczo od wersji zaproponowanej w 1649 r. przez ówczesnego guber-
natora Angoli29. W wariancie przyjętym przez króla portugalskiego dopu-
szczano możliwość interwencji zbrojnej w Kongu tylko w przypadku, gdyby
jego władca lub najważniejsi naczelnicy nie chcieli zawrzeć pokoju bądź gdy-
by nie było szans na podjęcie przez nich takiej decyzji. Na zmianę stanowiska
miały niewątpliwie wpływ działania kapucynów. Złagodzenie warunków po-
koju wynikało w dużym stopniu ze słabości sił portugalskich w Angoli. W Li-
zbonie zdawano sobie sprawę z braku szans na rygorystyczne wyegzekwowa-
nie postanowień traktatu w pierwotnej wersji. Groźby ataku i interwencji
w Kongu nie były oparte na realnych możliwościach portugalskich. Idea ta
nie cieszyła się również poparciem wielu Portugalczyków z Angoli. Portugal-
czycy byli jedynie w stanie uzyskać kontrolę nad terytoriami przygranicznymi.
Przez większość czasu musieli ograniczać się do gróźb, nie dysponowali bo-
wiem siłą, którą mogliby wymusić na Kongu spełnienie swoich żądań30. Nie
potrafili też zmusić władcy Konga do zaprzestania udzielania schronienia
zbiegłym niewolnikom, do obniżenia ceł nakładanych na towary kupców 
portugalskich oraz zaniechania kontaktów z innymi nacjami europejskimi.
Władcy Konga udawało się nawet, wbrew woli Luandy, wysyłać listy do 
Lizbony i innych ośrodków europejskich. 

Odzyskanie przez Portugalczyków Angoli zmieniło też sytuację kapucynów.
Giovanni Francesco da Roma w 1651 r.31 przywiózł z Rzymu list papieża do
Garcia, pobłogosławioną koronę, pismo z egzorcyzmami przeciwko szarańczy
oraz odpusty. W stolicy Konga odbyła się koronacja władcy przeprowadzona
mimo sprzeciwu kapituły katedralnej i Couto. Odprawiono także egzorcyzmy.
Po koronacji Garcia zaczął traktować misjonarzy chłodno. Nakazał spraw-
dzać ich bagaże. Publicznie domagał się od kapucyna wyjaśnień, dlaczego
przybył do Konga bez zgody króla portugalskiego, łamiąc w ten sposób posta-
nowienia traktatu kongijsko-portugalskiego z 1649 r.32 Giovanni António Ca-
vazzi uważał, że władca kongijski obawiał się, iż po powrocie do Konga Gio-
vanni Francesco da Roma zakonnicy mogą spiskować z jego rywalami. Tym
też tłumaczył fakt nieprzywiezienia przez ambasadora – kapucyna zgody pa-
pieskiej na zmianę zasad sukcesji. Garcia podejrzewał, iż nie było to konse-
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29 Ratification de la paix entre le Congo et Portugal, le 22 septembre 1651, [w:] ACA, dok.
nr 747, s. 1350–1352. 

30 J.K. Thornton, The Kingdom of Kongo. Civil War and Transition 1641–1718, The Uni-
versity of Wisconsin Press, Madison 1983, s. 72–74. 

31 Giovanni Francesco da Roma wylądował w Pindzie 29.06.1651 r. Giovanni Francesco Ro-
mano aux cardineaux de la Propagande, Pinda, le 4 juillet 1651, [w:] ACA dok. nr 732,
s. 1333–1336. 

32 A. Hilton, The Kingdom of Kongo, Clarendon Press, Oxford 1985, s. 187.
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kwencją decyzji papieża, ale zostało spowodowane działaniami samego misjo-
narza. Władca uważał, że Giovanni Francesco da Roma postąpił tak, by
wspierać jego przeciwników33. 

Ostatecznie nastąpiło ocieplenie w relacjach między monarchą a kapucyna-
mi, ale stosunki nie powróciły już do dawnego stanu. Garcia nadal starał się
wykorzystywać zakonników do wzmocnienia swojej pozycji, co powodowało, iż
również później dochodziło do konfliktów z kapucynami34.

Summary

The policy of the King Garcia, the ruler of Congo, 
towards the Capuchins in years 1645–1648

The capuchins arrived Kongo in 1645. They played important role in Kongo
foreign politics. Garcia sent two monks to Rome as his ambassadors. Thanks
to it, ruler of Kongo was able to maintain direct relationship with Holy See and
Spain. The Capuchins had also great input in modernization of Kongo state.
Portugal recaptured its old colony in Angola in 1648, which had been occupied
by Dutch since 1640. The role of the missionaries diminished in Kongo foreign
politics but they preserved their position in internal affairs from this time. 

Robert Piętek
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Zbiegowie i patronat polityczny 
na peryferiach Sułtanatu Zanzibarskiego
w XIX wieku 

W XIX w. obszar Sułtanatu Zanzibarskiego i jego kontynentalnego zaplecza
przechodził przemiany gospodarcze i polityczne związane z napływem kapita-
łu handlowego, rozwojem handlu karawanowego i gospodarki plantacyjnej1.
Jednym ze skutków tego był znaczny wzrost liczby ludzi wykorzenionej, żyjącej
poza tradycyjnymi wspólnotami i niekontrolowanej przez państwo. Do katego-
rii tej można zaliczyć m.in. członków wspólnot etnicznych rozbitych i zdziesiąt-
kowanych przez handlarzy niewolnikami lub przez agresorów z interioru,
np. przez Oromo, Masajów i południowoafrykańskich ludów Nguni. Część ich
ofiar emigrowała, przyłączała się do innych grup etnicznych, inni natomiast
przejmowali metody swoich prześladowców – rabowali i wynajmowali się do
walki2. 

Najgroźniejszą dla porządku politycznego i ekonomicznego Sułtanatu gru-
pę ludzi wykorzenionych stanowili jednak zbiegowie z wybrzeża, głównie nie-
wolnicy (w jęz. suahili: watoro), w mniejszym zaś stopniu osoby pozostające
w konflikcie z prawem lub zadłużone. Jedni i drudzy żyli często kosztem spo-
łeczności zamieszkujących wybrzeże i jego zaplecze, rabując i porywając ludzi3.

1 A. Sheriff, Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar, J. Currey, London 1987; C. Nicholls, The
Swahili Coast. Politics, Diplomacy and Trade on the East African Littoral 1798–1856, George
Allen & Unwin Ltd., London 1971.

2 E. Steere, Central African Mission. Its present state and prospects, London 1873, Rhodes
House, Oxford, Univeristies’ Mission to Central Africa (UMCA), Box A1 (II) A; J. Thomson,
Notes on the Basin of the River Rovuma, East Africa, „Proceedings of the Royal Geographical
Society” 1882, ns. IV, 2, s. 75; Steere do Kirka, 31 I 1877, House of Commons, British Parlia-
mentary Papers (dalej: PP) 1878 LXVII/236/1; Archives générales spiritaines, Chevilly-Larue,
Francja, Tununguo journal [Wstęp, b.n.].

3 R.F. Burton, The Lake Regions of Central Africa, a Picture of Exploration, vol. I, s. 97–98.
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Zbiegostwo nasilało się w okresach przyspieszonego rozwoju gospodarki
plantacyjnej, które następowały od połowy XIX w. Było tak m.in. dlatego, że
w tym czasie właściciele plantacji starali się ograniczać prawa niewolników4.
Osady watoro powstawały jednak już wcześniej. Ludwig Krapf w swym dzien-
niku z 1848 r. informuje o wiosce położonej w okolicach wzgórz Shimba (na
południe od Mombasy), którą w większości zamieszkiwali zbiegowie. Ponieważ
jej mieszkańcy napadali na karawany, stanowiła ona przeszkodę na ważnej dro-
dze karawanowej między Mombasą a krajem Usambara5.

Wydaje się, że w świadomości ludzi wolnych już w tamtym okresie zbiegli
niewolnicy kojarzyli się z przemocą i bandytyzmem. Pozostawiło to ślad
w słownictwie suahilijskim. W słowniku Krapfa, opartym w większości na ma-
teriale zebranym w latach 40. i 50. XIX w. w Mombasie i okolicach, na określe-
nie zbiega znajduje się słowo – mkimbizi. Mianem tym był również określany
„one who causes people to run off from the road, to escape, because he ende-
avors to rob them or lay hold of their persons to sell them into slavery. A rob-
ber, highwayman, a vagabond, thief”. Słownik dostarcza też innych informacji
o osobnikach tego rodzaju: „He never has his hair cut, carries about a large
knife, a bow and many arrows, and stays in the woods”6. 

Niektórzy zbiegowie schodzili na drogę przestępstwa, ale znaczna ich część
dążyła do wejścia w skład trwałych, licznych i dobrze zorganizowanych wspól-
not. Wynikało to zapewne po części z przyczyn kulturowych i psychologicz-
nych, ale przede wszystkim z potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa
w świecie, w którym głos decydujący należał do posiadaczy niewolników. 

Według Jonathona Glassmana w pismach brytyjskich misjonarzy i dyplo-
matów obraz dążeń watoro został zniekształcony. Jego zdaniem Brytyjczycy
byli przekonani, że niewolnicy pragnęli nade wszystko „abstrakcyjnej” wolno-
ści osobistej, co miało być spowodowane błędnym pojmowaniem statusu
człowieka wolnego i niewolnika w Afryce. W rzeczywistości pojęcia te były
znacznie mniej ostre niż w zdominowanych przez białych niewolniczych spo-
łeczeństwach półkuli zachodniej. Zdaniem amerykańskiego historyka afry-
kańscy zbiegowie dążyli raczej do zdobycia lepszego patrona niż do osobistej
wolności7. 

Marek Pawełczak

4 J. Glassman, Feasts and Riots. Revelry, Rebellion, and Popular Consciousness on the Swa-
hili Coast, 1856–1888, Portsmouth–London–Nairobi–Dar es Salaam 1995, s. 109.

5 L. Krapf, Journal of Journey to Usambara, 15 VII 1848, Archiwum Church Missionary So-
ciety, Birmingham–Londyn (dalej: CMS) C A5/O/16. O innej wielkiej wsi watoro pisze: L. Krapf,
Journal…, op. cit, 29 XII 1849, CMS C A5/O/16.

6 L. Krapf, Travels, Researches, and Missionary Labours during an Eighteen Years’ Residen-
ce in Eastern Africa, Cass, London 1968, s. 233.

7 J. Glassman, op. cit., s. 107.
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Istotnie, w Afryce relacja patron – klient nie zawsze różniła się od stosunku
właściciel – niewolnik, zwłaszcza gdy chodziło o tzw. wazalia, tzn. niewolników
urodzonych na wybrzeżu i wychowanych w duchu tamtejszej kultury8. Wydaje
się, iż w XIX-wiecznej Afryce Wschodniej wybór ucieczki od wszelkiej zwierzch-
ności był ryzykowny, co potwierdzałoby opinię Glassmana. Ucieczka mogła
oznaczać życie z dala od centrów cywilizacyjnych i od możliwości, jakie dawał
udział w życiu gospodarczym, a także narażać na ataki ze strony właścicieli nie-
wolników. Mimo że miasta nie były w praktyce całkowicie zamknięte dla byłych
niewolników9, zbiegowie najczęściej trzymali się z dala od nich, ponieważ ist-
niała obawa, że zostaną rozpoznani i zwróceni właścicielom10. Próba osiedle-
nia się w pobliżu miast i głównych szlaków handlowych narażała natomiast na
konflikty ze wspólnotami osiadłymi tam wcześniej11. 

Wybór opieki „silnego człowieka” dawał nie tylko bezpieczeństwo fizyczne
i ekonomiczne, ale również większą szansę na udział w życiu gospodarczym12.
Nie wszyscy watoro byli jednak gotowi podporządkować się możnym. Zbiego-
wie, którzy nie nastawiali się na rabunek i nie chcieli oddać się pod opiekę pa-
trona, osiedlali się w miejscach bardziej odległych od głównych ośrodków wy-
brzeża. Z 1880 r. pochodzi informacja o kierunkach ucieczki watoro ze zni-
szczonych przez Suahilijczyków wsi znajdujących się na terenach plemiennych
Duruma. Część zbiegów zdecydowała się na wybór patrona rezydującego
w strefie przybrzeżnej – kubo Digo (wodza ludu Digo) lub potomka rodu pa-
nującego niegdyś w Mombasie – Mbaruka bin Ra-šida al-Mazru-ci. Inni watoro
udawali się do odległego o ok. 150 km kraju Teita oraz do wsi Makongoni le-
żącej na granicy terenów plemiennych Giriama i Oromo, kilkadziesiąt kilome-
trów na północny zachód od Mombasy13. W dwóch ostatnich wypadkach moż-
na mniemać, że uchodźcy wybrali ową kwestionowaną przez Glassmana „ab-
strakcyjną” wolność – zarówno od właściciela, jak i od bezpośrednio nadzoru-
jącego patrona. W przypadku wyboru kraju Oromo, a zapewne i Teita wolność
ta miała jednak swoją cenę. Za prawo pobytu na tych terenach zbiegowie mu-
sieli płacić gospodarzom zbożem i kością słoniową14. Sytuacja taka mogła no-
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8 Wypada zaznaczyć, że ta kategoria nie była licznie reprezentowana wśród watoro. F. Coo-
per, Plantation Slavery on the East Coast of Africa, Yale University Press, New Haven 1977,
s. 219, 240.

9 J. Glassman, op. cit., s. 159.
10 Gissing do Wakefielda, 2 II 1884, Zanzibar National Archives (dalej: ZNA) AA 10/2.
11 Kirk do Granville’a, 14 XI 1880, The National Archives, Foreign Office, London (dalej:

NA FO) 84/1575.
12 J.L. Giblin, The Politics of Enviromental Control in Northeastern Tanzania 1840–1940,

University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1992, s. 60–70.
13 Ramshaw do Felkina, 25 XI 1880, CMS G3 A5/O.
14 Binns do Langa, 15 II 1888, CMS G3 A5/O5.
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sić cechy związku patron – klient, choć wydaje się, że wzajemne zobowiązania
były tu dość ograniczone i wyraźnie określone15. Watoro musieli więc zajmo-
wać się rolnictwem, handlem lub polowaniem. Kłóci się to z obrazem, zgodnie
z którym jedynymi ich źródłami utrzymania były bandytyzm i handel niewolni-
kami. Wydaje się prawdopodobne, że inni watoro podobnie jak zbiegowie,
którzy osiedlili się w kraju Oromo, również korzystali z możliwości stwarza-
nych przez rozwój gospodarczy regionu – produkowali żywność, handlowali
nią, polowali, wytwarzali drobne przedmioty pożądane przez kupców. 

Wrogość, jaką watoro wzbudzali wśród właścicieli niewolników, można tłu-
maczyć w dwojaki sposób. Po pierwsze, zbiegowie niewątpliwie napadali na wsie
i plantacje, kradli i niszczyli zbiory, porywali niewolników, których następnie
sprzedawali16. Sama obecność watoro powstrzymywała plantatorów przed zago-
spodarowywaniem nowych ziem. Tak było np. w Takaungu i okolicach Lamu. Po
drugie, watoro stanowili zły przykład dla niewolników, którzy spotykając ich lub
słysząc o nich, dowiadywali się, że mają szansę zmienić swoje położenie17.

Arabowie i Suahilijczycy, jak również ludy niezislamizowane używali prze-
mocy, aby odzyskać zbiegłych niewolników18. Watoro bronili się przed nimi,
fortyfikując swoje wsie. Dysponując dobrym uzbrojeniem, mogli stanowić nie-
zależną siłę polityczną zdolną przeciwstawić się zarówno właścicielom niewol-
ników, jak i władzy sułtańskiej. Niektóre osady zbiegów liczyły po kilka tysięcy
mieszkańców, były więc ludniejsze od większości wiosek w interiorze19. Najlicz-
niejsza spośród wymienianych w źródłach leżała na odległym południu Sułta-
natu Zanzibarskiego, koło portu Mikindani. Mieszkało tam od 7 do 14 tys.
osób. Powstała ona około 1886 r.20 Nie wiemy, czy w takich wsiach najpełniej
realizowało się pragnienie wolności osobistej, bo niewiele wiemy o życiu utwo-
rzonych w podobny sposób społeczności. Wyjątkiem są nieliczne, które miały
bliskie kontakty z misjonarzami21. 
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15 Na temat teorii związków patron – klient patrz: J. Tarkowski, Patroni i klienci, seria: So-
cjologia świata polityki, t. 2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.

16 Gissing do Kirka, 14 IX 1884, ZNA AA 10/1; Kirk do Granville’a, 8 V 1884, NA FO
84/1677; Kirk do Granville’a, 14 XI 1880, NA FO 84/1575; Haggard do Kirka, 8 VII 1884, ZNA
AA 10/1. 

17 Haggard do Kirka, 9 IV 1884, ZNA AA 10/1; Gissing do Kirka, 14 IX 1884, ZNA AA 10/1;
Haggard do Kirka, 25 VIII 1884, PP 1886 LXVII/42/1 oraz NA FO 541/26/317/1.

18 Kirk do markiza Salisbury, 12 XI 1879, PP 1880/LXIX/371; Kirk do Granville’a, 19 X 1880,
NA FO 84/1575. 

19 Krapf do Coatesa, 22 X 1845, L. Krapf, Letters, CMS C A5/ 0 16. 
20 Bülow do Deutsch-Ostafrikanische Gesselschaft, 20 IX 1888, Bundesarchiv (Berlin), RKA

406, s. 164. 
21 F. Morton, Children of Ham: Freed Slaves and Fugitive Slaves on the Kenya Coast,

1873–1907, Westview Press, Boulder–London 1990, s. 86–90.
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Nie zawsze wybór patrona był decyzją zdesperowanych uciekinierów, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji. W Afryce Wschodniej, w obliczu braku rąk do
pracy, niewolników często zachęcano do zbiegostwa, aby ich potem pojmać
i sprzedać lub uczynić z nich klientów, którzy w razie potrzeby będą mogli słu-
żyć zbrojnym wsparciem. Tak robili na przykład przywódcy kraju Bondei, leża-
cego u podnóży gór Usambara, w okresie wojny domowej, tzn. od 1867 r. aż
do lat 90. XIX wieku22.

Zbiegów chętnie przyjmowali przywódcy wspólnot zamieszkujących tereny
położone wzdłuż centralnego szlaku karawanowego – na przykład mapazi
u Zaramo. Watoro mogli tam liczyć na bezpieczny pobyt. Ich status nie różnił
się od wolnych przybyszów. Tak samo jak oni mogli uzyskać zgodę na osiedle-
nie się, ale dopiero po roku lub dwóch latach. W tym czasie – traktowanym ja-
ko okres próbny – uprawiali ziemię przydzieloną im przez wodza. Po tym okre-
sie otrzymywali żony. Ich dzieci były wolne23.

W społeczeństwach acefalicznych zagospodarowanie „ludzi luźnych” było
szansą na budowę ośrodka władzy wykraczającego wpływami poza tradycyjną
wspólnotę. W ten sposób budowali pozycję założyciel linii wodzów (kubo) lu-
du Digo – Mwana ki Konga i jego brat Mwana wa Ngombe24

Niekiedy argumentem, którym posługiwali się przywódcy oferujący zbiegom
polityczny patronat, był ich autorytet wynikający z wysokiej pozycji w społe-
czeństwie wybrzeża. Człowiekiem, który w znacznym stopniu opierał swą po-
tęgę na watoro, był Ahmed Simba, potomek panującej w Pate rodziny Naba-
hanich, którzy utracili władztwo po tym, jak w latach 20. miasto przeszło w rę-
ce panujących w Omanie Bu Sa’÷ïdich. 

Ahmed Simba założył w pierwszej połowie lat 60. XIX w., w pobliżu ujścia
Tany, Sułtanat Witu. Państewko to funkcjonowało kosztem Sułtanatu Zanzi-
barskiego i tej części elit północnego wybrzeża shuahilijskiego, która uzna-
wała władzę Bu Sa’÷ïdich. Witu stało się refugium dla uciekinierów (nie tylko dla
niewolników) z całego archipelagu Lamu, a także z innych stron Sułtanatu Zan-
zibarskiego25. Ahmed Simba traktował ich wszystkich jak ludzi wolnych. Każ-
dego przybyłego do Witu zachęcano do budowy chaty i uprawy ziemi. Dobrym
argumentem skłaniającym do tego mógł być fakt, iż Witu dysponowało najlep-
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22 J. Glassman, op. cit., s. 109.
23 Holmwood do Smitha, 18 VIII 1876, „Church Missionary Intelligencer” 1877, ns. II, s. 12. 
24 L. Krapf, Journal…, op. cit., 15 VII 1848, CMS C A5/O/16. Przypuszczalnie na początku

XIX w. bracia mieszkali razem, ale – zgodnie z tradycją – po kłótni Mwana wa Ngombe założył
własną wieś, do której przyjmował zbiegów. O ile linia wodzowska Mwany ki Kongi przetrwała
do końca wieku, o tyle o potomkach brata brak informacji pochodzących z 2 poł. XIX w.

25 [Materiały do śledztwa w sprawie zabójstwa Hindusa w Lamu], 21 VI 1877, PP 1877,
LXXVIII/313/1. 
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szymi ziemiami uprawnymi w okolicach archipelagu Lamu. Przybysz mógł też
liczyć na otrzymanie żony pochodzącej z któregoś z sąsiednich ludów. W za-
mian uciekinierzy byli zobowiązani do pełnienia zbrojnej służby przez dwa dni
w tygodniu. W każdej wiosce sułtan Witu wyznaczał spośród swych zaufanych
gubernatora, który miał zwykle do pomocy zbiegłego niewolnika pełniącego ro-
lę doradcy i sędziego. Każdy poddany otrzymywał muszkiet i amunicję26. 

Wszystkie wioski watoro w okolicy Witu w taki czy inny sposób podlegały
sułtanowi Ahmedowi. W ocenie urzędującego w Lamu wicekonsula brytyjskie-
go Johna Haggarda, przygarnięci przez sułtana Witu watoro żyli prawie wy-
łącznie z porywania ludzi. Haggard uważał, że eksportowano ich potem głów-
nie do Somalii27. 

W latach 80. XIX w. był krótki okres kohabitacji między sułtanem Zanziba-
ru a Ahmedem Simbą, w czasie którego ten ostatni pobierał od sułtana 
Barg-aša (panującego w latach 1870–1888) pensję w zamian za wyłapywanie
zbiegłych niewolników. Kiedy jednak gubernator Lamu zażądał od niego roz-
proszenia watoro grasujących na plantacjach należących do Arabów, ten
odmówił, wymawiając się brakiem prochu i broni28. Jednak główną przyczyną
niechęci wywiązywania się ze zobowiązań był zapewne fakt, że gościnność wo-
bec zbiegów była fundamentem politycznego sukcesu sułtana Ahmeda. 

Innym przywódcą oferującym watoro patronat był wspomniany wyżej 
Mbaruk bin Ra-šid al-Mazru-ci. Wywodził się on z dawnych elit politycznych 
wybrzeża – był synem ostatniego niezależnego liwali Mombasy. Od schyłku lat
50. XIX w. do 1896 r. Mbaruk zagrażał porządkowi społeczno-politycznemu wy-
brzeża Mombasy i jego bliskiego zaplecza. Przez znaczną część tego okresu znaj-
dował się w stanie konfliktu zbrojnego z Bu Sa’÷ïdimi, a następnie z brytyjskimi
władzami kolonialnymi. Kolejni władcy Zanzibaru akceptowali jego zwierzch-
ność w Gazi – osadzie Mazru-cich znajdującej się na południe od Mombasy29. 

Wywodząc się z lineażu panującego w Mombasie i okolicach przez prawie
sto lat, Mbaruk początkowo mógł liczyć na poparcie części jej mieszkańców,
która odczuwała niezadowolenie z utraty wysokiej pozycji politycznej i eko-
nomicznej. Realne korzyści płynące z tego poparcia były jednak niewielkie.
Mbaruk, podobnie jak Ahmed Simba, decydując się na otwarty konflikt
z władzą sułtańską, potrzebował trwałego zaplecza gospodarczego i militar-
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26 M. Ylvisaker, Lamu in the Nineteenth Century: Land, Trade and Politics, Africa Studies
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nego w bliskim interiorze. Budował je początkowo, zawierając sojusze z po-
szczególnymi plemionami Midżikenda lub niektórymi z ich przywódców, jed-
nocześnie jednak posługiwał się przy tym przemocą i wymuszeniami – zabie-
rał Midżikenda bydło i niewolników30. W latach 70. XIX w. większość z nich
uważała Mbaruka za pasożyta i decydowała się na współpracę z nim tylko
z konieczności31. 

Arabski przywódca musiał szukać innego, bardziej stabilnego wsparcia. Zna-
lazł je wśród ludzi wykorzenionych, w tym zbiegów. Watoro uciekali do Gazi je-
szcze w latach 40. XIX w.32, ale wydaje się, że na ziemiach należących do sąsia-
dującego z Gazi ludu Digo (jedno z plemion Midżikenda), po uprzednim usu-
nięciu prawowitych właścicieli, Mbaruk zaczął ich osadzać znacznie później33.

W latach 80. siły Mbaruka atakowały prawie wyłącznie muzułmańskich
kupców i plantatorów34. Już wcześniej jego podwładni kradli Suahilijczykom
niewolników35. Teraz zaczęli rabować handlarzy kością słoniową i bydłem.
Konsul brytyjski na Zanzibarze, John Kirk, pisał w 1886 r., że ludzie Mbaruka
obrabowali grupę kupców na sumę blisko 4000 talarów Marii Teresy36. Rebe-
liant posunął się do napaści na swoich arabskich krewnych – osiadùych w Ta-
kaungu Mazru-cich z innej linii rodu37. 

W 1885 r. zmęczony dotychczasowym trybem życia Mbaruk znajdując się
chwilowo w beznadziejnej sytuacji, poddał się dowódcy sułtańskiej armii regu-
larnej i poprosił go o protekcję. W rozmowie z biskupem anglikańskim Han-
ningtonem swoją postawę w ostatnich latach tłumaczył, mówiąc, że „trudno
mu było uciec od bandy maruderów, którą sam stworzył”. Dowódca nizâmu
pozwolił mu zamieszkać w Gazi, „where however a band of the same class of
lawless adventurers, runaway slaves and of old retainers of the Mazrui family,
soon began to gather about him, and he made a livelihood by levying tribute
from the native tribes inland whom he regards as his fundatories”38.

Trzeba zaznaczyć, że Mbarukowi przypuszczalnie przypisywano odpowie-
dzialność za rabunki, z którymi nie miał nic wspólnego. Znany jest jeden wy-
padek, kiedy jego ludzi obciążano odpowiedzialnością za morderstwo dokona-
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ne na kupcach, które naprawdę zostało popełnione przez zbiegów rezydują-
cych w misji CMS w Rabai39. 

Zwalczanie watoro zawsze było jednym z głównych zadań sułtańskich gu-
bernatorów, w spełnianiu którego wspomagali ich chętnie muzułmańscy plan-
tatorzy40. Jeśli zbiegowie zostali złapani, trafiali do więzienia, a potem odsyła-
no ich do właściciela41. Efektywność podlegających gubernatorom sił „nieregu-
larnych” w walce ze zbiegami była jednak najczęściej mizerna42. Nie ważyły się
one zaatakować większych osad lub zgrupowań watoro43. 

Trudności, jakich nastręczała Zanzibarowi walka z watoro, oraz fakt, że za-
silali oni szeregi rebeliantów, takich jak Mbaruk al-Mazru-ci i Ahmed Simba,
wymuszały na władcach bardziej lub mniej otwartą akceptację ich osad. Na po-
czątku lat 60. w okolicach Pangani wybuchło powstanie niewolników. Ponieważ
siły zanzibarskie nie były w stanie sobie z nim poradzić, sułtan Mağ÷ïd (panu-
jący w latach 1856–1870) wyznaczył im miejsce do osiedlenia się. Paul Rei-
chardt napisał, że za zezwoleniem sułtana w okolicach wsi Kikowa powstał „ro-
dzaj republiki murzyńskiej”. Zbiegowie zbudowali twierdzę z wysokim na 3 me-
try murem i wieżami obronnymi. „Republika” znajdowała się w permanentnym
konflikcie z okolicznymi Arabami, ponieważ przyjmowała zbiegłych od nich
niewolników44. 

Na temat owej osady dysponujemy niestety tylko jedyną wzmianką. Jednak
poza faktem wybudowania twierdzy przedstawiony bieg wypadków nie był
w żaden sposób nietypowy. W 1873 r. w okolicy Pangani doszło do masowej
ucieczki niewolników. Po fiasku wysłanej przeciw nim ekspedycji wojsk sułtań-
skich, John Kirk przewidywał, że sułtan nie podejmie na razie przeciw nim żad-
nych działań, ponieważ watoro, którzy założyli wioskę, nikomu nie zagrażali45.
Z 1874 r. pochodzi informacja, że sułtan próbował porozumieć się z buntow-
nikami, przyznając im nawet niewielki port jako miejsce zamieszkania46. Glas-
sman cytuje swoich rozmówców, którzy przywoływali tradycję, zgodnie z którą
Barg-aš wysyłał owym zbiegom broń. Sam historyk wątpi w prawdziwość tego
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twierdzenia, ponieważ sułtan Zanzibaru był jednym z większych właścicieli
plantacji w okolicy i jako taki nie mógł przyczyniać się do ich wzmocnienia47.
Wiadomo jednak, że nieco później uznane osiedla watoro otrzymywały jakąś
pomoc od sułtańskiego rządu48. 

Na terenach Midżikenda w okolicach Mombasy osady zbiegów korzystały
ze wsparcia politycznego Church Missionary Society49. Zbiegowie mogli po-
strzegać misje chrześcijańskie jako alternatywę wobec przyjęcia patronatu od
takich postaci, jak Mbaruk al-Mazru-ci lub Ahmed Simba. Patronat misyjny
opierał się na zasadach odmiennych niż przedstawione powyżej. W zamian za
opiekę i pomoc działacze misyjni wymagali pewnych świadczeń, zwłaszcza
w czasach niedostatku, np. udziału w obronie misji, ale nie akceptowali bandy-
tyzmu, choć nie zawsze byli w stanie egzekwować zakazy w tym względzie50. 

Mimo że misje chrześcijańskie stanowiły w Sułtanacie „ciało obce”, mogły
w pewnym zakresie liczyć na polityczną protekcję ze strony jego władz, na czym
zbiegowie korzystali. Chociaż konsulat brytyjski na Zanzibarze na skutek licz-
nych interwencji zwalczał przyjmowanie przez misje watoro, trafiało ich tam
wielu51. Misjonarze przyjmujący zbiegów i wykorzystujący ich do prac rolnych
byli uważani przez lokalne władze sułtańskie za przestępców – złodziei niewol-
ników. Władze te ze względów politycznych musiały jednak bronić placówek
misyjnych przed protestującymi właścicielami niewolników, co narażało na
szwank ich autorytet52.

W okolicach Mombasy misjonarze doprowadzali w drodze negocjacji do
zalegalizowania kilku osiedli watoro53. W tym samym rejonie zbiegowie mogli
sobie wywalczyć prawo do osiedlenia się również samodzielnie. Przykładem
była kierowana przez chrześcijańskich zbiegów wieś Fuladoyo, położona na
północny zachód od Mombasy. W 1883 r. została ona rozbita przez właścicie-
li plantacji z wybrzeża54. Ale kiedy jej mieszkańcy wspólnie z wojownikami
z ludu Giriama dokonali pogromu w porcie Takaungu, uznano ją za legalne
osiedle55. 

Wyjaśniając stosunek państwa zanzibarskiego do watoro, nie sposób pomi-
nąć rolę niza-mu – pierwszej sułtańskiej armii regularnej organizowanej od 1877 r.
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przez brytyjskiego oficera Lloyda Mathewsa. W znacznej mierze została ona
powołana do zwalczania nielegalnego handlu niewolnikami i egzekwowania
posłuszeństwa wobec nowych przepisów antyniewolniczych wprowadzonych
w Sułtanacie Zanzibarskim w 1873 i 1876 r. W przeciwieństwie do lokalnych
garnizonów sułtańskich, nie zajmowała się zwalczaniem watoro, a można
podejrzewać, że po cichu im sprzyjała56. Do armii Mathewsa przyjmowano lu-
dzi, którzy pozostawieni sami sobie mogliby się znaleźć w szeregach rebelianc-
kich lub uprawiać bandytyzm na własną rękę. Żołnierze rekrutowali się m.in.
spośród więźniów, niewolników uwolnionych z nielegalnych transportów,
a także osób mających status niewolnika, których właścicieli opłacano za ich
wynajęcie. Niekiedy do armii wstępowali zbiegowie podejrzani o poważne
przestępstwa57.

***
Trudno uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych z zagadnieniem

zbiegostwa w strefie wpływów Sułtanatu Zanzibarskiego. Niewiele wiadomo na
temat losów konkretnych ludzi, którzy uciekli z niewoli. Można przypuszczać,
że ich mobilność, jako ludzi wolnych, była większa niż członków tradycyjnych
wspólnot etnicznych. Stan bazy źródłowej nie pozwala na stwierdzenie, czy
zbiegowie zachowywali wierność wobec wybranych patronów oraz jak często
zmieniali dobrowolnie miejsce zamieszkania. 

Zbiegostwo urozmaiciło krajobraz społeczny regionu i zmieniło jego sytu-
ację polityczną. Wiązało się ono ściśle z rozwojem gospodarczym wybrzeża
Afryki Wschodniej i jego zaplecza, ponieważ w regionie tym siła robocza była
najbardziej deficytowym czynnikiem produkcji. Rywalizowali o nią arabscy
i suahilijscy plantatorzy z przywódcami bliskiego zaplecza. Zbiegowie mogli
zagrażać porządkowi prawnemu, ale również przyczyniać się do rozwoju go-
spodarczego jako rolnicy lub tragarze. 

Wykorzystanie zbiegów umożliwiło siłom i ludziom reprezentującym
porządek sprzed panowania Bu Sa’÷ïdich długoletni opór przeciwko ich pań-
stwu. Zbiegostwo było jednym z największych, nierozwiązywalnych problemów
Sułtanatu Zanzibarskiego, który poza tym doskonale potrafił wykorzystywał
zasoby regionu i sytuację międzynarodową do swoich celów. Nic dziwnego,
że Bu Sa’÷ïdi podejmowali próby asymilowania zarówno pojedynczych zbie-
gów, jak i utworzonych przez nich społeczności. 
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Summary

The fugitives and the political patronage on the peripheries 
of the Sultanate of Zanzibar in the 19th century

The article concerns the political patronage over the fugitives from the 
coast, mainly slaves (watoro), in the sphere of influence of the Sultanate of 
Zanzibar in the 19th century. Following the economic changes of the era, 
a large number of people had been uprooted and forced to live outside their
communities and family groups. Runaway slaves were just one of many 
categories of them. Being liable to attacks of the slave owners, some chose to
live independent lives and built stockaded villages in outback areas, far from
the towns and main routes. Some of them pursued banditry – attacked 
caravans, robbed plantations, kidnapped people and traded in slaves. Less 
documented is the „lawful” side of their economic activity, though, undoubtedly,
it existed. The expanding East African economy suffered from paucity of 
people. In spite of their presumed „lawlessness”, the fugitive slaves remained
particularly valuable as a source of labour and military force. As such, they 
were offered patronage by the coastal political leaders, some of whom defied
the rule of the Sultanate of Zanzibar, e.g. Ahmed Simba of the Nabahani 
ruling family of Pate, Mbaruk bin Ra-šid al-Mazru-ci, scion of the lords of 
Mombasa, as well as numerous chiefs of the inland societies. The watoro
were given land and other benefits, in return serving their patrons as warriors.
The patrons tolerated acts of banditry performed by their clients, apparently
gaining profits from their policy. The Sultan’s administration generally 
persecuted the communities of the runaways, but as it was often impossible to
subdue them, some came to be tolerated and even backed by Zanzibar. 
A number of watoro served in the regular army of the Sultanate, established
in 1877. 
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Antykolonialne ruchy religijne 
w Afryce Wschodniej. 
Tło historyczne, geneza, charakterystyka

Wprowadzenie

Artykuł jest próbą analizy tych spośród ruchów antykolonialnych, które
w swojej warstwie ideologicznej oparły się na lokalnej religii, odwołując się do
wiary przodków jako źródła autorytetu i odrzucając tym samym nie tylko
zwierzchnictwo władzy kolonialnej, ale także europejskie wartości, obyczaje
i religię. Obszarem badań jest Afryka Wschodnia w pierwszej fazie kolonizacji,
tj. przed II wojną światową, kiedy to region ten był podzielony między Wielką
Brytanię i Cesarstwo Niemieckie. 

Religia w Afryce jest nieodłącznym elementem życia jednostek i całych spo-
łeczeństw i w większym stopniu niż w Europie funkcjonuje w sferze życia co-
dziennego. Religia afrykańska nie jest zamknięta w kościołach i świątyniach.
Jest raczej filozofią życia, wytłumaczeniem wszystkich zjawisk ziemskich i po-
nadnaturalnych, zintegrowanym systemem postrzegania i porządkowania rze-
czywistości materialnej i duchowej, przy czym obie te płaszczyzny nigdy nie są
oddzielone – pierwiastek duchowy, wszechobecna siła witalna są wspólne lu-
dziom i przedmiotom, duchom i zwierzętom. Tak rozumiana religia jest wobec
tego trwałym elementem społecznej rzeczywistości i może być nośnikiem waż-
nych dla niej treści; ma moc jednoczenia odległych kulturowo grup etnicznych,
reaguje na nastroje społeczne i może się stać narzędziem ich wyrazu. Przyto-
czone w niniejszym opracowaniu przykłady świadczą o tym, że religia w Afry-
ce pełniła rolę m.in. ideologii politycznych, systemów filozoficznych, stawała
się trybuną kulturowych debat i żywo reagowała na potrzeby chwili – pod wpły-
wem przemian i okoliczności jedne kulty odżywały, inne zamierały. Za pomocą
religii wyrażano bunt i sprzeciw, idee społeczne i wizje przyszłości. Omówienie
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genezy i charakterystyki antykolonialnych ruchów religijnych to sposób spoj-
rzenia na społeczne metody wyrazu.

Typologia ruchów antykolonialnych

Na wszystkich skolonizowanych terytoriach Europejczycy napotykali bar-
dziej lub mniej zorganizowany opór. Postawy Afrykanów wobec kolonializmu
były jednak zróżnicowane – od lojalności i współpracy z administracją, poprzez
odmowę podporządkowania się narzuconym regulacjom prawnym aż po wal-
kę zbrojną. Także formy oporu różniły się w zależności od charakteru przywód-
cy, sytuacji politycznej w regionie, uwarunkowań społecznych buntującej się
grupy. Przed kolonializmem historie organizmów państwowych i plemiennych
toczyły się własnym rytmem, a wzajemne stosunki grup etnicznych nie ulegały
znacznym zmianom. Pojawienie się kolonizatorów na kontynencie nałożyło się
na istniejące tam więzi społeczne i dodatkowo je skomplikowało. 

Nie bez znaczenia była też wcześniejsza obecność Europejczyków w Afryce
– mieszkali oni i pracowali na tym kontynencie już na długo przed ustanowie-
niem protektoratów i kolonii. Kontakty handlowe (kupcy, kompanie handlowe)
i kulturowe (misjonarze, podróżnicy) między Europejczykami a Afrykanami
miały oczywiście wpływ na ukształtowanie się lokalnych struktur społecznych.
Przejście od stosunków handlowych do dominacji politycznej oznaczało naru-
szenie tych układów i zmianę charakteru relacji. Przede wszystkim zmieniły się
metody pacyfikacji, a także zasady współżycia na wspólnej przestrzeni – lokal-
ne elity nie były już partnerami, ale podwładnymi metropolii, pozbawionymi
prawa głosu i zmuszonymi do całkowitego podporządkowania się administra-
cji kolonialnej. W fazie wcześniejszych kontaktów nikt nie wymagał od nich wy-
zbycia się tradycji, wierzeń, obyczajów, metod gospodarowania i struktury spo-
łecznej. W nowej sytuacji elementy te znalazły się w niebezpieczeństwie; mar-
ginalizowane, a z czasem niszczone legły – jako punkty zapalne – u podstaw
wielu powstań antykolonialnych. 

Tego rodzaju wytłumaczenie wydaje się jednak zbyt oczywiste. Nie ulega
wątpliwości, że dla wielu przywódców (lub grup przewodzących) ruchów anty-
kolonialnych walka z administracją kolonialną oznaczała próbę odzyskania
dawnego znaczenia, rehabilitacji, przywrócenia status quo ante. Wspólnym
mianownikiem powstań antykolonialnych był jedynie atakowany obiekt – admi-
nistracja kolonialna. 

Podstawowym rozróżnieniem stosowanym we współczesnej historiografii
kontynentu jest podział na wystąpienia antykolonialne tzw. pierwotne lub okre-
su wczesnego oraz na ruchy o charakterze współczesnym, nacjonalistyczne lub
narodowo-wyzwoleńcze. 

Natalia Ćwik
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Terminem „ruchy pierwotne” są określane wystąpienia antykolonialne, jakie
miały miejsce przed I wojną światową, pierwsze mniej lub bardziej zorganizo-
wane wystąpienia ludności w odpowiedzi na wprowadzenie rządów kolonial-
nych. Specyficzną cechą ruchów pierwotnych był ich otwarty charakter
(w przeciwieństwie do wystąpień organizowanych w konspiracji w fazie ruchów
współczesnych). Ruchy te stanowiły bezpośrednią, często spontaniczną reakcję
na wprowadzane przez administrację wymogi lub ograniczenia (np. przymuso-
wa praca, podatki, narzucenie wodza niemającego tradycyjnego autorytetu)
i występowały wszędzie tam, gdzie pojawiła się władza kolonialna. Ruchy pier-
wotne wykorzystywały niejednokrotnie tradycyjne metody walki stosowane
wcześniej w starciach z lokalnymi przeciwnikami. Nie wszystkie natomiast mia-
ły charakter zbrojny. Wśród ruchów z pierwszego okresu możemy wyróżnić1:

a) opór zbrojny,
b) opór bierny,
c) opór duchowy (moralny). 

Opór zbrojny był podejmowany przez różne grupy etniczne prawie na ca-
łym kontynencie, wszędzie jednak bez powodzenia. O porażce afrykańskich ru-
chów zbrojnych przesądzała bezwzględna przewaga technologiczna sił euro-
pejskich. Wśród ruchów zbrojnych możemy wyszczególnić te, które pojawiały
się spontanicznie na mniejszą skalę, oraz wielkie ruchy masowe. Przywódcami
lub inicjatorami ruchów masowych stawali się często liderzy religijni, osoby,
którym przypisywano zdolności magiczne lub profetyczne. 

Opór bierny to forma protestu polegająca na odmowie wykonywania narzu-
conych zadań, świadoma rezygnacja z uczestniczenia w systemie kolonialnym
bez podejmowania działań ofensywnych. Do tej grupy zaliczają się takie dzia-
łania, jak: odmowa pracy w systemie przymusowym, zbiorowa lub indywidual-
na dezercja z miejsc pracy przymusowej, odmowa płacenia podatków, dezercja
z wojska kolonialnego, zbiorowa migracja, bandytyzm społeczny. Ta forma
protestu była najbardziej rozpowszechniona w najwcześniejszym stadium ko-
lonializmu, kiedy do narzuconych zobowiązań nie zdołano jeszcze wypraco-
wać efektywnego systemu koercji. Najczęstszym przejawem oporu biernego by-
ło uchylanie się od płacenia podatków. 

Opór moralny zakładał odwołanie się do sfery duchowej jako swego rodza-
ju azylu opartego w głównej mierze na religii. Zamiast walki zbrojnej formą
oporu stała się gorliwa religijność w postaci: powrotu do tradycyjnych wierzeń

Antykolonialne ruchy religijne w Afryce Wschodniej…

1 Przedstawiona klasyfikacja stanowi jedynie próbę uporządkowania zjawisk związanych z ru-
chami antykolonialnymi, a jej granice są płynne. Często ten sam rodzaj ruchu można przypo-
rządkować do więcej niż jednej kategorii. 
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(przeciwstawienie tradycji afrykańskich europejskiej kulturze chrześcijańskiej
reprezentowanej przez misje), nawrócenia się lub ortodoksyjnego podporząd-
kowania religii muzułmańskiej, utworzenia kościołów synkretycznych lub po-
wołania ruchów o charakterze mesjanistycznym i millenarystycznym.

Wymienione formy oporu zbiegały się często z wewnętrznym kryzysem
odwołujących się do nich społeczeństw oraz z załamaniem dotychczasowej go-
spodarki. Lokalny kryzys potęgował negatywne odczuwanie skutków wprowa-
dzenia administracji kolonialnej i – odwrotnie – pojawienie się kolonializmu
doprowadziło do erozji tradycyjnych wartości, stosunków społecznych i ekono-
micznych. 

Duchowa forma oporu nie była wbrew pozorom związana z pojęciem bier-
ności. Powstanie nowych prądów religijnych i organizacji kościelnych wiązało
się najczęściej z wyłonieniem się duchowych przywódców, nowych autorytetów
moralnych – ci natomiast prowadzili swoją „walkę” na różne sposoby, m.in.
(najczęściej) nawołując swoich zwolenników do odrzucenia kultury europej-
skiej lub niszczenia jej symboli. Innym razem opierając się na zaczerpniętej
z chrześcijaństwa i islamu koncepcji mesjanistycznej, zapowiadali nadejście
nowej, lepszej ery w konsekwencji pojawienia się mesjasza – postaci, która za-
początkuje nowy okres w dziejach nie tylko Afryki, ale i całego świata. 

Współczesne wystąpienia antykolonialne to zjawisko powstałe po II wojnie
światowej w formie ruchów o zorganizowanej strukturze i jasno sformułowanej
ideologii, zazwyczaj o charakterze nacjonalistycznym i wyzwoleńczym. 

W okresie kolonializmu w Afryce Wschodniej miały miejsce wszystkie wyżej
wymienione rodzaje ruchów antykolonialnych. 

Kult Mumbo w Kenii

Kult Mumbo jako ruch antykolonialny był aktywny w latach 1914–1934
w południowo-zachodniej Kenii (głównie na południu prowincji Nyanza)
wśród plemion Luo i Gusii. Był to ruch otwarcie antykolonialny, antyeuropej-
ski, nawołujący do radykalnego usunięcia Europejczyków i wszystkich symbo-
li zachodniej kultury. Był to prawdopodobnie najbardziej agresywny i radykal-
ny (w warstwie ideologicznej) spośród opisanych ruchów, nastawiony wrogo
wobec urzędników, osadników, misjonarzy i wszystkich białych. 

Mumbo potępiał chrześcijaństwo jako religię zepsutą i niepotrzebną. Ideo-
logia ruchu, klasyfikowanego najczęściej jako milenijny, zakładała całkowite
usunięcie białych z Afryki, a także wszystkich tych, którzy współpracowali
z władzą kolonialną (wodzów, nawróconych, urzędników). Odrzucano nie tyl-
ko europejską religię, ale też europejskie ubrania i wszystkie elementy kultury
materialnej, które pochodziły z zewnątrz. Ostatecznie tym, co przyczyniło się
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do zdławienia ruchu, był strach osób pracujących w administracji lokalnych
wodzów. To dzięki ich regularnym interwencjom władze kolonii doprowadziły
do rozbicia grup związanych z kultem. 

Podobnie jak w przypadku innych kultów, Mumbo ma prawdopodobnie
dłuższą historię, jednak pierwsze wzmianki pochodzą z 1913 r. i są związane
z legendą Onyango Dunde, mieszkańca dystryktu Central Kavirondo. Według
przekazów w tym właśnie roku Dunde został połknięty przez olbrzymiego wę-
ża o imieniu Mumbo na brzegu Jeziora Wiktorii. Wąż „wstąpił” w Dunde
i przemówił do ludzi, zapowiadając zniknięcie z regionu Europejczyków okre-
ślonych jako „wrogów”2. Przesłanie zawierało również obietnicę dostatniego
życia dla wszystkich, którzy przystąpią do kultu.

Informacje o Mumbo szybko rozniosły się po okolicy i kult natychmiast
znalazł zwolenników. Kilku pierwszych wyznawców stało się jego liderami3,
a pozostali posiedli zdolność odbierania wiadomości od Mumbo w ten sam
sposób co Onyango (ten natomiast został wkrótce aresztowany). To oni roz-
przestrzenili słowa Mumbo i niczym apostołowie gromadzili wokół siebie ko-
lejnych wyznawców. Centrum aktywności kultu znajdowało się wówczas w dys-
trykcie South Kavirondo. 

W pierwszych latach aktywności kultu rzadko donoszono o wystąpieniach
antykolonialnych, częściej natomiast o powszechnym składaniu ofiar z bydła.
Wyznawców Mumbo nie tylko obawiała się administracja, ale przede wszyst-
kim i to w największym stopniu lękali się lojalni wobec niej wodzowie. To oni
alarmowali władze brytyjskie o rytuałach i incydentach związanych z kultem,
czasem sami przyprowadzali do aresztu adeptów Mumbo lub anonimowo na
nich donosili. 

Tymczasem kult ewoluował i w rejonie Getutu jego centralną postacią stał
się znany od lat 80. XIX w. prorok Sakawa, który rzekomo przepowiedział po-
jawienie się Europejczyków i powstanie miasta Kisii. Sakawa zniknął w taje-
mniczych okolicznościach w 1902 r., ale wierzono, że nadal żyje. Dotychczaso-
wi wyznawcy Mumbo około 1920 r. przyjęli nową tezę, zgodnie z którą Saka-
wa miał powrócić i przegnać Europejczyków4. Przez kolejne lata kult Mumbo
nie był aktywny z wyjątkiem nielicznych i niegroźnych incydentów. Dopiero
w 1927 r. odnotowano poważniejsze rozruchy nim inspirowane, kiedy wyznaw-
cy Mumbo nawoływali do zaprzestania wykonywania przymusowych prac przy
budowie dróg5.

Antykolonialne ruchy religijne w Afryce Wschodniej…

2 B.L. Shadle, Patronage, Millennialism and the Serpent God Mumbo in South-West Kenya,
1912–34, „Africa” 2002, nr 72 (I), s. 29–54.

3 Było ich prawdopodobnie pięciu. Ibidem, s. 30.
4 Na tej podstawie możemy zaklasyfikować ruch jako millenarystyczny.
5 Ibidem, s. 34.
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Poważne odrodzenie Mumbo i jednocześnie okres najsilniejszej aktywności
jego wyznawców nastąpiły w latach 1931–1933. W 1931 r. okolice Getutu zo-
stały zaatakowane przez szarańczę. Rozniosła się wieść, że adepci kultu Mum-
bo potrafią nad nią zapanować, co skłoniło zdesperowanych rolników do wstą-
pienia w szeregi zwolenników kultu, oddając w ofierze duże ilości ziarna i pie-
niędzy. Wykorzystując nagłą popularność przywódcy kultu, jego wyznawcy za-
częli organizować tajne spotkania, na których nawoływali do zaprzestania
(przynajmniej częściowego) płacenia podatków. W 1934 r. dziewięciu najważ-
niejszych liderów deportowano, a jednego osadzono w więzieniu. Był to koniec
aktywności Mumbo i od tamtej pory raporty kolonialne nie donosiły o jakim-
kolwiek jego odrodzeniu6. 

Powstanie Maji Maji w Tanzanii

Symbolem powstania nazwanego później Maji Maji stał się – uważany za
jego twórcę i głównego lidera (niesłusznie) – wędrowny znachor Kinjikitile
Ngwale, który około 1902 r. osiedlił się w wiosce Ngarambe na wzgórzach Ma-
tumbi, na południe od rzeki Rufiji7. Kinjikitile miał profetyczną charyzmę; swo-
ją pozycję zbudował na popularnym w tym rejonie kulcie boga-węża Bokero
(lub Kolelo). Bokero był wcieleniem duchów przodków i pod postacią ducha
Hongo nawiedzał wybrane osoby (media), aby przekazać w ten sposób prze-
słanie przodków8. Hongo stało się także nazwą funkcji, jaką pełnili pomocnicy
(zwani też emisariuszami) Kinjikitile – ich zadaniem było propagowanie prze-
słania Bokero w kolejnych wioskach i werbowanie zwolenników. 

Przekaz Bokero był millenarystyczną wizją przełamania dominacji Europej-
czyków i innych przedstawicieli administracji. W przekazie Kinjikitile mieszały
się motywy o charakterze niemal biblijnym, takie jak obraz wielkiej powodzi,
która zmiecie z powierzchni Ziemi wszystkich Europejczyków, Arabów i Hin-
dusów, a ocali Afrykanów oraz zachęci do nieposłuszeństwa, buntu w postaci
niepłacenia podatków i odmowy pracy na plantacjach. Bokero obiecywał spra-
wiedliwość: kara spotka wszystkich białych, a przodkowie ochronią Afrykanów.
Zapewniał, że przodkowie lokalnych plemion nieustannie czuwają, a ich duchy
są stale obecne wśród żywych. Dodatkowo, odwagi przyszłym powstańcom
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6 Ibidem, s. 35. Według Shadle ostatni adept kultu zmarł w 1990 r. w Kisii, wciąż oczekując
nadejścia Mumbo i wypędzenia Europejczyków. Tak naprawdę kult nie zniknął, ale „zszedł do
podziemia”. 

7 M.R. Lipschutz, R.K. Rasmussen, Dictionary of African Historical Biography, University
of California Press, Berkeley, Los Angeles–London 1989, s. 109.

8 Nie wiadomo, czy Kinjikitile był medium (tzn. czy duch nawiedzał go bezpośrednio), czy
też miał jedynie zdolność interpretacji treści przekazywanych przez media. 
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miał dodać magiczny bambusowy amulet, którego składnikiem była m.in. wo-
da9. Amulet miał ochronić walczących przed kulami europejskiej broni10. 

W 1904 r. przekaz Kinjikitile był już powszechnie znany w okolicach Nga-
rambe oraz na sąsiadujących obszarach. Kult boga-węża występował u wielu
plemion w tym regionie, w związku z czym przesłanie Bokero łatwo znajdowa-
ło posłuch. Niemniej jednak do wybuchu powstania doszło bez udziału Kinji-
kitile i najprawdopodobniej bez jego rozkazu. Został on aresztowany na po-
czątku 1905 r. na skutek dochodzenia przeprowadzonego przez administrację
kolonii. 

Kiedy Kinjikitile pozostawał w więzieniu (tj. do 3 sierpnia 1905 r., gdy on
i jego syn zostali powieszeni), pozostający na wolności emisariusze ze wzgórz
Matumbi dali znak do rozpoczęcia powstania. Pierwszym celem powstańców
stały się plantacje – palono je i atakowano ich właścicieli. Zaskoczeni Niemcy
nie dopuszczali z początku hipotezy o zorganizowanym powstaniu, uznawali
poszczególne incydenty za przypadkowe i niepowiązane ze sobą; nie podejmo-
wali więc od razu zwartej ofensywy, a dzięki temu powstańcy mogli działać
swobodnie. W dalszej kolejności celem ataków stały się misje chrześcijańskie
oraz stacje administracji kolonialnej, a także domostwa ludności pochodzenia
arabskiego. 

Po miesiącu walk powstanie objęło swoim zasięgiem ok. 40% powierzchni
Niemieckiej Afryki Wschodniej. Na początku grudnia 1905 r. dzięki przysłanym
z Europy oddziałom wojskowym Niemcy zaczęli odzyskiwać kontrolę w kolo-
nii. Ostateczna pacyfikacja nastąpiła dopiero pod koniec 1907 r. Powstańcy
stawiali opór przez 2 lata, co stanowiło rekord w historii zbrojnych wystąpień
antykolonialnych w okresie przedwojennym.

KKuulltt  NNyyaabbiinnggii  zz UUggaannddyy

Kult Nyabingi w swojej postaci antykolonialnej rozwinął się w południowo-
zachodniej części Ugandy w regionie Kiga przed wybuchem I wojny światowej,
chociaż początki samego kultu sięgają prawdopodobnie drugiej połowy 
XVIII w., a jego pierwsi wyznawcy rekrutowali się spośród przedstawicieli ludu
Bakiga. Był to trwający prawie trzydzieści lat antykolonialny ruch religijny,
którego znaczenie i siła oddziaływania były porównywane do powstania Maji
Maji w Tanzanii. Kult Nyabingi stanowił prawdziwe wyzwanie dla administra-
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9 Stąd wywodzi się nazwa powstania (nadana post factum), czyli Maji Maji (w jęz. suahili
maji – woda). Woda nie była jedynym składnikiem amuletu; składały się na niego prawdopodob-
nie także ziarna zbóż. 

10 M. Czapliński, Niemiecka polityka kolonialna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1992,
s. 238–239.
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cji kolonialnej, która widziała w nim poważne niebezpieczeństwo dla porządku
w kolonii. Przez trzy dziesięciolecia jego wyznawcy stawiali silny opór lokalnej
władzy. Nyabingi uważano za ruch niebezpieczny i wywrotowy, oparty na wie-
rze w czary i stanowiący potencjalne źródło powstań i buntów. 

Kult od początku był związany z pojęciem oporu wobec obcych wpływów, co
wynika z genezy jego nazwy: Nyabingi to imię bogini, której początek dał duch
zmarłej królowej (prawdopodobnie powiązanej z dynastią Tutsi w sąsiedniej Ru-
andzie) zamordowanej przez swojego męża wywodzącego się z obcego plemie-
nia. Rolnicy Bakiga przeżywali silny napór plemion pasterskich, ich niepewna
pozycja przyczyniła się do charakterystycznej postawy oporu i dążenia do za-
chowania tożsamości kulturowej – Nyabingi była zatem symbolem etnicznego
patriotyzmu, a jej kult miał oddalić zagrożenie, jakie stwarzała dominacja ob-
cych kultur. Pod koniec XVIII w. Bakiga znaleźli się bowiem w strefie wpływów
dwóch silnych organizmów politycznych: istniejącego na południu królestwa
Tutsich oraz ulokowanego na wschód od terenów Bakiga królestwa Ankole. 

Polityczny wymiar Nyabingi, kultu pozostającego przez pewien okres wy-
łącznie w sferze religii, ujawniał się i zyskiwał na znaczeniu wraz z narastającą
presją zewnętrzną – tereny Bakiga znalazły się pod presją rosnącego w siłę
królestwa Tutsich, a także walczących o wpływy mocarstw europejskich. W tym
także okresie migracje w rejonie Międzyjezierza (obszar między Wielkimi Jezio-
rami Afrykańskimi) stały się powszechne i chaotyczne, co pociągało za sobą
nieuchronne zderzenia i fuzje kulturowe. Potrzeba wzmocnienia swojej pozycji
i ochrony przed napierającymi wpływami z obcych terenów przyczyniły się do
zjednoczenia – pod postacią Nyabingi – sfery politycznej i religijnej Bakiga.
Władza polityczna należąca tradycyjnie do starszyzny i niezwiązana z nią reli-
gijna funkcja kapłanów kultu zostały scalone w jedno. Nyabingi stało się rodza-
jem jednoczącej ideologii plemiennej, władza świecka i duchowieństwo stały się
jednym organizmem, przy czym ta cecha kultu wykrystalizowała się w całości
przed okresem kolonialnym. 

Począwszy od 1909 r. brytyjska administracja kolonialna zaczęła intensyw-
nie ustanawiać swoje posterunki w okręgu Kigezi, w skład którego wchodził re-
gion Kiga. W owym czasie Nyabingi miał już silną pozycję podkreślającą poli-
tyczną autonomię Bakiga i ich opór wobec zewnętrznej presji kulturowej i po-
litycznej. Pojawienie się nowego zagrożenia jedynie spotęgowało znaczenie Ny-
abingi. Kiedy administracja kolonialna zdominowała sąsiednie królestwa i ple-
miona wcześniej zagrażające Bakiga, sama stała się główną przyczyną sprzeci-
wu. W ten sposób kult Nyabingi stał się odpowiedzią na „cywilizacyjne” zamia-
ry kolonizatorów i ich polityczne działania.

Początkiem tej nowej formy Nyabingi była swego rodzaju prowokacja doko-
nana przez kobietę o imieniu Muhumusa, która podając się za wcielenie bóst-
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wa, chciała zjednać sobie zwolenników wśród Bakiga, aby dokonać próby osła-
bienia władzy Tutsich w Ruandzie (dokładne motywy tej intrygi nie są znane).
Muhumusa prawdopodobnie wcześniej chciała zająć miejsce na ruandysjkim
tronie i po nieudanych próbach wycofała się na tereny Bakiga, szukając tam
sprzymierzeńców i umiejętnie wykorzystując Nyabingi dla swoich zamiarów.
Chociaż jej działalność i kierunek, jaki pragnęła nadać kultowi, nie były skiero-
wane bezpośrednio przeciwko administracji kolonialnej (a raczej przeciwko
wszystkiemu, co przychodziło z zewnątrz), ta jednak uznała je za zagrażające
kolonialnemu porządkowi. 

Działania Muhumusy skłoniły Brytyjczyków do działania. W 1911 r. zosta-
ła zorganizowana przeciwko niej i jej wyznawcom akcja zbrojna, podczas której
zginęło 40 zwolenników Nyabingi, Muhumusa zaś została aresztowana i osa-
dzona dożywotnio w więzieniu. Nie spowodowało to zakończenia aktywności
wyznawców kultu11. Przeciwnie, od tego wydarzenia starcia między nimi a si-
łami kolonialnymi stały się częstsze i angażowały po obydwu stronach coraz
znaczniejsze oddziały. 

Wejście w otwarty konflikt z władzą kolonii wzmogło nastroje antykolonial-
ne. Kolejni przywódcy wystąpień inspirowanych kultem Nyabingi nawoływali
do ignorowania nakazów administracji. W latach 1915–1917 doszło do kilku
poważniejszych starć; podczas jednego z nich jedną z placówek administracji
zaatakowało ok. 1400 osób związanych z Nyabingi, co wskazuje na znaczące
rozmiary konfliktu i duży potencjał kultu w kwestii jednoczenia zwolenników. 

Pomimo ostrej reakcji władz kolonii (przywódcy rozruchów zostali publicz-
nie straceni, wiele osób aresztowano lub deportowano) w 1928 r. kult ponow-
nie się ujawnił i to z niespotykaną dotąd siłą i ideologią uderzającą bezpośre-
dnio w rządy kolonialne. Nowi przywódcy nawoływali do zaprzestania płace-
nia podatków, odmawiania pracy w poniedziałki i wypędzenia wszystkich Eu-
ropejczyków. Starcia te zakończyły się porażką wyznawców Nyabingi; były
ostatnim poważnym ich wystąpieniem.

Wnioski

W społeczeństwach afrykańskich religia jest wszechobecnym elementem ży-
cia codziennego i traktowanie jej jako osobnej sfery byłoby błędem. Zrozumie-
nie ruchów religijnych w oderwaniu od procesów społecznych i politycznych
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11 Ciekawym elementem tamtego wydarzenia jest agitacja, jaką Muhumusa prowadziła
wśród walczących z nią sprzymierzonych zwolenników kultu – przekonywała ich, że kule wy-
strzelone przez Brytyjczyków w zetknięciu z jej ciałem przemienią się w wodę. Analogia z powsta-
niem Maji Maji jest ewidentna; znaczenie wody jako ochrony przed kulami zasługuje na uwagę
i szersze opracowanie. 
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jest niemożliwe. Oznacza to, że przemiany w którejkolwiek z tych trzech dzie-
dzin pociągają za sobą (choć nie muszą) ewolucję innej – traktowanie ich jako
naczyń połączonych pozwala uzyskać pełniejszy obraz wydarzeń. Dlatego też
zastanawiając się nad źródłami przemian w zachowaniach religijnych Afryka-
nów, musimy wziąć pod uwagę uwarunkowania polityczne i społeczne. Kolo-
nializm w formie zinstytucjonalizowanej, ale także we wcześniejszej (okres obec-
ności europejskiej na kontynencie poprzedzający moment przejęcia kontroli
politycznej i ustanowienia kolonii, protektoratów i dominiów) miał bez wątpie-
nia ogromny wpływ na dynamikę tych przemian. Najważniejsze elementy pro-
cesu przemian zapoczątkowanego przez kolonializm zostały przedstawione
w poniższej tabeli. Jest to ujęcie ogólne, które ma na celu syntezę dotychczaso-
wych rozważań. Szczególną uwagę zwrócono na te elementy, które doprowa-
dziły do aktywizacji społeczeństwa i wzrostu postaw antykolonialnych, a co za
tym idzie – form oporu czynnego i biernego. 

Natalia Ćwik
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EEFFEEKKTT



59

Analiza antykolonialnych ruchów religijnych pozwala na wyciągnięcie 
następujących wniosków:

• były one silnym i istotnym środkiem społecznego wyrazu – miały zasięg
ponadetniczny i wyrażały bieżące nastroje społeczne w formie koncepcji
religijnych; 

• wyłoniły się nie tylko w opozycji wobec europejskiej ekspansji, ale też na
tle wewnętrznych stosunków społeczno-politycznych regionu Afryki
Wschodniej; 

Antykolonialne ruchy religijne w Afryce Wschodniej…

Ustawodaw-
stwo, prawo
kolonialne

Paternalizm

• stworzenie nowych elit
(faworyzowanych przez
administrację grup) –
wprowadzenie sztucz-
nych podziałów społecz-
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• rozbicie struktur rodzin-
nych i społecznych (pra-
ca przymusowa)

• wysokie podatki – wzrost
migracji w celach zarob-
kowych

• ubezwłasnowolnienie
społeczeństwa, odebra-
nie możliwości decydo-
wania

• bierność, marazm
• także: wzrost postaw an-

tykolonialnych, zwrot ku
„afrykańskości” (pan-
afrykanizm, negritude)

wzrost antagonizmów
politycznych pomiędzy
dawnymi i nowymi eli-
tami

• dyskryminacja ludności 
• ustawodawstwo legity-

mizujące pracę przymu-
sową (wzrost oporu)

• wprowadzenie podat-
ków nieproporcjonal-
nych do dochodów –
wzrost form biernego
i aktywnego oporu lud-
ności

• formowanie się pierw-
szych afrykańskich
związków zawodowych
i organizacji politycz-
nych

• w odpowiedzi na pater-
nalizm okresu kolonial-
nego – formowanie się
ideologii panafrykani-
stycznych i nacjonali-
stycznych

• bunt elit intelektual-
nych, powstawanie
organizacji politycznych

• w innych przypadkach:
ubezwłasnowolnienie
polityczne, brak auto-
nomii i możliwości de-
cydowania, bierność

• ustawodawstwo zaka-
zujące tradycyjnych
obrzędów i praktyk re-
ligijnych (prześlado-
wania wyznawców reli-
gii rodzimych)

• wzrost postaw antyko-
lonialnych wśród wy-
znawców religii rodzi-
mych (ruchy antykolo-
nialne)

• wzrost postaw antyko-
lonialnych

• tworzenie odrębnych
Kościołów jako jedynej
możliwej formy samo-
stanowienia (Kościoły
afrochrześcijańskie lub
zwrot ku wierzeniom
rodzimym)
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• stanowiły pierwotną formę protestu i wraz z innymi ruchami antykolo-
nialnymi są przykładem wczesnej, spontanicznej reakcji społeczeństw
Afryki Wschodniej na gwałtowne i totalne przemiany społeczno-politycz-
ne; wpisują się tym samym w historię spotykanych na całym świecie zbio-
rowych form protestu o charakterze milenijnym. 

Summary

Anti-colonial religious movements in East Africa: 
Historical background, origin and profile

During the colonial era, people of East Africa were opposing to European
domination, using religion as a basis for new social and political conceptions.
Anti-colonial religious movements, as a form of social protest, constitute 
a permanent element of the region’s history in the 19th and 20th century. The
article presents the movements against a background of the beginnings of 
European domination in East Africa and it places them in the context of other
forms of resistance and protest. The movements were characterized on the
example of rebellions which took place in three chosen states of the region: in
Kenya, Tanzania and Uganda.

Natalia Ćwik
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Wpływ kupców arabskich1 na rywalizację
misjonarzy protestanckich i katolickich
w Bugandzie w latach 1879–1882

30 czerwca 1877 r. przybyło do Bugandy dwóch pierwszych misjonarzy
Church Missionary Society2 z zamiarem założenia misji protestanckiej nad Je-
ziorem Wiktorii (Nyanza Mission). Po pewnym czasie dołączyło do nich kilku
kolejnych protestantów. Prawie dwa lata później, bo w lutym i czerwcu 1879 r.,
dotarły do Bugandy grupy rzymskich katolików, Białych Ojców z Algieru, rów-
nież z zamiarem założenia w tym królestwie misji, ale katolickiej.

Historia rywalizacji o zainteresowanie miejscowej ludności i okoliczności,
jakie jej towarzyszyły, były i nadal są podawane w wielu książkach jako anegdo-
ty lub ciekawostki. Oto dwie grupy misjonarzy – angielscy protestanci i francu-
scy katolicy – na oczach całego świata chrześcijańskiego kłóciły się z niezwykłą
zaciętością, która religia jest lepsza i kto ma większe prawo do nauczania w Bu-
gandzie. Zapominając czasami o swojej roli i obowiązkach, misjonarze w spo-
rach używali argumentów i słów, które niejednokrotnie przekraczały granicę
dobrego wychowania.

1 Określenie „kupcy arabscy” nie jest do końca odpowiednie i dotyczy kupców handlujących
w Afryce Równikowej, którzy pochodzili głównie ze wschodniego wybrzeża Afryki i – rzadziej –
z Zanzibaru. W interiorze reprezentowali oni zazwyczaj interesy bogatych kupców z wybrzeża,
z Zanzibaru oraz interesy samego sułtana Zanzibaru. Byli wyznawcami islamu, ale nie zawsze
byli to Arabowie. Określenie „kupcy arabscy” przyjęłam za XIX-wiecznymi źródłami brytyjskimi
i francuskimi; wszyscy kupcy, jacy przybywali do Bugandy i okolic, byli w nich nazywani „Arab
traders” lub po prostu „Arabs”. 

2 Głównymi źródłami, którymi posługiwałam się przy badaniu działalności misjonarzy pro-
testanckich w Bugandzie, są dwa czasopisma misyjne wydawane przez Church Missionary So-
ciety (Kościelne Towarzystwo Misyjne – dalej: CMS): „Church Missionary Gleaner” (dalej:
„CMG”) i „Church Missionary Intelligencer and Record” (dalej: „CMI”) z lat 1878–1885. Znaj-
dują się one w Archiwum Church Missionary Society w Birmingham. Źródłem katolickim są
„Dzienniki Białych Ojców” z Rubaga (Archiwum Ojców Białych, Rzym). 
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Głównym pretekstem do rozpoczęcia działalności misyjnej w Afryce Równi-
kowej był list podróżnika i dziennikarza Henry’ego Mortona Stanleya. W cza-
sie 3-miesięcznego pobytu w Bugandzie zrobił on na kabace ogromne wraże-
nie, m.in. skutecznie wspierając go w jego projektach wojennych3. Stanley
prócz nauczania religii zwrócił też uwagę Mutesy4 na pismo, wartość słowa pi-
sanego i szerokie możliwości jego wykorzystania w kontaktach z innymi pań-
stwami. Wpłynął na opinię, jaką ten wyrobił sobie na temat białych ludzi. Jego
wizyta w 1875 r. była też jednym z przełomowych momentów w rozwoju bu-
gandyjskiej dyplomacji, zwłaszcza w odniesieniu do Europejczyków. Na życze-
nie kabaki Stanley pozostawił w Bugandzie wykształconego na Zanzibarze
chłopca Muftę5, który pisał i czytał m.in. dość dobrze po angielsku. Jego umie-
jętności były wykorzystywane do nawiązywania kontaktów z Europejczykami,
w tym z pierwszymi misjonarzami. 

Kabaka okazał duże zainteresowanie religią chrześcijańską i wyraził szcze-
rą chęć dowiedzenia się o niej więcej. W tej sytuacji Stanley zaproponował, że
w jego imieniu zaprosi do Bugandy Europejczyków, którzy będą go dalej nau-
czać. Myślał oczywiście o misjonarzach. Mutesa jednak prawdopodobnie tro-
chę inaczej wyobrażał sobie nauczycieli, do czego miał prawo, biorąc pod uwa-
gę jego dotychczasowe kontakty z obcokrajowcami. Przybywający do jego
królestwa kupcy mieli broń nie tylko na własny użytek, lecz także na sprzedaż. 

List Stanleya wysłany na życzenie kabaki do Anglii ukazał się 15 listopada
1875 r. w jednym z najbardziej poczytnych dzienników „Daily Telegraph”,
a trzy dni później w czasopiśmie misyjnym „Church Missionary Intelligencer”.
Zapraszał on misjonarzy do Bugandy i nauczania religii.

W Anglii list ten wywołał natychmiastową reakcję Kościoła protestanckiego.
Choć skierowany był do protestantów, został również poważnie potraktowany
przez Kościół rzymskokatolicki, co później zaowocowało wysłaniem misjona-
rzy do rejonu Wielkich Jezior Afrykańskich.

Wyprawa duchownych protestanckich została przygotowana dość spraw-
nie. Ponad pół roku później wybrani i specjalnie przygotowani misjonarze
organizowali na Zanzibarze karawany mające dalej poprowadzić ich do Bu-
gandy, gdzie po wielu trudach dotarli w czerwcu 1877 r. 

Urszula Herbich

3 Kabaka – tytuł króla Bugandy. S. Kiwanuka, A History of Buganda. From the Foundation
of the Kingdom to 1900, Longman, London 1971, s. 168–170.

4 Makaabya Mutesa – takie jest prawdziwe imię władcy Bugandy, którym będę się posługi-
wała w tekście. W cytowanych natomiast przeze mnie fragmentach źródeł imię to jest pisane
Mtesa. Pisownia taka została przyjęta w XIX w. przez kolonizatorów, gdyż mieli oni trudności
z wymową słowa Mutesa. 

5 Płk Smith pisał w liście, że chłopiec został pozostawiony w Bugandzie na życzenie Mute-
sy: „to teach him to read the Bible”.
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Wieść o zbliżających się misjonarzach wyprzedziła ich przybycie o kilka ty-
godni. Przekazali ją posłowie kabaki podążający do Bugandy z Zanzibaru,
którzy spotkali ich po drodze. Angielscy duchowni wędrujący w karawanie
obładowanej towarami podróżowali znacznie wolniej. Mutesa dowiedziawszy
się o nadchodzących długo wyczekiwanych gościach, z którymi wiązał duże
nadzieje, wysłał do nich kilka zapraszających listów. Zapewniał w nich o swo-
jej przyjaźni i pragnieniu szybkiego zobaczenia przybyszy. Listy pisał wspomi-
nany już Mufta. Dowodzą one bez wątpienia zdolności dyplomatycznych Mu-
tesy i skuteczności jego inicjatyw. Misjonarze, którzy nie byli jeszcze zdecydo-
wani, które z państw położonych nad Jeziorem Wiktorii wybrać, pod wpływem
tych listów obrali drogę do Bugandy. Kabaka wiedząc już o tym, poczynił
wszelkie starania, aby przyjąć ich godnie i z wszelkimi honorami. Po przepły-
nięciu przez misjonarzy jeziora i przybiciu do jego zachodniego brzegu na wy-
sokości Bugandy czekali na nich wysłańcy Mutesy z darami. Były to woły, ko-
zy, duża ilość mięsa z dzikiej zwierzyny, banany, ziemniaki, trzcina cukrowa,
mleko, naczynia do gotowania, drewno na opał, a także ludzie do noszenia ba-
gaży. Anglicy zostali rozmieszczeni w dobrze utrzymanych chatach z trawy ty-
grysiej6. Wysłane zostało poselstwo mające w imieniu władcy przywitać nau-
czycieli. Po przybyciu misjonarzy do stolicy przez kilka dni trwały uroczystości
powitalne. W liście płk Smith7 opisuje pierwsze wizyty na dworze, które prze-
biegały bardzo uroczyście. Misjonarze otrzymali oficjalne zaproszenie. Drogę
do pałacu pokonali prowadzeni przez śpiewającego bębniarza, szli między
ustawionymi po obu stronach drogi ubranymi na biało i uzbrojonymi żołnie-
rzami. Zostali przyjęci w obecności pełnego dworu, wodzów, żon królewskich,
Arabów i innych ważnych osobistości. W Bugandzie była bardzo rozwinięta
i ściśle przestrzegana etykieta dworska. Starania, aby przyjąć protestantów
z wszelkimi honorami, świadczą niewątpliwie o tym, że byli oni ważnymi gość-
mi dla Mutesy.

Dość szybko okazało się jednak, że nadzieje kabaki i plany związane z przy-
byciem nowych białych duchownych nie zostaną zrealizowane. Misjonarze ka-
tegorycznie odmówili produkowania broni i handlowania nią. Przywieźli ze so-
bą pewne podarunki dla Mutesy i innych ważnych osobistości Bugandy, ale nie
było wśród nich broni palnej. Władca mimo to zezwolił misjonarzom na osie-
dlenie się w Bugandzie, podarował im ziemię na misję i stworzył korzystne wa-
runki do jej rozwoju. 

Półtora roku później przybyła do Bugandy misja katolicka. Kabaka mając
nadzieję na to, że z tą grupą białych uda się zrealizować jego zamierzenia, rów-

Wpływ kupców arabskich na rywalizację misjonarzy…

6 „CMG” 1878, s. 31–32. Opis przybycia misjonarzy do Bugandy i ich przyjęcia.
7 Tamże, s. 32. 
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nież Francuzów przyjął wystawnie, choć – jak twierdzili protestanci w listach
i dziennikach z tamtego czasu – nie tak wystawnie jak ich. Również i w tym
przypadku szybko się okazało, że katolicy także nie będą produkować broni,
aczkolwiek podarowali oni władcy pewną ilość prochu, kul i karabinów, co spo-
wodowało wzburzenie wśród protestantów. Widząc niechęć obu grup misjona-
rzy do siebie, Mutesa postanowił wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Pod-
sycał rywalizację, mając prawdopodobnie nadzieję na to, że misjonarze chcąc
zyskać jego przychylność, zdecydują się jednak na współpracę. Przez pewien
czas izolował misjonarzy od siebie, co wspominali oni dość dramatycznie.
Strach o życie, niepewność i trudne warunki egzystencji były codziennością. Po
kilku miesiącach sytuacja się unormowała. 

W ciągu trzech lat8 spór między misjonarzami przybierał różne formy i roz-
wijał się pod wpływem wielu czynników. Powodów i pól do rywalizacji między
obu grupami było wiele, w mniejszym lub większym stopniu dotyczyły one każ-
dej dziedziny życia. Protestanci i katolicy rywalizowali na gruncie teologicz-
nym, ale też w samych misjach, z zazdrością lub wzgardą podpatrując sposo-
by ich organizacji przez drugą stronę. Konkurowali ze sobą w nauczaniu i spo-
sobach zjednywania sobie miejscowej ludności, kabaki i arystokracji. Polem do
rywalizacji było także zakładanie nowych misji w Afryce Równikowej, a nawet
leczenie Mutesy i jego podwładnych. Zazwyczaj wszelkie potknięcia którejś
grupy sprawiały satysfakcję jej przeciwnikom. Misjonarze szczycili się każdym,
nawet mało znaczącym powodzeniem. Opisując w dziennikach czy listach ja-
kiś swój niewielki triumf na dworze, z satysfakcją dodawali, że np. protestant
(lub katolik) był ignorowany przez całą audiencję, podczas kiedy z nimi kaba-
ka rozmawiał dużo i rozwlekle. 

Intensywność kontaktów między protestantami i katolikami zmieniała się
w zależności od ich popularności na dworze. Kiedy obie grupy były w niełasce,
tzn. gdy władca np. po raz kolejny przyjął islam lub religię rodzimą, z czego wy-
nikały zazwyczaj sytuacje nieprzyjemne dla misjonarzy, wówczas spotykały się
częściej. Kiedy natomiast któraś ze stron była faworyzowana przez władcę,
wtedy zazwyczaj stosunki między nimi się ochładzały i ograniczały do niezbęd-
nych spotkań, wysyłania poczty lub jej przekazywania. Mimo wielu problemów
i pól do konfliktu potrafili oni jednak z czasem ułożyć swoje wzajemne stosun-
ki. Ich charakter i zażyłość zależały w dużym stopniu od cech charakteru, chę-
ci i ambicji danego misjonarza. 

Kabaka Mutesa był władcą niezależnym i sprawującym władzę w Bugan-
dzie silną ręką. Przy podejmowaniu ważnych decyzji liczył się jednak – mniej

Urszula Herbich

8 Ramy czasowe, jakie obejmuje artykuł, to okres trwania prawie trzyletniej rywalizacji misjo-
narzy, który rozpoczął się w momencie przybycia misjonarzy katolickich do Bugandy w 1879 r.,
a zakończył wraz z opuszczeniem przez katolików tego kraju w 1882 r. 
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lub bardziej – z sugestiami i zdaniem lokalnej arystokracji bugandyjskiej oraz
kupców arabskich. Obie grupy z różnych powodów cieszyły się poważaniem
i szacunkiem u władcy. Szacunek ten i poważanie zależały jednak od prowa-
dzonej w danym momencie polityki kabaki i od okoliczności. Jednym słowem
były zmienne. Zarówno kupcy, jak i arystokracja starli się zyskać jak największą
przychylność władcy za pomocą rozmaitych narzędzi, m.in. intryg i po-
chlebstw. Mutesa, arystokracja i kupcy starali się wykorzystać przybycie misjo-
narzy i osiedlenie się ich w Bugandzie do rozgrywek dworskich, umocnienia
swojej pozycji i osłabienia przeciwników. Podsycanie rywalizacji między misjo-
narzami z różnych powodów leżało w ich interesie. W niniejszym artykule sku-
piono się na tym, jaki wpływ na tę rywalizację mieli kupcy arabscy.

Kupcy zaczęli pojawiać się w okolicach Jeziora Wiktorii w latach 40. XIX w.
Tereny te były bardzo atrakcyjne, ponieważ stanowiły dobre rynki zbytu dla
wielu towarów, za które płacono tym, na co na wybrzeżu było największe za-
potrzebowanie – kością słoniową i niewolnikami. Kupcy zaczęli odwiedzać czę-
sto i systematycznie Bugandę dopiero za rządów Mutesy (od 1856 r.). To króle-
stwo afrykańskie podobnie jak sąsiadujące z nim państwa było bardzo zainte-
resowane utrzymaniem handlu ze wschodem i stworzyło korzystne warunki do
jego rozwoju. Sprzyjało to zakładaniu arabskich osad handlowych i wpływało
na bezpieczeństwo szlaków9. 

Bugandyjczycy nie ograniczali się tylko do handlu, lecz także chętnie przyj-
mowali do swojej społeczności nowych przybyszy. Wielu kupców osiedliło się
na ich ziemiach, akceptując lokalne zwyczaje, żeniąc się z miejscowymi kobie-
tami otrzymanymi od kabaki10, tolerując, a niekiedy też przyjmując tamtejsze
praktyki i zwyczaje religijne. Dla Mutesy tacy obcy byli tym bardziej łatwi do
zaakceptowania, gdyż pomagali w jego wyprawach wojennych i handlowali
kluczowym dla ich przebiegu środkiem – bronią palną. W ciągu kilkunastu lat
Arabowie wywarli duży wpływ na władcę i jego otoczenie. Zainteresowaniem
cieszył się przyniesiony przez nich islam, który w latach 60. zdobył w Bugan-
dzie wielu zwolenników. Zostały wówczas wybudowane meczety i zaczął obo-
wiązywać kalendarz arabski. W latach 1865–1875 kabaka przestrzegał ramada-
nu i diety, nauczył się języka arabskiego, czytał Koran. Nowo nabytą wiedzę
wykorzystał m.in. do nawiązania stosunków dyplomatycznych z sułtanem
Zanzibaru11, który kontrolował handel z interiorem i któremu również zależa-
ło na dobrych kontaktach z Mutesą. Na życzenie kabaki powstała na wzór tej,
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9 History of East Africa, red. R. Oliver, G. Mathew, Oxford University Press, London 1963,
s. 263–337.

10 S. Kiwanuka, op. cit., s. 179–186.
11 B. Nowak, Poselstwo Mutesy – władcy Bugandy – do sułtana Zanzibaru (1870–1872),

„Afryka” 1999, nr 10, s. 1–12.
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jaką miał sułtan, kancelaria królewska. Zaczęto posługiwać się pieczęcią
królewską12. Zasadnicze zmiany zaszły także na dworze, gdzie przyjęły się
arabskie stroje, sposób zachowania, etykieta dworska i rozrywki13. Niektórzy
Arabowie byli wodzami, inni pełnili pewne funkcje urzędnicze. Kupcy mieli też
wpływ na urozmaicenie miejscowej diety. Dzięki nim w Bugandzie upowszech-
niła się uprawa różnego rodzaju nieznanych dotąd warzyw, owoców i zbóż.
W momencie kiedy do Bugandy przybyli pierwsi misjonarze, Arabowie byli już
wtedy częścią jej społeczności, cieszyli się szacunkiem władcy i mieli pewien
wpływ na niego i jego otoczenie. Skrzętnie wykorzystywali tę pozycję do dba-
nia o swoje teraźniejsze i przyszłe interesy.

Stosunki między kupcami a misjonarzami od samego początku były niezbyt
przyjazne, ale nie można powiedzieć, że były wrogie. Arabowie nie obawiali się
misjonarzy, gdyż było ich w Bugandzie zaledwie kilku i nie stanowili dla nich
żadnego zagrożenia. Dopiero wojska kolonialne naprawdę zagroziły ich pozy-
cji w tym rejonie. Mimo pozornej nieszkodliwości, przybycie misjonarzy wpro-
wadziło do spokojnej egzystencji kupców przebywających w Bugandzie pewne
komplikacje. Dla islamu inne obce religie nie były na tym terenie konkurencją.
Teraz pojawiły się dwie – katolicyzm i protestantyzm. Misjonarze byli to ludzie
młodzi, inteligentni, wykształceni specjalnie w kierunku nawracania Afrykanów,
nastawieni na odniesienie sukcesu oraz przeświadczeni o słuszności i wadze
misji, w której brali udział. Kupcy przybywający do Bugandy w celach handlo-
wych i osiągnięcia zysku w większości nie byli ludźmi wykształconymi, choć za-
pewne tacy się zdarzali, o czym świadczy fakt, że kabaka oraz część arystokra-
cji nauczyli się pisać i czytać po arabsku. Arabowie nie tłumaczyli Koranu, nie
starali się nauczać Bugandyjczyków, a jeśli to robili, to zawsze była to działal-
ność drugoplanowa. Misjonarze natomiast przywieźli ze sobą Biblię już prze-
tłumaczoną na języki arabski i suahili, którymi także posługiwano się w Bugan-
dzie. W dość szybkim czasie przetłumaczyli Biblię na lokalny język luganda. Jej
fragmenty pisali osobiście na kawałkach bawełnianego materiału lub drukowa-
li na małej prasie drukarskiej, a następnie rozdawali uczniom. Dzięki temu obie
religie chrześcijańskie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej lud-
ności i u samego władcy, który bardzo popierał działania edukacyjne misjona-
rzy. Protestanci i katolicy przywieźli ze sobą wiele prezentów, które rozdawali
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12 B. Nowak, Początki kancelarii królewskiej w Bugandzie, cz. 1, „Afryka” 2001/2002, nr 14,
s. 1–24; Idem, Baganda uczą się czytać i pisać w swoim języku – języku luganda, cz. 2, „Afryka”
2002/2003, nr 16, s. 39–51.

13 Jak zmieniła się Buganda, kabaka i jego dwór pod wpływem Arabów, dobrze pokazują
opisy wizyt trzech białych podróżników: Johna Speke z 1862 r., Henrego Mortona Stanleya
z 1875 r. i Linant de Bellefonts także z 1875 r. Fragmenty opisów dotyczących Bugandy można
znaleźć w „CMG” 1876, s. 13–15.
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kabace i innym ważnym Baganda. Były to często przedmioty widziane przez
obdarowywanych po raz pierwszy w życiu i robiące na nich duże wrażenie. Jed-
ną z najważniejszych rzeczy, jaką kabaka cenił u misjonarzy, były ich umiejęt-
ności medyczne. Mutesa był wtedy już bardzo schorowanym człowiekiem.
Świadczy o tym m.in. fakt, że na audiencjach nie zasiadał na tronie, praktycz-
nie nie wstawał już z łoża. Skuteczne leczenie kabaki wielokrotnie przyniosło
misjonarzom korzyści. Inną sprawą jest fakt, że biali misjonarze legitymowali
się listami od sułtana Zanzibaru i wszyscy Arabowie, którzy myśleli jeszcze
o powrocie na Zanzibar, musieli się z nimi liczyć, a jeśli chcieli im szkodzić –
to sprytnie. 

Arabowie dość często odwiedzali misje w poszukiwaniu leków na choroby,
które im dokuczały. Przychodzili także, aby sprzedawać swoje towary, zazwy-
czaj po tak wygórowanych cenach, że misjonarze niczego nie kupowali. W li-
stach i dziennikach wielokrotnie z oburzeniem wymieniali ceny, jakich żądali od
nich kupcy. Kiedy do Bugandy docierała karawana misyjna, Arabowie mieszka-
jący lub przebywający długi czas w tym kraju ciekawi byli wieści ze świata ze-
wnętrznego. Bardzo rzadko, ale jednak zdarzało się, że misjonarze wspomina-
li ich dość miło.

Jeszcze przed przybyciem protestantów do Bugandy kupcy przedstawili ich
jako ludzi niebezpiecznych. Bezpośrednio po ich przyjeździe rozpoczęli batalię
z zamiarem podważenia ich wiarygodności i uczciwości. Te świadome działania
miały na celu prawdopodobnie skłócenie misjonarzy: im więcej zajmowali się
sobą, tym mniej czasu mieli na zabieganie o względy kabaki. Arabowie próbo-
wali też zniechęcić samego Mutesę do misjonarzy, przedstawiając ich jako ludzi
mogących zagrozić jego państwu, a nawet jego życiu. Zniechęcali do nich wo-
dzów i lokalną arystokrację, która także miała pewien wpływa na władcę.

Jedną z broni przeciwko misjonarzom były fałszywe listy, jakie Arabowie do-
ręczali kabace. Nieprzychylna poczta zazwyczaj przychodziła wraz z kupiecki-
mi karawanami. Listy, których rzekomymi nadawcami były często wiarygodne
osoby, takie jak sułtan Zanzibaru lub ważni kupcy, o istnieniu których Mutesa
słyszał, oskarżały misjonarzy o szpiegostwo, działanie na szkodę Bugandy,
a nawet o to, że są mordercami czyhającymi na życie władcy. Ta koresponden-
cja często szkodziła misjonarzom, była przyczyną wielu problemów i nieporo-
zumień. W jednym z oskarżeń twierdzono, że Mackay był przestępcą w Anglii,
który próbował zabić króla, ale uszedł sprawiedliwości i zbiegł14. To oskarżenie
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14 „CMG” 1881, s. 123. „On January 8th the anxieties of our brethren were rendered graver
by the atrocious charges brought against Mackay by a newly-arrived Arab trader, who informed
Mtesa that he (Mackay) had been a murder in England, and had fled from justice; that he was
insane, and trying to kill the king; and that on that very day he had given him (the Arab) a pre-
sent, and implored him on his knees not to make his evil deeds public!”. 
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spowodowało, że misjonarze postanowili opuścić Bugandę, ale kabaka na to
nie zezwolił. W pogłosce o rzekomym morderstwie, jakiego miał dokonać Mac-
kay, podkreślano, iż zabił króla. Arabowie sugerowali, że Anglik może tego do-
konać jeszcze raz. Mutesa bardzo bał się o swoje życie, zwłaszcza w tamtym
czasie, ponieważ był bardzo chory. Na jego śmierć czekali wrogowie, potencjal-
ni następcy i inne wpływowe osoby pragnące zmienić władcę i podnieść przy tej
okazji swój status. W momentach pogarszania się jego stanu zdrowia misjona-
rze nie bez obawy pisali o plotkach i spekulacjach na temat jego śmierci: kto bę-
dzie jego następcą i co przyniosą zmiany. W kolejnym fałszywym liście pocho-
dzącym rzekomo od sułtana Zanzibaru była mowa o tym, że wygnał on wszy-
stkich białych z wyspy oraz swoich posiadłości na kontynencie i że biali pozo-
stali już tylko w Bugandzie. W liście twierdzono, że zostały wydane rozkazy,
aby wszystkich Europejczyków wyrzucić z interioru, ponieważ sieją oni niepo-
kój, co może prowadzić do wojny15. Mackay opisując ten list, twierdził, że jego
intencją było pozbycie się misjonarzy. Wynikało z niego, że z powodu wzrostu
zainteresowania kabaki misją protestancką i katolicką Baganda i Arabowie po-
stanowili spróbować zniechęcić go i wodzów do białych. 

Wzrost wpływów muzułmanów był najbardziej zauważalny w dwóch przy-
padkach: kiedy przybywały karawany kupieckie i w trakcie ramadanu. Wieść
o zbliżającej się karawanie wyprzedzała jej przybycie o wiele dni. Wszyscy przy-
gotowywali się na przyjęcie kupców, ich towarów, poczty, wieści itd. Z karawa-
ną przybywali handlarze, którzy mieli nadzieję, że duży zarobek wynagrodzi im
trudy tak ciężkiej i dalekiej podróży16. Wpływy wyznawców islamu rosły także
w czasie ramadanu – dziewiątego najważniejszego miesiąca w muzułmańskim
kalendarzu księżycowym. Misjonarze wspominali, że kiedy się rozpoczynał,
wówczas zwiększał się nacisk muzułmanów na kabakę i dwór. Przebieg przygo-
towań do tego islamskiego święta opisał w jednym ze swoich listów Mackay
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15 „CMI” 1882, s. 481. Mackay w dzienniku 23 lipca 1881 r. opisuje ten list w następujących
słowach: „With the arrival of this new Arab, whose name I do not know, another strong effort
seems to be being put forth by the Mohammedans against us. This Arab produced a letter for
the king, said to be from Seyed Barghah, in which that sultan says he took his sword in hand and
swore (by Allah and Mohammed) that he would have all the English and French expelled from
the interior of Africa, as that was his country, and that he would expel the consuls from Zanzi-
bar also. The letter went on to say that orders had been sent up country for all the Wazungu (Eu-
ropejczyków) to withdrawn at once from the interior, as they were only causing dispeace and
war, and that already the English and French had all left Unyanyembe and Ujiji, and Urambo,
and Uyui and Kageye. There remained only the Wazungu in Buganda”.

16 „CMI” 1882, s. 97. W sierpniu 1881 r. przybyli Arabowie, którzy sprawili misjonarzom
problemy: „They give me much trouble and annoyance, but I give them, their Koran, religion,
and O’Flaherty: »There have arrived here another lot of fanatical Arabs practices no quarter: the
king backs me up. His eyes are being gradually opened, as well as those of his great chiefs. One
man threatened to kill me«”.
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w następujący sposób: „Nie więcej niż kilka tygodni pozostało do muzułmań-
skiego święta Ramadanu, w tym czasie muzułmanie będą czynić desperackie
wysiłki, aby przywrócić islam na dworze w miejsce chrześcijaństwa”17.  

Bez wątpienia Arabowie byli odpowiedzialni za rozbudzenie w Mutesie i wo-
dzach niepokoju oraz strachu przed białymi i Egipcjanami, którzy jakoby czyha-
li na tę część Afryki, w tym i Bugandę. Na początku były to oskarżenia o szpie-
gowanie na rzecz Egiptu. W 1880 r. po wycofaniu się oddziałów następcy Gor-
dona z terenów Wielkich Jezior na północ oskarżenia te zaczęły być mało aktu-
alne. Plany zbudowania statku przez protestantów zostały uznane za chęć zdo-
bycia przez królową Wiktorię jeziora, poszerzenia terenów misyjnych, za projek-
ty podbicia Bugandy (manger le pays)18, a zakładanie nowych misji pośrednich
– za chęć podbicia rejonu Międzyjezierza. Wszystkie te działania Arabów budzi-
ły dużo obaw u Francuzów. Misjonarze się zastanawiali, czy jeśli kupcy osiądą
w Bugandzie na stałe, to nie będą buntować miejscowej ludności przeciwko nim.
Arabowie w czasie audiencji u Mutesy utwierdzali go i wodzów w przekonaniu,
że biali na całym świecie prowadzą krwawe wojny, że zamierzają połączyć się
z Turkami i w odpowiednim momencie „zjeść państwo”. Misjonarze francuscy
pisali: „[...] Biali są silni na morzu, ale na lądzie potrzebują Czarnych. […] Ci
Arabowie nie tracą okazji, aby nas oczernić […] kiedy my jesteśmy obecni na
dworze, mówią źle o Anglikach, i vice versa; kiedy nie ma ani Francuzów, ani
Anglików, wtedy wszyscy biali są źli w takim samym stopniu”19. Arabowie sku-
pili się głównie na podkopywaniu pozycji misjonarzy, ich dobrego imienia i za-
ufania. Grę prowadzili zarówno z Mutesą, jak i wodzami. Miało to takie konse-
kwencje, że jeśli skutecznie przestraszyli wodzów, mieli w nich sojuszników,
którzy ich popierali u władcy w sprawie misjonarzy. 

Arabscy kupcy, którzy przybywali do Bugandy, byli doświadczonymi nego-
cjatorami, czasami trudnymi przeciwnikami dla misjonarzy. W grach dwor-
skich wykorzystywali wszelkie słabości, pragnienia i potrzeby Mutesy, jego
podwładnych i państwa. Byli mistrzami schlebiania. Świadomie opierali swoje
działania na niewiedzy misjonarzy, ich nieznajomości np. miejscowych zwycza-
jów, języka, tradycji, etykiety dworskiej, która była ściśle określona i przestrze-
gana. Często zyskiwali przewagę i względy władcy, obrażając misjonarzy lub
ich ośmieszając, publicznie naśmiewając się z ich błędów, zadając odpowiednie
pytania prowokujące niewygodne dla duchownych sytuacje. Kabakę – nawet je-
śli w danym momencie sprzyjał misjonarzom – bardzo bawiły takie występy
muzułmanów; traktował je jak dobrą rozrywkę. Zezwalał na naśmiewanie się
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17 From Mr. A.M. Mackay. Uganda, November 2nd, 1879, „CMI” 1880, s. 410. 
18 Tych słów kupcy często używali przy okazji starań katolików o założenie misji w Uaya. 
19 „Dzienniki Białych Ojców”, 3 luty 1882, s. 312.
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z Europejczyków, czasami za udane wystąpienie nagradzał Araba prezentem20.
Kupcy wiedzieli, jak rozmawiać o ważnych dla nich sprawach i walczyć o swo-
je racje. Nie wahali się używać w tym celu wszelakich środków. Byli bezkom-
promisowi. Handel z interiorem był bardzo dochodowy, ale również niezwykle
niebezpieczny i ryzykowny. Nie można zapomnieć też o tym, że Arabowie nie-
kiedy posuwali się do intryg przeciw misjonarzom z powodów czysto rozryw-
kowych, dla własnej przyjemności i satysfakcji.

Trzeba było zanalizować, co było przyczyną słabego rozwoju misji. Jawne
występowanie kupców przeciwko misjonarzom upewniło zarówno katolików,
jak i protestantów w przekonaniu, że to Arabowie są winni wszystkim ich nie-
powodzeniom w Bugandzie. Taki obraz sytuacji przedstawiali oni w listach do
swoich zwierzchników w Londynie, w brytyjskim parlamencie i w Rzymie.
Rzadko, choć też się zdarzało, oskarżali o to kabakę lub lokalną arystokrację. 

W rzeczywistości antymisyjne wystąpienia Arabów były stymulowane przez
samego kabakę21 i wodzów, którzy dość często zmieniali swój punkt widzenia
wobec Europejczyków i swój stosunek do nich. Kiedy Mutesa był w dobrych re-
lacjach z misjonarzami, Arabowie nie szkodzili im wiele. Zmiany w nastawie-
niu kabaki do misjonarzy nie zależały od działań Arabów, ale od polityki, jaką
prowadził, a także od jego interesów. Mutesa chciał utrzymać kontakty z Ara-
bami, ponieważ potrzebne mu były dobre układy z sułtanem Zanzibaru – Bar-
ghahem, od którego kupował broń i z którym handlował. Misjonarze odma-
wiając handlu z kabaką na jego zasadach i przyjęcia miejscowych zwyczajów,
mieli małe szanse na to, aby zagrozić pozycji Arabów w Bugandzie. Siła i wiel-
kość sułtana były wychwalane i propagowane przez kupców na dworze Mute-
sy od wielu lat. Władca upatrywał w nim także silnego sprzymierzeńca, które-
go mógłby poprosić o pomoc w razie niebezpieczeństwa. Pomocy tej Barghah
niejednokrotnie udzielał, chroniąc przy okazji swoje interesy handlowe przed
kupcami z północy, którzy byli bardzo zainteresowani rozszerzeniem swojej
działalności na tak interesujące tereny.
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20 „Dzienniki Białych Ojców”, 24 styczeń 1881 r., s. 214. Dobrym przykładem będzie opisa-
ne przez katolików zdarzenie, jakie miało miejsce w styczniu 1881 r.; wówczas kabaka i jego
otocznie byli dość niechętnie nastawieni do Mackay’a. Taka sytuacja często była wykorzystywa-
na do ośmieszenia i sponiewierania dobrego imienia osoby, która się naraziła, przy pełnej apro-
bacie króla. „Le roi revient sur Mr. Mackay, le borgne accuse ce dernier de se soûler, semolant
avoir à coeur d’exciter le ressentiment du roi contre Mackay, lui raconte une légende dans laqu-
elle Mackay était comparé à un chat monstre appartenant à un roi: laquel chat aurait commencé
par manger les poules, les chèvres, les boeufs, les esclaves,de son maître, aurait enfin poussé la
sauvagerie jusqu’à manger les enfants du roi et le roi lui-męme. Mtesa voyant que notre borgne
entrait si bien dans ses sentiments, lui donne pour récompense une cruche de pombé royale”.

21 A. Oded, The Muslim factor in Buganda (c. 1850–1884), Tel Aviv University, Tel Aviv 1972
(rozprawa doktorska).
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Misjonarze przybywając do Bugandy, byli przeświadczeni o wielkości misji
i jej znaczeniu dla lokalnego społeczeństwa. Byli też przekonani o wyższości cy-
wilizacji europejskiej (angielskiej) nad lokalną i arabską. Sądzili, że robią Mu-
tesie ogromną przysługę, nauczając w Bugandzie, że kabaka bardzo się cieszył
z ich przybycia i czeka na dalsze nauki. Liczyli, że dzięki temu zainteresowaniu
zdołają wyprzeć islam oraz że ich pozycja na dworze będzie w sposób natural-
ny wyższa od pozycji Arabów, gdyż są biali, wykształceni i wyznają religię
chrześcijańską. Po jakimś czasie okazało się jednak, że misjonarze żyli w iluzji,
mając ciągle w pamięci sposób, w jaki zostali przywitani przez kabakę. Przece-
niali swoją pozycję, sukcesy oraz wpływ na Mutesę i taki fałszywy obraz kreo-
wali w listach do swoich zwierzchników. W rzeczywistości ani kupcy arabscy,
ani lokalna arystokracja nie mieli decydującego wpływu na sytuację misjonarzy
w Bugandzie. Głównym reżyserem wszelkich działań, praktycznie do śmierci,
był jej władca – kabaka Mutesa.

Summary

Arab merchants and their impact on the Protestant and Catholic
missionaries rivalry in Buganda (1879–1882)

In 1879 the first group of Protestant missionaries came to Buganda with the
aim of developing missionary activity in the country. A year and a half later they
were followed by another group of missionaries, this time representing Roman-
Catholic Church. Soon, a conflict between the two groups arose and an inten-
se rivalry started, the ground for which was the right for conducting missiona-
ry activity in the area. The conflict involved Arab merchants, local aristocracy
and the ruler, kabaka Mutesa himself. Arab merchants were frequent and re-
spected guests in kabaka court what led missionaries to the belief, that Arabs
are those who were responsible for all the Europeans’ failures in their mission. 
Missionaries’ letters to their headquarters provide considerable number of 
notes referring to this situation. However, the actual director of the events, both
in the royal court and outside, was kabaka Mutesa. His positive attitude 
towards the missionaries altered after Mutesa had realised that his initial 
intention to cooperate with missionaries in bringing arms to Buganda or in
organising home arms production could have not been fulfilled. Mutesa 
allowed the missionaries to stay in his kingdom, as he granted from their 
educational activity among Baganda as well as missionaries’ medical knowled-
ge, especially important for the ill kabaka, but also essential for other Baganda 
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people. Missionaries fulfilled also other tasks at Mutesa’s court. They brought
up the prestige of the court and its ruler as well as they served as entertaining
partners for discussions and a good object of jokes. 

Urszula Herbich
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Sudan po uzyskaniu niepodległości: 
przyczyny i przebieg konfliktu 
Północ – Południe

Słowa Sudańczyków są jak ptaki – są piękne, ale ulatują w dal,
wysoko, do nieba i nie sposób ich schwytać…1

Wprowadzenie

W latach 1820–1822 turecki Egipt pod wodzą Muhammeda Ali podbił skła-
dające się z małych, niezależnych królestw północne tereny dzisiejszego Suda-
nu i zunifikował je, a na ludność nałożył ciężkie podatki. Południe dzisiejszego
Sudanu, zamieszkałe przez liczne czarne ludy niemuzułamańskie, pozostawa-
ło stosunkowo długo niespenetrowane, m.in. ze względu na trudne warunki ko-
munikacyjne – znajdowały się tu bagn As-Sudd, trudne do pokonania, po-
wstrzymujące arabskich najeźdźców z północy przed przejęciem kontroli nad
tymi terenami. Począwszy jednak od 1840 r. Arabowie coraz śmielej zapuszcza-
li się w te rejony, rozpoczynając na masową skalę proceder porywania czarnych
autochtonów, których miliony sprzedawali następnie w charakterze niewolni-
ków rozmaitym handlarzom z Egiptu, Libii czy Arabii. Ci wywozili ich dalej, do
Ameryki. Osmańscy władcy założyli na nowo podbitych terenach osadę –
Chartum, która miała ułatwić dokonywanie wypadów po czarnych niewolni-
ków. W roli pomocników, wychwytujących niewiernych i przekazujących ich na
Północ, występowali często członkowie grupy etnicznej Baqqara, czarni Arabo-
wie żyjący na granicy bagien As-Sudd. Ich taktyka polegała na nakłanianiu
członków jednych grup Południa, aby w zamian za zapłatę porywały swoich są-
siadów. Nie było to trudne, zważywszy, że zamieszkujące na Południu paster-

1 D. Scroggins, Wojna Emmy, Muza, Warszawa 2005, s. 495.
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skie ludy tradycyjnie żyły we wzajemnej wrogości, nieustannie walcząc ze sobą
o dostęp do pastwisk i organizując zbrojne wypady na terytorium wroga w ce-
lu zagarnięcia stad jego bydła2.

W 1881 r. wybuchło wymierzone w turecko-egipską okupację powstanie pod
dowództwem Muhammeda Ahmeda, zwanego Mahdim. Mahdi, a od 1885 r.
jego następca kalif Abdullahi, wraz ze stanowiącą filar rebelii armią Baqqara,
wyzwalali coraz dalsze tereny na południe, ustanawiając własną administrację
w miejsce egipskiej3. W 1898 r. połączone wojska brytyjskie i egipskie rozbiły si-
ły Abdullahiego pod Omdurmanem i tym samym, na mocy układu pomiędzy
tymi państwami4, od 1899 r. Sudan w swoich dzisiejszych granicach stał się
kondominium anglo-egipskim. Formalnie władze w Sudanie sprawował guber-
nator powoływany na wniosek rządu brytyjskiego przez kedywa Egiptu.

Brytyjczycy zabrali się do administrowania swoją nową kolonią z przekona-
niem, że należy utrzymać podział Sudanu na część muzułamańską i niemuzuł-
mańską. Założeniem zarządców brytyjskich było doprowadzenie do niemiesza-
nia się ludności, kultur i języków. Ustanowili dwie niezależne od siebie admini-
stracje, jedną dla Północy a drugą dla Południa, z oddzielnymi systemami edu-
kacji – na Północy nauczano w języku arabskim, na Południu zaś po angielsku.
W 1928 r. angielski stał się na Południu językiem oficjalnym, ale ludność mo-
gła się też posługiwać własnymi językami. Zabroniono natomiast używania ję-
zyka arabskiego. W 1920 r. z trzech regionów południowych – Bahr al-Ghazal,
Ekwatorii i Nilu Górskiego – zostały stworzone tzw. dystrykty zamknięte, do
których muzułmanie mieli prawo wjazdu tylko na podstawie odpowiedniego
zezwolenia. Prawo to miało zapobiec islamizacji Południa, jednak doprowadzi-
ło do jeszcze większych podziałów, a tym samym nierówności pomiędzy Pół-
nocą i Południem. Ograniczało rozwój żyznego Południa, gdyż arabscy han-
dlarze mieli problemy z inwestowaniem na tym terytorium. 2/3 ludności stano-
wili tu pasterze, pozostali mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą tytoniu,
herbaty, orzeszków ziemnych, kukurydzy, ananasów i sorgo, kowalstwem, ręko-
dzielnictwem użytkowym i obróbką skór, a także rybołówstwem (rzeki Południa
były wtedy wyjątkowo bogate w ryby). Ludność ta nie miała wpisanego w tra-
dycję zacięcia do handlu, stąd m.in. wynikały problemy gospodarcze tego re-
gionu. Ziemia na pustynnej Północy, stanowiącej 2/3 kraju, nie nadawała się
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2 Więcej na temat turecko-egipskiej okupacji Sudanu czytaj w: D.H. Johnson, The Root Cau-
ses of Sudan’s Civil Wars, James Currey, Oxford 2006 (wyd. poprawione i uzupełnione).

3 Więcej na temat powstania Mahdiego czytaj w: A. Bartnicki, Klucz do Indii. Podbój Egip-
tu i Sudanu (1869–1898), [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów, red. A. Bartnic-
ki, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 7–18 oraz D. Scroggins, op. cit.

4 Od 1882 r. Egipt był nieformalną posiadłością brytyjską usankcjonowaną odpowiednim ak-
tem prawnym dopiero w 1914 r.
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pod plantacje bawełny i sizalu, które na początku XX w. pragnęli tam zakładać
Brytyjczycy i Arabowie. Dlatego żyzna ziemia na Południu kraju była odbiera-
na jej właścicielom i na niej z powodzeniem zakładano owe kolonialne planta-
cje. Brytyjczycy nieskutecznie walczyli z wykorzystywaniem ludności niemuzuł-
mańskiego Południa jako niewolników w bogatych domach Północy oraz
sprzedawaniem jej poza kontynent. Od dawna między Północą a Południem
istniała wrogość – Arabowie traktowali czarną ludność jak gorszą rasę. 

Sudan był zatem kolonią brytyjską5 sztucznie zlepioną z dwóch odrębnych
krain, oddzielonych od siebie tradycyjną granicą na rzece Bahr al-Arab6, czyli
rzece Arabów. Na Północy kolonię zamieszkiwali prawie wyłącznie muzułma-
nie mówiący po arabsku, na Południu zaś dyskryminowana przez Arabów afry-
kańska ludność pasterska i rolnicza wyznająca chrześcijaństwo i miejscowe re-
ligie, przy czym największymi grupami etnicznymi, podzielonymi na wiele
szczepów, były Dinka i Nuer.

Od lat 40. XX w., czyli w czasie trwania II wojny światowej Imperium Bry-
tyjskie borykało się z problemami finansowymi. Kłopoty te miały niemały
wpływ na sytuację administracyjną i polityczną w utrzymywanych przez Wiel-
ką Brytanię koloniach. Czyniono zatem wysiłki przygotowania m.in. Sudanu
do samodzielnego rządzenia się. Zostało utworzone ciało doradcze, złożone
z Arabów, które miało w przyszłości przejąć władzę. Nie partycypowali w nim
mieszkańcy Południa, ponieważ w zamyśle Brytyjczyków dojrzali do sprawo-
wania rządów Arabowie z Północy po uzyskaniu niepodległości mieli władać
także Południem. Oddanie sterów Arabom było zatem taktycznym ruchem ze
strony kolonizatorów.

To właśnie w środowisku arabskich plantatorów i łowców niewolników,
a zatem wrogów Południa, zrodziły się pierwsze nacjonalistyczne sudańskie
partie polityczne, m.in. Narodowa Partia Unionistów (National Unionist
Party – NUP) oraz partia Umma (wspólnota), w skład której wchodzili ansa-
rowie, spadkobiercy i orędownicy Mahdiego. Partie te domagały się natych-
miastowego prawa do samostanowienia dla Sudanu. Obie – jak wskazują ich
nazwy – opowiadały się za utrzymaniem państwa unitarnego, w domyśle is-
lamskiego.

W lutym 1953 r. na konferencji w Kairze Wielka Brytania i Egipt zgodziły się
na przyznanie Sudanowi suwerenności. W 1954 r. po raz pierwszy zebrał się
sudański parlament, złożony głównie z przedstawicieli partii NUP w koalicji
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5 Brytyjczycy od 1922 r. starali się odsuwać Egipcjan od władzy w Sudanie. Więcej o kondo-
minium anglo-egipskim i rządach brytyjskich w Sudanie czytaj w: M. Ząbek, Historia Sudanu do
1989 roku, [w:] Róg Afryki. Historia i współczesność, red. J. Mantel-Niećko, M. Ząbek, Wydaw-
nictwo TRIO, Warszawa 1999, s. 107–154.

6 W języku dinka nazywaną Kiir.
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z Umma, i po dwuletnim okresie przejściowym w 1956 r. ogłoszono niepodle-
głość Sudanu.

Pierwsza wojna domowa

Rząd sudański po przejęciu tymczasowej władzy w 1954 r. nie dotrzymał
swoich zobowiązań i nie stworzył państwa federalnego, jak to obiecywał wcześ-
niej Południowcom. Mieszkańcom Południa, poza kilkoma wyjątkami, nie by-
ło dane reprezentowanie swojego regionu we władzach centralnych. Czując się
oszukani, nie godząc się na pozostawienie władzy w rękach znienawidzonych
Arabów – łowców niewolników i zaciekłych misjonarzy – rozpoczęli batalię
o secesję, która – jak się okazało – trwała blisko pół wieku. 

Natychmiast po przejęciu rządów nad krajem przez Sudańczyków rozpo-
częły się przepychanki na szczytach władzy. Już w 1958 r. doszło do zamachu
stanu, w wyniku którego władzę przejął gen. Ibrahim Abbud (1958–1964),
który po zaprzysiężeniu na urząd głowy państwa wydał zakaz działalności
wszystkich partii politycznych. Ustanowił też prawo, w myśl którego tylko mie-
szkańcy Północy mogli partycypować w strukturach władzy. Abbud podjął
w dzielnicach południowych akcje islamizacji i arabizacji – wydalił misje chrze-
ścijańskie i rozpoczął budowę meczetów. Ograniczył możliwości inwestycyjne
na Południu. Rząd nie troszczył się o rozwój infrastruktury, opieki zdrowotnej
i szkolnictwa. Abbud przymykał oko na kwitnący handel niewolnikami, prze-
prowadzał masowe egzekucje ludności niezgadzającej się konwertować na is-
lam. Największe masakry miały miejsce w latach 1964–1965. 

Można wysnuć tezę, że konflikt Północ – Południe rozpoczął się od incyden-
tu, który miał miejsce w 1955 r. w Torycie, w południowej prowincji Ekwatoria7.
Stacjonujący tam korpus wojskowy, złożony z mieszkańców Południa, zbunto-
wał się na wieść o planach przeniesienia go na Północ i zastąpienia przez od-
dział muzułmanów. Wielu buntowników postawiono przed sądem i po sfingo-
wanych procesach rozstrzelano. Kilku udało się uciec z bronią i ukryć. Dezer-
terzy ci w porozumieniu z uczniami szkół z Południa utworzyli wspólnie armię
o nazwie Anya Nya, co w kombinacji słów inya nya z języka madi i manyanya
z języka moru oznacza truciznę, zabójczy jad8. Rebelianci rozpoczęli batalię
o secesję Południa. Skupiali większość z niewielu wykształconych, również za
granicą, młodych radykalnych Południowców rozczarowanych brakiem per-
spektyw pomimo swego dobrego wykształcenia. Udało im się nawiązać kontak-
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7 http://www.haverford.edu/relg/sells/sudan/warEssay.htm [pobrano 02.12.2007]. 
8 A.M. Lesch, The Sudan – Contested National Identities, James Curry, Oxford 1998, s. 39

i 239. Madi i Moru to ludy zamieszkujące południowy Sudan, przy granicy z Ugandą. 
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ty z donorami, którzy dostarczali broń. Do największych z nich należały pań-
stwo Izrael pragnące osłabić koalicję państw arabskich, a także rozsiana po
krajach Zachodu diaspora sudańska. Zdobywali też broń podczas operacji
prowadzonych przeciwko siłom rządowym. W latach 60. XX w. Anya Nya kon-
trolowała większość obszarów Południa, a armia rządowa – główne miasta.
Prowadzona przez ruch walka o secesję Południa była jednym z powodów ko-
lejnego zamachu stanu, który w 1969 r. przeprowadziła armia sudańska pod
dowództwem płka Dżafara an-Nimejriego. Po obaleniu gen. Abbuda funkcję
głowy państwa sprawowała 5-osobowa komisja, a następnie w 1972 r. władzę
przejął płk Nimejri, który dostrzegał wartość, jaką dla Sudanu stanowiły połu-
dniowe prowincje, dlatego czynił starania rozwiązania konfliktu na drodze po-
kojowej.

Pokój z Addis Abeby

W 1971 r. lider rebeliantów z Anya Nya płk Joseph Lagu ogłosił założenie
nowego ugrupowania – Ruchu Wyzwolenia Południowego Sudanu (Southern
Sudan Liberation Movement – SSLM), który miał oficjalnie reprezentować po-
wstańców. Ruch szybko rozciągnął swoje wpływy na szerokie obszary Sudanu
południowego. W tym samym roku Nimejri nawiązał kontakt z SSLM i pod-
czas konferencji pokojowej w Addis Abebie, przy pomocy mediacyjnej etiop-
skiego cesarza Haile Sellasje, strony osiągnęły porozumienie. W imieniu Połu-
dnia podpisał je w lutym 1972 r. Joseph Lagu. Partyzantom nie udało się prze-
forsować argumentu państwa federalnego z własną armią i rządem oraz prezy-
dentem zależnym od władzy centralnej tylko w sprawach zagranicznych. Połu-
dnie otrzymało jednak zgodę na szeroką autonomię. Została ona przyznana
trzem prowincjom: Ekwatorii, Bahr al-Ghazal i Nilowi Górskiemu. Wybrano
Zgromadzenie Regionalne i prezydenta. Rząd regionalny Południa odpowiadał
za sprawy wewnętrzne. Do armii pod dowództwem zarówno Arabów z Półno-
cy, jak i oficerów pochodzących z Południa zostali wcieleni weterani Anya Nya.
Arabski miał pozostać oficjalnym językiem w kraju, jednak na Południu w urzę-
dach i szkołach tę funkcję miał spełniać język angielski. Po wprowadzeniu w ży-
cie postanowień porozumienia pokojowego uchodźcy zaczęli powracać do
swych domów. Od tej pory dzień 27 lutego, czyli data podpisania porozumie-
nia w 1972 r., został ogłoszony w Sudanie Dniem Jedności Narodowej. 

Wielu powstańców Anya Nya dystansowało się wobec porozumienia i nie
potrafiło się pogodzić z jego podpisaniem oraz wprowadzeniem w życie. Bo-
jownicy ci pragnęli pełnego oderwania Południa od Północy i nie zgadzali się
na wcielenie ich w struktury armii sudańskiej. Wielu z nich zbiegło na teren
Etiopii, gdzie przygotowywali się do kolejnych operacji zbrojnych. W ramach
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odwetu na rządzie sudańskim wspierającym partyzantów erytrejskich, rebelian-
ci otrzymali poparcie cesarza Etiopii i zaopatrzenie w żywność oraz broń. Zbie-
gowie nazwali się Anya Nya II. Ich szeregi zostały szybko wzmocnione przez
nowych ochotników pochodzących głównie z grup etnicznych Dinka i Nuer.
Kombatanci Anya Nya wcieleni do armii sudańskiej walczyli teraz przeciwko
swoim starym kompanom działającym w Anya Nya II.

Względny pokój w Sudanie trwał 12 lat. Pomimo ustaleń zapisanych w po-
rozumieniu pokojowym rząd centralny w okresie autonomii Południa ograni-
czał środki z budżetu państwa przeznaczone na rozwój tego regionu. Dociera-
ło tu średnio 25% założonych wcześniej sum. Brakowało na wszystko. Najbar-
dziej doskwierał brak szkół stanowiący najczęstszy powód przyłączania się do
walki secesyjnej wielu wykształconych osób, które nie mogły dokończyć swojej
edukacji i partycypować w rozdaniu władzy. Frustracja prowadziła ich do bun-
tu. To oni stali się zapleczem dla powstałej w latach 80. XX w. partyzanckiej ar-
mii SPLA – spadkobiercy Anya Nya II.

W 1974 r. amerykańska spółka Chevron otrzymała koncesję9 na poszukiwa-
nie i wydobywanie ropy naftowej w Sudanie. Odwierty rozpoczęto w południo-
wym Darfurze, Kordofanie, Nilu Górskim i Nilu Błękitnym, a więc na terenach
zamieszkałych przez zwolenników opozycji rządowej. W 1978 r. rząd centralny
ogłosił, że wyjątkowo bogate złoża ropy zostały odnalezione na terenie Połu-
dnia, niedaleko Bentiu, w trójkącie Melut – Malakal – Machew10. Choć ropę od-
kryto wcześniej, Nimejri utrzymywał tę rewelację w tajemnicy, bojąc się połu-
dniowego separatyzmu. Rząd Południa chciał partycypować w zyskach, Północ
robiła wszystko, aby mu utrudnić dostęp do pieniędzy. Przedstawiciele Południa
nie byli zapraszani do udziału w organizowanych przez Ministerstwo Energii
i Górnictwa, sponsorowanych przez Chevron, szkoleniach nt. procesu wydoby-
wania ropy. W ten sposób zostali pozbawieni dostępu do elementarnej wiedzy
na ten temat. Studnie i siedziby wydobywającej ropę spółki przenoszono na
stronę północną, uniemożliwiając w ten sposób Południowcom znalezienie za-
trudnienia11. Polom naftowym na Północy nadawano nazwy lokalne, arabskie,
natomiast pola na Południu otrzymywały nazwy neutralne, których nie można
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9 Na sugestię George’a Busha seniora – ambasadora USA przy ONZ i nafciarza z Texasu,
który poinformował rząd sudański o wskazaniach satelitarnych, iż na bagnach As-Sudd mogą
występować złoża ropy naftowej; D. Scroggins, op. cit., s. 54. O wydobywaniu ropy w Sudanie
czytaj również w: P.N. Kok, Adding Fuel to the Conflict: Oil, War and Peace in the Sudan, [w:]
Beyond Conflict in the Horn. Prospects for Peace, Recovery and Development in Ethiopia, So-
malia and the Sudan, red. M. Doornbos, Red Sea Press, Trenton–New York 1992, s. 104–112.

10 W prowincji Nil Górski, na terenach zamieszkiwanych przez Nuerów. Odkryto również bo-
gate złoża uranu, m.in. w Darfurze, choć o tym nie mówiono otwarcie, aby rząd Południa nie do-
magał się podziału zysków.

11 Na przykład z miejscowości Malakal na Południu do Muglad na Północy.



81

było utożsamiać z terenem Południa i miejscową ludnością lub językiem, a tym
samym traktować je jako należące również do Północy, np. Unity (wspólnota).
Rząd centralny czynił wysiłki, aby dokonać demarkacji linii granicznej pomiędzy
Południem i Północą w taki sposób, aby pola naftowe znalazły się po stronie
północnej. Żadne decyzje dotyczące wydobycia ropy nie były konsultowane
z rządem Południa, choć zasadniczo wciąż cieszył się on autonomią i zarządzał
roponośnymi terenami. Rząd centralny uzasadniając swój wybór przesłankami
technologicznymi i naukowymi, zdecydował, że rafineria będzie się znajdować
w miejscowości Kosti, po stronie Północy, a nie w Bentiu, jak chcieli Południow-
cy. Ta decyzja spowodowała, że byli w niej zatrudniani pracownicy pochodzący
z Północy, a dochody z usług i podatków trafiały do kieszeni mieszkańców Pół-
nocy i rządu centralnego. Nimejri podjął również decyzję, że rurociąg z ropą zo-
stanie pociągnięty do Port Sudan przez tereny Północy, a nie jak tego chcieli Po-
łudniowcy przez ich region do Mombasy. Za pomysłem Południa stał argument,
iż w ten sposób kraj mógłby zarobić na obrocie z ubogimi w ropę krajami Afry-
ki Wschodniej i Południowej. Ropa przynosiła Północy nie tylko bogactwo, ale
także uznanie w oczach przywódców państw arabskich, którzy do tej pory po-
strzegali Sudan wyłącznie jako odbiorcę ich pomocy.

Ropa była wydobywana w latach 1978–1983. Pod koniec 1983 r. siedziba
spółki Chevron została zaatakowana przez partyzantów Anya Nya II; zabito
czterech Amerykanów. W konsekwencji tych wypadków w lutym 1984 r. zarząd
spółki zdecydował o zakończeniu działalności w Sudanie i definitywnie 
zamknął swoją centralę12. 

Za niekorzystnymi dla Południa decyzjami gospodarczymi stali przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Braci Muzułmanów, którzy zasiadali w rządzie Nimejrie-
go od końca lat 70. XX wieku. Od 1964 r. przywódcą sudańskich fundamenta-
listów był prokurator generalny Hasan Abdullahi al-Turabi, absolwent prawa
na Oxfordzie, doktoryzowany na Sorbonie. Fundamentaliści byli przeciwni ja-
kiejkolwiek autonomii Południa, chcieli podporządkowania całego kraju prawu
koranicznemu – szarii. Początkowo próbowali odsunąć Nimejriego od władzy
za zbyt liberalną politykę w stosunku do Południa. W związku ze słabnącym
poparciem własnego obozu komunistycznego Nimejri postanowił zbratać się
z Bractwem Muzułmańskim, które w latach 80. stanowiło już jego główne za-
plecze polityczne. Obrał kurs polityczny fundamentalistów, podsycając antago-
nizmy na Południu, głównie pomiędzy grupami etnicznymi Dinka i Nuer, w ten
sposób zakłócając realizowanie autonomicznych rządów13.
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12 D. Scroggins, op. cit., s. 128.
13 Więcej o fundamentalizmie islamskim czytaj w: A.M. Solarz, Problemy i napięcia politycz-

ne w państwach Afryki Północnej, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J.J. Milewski,
W. Lizak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 260–284. 
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Druga wojna domowa – wojna wykształconych

W 1983 r. popierany przez fundamentalistów Dżafar an-Nimejri został wy-
brany na swoją trzecią kadencję i natychmiast ogłosił ponowne zjednoczenie
Północy z Południem, tym razem poprzez wprowadzenie prawa koranicznego
szarii14 na terenie całego kraju. Na wieść o tej decyzji rządu centralnego posłu-
szni dotąd rozkazom swoich przełożonych, wcieleni do armii sudańskiej wete-
rani Anya Nya zaczęli się przyłączać do Anya Nya II. Ta i inne decyzje służące
osiąganiu celów gospodarczych Północy, jak na przykład nowy podział Połu-
dnia na dystrykty, doprowadziły do odrodzenia się konfliktu. W odpowiedzi na
wznowienie działań partyzanckich na terenie Południa generałowie przenosili
czarnych żołnierzy służących na Południu na placówki na Północy, aby unie-
możliwić im przyłączenie się do partyzantów. Nie udało się jednak zapobiec
wielu dezercjom. Jednym z dezerterów, który zbiegł wraz ze swoim batalionem,
był Dinka – płk John Garang, marksista wykształcony w Tanzanii i w szkole ofi-
cerskiej w Georgii, dr uniwersytetu w Iowa, wysłany przez rząd na Południe,
aby mediować ze zbuntowanymi żołnierzami. Po wielu debatach partyzanci
zdecydowali się na utworzenie zjednoczonego frontu zbrojnego, na którego
czele, jako przywódca polityczny, stanął właśnie John Garang. Ugrupowanie
przyjęło nazwę Ludowa Armia Wyzwolenia Sudanu (Sudan People’s Libera-
tion Army – SPLA). Przyłączyła się do niej przytłaczająca większość dotych-
czasowych działaczy Anya Nya II i zbiegów z armii sudańskiej. Rozpoczęła się
wojna wykształconych.

Na początku swojej działalności SPLA otrzymywała pomoc głównie od ery-
trejskich partyzantów, Etiopii i Ugandy. Kraje te popierały ideę obalenia funda-
mentalistycznego rządu sudańskiego i zastąpienia go przez przedstawicieli
opozycyjnych ugrupowań. Dzięki poparciu politycznemu, zgodzie na prowa-
dzenie działalności na terytoriach krajów ościennych i pomocy militarnej oraz
żywnościowej SPLA mogło funkcjonować. Konflikt się przeciągał. Przywódca
socjalistycznej Etiopii – Mengystu Hajle Marjam – popierał Garanga i był jego
głównym źródłem finansowania. Garang nie dążył do secesji Południa. Chciał
państwa socjalistycznego, bezwyznaniowego, podobnie jak to uczynił płk Men-
gystu w Etiopii. Przez pierwszych parę lat swojej działalności SPLA nie odno-
siła spektakularnych sukcesów. Pierwsze zwycięstwo z siłami rządowymi odno-
towała dopiero w 1986 roku. 

SPLA zdobywała kolejne terytoria na południu kraju, zwalczając sukcesyw-
nie działające tam milicje (popierane przez rząd), wypierając armię i układając
się z miejscową ludnością. Jeśli ludność ta nie była skłonna zaakceptować pro-
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14 Zwanego również wrześniowym – od miesiąca wprowadzenia tego prawa w kraju. 
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ponowanych warunków, partyzanci przeganiali ją lub pacyfikowali. Na zajmo-
wanych terenach rebelianci ustanawiali własne rządy, nierzadko rządy przemo-
cy, narzucając miejscowej ludności ciężkie podatki na działalność ruchu, gra-
biąc ją z dobytku i upraw oraz odmawiając prawa do wypasania bydła na po-
lach, z których dotychczas korzystano15. Do armii partyzanckiej siłą lub dobro-
wolnie wcielano nowych rekrutów, których wysyłano najpierw do obozów tre-
ningowych, a jeśli byli to mali chłopcy, to na zachętę obiecywano ich rodzicom,
że przy okazji będą się kształcić w szkołach zakładanych przez Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy i Odbudowy Sudanu (Sudan Relief and Rehabilitation Asso-
ciation – SRRA) – komórki SPLA mającej dbać o przywrócenie stabilizacji so-
cjalnej na Południu. Od początku lat 80. większość szkół na Południu została
zamknięta w wyniku walk i głodu16. Dostęp do edukacji był tu zatem sprawą
niecodzienną, dlatego rodzice chętnie oddawali swoje dzieci partyzantom.
W obliczu wojny dotychczasowe zajęcia ludności już nie mogły zaspokoić ich
podstawowych potrzeb; wykarczowano lasy, zanieczyszczono rzeki, brakowało
narzędzi. Celem SRRA było stworzenie na nowo opieki socjalnej, dostarczanie
wody pitnej i narzędzi odpowiednich do uprawy darowanego ludności ziarna,
a także do łowienia (siekier, motyk, sieci, wędek), szczepienie bydła, prowadze-
nie kursów przyuczających do najprostszych czynności mających pomóc lud-
ności przetrwać, np. kursów dla krawców, kursów przetwórstwa rybnego, wy-
twarzania oleju i mąki, artykułów mleczarskich17.

W 1985 r. doszło do zamachu stanu. Dżafar Nimejri został obalony. Na sta-
nowisko nowej głowy państwa powołano Sadika al-Mahdiego, prawnuka Mah-
diego, wykształconego w Oxfordzie przywódcę partii Umma, szwagra at-Tura-
biego. Sadik próbując zażegnać konflikt, unieważnił wiele nakazów Nimejriego
utrudniających życie na Południu. Nie zdecydował się jednak na zniesienie naj-
większego ograniczenia – obowiązującego w całym kraju prawa koranicznego.
Zniesienie tego prawa na terenie Południa było podstawowym żądaniem rebe-
liantów. Jednak polityk, który próbowałby uchylić prawo oparte na szariacie,
zostałby przez islamistów natychmiast oskarżony o odstępstwo od świętej wia-
ry, za co szaria przewiduje karę śmierci. Dopóki fundamentaliści dzierżyli wła-
dzę, rozwiązanie konfliktu wydawało się niezwykle trudne. Stało się to możliwe
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15 W latach 90. XX w. ok. 5 mln sztuk bydła, 2 mln owiec i 1,5 mln kóz zginęło w wyniku woj-
ny i związanych z nią rozmaitych zaraz i klęsk żywiołowych. Bydło jest podstawą życia i święto-
ścią dla zamieszkującej te tereny ludności.

16 W tym czasie na południu Sudanu mniej niż 1 osoba na 20 potrafiła czytać i pisać;
D. Scroggins, op. cit., s. 206.

17 Więcej o SRRA czytaj w: J. Luk, Relief, Rehabilitation and Reconstruction in the
SPLM/SPLA Administered Areas during the Transitional Phase and Beyond, [w:] Beyond Con-
flict…, op. cit., s. 42–48.
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dopiero po wprowadzeniu przez prezydenta al-Baszira w 1999 r. stanu wyjąt-
kowego i odsunięciu od władzy założonego przez at-Turabiego w 1985 r. Naro-
dowego Frontu Islamskiego (National Islamic Front – NIF). 

Do kolejnego przetasowania na szczytach władzy doszło w 1989 r. Sadik al-
Mahdi m.in. na skutek jego zbyt ugodowej polityki względem Południa został
obalony przez siły gen. Omara Hasana Ahmeda al-Baszira i fundamentali-
stycznego NIF. At-Turabi nie pełnił w nowym rządzie żadnych funkcji, pozosta-
wał jednak osobą najbardziej wpływową w kręgach politycznych.

W 1983 r. Nimejri utworzył oddziały paramilitarne Murahaliin złożone ze
wspomnianej już arabskiej ludności pasterskiej Baggara, sąsiadującej z paste-
rzami Dinka, których od stuleci najeżdżali i okradali z bydła. Zadaniem tych
oddziałów była ochrona pól roponośnych, która nierzadko kończyła się prze-
pędzaniem Dinków z ich ziem, gdzie poszukiwano ropy. Nimejri, a w kolejnych
latach Sadik i al-Baszir zbroili Baggara18 i zachęcali do przeprowadzania raj-
dów na Południe, mordowania i przepędzania ludności, okradania wiosek z by-
dła, zwłaszcza w czasie głodu lat 80., który dotknął również Baggara, palenia
domostw, a także gwałcenia kobiet i porywania dzieci. Chłopców sprzedawano
Arabom z Północy jako niewolników nawet za 1 dolara, dziewczynki często sta-
wały się konkubinami Murahaliinów. Baggara wyuczeni, że niewiernych należy
likwidować, zostawili po sobie blisko 1,9 mln ofiar, a kolejne miliony ludności
cywilnej zmusili do opuszczenia swoich domów19. 

W 1989 r. SPLA była już na tyle silna, że zdołała pokonać siły rządowe
w mieście Juba, tworząc tu swój przyczółek i nieformalną stolicę regionu. Choć
w latach 90. SPLA zajęła już większość terytorium Południa, poza kilkoma
miastami, był to trudny okres walki dla frontu. W 1991 r., w którym al-Baszir
ponownie wprowadził szarii na terytorium całego kraju, doszło do rozłamu
w łonie frontu. Wyłonił się z niego SPLA-Nasir, z bazą w tym mieście (w pro-
wincji Nil Górski), złożony głównie z bojowników pochodzących z grupy et-
nicznej Nuer. Od 1991 r., tj. po obaleniu socjalistycznego przywódcy Etiopii,
SPLA Garanga osłabła, tracąc bazę, zaplecze finansowe i poparcie polityczne.
W wyniku sporów ideologicznych i etnicznych pomiędzy tradycyjnymi wroga-
mi Dinka i Nuer, w kolejnych latach siły SPLA wciąż się rozczłonkowywały.
W 1993 r. roku istniały dwie frakcje ruchu: SPLA pod wodzą Johna Garanga
(Dinka) i SPLA-United20 (Nuer) zrzeszający małe ugrupowania, które utwo-
rzyły się w tym czasie. Każda z frakcji kontrolowała swoje terytorium i oprócz
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18 Rząd sudański wydawał w tych latach średnio ok. 40% rocznego budżetu państwa na zbro-
jenia.

19 http://www.haverford.edu/relg/sells/sudan/warEssay.htm [pobrano 02.12.2007].
20 SPLA-United potajemnie otrzymywała od rządu w Chartumie broń przeciwko opozycyj-

nej frakcji Dinków.
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walki z siłami rządowymi zwalczała zbrojnie drugi odłam ruchu, podburzając
własną ludność do nienawiści względem wrogiej grupy etnicznej. W ten sposób
dotychczasowa jedność w łonie wieloetnicznego ruchu, utrzymywana w celu
wspólnej walki z opresją ze strony Północy, przestała istnieć. Starcia w łonie
SPLA doprowadziły do utraty zaufania i tym samym pomocy finansowej po-
pierającego ugrupowanie Zachodu. Brak poparcia ze strony największych do-
tychczasowych sojuszników doprowadził do spadku efektywności SPLA
i przedłużających się z roku na rok walk między jego frakcjami.

Rokowania pokojowe

Od końca lat 80. XX w. organizowano wiele konferencji pokojowych
z udziałem zwaśnionych stron. Nie przyniosły one jednak pożądanych rezulta-
tów – konflikt wciąż trwał.

W 1993 r. środowisko międzynarodowe zainicjowało działania, których ce-
lem było przywrócenie pokoju w Sudanie. W pomoc mediacyjną pod auspicja-
mi IGADD21 zaangażowały się Erytrea, Etiopia, Uganda i Kenia. Rezultaty
tych zabiegów nie były jednak znaczące, ponieważ rząd Sudanu nie chciał
przystać na proponowane założenia procesu pokojowego. 

Dopiero w 1997 r. rząd Sudanu podpisał szereg porozumień z SPLA-United22

będącym pod przywództwem Nuera Rieka Machara i Szylluka Lama Akola.
Porozumienia te dawały ograniczony dostęp do władzy i przywileje finansowe
ludziom ze środowiska SPLA-United, nie doprowadziły jednak do osiągnięcia
choćby szerszej autonomii, a tym bardziej secesji, za którą opowiadał się ten
odłam ruchu. Jednym słowem, zaspokoiły pewne potrzeby własne przywódców
tej frakcji, bez korzyści dla ludności cywilnej, która podczas konfliktu ucierpia-
ła najbardziej. Rząd obiecał rebeliantom, że przeprowadzi na Południu referen-
dum, w którym mieszkańcy zdecydują o przyszłości regionu. Obietnica ta nie
została jednak spełniona, a rząd wciąż zbroił SPLA-United i podjudzał zwa-
śnione frakcje rebelianckie do wzajemnego zwalczania się. 

Konflikt sprowadził egzystencję ludzi Południa do zabiegania wyłącznie
o bezpieczeństwo i podstawowe potrzeby fizjologiczne, nie dając szansy na
najprostszą choćby opiekę zdrowotną, a dzieciom i młodzieży na dostęp do
szkolnictwa nawet na poziomie podstawowym. Zaminowano pastwiska i dro-
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21 Intergovernmental Authority on Drought and Desertification (Międzyrządowa Władza ds.
Suszy i Pustynnienia) została utworzona w 1986 r. w odpowiedzi na falę głodu w regionie Afry-
ki Północno-Wschodniej. Zrzesza rządy Somalii, Sudanu, Etiopii, Erytrei, Dżibuti, Kenii i Ugan-
dy. Jej misją jest rozwiązywanie wspólnych dla regionu problemów.

22 Inaczej nazywana Armia/Ruch Niepodległości Sudanu Południowego (Southern Sudan
Independance Army/Movement) lub po prostu Ruch Rieka Machara.
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gi, wykarczowano lasy; studnie z wodą pitną i rzeki zanieczyszczone były przez
gnijące zwłoki. Południe zostało odcięte komunikacyjnie od świata – wysadzo-
no mosty na rzekach, w porze deszczowej drogi były nieprzejezdne, a lotniska
nie funkcjonowały. Ludzie żyjąc w ciągłym zagrożeniu zdrowia i życia, kierując
się instynktem samozachowawczym, często zgadzali się na sprzedaż za nie-
wielkie pieniądze własnych dzieci jako niewolników osobom niewiele od nich
bogatszym lub darowanie ich w zastaw do czasu, kiedy sami nie podniosą się
na tyle, aby móc je wykupić. 

Miliony mieszkańców Południa przepędzanych przez lata wojny ze swoich
domostw przez wszystkie strony konfliktu musiały chronić się w sąsiednich kra-
jach. Największy obóz dla uchodźców, gdzie schronienie znalazło ok. 350 tys.
ludzi, istniał do początku lat 90. w miejscowości Itang w etiopskiej Gambelli23.
Warunki w obozach były skrajnie niehumanitarne. Żywność nie docierała regu-
larnie, ludzie umierali wskutek epidemii i braku higieny, a także głodu i prze-
mocy zarówno ze strony swoich pobratymców, jak i wrogów. Na przestrzeni lat
wojna Północ – Południe doprowadziła do przesiedlenia wewnętrznie i poza
granice kraju ponad 5 mln ludzi24. W konflikcie zginęło ponad 2 mln osób25.

Pod presją Waszyngtonu SPLA-United i SPLA Garanga ogłosiły w stycz-
niu 1999 r., że po 11 latach walk wewnętrznych połączą swoje siły, aby stawić
opór rządowi. W czerwcu 2002 r. w Machakos (Kenia) ruszyły ponownie roz-
mowy pokojowe pod auspicjami IGAD26. Strona rządowa i partyzanci podpi-
sali Protokół z Machakos, który zawierał m.in. postanowienie o 6-letnim okre-
sie przejściowym, po którym na terenie południowego Sudanu ma zostać prze-
prowadzone referendum nt. samostanowienia. Strony porozumiały się też
w sprawie szarii, która miała teraz obowiązywać tylko na Północy. W sierpniu
2002 r. w Kampali, stolicy Ugandy, doszło do historycznego spotkania prezy-
denta al-Baszira i Johna Garanga. Ten ostatni upierał się przy swojej idei wie-
lopartyjnego, wieloetnicznego i wieloreligijnego Sudanu, którego obywatele bę-
dą się cieszyć wolnością wyznania.

Proces pokojowy, prowadzony pod auspicjami IGAD w Machakos, został
wznowiony w styczniu 2003 r. Porozumienia o wstrzymaniu ognia, a także roz-
wiązaniu dyskusyjnej kwestii rozdzielenia państwa od religii dla niemuzułmań-
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23 D. Scroggins, op. cit., s. 312.
24 http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=58671 [pobrano 02.12.2007]. Przesiedle-

ni wewnątrz kraju skupiali się głównie w Chartumie, Kordofanie i Darfurze. Ludność schroniła
się w krajach sąsiednich: Etiopii i Ugandzie, gdzie przebywało co najmniej 170 tys. osób, a tak-
że w Kenii i Egipcie; http://www.haverford.edu/relg/sells/sudan/warEssay.htm [pobrano
02.12.2007].

25 http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=57745 [pobrano 02.12.2007].
26 W 1997 r. IGADD zmieniła nazwę na Intergovernmental Authority on Development (Mię-

dzyrządowa Władza na Rzecz Rozwoju – IGAD).
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skich mieszkańców oraz samostanowienia dla Południa zostały podpisane 
4 i 6 lutego 2003 r. Zapowiedziano dalsze negocjacje jeszcze w tym samym ro-
ku. Porozumienie pozwalało na wejście sił pokojowych ONZ na tereny połu-
dniowego Sudanu i dostarczenie tamtejszej ludności pomocy humanitarnej.
Do tej pory mieszkańcy Południa byli pozbawieni takiej możliwości. Siły Misji
ONZ w Sudanie (United Nations Mission in Sudan – UNMIS) otrzymały
mandat do monitorowania przebiegu procesu pokojowego.

W 2004 r. zostało podpisanych 6 protokołów dotyczących m.in. podziału
władzy pomiędzy SPLA/M (Sudan People’s Liberation Army/Movement)
i władze centralne oraz statusu terytoriów o nieokreślonej przynależności. Nil
Błękitny i Nuba miały pozostać częścią północnego Sudanu. 

Pełny tekst porozumienia pokojowego pomiędzy rządem a ugrupowaniem
Johna Garanga (SPLA/M) został podpisany 9 stycznia 2005 r. w Nairobi, koń-
cząc 50 lat krwawej wojny domowej27. Władzę nad Południem kraju sprawuje
teraz SPLM (Sudan People’s Liberation Movement). Funkcje w administracji
pełni wielu działaczy ugrupowań, które doprowadziły do obecnego podziału na
Północ i Południe. 

9 lipca 2005 r., dokładnie pół roku po podpisaniu porozumienia, John Ga-
rang został zaprzysiężony na stanowisko pierwszego wiceprezydenta Sudanu.
30 lipca 2005 r. zginął w katastrofie ugandyjskiego rządowego helikoptera. Ga-
rang wracał z Ugandy, samolot rozbił się w pobliżu granicy ugandyjsko-sudań-
skiej. Jako powód katastrofy podano złe warunki pogodowe. Dzień przed śmier-
cią Garang postawił ugandyjskiemu ugrupowaniu antyrządowemu Armii Opo-
ru Pana (Lord’s Resistance Army – LRA) ultimatum. Żądał zaprzestania dzia-
łań z terytorium południowego Sudanu i opuszczenia kraju. Dochodzenie prze-
prowadzone przez ekspertów wskazywało na błąd pilota. Śmierć Garanga spo-
wodowała zamieszki w Chartumie i Jubie, stolicy Południa, w wyniku których
zginęło ponad 130 osób. Na stanowisku wiceprezydenta Garanga zastąpił „nu-
mer dwa” SPLM – Salva Kiir Mayardit, z pochodzenia również Dinka28. 

We wrześniu 2005 r. został powołany Tymczasowy Komitet Ustawodawczy
Południowego Sudanu, a w grudniu ratyfikowano pierwszą konstytucję Połu-
dnia. W styczniu 2006 r. rozpoczął się proces rozbrajania przez SPLA połu-
dniowosudańskich rebeliantów i milicji29.

Sudan po uzyskaniu niepodległości: przyczyny i przebieg konfliktu…

27 R. Iyob, E.J. Keller, US Policy in the Horn: Grappling with a Difficult Legacy, [w:] East
Africa and the Horn: Confronting Challenges to Good Governance, red. D.A. Bekoe, Internatio-
nal Peace Academy Occasional Paper Series 2006, s. 118–119; tekst porozumienia pokojowego
z 9.01.2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA) na stronie internetowej: http://www.unmis.
org/english/cpa.htm  [pobrano 02.12.2007].

28 http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=58764 [pobrano 02.12.2007].
29 Nazywaną również Białą Armią, w języku Nuer – Dżisz Mabor; Nuerowie tradycyjnie wal-

czą białymi włóczniami; D. Scroggins, op. cit., s. 375.



88

Kruche porozumienie pokojowe zdaje się, poza nielicznymi incydentami,
wciąż trwać, a jego postanowienia powoli wdrażane są w życie. Na rok 2011 za-
planowane jest referendum, podczas którego mieszkańcy Południa zdecydują
o przyszłości swojego regionu.

Summary

The Sudan after gaining independence: the causes and course 
of the North-South conflict

On 1 January 1956, the period of the Anglo-Egyptian condominium in 
Sudan formally ended – the country gained independence. What remained
after the colonial rule was the informal division of the country into the ruling
Arab North, which followed Islam, and the oppressed, Christian and animistic
black South. As early as in the 1960s in the southern Sudan a rebel movement
called Anya Nya was formed, which was enthusiastically joined by inhabitants
of discriminated provinces. The movement started the four-decade civil war. At
the beginning of the 1980s, colonel John Garang, one of the few foreign-
-educated representatives of Dinka ethnic group, set up Sudan People’s
Liberation Army (SPLA), a guerrilla movement supported, among others, by
Ethiopian leader Mengistu Haile Mariam. Garang, a leftist officer-deserter, did
not plan to establish an autonomous South – he was interested in changing the
central government and its policy. His idea was to create a multiethnic and
multi-religious state, run by a government representing the interests of all 
ethnic groups. However, he was not the only rebel leader in the south of Sudan,
since, at the beginning of the 1990s, the movement split into fractions: Dinka
and Nuer ethnic groups, which had traditionally been fighting each other. The
split within the SPLA made achieving the objective more difficult; in particular,
due to the fact that the Nuer movement, in contrast to Dinkas, was clearly 
separatist. Fortunately, the parties have managed to settle the conflict, and, 
despite the fact that the peace in the South is still fragile, in 2005 the rebels and
the government signed a peace agreement, which, as Garang wanted, resulted
in including rebel leaders in the structures of the central government. In 
addition, the South formed its own, autonomous government consisting of the
SPLA leaders, which has already started work aimed at restoring order in the
area ruined by many years of war.

Katarzyna Hryćko
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Nuba-Moro z południowego Kordofanu
w Sudanie – społeczeństwo refugialne
w świecie współczesnej wojny

Historia współczesnego Sudanu naznaczona jest pasmem ciągłych wojen,
konfliktów i zamachów stanu. Niewykluczone, że to największe państwo
Afryki doświadcza tych nieszczęść właśnie z racji swojej wielkości i faktycznie
dychotomicznego podziału kraju na muzułmańską Północ i animistyczno-
chrześcijańskie Południe. W czasie swojego 50-letniego okresu niepodległo-
ści kraj ten przeżył dwie wieloletnie wojny domowe, a obecna sytuacja w Dar-
furze (ale i na wschodzie kraju) skłania nas do nazwania zaistniałej sytuacji
wojną trzecią.

Pierwsza wojna w Sudanie rozpoczęła się jeszcze przed uzyskaniem przez
ten kraj niepodległości i nazywana była Anya Nya I (od nazwy ówczesnego
ugrupowania południowo-sudańskich separatystów – znaczyło to tyle, co jad
węża). Z racji stosunkowo słabej organizacji, jak i mizernego uzbrojenia tych
grup walki toczyły się dość „ślamazarnie” i trwały aż do 1972 r., kiedy to za-
warto pokój w Addis Abebie. Wpływ na taką formę walki miał także fakt, że
w owym czasie zaczęły dopiero powstawać struktury miejscowej władzy
i pierwsze ośrodki decyzyjne. Niemniej jednak, jak się szacuje, w ciągu ponad
20 lat trwania tego konfliktu zginęło w nim ok. 500 000 ludzi1. 

Przyjmuje się, że zaangażowanie ludności Kordofanu Południowego2 w tę
pierwszą wojnę było ograniczone. Jej skutki tylko w niewielkim stopniu dotknę-
ły tej rejon Sudanu. W pamięci starszego pokolenia miejscowej ludności obraz
tamtych lat zaciera się jednak i miesza z przeżyciami wojny następnej, która

1 Warto dodać, że 30–40 lat temu 500 000 ludzi stanowiło znacznie większy procent miejsco-
wego społeczeństwa niż współcześnie.

2 Kordofan – kraina historyczna i dawna prowincja w środkowym Sudanie; w 1994 r. podzie-
lona na trzy stany: Kordofan Północny, Kordofan Zachodni i Kordofan Południowy.
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wybuchła już w 1983 r. i zakończyła się dopiero 9 stycznia 2005 r. pokojem za-
wartym w Nairobi.

Z kolei druga wojna domowa na Południu Sudanu (Anya Nya II) została
sprowokowana przez władze centralne próbą radykalnych reform prezydenta
Dżafara Nimejriego. Chciał on wówczas stworzyć w Sudanie (w szybkim
tempie) państwo wyznaniowe – islamskie. Protesty i niepokoje w kraju dopro-
wadziły do ogłoszenia stanu wojennego 26 kwietnia 1983 r., a konsekwencji
do obalenia Nimejriego w 1985 r. Działania wojenne trwały jednak nadal
i z racji zaangażowania większej liczby wojska i znaczniejszych środków fi-
nansowych rozwijały się w szybszym tempie niż miało to miejsce w czasie
pierwszej wojny. 

Wojna ta nie oszczędziła rodzimej ludności Kordofanu Południowego, nio-
sąc śmierć i zniszczenia. Z drugiej jednak strony przyczyniła się do powstania
silnej organizacji politycznej i militarnej reprezentującej interesy ludów Połu-
dnia – Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A). W ciągu 21 lat
jej trwania w Sudanie zginęło ok. 2 mln ludzi (głównie z Południa kraju), a ko-
lejne 4 mln opuściło swoje wioski i przyjęło tym samym status uchodźcy.  

Dzięki realizowanemu w 2007 r. projektowi badawczemu w Sudanie miałem
okazję przyjrzeć się z bliska zaistniałej sytuacji3.

Teren Kordofanu Południowego oraz społeczność Nuba-Moro znane mi
były wcześniej jako uczestnikowi wyprawy naukowej Uniwersytetu Warszaw-
skiego w 1985 r.4 Pomimo trwającej już wtedy od dwóch lat (oficjalnie) wojny,
w trakcie ówczesnego pobytu w południowym Kordofanie nie zaobserwowa-
łem jej działań militarnych. Istniała oczywiście konieczność otrzymania indywi-
dualnych zezwoleń na poruszanie się po tym terenie, lecz ich załatwienie trwa-
ło tylko kilka dni. Podjęte wówczas prace badawcze prowadzone były dwutoro-
wo – z jednej strony była to szeroka eksploracja terenu pod kątem pozyskania
wytworów rodzimej kultury dla Muzeum Narodowego w Szczecinie, z drugiej
– gromadzenie i rejestrowanie materiałów źródłowych do pisanych przez ucze-
stników wyprawy prac dyplomowych5.

Jacek Łapott

3 W 2007 r. brałem udział w projekcie badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go nr N 10903831/2767 decyzja Nr 2767/H03/2006/31 Etniczna struktura ludności Południowe-
go Kordofanu. Zmiany w wyniku migracji i przesiedleń przymusowych w latach 1986–2004. Kie-
rownikiem projektu był dr Maciej Ząbek z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. 

4 Zob.: J. Łapott, Wyprawa Naukowa „Afryka 84–85” – sprawozdanie z przebiegu etnolo-
gicznej ekspedycji do Sudanu, „Materiały Zachodniopomorskie” 1985 (1989), t. XXXI,
s. 337–364.

5 Zob. m.in.: M. Ścisła, Sudan – ludy rolnicze i plemiona koczownicze południowo-wscho-
dniego Kordofanu, Kalisz 1986 (katalog wystawy); B. Targosz-Krysik, Garncarstwo u ludu Nu-
ba Moro z Południowego Kordofanu w Sudanie, „Materiały Zachodniopomorskie” 1997
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Według ówczesnych danych ok. 600 000 osób określało swą przynależność
etniczną jako Nuba6, przy czym 92% z nich mieszkało w Kordofanie. W owym
czasie w regionie tym stanowili jednak tylko 30% populacji, a w skali całego Su-
danu nieco ponad 6%7. 

Według klasycznego podziału George’a Petera Murdocka wyróżnia się 5 du-
żych grup Nuba mówiących łącznie 50 różnymi językami i dialektami. Te gru-
py to: Katla, Koalib, Tagali, Talowi, Tumtum. Każda z nich składa się z mniej-
szych segmentów, takich jak właśnie Moro i Otoro liczących po ok. 20–40 tys.
osób czy Tullishi, Kau-Nyaro-Fungor, Tima liczących po kilka tysięcy osób8. 

Jedna z tych grup – Nuba-Moro, żyjąca wśród dolin i wzgórz Kordofanu
Południowego – skupiła na sobie nasze zainteresowania badawcze w 1985 r.
Uzyskane wówczas wyniki skonfrontowano z tymi, które przyniosły badania
prowadzone w 2007 r. 

Nuba-Moro usytuowani z dala od problemów współczesnego świata, Afry-
ki i Sudanu, żyjący zgodnie z własną tradycją, zdawali się modelowym przykła-
dem rodzimej kultury afrykańskiej, a więc wiele sobie obiecywano po wynikach
badań prowadzonych wśród społeczności tej grupy9. 

Wieś Digeba, główne miejsce obu penetracji, składa się z dwóch części usy-
tuowanych na zboczach prostopadle schodzących się wzgórz – Digeba Idorum
i Digeba Ainane. W czasie wyprawy naukowej w 2007 r. odwiedzono także kil-
kakrotnie wioski Tuni, Egban, Belan oraz Sartu Diamuz. Dla rodzimej gospo-
darki, obok kopieniaczego rolnictwa, istotne znaczenie miały wówczas niektóre
rzemiosła, jak kowalstwo, garncarstwo czy plecionkarstwo10. Pomimo trwają-
cej już w tej okolicy drugiej wojny (Anya Nya II) życie miejscowej społeczności
tyczyło się niezmiennym rytmem. Na organizowanych w Digebie cotygodnio-
wych targowiskach można było spotkać nie tylko rolników, ale także mieszka-
jących w okolicznych obozach koczowników Baggara i Shenabla. 

Nuba-Moro z południowego Kordofanu w Sudanie…

(1998), t. XLIII, s. 375–430; K. Piasecki, Wstępne dane na temat struktury antropologicznej Nu-
ba, [w:] Afryka – 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, Muzeum
Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 141–144.

6 P. Fuchs, Sudan. Landschaften, Menschen, Kulturen zwischen Niger und Nil, Schroll,
Wien–München 1977, s. 94.

7 R.C. Stevenson, The Nuba People of the Kordofan Province, Ithaca Press, Khartoum 1984, s. 24.
8 G.P. Murdoch, Africa: Its Peoples and Their Culture History, McGraw-Hill, New York

1959, passim. Do dziś niezastąpionym kompendium wiedzy na temat kultur Nuba są prace: 
S.F. Nadel, The Nuba An Anthropological Study of the Hills Tribus in Kordofan, Oxford 
University Press, London 1947; Dual Descent in the Nuba Hills, [w:] African System of Kinship
and Marriage, red. A.R. Radcliffe-Brown, D. Forde, Oxford University Press, London 1962. 

9 W trakcie pobytu w tym rejonie w 1985 r. przez prawie 1,5 miesiąca nikt nam nie powiedział
o obalonym w owym czasie prezydencie Nimejrim. Inna sprawa, że do dziś nie wiem, czy ta wia-
domość przeniknęła podówczas do Nuba-Moro i czy miała dla nich jakiekolwiek znaczenie.

10 Zob.: J. Łapott, op. cit., s. 350–352; B. Targosz-Krysik, op. cit.



92

Nuba-Moro to rolnicy uprawiający durrę11 na swoich tarasowatych polet-
kach na zboczach wzgórz. Wąskie tarasy o szerokości czasami jednej stopy,
żmudnie budowane z małych kamieni stanowią charakterystyczną cechę miej-
scowego krajobrazu. Obok durry uprawiano tutaj także arachidy, sezam, tytoń,
a także bawełnę i kukurydzę. Hodowla zwierząt odgrywała większą rolę we wsi-
ach usytuowanych na obrzeżach gór Nuba i bliżej sawanny. Hodowano bydło,
kozy i owce, ale także charakterystyczne czarne świnie, których chlewiki zwykle
mieściły się w piwnicach budynków gospodarczych lub mieszkalnych. 

Ze względu na zagrożenia ze strony sąsiednich ludów koczowniczych – na-
pady, niszczenie zbiorów i częstokroć porywanie miejscowej ludności w niewo-
lę (w przypadku Nuba-Moro byli to hodowcy bydła Baggara przemieszczający
się przez kraj Nuba wraz ze swoimi stadami dwukrotnie w ciągu roku) – daw-
niej wąskie tarasy pól uprawnych były budowane obok i poniżej wiosek.
Z chwilą braku tych zagrożeń o wiele łatwiejsze i zyskowniejsze z ekonomicz-
nego punktu widzenia było usytuowanie pól na równinach okalających
wzgórza. Tak też się stało. Obecnie kamienne tarasy jako pola uprawne prawie
wszędzie należą do przeszłości. W trakcie pobytu w 2007 r. widać było wyraź-
nie, że konstrukcje te popadają w ruinę i kilka czy kilkanaście kolejnych pór de-
szczowych sprawi, że zostaną rozmyte i nikt nie będzie pamiętał o ich pierwot-
nej funkcji. Pozostały jednak niektóre dawne nawyki. Tak jak dawniej kobiety
wracające z pola z koszem durry na głowie, niezależnie od tego, czy przemie-
szczają się po tarasach, czy po równinie, podpierają się charakterystycznym kij-
kiem (taka rodzima odmiana norden trek).

Zgoła inaczej wygląda sytuacja w przypadku wsi Nuba-Moro czy też po-
szczególnych zagród. W okresie między dwiema wyprawami (1985–2007) nie
nastąpiły żadne zmiany – tradycja okazała się silniejsza. Wioski do dziś są bu-
dowane (lub trwają) w niezmienionej postaci. W odwiedzanych wsiach po-
szczególne zagrody były (i są) wznoszone oddzielnie, żeby nie powiedzieć sa-
motniczo. Nie stykają się z granicami zagrody sąsiada. Wioska taka sprawia
wrażenie mocno rozproszonej. Zagrody były (i są) usytuowane głównie w dol-
nej części zboczy wzgórz – im wyżej, tym zabudowa i liczba zagród była (i jest)
rzadsza. Z uwagi na umiejscowienie budynków na zboczach powstawała ko-
nieczność wyrównania poziomu ich fundamentów za pomocą kamiennego pół-
kolistego murku, na którym dopiero stawiano chatę. Przestrzeń pod podłogą
w dalszym ciągu jest wykorzystywana jako chlewik – miejsce dla świń. 

Zagrody nadal składają się z 3–4 budynków (rzadko większej liczby). Do-
datkową budowlą jest niewielka wiata chroniąca przed słońcem w czasie prac

Jacek Łapott

11 Durra (sorgo murzyńskie) występuje w co najmniej kilkunastu odmianach. W Digebie
uprawia się 2–3 odmiany.
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gospodarczych czy wypoczynku. Poszczególne budynki mają kształt cylin-
dryczny, wznoszone są z łupanych kamieni i kryte trawiastymi, stożkowatymi
dachami. 

Współcześnie wśród zabudowań Nuba-Moro można spotkać aż trzy formy
trawiastych dachów. Najstarsza – o kształcie tzw. cebulowym – nie zanikła
i nadal jest stosowana, mimo że już 20 lat temu była spotykana sporadycznie.
Druga z form to dach stożkowy i dodatkowym przykryciem szczytu-dymnika,
a trzecia – dach prostokątny o konstrukcji kalenicowej, wznoszony prawdopo-
dobnie na wzór dachów w miejscowych szkołach budowanych już pod wpły-
wem architektury arabskiej. W niektórych zagrodach w Digebie występują
wszystkie trzy formy dachów. 

Jedną z bardziej charakterystycznych cech budownictwa Moro jest usytuo-
wanie cylindrycznego spichlerza na ziarno wewnątrz glinianych budynków go-
spodarczych. Spichlerz taki z płaskim dachem był wznoszony pośrodku takiej
budowli w technice pierścieniowej. Wąski dookolny korytarz zapewniał dostęp
do niego z każdej strony. Czasami w obrębie jednej zagrody znajdują się nawet
2–3 takie „podwójne” budowle. Tak jak dawniej, „wewnętrzna” część, czyli właś-
ciwy spichlerz, jest zbudowany z gliny, a budowla „zewnętrzna” z cegieł. Bu-
dynki mieszkalne tak jak dawniej są wznoszone współcześnie wyłącznie z łupa-
nych kamieni. Charakterystyczne, że w większości budynków mieszkalnych
i gospodarczych w dalszym ciągu nie ma drzwi, a wiec nie są one zamykane.
Wystarczy przegrodzenie wejścia kijem na ukos.

Na płaskim terenie poniżej wioski są wznoszone „budynki publiczne” –
szkoła, czasami kościół, rzadziej budynki o charakterze administracyjnym. Tu-
taj także jest zwykle miejsce na targowisko.

O dziesiątków lat wioski Nuba powstawały w dolinach górskich, czasami na
ich zboczach. Ślady takiego kamiennego budownictwa, wznoszonego na planie li-
ścia czterolistnej koniczyny (układ obronny?), można jeszcze zobaczyć w okolicy
Gous. W niektórych rejonach gór Nuba spotyka się także budynki gliniane lub
zbudowane z łupanych pni palmowych (okolice Kaluba). W tym ostatnim wypad-
ku z podobnych pni wykonane są także wysokie płoty otaczające całą zagrodę.

Wokół zagród i wiosek w dalszym ciągu rosną charakterystyczne palmy
dum12, których liście splata się w mocny sznurek. Sznurkiem tym wyplata się
do dziś siedzenia miejscowych stołków i łóżka nazywane angreb.

Wyposażenie zagród Nuba nieco się zmieniło. Pojawiły się naczynia emalio-
wane, żeliwne czy blaszane, a także wyroby plastykowe (kanistry, misy, dzban-
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12 Dum palmy to ok. 30 gatunków niskich drzew występujących w Afryce, Indiach, w połu-
dniowo-wschodniej Azji i na Madagaskarze. Mają rozgałęziony pień (jedyny taki przypadek
wśród palm). Afrykańska dum palma (widlica tebańska) rośnie głównie nad rzekami. 
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ki, kubki). Wyraźnie zamiera garncarstwo. 20 lat temu w Digebie były co naj-
mniej cztery tzw. garncarnie, w których prawie wszystkie kobiety ze wsi wyko-
nywały gliniane garnki; obecnie nie ma żadnej. Zniknęły olbrzymie (o średnicy
nierzadko ponad 1 m) gliniane misy do warzenia merissy – miejscowego piwa.
To mistrzowskie osiągnięcie rodzimego garncarstwa zostało zastąpione przez
podobne misy wykonane z blachy. Obecnie naczynia gliniane, jeżeli jest taka
potrzeba, kupuje się na targowisku w sąsiedniej wiosce Idourum.

Nastąpił także całkowity zanik tradycyjnego stroju – współcześnie nosi się
odzież dostarczaną przez organizacje charytatywne lub kupowaną u miejsco-
wych handlarzy. Zwykle są to ubrania używane pochodzące z Europy pakowa-
ne w tzw. bele. Powszechnie spotyka się natomiast rowery. Przed 20 laty była to
duża rzadkość. Na rower mogli sobie pozwolić tylko niektórzy handlarze prze-
mieszczający się ze swoimi towarami z targowiska na targowisko. Obecnie
można go kupić na każdym wiejskim targowisku, podobnie jak cały zestaw czę-
ści zamiennych oraz stosowanych tylko tutaj charakterystycznych ozdób (bo-
gato zdobione pokrowce na siodełka czy plastikowe kwiaty). 

Pomimo zachowania charakterystycznego obrazu wsi Nuba-Moro (samot-
nicze zagrody oraz tarasy pól) na pierwszy rzut oka widać drastyczny spadek
populacji zamieszkującej je ludności. Najlepiej można to zaobserwować na
miejscowych targowiskach. Niektóre z nich są obecnie tak niewielkie, że moż-
na się na nich doliczyć tylko kilkudziesięciu osób. Inne, na których dawniej by-
ły setki sprzedających, kupujących i gapiów, rzadko kiedy gromadzą sto kilka-
dziesiąt czy dwieście osób. Podobnie jak wioski – wyglądają na mocno wylu-
dnione. Co ciekawe, mieszkańcami większości zagród są ludzie należący do
dwóch pokoleń: dzieci i młodzież13 oraz osoby stare. Obecnie w wioskach Mo-
ro brak jest pełnej ciągłości przekazu międzypokoleniowego. W „normalnej”
społeczności inne wzory i wartości danej kultury przekazują dzieciom i mło-
dzieży rodzice, a inne dziadkowie. Tutaj zabrakło jednego ogniwa. Większość
mieszkańców wsi – tych w sile wieku, zarówno mężczyzn, jak i kobiet – przyję-
ła status uchodźcy i znalazła się daleko w obozach na obrzeżach Chartumu. 

Trwająca od ponad 20 lat wojna pomimo pozornej petryfikacji zewnętrzne-
go obrazu kultury, jak w przypadku Nuba-Moro (budownictwo, rozplanowa-
nie wsi, targowisk i pól uprawnych), przyczyniła się jednak do daleko idących
zmian. W jej wyniku Sudan stał się krajem mającym największą liczbę tzw.
uchodźców wewnętrznych na świecie. Szacuje się, że jest ich od 4 do 6 mln (ze-
wnętrzni to tylko ok. 0,6 mln osób, nie licząc obecnej migracji ludności w rejo-
nie Darfuru). W tej wielkiej grupie uchodźców wewnętrznych znaczący udział
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13 Korzystają oni z dobrodziejstw miejscowej szkoły mieszczącej się w ośmiu budynkach.
20 lat temu był tutaj tylko jeden budynek i jeden nauczyciel – obecnie jest 11 nauczycieli.
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mają mieszkańcy Gór Nuba. Współcześnie szacuje się, że przynależność do tej
grupy deklaruje ok. 1 mln osób (byłoby ich oczywiście znacznie więcej, gdyby
nie straty wojenne). Według niektórych ocen nawet do ok. 80% Nuba mogło
opuścić swoje wioski i udać do jednego z siedmiu chartumskich obozowisk
usytuowanych głównie na północy tego miasta.

Konflikt miedzy Północą a Południem Sudanu dotarł na teren Kordofanu
Południowego i Gór Nuba w 1986 r., kiedy na tych terenach powstała tzw. mi-
licja Baggara – marahalin. Rozpoczęła się masowa pacyfikacja wiosek Nuba,
ginęło setki, a nawet tysiące ludzi, część populacji popadła w niewolę i rozpo-
częły się pierwsze migracje ludności na północ. Jeśli dodać, że lata 1984/1985
to okres tzw. wielkiej suszy w Sudanie, a 1988 to rok wielkiej powodzi – sytua-
cja mieszkańców Nuba była tragiczna. Formalnie, administracyjnie Kordofan
Południowy należy do tzw. Sudanu Północnego, jest jego rejonem granicznym,
wysuniętym najbardziej na południe. Jednak zamieszkująca go w większości
niemuzułmańska ludność afrykańska stała się z czasem naturalnym wrogiem
Północy i sojusznikiem Południa. Część miejscowej populacji wstąpiła w szere-
gi SPLM/A, a większa część uciekła na Północ. Zostało tylko nie więcej niż
ok. 20–30% pierwotnego zaludnienia.

Ci, co zostali w rejonie pogranicza, borykali się z trudnościami, jakie niosła
wojna. Napady, bombardowania, palenie wiosek, okaleczenia, gwałty czy pory-
wanie dzieci i wcielanie ich siłą do armii stanowiły specyficzne, charaktery-
styczne cechy prowadzenia wojny w tym rejonie (od 2001 r. zdemobilizowano
na przykład ok. 20 000 dzieci z SPLM/A). 

Z kolei ci, co uciekli – uchodźcy – zanim dotarli do obozów w okolicy Char-
tumu byli także narażani na wszelkiego rodzaju przemoc, nierzadko z obu stron
walczących w tym konflikcie. Obok napadów, rabunków i gwałtów zmuszani by-
li czasami do ucieczki przez liczne pola minowe (stąd duży procent kalek w obo-
zach), ale także doświadczali niekiedy w sytuacjach ekstremalnych zaniku odru-
chów ludzkich czy więzi społecznej, a nawet rodzinnej. Ich „powrót” do własnej
grupy etnicznej był długi i trudny, a zdarzało się, że wręcz niemożliwy.

Społeczność uchodźców z Południa przez cały czas była zdana na łaskę
i niełaskę innych. Wpierw były to wspomniane traumatyczne przeżycia marszu
do Chartumu, który pochłaniał wiele ofiar i był pierwszym etapem wspomnia-
nej dezintegracji społecznej, a następnie doświadczenia pobytu w obozach i za-
akceptowania metod zarządzania nimi. Nastąpiło dalsze załamanie więzi spo-
łecznych, urodziło się wiele „niechcianych” dzieci, których pochodzenie było
wątpliwe. W obozach powstawała nowa organizacja i stratyfikacja społeczna
nie zawsze przystająca do tradycyjnej obowiązującej w danej grupie etnicznej.
Zwiększyły się rola i pozycja ludzi młodych, bardziej przedsiębiorczych i zarad-
nych, potrafiących znaleźć się w nowym środowisku.

Nuba-Moro z południowego Kordofanu w Sudanie…
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Jednocześnie można zaobserwować szybkie przystosowywanie się większo-
ści uchodźców do zaistniałej sytuacji – oczekujących, a nawet domagających
się pomocy w każdej dziedzinie. Następuje swego rodzaju „ubezwłasnowolnie-
nie” społeczne i kulturowe polegające na zubożeniu odruchów przedsiębior-
czości, strachu przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji i prawie ostatecz-
nym zaniku wartości i tradycji plemiennych. Paradoksalnie jednak życie w obo-
zie to prawie „raj” dla udręczonych mieszkańców Gór Nuba. Są tam dobrze
rozwinięte szkolnictwo, opieka medyczna, stały dostęp do dobrej wody pitnej
oraz dostarczane dwa razy w miesiącu racje żywności. Ponadto dla tych,
u których została resztka przedsiębiorczości – możliwość dorobienia.

Jest faktem, że dla wielu życie w obozach stało się paradoksalnie lepsze niż
w wielu wioskach opuszczonych na Południu Kordofanu. W takiej sytuacji dla
wielu Nuba decyzja o powrocie w rodzinne strony po kilkunastu czy 20 czasa-
mi latach była trudna do podjęcia. Przygotowywali się do niej długo, pod byle
pretekstem odsuwając ją w czasie. Częstokroć to dopiero silne naciski starsze-
go pokolenia powodowały, że decydowano się na ten krok. Trzeba było sprze-
dać zgromadzony przez lata dobytek (transport obejmował tylko ludzi z nie-
zbędnym, podręcznym bagażem), przygotować żywność na drogę (suszono
chleb) i dopiero wtedy rozpocząć powrotną wędrówkę. Wielu Nuba po rozpo-
znaniu sytuacji na miejscu i z chwilą napotkania jakikolwiek problemów (zni-
szczona zagroda czy pole, nieuregulowany czy zmieniony system własności,
strach przed życiem na własny rachunek) wracało z powrotem do obozu14.
Znakomicie w wieku przypadkach sprawdzał się wcześniej wykorzystywany
swego rodzaju nowy system gospodarczy, tzw. transhumacja obozowa. Część
mężczyzn i kobiet na początku pory deszczowej wracało czasowo do swoich
wiosek, obsiewało pola i czekało na zbiory. Po ich wymłóceniu powracali z ziar-
nem do obozu. Dodatkowy dochód ze sprzedaży ziarna sprawiał, że życie
w obozie stawało się nawet zadowalające.

Życie wśród wzgórz Nuba było natomiast o wiele bardziej złożone. Trzeba
było samemu naprawić lub odbudować domy i zagrody, przygotować i obsiać
pola, przypomnieć sobie dawne zapomniane, bo niepotrzebne w Chartumie,
rzemiosła15. Nie było to łatwe. Młodzi ludzie nie potrafili znaleźć się w swej no-
wej/starej ojczyźnie – ziemi swoich przodków, z którą tak mało do tej pory ich
łączyło. Urodzeni w wieloetnicznych obozach, bardziej byli otwarci na współ-
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14 Olbrzymie połacie ziemi m.in. na południu Sudanu przejęli np. Hasan al--Turabi oraz Osa-
ma ben Laden. Planuje się powołanie w najbliższym czasie specjalnej komisji zajmującej się
przywróceniem tradycyjnych praw do posiadania ziemi.

15 Obecnie Polska Akcja Humanitarna podejmuje kroki celem wprowadzenia kursów uczą-
cych dzieci rolników z południowego Sudanu kopieniaczego rolnictwa, z którym do tej pory nie
mieli żadnej styczności.
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pracę z innymi etnosami doświadczającymi w obozie tego samego losu. Nie-
jednokrotnie – co miało duże znaczenie – lepiej posługiwali się językiem arab-
skim niż językiem własnej grupy etnicznej. 

Z antropologicznego punktu widzenia w obozach zaistniało swoiste prze-
rwanie ciągłości przekazu wiedzy międzypokoleniowej i tradycji etnicznej. Z ko-
lei na miejscu, w wioskach na wzgórzach, stosunki społeczne i ekonomiczne
zostały spetryfikowane na etapie sprzed 20 lat. Wracającym do wiosek ludziom
młodym obce były nawet własne obyczaje – nie przechodząc inicjacji w obozie,
nie byli pełnoprawnymi członkami plemienia, nie byli nawet „dorosłymi”, nie
mogli zawierać związków małżeńskich. Z chwilą powrotu, nawet po pokonaniu
trudności adaptacyjnych, samoistnie następował konflikt między „tubylcami”
i przybyszami z obozów – członkami jednego ludu. W jednej wiosce powstał
dychotomiczny świat – My i Oni. My – to grupa, która przeżyła ucieczkę z oj-
czyzny, trafiła do obozu i spędziła tam czasami nawet kilkanaście lat. Oni – to
ci, co nie bacząc na nic, pozostali wśród wzgórz Moro16. 

Powstał poważny problem niedostrzegany lub lekceważony przez władze
i rzadko do tej pory opisywany w literaturze etnologicznej. Zaistniałe różnice
w postrzeganiu tożsamości kulturowej budzą niepokój, wymagają dodatko-
wych studiów i rejestracji zmian następujących wśród tego ludu. Niewykluczo-
ne, że z czasem zadecydują nawet o jego „być lub nie być”. A nie jest to pro-
blem błahy, gdyż dotyczy nie tylko kilkuset tysięcy rodzimych mieszkańców gór
Nuba, ale wszystkich uchodźców powracających do stron ojczystych, którzy
z wyboru lub przymusu zostali podzielni na Nas i Was. Pomimo bowiem wszel-
kich swoistych „zalet” życia obozowego i niepewnych warunków egzystencji
w opuszczonej ziemi ojczystej po podpisaniu pokoju w 2005 r. nastąpił syste-
matyczny powrót uchodźców na południe kraju. W 2005 r. doliczono się 
ok. 236 tys. powracających, a w roku następnym ok. 500 tys. Na rok 2007 sza-
cowano, że będzie ich co najmniej milion. W sumie do 2009 r. powróciło do
swoich domów ok. 2 mln osób.

Z chwilą zawarcia pokoju w Nairobi 9 stycznia 2005 r. między rządem sudań-
skim a reprezentującym południe SPLM/A, w obecności szefów państw afry-
kańskich oraz sekretarza stanu USA Colina Powella, „droga do stabilizacji sta-
nęła otworem”. Rząd sudański w wyniku podpisania porozumienia pokojowego
musiał wycofać z Południa ok. 10 tys. żołnierzy. W ciągu 3 lat miały być zorga-
nizowane nowe wybory17, a w ciągu 6 lat referendum w sprawie niezależności
Południa kraju. Na muzułmańskiej Północy obowiązywać będzie szariat, a Po-
łudnie otrzyma swój autonomiczny rząd. Uchodźcy mają wrócić na południe...
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16 W zależności od utożsamiania się z którąś grupą sytuacja może być odwrotna.
17 Termin wyborów został przesunięty najpierw na rok 2009, a potem na kwiecień 2010 r.
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Summary

Nuba-Moro from the southern Kordofan in Sudan 
– the refugee society in a contemporary world of war 

The conflict between the North and the South of Sudan reached the area of
Southern Kordofan and the Nuba Mountains in 1986, when there appeared so
called the Baggara’s police – marahalin. Then, the mass pacification of Nuba
villages starts and hundreds or even thousands of people die, some part of the
population is taken captive and the first migration to the north begins. After 
some years in the land of Nuba there has remained not more than ca 20–30 per
cent of original inhabitants. All the time the society of refugees from the South
depended on somebody’s mercy. First they experienced traumatic march to
Khartoum that took a heavy toll of human lives and then the refugee camps.
The society bonds were being loosen, many „unwanted” children of uncertain
origins were born. In the camps has appeared new society organization and
stratification, not always square with a traditional stratification of a particular
ethnic groups. The role and position of young, more enterprising and resourceful
people, who could easier find their place in a new environment, has increased.
At the same time one could observe fast adaptation most of the refugees to the-
se circumstances. They awaited, or even demanded help in every field, what
caused a sort of social and cultural „incapacitation”. At the moment of 
concluding the peace treaty, after a dozen or sometimes even twenty years, for
many Nuba the decision of coming back home is difficult to make. Young 
people cannot find themselves in their new/old homeland – the land of their 
ancestors, that they hitherto have had so little in common. Born in multiethnic
camps, they are much more open to co-operation with other ethic groups,
which there experienced the same misfortune. Many a time, they better know
Arabic language that this of their own ethnic group. In these camps happened
a peculiar break in an inter-generation transmission of knowledge and ethnic
tradition. On the other hand, in the villages of Nuba Hills, the social and 
economic relations were petrified at the stage from before twenty years. At the
moment of coming back the refugees, spontaneous appeared conflicts between
„the natives” and the newcomers – actually, the members of very same nation.
Has arisen a dualistic world in a one village – We and They. We – in the 
meaning of a group of people, that survived the escape from the homeland,
landed in camps and spent there even a dozen or so years. They – those, who
in spite of difficulties and danger, remained among the Moro Hills. There has
arisen a very serious problem unnoticeable or ignored by authorities and so far
seldom described in the ethnologic literature. The differences in perceiving the
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culture identity awake anxiety, need further studies and registration oncoming
among the Nuba changes. It is not out of question that in future they will 
decide of „to be or not to be” of this nation.

Nuba-Moro z południowego Kordofanu w Sudanie…





Degefe Gemechu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Nauk Politycznych

Interwencja wojsk etiopskich w Somalii

Wprowadzenie

Północno-wschodnia część kontynentu afrykańskiego, zwana Rogiem Afry-
ki, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie jest wstrząsana wydarzeniami po-
litycznymi, gospodarczymi czy społecznymi. Konflikty wewnętrzne i międzypań-
stwowe doprowadziły do katastrofy humanitarnej w tym regionie. Jednym z nich
o ogromnym znaczeniu, destabilizującym sytuację w Rogu Afryki, była militarna
interwencja rządu etiopskiego w Somalii, która miała miejsce w 2006 r. 

Etiopia ingerując w wewnętrzne konflikty klanowe, uzasadniła swe działania
walką z terroryzmem w tej części świata. Pojawiają się tu jednak zasadnicze py-
tania: czy zagrożenie terroryzmem w Somalii ma bezpośredni wpływ na sytua-
cję w Etiopii oraz czy stanowisko rządu etiopskiego w tej sprawie nie jest spo-
wodowane jego wewnętrznymi i zewnętrznymi problemami?

Analiza przyczyn interwencji etiopskiej w Somalii wymaga pogłębionego
spojrzenia na historię stosunków obu państw oraz na trudności społeczno-po-
lityczne w Etiopii, które wydają się bezpośrednią przyczyną decyzji o interwen-
cji. Szczególne znaczenie mają tu zbrojne działania opozycji etiopskiej, rzeko-
mo znajdującej schronienie i poparcie w Somalii, a także dobre stosunki Ery-
trei z rządem fundamentalistów somalijskich. Należy pamiętać, że wojna na tle
granicznym toczyła się między Erytreą a Etiopią, a walki w Somalii były uwa-
żane za drugi jej front. 

Tło historyczne

Konflikty między Etiopią a Somalią sięgają czasów odzyskania przez tę
ostatnią niepodległości w 1960 r. 7 lutego 1964 r. wojska somalijskie wkroczy-
ły na terytorium Etiopii, dążąc do zajęcia Ogadenu – południowo-wschodniej
części Etiopii. Szybka interwencja Organizacji Jedności Afrykańskiej przerwała
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eskalację konfliktu1. Jednak już wcześniej w Ogadenie trwały partyzanckie dzia-
łania somalijskie, pierwsza zaś próba przyłączenia Ogadenu do Somalii miała
miejsce w 1963 r. Ta i kolejne próby miały swe źródło w idei utworzenia Wiel-
kiej Somalii, która narodziła się tuż po odzyskaniu niepodległości i stała się
podstawą somalijskiego nacjonalizmu. Idea ta postulowała połączenie wszyst-
kich etnicznie somalijskich ziem, które wcześniej znalazły się na terytoriach So-
malii, Etiopii, Dżibuti oraz północno-wschodniej Kenii. Koncepcja ta znalazła
szerokie poparcie i akceptację wśród Somalijczyków i stała się źródłem ro-
szczeń granicznych2. Należy pamiętać, że długość granicy somalijsko-etiopi-
skiej3 wynosi ponad 1600 km. 

Wojna etiopsko-somalijska 1977–1998

21 października 1969 r. miał miejsce w Somalii zamach stanu. Władzę prze-
jął generał M. Siyad Barre; w 1970 Somalię ogłoszono państwem socjalistycz-
nym, co wiązało się ze ścisłą współpracą ze Związkiem Radzieckim. Współpra-
ca ta jednakże osłabła, gdy Mengystu Hajle Marjam, przywódca Etiopii, udał
się z oficjalną wizytą do Moskwy w 1977 r. Gorące przyjęcie przez władze so-
wieckie bardzo wzmocniło pozycję Mengystu, który przy pełnym poparciu so-
juszników radzieckich ogłosił otwartą walkę wobec swoich przeciwników za-
równo wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

W sierpniu 1977 r. miała miejsce kolejna nieudana próba anektowania
etiopskiego Ogadenu4. Związek Radziecki wsparł w konflikcie Etiopię i w rezul-
tacie Siyad Barre zerwał stosunki z Moskwą i przeorientował politykę na
współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.

W momencie rozpoczęcia wojny w Somalii znajdowało się, na podstawie
wcześniejszych umów politycznych i wojskowych, ponad tysiąc radzieckich do-
radców militarnych oraz ponad dwa tysiące przeszkolonych w Związku Ra-
dzieckim Somalijczyków. Gdy sytuacja uległa zmianie i nastąpiło umocnienie
stosunków etiopsko-radzieckich, Somalia zerwała wcześniejsze porozumienia:
wydaliła doradców wojskowych oraz zerwała umowę dotyczącą użytkowania
bazy marynarki wojennej w Barbera. Po tym wydarzeniu blok sowiecki wsparł
Etiopię: Związek Radziecki wysłał 1500 doradców, a Kuba 1600 żołnierzy. Po-
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1 Wojna ogadeńska, http://wiadomości.onet.pl/1366205,2678,1,1,kiosksrt.html [pobrano
08.08.2007].

2 A. Wiglin, Czynnik etiopski w konflikcie somalijskim, http://www.psz.pl/content/view/3932/
[pobrano 02.2007].

3 Agence France Press, Chronology of Stormy Ties Between Somalia and Ethiopia,
http://www.reliefweb.int/rw/rwbnsf/db900SID-YSAR-6WNTSQ?OpenDocument [pobrano 16.06.2007].

4 P.B. Henze, Layers of Time, CHurst&Co Publishers, London 2000, s. 299.
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moc ta pozwoliła Etiopii odeprzeć ataki, a Siyad Barre zapowiedział przerwa-
nie wojny, która ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Etiopii5.

Rywalizacja Etiopii i Erytrei o wpływy w Somalii

Od czasu obalenia dyktatora Siyada Barrego w 1991 r. Somalia nie ma efek-
tywnego rządu centralnego6; w kraju tym nieustannie trwa wojna domowa po-
między klanami. Trwająca od 1991 r. próba przywrócenia pokoju przez wojska
ONZ nie przyniosła rezultatu, w wyniku czego ONZ podjęła decyzję o wycofa-
niu się z Somalii w 1995 r. Wskutek wojny domowej Somalia de facto rozpadła
się na kilka samodzielnych państewek rządzonych przez lokalne klany. Rywalizu-
jące ze sobą frakcje i ugrupowania doprowadziły do chaosu, eskalacji przemocy,
grabieży, głodu, a ostatecznie katastrofy humanitarnej. W 1992 r. z powodu gło-
du i chorób zginęło w Somalii 350 tys. osób, 900 tys. wyemigrowało do sąsie-
dnich państw: Kenii, Etiopii, Dżibuti, Jemenu; 150 tys. znalazło się w Arabii Sau-
dyjskiej7. Tak osłabiona wewnętrznie Somalia nie była w stanie zabezpieczyć się
przed ingerencją z zewnątrz i szybko stała się areną sporów innych państw.

Na sytuację w Somalii miał wpływ konflikt między Etiopią a Erytreą
(1998–2000). Obie strony chcąc umocnić swoją pozycję w regionie, wykorzy-
stywały rywalizujące ze sobą ugrupowania i klany somalijskie dla własnych ce-
lów. Erytrea wspierała ugrupowania somalijskie, które współpracowały z Na-
rodowym Frontem Wyzwolenia Ogadenu (Ogaden National Liberation Front
– ONLF) oraz Frontem Wyzwolenia Oromo (Oromo Liberation Front –
OLF)8. Etiopia zaś wspierała te ugrupowania somalijskie, które walczyły
z ugrupowaniami antyetiopskimi, np. Somalijski Front Narodowy (Somali Na-
tional Front – SNF) czy Armię Oporu Rahanwejn (Rahajnweyn Resistance
Army – RRA)9.

Według raportu ONZ oraz źródeł dyplomatycznych w 2006 r. na terenie So-
malii przebywało od 6 do 8 tys. żołnierzy etiopskich i ok. 2 tys. erytrejskich.
Uzasadnione są obawy, że Somalia stała się drugim frontem rywalizacji mie-
dzy Etiopią a Erytreą10.
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5 E. Goldstein, Wars and Peace Treaties, Routlege, London 1992, s. 170.
6 B. Conforti, The Law and Practice of United Nations, Martinus Nijhoff Publisher, Boston

2005, s. 41. 
7 L.F. Damrosch, Enforcing Restraint: Collectiva Intervention Relations, New York 1993,

s. 211–213. 
8 J. Zajączkowski, K. Zajączkowski, Kryzys somalijski, [w:] Stosunki międzynarodowe

w Afryce, red. J. Milewski, W. Lizak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 253.
9 Ibidem. 
10 T. Lyons, Avoiding Conflict In the Horn of Africa: US Policy Toward Ethiopia and Ery-

trea, Council of Foreign Affairs, New York 2007, s. 9.
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Interwencja wojsk etiopskich w Somalii w 2006 r.

W czerwcu 2006 r. władzę w Somalii przejęła Unia Trybunałów Islamskich
(Islamic Courts Union) – formacja milicyjno-polityczna, sprzeciwiająca się
Tymczasowemu Parlamentowi oraz prezydentowi Abdullahowi Yusufowi na
uchodźstwie w Kenii, złożona z członków skrajnie fundamentalistycznych
ugrupowań muzułmańskich. Od 26 czerwca 2006 r. Unia używa nazwy Supre-
me Islamic Courts Council – Najwyższa Rada Trybunałów Islamskich, a na jej
czele stoi szejk Hassan Dahir Awejs (wcześniej: Szarif Ahmed). Uważa się, że
wielu ważnych członków Unii Trybunałów Islamskich jest powiązanych z orga-
nizacjami terrorystycznymi – al Itihaad al Islamija lub Al-Kaidą.

24 grudnia 2004 r. wojska etiopskie dokonały bombardowań dwóch naj-
większych lotnisk wojskowych Somalii: Mogadiszu i Baledogle. Interwencja ta
została oficjalnie skomentowana przez władze Etiopii, które tłumaczyły, że
atak miał zapobiec lądowaniu w Somalii islamskich ekstremistów.

Jak powiedział Bereket Simon – doradca premiera Etiopii Melesa Zenawie-
go: „Etiopski rząd bombarduje w Somalii cele niecywilne, aby zapobiec dosta-
wom broni i odciąć zaopatrzenie Islamskim Trybunałom”11.

Wcześniej premier Etiopii Meles Zenawi oświadczył, że jego kraj „został
zmuszony do rozpoczęcia wojny”, aby „położyć kres powtarzającym się ata-
kom islamskich terrorystów oraz wspierających ich ugrupowaniom antyetiop-
skim”. Premier po raz pierwszy publicznie przyznał, że Etiopia zaangażowała
się militarnie w Somalii, wspierając rząd tymczasowy tego kraju i podejmując
kontrofensywę przeciwko islamistom z Unii Trybunałów Islamskich12. Jednak-
że nieoficjalnie o etiopskiej interwencji w Somalii mówiło się już od kilku tygo-
dni. Już w lipcu 2006 r. mówiono o obecności wojsk etiopskich na terytorium
Somalii, mimo że rząd etiopski zaprzeczał tym doniesieniom. Celem tej inter-
wencji było uniemożliwienie Unii Trybunałów Islamskich zdobycia miasta Bai-
doa będącego siedzibą rządu Somalii.

W grudniu doszło do kolejnych walk. Wojska Etiopii wraz z siłami rządowy-
mi Somalii wygrały bitwę w pobliżu miasta Baidoa z bojownikami islamskimi
z Unii Trybunałów Islamskich. 24 grudnia do walk dołączyło lotnictwo. W tym
czasie Departament Stanu USA oraz Unia Afrykańska wyraziły poparcie dla
ofensywy wojsk Etiopii. Rankiem 28 grudnia zdobyto strategiczną drogę pro-
wadzącą do stolicy i tego samego dnia zdobyto bez walki Mogadiszu13.
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11 Etiopia: zostaliśmy zmuszeni do rozpoczęcia wojny, http://serwisy.gazeta.pl/swiat/
1,34183,3812957.html  [pobrano 11.08.2007].

12 Ibidem. 
13 M. Wierzba, Kulisy etiopskiej interwencji w Somalii, http://dyplomacja.org/portal/readar-

ticle.php?article_id=25 [pobrano 11.08.2007]. 
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Kalendarium interwencji etiopskiej w Somalii 
• Lipiec 2006 – około stu żołnierzy etiopskich przekroczyło granicę z So-

malią w okolicach miasta Beled-Hawo; w tym czasie Unia Trybunałów
Islamskich przejmuje władzę nad stolicą kraju – Mogadiszu.

• 20 grudnia 2006 – wspierane przez Etiopię wojska podległe prezydento-
wi urzędującemu w Baidoa starły się z bojownikami Unii Trybunałów Is-
lamskich. Do wymiany ognia doszło ok. 80 km na południowy zachód od
Baidoa. W walkach brały udział etiopskie czołgi.

• 24 grudnia 2006 – do walk dołączyło lotnictwo etiopskie, które zbombar-
dowało dwa najważniejsze lotniska wojskowe; w Mogadiszu i Baledogle.
Departament Stanu USA i Unia Afrykańska wyrażają poparcie dla ofen-
sywy wojsk etiopskich.

• 27 grudnia 2006 – bitwa o miasto Johwar leżące na drodze do stolicy.
Część przywódców klanów poddała się bez walki, część uciekła na połu-
dnie do miasta Kismaju.

• 28 grudnia 2006 – zdobycie strategicznej drogi prowadzącej do Mogadi-
szu i (bez walki) samej stolicy. Wojsko etiopskie obsadziło najważniejsze
punkty miasta, w tym port i lotnisko.

• 31 grudnia 2006 – walka w pobliżu miasta Dżiliba wygrana przez siły
etiopskie.

• 1 stycznia 2007 – zdobycie bez walki miasta Kismaju.
• Początek stycznia 2007 – naloty amerykańskiego lotnictwa na południu

Somalii, których celem były kryjówki somalijskich talibów, m.in. w mia-
stach Hayo i Badel.

• 13 stycznia 2007 – zdobycie miasta Ras Kamboni, niedaleko granicy
z Kenią, będącego ostatnią bazą Unii Trybunałów Islamskich.

• Koniec stycznia 2007 – naloty amerykańskie na kryjówki talibów na po-
łudniu kraju. Zakończenie działań militarnych. Część wojsk etiopskich
pozostaje w Mogadiszu14.

Zakończenie akcji militarnej nie zamknęło niestety konfliktu toczącego się
w Somalii. Jak podawały źródła, w kwietniu 2007 r. rozgorzała niezwykle krwa-
wa walka o kontrolę nad stolicą tocząca się pomiędzy wojskiem etiopskim a po-
wstańcami związanymi z Unią Trybunałów Islamskich. Szacuje się, że w Mo-
gadiszu zginęło ponad 1000 osób, a kilkaset tysięcy uciekło z miasta15. Wojska
etiopskie bombardowały gęsto zaludnione dzielnice miasta. W wyniku działań
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14 Ibidem.
15 Wiadomości z Afryki. Bitwa o Mogadiszu, http://www.yahodeville.com/newsy/index.php

?page=1&szkraj=41&szrok= [pobrano 7.08.2007].
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militarnych ucierpiało wielu cywilów, tracąc życie, zdrowie, pozostając bez
środków do życia16.

Skutkiem konfliktu somalijsko-etiopskiego było także alarmujące pogorsze-
nie poziomu opieki zdrowotnej w stolicy Somalii i jej okolicach. Szpitale zosta-
ły zamknięte lub przestały normalnie funkcjonować. W czasie gdy ogromna
liczba mieszkańców potrzebowała natychmiastowej pomocy lekarskiej, wielu
lekarzy i osób należących do personelu pomocniczego uciekło z Mogadiszu,
a dostęp do działających placówek medycznych był utrudniony ze względu na
bombardowania i zniszczenia nimi wywołane17. Zdarzały się także przypadki
uprowadzeń pacjentów i ich rodzin ze szpitali18.

Efekty interwencji etiopskiej w Somalii

Interwencja wojsk etiopskich w Somalii nie przyniosła żadnych pozytyw-
nych rezultatów w poprawie sytuacji politycznej w Rogu Afryki. Fundamenta-
lizm islamski w tej części Afryki znalazł pożywkę do rozwoju nacjonalizmu so-
malijskiego. Etiopia, traktowana przez Somalijczyków jako okupant, stała się
państwem wrogim, a stacjonowanie jej wojsk jest bardzo źle przyjmowane. To
wszystko bardzo wzmacnia i tak silne tendencje nacjonalistyczne w Somalii.
Trudno także nie zgodzić się z opinią, że Etiopia nie jest najlepszym stabiliza-
torem sytuacji w Somalii, na co wskazuje także historia stosunków między ty-
mi krajami.

Nietrudno też zauważyć, że duży udział w podejmowaniu decyzji o inter-
wencji miały Stany Zjednoczone. Z całą pewnością jedyną „korzyścią” tej trud-
nej sytuacji jest umocnienie związków pomiędzy USA a Etiopią postrzeganą ja-
ko najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych w tej części Afryki.

Po wybuchu konfliktu somalijsko-etiopskiego organizacje międzynarodowe
i regionalne podjęły oczywiście próbę jego rozwiązania lub przynajmniej złago-
dzenia. Rada Bezpieczeństwa ONZ na posiedzeniu 20 lutego 2007 r. poparła
misję sił afrykańskich w Somalii; na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ o numerze 1744 (2007) Unia Afrykańska miała utworzyć misję pokojową
w Somalii pod nazwą AMISOM (African Union Mission to Somalia) na okres
sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia czasu jej trwania. Zadaniem misji
miało być przywrócenie pokoju w Somalii i ustabilizowanie sytuacji w tym 
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16 A. Cawthrone, Word Ignoring Somali war Crimes: Rights Groups, http://www.reuters.
com/article/worldNews/IDUSL1013092720070813?feedType=RS&feedName=worldNews
[pobrano 13. 08.2007]. 

17 Somalia: Mogadishu Violence Hurting Heath Care Delivery, Says Charity, http://www.
allafrica.com/stories/200708200756.html [pobrano 20.08.2007]. 

18 Ibidem.
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kraju19. Obecnie misja nie jest w pełni realizowana ze względu na niechęć
państw członkowskich Unii Afrykańskiej do wystawiania swoich wojsk. Począt-
kowo swój udział w misji zgłosiły Nigeria, Burundi, Ghana i Malawi, jednakże
jak dotąd swoich żołnierzy wysłała tylko Uganda. Na terenie Somalii pozosta-
ją także wojska etiopskie (niezależnie od działań AMISOM).

Sytuacja w Somalii odbiła się także echem w Europie, czego wyrazem była
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Somalii uwzględniająca sytua-
cję polityczną i społeczną tego kraju; oto jej fragment: „(Parlament Europejski)
[…] wzywa Unię Europejską, aby dostarczyła, w koordynacji z Unią Afrykań-
ską i przy ścisłej współpracy z IGAD i Ligą Arabską, niezbędnego wsparcia po-
litycznego, finansowego i logistycznego celem ułatwienia procesu pokojowego,
obejmującego rozmieszczenie sił misji pokojowej Unii Afrykańskiej, co zostało
potwierdzone na ostatnim szczycie UA w lipcu 2006 r.; wzywa wspólnotę mię-
dzynarodową, a przede wszystkim UE, do zwiększenia pomocy humanitarnej
dla przesiedleńców i społeczności znajdujących się w potrzebie; wzywa wszyst-
kie zainteresowane strony do poszanowania międzynarodowego prawa huma-
nitarnego oraz do zagwarantowania dostępu agencji pomocy humanitarnej do
społeczności potrzebujących pomocy, jak również do zapewnienia ochrony
pracowników organizacji humanitarnych; wzywa do ścisłego stosowania
i nadzorowania embarga na dostawy broni nałożone przez ONZ na Somalię
w roku 1992, które jest słabo przestrzegane, i nalega, aby w żadnym razie czę-
ściowe zniesienie embarga nie było powiązane z misją pokojową pod auspicja-
mi ONZ […]”20.

Do chwili obecnej sytuacja w Somalii nie uległa wielkiej zmianie. W dalszym
ciągu toczą się walki między wojskami etiopskimi stacjonującymi w Mogadiszu
a powstańcami i partyzantką powstałą po klęsce Trybunałów Islamskich. Jak
się wydaje, jedynym sposobem uspokojenia tej sytuacji jest całkowite wycofanie
wojsk etiopskich z Somalii. Oczekuje tego przede wszystkim somalijska spo-
łeczność traktująca Etiopię jako okupanta. Przywrócenie pokoju w tym kraju
możliwe jest przy udziale sił międzynarodowych – niezależnych, nierealizują-
cych własnych interesów w Somalii.
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19 United Nations Security Council, Resolution 1744 (2007) Adopted by the Security Coun-
cil at its 563rd Meeting on 20 February 2007, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf
/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SOMALIA/%20SRES1744.pdf [po-
brano 20.08.2007]. 

20 P6_TA(2006)0322, Somalia. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Somalii,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-
2006-0322+0+DOC+PDF+V0//PL  [pobrano 20.08.2007]. 
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Summary

Ethiopian military intervention in Somalia

The article tries to depict the background relations of Ethiopia and Somalia
in order to best understand the motives and causes of the December 2006
Ethiopian military intervention in Somalia to oust the government of Union of
Islamic Courts. It must be remembered that Ethiopia and Somalia had fought
several border wars in the past. The first war has taken place 4 years after the
independence of Somalia in 1964. The Ogaden war erupted between Somalia
and Ethiopia in 1977, over the disputed border of Ogaden region of Ethiopia.
The war ended in 1978. The causes of last conflict is related with complex and
multi faceted dimensions of internal and external problems of Ethiopia. The 
direct cause of military intervention in Somalia was to fight the Union of Islamic
Courts, accused by Ethiopia of sponsoring terrorists. On the other hand, the
hidden interest of Ethiopia is to eliminate armed liberation groups opposing
the government allegedly based in Somalia and to have installed friendly 
government in its neighbor. This could guarantee and minimize the threat of
Eritrea, Ethiopia’s regional rival which also wants to have friendly government
in Somalia. The other major target of Ethiopia is also to win the support of
United States as an ally to fight terrorism so that the government of Ethiopia
can consolidate its power internally and regionally. From historical point of
view, between the two countries Ethiopia’s intervention will not bring solutions
to Somali crisis. Comprehensive political solutions could only be brought to
Somalia through dialogue by all parties along with independent regional and
international organizations.
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Ręka w rękę, czyli rzecz o tuareskim 
dążeniu do jedności

Georges Henri Bousquet w swej klasycznej współcześnie książce poświęco-
nej Berberom podkreślał, iż charakterystyczne dla Berberów jest to, iż ich ple-
miona nigdy nie pragnęły połączyć się, aby stworzyć naród. Nigdy też nie uda-
ło się im utworzyć zorganizowanego państwa. Co więcej, nigdy też nie potrafi-
li się połączyć w walce ze wspólnym wrogiem1.

Tuaregowie2 są Berberami i obserwacje Bousqueta jak najbardziej odnoszą się
także do nich. Ich dzieje to przede wszystkim historia wojen i grabieży – najczę-
ściej bratobójczych. Plemiona tuareskie (ettebelen, lp. ettebel) niekiedy tworzyły
konfederacje (tegehe), które zresztą stosunkowo łatwo się rozpadały3. Tuaregowie

1 G.H. Bousquet, Les Berbères, Presses Universitaires de France, Paris 1974, s. 29–30. 
2 Tuaregowie są berberskojęzycznym ludem pasterskim zamieszkującym centralną i połu-

dniową Saharę, tzn. południowo-wschodnią Algierię, południowo-zachodnią Libię i północne
rejony Mali i Nigru oraz strefę Sahelu w Burkina Faso, Mali i Nigrze. Nieliczni Tuaregowie żyją
w północnej Nigerii (okolice Kano i Katsiny ). W wyniku klęsk suszy i wojen wielu Tuaregów
z Mali i Nigru wyemigrowało do Algierii, Libii i Mauretanii. Nieliczni trafili do Sudanu i Arabii
Saudyjskiej. Określić ich liczebność jest trudno. P. Pandolfi w 1998 r. pisał, że Tuaregowie liczą
ok. 1,5 mln osób i w większości zamieszkują Niger (750 tys.) i Mali (ok. 600 tys.); zob.: P. Pan-
dolfi, Les Touaregs de l’Ahaggar, Éditions Karthala, Paris 1998, s. 29. W wydanym w 1998 r.
w Paryżu Dictionnaire des peuples. Sociétès d’Afrique, d’Amerique, d’Asie et d’Océanie podano,
że Tuaregowie liczą ponad 2 mln osób (s. 33). Z kolei portal internetowy tuareskiego stowarzy-
szenia „Survie Touaregue – TEMUST” w opisie kraju Tuaregów przedstawionym 20 maja 2003 r.
podaje, iż Tuaregowie liczą powyżej 3 mln osób (1,5–2 mln w Nigrze, 1 mln w Mali i 500 tys.
w innych krajach; http://www.temoust.org/ spip.php?article5. 

3 Tak było z wielką konfederacją Iwellemmeden , która na początku XVIII w. rozpadła się na
dwie zwalczające się części (zob.: Y. Urvoy, Histoire des Iulliminden de l’Est, „Biulletin du Co-
mité d’Études Hstoriques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Français” 1933, vol. XVI, 
no. 1, s. 67), czy z konfederacją Kel Ahaggar pod koniec XIX w. (zob.: A. Rybiński, Tuaregowie
z Sahary, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1999, s. 237). To właśnie ze względu
na stałe wojny i panującą w Airze anarchię tamtejsi Tuaregowie w początku XV w. powołali suł-
tanat Airu, który miał im podlegać i służyć (zob.: D.M. Hamani, Au carrefour du Soudan et de
la Berberie: Le sultanat Touareg de l’Ayar, Institut de Recherches en Sciences Humaines, Etu-
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nie potrafili zjednoczyć się nawet wobec wspólnego wroga – Francuzów, którzy
w końcu XIX i na początku XX w. podbijali ich kolejne tereny4. Podobnie było
w „czasie” powstań tuareskich Fihrouna, Tuaregów znad Zakola Nigru czy Kao-
usena (Kawsena), które wybuchały przeciw Francuzom w latach 1916–19175.

Wojujący ze sobą Tuaregowie zdawali sobie jednak sprawę ze swej wspólno-
ty językowej i kulturowej. Wskazują na to przede wszystkim ich endoetnonimy6.
Tuaregowie określają siebie nazwą Kel Tagelmust oznaczającą ludzi noszących
zasłonę tagelmust, czyli zasłaniających twarz7. Francis Nicolas, znany badacz
kultury Tuaregów, zwrócił uwagę na niedostrzeżony przez innych badaczy fakt,
iż niezmiernie poważną karą prawa zwyczajowego u Tuaregów Iwellemmeden
Wschodnich jest zdarcie winnemu zasłony tagelmust, co oznaczało pozbawie-
nie danego Tuarega praw obywatelskich. O takim fakcie informowano całą
społeczność8. Pozbawienie danego Tuarega prawa do noszenia zasłony tagel-
must tak naprawdę było wykluczeniem go z tuareskiego społeczeństwa. Osob-
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des nigériennes n° 55, Niamey 1989, s. 13). O panującej wśród niepodległych Tuaregów sytuacji
w końcu XIX w. najlepiej świadczy fakt, iż w poprzedzającym podbój francuski 40-letnim okre-
sie (1860–1900 ) było tylko 5 spokojnych lat, w trakcie których Tuaregów Kel Ahaggar nie doty-
kały wojny bądź napady i grabieżcze (zob.: P.Ch. de Foucauld, Dictionnaire Touareg – Français
Dialecte de l’Ahaggar, L’Harmattan, vol. III, Paris 1951, s. 1539–1545; J. Dubief, Note sur les
chronologies des Kel Ahaggar et des Taitoq, „Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes”
1942, vol. I, s. 87–131).

4 Zob. m.in. : A. Richer, Les Oulliminden, Emile Larose, Paris 1924, s. 123–191; E. Séré Ri-
vières, Histoire du Niger, Editions Berger-Levrault, Paris 1965, s. 203–214.

5 F. Fulgestad, Les révoltes des Touaregs du Niger 1916–1917, „Cahiers d’études africaines”
1973, vol. XLIX, s. 82–120.

6 J. Nicolaisen, Ecology and Culture of the Pastoral Tuareg with Particular Reference to 
the Tuareg of Ahaggar and Ayr, Nationalmuseets, Copenhagen 1963, s. 8.

7 Nazwa ta podkreśla charakterystyczny dla wszystkich mężczyzn tuareskich zwyczaj zasła-
niania twarzy, będący niejako symbolem ogólnotuareskiej kultury pozwalającej natychmiast po-
śród obcych rozpoznać Tuaregów. Znaczenie tego zwyczaju podkreślała obrzędowość poprze-
dzająca pierwsze założenie tagelmust. Odsłonięcie ust przez tuareskiego mężczyznę, na co już
zwracał uwagę Père Charles de Foucauld, okrywało go hańbą; zob.: Ch. De Foucauld, op. cit.,
vol. II, Paris 1952, s. 739, vol. III, s. 1329. Podczas ostatnich lat rządów w Nigrze gen. Seyni
Kountche (1982–1987) Tuaregowie byli specjalnie prześladowani. Wśród represji szczególnie od-
czuwanych były brutalne kontrole policji i wojska, podczas których zatrzymanym Tuaregom
kazano odsłaniać twarz, co nie tylko ich obrażało, ale i okrywało hańbą. W latach 2003–2007
wędrując po obozowiskach tuareskich w Nigrze, mogłem przekonać się, iż mężczyźni tuarescy
nawet śpią w swych zawojach. Z kolei w miastach, przede wszystkim w Agadez, część urzędni-
ków czy nauczycieli na co dzień chodzi z odkrytą głową. Wszyscy oni jednak podczas uroczysto-
ści rodzinnych, państwowych czy religijnych zasłaniają twarz. Podobnie czynią, udając się busz
na tereny zamieszkałe przez tradycyjnych Tuaregów. W Agadez obserwowałem również, jak nie-
okryci zasłoną młodzi Tuaregowie przy spotkaniu osoby tradycyjnie obdarzonej szacunkiem przy
powitaniu odwracali twarz, chylili głowy i spuszczali oczy. Grupą, która odrzuciła zwyczaj no-
szenia zasłony tagelmust, są ishumarzy. 

8 F. Nicolas, Tamesna. Les Ioullemmeden de l’Est ou Touâreg »Kel Dinnîk« Cercle de T’awa
– Colonie du Niger, Imprimerie Nationale, Paris 1950, s. 211.
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nik taki pozbawiony prawa noszenia zasłony tagelmust, a zarazem wszelkich
innych tuareskich praw stawał się nie-Tuaregiem, wyrzutkiem, banitą.

Innym mianem, którym określali się Tuaregowie, była nazwa Amahar (lm.
Imouhar) u Tuaregów Północnych, która u Tuaregów z Adraru des Ifoghas
przekształcała się w Amachar, a w Airze u Iwellemmeden czy u Kel Geres
w Amajer. Według Ch. de Foucaulda Imouhar to nazwa, którą Tuaregowie Kel
Ahaggar stosują na określenie osób należących do rasy, którą Arabowie nazy-
wają Tuareg. Pozostałe nazwy oznaczały wyłącznie szlachtę tuareską9. Z tym
stwierdzeniem obecnie nie można się jednak w pełni zgodzić, gdyż w swym
słowniku tuaresko-francuskim Karl Prasse podaje, iż w przypadku Iwellemme-
den nazwy Amażey ( lm. Imażeyan ) czy Amażay ( lm. Imażayan ) oznaczają
nie tylko człowieka wolnego czy szlachcica, ale również Tuarega czy Tuaregów
w liczbie mnogiej10. Trzeba tu jednak zauważyć, że o ile nazwy Kel Tagelmust,
Kel Tamahak czy Kel Tamachek oznaczają zawsze całe zhierarchizowane spo-
łeczeństwo tuareskie, o tyle nazwy Imouhar, Imażeyan czy Imajeghen określa-
ją głównie ludzi wolnych, szlachtę – pasterzy koczowników11. Przy okazji nale-
ży przypomnieć, iż mianem Tuaregów ochrzcili Kel Tagelmust Arabowie. Od
nich z kolei nazwę tę przyjęli Europejczycy.

Wśród plemion tuareskich zamieszkujących rozległe tereny i tak często ze
sobą walczących niezmiernie ważną rolę pełniły muzyka i nieodłącznie towa-
rzysząca jej poezja. Podczas wytwornych muzycznych spotkań, u Tuaregów
Północnych określanych mianem ahal, a u Tuaregów Południowych ażigal, ko-
biety wywodzące się przede wszystkim ze szlachty oraz z grup tzw. marabutów
– ineslemen – czy wasali grały na pewnego rodzaju gęśli. W czasie tych spotkań
mężczyźni śpiewali przy akompaniamencie gęśli, wszyscy deklamowali wiersze,
bawili się, m.in. zadając sobie różne zagadki, rozmawiali o ważnych dla Tuare-
gów wydarzeniach i romansowali. Spotkania te były organizowane przez mu-
zykujące kobiety, które nie dopuszczały do udziału w nich niegodnie zachowu-
jących się mężczyzn. Pełniły też one w życiu Tuaregów niezmiernie ważne funk-
cje wychowawcze, kontrolne i integrujące12. Należy tu podkreślić, iż ów rodzaj
gęśli, na których grały kobiety tuareskie, zwany u Tuaregów Północnych im zad,
a u Tuaregów Południowych enzad lub anzad, do dziś jest uważany przez Tu-
aregów za symbol ich kultury. Moi różni tuarescy informatorzy wyraźnie za-
znaczali, iż instrument ten jest filarem, opoką kultury tuareskiej, iż w nim za-
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9 P.Ch. de Foucauld, op. cit., vol. II, s. 673.
10 K.G. Prasse, G. Alojaly, G. Mohamed, Lexique Touareg-Français, Museum Tusculanum

Press, Copenhagen 1998, s. 232.
11 Zob.: A. Bourgeot, La contenu sociologique de l’appellation Twareg (Kel Ahaggar): histo-

ir d’un nom, „Revue de l’ Occident Musulman et de la Méditerranée” 1972, vol. XI, s. 75.
12 A. Rybiński, op. cit., s. 218–225.
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wierają się obowiązujące wszystkich Tuaregów zasady – asshak13. Jest zna-
mienne, iż również obecnie wśród zamieszkujących w miastach społeczno-
ściach tuareskich, gdzie tradycja gry na enzadzie (imzadzie) już dawno zanikła,
w mowie potocznej o kimś, kto zachowuje się godnie i honorowo, mówi się, iż
„zasługuje na enzad, w przypadku zaś odwrotnym stwierdza się, że enzad bę-
dzie dla niego zakazany14.

Okres kolonialny to czas powolnych przemian społeczności tuareskich. Nie-
zmiernie ubogie tereny zamieszkałe przez Tuaregów prowadzących głównie go-
spodarkę pasterską, niekiedy uzupełnianą uprawą niewielkich skrawków ziemi
i karawanowym handlem solą, nie interesowały Francuzów. Istotne dla nich by-
ło przede wszystkim utrzymanie spokoju i porządku na tych olbrzymich obsza-
rach. Władze kolonialne po rozbiciu i reorganizacji Iwellemmeden, najpotęż-
niejszej grupy Tuaregów, pilnowały, aby wodzami poszczególnych plemion by-
ły osoby im sprzyjające i wykonujące ich polecenia. W większych miejscowo-
ściach stacjonowały dowodzone przez francuskich oficerów i podoficerów od-
działy, w których również służyli Tuaregowie. Największe zmiany dotknęły właś-
nie tych nielicznych, współpracujących z Francuzami grup tuareskich. Na przy-
kład w Air takimi grupami byli Issakarkaren i Kel Tedele, którzy obecnie nale-
żą do bardziej liczących się grup Kel Air15.

Podejmowane kilka lat po zakończeniu II wojny światowej próby rozwoju
szkolnictwa na większą skalę również nie przyczyniły się istotnie do przemian
świadomości Tuaregów, którzy do szkół zamiast swoich dzieci wysyłali prze-
ważnie dzieci niewolników. Wyjątkiem byli żyjący w okolicach Timbuktu Kel
Antsar, których wódz amenokal Mohammed Ali ag Attahar już w 1936 r. nale-
gał, aby otwierano szkoły dla dzieci tuareskich16.
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13 Na III Festiwalu Kultury Tuareskiej w Iferwan (Air – Niger), który odbywał się w końcu
grudnia 2003 r., uczestniczki miały tylko jeden enzad, na co zwróciłem uwagę tuareskiemu po-
słowi do parlamentu Moussie Alkabouss, z którym wcześniej długo rozmawialiśmy o fundamen-
talnej roli tego instrumentu w kulturze tuareskiej. Po jego interwencji u obecnego na tym festi-
walu ówczesnego ministra turystyki Nigru Rhissa ag Boula (jednego z przywódców powstania
tuareskiego w latach 1991–1997) ten ostatni ogłosił, iż ustanawia specjalną nagrodę dla grają-
cych na tym instrumencie. W krótkim przemówieniu powiedział, iż jest zaniepokojony, że na fe-
stiwalu znalazł się tylko jeden enzad, a przecież „[...] wszystko jest w tej królewskiej muzyce Tu-
aregów. Przede wszystkim zaś zawiera ona w sobie zasady zachowania się – asshak (aszek). Ko-
nieczne jest więc odrodzenie i upowszechnienie muzyki enzadu”.

14 Zob. podobne obserwacje F. Borel, Une vièle éphémère l’anzad tuareg du Niger, „Cahiers
de musiques traditionnelles” 1989, vol. II, s. 120.

15 W Airze plemionami, które dostarczały mężczyzn do francuskich formacji wojskowych, by-
ły niemal wyłącznie plemiona Issakarkaren i Kel Tedele. To także kobiety z tych plemion godziły
się żyć z żołnierzami francuskimi nieraz przez kilka lat; zob.: H. Lhote, Dans les campements
Touaregs, Les Oeuvres Françaises, Paris 1947, s. 288.

16 P. Boilley, Les Touaregs Kel Adagh. Dépendances et révolte: du Soudan français au Mali
contemporain, Éditions Karthala, Paris 1999, s. 220.
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W wyniku wojny w Algierii, dążeń niepodległościowych w Nigrze i Sudanie
Francuskim (Mali), a przede wszystkim w związku z odkryciem niezmiernych
bogactw mineralnych Sahary zrodziła się we Francji idea stworzenia związane-
go z Francją państwa saharyjskiego. W 1957 r. powołano OCRS (Organisation
Commune des Régions Sahariennes) i Ministerstwo Sahary. W 1958 r. władze
kolonialne zorganizowały w Paryżu spotkanie z dziesięcioma wodzami tuare-
skimi, którym zaproponowano stworzenie kontrolowanego przez Francję pań-
stwa saharyjskiego, w którym mieliby autonomię polityczną i administracyjną.
Z wyjątkiem wodza Kel Antsar Mohammeda Ali ag Attahar wszyscy pozostali
wodzowie pozostający pod wpływem propagandy niepodległościowej propozy-
cję tę odrzucili17. Należy zwrócić uwagę, że ideę stworzenia państwa tuareskie-
go upowszechniali wśród Tuaregów m.in. przebywający na tamtych terenach
wojskowi francuscy. Idea ta, żywa do dziś, natrafiła wówczas na podatny grunt
zwłaszcza wśród Kel Antsar i Ifoghas18. André Bourgeot słusznie zauważył, iż
rozpowszechniana przez Francuzów wizja państwa tuareskiego i towarzyszący
jej „mit tuareski”, podnoszący poczucie wyższości Tuaregów w stosunku do
czarnoskórych ludów sąsiednich, reaktywowały antagonizm między Białymi
i Czarnymi oraz utrudniały, a niekiedy wręcz uniemożliwiały bezkonfliktową in-
tegrację Tuaregów w ramach nowo powstających państw19. Ostatecznie, pomi-
mo oporu niewielkiej części wykształconych elit tuareskich i wystosowania
przez tradycyjnych wodzów, notabli i kupców z regionu Timbuktu i wodzów
Airu pism do władz francuskich, w których zwracali się z prośbą o niewłącza-
nie ich ziem do rządzonych przez obcych (Czarnych) państw Nigru i Sudanu
Zachodniego, terytoria tuareskie znalazły się w różnych nowo powstałych pań-
stwach. Kilka osób z grup najbardziej zaangażowanych w ideę państwa tuare-
skiego udało się na emigrację, np. Igergeren z grupy Imededaghen wyemigro-
wali do Arabii Saudyjskiej20.

W styczniu 1963 r. w Adrar des Ifoghas w Mali niespodziewanie wybuchło
powstanie Tuaregów. I tym razem walczących Tuaregów Kel Adagh nie wspar-
li Tuaregowie z innych grup. Kolejny raz objawił się brak jedności ogólnotua-
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17 Cheikh Ag Bay, R. Bellil, Une sociétè Touareg en crise: Les Kel Adrar du Mali, „Awal ca-
hiers d’ètudes berbères” 1986, vol. II, s. 70.

18 W latach 1974 i 1975 w Tamanrasset brałem udział w licznych spotkaniach przebywają-
cych tam młodych Tuaregów z Mali, przede wszystkim z Adraru des Ifoghas. W trakcie tych spo-
tkań jednym z głównych tematów rozmów była idea stworzenia państwa tuareskiego. Temat ten
zupełnie nie interesował miejscowych Tuaregów Kel Ahaggar. 

19 A. Bourgeot, Les sociétès touarègues. Nomadisme, identité, resistances, Éditions Kartha-
la, Paris, 1995, s. 356.

20 H. Claudot-Hawad, Éperonner le monde . Nomadisme, cosmos et politique chez les To-
uaregs, Édisud, Aix-en-Provence 2001, s. 75–77 ; idem, Les Touaregs. Portrait en fragments,
Édisud, Aix-en-Provence 1993, s. 107.
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reskiej. Więcej – walczących nie poparła też część Tuaregów Kel Adagh. Dosia-
dający wielbłądów powstańcy, nieprzygotowani do prowadzenia współczesnej
wojny, zostali rozgromieni przez wojsko malijskie. Powstanie upadło we wrześ-
niu 1964 r. W wyniku okrutnych represji wielu Tuaregów z Adraru des Ifoghas
wyemigrowało do Algierii, Nigru i Libii. Emigranci ci to pierwsza fala uchodź-
ców tuareskich. Pokonani, poniżeni, śnili o zemście. Wielu z nich spotykałem
w 1974 r. w Tamanrasset. W trakcie rozmów nieraz wypytywali mnie, czy w Pol-
sce znane są ich problemy, czy słyszeliśmy o ich powstaniu i co myślę o drogiej
im idei państwa tuareskiego. 

W wyniku katastrofalnych suszy, które dotknęły Sahel w latach 1969–1975
i 1984–1986, tysiące Tuaregów, którzy utracili wszystko, co posiadali, udało się
do: Algierii, Libii, południowego Nigru, Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej,
Burkina Faso i Mauretanii. Bieda, brak pracy i dalsze prześladowania Tuaregów
w Mali i Nigrze – zwłaszcza podczas ostatnich lat rządów gen. Seyni Kountche
– popychała dalszych młodych, przede wszystkim białych Tuaregów do opu-
szczenia kraju i udania się głównie do Libii, która otwarła dla nich swe granice.

W 1979 r. w Ouargli płk Muammar Kaddafi ogłosił konieczność utworzenia
Zjednoczonych Państw Sahary. Idea ta w pewnym sensie nawiązywała do dro-
giej części Tuaregów idei państwa tuareskiego. Z kolei w 1980 r. w Ubari w wy-
powiedzi upowszechnionej przez radio obwieścił on, iż granice Libii są otwar-
te dla Tuaregów – „wolnych synów narodu arabskiego” – cierpiących prześla-
dowania w Mali i w Nigrze”21.

W tym samym roku w Beni Walid, w okolicy Trypolisu, stworzono specjalny
obóz, w którym młodzi Tuaregowie przechodzili przeszkolenie wojskowe. Z te-
go oraz z innych powstałych później obozów szkoleniowych wysyłano licznych
ochotników na wojnę do Syrii, Libanu, Iraku i Czadu. W związku z tym, iż Li-
bia podejmowała również działania wymierzone w Niger i Mali, w państwach
tych zwiększyły się prześladowania Tuaregów, w których widziano szpiegów
bądź „bojówkarzy” Kaddafiego.

Napływający do Algierii i Libii emigranci tuarescy, pozbawieni wszelkich
środków do życia i stale wędrujący w poszukiwaniu pracy w Algierii, byli okre-
ślani francuskim terminem chômeurs (bezrobotni)22.

Począwszy od lat 80. XX w. ishumarami zaczęto określać mężczyzn tuare-
skich, zasadniczo kawalerów, przeciętnie w wieku 16–35 lat, pochodzących
z Mali i Nigru, którzy udali się do Libii, gdzie przeszkoleni wojskowo (część
z nich walczyła też w legii islamskiej) zdecydowali się na walkę zbrojną, aby wy-
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21 P. Boilley, op. cit., s. 421.
22 Określenie chômeur (bezrobotny) zgodnie z arabską wymową przekształciło się w „cho-

mar”, która to nazwa z kolei zberberyzowana zmieniła się na ashamor (lm. ishumar);
zob.: A. Bourgeot, Les sociétès..., op. cit., s. 437.
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zwolić swych rodaków i w ostateczności stworzyć państwo tuareskie. Ich dewi-
zą było: akal iyen (jeden kraj, jedna ojczyzna), eddin iyen (jedna religia, jedna
wiara), temust iyet (jeden lud, naród)23.

Podstawowym terminem wprowadzonym przez działaczy tuareskich dążą-
cych do wyzwolenia Tuaregów oraz stworzenia niezależnego państwa i przyję-
tym przez ishumarów stało się pojęcie temust. Według Claudot-Hawad ozna-
cza ciało społeczne, do którego włączają się jednostki powiązane tą samą świa-
domością kulturową i polityczną24. Należy dodać, iż aby określić swą temust,
Tuareg uderzy palcem wskazującym bądź wymierzy nim w swą pierś, miejsce
tożsamości, ilustrując tym gestem drugi sens terminu temust oznaczający „toż-
samość, osobowość”25. Niezmiernie spopularyzowane w latach 90. ubiegłego
wieku pojęcie temust w znaczeniu ludu czy narodu zostało wprowadzone do ję-
zyka Tuaregów stosunkowo niedawno, zapewne w latach 80.26

Jak wyżej wspomniano, termin temust czy też niezmiernie często wymiennie
z nim używane określenie temust n imajeghen oznaczające naród tuareski stały
się podstawowymi pojęciami ruchu politycznego ishumarów. Tu jednak od razu
rodzi się pytanie: kogo ten naród tuareski obejmuje? Już wcześniej była mowa
o tym, że terminem imajeghen i innymi odpowiadającymi mu pojęciami Tuare-
gowie najczęściej określają szlachtę tuareską czy – szerzej – pasterzy koczowni-
ków, a więc w zasadzie wolnych, jasnoskórych (białych) Tuaregów. Wobec tego
problematyczne się staje zaliczenie do tego tuareskiego narodu ogromnych
rzesz czarnoskórych rzemieślników, wyzwoleńców czy niewolników.

Claudot-Hawad poza określeniem temust prezentuje też niezmiernie ważne
dla Tuaregów pojęcie tamurt. Według niej tamurt oznacza wszystkie osoby po-
siadające tę samą kulturę, język i świadomość wspólnego pochodzenia. Obec-
nie może się ona odnosić do całości tworzonej przez Tuaregów i innych Berbe-
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23 Ibidem, s. 441.
24 Elementami określającymi tę wspólnotę są język, sposób życia, system wartości i organi-

zacja polityczna. Według tejże autorki pojęcie temust, które można tłumaczyć jako „naród”, jest
połączone z pojęciem „kraj” (akal); zob.: H. Claudot-Hawad, Honneur et politique. Les choix
stratégiques des Touaregs pendant la colonisation française, „Revue du monde musulman et de
la méditerranée” 1990, vol. LVII, s. 16–17.

25 Ibidem, s. 17.
26 Niezbicie świadczy o tym fakt, że w słownikach tuaresko-francuskich P.Ch. de Foucauld

i G. Alojaly nie zostało odnotowane to znaczenie, a nazwy toumast u Tuaregów Kel Ahaggar i te-
must u Tuaregów Kel Air i Iwellemmeden Wschodnich oznaczaczają: istotę rzeczy, esencję, na-
turę rzeczy (zob.: P.Ch. de Foucauld, op. cit., vol II, s. 1239; G. Alojaly, Lexique Touareg –
Français, Akademisk Forlag, Copenhague 1980, s. 132). Dopiero w wydanym w 1998 r. w Kope-
nhadze słowniku tuaresko-francuskim autorstwa K.G. Prasse, G. Alojaly i G. Mohameda poda-
no informację, iż obok znaczeń natura, istota i tożsamość nazwa temust oznacza również tożsa-
mość etniczną. W tym ostatnim przypadku autorzy wyraźnie zaznaczają, że mamy tu do czynie-
nia z neologizmem (zob.: K.G. Prasse, G. Alojaly, G. Mohamed, op. cit., s. 224). 



116

rów, będącej w opozycji do świata arabskiego czy zachodniego27. Ze względu
na swe pochodzenie czarnoskórzy wyzwoleńcy, niewolnicy i rzemieślnicy nie
mogą więc być zaliczani do tej samej tamurt co białoskórzy Tuaregowie. We-
dług wielu jasnoskórych Tuaregów nie należąc do tej samej tamurt, nie można
należeć do tej samej temust. Jednak według innych czarnoskórzy Tuaregowie
ze względu na jedność językową i kulturową są częścią wspólnej dla wszystkich
Tuaregów temust28. Chciałbym dodać, iż choć w ideologii ishumarów świado-
mość przynależności do konkretnego rodu czy warstwy nie tylko straciła na
ważności, ale była uważana za cechę negatywną, utrudniającą stworzenie jed-
ności tuareskiej, to – jak się orientuję – w szeregach ishumarów znalazło się
stosunkowo niewielu czarnych Tuaregów. Trzeba jednak przyznać, iż pośród
tych nielicznych, którzy trafili do ishumarów, znaleźli się i przyszli przywódcy
powstańczy, np. Bilal Saloum.

Obarczając Niger, Mali, Francję – kolonizatora, własnych wodzów i elity,
a po części również całe swe tradycyjne społeczeństwo winą za sytuację, w ja-
kiej znaleźli się Tuaregowie, ishumarzy zaczęli wzywać do rewolucji. Jednocześ-
nie nawoływali do detrybalizacji. Chcąc odtworzyć legendarną jedność tuare-
ską, niesłychanie ostro wystąpili przeciwko wszystkiemu, co dzieli Tuaregów,
a więc przede wszystkim przeciw tradycyjnym instytucjom lineażu, rodu, ple-
mienia czy konfederacji plemion. Niezmiernie istotne było również to, iż ishu-
marzy, którzy zamienili miecz na kałasznikowa, wielbłąda na Toyotę, bukłak
skórzany na plastikowy bidon, a namiot na wojskową torbę, równocześnie
odrzucili zawoje tagelmust osłaniające twarz oraz strój tradycyjny i zaczęli
ubierać się po europejsku. Poeta i pisarz tuareski Hawad podaje, że gdy obu-
rzeni starsi Tuaregowie zwracali uwagę ishumarom, by zakrywali swe usta
w towarzystwie kobiet i dzieci i nosili godnie swe turbany, to oni odpowiadali:
„Czyż społeczeństwo dzisiejsze jest godne szacunku? Czyż nie jest to społe-
czeństwo sierot? Jakiż to honor zasłonić twarz turbanem, który posłuży woj-
skowym, aby nas ciągnąć na nim jak jagnięta do rzeźni? Ja wolę zdjąć mój tur-
ban sam, niż aby to zrobił ktoś inny zamiast mnie, i umieścić go tam, gdzie on
by go umieścił, wokół szyi i lędźwi”29. Tagelmust dla ishumara nie symbolizu-
je już godności, a odwrotnie – oznacza podporządkowanie się dyktaturze. Zre-
zygnowanie z tagelmust, który określał i symbolizował Tuaregów, świadczy
o zdecydowanym odrzuceniu przez nich tradycyjnej tuareskiej kultury. Ta zro-
dzona w libijskich koszarach ideologia, związana ze sposobem życia bazują-
cym na stałej wędrówce, cierpieniu i walce typowej dla epoki współczesnej, zo-
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27 H. Claudot-Hawad, Honneur et politique..., op. cit., s. 17.
28 Ibidem.
29 H. Claudot-Hawad, La Teshumara antidote de l’Etat, „Revue du monde musulman et de

la méditerranée” 1990, vol. LVII, s. 131.
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stała określona przez Tuaregów mianem teshumara30 bądź tanakra31. Bourge-
ot słusznie zauważa, iż w ideologii ishumarów można znaleźć wiele idei i ter-
minów zaczerpniętych z „Zielonej książki” Kaddafiego32. Między innymi opie-
rając się na niej, ishumarzy mówią o konieczności wyzwolenia się Tuaregów
własnymi siłami (rewolucja) spod prześladowań dyktatury Mali i Nigru.

Należy wyraźnie podkreślić, iż ruch ishumarów zrodził się na marginesie
społeczeństwa tuareskiego, które często i ostro go krytykowało. Zwłaszcza ko-
biety – strażniczki tuareskich zwyczajów – atakowały ishumarów w swych pie-
śniach. Zarzucały im egoizm, brak odpowiedzialności za swoich bliskich,
których pozostawili bez środków do życia, i odrzucanie tuareskich tradycji.
Niechętne i wprost wrogie wobec nich były tuareskie elity, głównie wodzowie
i marabuci. Idee ich odrzucali też zdecydowanie zamieszkujący w górach Airu
Kel Ewey, związani z sufickim bractwem religijnym Khalwatiya33. 

Aby swe idee rozpowszechniać przede wszystkim wśród młodych Tuaregów
zamieszkujących w większych miejscowościach, ishumarzy sięgnęli po poezję,
którą przy dźwiękach gitar śpiewali poeci-muzycy. Tak jak odrzucili wiele ze
swych tradycji, tak samo zrezygnowali z tradycyjnych instrumentów muzycz-
nych, zastępując je obcą, ale za to znaną na całym świecie gitarą34. Muzyków
grających na gitarach za to entuzjastycznie przyjmowali ishumarzy. Znany mu-
zyk-poeta Abdallah Oumbadougou wspomina o iście królewskim przyjęciu, ja-
kie zgotowali mu ishumarzy, gdy przybył do obozu wojskowego w Libii35.
W tych libijskich obozach-koszarach rodziła się nowa muzyka i poezja tuare-
ska – poezja i muzyka ishumarów, obecnie określana też mianem pustynnej
muzyki rewolucyjnej. Pierwszymi utworami były przede wszystkim pieśni wzy-
wające do walki zbrojnej i krytykujące bierne poddanie się obcej dyktaturze –
władzom Mali i Nigru. To także pieśni o cierpieniach, jakie odczuwają ishuma-
rzy, wiedząc o ciężkim losie swych bliskich, których pragną wyzwolić. W pie-
śniach tych jest też mowa o tęsknocie za swymi rodzinami i przyjaciółmi i za
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30 Ibidem, s. 123.
31 P. Boilley, op. cit., s. 396. 
32 A. Bourgeot, Les sociétès..., op. cit., s. 442–443.
33 Ibidem, s. 438.
34 Według moich informatorów gitara pojawiła się wśród Tuaregów w latach 70. XX w. Pamię-

tam, że gdy w latach 1974 i 1975 przebywałem w Tamanrasset, gitary mieli jeden z uczniów liceum
oraz któryś z uchodźców z Mali. Muzyka gitarowa nie fascynowała wtedy jeszcze młodzieży tua-
reskiej. Niezmierne sukcesy odnosił natomiast wówczas griot z Mali grający na swym tehardent.
Chciałbym tu podkreślić, iż nawet dla Tuaregów mieszkających w miastach zajmowanie się mu-
zyką było uważane za niegodne. Jeden z bardziej obecnie znanych w Agadez muzyków-poetów
Omar Almoctar opowiadał mi w grudniu 2005 r., że uciekł z domu, gdyż jego rodzina przeciwsta-
wiała się jego muzykowaniu: „Niestety wszystko, co kocham, to gitara, a rodzina tego nie akcep-
towała, więc musiałem opuścić dom. Pojechałem do Niamey, byłem sam, nikogo nie znałem”. 

35 I. ag Maha, Touareg du XXI-e siècle, Grandvaux, [b.m.w.] 2006, s. 136.
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codziennym życiem pasterskim. Autorzy utworów odwoływali się również do
historycznych zmagań Firhuna i Kaosena i ukazywali heroiczny obraz współ-
czesnego wojownika tuareskiego pędzącego przez pustynię Toyotą, uzbrojone-
go w „kałacha” i gotowego do walki z prześladowcami Tuaregów. 

Pieśni ishumarów nagrane na kasetach rozpowszechniano w Mali i Nigrze.
Muzyka gitarowa i treści przekazywane w pieśniach poruszały część młodzie-
ży. Młodzi mężczyźni coraz liczniej zaczęli zasilać szeregi ishumarów. Pomimo
tego większość opinii tuareskiej pozostawała im wroga. W opozycji do pieśni
ishumarów w szkołach w Agadez powstawały pieśni potępiające tych, którzy
udali się do Libii, opuszczając kobiety, dzieci i kraj36.

W 1986 r. umiera prezydent Nigru Seyni Kountche, nieznoszący Libii
i podejrzewający wszystkich Tuaregów o specjalne z nią związki. Jego następ-
ca płk Ali Saibou w 1989 r. podczas swej wizyty w Libii zachęcał uchodźców
tuareskich do powrotu do Nigru, gdzie zapewni się im godną egzystencję.
Mano Dayak podaje, że Ali Saibou będąc w Libii, spotkał się również
z przedstawicielami ishumarów, których także zachęcał do powrotu do kraju,
obiecując im wybaczenie wszelkich win37. Zachęceni tymi obietnicami liczni
Tuaregowie, również i ishumarzy, wrócili do Nigru, gdzie ku swemu zasko-
czeniu trafili do obozów, w których brakowało wszystkiego. Co więcej, podej-
rzewając wracających młodych Tuaregów o chęć stworzenia na północy Ni-
gru baz wojskowych, policja rozpoczęła pośród nich aresztowania. Z kolei
w styczniu 1990 r. Algieria postanowiła pozbyć się przebywających na jej te-
renie uchodźców tuareskich z Mali i Nigru. Na pustyni koło In Guezzam
zgromadzono ich przeszło 20 tys. Przez długi czas ani Mali, ani Niger nie
chciały ich przyjąć. Ostatecznie, po długich pertraktacjach i zapewnieniu
o pomocy finansowej przez ONZ poprzez FIDA (Fonds internationale pour
le dèveloppemment), Niger zgodził się na przyjęcie 18 tys. osób, pozostali zaś
trafili do Mali38. Według Claudot-Hawad i Dayaka39 mieszkańcy obozów nie
doczekali się też obiecanej pomocy międzynarodowej, którą rozkradły lokal-
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36 Ibidem, s. 443.
37 M. Dayak, Touareg. La tragedie, Jean-Claude Lattès [b.m.w.] 1992, s. 85.
38 Według opowieści mych rozmówców tuareskich po strasznym, niekończącym się pobycie

na granicy koło In Guezzam, również powrót do kraju odbywał się w okropnych warunkach. Je-
chali całymi dniami w upale, stojąc na platformach ciężarówek, ściśnięci, nie mając w wystarcza-
jących ilościach ani jedzenia, ani picia. Byli też fatalnie traktowani przez konwojujących ich żoł-
nierzy. W Nigrze większość z nich trafiła do obozów przejściowych, które znajdowały się w Tchin
Tabaraden i jego okolicach. W tych przeludnionych obozach panowały bardzo złe warunki. Po-
nadto przebywającym w nich uchodźcom zabroniono opuszczania ich, prowadzenia jakiejkol-
wiek działalności gospodarczej i wysyłania dzieci do szkoły.

39 H. Claudot-Hawad, La Teshumara..., op. cit., s. 136; M. Dayak, op. cit., s. 87. Według
A. Salifou (La question touarègue au Niger, Éditions Karthala, Paris 1993, s. 60 ) w czerwcu
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ne władze. Nic też dziwnego, że doszło do zamieszek. Wybuchły one 7 maja
1990 r. w Tchin Tabaraden. Według danych oficjalnych po stronie władz zgi-
nęły 3 osoby, a 4 zostały ranne. Po stronie ludności cywilnej miały być 3 ofia-
ry. Według Tuaregów w wyniku szamotaniny zginął 1 strażnik. Na wieść
o rozruchach do Tchin Tabaraden przybyło wojsko. W całym kraju rozpoczął
się pogrom Tuaregów. W rejonie Tchin Tabaraden wojsko unicestwiało obo-
zowiska pasterskie. Mano Dayak tak pisał: „Ludzie zakopywani żywcem, pa-
leni żywcem, krajani na kawałki. W Tassara 24 osoby zatrzymano i powieszo-
no. W Tillia młodzi ludzie straceni publicznie w obecności miejscowego ad-
ministratora. Dziesięciu Tuaregów zakatowanych na śmierć w Maradi. W Ta-
houa setki osób zlikwidowanych, wykończonych na rozkaz”40. Ostatecznie
władze Nigru przyznają, iż w wyniku zajść, które rozpoczęły się w Tchin Ta-
baraden, zginęło 70 osób. Z kolei organizacje międzynarodowe mówią
o 600 zabitych, a sami Tuaregowie uważają, iż było przeszło 1000 ofiar po-
gromów41. Wieści o rzezi Tuaregów nagłaśniane we Francji przez Dayaka i je-
go liczących się przyjaciół poruszyły opinię francuską. Powstał „Komitet na
rzecz Ludu Tuaregów”, w skład którego weszli naukowcy, politycy i artyści.
Władze Francji wyraziły zaniepokojenie losem Tuaregów.

Tymczasem atak na żandarmerię w Menaka w nocy z 28 na 29 czerwca 1990 r.
rozpoczął powstanie Tuaregów w Mali. Poruszający się szybko zdobytymi sa-
mochodami powstańcy niespodziewanie napadali na posterunki wojska i żan-
darmerii. Zdobywali broń, amunicję, samochody i benzynę.

W Nigrze od 29 lipca do 4 grudnia 1991 r. odbywała się Konferencja Naro-
dowa, której celem było przekształcenie tego państwa rządzonego dotąd przez
wojskowych w wielopartyjny kraj demokratyczny. Uczestniczyło w niej 1200 de-
legatów z całego kraju. Tuaregowie liczyli, iż na konferencji, na której miano
z Nigru uczynić państwo prawa, zostanie poruszona sprawa pogromu. Zawie-
dli się jednak. Masakra nie została powszechnie potępiona i winni nie zostali
osądzeni. Powołano jedynie komisję mającą zbadać całość zbrodni i wypaczeń
popełnionych za czasów dyktatury wojskowej. Jej wyniki pozostały jednak wy-
łącznie na papierze. W tej sytuacji 19 października 1991 r. powstał Front Wy-
zwolenia Airu i Azawak (Front de Libération de l’Aïr et de l’Azawak – FLAA),
na czele którego stanął Rhissa ag Boula, dotychczasowy współpracownik du-
chowego przywódcy Tuaregów z Airu – Mano Dayaka. Dysponował on siłą
600 dobrze uzbrojonych ishumarów. Wybuchło powstanie. Przyjmując taką sa-
mą taktykę walki jak w Mali, która zresztą nawiązywała do tuareskiej tradycji
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1990 r. nadeszła żywność od FIDA, którą wraz z namiotami ofiarowanymi przez Francję i Japo-
nię przekazano ludności. 

40 M. Dayak, op. cit., s. 88.
41 Ibidem, s. 90.
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napadów ahharen, powstańcy zaczęli odnosić sukcesy. W lutym 1992 r. rząd
Nigru uznał rebelię i zaprosił jej reprezentantów na negocjacje42. 

Walczącym ishumarom tak w Mali, jak i w Nigrze towarzyszyli grający na gi-
tarach muzycy-poeci, którzy swymi pieśniami zachęcali do walki bądź – tak jak
czynili to od wieków tuarescy poeci – opisywali ich przebieg. Tworzone w trak-
cie powstania pieśni walki nagrywano na kasety i rozpowszechniano w miastach
zamieszkałych przez Tuaregów. Abdallah Oumbadougou opowiadał, iż z pieśni,
które skomponował w trakcie toczonych walk, przebywając w bazie powstańczej
w Tchingalen, utworzył album, który nagrano na kasety. Kasety te przekazano
do Arlit, Agadez, Tahoua, Niamey, Tamanrasset i Djanet. Reakcja na pieśni
przeszła wszelkie oczekiwania. Już 2 tygodnie po wysłaniu kaset do bazy przy-
było kilkuset młodych Tuaregów, którzy pragnęli walczyć u boku ishumarów43.
Muzyka i poezja tak jak zawsze u Tuaregów okazała się potężną bronią. Zdając
sobie z tego sprawę, towarzysze Abdallaha Oumbadougou odsunęli go od walk.
Głównym jego zadaniem stało się nagrywanie na kasetach pieśni wzywających
do powstania i oporu. Zarówno on, jak i inni muzycy odwiedzali bazy powstań-
cze, dając koncerty. Bay Hyahaya i Issaka Ali, dwaj powstańcy tuarescy, opowia-
dali mi, iż słysząc dźwięki gitary, nie odczuwali żadnego lęku i byli gotowi wal-
czyć z przeważającymi siłami wroga. Należy tu zaznaczyć, że władze Nigru zda-
wały sobie sprawę z roli muzyki i poezji ishumarów jako źródeł ich propagandy
i siły. Jeszcze przed wybuchem powstania zabroniły jej wykonywania. Tym,
którzy nie liczyli się z tym zakazem, groziło zatrzymanie, a nawet więzienie. Tak
na przykład było z zespołem Tekres n akal (Rozwój kraju), którego członkowie
wiosną 1990 r. trafili na rok do więzienia44. Muzyk i pieśniarz Omar Almoctar
mówił mi, iż „rytmy tuareskie” w czasie powstania były zakazane: „Wyobraź so-
bie, że jesteś w środku koncertu, a oni przychodzą cię zatrzymać, bo była rebe-
lia. Żołnierze mówią, że dodajemy odwagi powstańcom”45.

Tymczasem w Mali wojsko niepotrafiące pokonać nieuchwytnych powstań-
ców, którzy stale odnosili sukcesy, zwróciło się przeciw ludności cywilnej. Zatru-
wano wodę w studniach, ostrzeliwano z karabinów maszynowych tuareskie obo-
zowiska, wybijano stada należące do Tuaregów, a ich samych przy każdej nada-
jącej się okazji poniżano, np. publicznie rozbierano i bito. Uwięzionych torturo-
wano. Wszystko to działo się za wiedzą i na polecenie ministra obrony i komen-
dantów miast Gao i Kidal, którzy m.in. wydali zalecenia, by w miejscach publicz-
nych, bez procesu, likwidować wszystkich podejrzanych o współpracę z powstań-
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42 E. Grégoire, Le Touaregs du Niger. Le destin d’un mythe, Éditions Karthala, Paris, 1959,
s. 53.

43 I. ag Maha, op. cit., s. 144–145.
44 A . Bourgeot, Les sociétés..., op. cit., s. 443.
45 Wywiad przeprowadzony z Omarem Almoctar w grudniu 2005 r.
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cami46. Działania te z jednej strony doprowadziły do ucieczki z Mali tysięcy lu-
dzi, ale jednocześnie zwiększyły poparcie ludności tuareskiej dla powstania. Co
więcej, to brutalne rozprawianie się z ludnością cywilną poruszyło opinię nie tyl-
ko we Francji, ale również w Mali i osłabiło władzę prezydenta Moussa Traore.

Należy dodać, iż w walkach z powstańcami brały udział nie tylko oddziały
wojskowe. W Nigrze grupy arabskojęzyczne zamieszkujące w rejonie Tassara
na północ od Tchin Tabaraden uzbrojone przez rząd, aby móc bronić się przed
powstańcami, utworzyły oddziały milicji, które nie tylko ochraniały ludność
arabską i jej majątek, ale toczyły też walki z powstańcami i prześladowały lud-
ność tuareską. Liczni Tuaregowie, których w listopadzie 2006 r. spotkałem
w okolicach Tchin Tabaraden, opowiadali, że Arabowie, „których tu wszędzie
pełno” wraz z wojskiem mordowali i masakrowali Tuaregów. Twierdzili rów-
nież, iż milicja arabska zabiła więcej Tuaregów niż wojska rządowe. Strach
przed Arabami w tym regionie był tak wielki, że Tuaregowie z okolic Tchin Ta-
baraden bali się brać udział w powstaniu.

Z kolei w Mali w 1992 r., po podpisaniu między Tuaregami i władzami pak-
tu pokojowego, oburzeni tym oficerowie Songhaj utworzyli ruch Ganda Koy
(Panów Ziemi) grupujący ludność osiadłą i Fulbejów. Ruch ten rozpoczął po-
gromy Tuaregów i Maurów. Jego twórcy podkreślali, iż nie godzą się na ugodę
„zawartą bez nas i przeciw nam”. Twierdzili też, iż jest niemoralne, by żyć obok
mordercy swego brata. Nawoływali, by wszędzie prześladować koczowników,
tak jak „oni nas prześladują”. W całym regionie łuku Nigru zapanował stan
wojny domowej, w trakcie której ludność osiadła i koczownicy mordowali się
wzajemnie. I znów kolejna fala uchodźców opuściła Mali47.

Wydaje się, że warto tu odnotować fakt utworzenia w 1991 r. przez część
„czarnych Tuaregów”, którzy znaleźli się niejako poza toczącymi się wydarze-
niami, organizacji Timidria (Braterstwo). Głównym jej celem stała się walka
o zniesienie wszelkich form niewolnictwa i dyskryminacji istniejących jeszcze
w regionach zamieszkałych przez koczowników.

Sukcesom zbrojnym i kolejnym negocjacjom ze zmieniającymi się w mię-
dzyczasie rządami, zarówno w Mali, jak i w Nigrze, towarzyszyło rozbicie jed-
norodnego zrazu frontu tuareskich powstańców. Po raz kolejny wspominany
tylekroć wcześniej brak jedności tuareskiej znów się ujawnił. Legendarny przy-
wódca Tuaregów z Airu, Mano Dayak, miał rację, mówiąc, iż: „Tuaregowie po-
zostają największymi wrogami Tuaregów” oraz że „jedną z ich podstawowych
wad jest niezgoda”48.
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46 P. Boilley, op. cit., s. 466–473.
47 E. Bernus, Les Touaregs, Vents de Sable, Paris 2002, s. 156–157; P. Boilley, op. cit., s. 532.
48 A. Deschamps, Niger 1995 Révolte touarègue. Du cessez-le-feu provisoire à la «paix dèfi-

nitive», Éditions L’Harmattan, Paris 2000, s. 24.
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Znamienne jest to, że o ile pierwszą ugodę z władzami Mali 6 stycznia 1991 r.
podpisali reprezentanci jedynego istniejącego wówczas frontu powstańczego
MPA (Mouvement populaire de l’Azawad), a Pakt Narodowy w kwietniu 1992 r.
przedstawiciele 4 frontów zjednoczonych w jednej organizacji MFUA (Mouve-
ments et Fronts Unifiés de l’Azawad), o tyle później lawinowo zaczęły się po-
jawiać nowe ugrupowania zbrojne obejmujące często pojedyncze plemiona.
Chwytanie za broń przez powstańców z danego plemienia świadczyło bowiem,
iż dane plemię nie tylko istnieje, ale i z sukcesami walczy. Należy tu przypo-
mnieć, iż zgodnie z tradycyjnymi normami udział w bojach podnosił prestiż da-
nego plemienia w społeczeństwie tuareskim.

Podobnie było w Nigrze. Pierwszy wspólny front powstańczy FLAA (Front
de Libération de l’Aïr et de l’Azawak) w czerwcu 1993 r. opuścili Tuaregowie
z Azawak, tworząc ARLNN (Armée Révolutionnaire de Libération du Nord
Niger). Miesiąc później powstańcy związani z Dayakiem, głównie nigeryjscy
Ifoghas, założyli FLT (Front de Libération du Temust). W styczniu 1994 r. ko-
lejna grupa Tuaregów pod kierunkiem Mohameda Anaco z plemienia Kel Gha-
rous utworzyła własny front FPLS (Front Populaire de Libération du Saha-
ra)49. W imieniu tych 4 frontów 24 kwietnia 1995 r. „ostateczny pokój” w Nia-
mey podpisał Rhissa ag Boula. Zmieniająca się jednak stale sytuacja politycz-
na w Nigrze i przedłużający się okres wprowadzenia w życie warunków poko-
ju, a także konflikty pomiędzy poszczególnymi przywódcami i grupami po-
wstańców prowadziły, podobnie jak w Mali, do rodzenia się nowych grup
zbrojnych. Bazo Abambacho, towarzysz broni Dayaka, mówił mi, iż doszło do
powstania aż 16 różnych frontów, co według niego istotnie przyczyniło się do
osłabienia ustaleń pokojowych50.
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49 Zob.: A.Deschamps, op. cit., s. 24-26.
50 Oto fragment nagranego przez Władysława Rybińskiego mego wywiadu z Bazo Abamba-

cho, przeprowadzonego w grudniu 2003 r. w Agadez, w którym mówił on o rozbiciu jedności po-
wstańców: „W pewnym momencie zaczęło pojawiać się zmęczenie. Podziały plemienne zaczęły
narastać pomiędzy walczącymi. Były podziały plemienne, które wyszły na jaw razem z ambicja-
mi ludzi. Pojawiły się frakcje. Pierwszą frakcją był blok Azawak. Oni zaczęli mówić, że mają do-
syć nas ludzi z Airu – bo to oni [ludzie z Air – przyp. A.R.] manipulują wszystkim, mamy dosyć
słuchania się ich. My, ludzie z Azawak, od dzisiaj tworzymy inną grupę. Jesteśmy niezależni po-
litycznie, będziemy mieli własne cele polityczne, nie mamy więcej nic wspólnego z ludźmi z Airu
[…]. To była pierwsza frakcja, która pojawiła się w rebelii. Później w ramach samego Airu był
konflikt o władzę między Mano Dayak, który był uważany za przywódcę politycznego, a Rhissa
Boula, który był dowódcą działań militarnych w terenie. Pojawił się więc rozłam między nimi.
Nastąpiło zerwanie i narodziła się druga frakcja FLT (Front de Libération temust) […]. Dwa
miesiące później grupa Rhissy stwierdziła, że Rhissa faworyzuje ludzi Kel Tedele, a nie dba o Kel
Ahaggar. Kel Ahaggar więc się odseparowali i założyli własny front, który nazwali FPLS (Front
Populaire de Libération du Sahara). Były więc cztery fronty […]. Ustalenia pokojowe w Niamey
w 1995 r. podpisały cztery fronty, ale gdy już zapanował pokój, pojawiły się następne, aż zrobiło
się ich 16. I z tymi 16 frontami trzeba było negocjować realizację postanowień pokojowych. 
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Przedłużająca się wojna i narastające cierpienia ludności cywilnej doprowa-
dziły do tego, iż całkowicie odwróciła się ona od różnych grup powstańców
wciąż toczących boje. Ostatecznie nacisk reprezentujących tę ludność tradycyj-
nych wodzów doprowadził do podpisania 18 lutego 1997 r. w Tahoua porozu-
mienie pokojowe. Charakterystyczne, iż jego sygnatariuszami obok przedstawi-
cieli rządu Nigru i reprezentantami powstańców byli też sułtan Airu i wodzo-
wie tuarescy z Azawak i Air51. Gdy mowa o wodzach tradycyjnych, których ro-
lę, jak pamiętamy, krytykowali rewolucyjni ishumarzy, to należy zaznaczyć, iż
większość z nich była niechętnie bądź nawet wrogo nastawiona do powstania.
Co więcej, na przykład w trakcie negocjacji w Tamanrasset tradycyjni wodzo-
wie tuarescy zasiadali po stronie rządu malijskiego.

Ostatecznie powstanie tuareskie w Mali zakończyła 27 marca 1996 r. uro-
czysta ceremonia „Płomienia pokoju”. Odbyła się ona w Timbuktu i polegała
na publicznym spaleniu złożonej przez powstańców broni. Podobna uroczy-
stość „Płomienia pokoju”, która odbyła się 25 września 2000 r. w Agadez, sym-
bolicznie zakończyła powstanie Tuaregów w Nigrze.

Jak pamiętamy, dewiza ishumarów brzmiała: akal iyen (jeden kraj), addin
iyen (jedna religia), temust iyet (jeden lud – naród). Wyraźnie określała więc
ich cel podstawowy – stworzenie państwa tuareskiego. Jakże więc zaskakuje, iż
ten cel, który nigdy nie był kwestionowany, został niezmiernie prędko i łatwo
porzucony przez powstańców, wśród których przybyli z Libii ishumarzy stano-
wili przecież liczną i niezmiernie ważną grupę, która zdawałoby się, iż nie-
zmiernie łatwo mogłaby prowadzić wspólne, jedno powstanie na terenie tak
Mali, jak i Nigru. Czyżby już w Libii w okresie poprzedzającym wybuch po-
wstań nastąpiło rozbicie jedności samych ishumarów? Zdumiewa, iż pomimo
ewidentnych sukcesów zbrojnych, już na samym wstępie do pierwszych nego-
cjacji pokojowych z przedstawicielami władz zarówno w Mali, jak i w Nigrze
reprezentanci powstańców przyjęli bez żadnych zastrzeżeń postawiony przez
strony rządowe warunek, iż uznają niezmienność istniejących granic państwo-
wych. Przyjęcie tego warunku, co należy tu mocno podkreślić, oznaczało bo-
wiem wycofanie się powstańców z postawionego przez ishumarów celu wyzwo-
lenia Tuaregów spod dyktatury Mali i Nigru i stworzenia podobno wymarzo-
nego przez nich państwa tuareskiego. Zarazem wyrażało zgodę elit powstań-
czych na podział ziem tuareskich pomiędzy Mali, Niger, Algierię, Libię i Burki-
na Faso. Godząc się na niezmienność granic, reprezentanci powstańców jedno-
cześnie wyrażali zgodę na podział swego ludu pomiędzy państwa, na terenach
których Tuaregowie zamieszkują. Idea jedności tuareskiej okazała się niezmier-
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To niezmiernie komplikowało sytuację i skutkowało negatywnie w procesie pokojowym, a rząd
skorzystał z tego”. 

51 E. Grégoire, op. cit., s. 68.
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nie wątła. Mówienie zaś o świadomym narodzie tuareskim (temust), który dą-
ży do stworzenia własnego państwa, też było przedwczesne.

Odejście pierwszych negocjatorów powstańczych od idei temust iyet i po-
średnia zgoda na podział Tuaregów na malijskich, nigryjskich itd. w znacznym
stopniu przyczyniło się do późniejszych podziałów, jakie nastąpiły wśród po-
wstańców. Uznanie bowiem przez elitę powstańczą, jaką bezapelacyjnie byli
wybrani negocjatorzy, istniejących podziałów, którym tak ostro w Libii prze-
ciwstawiali się ishumarzy, świadczyło, że o żadnej jedności nie ma już mowy
i że istniejące dotąd zróżnicowanie świata tuareskiego jest nadal aktualne52.
Oczywiście ogromny wpływ na dalsze rozbicie frontów powstańczych miało
tradycyjne społeczeństwo tuareskie, w którym po powrocie z Libii znaleźli się
ishumarzy, w miarę czasu coraz bardziej marginalizowani przez napływających
do oddziałów nowych bojowników. Odrzucane w Libii wszelkie tradycyjne
podziały zaczęły więc wracać z całą mocą. Na to nałożyły się ambicje poszcze-
gólnych przywódców i interesy różnych grup tuareskich.

To, że powstańcy odrzucili od razu ideę samodzielnego państwa tuareskie-
go, niezbicie wykazuje, iż naprawdę celami powstań nie było odłączenie się od
Mali i Nigru, ale przeciwnie – chodziło o poprawienie sytuacji Tuaregów we-
wnątrz tych państw. Najlepiej świadczy o tym fakt, że negocjatorzy powstań-
ców w trakcie rozmów z władzami dążyli do uzyskania jak największych środ-
ków na rozwój zamieszkałych przez Tuaregów regionów oraz o wcielenie jak
największej liczby powstańczych kombatantów do wojska, żandarmerii, straży
republikańskiej, straży leśnej czy też o znalezienie dla nich innej pracy w insty-
tucjach państwowych. Alain Deschamps – mediator francuski biorący udział
w rozmowach pokojowych między powstańcami tuareskimi a władzami Nigru
– wspomina, iż większość czasu w trakcie negocjacji poświecono na dyskusje
dotyczące zagwarantowania pracy byłym powstańcom53. Na pewno sukcesem
powstańców zarówno w Mali, jak i w Nigrze było uzyskanie zgody na decen-
tralizację oraz towarzyszącą jej reorganizację terytorialną i administracyjną,
dzięki której otworzyła się przed Tuaregami szansa na administrowanie swymi
terenami. Jednak według opinii większości Tuaregów nigryjskich, z którymi
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52 Podziały wśród powstańców zaczęły pojawiać się właśnie po tych pierwszych pokojowych
negocjacjach. Jest znamienne, iż zdecydowana większość nazw nowo powstających frontów po-
wstańczych odnosiła się do nazw regionów lub grup. Wyjątkiem był tu wierny jedności tuareskiej,
wspominany już wcześniej Front Wyzwolenia Narodu (Front de Libération Temust) utworzony
przez Mano Dayaka i jego ludzi.

53 A. Deschamps, op. cit., s. 98. Nieraz słyszałem jak Tauregowie złośliwie mówili, iż tym, co
naprawdę interesowało powstańców, było zapewnienie sobie dobrej pracy. Co więcej, w czasie
rokowań o zwolnienie więzionych w Nigrze powstańców negocjatorzy tuarescy zgodzili się na
powszechną amnestię, która objęła również wszystkich winnych mordów i prześladowań ludno-
ści tuareskiej, m.in. podczas zdarzeń w Tchin Tabaraden. 
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rozmawiałem, przywódcy powstańców zapatrzeni we własne kariery i ewentu-
alnie myślący o zabezpieczeniu bytu swych towarzyszy, zdradzili interesy lud-
ności tuareskiej, nie mówiąc już o zdradzie ideałów ishumarów.

Grupą stale wierną ideom ishumarów pozostali poeci-muzycy, którzy od
podpisania pokoju mogą swobodnie koncertować w swych krajach i zagranicą.
Na swych koncertach urządzanych z różnych okazji śpiewają nie tylko popular-
ne wśród Tuaregów pieśni o powstaniu i miłości, ale przede wszystkim nowe
pieśni, w których piętnują zdradę i porzucenie idei ishumarów.

Jednak podstawowym tematem, który pojawia się w powstających obecnie
pieśniach, jest problem jedności Tuaregów. Jej całkowity brak, co ujawniły po-
wstania w Mali i Nigrze, to prawdziwy wstrząs dla poetów. Droga im idea jed-
nego ludu i jednego państwa właściwie się zawaliła. Stworzenie wspólnoty tu-
areskiej stało się dla nich celem podstawowym. Abdallah Oumbadougou w pie-
śni „Nihilwityan” zdaje się krzyczeć do swych braci: „Bez jedności nie ma ra-
tunku. Bez jedności nic nie powstanie”54. 

Niezmiernie ważne jest również to, iż obecnie poza grającymi na gitarach
poetami-muzykami kontynuującymi muzyczne tradycje ishumarów sprawę jed-
ności tuareskiej zaczęły podejmować w swych pieśniach także kobiety śpiewa-
jące w czasie spotkań towarzyskich przy muzyce, tzw. tinde.

W grudniu 2005 r. w Arlit, górniczym mieście na północy Nigru, spotkałem
kilku młodych byłych powstańców tuareskich. Po podpisaniu pokoju trafili oni
do wojska, ale nie wytrzymali panujących w nim stosunków. Obecnie w poszu-
kiwaniu pracy wędrują po kraju. Jeden z nich przejęty, iż jestem pierwszym Po-
lakiem, jakiego w życiu zobaczył, przekazał mi list do przyjaciół z Europy. List
ten kończyły charakterystyczne słowa: „Ja pragnę, aby było państwo Tuaregów.
Oto rysunek EZZA znak rewolty”55. 

Dążenia do jedności Tuaregów i marzenia o niepodległym państwie tuare-
skim są więc stale żywe, ale co przyszłość przyniesie? 
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54 Fragment pieśni „Niliwityan” autorstwa i kompozycji Abdallaha Oumbadougou. Trzeci
utwór z płyty „Desert rebel” rozpowszechnianej we Francji w 2006 r. 

55 Oto pełen tekst tego listu znajdującego się w zbiorach autora: „Moi bracia europejscy trze-
ba zrozumieć, iż jest lud, który żyje na pustyni na Północy Nigru, Agadez i przede wszystkim
w Airze. Nazywa się ich błękitnymi ludźmi z pustyni. Ludźmi, którzy urodzili się z piaskiem
w oczach, jak mówił Mano Dayak książę pustyni. Ja lubię bardzo Europejczyków i jeszcze nig-
dy nie widziałem Polaka w Airze. To pierwszy raz spotkałem Adama Rybińskiego. Ja pragnę, aby
było państwo Tuaregów. Oto rysunek EZZA. Znak rewolucji Tuaregów” D.B. Pełnego podpisu
autora listu celowo tu nie podaję, gdyż w związku z sytuacją, jaka panuje obecnie w Nigrze, list
mógłby zaszkodzić jego autorowi.
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Summary

La main dans la main, that is matter of pursuit of Tuareg unity

The Tuareg tribes live in a vast desert in the area of south-western Libya, 
southern Algeria, northern Mali and Niger and the steppes of the Mali Sahel,
Niger and Burkina Faso, and have never been able to unite. Their historical
background is mainly that of wars, plundering, and fratricide.The Tuareg 
people were even unable to unite in the struggle against their mutual enemy, the
French, who were gradually conquering the lands belonging to different Tuareg
tribes, or even during the Firhuna and Kawasana uprisings (1916–1918), the
purpose of which was liberation from the French oppression. This lack of 
unity was even visible during the Tuareg uprising in Mali in 1963. Although 
very belligerent, the Tuareg people have always been aware of their linguistic
and cultural community, which is manifested mostly in their endoethnonyms.
They define themselves using the name of „Kel Tamasheq” – „one who speaks
Tamasheq language”, or „Kel Tagelmust”, which means people who cover 
their face with the tagelmust veil. The Tuareg people experienced great changes
in the middle of the 20th century. Thousands of shepherds who lost their 
fortune as a result of the failure of the Tuareg uprising in Mali in 1963, the 
persecutions in Mali and Niger and also due to the disastrous droughts in 
Sahel in the years 1969–1975 and 1984–1986 went abroad, especially to 
Algeria and Libya, to look for work. Of the young Tuareg people who arrived
in Algeria and Libya, some found themselves in military camps from where
they founded the Ishumar (”unemployed”) movement. Its aim was to liberate
the compatriots from Mali and Niger and create an independent Tuareg State.
The Ishumars’ motto was: „akal iyen” (one country), „eddin iyen” (one 
religion), „temust iyet” (one nation). Rejecting most of the Tuareg traditions,
the Ishumar promoted their ideas and referred to the poetry which was 
disseminated by poets-musicians. Songs which they composed and recorded
on tapes appealed to the young Tuaregs living mainly in the cities. These songs,
during the uprising in Mali (1990–1996) and in Niger (1991–1997), brought
plenty of valiant youth to the insurgents’ camps.United at the beginning, the 
insurgents’ front was gradually divided into many competing groups, often 
tribal in nature. Lack of integrity among the Tuareg people manifested itself
with great intensity. It was too soon to speak about the Tuareg nation. What is
more, during the first negotiations with the Mali and Niger authorities, the idea
of the Tuareg state was rejected. To this day poet-musicians, so popular among
the Tuareg people, have remained followers of the Ishumar ideas. In their
songs, they call for giving up quarrels and for unity. „Without unity, there is no
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rescue. Without unity, nothing will arise”, as Abdallah Oumbadougou, an
extremely popular and esteemed Tuareg artist, sang in one of his songs. More
and more frequently Ishumar poets are accompanied by women from traditional
Tuareg musical groups. In the words sung by women from the „Tartit group”:
„The Tuareg people should love one another, and go hand in hand, for unity
and understanding. It is freedom that is above everything”.
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Osiedla dla uchodźców wewnętrznych
wokół Chartumu1

Wielki Chartum (czyli trójmiasto, w skład którego wchodzi Chartum,
Omdurman i Chartum Północny), stolica i największa metropolia Sudanu,
skupisko prawdopodobnie blisko 5 mln ludzi, stanowi od dawna cel migracji ty-
sięcy osób z całego kraju. Szacuje się, że 40% współczesnych mieszkańców
Chartumu, tj. ok. 2 mln ludzi, to przybysze z sudańskiej prowincji – tzw.
uchodźcy wewnętrzni. Główną przyczyną ich napływu jest fakt, że w stołecznej
metropolii najłatwiej znaleźć szansę na względne utrzymanie się i w miarę spo-
kojne życie. Przybysze pochodzący z rejonów do niedawna objętych wojną, ale
także i z innych zaniedbanych terenów szukają tu bezpieczeństwa, pracy, moż-
liwości edukacyjnych dla swych dzieci i opieki lekarskiej. Liczą także na pomoc
humanitarną, gdyż to właśnie w Chartumie działa najwięcej międzynarodo-
wych i pozarządowych organizacji ją świadczących. Permanentne utrzymywa-
nie się tej sytuacji w całym okresie postkolonialnym łatwiej zrozumieć, gdy 

1 Niniejszy tekst powstał na podstawie szeregu niepublikowanych raportów takich organiza-
cji międzynarodowych, jak Norwegian Refugee Council, UNDP, IOM, FAR i CARE, z których
pochodzą przede wszystkim dane ilościowe. Został jednak uzupełniony o moje własne badania
jakościowe przeprowadzone wspólnie drem Jackiem Łapottem i mgrem Andrzejem Błażyńskim
w osiedlach dla uchodźców wewnętrznych wokół Chartumu w styczniu 2007 r. Możliwość ich
przeprowadzenia zawdzięczamy pomocy dyrektora szkoły Comboni w Chartumie księdza Rafa-
ła Leszczyńskiego i dyrektora biura UNDP w Chartumie Jerzego Skuratowicza. Badania pole-
gały na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji w obozach oraz utworzeniu trzech grup dysku-
syjnych, w których uczestniczyło oprócz badaczy 5–6 liderów spośród społeczności obozu al-Fa-
tah. Większość z nich pochodziła z Gór Nuba, gdzie kontynuowaliśmy badania. W ich trakcie
poruszono takie tematy, jak: warunki mieszkaniowe panujące w obozach, problem dostępu do
podstawowych świadczeń, problem własności zajmowanych działek oraz motywacje i niepokoje
uchodźców rozważających dobrowolny powrót do miejsc swego pochodzenia. Ponadto przepro-
wadzono pogłębione wywiady z polskimi salezjankami pracującymi w osiedlach dla uchodźców
wewnętrznych, siostrami Elżbietą Czarnecką i Teresą Roszkowską, które były świadkami rządo-
wej akcji przesiedlania przybyszy z Południa z nielegalnych siedlisk w Chartumie.
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weźmiemy po uwagę fakt istnienia podwójnego dysonansu między polityką
rozwojową rządu skoncentrowaną na inwestycjach w stolicy a zaniedbywaniem
prowincji, jak również między problemami uchodźców wewnętrznych a polity-
ką instytucji powołanych do ich rozwiązywania. Celem poniższego artykułu
jest zilustrowanie sytuacji panującej w siedliskach dla uchodźców wewnętrz-
nych wokół Chartumu oraz wykazanie, że wspomniane pojęcie podwójnego
dysonansu może być użyteczne przy próbach zrozumienia zjawiska uchodź-
stwa i migracji wewnętrznych w Sudanie. 

Określenie „uchodźcy wewnętrzni” (Internally Displaced Persons – DPs),
choć obecnie powszechnie przyjęte przez społeczność międzynarodową,
w przeciwieństwie od terminu „uchodźcy” (bez przymiotnika) nie ma w prawie
międzynarodowym swej jednoznacznej definicji2. Są to osoby, które zostały
zmuszone do opuszczenia swych miejsc zamieszkania z podobnych przyczyn
jak uchodźcy „konwencyjni”, ale które w odróżnieniu od nich nie przekroczyły
granic państwa swego obywatelstwa. W praktyce są to najczęściej ludzie wypę-
dzeni ze swych miejsc zamieszkania, przymusowo przesiedleni lub uciekinierzy
przed prześladowaniami lub wojną. W odróżnieniu jednak od osób, które zna-
lazły się poza granicą własnego kraju, nie obejmuje ich ochrona międzynaro-
dowa, gdyż zgodnie z zasadą tradycyjnej suwerenności podlegają jurysdykcji
wewnętrznej państwa, którego są obywatelami. 

Ogólnie biorąc, uchodźstwo tego typu jest klasyfikowane w kategoriach we-
wnętrznych, niedobrowolnych migracji, w których motyw polityczny wysuwa
się na plan pierwszy. W praktyce czynnik ten jest jednak trudno odróżnialny od
innych przyczyn przesiedlenia, które mogą występować równolegle lub nakła-
dać się na siebie, jak migracje z powodów ekonomicznych czy klimatycznych,
np. suszy i pustynnienia. W rzeczywistości kulturowej i społecznej państw afry-
kańskich dochodzą do tego również takie uwarunkowania, jak rozmaite formy
mobilności przestrzennej – od masowych migracji zarobkowych ze wsi do
miast do tradycyjnych cyrkulacji niektórych grup ludności związanych z użyt-
kowaniem ziemi, wędrownym pasterstwem, uprawianiem rzemiosła czy han-
dlu. Uchodźcy wewnętrzni są też najczęściej nieodróżnialni od innych osób bę-
dących w potrzebie, od bezdomnej biedoty i zmarginalizowanych rzesz ludno-
ści wegetującej w obrębie lub na obrzeżach afrykańskich miast. 
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2 Termin ten Konwencja ONZ dotycząca statusu uchodźców w Genewie w 1951 r. definiuje
następująco: uchodźcą jest „[...] każda osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prze-
śladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy
społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego
jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa,
albo nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się poza państwem swojego dawnego stałego za-
mieszkania [...] nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa [...]”.
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W okresie dwubiegunowego podziału świata i panujących w tym czasie ten-
dencji do nieinterwencji w sprawach związanych z przestrzeganiem praw czło-
wieka w Trzecim Świecie, zainteresowanie kwestią uchodźstwa wewnętrznego
ze strony organizacji międzynarodowych było stosunkowo niewielkie. Uchodź-
ców tego typu zaliczano do ofiar konfliktów zbrojnych czy po prostu do szero-
kiej rzeszy ludzi wymagających pomocy, bez dostrzegania ich specyficznych
potrzeb. Dopiero od lat 90. XX w. w związku z jednej strony powiększeniem się
skali zjawiska, a z drugiej większym zaangażowaniem się Zachodu w problemy
praw człowieka oraz toczących się wojen, zaczęto bardziej interesować się sy-
tuacją osób przesiedlonych w granicach własnego kraju. W przypadku Sudanu
nawet w latach 90. zainteresowanie to nie było jednak największe. Przyczyną
były zarówno sankcje (dotyczące m.in. pomocy rozwojowej) nałożone na ten
kraj ze strony USA, jak też utrudnienia w działalności zagranicznych organiza-
cji ze strony samych władz sudańskich. 

Niemniej w środowisku humanitarystów zaczęto dostrzegać, że uchodź-
cy wewnętrzni wpadają w „próżnię odpowiedzialności”3, gdyż przy braku
ochrony międzynarodowej władze krajów, na terytoriach których się znajdu-
ją, często nie traktują ich jak własnych obywateli, lecz wrogów. Nie tylko nie
udzielają im pomocy, ale nawet utrudniają im do niej dostęp. Uchodźcy we-
wnętrzni często nie mają odpowiednich dokumentów, są narażeni na akty
przemocy, gwałty, eksmisje czy wcielenie siłą do wojska. Mają większe niż in-
ni obywatele problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia oraz ograniczo-
ny dostęp do ziemi. Poza tym wszystkim stwierdzono również, że uchodź-
stwo wewnętrzne powoduje szereg dodatkowych skutków negatywnych za-
równo na terenach opuszczonych, gdzie pozostawione gospodarstwa domo-
we ulegają zniszczeniu, jak i na terenach, na które przybywają, gdzie docho-
dzi do destabilizacji, konfliktów, zaburzeń w rozwoju społeczności lokalnych
i spowolnienia wzrostu gospodarczego. Skupiska tymczasowych schronień
przybyszy na obrzeżach miast mają też tendencję do długiego trwania i nie-
znikania nawet wtedy, gdy formalne przyczyny ich uchodźstwa znikają. Ten
stan rzeczy przyczynia się także do tego, że ci spośród migrantów wewnętrz-
nych, którzy mają wystarczające środki finansowe, szukają możliwości mi-
gracji do krajów rozwiniętych, zwiększając tym samym liczbę imigrantów
w państwach przyjmujących, co jest dla nich i dla wspólnoty międzynarodo-
wej dodatkowym dużym ciężarem. Ponadto, jeśli uwzględnimy kontekst na-
ruszeń praw człowieka, jaki występuje przy uchodźstwie wewnętrznym, to
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3 Słowa użyte przez Francisa M. Denga – Amerykanina sudańskiego pochodzenia, który
w 1992 r. objął stanowisko Przedstawiciela Sekretarza ONZ do Spraw Uchodźców Wewnętrz-
nych. Zob.: Renewing the United Nations: A Programme for Reform, 14 lipca 1997, dok. ONZ.
A/51/950. 
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okazuje się, że wchodzi ono w silne związki z problemami uchodźstwa
w ogóle.

Z powyższych względów od lat 90. ubiegłego wieku Urząd Wysokiego Ko-
misarza ds. Uchodźców (UNHCR) wykorzystując artykuł 9 swego statutu,
w którym jest mowa, że Wysoki Komisarz może, oprócz działalności na rzecz
uchodźców, „podejmować działania [...] określone przez Zgromadzenie Ogól-
ne, w granicach środków, jakimi dysponuje”, zaczął angażować się w sprawy
uchodźców wewnętrznych4. Dodatkowo w 1993 r. Zgromadzenie Ogólne przy-
jęło rezolucję (nr 48/116) określającą, że kiedy związki pomiędzy problemami
uchodźców i uchodźców wewnętrznych są wyjątkowo silne, UNHCR ponosi
szczególną odpowiedzialność. Ważnym dokumentem ONZ w tej sprawie stały
się także opracowane w 1998 r. przez UNHCR i inne organizacje humanitarne
Wiodące zasady wewnątrzpaństwowych przesiedleń. Spisano tu dotychczas
rozproszone przepisy istniejącego prawa międzynarodowego odnoszące się do
osób wysiedlonych we własnym kraju. Zbiór ten, mimo że nie posiada rangi
wiążącego dokumentu prawnego, wyznacza standardy, jakimi należy się kiero-
wać przy rozwiązywaniu problemów uchodźstwa wewnętrznego. Przepisy te na
przykład zakazują osiedlania uchodźców w rejonach, w których wciąż byliby
narażeni na niebezpieczeństwo, ustalają specjalne środki bezpieczeństwa dla
kobiet i dzieci, przyznają prawo do niebycia wysiedlonym oraz prawo do od-
szkodowania za utratę majątku5. 

Szacuje się, że w końcu lat 90. liczba uchodźców wewnętrznych na świecie
dochodziła do 25 mln, z czego połowa przypadała na Afrykę. Państwem zaś,
które najbardziej było dotknięte tym problemem, stał się Sudan. Zakładano
w tym czasie, że w kraju tym znajduje się 4 mln osób wysiedlonych zarówno
w wyniku ponad 20-letniej wojny domowej, jak i kolejno występujących po so-
bie klęsk suszy w rejonie Sahelu w latach 1984–1985, 1987–1988 i w 1990 r.
Obecnie, gdy spadła liczba konfliktów zbrojnych, zakłada się, że liczba osób
wewnętrznie przesiedlonych w Afryce i na świecie uległa zmniejszeniu, ale za-
łożenia te nie dotyczą Sudanu, gdzie liczba uchodźców wewnętrznych raczej
wzrosła niż uległa zmniejszeniu. Na ten stan rzeczy wpływał fakt, że od zakoń-
czenia w 2005 r. wojny domowej na Południu repatriacja przesiedleńców prze-
biegała w tym kraju niezwykle wolno, a wybuch nowego konfliktu w prowincji
Darfur zwiększył ich liczbę prawdopodobnie o kolejne 2 mln. Ponieważ rzeczy-
wista liczebność uchodźców wewnętrznych jest trudna do oszacowania, więc
powyższe dane mogą być przesadzone. Przesiedleńców trudno policzyć, gdyż
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4 UNHCR, Internally Displaced Persons: The Role of the United Nations High Commissio-
ner for Refugees, 6 marca 2000.

5 Zob.: R. Cohen, F.M. Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement,
Brookings Institution Press, Washington 1998.
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często nie tworzą zorganizowanych obozów ani osobnych osiedli, lecz żyją
w rozproszeniu wśród miejscowej ludności. Niemniej łatwe do zaobserwowa-
nia przez każdego, kto znajdzie się w Sudanie, olbrzymie slumsy rozciągające
się na dziesiątkach kilometrów kwadratowych na zachód od Omdurmanu,
a także w wielu miastach garnizonowych południowego i środkowego Sudanu
nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do skali problemu.

Obszar wielkiego Chartumu, jak już wspomniałem na początku, to najwięk-
sze w Sudanie i być może tym samym na świecie skupisko imigrantów
i uchodźców wewnętrznych. Za początek ich masowego osiedlania się tutaj
i tworzenia na terenach administrowanych przez miasto nielegalnych siedlisk,
tzw. squatter areas, należy uznać okres wielkiej posuchy panującej w całym re-
jonie Sahelu w latach 1984–1985. Najpierw byli to więc tzw. uchodźcy ekolo-
giczni pochodzący z muzułmańskich, afro-arabskich i pastersko-rolniczych
plemion zachodniego Sudanu (Kababisz, Dar Hamid, Baggara itp.) lub niea-
rabskich nomadów ze wschodniego Sudanu (Bedża, Raszajda). Wybuch woj-
ny domowej w 1983 r. sprawił jednak, że szybko dołączyły do nich osoby ucie-
kające przed wojną, prześladowaniami i głodem, czyli już właściwi uchodźcy
wewnętrzni z niearabskich i niemuzułmańskich grup etnicznych zamieszkują-
cych południowe prowincje kraju (Dinka, Szylluk, Nuba). Jedni i drudzy osie-
dlali się obok siebie, bez pozwolenia władz, na niewykorzystanych rolniczo
i niezamieszkałych dotąd terenach miejskich, pozbawionych zazwyczaj bliskie-
go dostępu do wody, kanalizacji, elektryczności czy jakiejkolwiek innej infra-
struktury, ale położonych jak najbliżej centrum miasta, gdzie szukali możliwo-
ści zarobkowania. W miejscach tych na początku mieszkali w namiotach pali-
kowych lub przenośnych kopulastych chatach (bet berisz – dom z mat) używa-
nych tradycyjnie przez większość sudańskich nomadów, choć w nienaturalnych
warunkach podmiejskich slumsów tradycyjne materiały używane do ich budo-
wy były najczęściej zastępowane folią plastikową, dyktą lub workami. Z czasem
na miejscu tych tymczasowych schronień budowano względnie trwałe domy
z płaskim dachem, typowe dla miast północnego Sudanu, wykonane z suszo-
nej cegły produkowanej z mułu, otaczano je murem, który tworzył prostokątne
lub trapezoidalne podwórko. 

W ten sposób w okolicach Chartumu powstały całe dzielnice, jak: Shajiara,
al-Haj, Yousif, Soba Aradi, Kalalat, Angola czy największa z nich wszystkich
Dar es Salam – liczące łącznie ok. 700 tys. mieszkańców. Tyle samo osób osie-
dliło się na terenie Chartumu Północnego w osiedlach Isba, Takamol i Jabaro-
na oraz na peryferiach Omdurmanu. Ponieważ przybysze nie mieli ani zgody
na osiedlenie się, ani prawa własności do ziemi, na której budowali domy, od
początku byli wystawieni na łaskę władzy państwowej, która bynajmniej nie
spieszyła się do rozwiązania problemu uchodźców wewnętrznych w poczuciu
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pewnej odpowiedzialności za los tych ludzi i względnej sprawiedliwości. Inna
sprawa, że państwo sudańskie pogrążone w wojnie domowej i kryzysie gospo-
darczym tak naprawdę nie było w stanie uporać się z tym problemem. Powsta-
jące osiedla były budowane chaotycznie, bez planów i podstawowej infrastruk-
tury, stwarzając poważne zagrożenia nie tylko dla stanu sanitarnego okolicy,
ale i rozwoju całej aglomeracji. 

W tej sytuacji władze musiały wcześniej czy później podjąć decyzję o wybu-
rzaniu nielegalnych siedlisk. Zdziwienie budzi jednak fakt, że akcje wysiedleń-
cze, które rozpoczęto w 1989 r., przeprowadzono z zaskoczenia i bez zapropo-
nowania żadnego pozytywnego rozwiązania dla osadników. Nie informowano
ich, gdzie zostaną wywiezieni, ani nie pozwolono im ocalić swego niewielkiego
dobytku. Domostwa uchodźców równano z ziemią za pomocą buldożerów,
a ich samych wywożono ciężarówkami niekiedy kilkanaście kilometrów poza
miasto, pozostawiając własnemu losowi na pustyni w okolicach Jebel Aulia lub
Wad al-Beshir. Próby sprzeciwu tłumiono zaś przy pomocy policji. Według re-
lacji świadków przesiedleńcy nie mieli tam niczego; w dzień siedzieli na wor-
kach, a w nocy z powodu zimna zakopywali się w ziemi. Mogli zabrać swoje
rzeczy tylko wówczas, gdy operator buldożera się zlitował i chwilę poczekał, aż
je wynieśli. 

Wobec rządowego programu przesiedlania imigranci pozostawieni sami so-
bie stosowali bierny opór – wracali na stare miejsca, próbując odnaleźć swoje
rzeczy i ponownie się osiedlić. Kiedy jednak to zrobili, znów przyjeżdżały bul-
dożery i kolejny raz wszystko im burzyły. Sytuacja taka powtarzała się co jakiś
czas. Z osiedla Shadziara, jak twierdziły pracujące tam polskie salezjanki, wy-
rzucano ludzi nie mniej niż 10 razy. Przybysze nie mogli wrócić do siebie, a nie
znajdywali nigdzie lepszego miejsca do życia. Zasadniczym jednak powodem
niechęci uchodźców do osiedlania się w miejscach wyznaczonych przez władze
była ich odległość od miasta, gdzie mogli znaleźć pracę, która zapewniała im
przetrwanie. Dużą rolę odgrywały także takie czynniki, jak brak dostępu do bli-
skich ujęć wody i konieczność jej sprowadzania za opłatą z dalszej okolicy, brak
opieki medycznej czy szkół.

Sytuacja przesiedleńców zaczęła się nieznacznie poprawiać po 1991 r., gdy
stopniowo zaczęło wzrastać zainteresowanie organizacji międzynarodowych
problemem uchodźców wewnętrznych, a rezultaty akcji przesiedleńczych sta-
wały się coraz bardziej problematyczne. Cztery nielegalne dotąd siedliska zo-
stały wówczas oficjalnie uznane przez władze za „obozy dla IDPs”. Były to
osiedla na północno-zachodnich peryferiach Omdurmanu as-Salaam i Wad 
al-Beshir oraz na południu od centrum Chartumu w Mayo Farm i Jebel Aulia.
Tereny podzielono na sektory, w których każdej rodzinie przyznawano działkę
do zagospodarowania. Starano się przesiedlić tam wszystkich przybyszy z Połu-
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dnia, a ich dotychczasowe miejsca osiedlenia z niszczyć, co od początku wobec
ciągłego ich napływu było niewykonalne. Niemniej uchodźców napływających
po 1991 r. także kierowano do tych obozów. Sposób ich rozmieszczania nie
podlegał żadnym odgórnym planom, co powodowało wyodrębnienie się stref
zamieszkanych przez poszczególne grupy etniczne. Kolejni przybysze dołącza-
li zazwyczaj do grup podobnych im kulturowo i językowo. Brak kontroli powo-
dował często nieuchronne starcia między grupami, które w miejscach pocho-
dzenia były ze sobą w konflikcie.

Legalne obozy dla uchodźców wewnętrznych nie były w stanie pomieścić
wszystkich przesiedlanych, a władze nie zdołały zlikwidować pozostałych squ-
atter areas, które wciąż się odradzały. Niektóre z nich, jak w Soba Aradi czy
Shajiara, przekształciły się z czasem również w ustabilizowane osiedla i władze
w końcu zrezygnowały z ich niszczenia. Szacuje się, że do 2003 r. w legalnych
obozach zamieszkało ok. 300 tys. ludzi. Była to jednak nadal mniejszość spo-
śród wszystkich imigrantów w Chartumie, których liczbę oceniano, jak już
wspomniałem, na 2 mln osób.

Rząd kontynuował program przesiedlania migrantów z Południa i pozosta-
łej biedoty miejskiej z Chartumu oraz wyburzania nielegalnych osad. W 2003 r.
postanowiono utworzyć oddalony o 55 km od centrum stolicy, na północno-za-
chodnich krańcach Omdurmanu, największy z dotychczasowych – obóz w al-Fatah,
zwany także Garia (wioska). Przesiedlano do niego ludzi, którzy w jednej
czwartej przybyli jeszcze przed 1979 r. i zamieszkiwali takie nielegalne siedli-
ska w Chartumie, jak: Jabarona, Zagalona, Shikan, Mrzoog i Kadero. Tylko 
ok. 15% przesiedleńców w al-Fatah przybyło do Chartumu w ciągu ostatnich 5 lat.

Osiedle składa się z trzech stref zasiedlanych kolejno w latach 2003, 2004
i 2005–2006. Łącznie zawiera w sobie 134 sektory (tzw. bloki). Każdy z bloków
obejmuje od 600 do 615 wydzielonych działek rodzinnych. Przeciętna rodzina
składa się zwykle z 6–8 domowników. Ogółem w styczniu 2007 r. liczbę osób
mieszkających w al-Fatah oceniano na ok. 300 tys. Byli o przeważnie ludzie
bardzo młodzi, w połowie poniżej 17 roku życia. Tylko 8% mieszkańców miało
powyżej 50 lat. 

Tym razem obóz powstawał zgodnie z przyjętym wcześniej planem, a wła-
dze starały się wciągnąć reprezentantów przesiedleńców do udziału w jego za-
rządzaniu. Każdy z bloków ma swojego przedstawiciela w zarządzie obozu
(Community Based Organizations – CBOs). Ponieważ poszczególne sektory
zasiedlano w kolejności przybywania kolejnych imigrantów, nie są więc one jed-
norodne pod względem etnicznym. Co więcej, przesiedlenie ponownie naruszy-
ło struktury społeczne wytworzone w czasie zamieszkiwania w dotychczaso-
wych siedliskach, co nie ułatwia budowania więzi społecznych wewnątrz nie-
chętnych sobie i skłóconych ze sobą etnosów.
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Poszczególne grupy etniczne, plemiona, a nawet ich sekcje mają jednak
swoich oficjalnych reprezentantów (sultan), których ogółem w al-Fatah jest 90.
Razem tworzą oni tzw. Radę Sułtanów. Pewną rolę integracyjną odgrywają tak-
że istniejące grupy religijne związane najczęściej z Kościołem katolickim.
W obozie funkcjonują również posterunki policji państwowej mającej zapewnić
bezpieczeństwo przesiedleńcom. Kontrola ta nie chroni jednak przybyszy przed
aktami przemocy ze strony samej policji, jak też przed wewnętrznymi konflik-
tami pomiędzy poszczególnymi etnosami6. 

W obozie al-Fatah można wyróżnić trzy dominujące grupy etniczne: 1) Nu-
ba z Kordofanu Południowego (m.in. plemiona Koalib, Deleng, Maralit, Le-
mong, Tira) stanowiący 33% wszystkich jego mieszkańców; 2) Arabowie, głów-
nie z Kordofanu i Darfuru (z plemion Hawazma, Messerija, Rizejgat, Dar Ha-
mid, Kababisz i innych), stanowiący ok. 20% oraz 3) Dinka – 13% populacji
obozu. Poza nimi można jeszcze spotkać Fundżów (2%), Szylluków (2%)
i Acholi (1%) z Południa, niektóre grupy etniczne z Darfuru (5%), Massalit (3%)
i Zaghawa (2%) oraz dawnych potomków emigrantów z Zachodniej Afryki zna-
nych pod ogólną nazwą Fellata (2%) pochodzących głównie z zachodniego Su-
danu. Pozostali reprezentują prawie wszystkie inne grupy etniczne Sudanu. 

Akcja przesiedleńcza do obozu w al-Fatah była monitorowana przez liczne
organizacje międzynarodowe, a uchodźców formalnie poinformowano, że do-
staną działki do zagospodarowania, a nawet mogą je wykupić na własność.
W rzeczywistości jednak mało kto z nich o tym wiedział. Większość nie dosta-
ła żadnego dokumentu stwierdzającego, że są prawnymi właścicielami działek.
Nie wszyscy nawet mieli dokumenty tożsamości. Przesiedlenie wzbudziło po-
nownie wiele protestów zarówno ze strony uchodźców, które władze tłumiły si-
łą, jak i organizacji międzynarodowych, których raporty władze starały się
ignorować7. Przesiedleńcy ponownie znaleźli się przez pewien czas bez dachu
nad głową, gdyż rząd nie przeznaczył żadnych środków na pomoc w zagospo-
darowaniu przyznanych im działek ani nawet nie zapewnił materiałów do bu-
dowy nowych domów. Tymczasem większość z nich nie miała własnych środ-
ków na ten cel i z konieczności ponownie zaczęła wykorzystywać tymczasowe
schronienia. Nie zbudowano także punktów medycznych, szkół, meczetów i ko-
ściołów, które powstały dopiero po kilku latach.

Maciej Ząbek

6 Raport norweskiej organizacji pozarządowej opisuje przypadek uchodźców z Darfuru zaa-
takowanych przez miejscową policję w czasie spotkania ze studentami. Zob.: Profile of the In-
ternal Displacement of the Norwegian Refugee Council, Globar IDP Database, 29 October,
2005.

7 Zob.: Report of the reults of an Interagency Rapid Assessment, October/November 2005,
przygotowany przez Fellowship for African Relief (FAR), Word Food Programme (WFP) i Offi-
ce for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
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Oburzenie na postępowanie władz było uzasadnione jeszcze tym, że do wy-
siedleń dochodziło po kilkunastu latach nielegalnego osadnictwa, gdy w zasie-
dlonych przez uchodźców miejscach wykopano już głębinowe studnie lub do-
prowadzono wodę, przez co teren zyskiwał na wartości. Władze komunalne po
wysiedleniu przybyszy dzieliły go wówczas na działki, które sprzedawały wy-
branym przez siebie inwestorom. Organizacje humanitarne wybudowały tam
także szkoły i punkty medyczne, które również zostały zniszczone. W ten spo-
sób praca i wkład finansowy tych organizacji uległy zmarnowaniu. 

Pogorszyła się także ogólna sytuacja materialna przesiedleńców. Nie do-
stali oni żadnej rekompensaty za utraconą własność, a odległość nowego obo-
zu od centrum miasta utrudnia im dostęp do pracy zarobkowej i znacznie
zmniejsza uzyskiwane dotąd dochody. Koszty dojazdów do pracy pochłania-
ją ponad połowę ich niskich zarobków. Przeciętna dzienna pensja mieszkańca
obozu wynosi ok. 640 dinarów sudańskich i nie starcza na pokrycie kosztów
dziennego utrzymania. Uchodźcy chcąc się utrzymać, muszą ograniczać po-
siłki do jednego dziennie. Posiłek taki to głównie tzw. assida, czyli zagęszczo-
na breja z mąki prosa wrzuconej do gotującej się wody, podawana z sosami
mlecznymi lub warzywnymi, rzadziej z mięsnymi. Przesiedleńcy nie znajdują
lepiej płatnych prac przede wszystkim ze względu na brak wykształcenia i od-
powiednich zawodów. Przynajmniej połowa z nich, zwłaszcza kobiety, to anal-
fabeci. Wśród tych ostatnich także wiele nie mówi dobrze po arabsku, a więk-
szość nie zna zupełnie angielskiego. Mieszkańcy al-Fatah najczęściej podej-
mują prace związane z drobnym handlem, w budownictwie lub w charakterze
stróżów. Niektórzy pracują w transporcie lub myjniach samochodowych. Tyl-
ko pojedyncze osoby prowadzą własny mały biznes, najczęściej w handlu. Ko-
biety pracują jako sprzedawczynie, kucharki, sprzątaczki lub pomoc domowa.
Część trudni się na miejscu nielegalnym w Sudanie wyrobem lokalnego piwa
(merissy) i samogonu (aragi); niektóre uprawiają prostytucję. W zasadzie nikt
z przesiedleńców nie jest zatrudniany na stałe, wynagrodzenie otrzymują każ-
dego dnia i w każdej chwili mogą być zwolnieni. Według badań wspomnianej
wcześniej norweskiej organizacji humanitarnej spośród mieszkańców obozu
pracuje 78% mężczyzn i 40% kobiet8. Pozostali są bezrobotni, utrzymując się
z żebractwa na ulicach, z pomagania tym rodzinom, których dorośli członko-
wie mają pracę, a także dzięki pomocy humanitarnej. Przed przesiedleniem
większość zajmowała się rolnictwem (blisko 60% badanych), pozostali trudni-
li się pasterstwem lub wykonywali różne dorywcze prace w miastach; nieliczni
pracowali w szkołach.

Osiedla dla uchodźców wewnętrznych wokół Chartumu
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Dzieci z al-Fatah mają obecnie trudniejszy dostęp do szkoły niż wówczas,
gdy mieszkali w pobliżu miasta. Ich rodziców najczęściej nie stać na opłacenie
transportu, więc w sytuacji, gdy do najbliższej szkoły z ich sektora obozu jest
za daleko, to po prostu do niej nie chodzą. Niektóre dzieci chodzą do szkoły
pieszo – nawet 1,5 godziny w jedną stronę. W co trzeciej rodzinie dzieci pracu-
ją, próbując co dzień znajdować jakieś dorywcze zatrudnienie. Na terenie osie-
dli wciąż nie ma wystarczającej liczby zorganizowanych punktów medycznych,
w których zresztą pracują na stałe tylko tzw. medyczni asystenci, a dyplomowa-
ni lekarze docierają do nich sporadycznie. Poza tym są one otwarte tylko
w określone dni i godziny. Pomoc lekarska jest płatna (konsultacja kosztuje
300 dinarów), a odległość do punktu medycznego duża, w związku z czym sza-
cuje się, że przynajmniej połowa potrzebujących z niej nie korzysta. Większość
chodzi do tradycyjnych znachorów leczących ziołami lub czarowników, jak np.
słynnych kadziur z Gór Nuba. Tymczasem choroby wśród przesiedleńców wy-
stępują bardzo często. Stwierdzono, że w 7% gospodarstw co najmniej jedna
osoba w rodzinie jest lub była w ciągu ostatniego miesiąca chora. Zachorowal-
ność, zwłaszcza w przypadku dzieci, jest wysoka. Wynika głównie z niedoży-
wienia, ale również z zimna (brak koców i odpowiednich okryć w okresie zimo-
wym). Innym poważnym problemem jest znaczny odsetek kobiet w ciąży
(w 15% gospodarstw) oraz osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo
(w 9% gospodarstw).

Obóz w al-Fatah teoretycznie w punktu widzenia władz miał stworzyć
uchodźcom lepsze warunki do życia, choćby przez likwidację problemu przelu-
dnienia dotychczasowych nielegalnych siedlisk. Poza nieprzygotowaniem tere-
nu pod zamieszkanie i omówionymi wyżej brakami, nie wzięto pod uwagę
przede wszystkim problemów z dostępem do wody i urządzeń sanitarnych. Po-
nad połowa rodzin musi płacić za wodę nadającą się do picia (ceny wahają się
w zależności od odległości, z jakiej jest ona dowożona, od 20 do 30 dinarów za
16 litrów). W większości zaopatrują się w nią w nielicznych na terenie osiedli
punktach jej dystrybucji, kupując ją w plastikowych pojemnikach lub czerpiąc
z dużych zbiorników-cystern, do których jest dowożona z Omdurmanu. Nie-
którzy ograniczają nawet jej spożycie z powodu braku pieniędzy. Prawie żadna
z rodzin nie ma na swojej działce toalety. Brakuje też im wody do zachowania
higieny. Rolnictwo czy ogrodnictwo, które w rządowych planach miało się stać
głównym źródłem utrzymania przesiedleńców, będzie wymagało kolosalnych
inwestycji w nawadnianie tych pustynnych i jałowych terenów i nie wiadomo
tak naprawdę, czy kiedykolwiek będzie w tych warunkach opłacalne.

Z raportów organizacji humanitarnych i przeprowadzonych rozmów z mie-
szkańcami obozu wynika, że w strefach pierwszej i drugiej obozu, założonych
najwcześniej, ogólna sytuacja i warunki życia zaczęły się poprawiać dopiero po
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3 latach, czyli w 2006 r. Powstały tam stałe domostwa, sieć urządzeń sanitar-
nych, punktów medycznych, szpital, szkoły oraz stale budynki przeznaczone
dla kultu religijnego. W trzeciej strefie większość rodzin w styczniu 2007 r.
nadal mieszkała w tymczasowych schroniskach. Poza tym organizacje między-
narodowe na czele z OCHA podkreślają, że żadna ze stref nie gwarantuje osa-
dnikom takich niezbędnych do życia warunków, które by uniezależniły ich od
pomocy z zewnątrz (dostawa wody, sfera medyczna, edukacja). Trudnymi kwe-
stiami są również konieczność podejmowania pracy na obszarze stołecznej me-
tropolii i związane z tym koszty transportu.

W 2007 r. w Chartumie nadal istniał problem nielegalnego osadnictwa.
Ostatnio już poza obszarem al-Fatah otwarto nowe tereny legalnych przesie-
dleń, jak np. blok 81 w al-Thoura i obóz w Sunduz. Planowany jest kolejny du-
ży obóz w Shikan. Obecnie, po licznych interwencjach organizacji międzynaro-
dowych, sposób przeprowadzania przesiedleń uległ złagodzeniu, choć władze
nadal konsekwentnie trzymają się programu oczyszczenia centrum metropolii
ze wszystkich nielegalnych siedlisk. Środki finansowe, jakimi dysponuje rząd
Sudanu czy też jakie chce przeznaczyć na ten cel, nie pozwalają jednak wyposa-
żyć od razu nowych osiedli w urządzenia sanitarne, punkty medyczne i szkoły.

Choć warunki życia w obozie al-Fatah i innych siedliskach dla uchodźców
wewnętrznych są trudne, wciąż przybywają do nich nowi migranci i to nie tyl-
ko z pogrążonego w kryzysie Darfuru. Starzy osadnicy mimo przedsięwziętych
ostatnio akcji repatriacyjnych przygotowywanych przez UNDP, OCHA, IOM,
UNCEF, FAR i inne organizacje humanitarne w większości nie chcą bynajmniej
tych obozów opuścić. Tylko jedna czwarta mieszkańców al-Fatah deklaruje, że
nosi się z myślą opuszczenia obozu, przy czym w większości przypadków nie
oznacza to wcale chęci powrotu na swoje rodzinne tereny, lecz raczej szukania
innego, lepszego miejsca w okolicach Chartumu. Więcej niż połowa chce pozo-
stać na stałe, a pozostali się wahają i nie wiedzą jeszcze, co zrobią. 

Zachodzi pytanie, dlaczego uchodźcy z Ekwatorii, Bahr al-Ghazal czy Po-
łudniowego Kordofanu nie chcą wracać do swoich rodzinnych wsi, mimo że na
Południu od dwóch lat jest już pokój, a na większości tych terenów, skąd po-
chodzą, przynajmniej od 7–8 lat nie toczą się już walki zbrojne? Dlaczego te
setki tysięcy ludzi nadal wolą mimo nie najlepszych warunków wegetować
w obozach na pustyni pod Omdurmanem zamiast wrócić do miejsc swego po-
chodzenia, na ich własną ziemię, do której mają prawo i którą mogą uprawiać,
na tereny jeszcze bardziej ubogie w infrastrukturę techniczną, ale przynajmniej
znacznie bardziej zielone i z łatwiejszą dostępnością do wody? 

Trzeba wziąć pod uwagę, że tam, skąd pochodzą przesiedleńcy, wszystkie
dolegliwości i braki dające się we znaki w osiedlach przesiedleńców są jeszcze
bardziej doskwierające. Wiele towarów jest droższych, skorzystanie z opieki
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medycznej czy pomocy żywnościowej jeszcze trudniejsze. Poza tym obecna sy-
tuacja polityczna, oczekiwanie na referendum w sprawie niepodległości Połu-
dnia i dwuwładza panująca w Górach Nuba (SPLM i administracji rządowej)
także nie dają pewności, czy pokój będzie trwały i czy po powrocie nie będzie
trzeba znowu uciekać i zaczynać wszystko od nowa.

Z rozmów z mieszkańcami al-Fatah wynika, że repatriacji chcą przede
wszystkim ci, którzy od dłuższego czasu są bezrobotni i mają największe
trudności z wyżywieniem rodziny, którzy utrzymują ścisłe związki z rodziną
pozostałą w miejscu ich pochodzenia, których gospodarstwa domowe nie zo-
stały całkowicie zrujnowane. Wracać chcą także ci, którzy chcą z powrotem
być rolnikami, a nie ci, którym podoba się życie w mieście i szukają pracy
w innych zawodach. Tylko 4% spośród wyrażających chęć powrotu myśli
o pracy w innym zawodzie, np. w biznesie czy handlu. Dla tych, którzy chcą
pozostać, największą motywacją jest możliwość posiadania na własność
działki ziemi i własnego stałego domostwa w pobliżu Chartumu oraz zdoby-
cia wykształcenia przez ich dzieci. Liczą się także bardziej urozmaicone za-
robkowanie, rozwój zawodowy, większa pewność bezpieczeństwa i stabiliza-
cji oraz perspektywa szybszej poprawy warunków w osiedlu aniżeli na ich ro-
dzinnej wsi. Decyzja o powrocie lub pozostaniu różni się też w zależności od
miejsca pochodzenia i przynależności do grupy etnicznej. Na pozostanie naj-
chętniej decydują się osoby z plemion arabskich i pochodzące ze wschodu
kraju. Do powrotów zaś zmotywowani są bardziej członkowie niearabskich
i niemuzułmańskich grup etnicznych z Południa i Gór Nuba, źle czujący się
w muzułmańskim otoczeniu.

Wielu chcących powrócić czeka jednak z ostateczną decyzją na wyniki refe-
rendum i skutki, jakie ono przyniesie. Przede wszystkim spodziewają się, że
organizacje zarządzające repatriacją zapewnią transport na miejsce i pokryją
koszty podróży. Oczekują też, że będą mieli do czego wrócić, że będą mieli za-
pewniony dach nad głową, jedzenie, wodę pitną, pomoc medyczną i szkolę dla
dzieci. W innym przypadku i tak zaczną powracać do miasta. 

Skuteczna repatriacja uchodźców wymaga zapewnienia im warunków do
samodzielnego bytu, np. stworzenia programów przewidujących zasiedlanie
ziemi ornej uchodźcami wewnętrznymi przy pomocy instytucji międzynarodo-
wych, tak jak to przeprowadzono w stosunku do uchodźców „konwencyjnych”
z Sudanu w Ugandzie czy uchodźców z Etiopii w Sudanie. Do tego konieczne
jest jednak zlikwidowanie dysonansu w relacjach między rządem a organizacja-
mi międzynarodowymi oraz sprzecznych postaw tych wszystkich instytucji wo-
bec uchodźców wewnętrznych. Warunkami wstępnymi są oczywiście utrzyma-
nie bezpieczeństwa i stworzenie klimatu dla rozwoju obszarów, z których
uchodźcy pochodzą.
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W trakcie prowadzonych badań okazało się także, że wielu mieszkańców al-
Fatah, jak i innych siedlisk wokół Chartumu bynajmniej nie porzuciło swych
gospodarstw rolnych w miejscach swego pochodzenia, ale wybrało trzecią
możliwość – strategię „życia na huśtawce”. Dotyczy ona zwłaszcza Nuba i Ara-
bów pochodzących ze stosunkowo bliskiego Kordofanu. Z jednej strony chwy-
tają się oni dorywczych prac w Chartumie, z drugiej sezonowo przed porą de-
szczową udają się w swoje rodzinne strony, aby obsiać pola i po jej zakończe-
niu zebrać plony. Formalnie mieszkają na stale w osiedlach dla uchodźców we-
wnętrznych pod Chartumem, ale zarazem utrzymują swoje domostwa i gospo-
darstwa rolne w Kordofanie. W sytuacji, gdy zarówno pozostanie w obozach
na stałe, jak i powrót na wieś nie dają gwarancji pewnego utrzymania, migra-
cje wahadłowe wydają się rozwiązaniem optymalnym. W dodatku strategia ta-
ka mieści się w długiej tradycji przetrwania afro-arabskich plemion uprawiają-
cych pasterstwo transhumentalne, łączące stacjonarną uprawę ziemi i wędrow-
ny chów zwierząt. Sprzyjają jej ścisłe związki i współpraca z rodzinami pozo-
stającymi na miejscu w Kordofanie oraz dobra już w tej chwili komunikacja na
trasie Chartum – El-Obeid – Kadugli. Oczywiście w dłuższej perspektywie, jak
twierdzą badacze migracji wahadłowych, następuje zmęczenie „życiem na huś-
tawce” i przechylenie szali wahadła w jedną lub drugą stronę9. W którą kon-
kretnie, to zależy przede wszystkim od tego, jak głęboki będzie dysonans roz-
wojowy między centrum a peryferiami. 

Przyjęta jeszcze w okresie kondominium strategia rozwoju „klina”, skupiona
na inwestowaniu głównie w stolicy i centralnie położonych terenach między Bia-
łym a Niebieskim Nilem, była z konieczności kontynuowana w okresie postko-
lonialnym. Mimo prób jej zmiany kolejne rządy nie były w stanie odwrócić tej
tendencji, przyczyniając się tym samym do głębokiego poczucia krzywdy i upo-
korzenia wśród elit na prowincji, co doprowadziło ich w końcu do wojny. Dyso-
nans rozwojowy stał się głównym czynnikiem napływu imigrantów czy uchodź-
ców wewnętrznych do Chartumu nie tylko z powodu bezpieczeństwa i lepszych
tam warunków życia, ale także dlatego, że to on jest jednym z najważniejszych
powodów wojen zarówno na południu, jak i na zachodzie Sudanu. 

Z drugiej strony pomoc międzynarodowa dla uchodźców wewnętrznych
podlega również podobnym sprzecznościom. Po pierwsze, sankcje gospodar-
cze nałożone na Sudan przez USA i inne kraje Zachodu są zupełnie nieskutecz-
ne ze względu na swe cele, natomiast skutecznie izolują Sudan na arenie mię-
dzynarodowej i ograniczają rozwój kraju. W Sudanie konflikty między rządem
a donatorami doprowadzały już kilkakrotnie do wycofywania środków mają-
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cych służyć pomocy dla uchodźców wewnętrznych. Po drugie, działania orga-
nizacji międzynarodowych z powodu biurokracji, trudności logistycznych, ale
także zwykłej wygody białych „pomocodawców” skupiają się głównie na pomo-
cy humanitarnej i dotyczą przede wszystkim stolicy. Liczba organizacji i oferta
pomocowa tych, którzy mimo wszystko podejmują się rozwiązywać problemy
na głębokiej prowincji, jest natomiast stosunkowo ograniczona. Po trzecie, je-
śli chodzi o samą kwestię uchodźców wewnętrznych, to czynnikami ogranicza-
jącymi zajmowanie się nimi przez organizacje zagraniczne są kłopoty z właści-
wym zdefiniowaniem osób wysiedlonych we własnym kraju, a także obawy, że
zaangażowanie się w problemy przesiedleńców może pociągnąć negatywne
skutki dla uchodźców „konwencyjnych”10. 

Wspomniany dysonans bierze się z nierównomiernego rytmu zmian i ogra-
niczonych możliwości instytucji państwa postkolonialnego oraz reagowania na
te zmiany społeczności międzynarodowej. Reprezentacyjny charakter stolicy
i wzrost liczby napływającej do niej ludności zmuszał i nadal zmusza władze,
aby, ograniczone, ale dostępne jednak środki inwestować w Chartumie, tym sa-
mym napędzając kolejne fale przybyszy, które przyczyniają się do tworzenia za-
mkniętego kręgu przyczyn i skutków, którego nie można przełamać. Mimo po-
pełnianych przez kolejne rządy błędów systemowych wydaje się, że taki musi
być właśnie naturalny stan rzeczy w państwach postkolonialnych. Im bardziej
złożony jest bowiem kontekst sprawy, tym większe prawdopodobieństwo, że
dojdzie do niewyważonych zmian i w efekcie do dysonansu. Przełamanie go
wymaga pokoju i równomiernego rozwoju gospodarczego całego kraju. Tym-
czasem wszyscy, tzn. zarówno rząd sudański, przywódcy rebelii, jak i rozwinię-
te kraje północy oraz pochodzące stamtąd organizacje humanitarne i rozwojo-
we poniekąd przyczyniają się do jego utrwalenia poprzez doprowadzenie do
wzrostu ciśnienia migracyjnego na obszar wielkiego Chartumu.

Dzięki dochodom uzyskiwanym z eksploatacji ropy naftowej po raz pierw-
szy po zawarciu pokoju z Południem były pewne nadzieje na zmianę polityki
rozwojowej w Sudanie, niestety niweczone przez politykę rządu, która nie mo-
że wyrwać się z „zaklętego kręgu” i zamiast inwestować w Darfurze, w Górach
Nuba i Południu po raz kolejny zdecydowała się postawić na Chartum. Od
2003 r. władze Sudanu dzięki środkom ze sprzedaży ropy naftowej realizują na
wielką skalę projekt przebudowy Chartumu związany z rozbudową jego infra-

Maciej Ząbek

10 Kraje zachodnie mogą być bowiem bardziej skore do pomocy uchodźcom w ich własnych
ojczyznach, mając nadzieję, że ograniczy to napływ poszukiwaczy azylu. Zdaniem działaczy
UNHCR zwłaszcza możliwość zastosowania w procedurach uchodźczych przez służby migra-
cyjne krajów UE tzw. alternatywy ucieczki wewnętrznej oraz zacieranie granicy między uchodź-
cami wewnętrznymi a uchodźcami może wpłynąć negatywnie na sytuację tych ostatnich, elimi-
nując potrzebę ochrony międzynarodowej i udzielania azylu.
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struktury, w tym budowy wielkiego centrum biznesowego na wyspie Tuti poło-
żonej u zbiegu obu Nilów. To właśnie w ramach tego projektu zaczęto burzyć
nielegalne siedliska zajmowane przez uchodźców wewnętrznych, ale także wie-
le innych starych czy raczej kompletnie zaniedbanych budynków. Inwestycje te
są źródłem boomu budowlanego w Chartumie, dużego zapotrzebowania na
robotników budowlanych wyzwalającego kolejne fale migracji, są motywacją
do zakładania nowych obozów dla przesiedleńców, ale jednocześnie przyczy-
niają się do powstawania nowego dysonansu. 

Summary

Settlements for internal refugees around Khartoum

Unlike earlier, the last ten years have brought a substantial rise of interest in
the problems of people coercively displaced within the borders of their own 
country, known as internally displaced persons (IDPs). The present text addresses
the author’s latest research conducted in IDPs’ settlements located in the vicinity
of Khartoum. The research aimed at complementing the knowledge contained
in numerous reports by international organizations about actual social and
economic situation in those settlements and at studying possible returns by the
displaced to their previous dwelling places, particularly in the so called Nuba
Mountains. It also served to collect information pertaining the refugees’ 
intentions, motives and apprehensions. Sudan tops the list of countries with
the largest amount of the internally displaced. The estimate is 4 million, half of
whom live within the Grand Khartoum agglomeration. That estimate does not
include recent refugees from Darfur who currently constitute 40 per cent of the
capital’s population. Few of them live in the four legal refugee camps, the rest
are dwellers of the so called ‘squatter areas’, i.e. illegally settled areas. Initially
these areas were settled by Arab shepherds and farmers from Kordofan fleeing
from drought and famine that plagued Sudan in middle 80s, who increased the
ranks of the urban poor. Some time later, as a result of war outbreak in the 
south of Sudan and the Nuba Mountains, representatives of non-Arab and
non-Muslim ethnic groups started coming there who, apart from jobs to make
their living, looked for shelter and safety in the first place. Since the beginning
the government and State Khartoum local authorities have tried to make 
settlement within the agglomeration difficult by forcing the people to resettle to
desert areas west of Omdurman since 1989. The situation of the displaced in
those settlements is hard in every way and yet, since the peace treaty between
the government and the rebels from the south, the number of those willing to

Osiedla dla uchodźców wewnętrznych wokół Chartumu
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repatriate is exceptionally low. In the course of research (survey) the authors
have found out about the existence of a large-scale shuttle migration. The 
refugees travel from the camps to their home villages in the Nuba Mountains
in order to gather crops and then return to the settlements located near
Omdurman where, despite some difficulties, they can find additional jobs, 
medical care, education for children and food aid. An explanation to this 
situation is found in the fact that there is a double dissonance between the 
government’s development policy concentrated on investments in Grand 
Khartoum and negligence towards the province, from where come the refugees,
as well as a second dissonance between the refugees’ problems and the policy
of the institutions appointed to rid of them. 

Maciej Ząbek



Jerzy Gilarowski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Wpływ obozów dla uchodźców 
na środowisko przyrodnicze 
Afryki Równikowej

Głównymi przyczynami wielkopowierzchniowej degradacji roślinności na-
turalnej w Afryce Równikowej są karczowanie roślinności w celu uzyskania te-
renu pod rolnictwo żarowo-odłogowe oraz wycinka drzew w celu produkcji wę-
gla drzewnego i pozyskania drewna na budulec, a pośrednio również budowa
nowych dróg, wzrost powierzchni terenów zurbanizowanych, działalność firm
pozyskujących drewno na eksport, a już zupełnie marginalne znaczenie ma po-
wstawanie nowych terenów eksploatacji bogactw mineralnych.

Pod koniec XX w. pojawiło się nowe źródło zagrożeń dla środowiska przy-
rodniczego. Występowało ona już wprawdzie wcześniej, punktowo i na małą
skalę, ale większego znaczenia nabrało dopiero w ostatnim ćwierćwieczu. Mo-
wa tutaj o konfliktach zbrojnych oraz o obozach dla uchodźców i skupiskach
uchodźców poza obozami. 

W czasie trwania konfliktu zbrojnego, a w szczególności podczas wojny domo-
wej, walczące strony najczęściej nie respektują żadnych umów międzynarodowych
dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego. Instrumentami prawa między-
narodowego odnoszącymi się do konfliktów zbrojnych i środowiska są m.in.:

a. Protokoły Berna (dodatek do Konwencji Genewskiej z 1949 r.) podpisa-
ne w 1977 r. przez ok. 2/3 krajów afrykańskich. Jest w nich mowa o tym,
że „w czasie wojny należy zwrócić pełną uwagę na zabezpieczenie środo-
wiska przyrodniczego przed rozległymi, długotrwałymi czy też głęboki-
mi, niekorzystnymi zmianami”. Protokoły zabraniają także ataku na te-
reny upraw i chowu zwierząt oraz na obszary będące rezerwuarami wo-
dy pitnej i systemami irygacyjnymi1.

1 A.H. Westing, Environmental Security and its Relation to Ethiopia and Sudan, „Ambio”
1991, vol. 20, s. 168–171. 
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b. Konwencja Ottawska podpisana w 1997 r. przez ok. 120 państw, która
zabrania produkcji, przewożenia i użycia min przeciwpiechotnych2.

c. Światowy Statut Środowiska Przyrodniczego przyjęty przez Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1982 r., w którym jest zapis, że
„środowisko przyrodnicze powinno być chronione przed jakąkolwiek de-
gradacją wywołaną wojną, bądź innymi szkodliwymi działaniami” (rezo-
lucja ONZ z 28 października 1982 r.).

Wśród działań związanych z konfliktem zbrojnym najbardziej niszczących
środowisko przyrodnicze należy wymienić:

• niszczenie roślinności na linii frontu, głównie w wyniku rozrywania się
pocisków artyleryjskich bądź używania defoliantów w celu zwiększenia
widoczności (lepsza obserwacja wroga),

• wyrąb lasu celem polepszenia komunikacji bądź zapobieżenia zasadz-
kom ze strony wroga3,

• zakładanie tymczasowych obozów wojskowych (wycinka drzew na budu-
lec i paliwo),

• polowania na zwierzynę urządzane przez żołnierzy w celu zdobycia pożywie-
nia, jak również w celach komercyjnych (kość słoniowa, rogi nosorożców),

• zakładanie min przeciwpiechotnych (które zabijają nie tylko ludzi, ale
i większe zwierzęta)4, 

• wykorzystywanie dróg powstałych po przejściu wojska przez ludność zaj-
mującą się wycinką drzew oraz rolników (drogi stają się dla nich „droga-
mi penetracyjnymi”),

• wykorzystywanie sytuacji chaosu i niestabilności przez ludność miejsco-
wą, która ulega pokusie karczowania lasu na terenach chronionych czy
kłusownictwa (w celach żywieniowych i handlowych),

• rabunkową eksploatację środowiska (surowce mineralne, drewno) poza
jakąkolwiek cywilną/rządową kontrolą (o ile takowa istnieje) celem
wzbogacenia się (w czasie prowadzonych działań wojennych).

Jerzy Gilarowski

2 Center for International Forestry Research (CIFOR – Międzynarodowe Centrum Badań
Leśnych), Interdiction des mines antipersonel: Le Traité d’Ottawa expliqué aux non-spécialistes,
Commité International de la Croix Rouge, 1998.

3 W 1991 r. armia rwandyjska wycięła drzewa pod budowę drogi o szerokości od 50 do nawet
100 metrów przez górskie lasy bambusowe w Parku Narodowym Wulkanów. Droga ta miała
służyć szybkiemu przerzucaniu wojsk na wypadek ataku ze strony Rwandyjskiego Frontu
Patriotycznego. Z kolei w 1999 r. wojsko poszerzyło drogę biegnącą przez Park Narodowy
Virunga w Demokratycznej Republice Konga, wycinając szerokie pasy lasu po obu jej stronach.
Celem takiego działania było zmniejszenie ryzyka zasadzki ze strony wroga. 

4 Najbardziej narażone na skutki wybuchu min przeciwpiechotnych były małpy, a przede
wszystkim goryle. Zob.: G. Peck, Land Mines Exacting Heavy Toll on Animals, Press release,
Associated Press, 07.05.2000.
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Oprócz wymienionych wyżej działań mających bezpośredni wpływ na śro-
dowisko możemy wyróżnić również zjawiska pośrednie, np. turystykę, z której
wpływy maleją, a więc i mniej środków zasila budżet państwa, czego bezpośre-
dnią konsekwencją jest zmniejszenie funduszy na ochronę przyrody. Przykła-
dem jest tutaj Uganda, w której w marcu 1999 r. w Parku Narodowym Bwindi
rebelianci zastrzelili 8 turystów (sceny były pokazywane w telewizji polskiej).
Rezultatem była 10-krotnie mniejsza liczba turystów odwiedzających ten park
w roku następnym5. 

O wiele większe spustoszenia w środowisku przyrodniczym powodują jed-
nak uchodźcy zakwaterowani w obozach bądź koczujący poza nimi. O wielko-
ści problemu świadczy już sama ich liczba. Na przełomie grudnia 2005 i stycz-
nia 2006 r. w Afryce (bez Afryki Północnej) było ponad 2,5 mln uchodźców, co
stanowiło ponad 30% wszystkich uchodźców świata6. Ilustrują to dane zamie-
szczone w tabeli 1.

TTaabbeellaa  11..  UUcchhooddźźccyy  nnaa  śśwwiieecciiee

RReeggiioonn** LLiicczzbbaa  uucchhooddźźccóóww
ppoocczząątteekk  22000055  rr.. kkoonniieecc  22000055  rr..  zzmmiiaannaa  ((ww %%))

Afryka Środkowa i Wielkie Jeziora 1 267 700 1 193 700 -5,8
Afryka Wschodnia i Róg Afryki 770 400 772 000 0,2
Afryka Południowa 243 100 228 600 -6,0
Afryka Zachodnia 465 100 377 200 -18,9
AFRYKA** 2 746 300 2 571 500 -6,4
Azja Środkowa, Azja Południowo-
-Zachodnia, Afryka Północna 
i Bliski Wschód 3 062 100 2 467 300 -19,4
Ameryka Płn. i Pd. 581 300 564 300 -2,9
Azja i Pacyfik 836 900 825 600 -1,4
Europa 2 316 900 1 965 800 -15,2
RAZEM 9 543 500 8 394 500 -12,0

* Klasyfikacja regionalna UNHCR. 
** Bez Afryki Północnej.
Źródło: Global Refugee Trends, http://unhcr.org [pobrano 28.05.2007].

Na marginesie należy zaznaczyć, że uchodźcy stanowią jedynie część osób,
które nie z własnej woli musiały opuścić miejsce swojego zamieszkania. W sta-
tystykach UNHCR wśród tych ostatnich figurują jeszcze między innymi: oso-

Wpływ obozów dla uchodźców na środowisko przyrodnicze …

5 C. Stanford, Gorilla Warfare, „The Sciences” 1999, July/August.
6 Osoby uznane za uchodźców na podstawie Konwencji ONZ z 1951 r., Konwencji OJA

(Orgazization of African Unity – Organizacja Jedności Afrykańskiej) z 1969 r. i statusu UNHCR
(United Nations High Commissioner for Refugees – Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców).
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by ubiegające się o azyl polityczny (asylum seekers), uchodźcy, którzy w ostat-
nim roku powrócili do miejsca swojego zamieszkania (returned refugees),
a także osoby, które opuściły/uciekły z miejsca swojego zamieszkania, ale nie
opuściły kraju (internally displaced persons). Osoby posiadające status
uchodźcy stanowią w skali świata ok. 50% wszystkich osób, które musiały opu-
ścić miejsce zamieszkania. Ilustrują to dane przedstawione w tabeli 2. 

TTaabbeellaa  22..  UUcchhooddźźccyy  ii oossoobbyy  oo iinnnnyymm  ssttaattuussiiee,,  kkttóórree  mmuussiiaałłyy  ooppuuśścciićć  sswwoojjee
mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa

RRookk** UUcchhooddźźccyy UUcchhooddźźccyy  ++  oossoobbyy  oo iinnnnyymm  ssttaattuussiiee
1998 12 015 400 20 047 700
1999 11 480 900 20 124 700
2000 11 687 200 20 821 800
2001 12 129 600 22 006 100
2002 12 116 800 20 028 900
2003 10 594 100 20 892 500
2004 9 680 300 17 101 300
2005 9 559 100 19 518 400
2006 8 394 400 20 751 900

* Dane na dzień 1 stycznia.
Źródło: http://unhcr.org/basis/BASICS/3b028097c.html [pobrano 28.05.2007].

Uchodźcy, którzy zostali umieszczeni w obozach, stanowią w przybliżeniu
ok. 50% wszystkich uchodźców ogółem. Dla przykładu, w regionie Afryki Środ-
kowej i Wielkich Jezior na przełomie 2004 i 2005 r. odsetek ten wyniósł 56,
a całkowita liczba uchodźców umieszczona w obozach w tym czasie na tym te-
renie wyniosła prawie 800 tys. osób. Liczba ta od 1997 r. utrzymuje się na zbli-
żonym poziomie, jednak w latach 1994–1996 (bezpośrednio po wojnie domo-
wej w Rwandzie) była ponad 3-krotnie wyższa. 

Terenem szczególnie często doświadczanym przez degradację środowiska
przyrodniczego, u podłoża której stoją konflikt zbrojny, masowe przemieszcza-
nie się ludności i przede wszystkim funkcjonowanie obozów dla uchodźców,
był i jest nadal obszar Wielkich Jezior Afrykańskich (zwany też często Między-
jezierzem), tj. wschodnia część Konga, Rwanda, Burundi, Uganda i zachodnia
Tanzania. 

Obszar obecnej Demokratycznej Republiki Kongo (DRK) – wcześniej Zai-
ru, a jeszcze wcześniej Konga-Kinszasy – od dziesiątków już lat był terenem
imigracji uchodźców z sąsiednich krajów. Uciekali oni przed głodem, np.
z Rwandy, jak to miało miejsce w r. 1905, 1928, na początku lat 40. i początku
lat 50. XX w., ale przede wszystkim w wyniku konfliktów zbrojnych. W Rwan-
dzie i Burundi miały one podłoże etniczne, a w Ugandzie polityczne. Obok imi-

Jerzy Gilarowski
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gracji z zewnątrz na terenie tym miały miejsca również silne wewnętrzne ruchy
migracyjne. Na przykład w latach 1960–1961 w wyniku nieudanej secesji Ka-
tangi i Południowego Kasai odbyła się masowa ucieczka ludów z grupy etnicz-
nej Luba z Katangi do prowincji Kasai Zachodnie. W latach 1963–1965 wscho-
dnia część kraju była objęta wojną domową, podczas której całe wioski pusto-
szały, a ich mieszkańcy zakładali tymczasowe osiedla w lesie, z dala od dróg,
gdzie prowadzili rolnictwo żarowo-odłogowe, przyczyniając się do wycinania
lasów na słabo zaludnionych do tej pory terenach. 

Po objęciu władzy, w wyniku zamachu wojskowego, przez Mobutu Sese Se-
ko nastąpił okres względnego spokoju aż do początku lat 90., kiedy to upadek
gospodarczy kraju nie pozwolił rządowi w Kinszasie na jakąkolwiek kontrolę
sytuacji w prowincjach. Odżyły niesnaski etniczne w Katandze, co ponownie
uruchomiło emigrację ludów Luba z tej prowincji. Z kolei w prowincji Kiwu
Północne odnowiły się walki plemienne pomiędzy Hima i Geti, a później po-
między Hima i Lendu. 

Wschodnie Kongo było szczególnie targane konfliktami etnicznymi. Naj-
większy z nich, który przyniósł największe zmiany środowiskowe, nastąpił
w 1994 r., kiedy tereny te stały się obszarem imigracji uchodźców z ogarniętej
wojną domową Rwandy. Wojna z sąsiedniej Rwandy przeniosła się do wscho-
dniego Kongo, gdzie zwalczały się nawzajem z jednej strony była armia rwan-
dyjska (złożona z byłych żołnierzy – przede wszystkim Hutu), z drugiej zaś tzw.
Banyamulenge – kongijscy Tutsi zamieszkali tu od wieków, sprzymierzeni
z rwandyjskimi Tutsi (którzy wygrali wojnę domową). 

W 1994 r. w 43 zairskich obozach dla uchodźców znalazło schronienie po-
nad 1,7 mln osób. Uchodźcy schronili się również w Tanzanii (883 tys.), Bu-
rundi (300 tys.), Ugandzie (286 tys.). Pod koniec 1995 r. ich liczba w poszcze-
gólnych krajach nieznacznie się zmniejszyła – odpowiednio w Demokratycznej
Republice Konga do 1 326 tys., w Tanzanii do 830 tys., w Burundi do 142 tys.,
w Ugandzie do 229 tys. osób7. 

Wpływ obozów dla uchodźców na środowisko przyrodnicze …

7 http://unhcr.org [pobrano 25.05.2007].
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RRyyssuunneekk..  11..  RRoozzmmiieesszzcczzeenniiee  oobboozzóóww  ddllaa  uucchhooddźźccóóww  nnaa  tteerreenniiee  WWiieellkkiicchh  
JJeezziioorr  ww 11999955  rr..  

Źródło: http://unhcr.org [pobrano 25.05.2007].

Jerzy Gilarowski
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Trudno ocenić, jak wielki wpływ na degradację środowiska przyrodniczego
miały konflikty zbrojne i obozy dla uchodźców. Nie powstały do tej pory synte-
tyczne raporty na temat długookresowych zmian środowiskowych w całym re-
gionie. Można jednakże oprzeć się na wielu przykładach pochodzących z opra-
cowań dotyczących poszczególnych części omawianego obszaru. Terenami,
które szczególnie ucierpiały w tym okresie, były kongijskie parki narodowe,
w bezpośrednim sąsiedztwie których utworzono obozy dla uchodźców. Na
przykład w okolicach Parku Narodowego Virunga w latach 1994–1995 założo-
no 5 obozów dla uchodźców, w których umieszczono prawie 1 mln osób. Były
to obozy zlokalizowane w sąsiedztwie miasta Goma: Mugunga, Kibumba, Ka-
tale, Kahindo i Lac Vert. Funkcjonowały one 27 miesięcy (do wybuchu kolej-
nych działań zbrojnych). 

Najbardziej dostrzegalnym skutkiem istnienia obozów było wylesianie.
Zaraz po ich założeniu nawet 40 tys. osób wkraczało codziennie do Parku
Narodowego Virunga w poszukiwaniu drewna, które było używane na opał,
jako budulec oraz do wypalania węgla drzewnego, którego sprzedaż stała się
szybko intratnym zajęciem we wszystkich obozach. W niektórych okresach
wycinano nawet 1000 ton drewna dziennie. Średnio w ciągu dnia, w ciągu
dwóch lat funkcjonowania obozów dla uchodźców, znikało ponad 9 hekta-
rów lasu8.

Jak pisze Dhirendra K. Vajpeyi9, zdjęcia satelitarne z okresu lipiec
1994–wrzesień 1996 przedstawiające teren Parku Narodowego Virunga, ukazu-
ją zmianę środowiska naturalnego na obszarze 500 km2, przy czym José Kal-
pers10 podaje, że na 105 km2 powierzchni parku nastąpiła głęboka degradacja
górskich wilgotnych lasów równikowych, zaś z powierzchni 63 km2 lasy znik-
nęły całkowicie (por. tabelę 3). Degradację powodowały głównie wycinka drzew
na opał, zakładanie tymczasowych pól (rolnictwo żarowo-odłogowe), składo-
wanie nieczystości (i to nie tylko w miejscach do tego przeznaczonych) oraz
kłusownictwo. 

Wpływ obozów dla uchodźców na środowisko przyrodnicze …

8 http://www.wordwlildlife.org/bsp/publications/africa/144/timeline.htm [pobrano 30.04.2007].
9 Szerzej zob.: D.K. Vajpeyi, Deforestation, Environment and Sustainable Development.

A Comparative Analysis, Praeger Publishers, Westport–London 2001.
10 J. Kalpers, Overview of Armed Conflict and Biodiversity in Sub-Saharan Africa: Impacts,

Mechanisms and Responses, WWF, Washington 2001, passim.
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TTaabbeellaa  33.. WWiieellkkoośśćć  wwyylleessiieeńń  ww PPaarrkkuu  NNaarrooddoowwyymm  VViirruunnggaa  ddookkoonnaannyycchh
ww llaattaacchh  11999944––11999966  ww ppoobblliiżżuu  oobboozzóóww  ddllaa  uucchhooddźźccóóww  ((ww kkmm22))  

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee OObboozzyy  OObbóózz  OObboozzyy  WWsszzyyssttkkiiee
KKaattaallee KKiibbuummbbaa MMuugguunnggaa  oobboozzyy

ii KKaahhiinnddoo ii LLaacc  VVeerrtt
Obszar dotknięty 
karczowaniem 14 35 56 105
Obszar całkowicie 
wylesiony 6 15 42 63

Źródło: B. Henquin, N. Blondel, Etude par télédétection sur l’évolution récente de la couver-
ture boisée du Parc National des Virunga. A report to Projet PSRR/PNVi, UE-ADG-UNHCR-
-IZCN, 1997, deuxième partie (période 1995–1996). 

Szczególnie duże wylesienia nastąpiły w okolicach obozów Mugunga i Lac
Vert. Obozy te były zlokalizowane w pobliżu miasta Goma, a więc najbliżej ryn-
ku zbytu na węgiel drzewny. Warto wspomnieć, że w praktyce Park Narodowy
Virunga nie podlegał żadnej ochronie. 

Drugim parkiem wschodniej części DRK, w którym zastąpiły głębokie
zmiany środowiskowe, był Park Narodowy Kahuzi Biega11. J. Middleton po-
daje, że w 1994 r. w okolicach Bukavu, w pobliżu granic tego parku, schro-
nienie znalazło 350 tys. uchodźców12. Tutaj również nastąpiła degradacja la-
sów, aczkolwiek na mniejszą skalę (niższa liczba uchodźców umieszczonych
w obozach). Przekształcenia roślinności leśnej na terenie Parku Narodowe-
go Kahuzi Biega objęły powierzchnię 113 km2. O ile jednak po zlikwidowa-
niu obozów założonych w pobliżu Parku Narodowego Virunga i odpływie
uchodźców środowisko przyrodnicze zaczęło tam powoli powracać do sta-
nu naturalnego, o tyle sytuacja w Parku Narodowym Kahuzi Biega nadal
wymyka się spod kontroli. Wynika to z faktu, że te trudno dostępne tereny są
w dalszym ciągu pod kontrolą różnych grup zbrojnych (ok. 90% powierzch-
ni parku)13. 

Paradoksalny jest fakt, że organizacje pozarządowe zachęcały mieszkańców
obozów do wytwarzania produktów rzemieślniczych z bambusa. W następ-

Jerzy Gilarowski

11 Park ten, podobnie jak Virunga, jest również znany z bogactwa florystycznego górskich
lasów równikowych i zamieszkujących je goryli.

12 Encyclopedia of Africa South of the Sahara, red. J. Middleton, Charles Scribner’s Sons,
New York 1997.

13 W dyrekcji Parku Narodowego Kahuzi Biega w Bukavu, gdzie autor złożył wizytę w lutym
2003 r., zwrócono uwagę nie tyle na fakt degradacji roślinności leśnej (która co prawda ma
miejsce, ale na małą skalę), ile na problem drastycznego zmniejszania się liczby goryli górskich,
które obecnie chwytane są dla celów handlowych (a wcześniej również były zabijane w celu
zdobycia pożywienia!).
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stwie wycięto 192 hektary lasów bambusowych, a dopiero po pewnym czasie
zorientowano się, że bambusy pochodzą z Parku Narodowego Virunga14. 

Uchodźcy zajmowali się również kłusownictwem. Nie tylko stosowali tech-
niki tradycyjne (sidła i wnyki), lecz także używali broni palnej (byli żołnierze ar-
mii rwandyjskiej). Polowali na zwierzęta, przede wszystkim na antylopy, bawo-
ły, słonie, hipopotamy i goryle górskie, w celu zdobycia pożywienia dla siebie,
ale też sprzedawania łupów na lokalnych targowiskach. 

Kolejnym, środowiskowym, skutkiem funkcjonowania obozów było składo-
wanie śmieci na terenie parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie (niestety, au-
tor niniejszego opracowania nie znalazł żadnych danych obrazujących wiel-
kość tego zjawiska). Ze względu na zaistniałą sytuację UNESCO umieściło
park na liście zagrożonych rezerwatów biosfery. Oprócz Virunga na liście tej
znalazły się również parki: Kahuzi-Biega, Garamba, Salonga oraz rezerwat
przyrody Okapi. 

W drugiej połowie 1996 r. Banyamulenge (Tutsi zamieszkali od lat we
wschodnim Zairze) wraz z potomkami rebeliantów wojny domowej z lat
1963–1965 (od tamtej pory będącymi w niełasce podczas rządów Mobutu),
wydatnie wspierani przez Rwandę, rozpoczęli wojnę domową w Zairze. Spo-
wodowali też zamknięcie obozów dla uchodźców we wschodnim Zairze i wy-
musili powrót uciekinierów rwandyjskich do kraju. Tysiące z nich obawiając się
represji ze strony rwandyjskich Tutsich, jakie mogłyby nastąpić po ich powro-
cie do kraju, rozproszyło się jednak na obszarze wschodniego Zairu bądź roz-
poczęło ucieczkę przez lasy kongijskie na zachód – do Republiki Środkowo-
afrykańskiej, Gabonu i Republiki Konga. Ich migracja spowodowała nasilenie
kłusownictwa w parkach narodowych Garamba, Salonga i w rezerwacie przy-
rody Okapi, które do tej pory znajdowały się daleko od wydarzeń związanych
z konfliktem zbrojnym. 

Od 1996 r. rozpoczął się okres zupełnej anarchii i rozkładu państwa. Kon-
flikty zbrojne trwały praktycznie z małymi przerwami aż do wyborów parla-
mentarnych, które odbyły się pod koniec 2006 r. W okresie 1996–2006 wscho-
dni Zair (a od 1997 r. – Demokratyczna Republika Konga) były areną działal-
ności różnych militarno-politycznych grup zbrojnych reprezentujących intere-
sy Rwandy, Burundi, Ugandy i poszczególnych frakcji politycznych Demokra-
tycznej Republiki Konga. Na tym terenie działały również różne grupy militar-
ne o nieokreślonej przynależności politycznej, jak np. ugrupowanie Mayi-Ma-
yi wywodzące się z lokalnej społeczności, będące zawsze w opozycji do Bany-

Wpływ obozów dla uchodźców na środowisko przyrodnicze …

14 B. Henquin, N. Blondel, Etude par télédétection sur l’évolution récente de la couverture
boisée du Parc National des Virunga. A report to Projet PSRR/PNVi, UE-ADG-UNHCR-IZCN,
1996, unpublished.
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amulenge, ale którego działalność była związana raczej z rozbojami i korzy-
ściami materialnymi, wchodzące w układy z tymi siłami militarno-polityczny-
mi, z którymi w danym momencie najbardziej opłacało się być. 

W wyniku konfliktów zbrojnych, funkcjonowania obozów dla uchodźców,
a obecnie z powodu polowań, które urządzały (i urządzają nadal) różne grupy
zbrojne, zmniejsza się drastycznie pogłowie hipopotamów. W 1988 r. ich po-
głowie w otulinie i w samym parku Virunga oceniano na ok. 22 tys. sztuk,
a obecnie na jedynie 500–900. Dla przykładu, Agencja Reutersa podała, że
w ciągu pierwszych dwóch tygodni października 2006 r. bojówkarze Mayi-Ma-
yi zabili 400 hipopotamów15. Ich mięso wędruje najczęściej na lokalne targowi-
ska. Cena 1 kg wynosi – jak podaje Reuters – ok. 0,2 $. Mięso z hipopotamów
jest najbardziej popularne, ale łupem kłusowników padają również bawoły
i słonie. 

Na zakończenie należy podkreślić, że podczas gdy działania zbrojne mają
zawsze destrukcyjny wpływ na społeczeństwo, ich oddziaływanie na środowi-
sko przyrodnicze może być zarówno negatywne, jak i (paradoksalnie) pozytyw-
ne. Pozytywnym następstwem konfliktu zbrojnego dla środowiska przyrodni-
czego jest przede wszystkim regeneracja roślinności naturalnej na opuszczo-
nych przez rolników polach uprawnych (ucieczka rolników z obszarów ogar-
niętych konfliktem zbrojnym). Również w wyniku świadomości niebezpieczeń-
stwa grożącego od min przeciwpiechotnych, zakładanych przez walczące stro-
ny konfliktu, zmniejsza się penetracja obszarów leśnych (obawa rolników przed
wejściem do lasu po przejściu frontu). W końcu obszar ogarnięty konfliktem
cieszy się mniejszym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów (brak no-
wych przedsięwzięć w dziedzinie przemysłu drzewnego, w rolnictwie plantacyj-
nym, w hodowli bydła), co w konsekwencji znacznie hamuje niekorzystne prze-
miany środowiskowe. 

Summary

An influence of refugee camps on the environment
in Equatorial Africa

The main factor of natural vegetation degradation in Equatorial Africa is
shifting cultivation and cutting of the trees for preparing a charcoal. At the end
of 19th century new threats for the environment had appeared. They occurred
earlier, from place to place, and in a small scale, but a very important became
during the last 25 years. These threats are armed conflicts, and closely 

Jerzy Gilarowski

15 http://today.reuters.co.uk [pobrano 20.10.2006].
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connected with them, refugee camps existence. The area particularly affected
by armed conflicts, and exposed to environmental degradation, is The Great
Lakes Region – it means the eastern part of DRC, Ruanda, Burundi, Uganda,
and western Tanzania. Biggest intensification of armed operations occurred
between 1994 and 1996. At the beginning of this period in refugee camps
stayed about 3 million people. Protected areas, which were closely situated to
refugee camps, suffered mostly. The most visible environmental changes were:
deforestation, pollution, and decline of entire population of animals (as a reason
of poaching). 

Wpływ obozów dla uchodźców na środowisko przyrodnicze …





Kazimierz Gergont
Misyjne Seminarium Duchowne
Księży Werbistów w Pieniężnie

Polityka edukacyjna Ghany w kontekście
ustaleń prawnych

Wprowadzenie

W chwili uzyskania niepodległości (1957 r.) rząd Ghany odziedziczył już
dobrze rozwinięty i funkcjonujący system szkolnictwa. Istniały szkoły zarządza-
ne przez władze lokalne oraz szkoły wyznaniowe należące do różnych Kościo-
łów i denominacji religijnych. Rząd kolonialny współpracował z Kościołami
i partycypował w finansowaniu edukacji. Kościoły zaś mogły swobodnie pro-
wadzić nauczanie religii oraz zatrudniać nauczycieli jako katechetów przy pla-
cówkach misyjnych.

Po 1957 r. rząd zaczął centralizować całą administrację w kraju, w tym tak-
że system szkolnictwa. Przejął większą kontrolę nad istniejącymi szkołami.
W czasie istnienia niepodległej Ghany realizowano różne systemy administro-
wania szkołami. Często toczyła się batalia o programy nauczania, o kontrolę
nad uczniami, nad znaczeniem wychowania religijnego1.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka edukacji reli-
gijnej w kontekście ustaleń prawnych. Przedmiotem analizy będą konstytucje
z 1969, 1979 oraz 1992 r. Następnie zostanie omówiona polityka edukacyjna
rządu z uwzględnieniem relacji z różnymi Kościołami i grupami wyznaniowy-
mi oraz współpracy z nimi. Zaprezentowany będzie również system finansowa-
nia edukacji szkolnej w kraju. Zostaną przedstawione instytucje zajmujące się
kształceniem kadry pedagogicznej oraz omówione wybrane programy naucza-
nia. Przytoczone w zakończeniu dane statystyczne zilustrują poziom
kształcenia w Ghanie.
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Edukacja religijna w konstytucjach Ghany

Od 1957 r. w niepodległej Ghanie próbowano stworzyć różne systemy
ustrojowe. W kraju tym doszło do kilku przewrotów wojskowych, konstytu-
ujących tym samym nowe demokratyczne rządy, które przyczyniły się do pow-
stania trzech konstytucji. 

Konstytucja z 1969 r.
Kształcenie i wychowanie stanowi ważny element w tworzeniu demokratycz-

nego społeczeństwa opartego na zasadach równości, wolności i sprawiedliwo-
ści. Podstawą takiego społeczeństwa są odpowiednie prawodawstwo i konstytu-
cja. W 1969 r. Ghana zatwierdziła pierwszą konstytucję. Paragraf 21 w ustępach
2, 3 i 4 tej konstytucji odnosił się do religii, wolności wyznania oraz prawa do
właściwej edukacji religijnej. Były w niej zawarte bardzo ważne stwierdzenia:

• Osoba nieletnia lub należąca do mniejszości społecznej, chora na przewle-
kłą chorobę lub z powodu innej ważnej przeszkody, która nie była w stanie
wyrazić swojej zgody, nie powinna być pozbawiona przez inne osoby praw
do opieki medycznej, edukacji oraz opieki socjalnej i to tylko dlatego, że
wyznaje inną religię i posiada odmienny pogląd na świat i życie.

• Osoba ucząca się w jakiejkolwiek szkole nie ma obowiązku uczęszczania
na lekcje religii, udziału w nabożeństwach oraz innych praktykach religij-
nych z wyjątkiem sytuacji, gdy sama wyrazi na to zgodę lub – w przypad-
ku osoby nieletniej – zgodę wyrażą rodzice lub opiekunowie.

• Wspólnota wyznaniowa nie powinna być pozbawiona prawa do prowa-
dzenia edukacji religijnej dla członków swojej religii i swojego wyznania
w każdej instytucji edukacyjnej w kraju2.

Konstytucja ta zapewniła zatem wszystkim obywatelom swobodę prowa-
dzenia edukacji, otwierania szkół, ale zarazem chroniła innych przed prozelity-
zmem religijnym.

Konstytucja z 1979 r.
W 1979 r. została zatwierdzona nowa konstytucja. W odniesieniu do eduka-

cji religijnej w szkołach oraz wolności wyznania i praktykowania swojej religii
ustawa ta powtarzała te same treści, jakie zawierała konstytucja z 1969 r. Zo-
stały one zamieszczone w paragrafie 27 w ustępach 2, 4 i 93.

Kazimierz Gergont

1 H.O.A. McWilliam, M.A. Kwamena-Poh, The Development of Education in Ghana, Long-
man, London 1975, s. 72. 

2 The Constitution of the Republic of Ghana 1969, State Publishing Corporation, Accra–Te-
ma 1969, s. 21.

3 Ibidem, s. 28.
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Konstytucja z 1979 r. w paragrafie 10 została poszerzona o dodatkowe pra-
wa edukacyjne, które nakładały na rząd obowiązek wzięcia pełnej odpowie-
dzialności za rozwój i promocję edukacji w całym kraju. Rząd powinien:

• Troszczyć się o zapewnienie bezpłatnej i odpowiedniej edukacji we wszy-
stkich dziedzinach życia, na wszystkich poziomach.

• W ciągu dwóch lat od momentu ogłoszenia Konstytucji nakreślić pro-
gram wdrażający edukację bezpłatną, obowiązkową i ogólnie dostępną
na poziomie podstawowym.

• Zapewnić środki finansowe na promowanie dalszej edukacji, w tym bez-
płatnej dostępnej na poziomie szkół średnich.

• Udoskonalić i udostępnić edukację uniwersytecką.
• Wprowadzić bezpłatne przygotowanie do zawodu oraz rehabilitacji osób

niepełnosprawnych4. 

Konstytucja z 1992 r.
28 kwietnia 1992 r. po udanym referendum zatwierdzono nową konstytucję.

Ważnym jej elementem są kwestie związane z polityką edukacyjną w kraju oraz
lepsze rozwiązania w systemie kształcenia i przygotowania społeczeństwa do
funkcjonowania w obecnym globalnym świecie. Paragraf 25 wyraźnie określa
zasady funkcjonowania edukacji5.

Każdy obywatel ma prawo do odpowiedniej edukacji oraz równe szanse
w dostępie do środków umożliwiających osiągnięcie tego celu:

• Wykształcenie podstawowe powinno być ogólnie dostępne, obowiązko-
we i bezpłatne dla wszystkich.

• Wykształcenie średnie o profilach: humanistycznym, technicznym czy
zawodowym powinno być ogólnie dostępne. Rząd powinien stworzyć
sieć szkół i wyposażyć je w potrzebne pomoce naukowe, aby osiągnąć
dobry poziom kształcenia i przygotowania do życia.

• Studia wyższe powinny być dostępne dla wszystkich obywateli, tak aby
zdolni studenci mieli szanse na dobre przygotowanie do funkcjonowania
w globalnym społeczeństwie. Zaleca się stopniowe obniżanie kosztów
edukacji z myślą o ewentualnych bezpłatnych studiach wyższych. 

• Powinny być w dalszym ciągu prowadzone programy uczenia sztuki pi-
sania i czytania dla ludzi dorosłych.

Konstytucja stworzyła też możliwości dla obywateli mających odpowiednie
środki finansowe, by mogli otwierać szkoły prywatne, których funkcjonowanie
powinno być zgodne z istniejącymi wymogami edukacyjnymi i prawnymi6.

Polityka edukacyjna Ghany w kontekście ustaleń prawnych

4 Ibidem, s. 11.
5 The Constitution of the Republic of Ghana, 1992, Government Printer, Assembly Press,

Accra 1998, s. 27.
6 Ibidem, s. 27.



160

Paragraf 38 tejże konstytucji stwierdza, że rząd jest odpowiedzialny za
wprowadzenie w życie polityki edukacyjnej w całym kraju. Od jej skuteczności
zależy pomyślny rozwój społeczeństwa i państwa. 

Rząd jest zobowiązany do zagwarantowania odpowiednich środków finan-
sowych, aby we wszystkich regionach kraju można było stworzyć dobre warun-
ki dla ogólnodostępnej i odpowiedniej edukacji.

Zadaniem rządu jest zapewnienie środków materialnych potrzebnych do re-
alizacji nakreślonego programu edukacyjnego, aby stworzyć system szkół śred-
nich i wyższych, umożliwiając wielu młodym ludziom zdobycie właściwego wy-
kształcenia i przygotowania do funkcjonowania we współczesnym świecie,
a także wprowadzić w życie programy kształcenia analfabetów, otwierać nowe
szkoły doskonalenia zawodowego, umożliwić osobom niepełnosprawnym re-
habilitację oraz pomóc im w przystosowaniu do życia7.

Polityka edukacyjna rządu

Od początku edukacja formalna w Ghanie była uważana za służbę w rękach
różnych denominacji wyznaniowych i religijnych. Wszystkie one dążyły do suk-
cesywnego rozwoju edukacji i wykorzystania jej w służbie danego wyznania.
Wielki propagator edukacji Elias Schrenk stwierdził: „Gdybym miał naród po-
siadający formalną edukację, ludzi umiejących czytać i pisać, moja praca mi-
syjna byłaby bardziej owocna i skuteczna. Jestem przekonany, że otwieranie
szkół jest naszym obowiązkiem. Mam bardzo negatywną opinię o chrześcija-
nach, którzy nie potrafią czytać Biblii. Najmniejsza szkoła założona przez mi-
sjonarza buduje relację z całą społecznością dorosłych”8.

Organizacje wyznaniowe, jednostki edukacyjne i ich zadania
Od czasu powstania edukacji formalnej grupy wyznaniowe różnych religii

odegrały wielką rolę w otwieraniu szkół oraz w utrzymaniu na dobrym pozio-
mie już istniejących jako ważnych ośrodków ewangelizacji.

W celu sprawnego administrowania szkołami każda z poszczególnych de-
nominacji mianowała generalnego administratora, który był oficjalnie uznany
przez władze lokalne i oświatowe. Do pomocy miał zarządców lokalnych i in-
spektorów, których zadaniem było nadzorowanie stanu budynków szkolnych
i wyposażenia, dokumentacji, pracy i płac nauczycieli oraz troska o właściwą
dyscyplinę9.

Kazimierz Gergont

7 Ibidem, s. 40.
8 W.H. Debrunner, A History of Christianity in Ghana, Waterville Publishing Press, Accra

1967, s. 145.
9 H.O.A. McWilliam, M. A. Kwamena-Poh, op. cit., s. 64.
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W 1951 r. rząd kolonialny wprowadził nowy plan rozwoju szkolnictwa. Scen-
tralizowano cały system edukacji i przejęto kontrolę nad szkołami wyznaniowy-
mi. Spotkało się to z niezadowoleniem oraz protestem wielu środowisk, co do-
prowadziło do udzielenia zezwolenia na ponowną działalność szkół wyznanio-
wych – tym razem jednak pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Edukacji. Tylko szko-
ły, które były oficjalnie zarejestrowane, otrzymywały pomoc finansową rządu10.

W 1961 r. wprowadzono w życie nowy „akt edukacyjny”11, na podstawie które-
go rząd poprzez Ministerstwo Edukacji przejął kontrolę nad szkołami i upaństwo-
wił je. W punkcie 22 tego dokumentu omówiono sprawy edukacji religijnej oraz
wolności wyznania. Zgodnie z tym „aktem” uczniowi nie powinno się odmawiać
przyjęcia do szkoły tylko dlatego, że nie należał do tej samej religii, rasy czy nie
używał takiego samego języka. W dokumencie stwierdzono, że nie można prze-
prowadzać egzaminów wstępnych lub rozmów religijnych jako warunku przyjmo-
wania do szkoły, podkreślono również, że uczeń ma swobodę wyboru nauki reli-
gii i sam decyduje o tym, czy chce brać udział w szkolnych nabożeństwach. 

Związki wyznaniowe posiadające szkoły mogły wprawdzie prowadzić edu-
kację religijną, ale tylko za zgodą rodziców zainteresowanych uczniów. Przyj-
mowanie do tego typu szkół miało się odbywać na podstawie wolnego wyboru,
a nie na podstawie przynależności wyznaniowej. W celu zabezpieczenia szkół
średnich i kolegiów przed zbyt dużym wpływem Kościołów, stworzono przy
nich komisje, które pomagały w administrowaniu daną instytucją12.

Wprowadzenie w życie „aktu edukacyjnego” wywołało sprzeciw władz ko-
ścielnych. Biskup K. Amisah wystosował list protestacyjny do władz oświato-
wych. Domagał się w nim odwołania niektórych postanowień zawartych w „ak-
cie edukacyjnym”, zwłaszcza dotyczących komisji zarządzających, oraz więk-
szej swobody dla Kościoła w sprawach nauczania religii i egzekwowania więk-
szej dyscypliny w szkołach katolickich13. 

Reforma oświaty z 1987 r. potwierdziła fakt, że należyte funkcjonowanie edu-
kacji wymaga współpracy rządu z Kościołami i przedstawicielami poszczególnych
wyznań. Rząd ponownie dostrzegł konieczność współdziałania wyznaniowych
jednostek edukacyjnych i zatwierdził nowe warunki współpracy z nimi. Zgodnie
z ustaleniami tej reformy, wyznaniowe jednostki edukacyjne nadal powinny zarzą-
dzać szkołami, które należą do poszczególnych Kościołów lub innych religii. Po-
winny odgrywać ważną rolę w propagowaniu edukacji religijnej wśród młodych
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10 Gold Coast, Accelerated Development Plan for Education, Government Printer, Accra 1951.
11 Ghana, Education Act 1961, Ministry of Education.
12 H.O.A. McWilliam, M.A. Kwamena-Poh, op. cit., s. 62.
13 Archbishop John Kwodzo Amisah, Located Writing Compiled for Publication by His Gra-

ce the Most Rev. Peter Appiah Turkson, Published in 1996, Pedacons P.O.Box 497, Teshie–Nun-
gua, s. 279–292.
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czy to poprzez nauczanie religii w szkołach, czy też przez organizowanie pozalek-
cyjnych programów religijnych, jak również współpracować z Ministerstwem
Edukacji w sprawach poprawnego funkcjonowania edukacji w kraju.

Na pewnym etapie pojawiły się jednak nieporozumienia we współpracy po-
między poszczególnymi jednostkami wyznaniowymi a dyrektorami wydziałów
oświaty. W celu ich wyjaśnienia minister edukacji wydał dokument (18 paź-
dziernika 1999 r.)14, w którym wyraźnie określił stanowisko rządu:

• Nadal powinien być utrzymany system administrowania szkołami wy-
znaniowymi.

• Generalni i regionalni menedżerowie tych jednostek edukacyjnych powin-
ni być zapraszani do udziału w kursach, spotkaniach, seminariach orga-
nizowanych dla nauczycieli i inspektorów wydziałów oświaty w kraju.

• Regionalni menedżerowie mają prawo rekomendowania do władz oświa-
towych nauczycieli, którzy pracują pod ich pieczą.

• Po dokonaniu rekomendacji regionalni menedżerowie powinni powiado-
mić o tym fakcie swojego generalnego menedżera. 

• Menedżerowie regionalni powinni włączać się w promowanie bezpłatnej,
obowiązkowej i powszechnej edukacji podstawowej. Odpowiedzialni są
oni za zatrudnianie nauczycieli w podlegających ich szkołach oraz egze-
kwowanie dyscypliny tak wśród nauczycieli, jak i uczniów. Przeniesienie
nauczyciela ze szkoły misyjnej do szkoły publicznej powinno się odbyć
po konsultacji zainteresowanych stron.

• Szkoły wyznaniowe nie powinny być dyskryminowane przy podziale
sprzętu, podręczników szkolnych, pomocy naukowych czy środków fi-
nansowych przeznaczonych przez rząd dla wszystkich szkół bez wyjąt-
ku.

• W istniejącym lokalnym systemie oświaty wynagrodzenie dla nauczy-
cieli i personelu administracji szkolnej powinno być wypłacane przez
państwowe urzędy oświatowe; zaleca się jednak, aby kopie list płac by-
ły dostarczane do menedżerów wyznaniowych jednostek edukacyjnych.

• Menedżerowie wyznaniowych jednostek edukacyjnych powinni praco-
wać pod ogólnym nadzorem ministra edukacji narodowej na zasadach
partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności za edukację w kraju15.

Kazimierz Gergont

14 Meeting of the Challenges of Education in the Twenty First Century, Report of the Presi-
dent’s Committee on Review of Education Reforms in Ghana, October 2002, Legon–Accra 2002, s. 250.

15 The Right of Educational Units to Manager and Supervise Educational Institution Esta-
blished and Developed by their Respective Religious Bodies in Partnership with the Government,
Ministry of Education, Accra 1999, s. 1–10.
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Nowe curriculum edukacyjne
Konstytucja z 1992 r. pozwoliła stworzyć program edukacji i rozwoju kraju

na następne lata. Zaplanowano, że społeczeństwo Ghany stanie się średnio za-
możne16. Powstała nowa filozofia edukacji proponująca drogę do intelektual-
nie i duchowo wyważonej formacji ucznia, który otrzyma odpowiednią wiedzę
i system wartościowania niezbędny do spełnienia się oraz odnalezienia się
w obecnej społeczno-ekonomicznej i politycznej sytuacji kraju. Do współpracy
w tym dziele odnowy edukacji zostali zaproszeni wszyscy, a w szczególności
przedstawiciele różnych Kościołów oraz osoby prywatne. Ta nowa filozofia
myślenia o edukacji wymagała opracowania nowego curriculum, które bazo-
wałoby na następujących zasadach17:

• W systemie kształcenia powinno znaleźć się miejsce na edukację religij-
ną. Należy przybliżać uczniom wiedzę o Bogu, wpajać umiłowanie bo-
skich wartości.

• Wartości moralne i kształtowanie dobrego charakteru należą do podstawo-
wych zadań nowego systemu edukacji. Przewidziany system powinien wpa-
jać uczniom takie wartości, jak: uczciwość, odwaga, pokora, sprawiedliwość,
szacunek dla drugiej osoby, umiłowanie pokoju i tolerancja. Wartość obywa-
teli w dużym stopniu zależy od jakości edukacji oferowanej społeczeństwu.
Proponuje się znalezienie odpowiednich środków finansowych, aby zapew-
nić wysoki poziom kształcenia od podstawowego do uniwersyteckiego.

• Ważne jest, aby nowy system oświaty rozbudzał poczucie patriotyzmu,
umiłowanie ojczyzny, aby młodzi ludzie poznawali prawa i obowiązki
obywatelskie i poczuli się odpowiedzialni za losy ojczyzny.

• Obecna edukacja w Ghanie jest zależna od struktur globalnych świata. Trze-
ba włączyć ją w życie, co pomoże studentom poznać zasady funkcjonowa-
nia współczesnego świata jako globalnej wioski. Należy wpajać szacunek dla
własnego kraju i dziedzictwa kulturowego, ale także umożliwiać szersze
spojrzenie na ludzi z innych stron świata oraz kultur. Uczeń powinien nau-
czyć się patrzeć poza granice swojej ojczyzny, powinien poznawać struktury
organizacji międzynarodowych, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych
czy Organizacji Jedności Afrykańskiej (obecnie Unii Afrykańskiej)18.

• System edukacyjny pomaga poszczególnym uczniom w kształtowaniu
pozytywnego myślenia oraz uczy rozwiązywania codziennych proble-
mów, jakie przynosi życie. Szkoły przygotowują młode pokolenie do
funkcjonowania we współczesnym świecie zdominowanym przez eko-
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16 http//www.ghana.edu.gh/present/index.htm1 [pobrano 12.11.2003]. 
17 Meeting the Challenges of Education…, op. cit., s. 12. 
18 Ibidem, s. 13.
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nomię, biznes czy wielkie technologie, toteż ważnym elementem eduka-
cji jest stwarzanie każdemu uczniowi możliwości rozwijania swoich ta-
lentów.

• Ghana jest krajem wielojęzycznym. Ta wielojęzyczność jest podstawą
funkcjonowania każdego systemu kształcenia. W szkołach zwraca się
szczególną uwagę na naukę języków obcych. W nauczaniu ukazuje się
wartości kulturowe własnego kraju oraz uczula się młodych ludzi na po-
szanowanie wartości innych kultur19.

• Obecnie na świecie, również w Ghanie, obserwuje się zjawisko degrada-
cji środowiska. Jest to poważny problem współczesnego świata. Szkoła
ma zatem za zadanie zapoznawać uczniów z problemem niszczenia śro-
dowiska oraz uczyć właściwych metod jego ochrony.

• Ghana znajduje się w okresie transformacji społecznej, szybkiego rozwo-
ju gospodarczego, wprowadzania nowych technologii, z czym łączy się
zapotrzebowanie na ludzi z wykształceniem technicznym. W obecnym
systemie kształcenia duży nacisk kładzie się na naukę przedmiotów ścis-
łych oraz na zapoznawanie młodzieży studiującej na kierunkach tech-
nicznych z nowymi technologiami przemysłowymi20.

Finansowanie edukacji

Finansowanie edukacji jest rozważane wieloaspektowo. Po pierwsze – jako
gromadzenie i dystrybuowanie środków finansowych na rozwój infrastruktury
niezbędnej do propagowania edukacji, zakup pomocy naukowych, podręczni-
ków i wielu innych materiałów potrzebnych w procesie nauczania. Po drugie –
jako finansowanie przygotowania właściwej kadry nauczycieli, ich wynagrodze-
nia oraz podnoszenia kwalifikacji. Posiadanie wystarczających środków finan-
sowych na ten cel jest bardzo ważnym elementem, aby edukacja była coraz tań-
sza i bardziej dostępna. Polityka rządu jest gwarantem utrzymania właściwego
poziomu edukacji. Rozwój człowieka wymaga dużych nakładów finansowych,
ale jest to ważne i konieczne przedsięwzięcie mające wpływ na rozwój i przy-
szłość całego społeczeństwa21.

Od 1957 r., czyli od czasu odzyskania przez Ghanę niepodległości, rząd
przejął w pełni odpowiedzialność za propagowanie i finansowanie edukacji
w kraju. Konstytucja Ghany (z 1992 r.) nałożyła na rząd dodatkowe zobowią-
zania finansowe wynikające z wprowadzania bezpłatnej, obowiązkowej eduka-
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19 Ibidem, s. 14.
20 Ibidem, s. 15.
21 Financing of Education: Challenges of Budget Implementation, Ministry of Education,

Accra 2001.
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cji na poziomie szkoły podstawowej dla wszystkich obywateli oraz stopniowe-
go wprowadzania bezpłatnej edukacji na poziomie szkół średnich. Wydatki na
edukację ciągle rosną. Od 1997 r. stanowią one ok. 35% rocznego budżetu kra-
ju. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji, wysoki koszt funkcjonowania eduka-
cji nie może być powodem, aby przesuwać związane z nią plany na dalszy
okres. Należy zrobić wszystko, aby pozyskać potrzebne środki od różnych
agencji i sponsorów22.

Kształcenie nauczycieli

Poziom wykształcenia obywateli zależy od oferowanej edukacji, a to ma
bezpośredni związek z przygotowaniem do pracy nauczycieli. Dlatego tworze-
nie profesjonalnej kadry nauczycielskiej należy do istotnych zadań agencji rzą-
dowych i społecznych.

Obecnie istnieje w Ghanie jeden program przygotowujący nowych nauczy-
cieli. Jest to 3-letni program dla absolwentów szkół średnich mających świa-
dectwo maturalne. Studenci przez pierwsze dwa lata przebywają na terenie ko-
legium nauczycielskiego, gdzie na zajęciach teoretycznych uczą się metodolo-
gii i zasad pedagogiki. Trzeci rok studiów przeznaczają na zajęcia praktyczne
w szkołach, do których zostają skierowani, po czym składają egzamin końcowy
kwalifikujący ich do pracy w szkole. 

Opracowano także curriculum kształcenia nauczycieli, które jest przystoso-
wane do potrzeb i wymogów kraju. Ma ono na celu pomagać nauczycielom
w zdobywaniu koniecznej wiedzy w zakresie danego przedmiotu oraz poznaniu
metodyki i pedagogiki23. 

Obecnie w Ghanie funkcjonuje 38 kolegiów nauczycielskich w systemie szkół
publicznych i 4 prywatne oraz uniwersytety w Cape Coast i Winneba, które
nadal są głównymi ośrodkami kształcenia nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów
zawodowych.

Zakończenie

Omawiając rolę rządu w promowaniu edukacji, warto przytoczyć niektóre da-
ne statystyczne. Z ostatniego spisu ludności w Ghanie, przeprowadzonego w 2002 r.,
wynikało, że 45,9% społeczeństwa (11 105 230 osób) to analfabeci. Większość
z nich to ludzie starsi i często pochodzący z małych miejscowości i wiosek. Licz-
ba osób uczęszczających do różnego typu szkół wynosiła 4 933 331, w tym:
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22 Ibidem.
23 Meeting the Challenges of Education…, op. cit., s. 93–94. 
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przedszkolaki 680 076 (13,8%),
uczniowie szkół podstawowych 2 677 785 (54,3%), 
uczniowie gimnazjów 813 373 (54,3%), 
uczniowie liceów 407 015   (8,3%),  
uczniowie szkół technicznych i zawodowych  100 328   (2,0%),  
uczniowie szkół rolniczych i pielęgniarskich  81 495   (1,7%),   
studenci        173 259   (3,5%).

Summary

Educational policy in Ghana in the context of legislative 
arrangements

Education in Ghana in context of legal system concerns the right for all
young citizens to equal opportunities and facilities of education, and also the
understanding that every person is entitled to enjoy, practice, profess, maintain
and promote any culture, language, traditions and religion. Ghana is a country
with many religious denominations and this religious pluralism may create
among the pupils in schools very unhealthy competition and proselytism. In
order to help to solve this problem Government arranged a legal system. The
Constitution (1969, 1979, 2002) and different laws and regulations protect the
rights of all the pupils. Financing of education may be viewed as the provision
of money and physical inputs such as school buildings, textbooks, teaching and
learning materials, and in-service training for education personnel in order to
ensure a proper functioning of the education sector. The Ministry of Education
looks closely at the policy governing the funding of education. Teachers education
in Ghana is the type of education and training given to, and acquired by an
individual to make him or her academically and professionally proficient and
competent as a teacher. It is well known that the quality of human capital of
any nation depends upon the quality of education it offers, and the quality of
education given is also determined by the quality of teachers who teach. It is,
therefore, necessary that the standard of teachers be kept abreast with current
expansion in knowledge due to rapid technological advancement.

Kazimierz Gergont
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Czy obszary chronione są naprawdę 
chronione? Stan środowiska 
w afrykańskich parkach narodowych
i rezerwatach na początku XXI wieku1

Zasoby przyrodnicze obszarów chronionych mogą być użytkowane przez
człowieka w rozmaity sposób. Z definicji parku narodowego i rezerwatu wyni-
ka, że dopuszcza się jedynie bardzo ograniczone wykorzystywanie zasobów
środowiska na tych obszarach, głównie w celach rekreacyjnych, naukowych
i turystycznych. W raporcie Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) z 1998 r.
podkreślono jednak2, że obiekty przyrodnicze wpisane na listę UNESCO3 są
poddawane silnej presji ze strony człowieka. 

Zasoby obszarów chronionych mogą zostać zubożone na wiele sposobów4:
• Ubytek indywidualnych komponentów obszaru chronionego bez naru-

szenia struktury całego ekosystemu, np. zbieractwo określonych gatun-
ków roślin, polowanie na wybrane gatunki zwierząt. To najprawdopo-
dobniej najczęstszy sposób niszczenia obszarów chronionych w Afryce.
Zazwyczaj działania takie są kontynuacją tradycyjnych sposobów użyt-
kowania zasobów przez lokalną społeczność i mogą się stać nawet czę-
ścią planu zagospodarowania rezerwatu. 

1 Artykuł zawiera fragmenty przygotowanej przez autorkę pracy doktorskiej nt. uwarunkowań
ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych Afryki.

2 J. Thorsell, T. Sigaty, Human Use of World Heritage Natural Sites. A Global Overview.
A Contribution to the Global Theme Study of World Heritage Natural Sites, Natural Heritage
Program, IUCN, Gland 2002, s. 6–7.

3 Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości jest dostępna na
wielu stronach internetowych, np. www.swiatpodrozy.pl/a.php?id=948.

4 C. Carey, N. Dudley, S. Stolton, Squandering Paradise? The Importance and Vulnerabili-
ty of the World’s Protected Areas, WWF-World Wide Fund for Nature International, Gland 2002,
s. 18–21.



168

• Naruszenie trwałości ekosystemu, np. przez długotrwałe zanieczyszcze-
nie powietrza, stałe kłusownictwo, rolnicze użytkowanie ziemi. To na-
stępny etap degradacji będący w wielu wypadkach bardziej intensywną
formą selektywnego ubytku pojedynczych elementów.

• Całkowita przemiana charakteru ekosystemu i jego degradacja, np. przez
całkowite wylesienie, osadnictwo, górnictwo. To najrzadziej spotykana
forma zagrożenia w obrębie obszarów chronionych. Na ogół następuje
wtedy, gdy instytucje państwa postanawiają „poświęcić” dany obszar
chroniony. Zupełna degradacja może nastąpić także z powodów natural-
nych, np. katastrofy naturalnej.

• Izolacja obszaru na skutek przekształcenia ziem go otaczających. Nawet
jeśli na takim obszarze chroni się występujące na nim gatunki zwierząt
i roślin, to jednak żyjące tam grupy osobników mogą zostać odcięte od
innych populacji. Jeśli obszar jest zbyt mały, to może nie być w stanie
utrzymać specyficznych warunków (np. mikroklimatu) koniecznych dla
przetrwania gatunków chronionych. 

Wśród 31 obszarów chronionych w Afryce wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO5 jest wiele ta-
kich parków i rezerwatów, które doświadczają obecnie różnych form degrada-
cji. Na niektóre sposoby użytkowania obszarów chronionych pozwala się pod
warunkiem, że nie zmniejszają one zasobów, z powodu których park lub rezer-
wat został wpisany na listę UNESCO. Im biedniejsze są społeczności lokalne,
tym większa jest ich bezpośrednia zależność od zasobów środowiska: produk-
tów żywnościowych, drewna opałowego, paszy dla zwierząt. 

W tabeli 1 podano główne sposoby wykorzystania zasobów obszarów chro-
nionych Afryce.

Na 18 spośród wspomnianych 31 obszarów chronionych zanotowano upra-
wy roślin; są one legalne tylko wtedy, gdy zajmują się tym osoby mieszkające
na terenach chronionych. 

Na 17 obszarach zanotowano polowania na potrzeby własne (subsistence
hunting) – te najczęściej są nielegalne. Wyjątek stanowią te przypadki, gdy lo-
kalne społeczności polują przy użyciu tradycyjnych metod. Obszary chronione
często powstają na terenach, gdzie polowanie było tradycyjnym i głównym
sposobem pozyskiwania zasobów. Jednak w sytuacjach, gdy społeczności lo-
kalne są ubogie lub gdy wartość mięsa dzikich zwierząt jest wysoka, intensyw-
ność pozyskiwania zwierząt z obszaru chronionego może doprowadzić do cał-

Anna Dudek

5 W analizie uwzględniono te obiekty, które wpisano na listę UNESCO do końca grudnia
2004 r. Zrezygnowano z analizy dwóch obszarów chronionych: atolu Aldabra i rezerwatu
Vallée de Mai na Seszelach.
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kowitego wybicia populacji6. Sam fakt, że na obszarze chronionym poluje się
na zwierzęta, nie musi od razu stanowić zagrożenia. Tradycyjne sposoby polo-
wań, prowadzone w racjonalny sposób, mogą iść w parze z ochroną przyrody
i nie doprowadzać do zmniejszania zasobów zwierzęcych. Do nadmiernego
wybicia zwierząt dochodzi wtedy, gdy polowanie jest prowadzone w sposób ko-
mercyjny (commercial hunting), a zwłaszcza wówczas, gdy na rynkach zewnę-
trznych popyt na dziczyznę przewyższa podaż7. 

TTaabbeellaa  11..  SSppoossoobbyy  uużżyyttkkoowwaanniiaa  zzaassoobbóóww  pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh  nnaa  oobbsszzaarraacchh
cchhrroonniioonnyycchh  ww AAffrryyccee

RRooddzzaajj  ddzziiaałłaallnnoośśccii          OObbsszzaarryy    cchhrroonniioonnee
lliicczzbbaa                                                            nnaazzwwyy  oobbsszzaarróóww

oobbsszzaarróóww
Uprawa roślin 18 Aïr and Ténéré, Comoé, Greater St. Lucia, Kahuzi-Biega, 

Lake Malawi, Monovo-Gounda St. Floris, Mosi-Oa-Tu-
nya/Victoria Falls, Mount Kenya, Mount Nimba, Ngoron-
goro, Niokolo Koba, Okapi, Salonga, Simien, Taï, Tsingy
de Bemaraha, Virunga, „W”

Polowanie na 17 Aïr and Ténéré, Banc d’Arguin, Comoé, Dja, Garamba,
potrzeby własne Kahuzi-Biega, Monovo-Gounda St. Floris, Mount Kenya,

Mount Nimba, Niokolo Koba, Okapi, Ruwenzori Moun-
tains, Salonga, Taï, Tsingy de Bemaraha, Virunga, „W”

Wypas zwierząt 15 Aïr and Ténéré, Comoé, Djoudj, Ichkeul, Lake Turkana,
gospodarskich Monovo-Gounda St. Floris, Mosi-Oa-Tunya/Victoria

Falls, Mount Kenya, Mount Nimba, Ngorongoro, Nioko-
lo Koba, Simien, Tsingy de Bemaraha, Virunga, „W”

Pozyskiwanie drewna 15 Ichkeul, Kahuzi-Biega, Lake Malawi, Monovo-Gounda
opałowego St. Floris, Mount Kenya, Mount Nimba, Ngorongoro,

Niokolo Koba, Okapi, Ruwenzori Mountains, Salonga,
Simien, Taï, Tsingy de Bemaraha, Virunga

Zbieranie określonych 14 Bwindi Impenetrable, Dja, Djoudj, Greater St. Lucia, Ich-
produktów, np. roślin keul, Kahuzi-Biega, Lake Turkana, Mount Nimba, Ngo-
leczniczych, miodu, rongoro, Okapi, Ruwenzori Mountains, Salonga, Simien, 
traw Virunga
Osadnictwo 12 Aïr and Ténéré, Banc d’Arguin, Dja, Greater St. Lucia We-

tland, Ichkeul, Kahuzi-Biega, Lake Turkana, Ngorongoro, 
Okapi, Salonga, Simien, Virunga

Polowanie komercyjne 10 Banc d’Arguin, Dja, Garamba, Mana Pools-Sapi-Chewo-
re, Monovo-Gounda St. Floris, Okapi, Salonga, Selous,
Taï, Virunga

Wydobycie surowców 6 Kahuzi-Biega, Monovo-Gounda St. Floris, Mount Nim-
mineralnych ba, Okapi, Taï, Virunga

Źródło: Opracowanie własne.

Czy obszary chronione są naprawdę chronione?…

6 C. Carey, N. Dudley, S. Stolton, op. cit., s. 51–65. 
7 Ibidem.
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Christie Carey, Nigel Dudley i Sue Stolton wyróżniają następujące rodzaje
polowań prowadzonych na obszarach chronionych8: 

• polowanie w celu zaspokojenia własnych potrzeb, zwykle za pomocą tra-
dycyjnej broni i pułapek, choć ostatnio również przy użyciu broni auto-
matycznej, 

• polowanie w celu sprzedaży mięsa na lokalnym lub krajowym rynku, tzw.
bushmeat trade9, 

• polowanie w celu zdobycia skór, futer, kłów, poroża,
• polowanie w celu zdobycia części zwierząt używanych w medycynie tra-

dycyjnej, np. rogu nosorożca,
• polowanie sportowe w celu zdobycia trofeum,
• polowanie z powodów kulturowych lub w celu ochrony zwierząt gospo-

darskich przed atakami drapieżników,
• polowanie w celu zdobycia zwierząt żywych, np. do ogrodów zoologicz-

nych, dla prywatnych kolekcjonerów. 

Niektórzy uważają, że jedynym sposobem na zachowanie populacji zwierzę-
cych na terenach chronionych jest całkowite zaprzestanie polowań10. W wielu
jednak przypadkach egzekwowanie zakazu pozyskiwania zwierząt okazuje się
niezwykle trudne i kosztowne. Pojawiają się przeszkody instytucjonalne i te
o podłożu etycznym11. Trudno bowiem zakazać polowań społecznościom,
które od wieków korzystają z tych tradycyjnych metod pozyskiwania mięsa. In-
ni badacze i politycy uważają, że aby skutecznie chronić zasoby zwierzęce, na-
leży przede wszystkim dążyć do zmniejszenia ubóstwa i poprawy warunków ży-
cia: wyżywienia, opieki zdrowotnej, edukacji12. Dopuszczają nawet handel pro-
duktami zwierzęcymi w ograniczonym zakresie w celu zwiększenia dochodów
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8 Ibidem.
9 W Afryce popyt na mięso dzikich zwierząt jest coraz wiekszy. Dziczyzna – będąca źródłem

białka zwierzęcego – jest tradycyjnym pożywieniem ludzi zamieszkujących tereny wiejskie, ale
obecnie mieszkająca w miastach klasa średnia jest gotowa zapłacić dużo więcej za mięso dzikich
zwierząt niż za mięso zwierząt udomowionych. Wzrasta zatem popyt na dziczyznę. Wielu kon-
serwatorów przyrody uważa, że w tej sytuacji największym zagrożeniem dla obszarów chronio-
nych w Afryce jest właśnie zabijanie dzikich zwierząt w celu sprzedaży ich mięsa.

10 M. Peterson, Developing a „State of the Park” Program to Assess Natural and Cultural
Resource Conditions in U.S. National Parks, 2003, cyt. za: J.G. Robinson, E.L. Bennett, Having
your wildlife and eating it too: an analysis of hunting sustainability across tropical ecosystems,
„Animal Conservation” 2004, nr 7, s. 397.

11 N.S. Adams, T.O. McShane, The Myth of Wild Africa: Conservation Without Illusion,
W.W. Norton, New York 1992, za: J.G. Robinson, E.L. Bennett, op. cit., s. 397.

12 K. Brandon, M. Wells, People and Parks: Linking Protected Management with Local Com-
munities, The World Bank, Washington 1992, za: J.G. Robinson, E.L. Bennett, op. cit., s. 397.
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ludności wiejskiej13. Ten sposób rozwiązania tego problemu ma jednak licz-
nych przeciwników, którzy twierdzą, że doprowadza on do nadmiernej eksplo-
atacji zasobów zwierzęcych14.

Na 15 analizowanych obszarach zanotowano wypas zwierząt gospodar-
skich. Najczęściej jest to działalność prowadzona legalnie.

Innym rodzajem wykorzystania zasobów chronionych jest pozyskiwanie
drewna. Zanotowano go na 15 badanych obszarach. W społecznościach wiej-
skich krajów rozwijających się drewno jest podstawowym opałem. Mimo iż po-
zyskiwanie drewna na opał należy do częstych sposobów wykorzystania zaso-
bów przyrodniczych obszarów chronionych, to jego rola w procesach wylesia-
nia jest daleko mniejsza od pozyskiwania nowych gruntów dla rolnictwa.

Na 14 obszarach zanotowano zbieractwo określonych produktów. Działal-
ność ta przybiera formy zarówno legalne, jak i nielegalne. Często udzieleniem
zgody na zbieractwo kompensuje się wysiedlenie ludności z wnętrza obszaru
chronionego lub wynagradza się społeczności lokalne za zaprzestanie kłusow-
nictwa na takim terenie.

Na 12 obszarach chronionych mieszkają ludzie, przy czym niekiedy niele-
galnie (w przypadku Dja, Kahuzi-Biega, Virunga). Często są to militarne gru-
py rebelianckie.

Na 10 obszarach prowadzone są komercyjne polowania, przy czy jedynie
w przypadku dwóch z nich – Sapi-Chewore oraz Selous – jest to działalność le-
galna (polowania prowadzone przez turystów).

Na 6 obszarach chronionych wydobywa się surowce mineralne. Górnictwo
jest jednym z najbardziej widocznych sposobów użytkowania zasobów. Ponie-
waż kopalnie można łatwo wykryć za pomocą zdjęć lotniczych, teoretycznie
pojawiają się wyłącznie na tych obszarach, które są bardzo słabo ochraniane.
Jednocześnie górnictwo przynosi ogromne zyski, które sprawiają, że ochrona
przyrody – zarówno dla rządów, jak i dla społeczności lokalnych – zaczyna
mieć drugorzędne znaczenie15. W parku Kahuzi-Biega wydobywa się koltan
i złoto, w parku Monovo-Gounda St. Floris – diamenty, w transgranicznym
Mount Nimba – rudy żelaza, złoto i diamenty, w rezerwacie Okapi – diamenty
i złoto, a w parku Taï i Virunga – zloto. Wydobycie diamentów ma bardzo ne-
gatywny wpływ na zasoby przyrodnicze. W sposób bezpośredni przyczynia się
do niszczenia naturalnych siedlisk zwierząt wzdłuż cieków wodnych oraz za-

Czy obszary chronione są naprawdę chronione?…

13 Biodiversity in Development Project, 2001, Davies, 2002, Department for International
Development, 2002, za: J.G. Robinson, E.L. Bennett, op. cit., s. 397. 

14 J.G. Robinson, K.H. Redford, Jack of All Trades, Master of None: Inherent Contradic-
tions in ICD Approaches, [w:] Getting Biodiversity Projects to Work: Towards More Effective
Conservation and Development, red. T.O. McShane, M.P. Wells, Columbia University Press,
New York 2004, za: J.G. Robinson, E.L. Bennett, op. cit., s. 397.

15 C. Carey, N. Dudley, S. Stolton, op. cit., s. 51–65.
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nieczyszcza ich wody. Ludzie pracujący w kopalniach osiedlają się nielegalnie
w ich pobliżu, zajmują się kłusownictwem, wycinają lub wypalają las, aby uzy-
skać poletka do uprawy roślin16.

Ocena skuteczności ochrony przyrody na obszarach chronionych, a także
śledzenie zmian w czasie w tym zakresie są bardzo trudne przede wszystkim ze
względu na brak danych świadczących o stanie środowiska. 

Najszerzej zakrojone badania „efektywności” obszarów chronionych prze-
prowadził zespół naukowców pod kierownictwem Aarona Brunera17. Bruner
ustalił intensywność wylesiania, kłusownictwa, wypasania zwierząt, liczbę po-
żarów na danym obszarze chronionym i porównywał te dane z takimi samymi
wskaźnikami dla terenów położonych w sąsiedztwie. Według niego w większo-
ści parków lub rezerwatów w strefie międzyzwrotnikowej efektywnie chroniono
zasoby przyrodnicze. Wnioski z badań przeprowadzonych przez Brunera spo-
tkały się z licznymi zarzutami, m.in. z takim, że ochrona przyrody parków
przed degradacją przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego na tere-
nach sąsiadujących z nimi. Negatywnie została też oceniona metoda wyzna-
czenia strefy sąsiadującej z obszarem chronionym – 10 km od jego granicy.
Niektórzy uważali, że aby móc zbadać efektywność ochrony w parku, należa-
łoby wziąć pod uwagę strefę znacznie szerszą, aby uniknąć porównań z obsza-
rem o nadmiernej koncentracji ludności przy granicy i co za tym idzie – bar-
dziej zdegradowanym18. Według krytyków porównywanie dwóch stref – parku
i terenów sąsiadujących z nim – musiało przynieść takie wyniki, ponieważ ob-
szary chronione już zazwyczaj w momencie ich wyznaczania były terenami
o lepszym stanie środowiska niż inne. Także sposób pozyskiwania danych
uznano za niewłaściwy. Badania Brunera były oparte na kwestionariuszach wy-
pełnianych przede wszystkim przez personel parków i lokalnych działaczy
ochrony przyrody, którym prawdopodobnie zależało na wykazaniu celowości
istnienia parku19. 

Przeprowadzenie całkowitej inwentaryzacji ekosystemów na obszarach chro-
nionych jest zadaniem nierealnym przede wszystkim ze względu na brak po-
trzebnych danych. W niniejszym artykule dokonano więc jedynie analizy liczeb-
ności populacji zwierząt żyjących na terenach parków, zwłaszcza tych gatunków,
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16 A. Sherbinin, M. Freudenberger, Migration to protected areas and buffer zones: can we
stem the tide?, „Parks” 1998, vol. 8, nr 1, s. 42–43.

17 A.G. Bruner, R.E. Gullison, R.E. Rice, G.A.B. da Fonseca, Effectiveness of Parks in Pro-
tecting Tropical Biodiversity, „Science” 2001, nr 291, s. 125, http://www.sciencemag.
org/cgi/content/full/291/5501/125?ck=nck. 

18 S. Bhagwat, N. Brown, T. Evans, S. Jennings, P. Savill, Oxford Forestry Institute, Univer-
sity of Oxford, M. Stern, Yale School of Forestry and Environmental Studies; Parks and Factors
in Their Success, http://www.sciencemag.org. 

19 Ibidem.
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dla ochrony których obszary chronione zostały utworzone. Wybór ten wpisuje
się w stosowaną w biologii koncepcję gatunków sztandarowych20. Gdy istniała
potrzeba śledzenia losów populacji, skupiano się często na pojedynczych gatun-
kach, np. wybranych ssakach (pandach, gorylach górskich), a środki, które za-
pewniały im ochronę, sprzyjały także całemu ekosystemowi. W latach 70. i 80.
XX w. na większości obszarach chronionych w Afryce uprawiano intensywne
kłusownictwo. Liczebności populacji zwierząt uległy wtedy znacznemu zmniej-
szeniu. Obecna sytuacja w parkach i rezerwatach jest lepsza, ale jednak bardzo
zróżnicowana. Są takie obszary, które nadal doświadczają dużych strat w licz-
bie zwierząt, ale są i takie, które utrzymują stabilne lub wzrastające populacje.
Aby ocenić współczesną sytuację, zdecydowano się wziąć pod uwagę tylko
ostatnie trendy zmian liczebności zwierząt na obszarze chronionym, niezależnie
od tego, od kiedy one trwają. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2. 

TTaabbeellaa  22..  ZZmmiiaannyy  ww lliicczzeebbnnoośśccii  ppooppuullaaccjjii  zzwwiieerrzząątt  cchhrroonniioonnyycchh  ww rreezzeerrwwaa--
ttaacchh  ii ppaarrkkaacchh  nnaarrooddoowwyycchh  AAffrryykkii

NNaazzwwaa  oobbsszzaarruu PPooppuullaaccjjaa  zzwwiieerrzząątt  ––  mmiieerrnniikk                                              TTrreenndd  ww  lliicczzeebbnnoośśccii  
cchhrroonniioonneeggoo ssttaannuu  śśrrooddoowwiisskkaa ppooppuullaaccjjii

Aïr and Ténéré (Niger) gazela dorkas Gazella dorcas zwiększa się
owca grzywiasta Ammotrangus lervia zwiększa się
adaks Addaks nasomaculatus zwiększa się
gazela Gazella dama zmniejsza się
struś Struthio camelus camelus zmniejsza się

Banc d’Arguin gazela Gazella dorcas zwiększa się
(Mauretania) populacja ptaków gniazdujących na stałym poziomie
Bwindi Impenetrable goryl górski Gorilla gorilla berengei zwiększa się
(Uganda)
Comoé (Wybrzeże antylopa krowia Alcelaphus buselaphus zmniejsza się
Kości Słoniowej) kob żółty Kobus kob kob zmniejsza się

kob śniady Kobus ellipsiprymnus zmniejsza się
grym Sylvicapra grimmia zmniejsza się
dujker karłowaty Cephalophus  maxwellii zmniejsza się
guziec Phacochoerus africanus zmniejsza się
dujker siwopręgi Cephalophus  rufilatus zmniejsza się
bawół afrykański Syncerus caffer antylopa zmniejsza się
końska Hippotragus equinus zmniejsza się
buszbok Tragelaphus scriptus zmniejsza się

Dja (Kamerun) goryl nizinny Gorilla gorilla zmniejsza się
gorilla 
szympans zwyczajny Pan  troglodytes zmniejsza się

Djoudj (Senegal) populacja ptaków Anatidae zwiększa się
Garamba (Demokra- północny podgatunek białego nosorożca zmniejsza się

Czy obszary chronione są naprawdę chronione?…

20 A.S. Pullin, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2004, s. 212–213. 
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tyczna Republika Ceratotherium simum cottoni 
Konga) podgatunek żyrafy Giraffa camelopardalis zmniejsza się

congoensis
podgatunki słonia afrykańskiego: 
Loxodnta africana cyclotis zmniejsza się
Loxodnta africana africana zmniejsza się

Greater St. Lucia czarny nosorożec Diceros bicornis na stałym poziomie
Wetland (RPA) biały nosorożec Ceratotherium simum na stałym poziomie
Ichkeul (Tunezja) populacja ptaków zimujących zwiększa się
Kahuzi-Biega goryl Gorilla gorilla graueri zwiększa się
(Demokratyczna słoń Loxodonta africana zmniejsza się
Republika Konga)
Kilimanjaro (Tanzania) słoń Loxodonta africana na stałym poziomie
Lake Malawi (Malawi) populacja ryb Cichlidae na stałym poziomie
Lake Turkana (Kenia) populacja ptaków wodnych na stałym poziomie

krokodyl nilowy Crocodylus  niloticus na stałym poziomie
Mana Pools-Sapi- słoń Loxodonta africana na stałym poziomie
Chewore (Zimbabwe)
Manovo-Gounda populacja ssaków sawannowych zmniejsza się
St. Floris 
(Republika Środkowo-
afrykańska)
Mosi-oa-Tunya/ populacja zwierząt – ogólnie na stałym poziomie
Victoria Falls (Zambia/
Zimbabwe)
Mount Kenya (Kenia) populacja zwierząt – ogólnie zmniejsza się
Ngorongoro (Tanzania) gnu pręgowane Connochaetes taurinus na stałym poziomie

zebra Equus burchelli na stałym poziomie
czarny nosorożec Diceros bicornis zmniejsza się
gazela Granta Gazella granti na stałym poziomie
gazela Thomsona Gazella Thomsoni na stałym poziomie
bawół afrykański Syncerus caffer na stałym poziomie

Niokolo-Koba (Senegal) słoń afrykański Loxodonta africana zmniejsza się
lew Panthera leo na stałym poziomie
szympans zwyczajny Pan  troglodytes na stałym poziomie
eland Taurotragus oryx zmniejsza się

Okapi (Demokratyczna okapi Okapia johnstoni na stałym poziomie
Republika Konga) słoń Loxodonta africana cyclotis zmniejsza się
Rwenzori Mountains populacja dużych ssaków zmniejsza się
(Uganda)
Salonga (Demokratyczna szympans bonobo Pan paniscus na stałym poziomie
Republika Konga) słoń Loxodonta africana cyclotis zmniejsza się

słoń Loxodonta africana africana zmniejsza się
Selous (Tanzania) słoń Loxodonta africana zwiększa się
Serengeti (Tanzania) gnu pręgowane Connochaetes taurinus zwiększa się

zebra Equus burchelli zwiększa się
lew Panthera leo na stałym poziomie
słoń Loxodonta africana zwiększa się

Simien (Etiopia) wilk etiopski Canis simensis zwiększa się
koziorożec abisyński Capra walie zwiększa się

Taï (Wybrzeże Kości populacja małp zmniejsza się
Słoniowej)

Anna Dudek
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Tsingy de Bemaraha lemur Avahi cleesei zmniejsza się
(Madagaskar)
Virunga (Demokratycz- goryl górski Gorilla gorilla berengei zwiększa się
na Republika Konga) hipopotam Hippopotamus  amphibius zmniejsza się

słoń Loxodonta africana zmniejsza się
bawół Syncerus caffer zmniejsza się

„W” (Niger) ssaki sawannowe zwiększa się
ptaki wodne zwiększa się

Źródło: Opracowanie własne.

Na 8 obszarach chronionych wszystkie populacje się zmniejszają (Comoe,
Dja, Garamba, Manovo-Gounda, Rwenzori Mountains, Taï, Tsingy de Bema-
raha, Mount Kenya). Na 4 obszarach niektóre zmniejszają się, a niektóre po-
zostają na stałym poziomie. Na 6 obszarach wszystkie populacje zwiększają
swoją liczebność (Bwindi, Djoudj, Ichkeul, Selous, Simien, „W”). Na 2 niektóre
zwiększają się, a niektóre pozostają na stałym poziomie. W przypadku 6 obsza-
rów wszystkie populacje pozostają na stałym poziomie (St. Lucia, Kilimanja-
ro, Malawi, Turkana, Mana Pools, Mosi Oa Tunya/Victoria Falls). 

Interesujące jest to, że populacje zwierząt na obszarach chronionych
zmniejszają się niezależnie od tego, czy tereny te są zamieszkałe przez ludzi,
czy też osadnictwo tam nie występuje. W tabeli 3 przedstawiono średnie gęsto-
ści zaludnienia na badanych obszarach chronionych. 

TTaabbeellaa  33..  LLiicczzbbaa  lluuddnnoośśccii  ii ggęęssttoośśćć  zzaalluuddnniieenniiaa  nnaa  oobbsszzaarraacchh  cchhrroonniioonnyycchh
AAffrryykkii  wwppiissaannyycchh  nnaa  LLiissttęę  ŚŚwwiiaattoowweeggoo  DDzziieeddzziiccttwwaa  UUNNEESSCCOO

NNaazzwwaa  oobbsszzaarryy  cchhrroonniioonneeggoo  LLiicczzbbaa  lluuddnnoośśccii                    GGęęssttoośśćć  zzaalluuddnniieenniiaa
((ppaańńssttwwoo)) ((ww  llaattaacchh  22000000––22000055))                  ((lliicczzbbaa  oossóóbb//kkmm22))

Simin 11 000 80,8
Virunga 90 000 11,4
Ngorongoro 60 000 7,4
Ichkeul 500 3,0
Kahuzi-Biega 10 000 1,7
Okapi 17 000 1,2
Dja 5 000 0,9
Greater St. Lucia Wetland 1 000 0,4
Lake Turkana 500 0,3
Salonga 7 000 0,2
Banc d’Arguin 1 500 0,1
Aïr and Ténéré 5 000 0,1
Pozostałe obszary: Bwindi Impenetrable;Cape
Floral (RPA); Comoé; Djoudj; Garamba; 

Kilimanjaro; Lake Malawi; Mana Pools-Sapi-
-Chewore; Manovo-Gounda St. Floris; 
Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls; Mount Kenya; 

Czy obszary chronione są naprawdę chronione?…
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Mount Nimba (Wybrzeże Kości Słoniowej/
Gwinea); Niokolo-Koba; Rwenzori Mountains; 
Selous; Serengeti; Taï; Tsingy de Bemaraha; „W” 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Thorsell, T. Sigaty, A Contribution to the Glo-
bal Theme Study of World Heritage Natural Sites, Human Use of World Heritage Natural Sites
– A Global Overview, Natural Heritage Program, IUCN, Gland 1998; S. Nyanyale, Summary
Report – November 2005, Lake Malawi National Park World Heritage Site; H. Hürni, S.L. Stie-
fel, Report on a Mission to the Simen Mountains National Park World Heritage Site, Ethiopia,
Report for NCCR North-South and the East & Southern Africa Partnership Programme 
of the Centre for Development and Environment, University of Berne, 2003; Examination 
of the State of Conservation of World Heritage properties, Convention Concerning the Protec-
tion of the World Cultural and Natural Heritage, World Heritage Committee, UNESCO 2005,
2006; M.L. Noray-Dardenne, Les pęcheurs Imraguen font aussi partie de l’écosytème, 2006;
http://www.cridem.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6489; http://www.unep-
wcmc.org/ wdpa/.  

Na 12 analizowanych obszarach mieszkają ludzie, na pozostałych 19 nie ma
ludzkiego osadnictwa. Niewielka liczba ludzi zamieszkująca w rezerwacie lub parku
narodowym nie musi powodować od razu rozległych zniszczeń środowiska. Zwykle
na obszarach chronionych notuje się niewielkie gęstości zaludnienia. Tam nato-
miast, gdzie są one duże, np. w parkach narodowych Simien lub Virunga, doszło do
rozległych zniszczeń na skutek wycinki lasu, wypasu zwierząt i upraw roślin. 

Summary

Are protected areas really protected? Environmental condition 
in African national parks and reserves in the beginning 

of the 21st century

The paper focuses on the contemporary factors of conservation in African
protected areas. It discuss the extent of activities of local communities, e.g. cul-
tivation, subsistence and commercial hunting, domestic stock grazing, human
settlement, mining activities, collection of fuelwood, gathering of forest prod-
ucts, such as: medicine plants, honey, grass. The article examines 31 protected
areas in Africa, which are inscribed in UNESCO’s World Heritage List as nat-
ural sites. Majority of these parks and reserves are not inhabited, but there are
human settlement in twelve of them. The population density is one of the major
factors influencing the state of environment in protected areas. Usually the
densities noted within the protected areas are not high, but some parks have
very significant population: Simien in Ethiopia – 81 people/km2 or Virunga
(Congo Dem. Rep.) – 11,4 people/km2. It has a wide influence on the environ-
ment of given areas. The state of environment was measured as changes in the
size of populations of protected animals. 

Anna Dudek
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Powstanie Unii Afrykańskiej

Przesłanki powstania Unii Afrykańskiej

Po blisko 40 latach istnienia Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) zosta-
ła ona zastąpiona nową instytucją o nazwie Unia Afrykańska. Ta reforma me-
chanizmów instytucjonalnej współpracy w ramach regionu afrykańskiego była
odpowiedzią zbiorowości państw Czarnego Lądu na nowe okoliczności ujaw-
nione w wymiarze globalnym i regionalnym, w jakich przyszło funkcjonować
państwom Afryki w pozimnowojennym świecie. Ideę przeprowadzenia reformy
zaprezentowano na szczycie OJA w Algierze w 1999 r. Trzy lata później w Dur-
banie nowa organizacja oficjalnie przejęła kompetencje OJA.

O tej zmianie instytucjonalnej zadecydowało kilka przyczyn:
1. Zdezaktualizowaniu uległa część celów, do jakich miała dążyć Organi-

zacja Jedności Afrykańskiej. Kiedy powstawała, ogromne obszary kontynentu
afrykańskiego znajdowały się jeszcze pod panowaniem kolonialnym. Dlatego
też kwestia wolności politycznej ludów Afryki stała się priorytetowym celem
kształtującej się wówczas zbiorowości państw kontynentu. Przy różnych oka-
zjach, na różnych forach podkreślano, iż pełna dekolonizacja jest najważniej-
szym zadaniem krajów regionu i to niezależnie od ich identyfikacji ideowo-po-
litycznej. Naturalne zatem stało się dążenie do uwzględnienia tego celu także
w trakcie prac nad powołaniem do życia OJA. W statucie Organizacji znalaz-
ły się więc odpowiednie zapisy. Dekolonizacja stała się podstawowym celem
aktywności OJA, wpisano ją także do artykułu 3 zawierającego wykaz regio-
nalnych zasad, jakimi państwa Afryki mają się kierować w swych wzajemnych
stosunkach. Dążenia do urzeczywistnienia tej zasady stały się w następnych
latach jedną z najważniejszych płaszczyzn aktywności OJA: wspierano ruchy
narodowowyzwoleńcze w poszczególnych krajach, udzielano wsparcia mate-
rialnego organizacjom i bojownikom zaangażowanym w działalność antyko-
lonialną, promowano zasadę pełnej dekolonizacji na forum Organizacji Naro-
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dów Zjednoczonych, utworzono także specjalne organy – Komitet Wyzwole-
nia OJA z siedzibą w Dar es Salaam zajmujący się koordynowaniem pomocy
ruchom narodowowyzwoleńczym oraz Fundusz Wyzwolenia OJA, wspierają-
cy je materialnie. Kolonializm w drugiej połowie XX wieku stawał się coraz
bardziej anachroniczną formą sprawowania władzy politycznej nad obszara-
mi zależnymi, toteż proces dekolonizacji prowadził do zasadniczych zmian
geopolitycznych w skali globalnej. Enklawy kolonializmu przetrwały najdłużej
na obszarach peryferyjnych (Oceania, Karaiby) i w Afryce Południowej, gdzie
mocarstwa tzw. białego imperium długo broniły swego stanu posiadania. Jed-
nak i tutaj zmiany dekolonizacyjne okazały się nieuchronne – nacisk wewnę-
trznych sił nacjonalistycznych oraz wspólnoty międzynarodowej wymusił
przemiany geopolityczne i na tych obszarach. Ostatnim dużym terytorium ko-
lonialnym, które stało się państwem niepodległym, była Namibia. Dzień
21 marca 1990 r. przyznania jej niezależności jest często traktowany jako sym-
boliczna data zakończenia epoki kolonialnej. Należy zwrócić uwagę na jeszcze
jeden problem istotny w kontekście walki z kolonializmem. Otóż w ramach te-
go procesu sytuowano również walkę z systemem dyskryminacji rasowej w Re-
publice Południowej Afryki. Demokratyzacja reżimu politycznego tego pań-
stwa, zapoczątkowana w lutym 1990 r. ogłoszeniem przez prezydenta kraju
Frederika Willema de Klerka stopniowego demontażu systemu opartego na
ideologii apartheidu, a zakończona w pełni wolnymi wyborami w maju 1994 r.
(i utworzeniem rządu jedności narodowej z udziałem głównych partii politycz-
nych, włącznie z główną siłą dotychczasowej opozycji – Afrykańskim Kongre-
sem Narodowym), została uznana na Czarnym Lądzie za ostateczne zwycię-
stwo Afrykanów nad siłami kolonialnymi i osiągnięcie pełnej emancypacji lud-
ności kolorowej kontynentu1. Oznaczało to wypełnienie jednej z podstawo-
wych misji stawianych przed OJA przez regionalną wspólnotę państw. Walka
z kolonializmem, będąca przez wiele dekad czynnikiem budowy regionalnej
wspólnoty państw, przestała odgrywać dotychczasową rolę. Organizacja Jed-
ności Afrykańskiej stanęła więc przed koniecznością redefinicji swoich podsta-
wowych zadań.

2. Zakończenie zimnej wojny zmieniło w sposób zasadniczy położenie ge-
opolityczne i miejsce w środowisku międzynarodowym zarówno całego konty-
nentu afrykańskiego, jak i poszczególnych jego państw. Oba supermocarstwa
epoki zimnej wojny ograniczyły znacznie swoje zaangażowanie w regionie,
w wyniku czego lokalne sprzeczności, uwolnione od gorsetu zewnętrznych
uwarunkowań, nabrały nowej dynamiki, uświadamiając władzom państw afry-
kańskich konieczność zwiększenia własnej odpowiedzialności za kształtowanie

Wiesław Lizak

1 Szerzej zob.: J.D. Hargreaves, Decolonization in Africa, Longman, London 1996, s. 200–247.
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pokojowego ładu międzynarodowego na kontynencie. W tej sytuacji państwa
Afryki podjęły wysiłek stworzenia w ramach OJA bardziej efektywnego syste-
mu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Aktywność ta świadczyła o postę-
pującej świadomości niedoskonałości i nieefektywności istniejących dotych-
czas mechanizmów. Istotnym krokiem na drodze do uświadomienia sobie
możliwości przeprowadzenia głębszej reformy systemu współpracy kontynen-
talnej była decyzja podjęta na szczycie OJA w Kairze w 1993 r. o powołaniu
Mechanizmu Prewencji, Opanowywania i Rozwiązywania Konfliktów. Ujaw-
nione w latach 90. ubiegłego stulecia pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa
w Afryce nakazywało przywódcom regionu powrócić do idei jedności konty-
nentu jako sposobu łagodzenia sprzeczności i konfliktów. Hasło to – wyrosłe
z zasad panafrykanizmu, zapisane jako podstawowy cel działania w statucie
OJA, ale odsunięte (pomimo werbalnych deklaracji) na dalszy plan w okresie
zimnowojennej rywalizacji i podziałów przyniesionych do Afryki przez zewnę-
trzne mocarstwa – zostało przypomniane w nowej sytuacji geopolitycznej ja-
ko wyraz dążenia do odbudowy mechanizmów współpracy na rzecz kształto-
wania pokoju i dobrobytu wszystkich ludów kontynentu. W swej radykalnej
postaci, odwołującej się do idei głoszonych przez Kwame Nkrumaha u po-
czątków epoki pokolonialnej, postulującej stworzenie Stanów Zjednoczonych
Afryki, zostało ono przywołane przez przywódcę libijskiego Muammara al-
-Kaddafiego na IV nadzwyczajnym spotkaniu na szczycie OJA w Syrcie, które
odbyło się 8–9 września 1999 r. Utopijny charakter tego hasła na tamtym eta-
pie ewolucji regionalizmu afrykańskiego raczej nie podlega dyskusji, niemniej
przypomnienie tej idei nastąpiło w odpowiednim momencie, kiedy przywódcy
afrykańscy poszukiwali impulsu do zdynamizowania działań na rzecz popra-
wy sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej na kontynencie. W wyniku
dyskusji na algierskim szczycie zapadła decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego
posiedzenia Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów OJA poświęconego
utworzeniu nowej instytucji regionalnej, która mogłaby zastąpić OJA i nadać
nowy impuls procesom regionalnej współpracy, w tym także w sferze bezpie-
czeństwa.

3. Zakończenie zimnej wojny zbiegło się także ze zwiększoną dynamiką pro-
cesów globalizacyjnych. Ich konsekwencje okazały się dla Afryki niekorzystne –
niewielki wzrost gospodarczy w minionych dekadach pogłębił dystanse rozwo-
jowo-cywilizacyjne, ujawniając postępującą marginalizację kontynentu w świe-
cie współczesnym. Zjawisko to było tym bardziej trudne do zaakceptowania,
gdyż wiele państw trzeciego świata z Azji i Ameryki Łacińskiej, w odróżnieniu
od krajów afrykańskich, było jednak w stanie uruchomić procesy niwelowania
dystansów wobec państw wysoko rozwiniętych. Świadomość postępującej
marginalizacji regionu wydawała się zatem kolejnym impulsem do poszukiwa-

Powstanie Unii Afrykańskiej
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nia bardziej sprawnych mechanizmów współpracy ogólnokontynentalnej. Do-
świadczenia integracji, zwłaszcza europejskiej, także zachęcały do pogłębiania
współpracy na rzecz wspólnego eliminowania barier stojących na drodze szyb-
kiego wzrostu gospodarczego w Afryce i poprawy warunków życia mieszkań-
ców kontynentu. W ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej zaczęto również
– podobnie jak w przypadku regulowania współpracy międzynarodowej w sfe-
rze działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa regionalnego –formułować
plany reform i modernizacji w sferze społeczno-gospodarczej. Najbardziej am-
bitnym przedsięwzięciem z tego zakresu było podpisanie w stolicy Nigerii, Abu-
dży, w 1991 r. Traktatu o utworzeniu Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej
(znanego także pod nazwą Traktatu z Abudży), przewidującego stworzenie
wspólnego rynku w Afryce do roku 2025. Dokument stanowił podstawę do
ukonstytuowania się nowych mechanizmów i płaszczyzn współpracy w sferze
społeczno-gospodarczej obejmujących cały kontynent, uzupełniających (i two-
rzących swego rodzaju drugi filar) istniejące już struktury OJA. Równocześnie
pojawiało się wiele innych inicjatyw zmierzających do odbudowy i zwiększania
potencjału gospodarek afrykańskich oraz poprawy warunków życia mieszkań-
ców kontynentu. Wynikające stąd intelektualne, organizacyjne i społeczne wy-
zwania inspirowały przywódców regionu do poszukiwania formuł, zasad i me-
chanizmów promowania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań w tej sferze
międzynarodowej współpracy. 

4. Z powyższych rozważań wynika, iż świadomość konieczności dokona-
nia zmian w sposobie i mechanizmach funkcjonowania OJA pojawiła się du-
żo wcześniej zanim podjęto decyzję o zastąpieniu OJA nową organizacją re-
gionalną. Zarówno zainicjowanie działań na rzecz utworzenia Afrykańskiej
Wspólnoty Gospodarczej (w 1991 r.), jak i powołanie Mechanizmu Prewen-
cji, Opanowywania i Rozwiązywania Konfliktów (w 1993 r.) w swej istocie
stanowiły poważne modyfikacje struktury instytucjonalnej Organizacji Jed-
ności Afrykańskiej. Świadczyło to o rosnącej świadomości wśród przywód-
ców państw afrykańskich niezbędności przeprowadzenia reform dostosowu-
jących strukturę i mechanizmy działania OJA do potrzeb odzwierciedlających
reakcje na zmieniający się obraz świata. W rzeczywistości propozycje doko-
nania takich reform pojawiały się już wcześniej. Komitet ds. Przeglądu Karty
OJA został powołany do życia w 1979 r., jednak mimo wielu spotkań nie był
w stanie przedstawić uzgodnionych propozycji zmian. W konsekwencji po-
trzeba reform stawała się coraz bardziej oczywista, zakończenie zimnej woj-
ny było silnym impulsem do poszukiwania nowych rozwiązań, a przyjmowa-
nie kolejnych dokumentów modyfikujących zakres i cele działania OJA two-
rzyły sprzyjającą atmosferę dla inicjatyw reformatorskich. W nią wpisały się
propozycje przedstawione na obu szczytach afrykańskich zorganizowanych

Wiesław Lizak
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w 1999 r. w Algierze i Syrcie, czego efektem stały się decyzje o powołaniu Unii
Afrykańskiej2.

Powstanie Unii Afrykańskiej

Idea powołania do życia nowej regionalnej organizacji w miejsce dotych-
czas istniejącej Organizacji Jedności Afrykańskiej pojawiła się w 1999 r. Propo-
zycja przywódcy libijskiego pułkownika Muammara al-Kaddafiego zintensyfi-
kowania procesów współpracy międzynarodowej w Afryce poprzez nadanie
nowego impulsu mechanizmom i instytucjom regionalnym, włącznie z możli-
wością podjęcia działań integracyjnych na szerszą skalę, spotkała się z na tyle
dużym zainteresowaniem pozostałych przywódców afrykańskich, aby nadać jej
oficjalnie charakter zalecenia do dalszych działań. Na zakończenie obrad al-
gierskiego spotkania na szczycie przyjęto m.in. Decyzję o zwołaniu nadzwy-
czajnej sesji Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów OJA zgodnie z artykułem
33(5) jego Regulaminu, w której zaaprobowano propozycję libijskiego przy-
wódcy zorganizowania w jego kraju konferencji na szczycie. Miano na niej dys-
kutować o środkach i sposobach zwiększenia efektywności OJA w działaniach
zmierzających do zwiększenia roli i znaczenia Afryki we współczesnym świecie
oraz wzmocnienia jej pozycji wobec wyzwań płynących z procesu globalizacji,
w celu zachowania społecznych, gospodarczych i politycznych walorów Afryki.
Zaakceptowano także proponowany przez stronę libijską termin konferencji,
wyznaczając jej zwołanie na wrzesień 1999 roku3.

Spotkanie zorganizowane w Syrcie (8–9 września) okazało się przełomowe
dla dalszych losów afrykańskiego regionalizmu. Gospodarz konferencji puł-
kownik Muammar al-Kaddafi wystąpił z radykalną propozycją utworzenia rzą-
du afrykańskiego i – tym samym – Stanów Zjednoczonych Afryki, co było wy-
raźnym nawiązaniem do idei „ojców-założycieli” panafrykanizmu. Propozycja
ta szła jednak zbyt daleko w swoim radykalizmie, tym bardziej iż jej autor, zna-
ny z niekonwencjonalnych pomysłów i ogromnych ambicji, zapewne siebie wi-
dział w roli przyszłego przywódcy takiego państwa. Spowodowało to jej odrzu-
cenie, przy czym najwięcej zastrzeżeń wobec niej przedstawiali reprezentanci
państw odgrywających role mocarstw regionalnych w Afryce bądź aspirujących

Powstanie Unii Afrykańskiej

2 Transition from the OAU to the African Union (materiały informacyjne z inauguracyjnego
spotkania na szczycie Unii Afrykańskiej w Durbanie), http://www.au2002.gov.za/docs/back-
ground/oau_to_au.htm [pobrano 31.10.2007]. 

3 AHG/Dec. 140 (XXXV): Decision on the Convening of an Extraordinary Session of the
OAU Assembly of Heads of State and Government in accordance with Article 33 (5) of its Ru-
les of Procedure, 12–14 July 1999, Algiers, Algeria, http://www.africa-union.org/root/au/Docu-
ments/Decisions/decisions.htm [pobrano 31.10.2007].
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do odgrywania takiej roli, a więc Algierii, Egiptu, Nigerii, RPA i Kenii. Propo-
zycja pułkownika al-Kaddafiego, sprowadzona do mniej radykalnych treści,
a więc traktowana jako postulat nadania nowego impulsu procesom regional-
nej współpracy, uzyskała jednak poparcie przywódców kontynentu, czego efek-
tem było podjęcie decyzji o zainicjowaniu prac na rzecz reformy systemu
współpracy regionalnej4.

IV Nadzwyczajna Sesja Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów OJA (bo ta-
ki był status tego spotkania) miała – zgodnie z jej ideą przewodnią – podjąć
działania na rzecz wzmocnienia zdolności OJA sprostania wyzwaniom nowego
tysiąclecia. Zakończyła się przyjęciem 9 września 1999 r. tzw. Deklaracji z Syr-
ty5. Wskazano w niej kilka celów, które regionalna wspólnota państw musi osią-
gnąć, by sprostać wyzwaniom nadchodzącego XXI wieku. Dotyczyły one m.in.6:

1) konieczności właściwego rozpoznania społecznych, ekonomicznych i po-
litycznych realiów Afryki i stawienia czoła globalnym wyzwaniom wyni-
kającym z istniejących dysproporcji rozwojowych między Afryką i inny-
mi regionami współczesnego świata;

2) zapewnienia realizacji aspiracji ludów Afryki dążących do urzeczywist-
nienia idei jedności kontynentu zgodnie z celami zawartymi w Karcie
OJA i Traktacie o utworzeniu Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej;

3) wyeliminowania źródeł konfliktów;
4) konieczności wykorzystania ludzkich i naturalnych zasobów Afryki do

poprawy warunków życia jej mieszkańców;
5) stworzenia mechanizmów współpracy regionalnej zwiększających sku-

teczność wysiłków podejmowanych w celu zaspokojenia potrzeb mie-
szkańców kontynentu.

Aby zapewnić osiągnięcie tychże celów, postanowiono powołać do życia
Unię Afrykańską – nową organizację regionalną, która miała kontynuować dzia-
łania na rzecz realizacji podstawowych zadań zawartych w statucie OJA oraz
postanowień Traktatu z Abudży. Odwołując się do tego ostatniego dokumentu,
zadeklarowano jednocześnie chęć przyspieszenia działań wprowadzających
w życie zawarte w nim postanowienia. Tym samym wyraźnie podkreślano rolę
i znaczenie współpracy w sferze gospodarczej w ramach regionalnych mechani-

Wiesław Lizak

4 D. Deska, Instytucjonalizacja regionalizmu afrykańskiego od OJA do Unii Afrykańskiej,
[w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J.J. Milewski, W. Lizak, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2002, s. 86.

5 Deklaracja z Syrty: Sirte Declaration, Fourth Extraordinary Session of the Assembly 
of Heads of State and Government, 8–9 September 1999, Sirte, Libya, EAHG/Draft/Decl. (IV)
Rev. 1, http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/sirte.htm [pobrano 31.10.2007].

6 Ibidem; zob. także: Transition from the OAU..., op. cit. 
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zmów (przesunięcie akcentów w działaniach organizacji regionalnych w kierun-
ku kwestii społeczno-gospodarczych). W Deklaracji z Syrty upoważniono także
Radę Ministrów OJA do podjęcia wszelkich niezbędnych działań gwarantują-
cych implementację powziętych zobowiązań. Organ ten uzyskał mandat do
przygotowania tekstu statutu nowej organizacji. Jednocześnie zalecono, aby
przy jego opracowywaniu zostały wzięte pod uwagę postanowienia dwóch kon-
stytutywnych aktów leżących u źródeł regionalnych mechanizmów współpracy,
a więc wspomnianych powyżej Karty OJA oraz Traktatu o utworzeniu AWG.
Wyniki prac Rady miały być przedstawione na następnym posiedzeniu Zgroma-
dzenia Szefów Państw i Rządów. Wezwano przy tym państwa członkowskie, by
zakończyły proces ratyfikacji statutu Unii Afrykańskiej do końca 2000 r., aby
w roku następnym mógł on wejść w życie (zapowiedziano zorganizowanie z tej
okazji w Syrcie kolejnego uroczystego, nadzwyczajnego spotkania Zgromadze-
nia Szefów Państw i Rządów Organizacji Jedności Afrykańskiej, w trakcie które-
go zaplanowano uroczystą proklamację powstania nowej organizacji)7.

W następnych tygodniach eksperci przygotowywali projekt statutu Unii
Afrykańskiej. Do udziału w tych pracach zaproszono także parlamentarzystów
z państw afrykańskich. Od 6 do 8 lipca 2000 r. w stolicy Togo, Lomé, odbywa-
ło się 72. posiedzenie Rady Ministrów OJA, na którym zaakceptowano projekt
statutu nowej organizacji i postanowiono zarekomendować go do przyjęcia na
spotkaniu na szczeblu szefów państw i rządów8. Zaproponowano jednocześnie
wprowadzenie okresu przejściowego, w trakcie którego Unia Afrykańska stop-
niowo przejmowałaby kompetencje Organizacji Jedności Afrykańskiej9. Wkrót-
ce, bo 10–12 lipca, spotkali się w Lomé przywódcy afrykańscy na kolejnym 36.
szczycie OJA. Zgromadzeni tam politycy przyjęli uroczyście Akt Założycielski
Unii Afrykańskiej (11 lipca)10. W podpisanym na zakończenie szczytu doku-
mencie wzywali raz jeszcze państwa afrykańskie do jak najszybszej ratyfikacji
Aktu Założycielskiego, by mógł wejść w życie w jak najbliższym terminie11.
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7 Sirte Declaration…, op. cit., pkt 8.
8 CM/Dec.519 (LXXII) Rev. 1: Decision on the Draft Treaty Establishing the African Union

and the Draft Protocol to the Treaty Establishing the African Economic Community Relating to
the Pan-African Parliament - (CM/2162 (LXXII)), 6–8 July 2000, Lome, Togo, http://www.afri-
ca-union.org/root/au/Documents/Decisions/ExeCoundecisions.htm [pobrano 03.11.2007].

9 72nd Ordinary Session of Council of Ministers Open in Lome, „People’s Daily” z 7 lipca
2000, http://english.peopledaily.com.cn/english/200007/07/eng20000707_44924.html [pobrano
03.11.2007].

10 Akt Założycielski Unii Afrykańskiej, [w:] Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór
dokumentów, red. S. Bieleń, wyd. 3, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Mię-
dzynarodowych, Warszawa 2004, s. 479–487.

11 Państwa afrykańskie zakładały, iż – symbolicznie – Unia Afrykańska rozpocznie działal-
ność (i zastąpi OJA) na początku nowego tysiąclecia. AHG/Dec.143 (XXXVI): Decision on the
establishment of the African Union and the Pan-African Parliament, 10-12 July 2000, Lome, To-
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Procedury ratyfikacyjne trwały jednak nieco dłużej niż pierwotnie zakładano.
1–2 marca 2001 r. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami został zorganizowany
w Syrcie piąty nadzwyczajny szczyt OJA, w trakcie którego nastąpiła uroczysta
deklaracja utworzenia nowej organizacji, pomimo iż jej statut nie wszedł jeszcze
w życie12. W trakcie obrad Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów zabrakło bo-
wiem kilku dokumentów ratyfikacyjnych wobec wymaganego minimum (według
postanowień samego statutu wymagane było złożenie 36 dokumentów ratyfika-
cyjnych, aby mógł on wejść w życie). W pewnym stopniu była to porażka gospo-
darza konferencji pułkownika Muammara al-Kaddafiego, który angażując się
w proces budowy nowej organizacji, próbował wzmocnić swoją pozycję w regio-
nie i poza nim, Było to ważne zwłaszcza w kontekście faktu, iż Rada Bezpieczeń-
stwa ONZ w 1992 r. nałożyła na Libię sankcje międzynarodowe po oskarżeniach
o wspieranie terroryzmu, w efekcie czego kraj znalazł się w izolacji w środowisku
międzynarodowym. Wymownym zdarzeniem było to, iż wśród państw, które nie
złożyły dokumentów przed zaplanowanym na początek marca szczytem afrykań-
skim w Libii, znalazły się Republika Południowej Afryki i Nigeria – dwa państwa
mające ambicje odgrywania roli mocarstw regionalnych. Zmniejszyło to znacze-
nie – pomimo formalnej proklamacji powstania nowej organizacji – spotkania
w Syrcie oraz ograniczyło ambicje pułkownika Al-Kaddafiego pragnącego ucho-
dzić za głównego architekta zreformowanej struktury regionalnej współpracy.
Oba wyżej wspomniane państwa wkrótce po szczycie w Syrcie złożyły w Sekre-
tariacie Generalnym OJA dokumenty ratyfikacyjne Aktu Założycielskiego Unii
Afrykańskiej: RPA – 23 kwietnia, a Nigeria – 26 kwietnia 2001 r. Ta ostatnia raty-
fikacja była trzydziestą szóstą, a więc umożliwiającą wejście w życie statutu UA.
Zgodnie z postanowieniami statutu nabierał on mocy prawnej 30 dni po złoże-
niu 36 dokumentów ratyfikacyjnych, a więc 26 maja 2001 r. Już po tej dacie do-
kumenty ratyfikacyjne złożyły takie kraje, jak Algieria (31 maja 2001 r.), Egipt
(30 lipca 2001 r.) i Kenia (10 lipca 2001 r.), a więc te, których potencjał i/lub aspi-
racje pozwalały im na odgrywanie ról regionalnych liderów i które z dystansem
traktowały aspiracje libijskie do odgrywania takiej roli.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zachowano okres przejściowy, który
miał trwać jeden rok, z możliwością przedłużenia, gdyby względy organizacyj-
ne wymagały takiego rozwiązania. Potwierdzono taki stan rzeczy podczas ko-
lejnego, 37. posiedzenia Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów OJA, obradu-
jącego 9–11 lipca 2001 r. w stolicy Zambii Lusace13. Jednocześnie przyjęto sze-
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go, http://www.iss.co.za/index.php?link_id=3893&slink_id=3024&link_type=12&slink_ty-
pe=12&tmpl_id=3 [pobrano 03.11.2007].

12 EAHG/Dec.1 (V): Decision on the African Union, 1-2 March 2001, Sirte, Great Jamahi-
riya, www.uneca.org/itca/ariportal/docs/sirte%20doc.pdf [pobrano 03.11.2007].

13 The last summit, „Africa Confidential” 2001, t. 42, nr 14, s. 1.
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reg uregulowań dotyczących technicznych aspektów procesu zastępowania
Organizacji Jedności Afrykańskiej przez Unię Afrykańską (tryb wyłaniania
organów oraz zasad i mechanizmów ich funkcjonowania, problem dalszego
istnienia wyspecjalizowanych agencji i technicznych komitetów, kwestie mająt-
kowe itp.)14. Decyzja o ostatecznym rozwiązaniu OJA zapadła w trakcie kolej-
nego, ostatniego już spotkania na szczycie obradującego w Durbanie (RPA)
8 lipca 2002 r. Następnego dnia odbyły się obrady inaugurujące działalność
Unii Afrykańskiej (pierwsze posiedzenie Zgromadzenia – głównego organu
plenarnego organizacji). W ten sposób nastąpiło ostatecznie zamknięcie blisko
40-letniej historii OJA. Organizacja ta została rozwiązana, a jej kompetencje,
majątek, siedzibę przejęła nowo powstała Unia Afrykańska. W przyjętej na za-
kończenie obrad Deklaracji z Durbanu przywódcy afrykańscy przypomnieli do-
robek OJA w zakresie dekolonizacji i walki z apartheidem, tworzenia regional-
nego systemu ochrony praw człowieka, działań na rzecz rozwiązywania kwestii
społecznych i gospodarczych, regulowania sporów i konfliktów, promowania
demokracji i praworządności. Jednocześnie zadeklarowano kontynuację dzia-
łań zainicjowanych w ramach OJA na rzecz pokoju, stabilności i rozwoju,
a także podjęcie kolejnych kroków prowadzących do rozszerzenia zaangażowa-
nia różnych grup społecznych i zawodowych w dążeniu do wyznaczonych ce-
lów Unii. Potwierdzono pełne zaangażowanie w realizacji zadań stojących
przed Unią Afrykańską i proszono państwa członkowskie do wywiązania się ze
swoich politycznych i finansowych obowiązków wobec organizacji. Wezwano
także do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu udzielenia wsparcia
wszystkim inicjatywom Unii zmierzającym do promowania pokoju, bezpie-
czeństwa, stabilności, zrównoważonego rozwoju, demokracji i praw człowieka
na kontynencie (pkt 16 Deklaracji z Durbanu)15.

Prawnicy stoją na stanowisku, iż przedstawiona powyżej transformacja nie
była jedynie zmianą nazwy organizacji, ale procesem polegającym na zastąpie-
niu jednej instytucji przez drugą powołaną do życia dla osiągnięcia w dużej
mierze tych samych celów i realizacji takich samych zadań16. Unia Afrykańska
jest więc spadkobierczynią OJA w sferze ideowej i politycznej, można zatem
mówić o zachowaniu ciągłości pewnych elementów konstytuujących afrykański

Powstanie Unii Afrykańskiej

14 AHG/Dec. 1 (XXXVII): Decision on the Implementation of the Sirte Summit Decision on
the African Union, 9–11 July, 2001, Lusaka, Zambia, http://www.iss.co.za/index.php?link_
id=3893&slink_id=3029&link_type=12&slink_type=12&tmpl_id=3 [pobrano 05.11.2007].

15 The Durban Declaration in Tribute to the Organization of African Unity on the Occasion
of the Launching of the African Union, 10 July 2002, Durban, South Africa,
http://www.iss.co.za/index.php?link_id=3893&slink_id=3029&link_type=12&slink_ty-
pe=12&tmpl_id=3 [pobrano 05.11.2007].

16 M.M. Kenig-Witkowska, Unia Afrykańska ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Pań-
stwo i Prawo” 2003, nr 9, s. 43.
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system regionalny, a także wartości przyświecających obu instytucjom. Unia
Afrykańska będąc wyrazem instytucjonalizacji afrykańskiego regionalizmu,
przejęła także dorobek i majątek Organizacji Jedności Afrykańskiej. Powstanie
UA było ukoronowaniem pewnego procesu – procesu poszukiwań bardziej
adekwatnych rozwiązań wobec wyzwań zmieniającego się świata, odzwiercie-
dlającego jednocześnie wolę odgrywania bardziej samodzielnej roli przez kraje
afrykańskie. U podstaw powołania Unii Afrykańskiej leżało przekonanie afry-
kańskich liderów, iż OJA wyczerpała już swoje możliwości i zastąpienie jej no-
wą organizacją będzie istotnym impulsem przyspieszającym budowanie regio-
nalnej wspólnoty państw działających na rzecz rozwoju i stabilności w Afryce.

Summary

The Origin of African Union

In 2002 African Union replaced Organization of African Unity. That changing
was gone on as geopolitic transformation on over the world and in Africa in
last decades. The ending of the decolonization process, going on marginalisation
in the modern international relationships as well as the changing were called
out by the ending of the Cold War, it was the element for African leaders to 
give the new sound to regional cooperation process.

Wiesław Lizak
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Afryka Subsaharyjska: wyzwanie 
dla zjednoczonej Europy u progu 
XXI wieku

Wprowadzenie

Unia Europejska (UE) tworzy obecnie regionalne ugrupowanie o najbar-
dziej zaawansowanych w świecie procesach integracyjnych. Jednocześnie jest
unikatowym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, który oddziałuje na
nie za pomocą różnych instrumentów i środków.

Ambicją przywódców państw członkowskich jest uczynienie z Unii global-
nego podmiotu stosunków międzynarodowych, tak jak zostało to określone
w deklaracji Rady Europejskiej przyjętej w Kolonii w czerwcu 1999 r. Stąd istot-
ne znaczenie mają dla Unii nie tylko jej relacje z państwami europejskimi
i Stanami Zjednoczonymi, lecz także – w coraz większym stopniu – z krajami
Południa, m.in. z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

Rozpad bipolarnego układu sił w stosunkach międzynarodowych, zmiana
charakteru powiązań między polityką wewnętrzną a zewnętrzną, wzrost global-
nych współzależności, aspiracje poszczególnych państw do uzyskania statusu
mocarstwa – wszystko to stanowiło przyczynek do debaty nad porządkiem
międzynarodowym po zakończeniu zimnej wojny, w tym nad relacjami między
Unią Europejską a Afryką Subsaharyjską. 

Ogólne ramy instytucjonalne współpracy między dwoma regionami wyzna-
cza obecnie podpisany 23 czerwca 2000 r. w Cotonou (Benin) Układ o partner-
stwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólno-
tą Europejską i jej państwami członkowskimi1. Porozumienie zostało zawarte

1 Szerzej zob.: B. Martenczuk, From Lomé to Cotonou: The ACP-EC Partnership Agree-
ment in Legal Perspective, „European Foreign Affairs Review” 2000, nr 4, s. 25–39; J.-R. Gou-
longana, Together We Must Take Up Challenges of the Cotonou Agreement, „The ACP-EU Co-
urier” 2000, Supplement, September, s. 5.
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na 20 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne pięć lat. Układ wszedł w życie
1 kwietnia 2003 r. i zastąpił wcześniejszy system partnerstwa oparty na kon-
wencjach z Lomé2. Układ z Cotonou koncentruje się na trzech płaszczyznach:
handlowej, rozwojowej oraz politycznej, przy uwzględnieniu wzajemnych
współzależności między wymianą handlową, zapewnieniem zrównoważonego
rozwoju oraz dialogiem politycznym3.

Wyzwania polityczne i geostrategiczne

Stosunki Unii Europejskiej z państwami grupy AKP są ważnym elementem
budowania tożsamości międzynarodowej UE. Na początku trzeciego tysiącle-
cia powstały uwarunkowania ułatwiające realizację europejskiej polityki wobec

Kamil Zajączkowski

2 Pierwsze instytucjonalne związki Wspólnoty Europejskiej i krajów Afryki zostały ustalone
już w Traktacie Rzymskim z 1957 r., w którym zawarto postanowienia (art. 131–136) o stowa-
rzyszeniu krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą. Po uzyskaniu niepodległości przez więk-
szość państw kolonialnych WE zawierała z krajami Afryki Subsaharyjskiej porozumienia, czego
wyrazem były konwencje Jaunde I (1963 r.) i Jaunde II (1969 r.), a następnie konwencje Lomé I
(1975 r.), Lomé II (1979 r.), Lomé III (1984 r.) i Lomé IV (1989 r.). Sygnatariuszami Konwen-
cji z Lomé, poza krajami Afryki Subsaharyjskiej, zostały również kraje z Karaibów i Pacyfiku, wy-
stępując jako jednolita grupa państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Grupa państw AKP powstała
na podstawie tzw. porozumienia z Georgetown z 1975 r. Dokument ten podpisali przedstawicie-
le 46 krajów. Obecnie grupa AKP liczy 79 krajów. Niektóre źródła podają liczbę 78 ze względu
na wątpliwość co do statusu Kuby. Rada Ministrów AKP na spotkaniu 14 grudnia 2000 r. w Bru-
kseli przyjęła rezolucję, w której zdecydowano o przyjęciu Kuby do grupy państw AKP. Rada za-
strzegła jednak, iż Hawana nie podpisze porozumienia z Cotonou. Związane to było ze sprzeci-
wem Unii Europejskiej. Należy także zaznaczyć, iż mimo wielu cech wspólnych kraje AKP nig-
dy nie stanowiły monolitu, a powstanie grupy na mocy układu z 1975 r. było w dużym stopniu
efektem dążenia małych krajów karaibskich i z Pacyfiku do zjednoczenia się wokół dysponują-
cych większą siłą przetargową krajów afrykańskich i uzyskania podobnych jak one korzyści ze
współpracy z EWG. Szerzej zob.: K. Zajączkowski, The Relations Between the European Union
and the Countries of Sub-Saharan Africa Following the End of the Cold War, „Hemispheres.
Studies on Cultures and Societes” 2005, nr 20, s. 93–99 (Polish Academy of Sciences); A. Nun,
S. Price, Managing Development: EU and African Relations Through the Evolution of the Lomé
and Cotonou Agreements, „Historical Materialism” 2004, vol. 12, nr 4, s. 203–230.

3 Podstawowym celem układu jest zmniejszenie ubóstwa oraz zapewnienie rozwoju społecz-
no-gospodarczego państw AKP. Wskazuje się w nim również na znaczenie współpracy politycz-
nej, poruszając przy tym takie kwestie, jak budowa środków wzajemnego zaufania, zapobieganie
konfliktom i migracjom. Jedną z cech układu z Cotonou jest nowe podejście do zarządzania pro-
jektami pomocowymi. Opiera się ono na ocenie potrzeb i zdolności poszczególnych państw AKP
do wykorzystania pomocy i dostosowanych do tego środków finansowych, a nie jak dotychczas
na określonych sztywnych kryteriach, takich jak PKB na 1 mieszkańca. Zob.: F. Cameron, An In-
troduction to European Foreign Policy, Routledge, London–New York 2007, s. 165–168;
M. Holland, The European Union and The Third World, Palgrave, Basingstoke 2002,
s. 196–220; Implementing the New ACP-EU Agreement, ECDPM, Maastricht, June 2000;
K. Zajączkowski, Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., „Studia
Europejskie” 2006, nr 4, s. 41–64.
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Afryki. Utworzona w 2002 r. Unia Afrykańska (UA), której członkami są pra-
wie wszystkie państwa afrykańskie, stała się partnerem, z którym Unia Euro-
pejska może prowadzić równorzędny dialog. Nastąpił również szybki rozwój
Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Unia Europejska zy-
skała zdolność prowadzenia operacji wojskowych i cywilnych pozwalających
na udział w rozwiązywaniu konfliktów lokalnych zagrażających stabilności
i rozwojowi państw afrykańskich. 

Wydarzeniem świadczącym o aspiracjach Unii Europejskiej do odgrywania
znaczącej roli w stosunkach międzynarodowych było wysłanie wiosną 2003 r.
misji wojskowej UE do Afryki, do Demokratycznej Republiki Konga (DRK).
Misja ta, o nazwie ARTEMIS, była krótkoterminowa (została zakończona
1 września 2003 r.). Następnie Unia kontynuując działania na rzecz stabilizacji
regionu Wielkich Jezior, 30 kwietnia 2005 r. rozpoczęła misję policyjną w DRK
(EUPOL Kinszasa). Misje ARTEMIS i EUPOL były pierwszymi operacjami
UE odnoszącymi się do zarządzania kryzysowego w ramach EPBiO na obsza-
rze Afryki. W kwietniu 2006 r. Rada Europejska zatwierdziła kolejny plan ope-
racji w DRK o nazwie EUFOR DR Congo. Zgodnie z jego założeniami blisko
dwutysięczny kontyngent sił UE wspierał siły ONZ (MONUC) przez cztery
miesiące (począwszy od 29 lipca 2006 r.) w nadzorowaniu i zabezpieczeniu za-
planowanych na 30 lipca pierwszych od ponad 45 lat demokratycznych wybo-
rów parlamentarnych i prezydenckich w DRK. Unia Europejska wspiera także
proces zmian w DRK. 15 lutego 2007 r. Rada Europejska mianowała Specjal-
nego Przedstawiciela UE w regionie Wielkich Jezior – został nim R. van de Ge-
er. Kontynuując działalność wcześniejszych misji (EUPOL Kinszasa i EUFOR
DR Congo), UE na przełomie 2007 i 2008 r. rozpoczęła misję EUPOL DR
Congo4.

UE prowadzi również cywilno-wojskowe działanie wspierające misję Unii
Afrykańskiej (AMIS II) w regionie Darfuru. Zapewnia pomoc techniczną, fi-
nansową i logistyczną. Przedstawiciel UE pełni funkcję wiceprzewodniczącego
komisji ds. zawieszenia broni w Darfurze. Funkcjonariusze policji z UE odgry-
wają natomiast kluczową rolę w budowie sił policyjnych AMIS przez zapew-
nienie doradztwa i szkolenia5. W lutym 2008 r. Unia Europejska wysłała woj-
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4 Celem misji jest wsparcie reformy sektora bezpieczeństwa i systemu wymiaru sprawiedliwo-
ści (w skład misji wchodzą zarówno policjanci, jak i znawcy prawa oraz eksperci w kwestii bez-
pieczeństwa, praw człowieka, praw dziecka). Wspólne działanie Rady 2007/405/WPZiB z dnia
12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mają-
cej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR
Congo), DzU UE, L 151/46, 13 czerwca 2007.

5 Wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-woj-
skowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur
w Sudanie, DzU UE, L 188/49, 20 lipca 2005.
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ska do Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej6. Poparta przez Radę Bezpie-
czeństwa ONZ inicjatywa europejska nosi nazwę EUFOR Tchad/RCA. Siły zo-
stały rozmieszczone na obszarze czterech stref – trzy na terenie Czadu oraz
jedna na terenie Republiki Środkowoafrykańskiej. Mają one wspierać najwięk-
szą w historii Narodów Zjednoczonych misję pokojową (26 tys. żołnierzy)7. 

Oceniając rolę i znaczenie unijnych misji wojskowych i policyjnych, należy
podkreślić ich istotną rolę w ograniczaniu wybuchu konfliktów. Problemem po-
zostaje jednak kwestia percepcji zaangażowania UE w Afryce. Zdaniem części
polityków afrykańskich decyzje podejmowane przez Brukselę odnośnie do
Czarnego Lądu odzwierciedlają jedynie europejski punkt widzenia bezpieczeń-
stwa w regionie, pomijając opinie państw regionu. Z perspektywy afrykańskiej
budowanie partnerstwa powinno być procesem opartym na współpracy poli-
tycznej przy respektowaniu zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne pań-
stwa. Perspektywa europejska jest natomiast bardziej kompleksowa. W Unii
Europejskiej istnieje ściślejsze powiązanie bezpieczeństwa z koniecznością
transformacji państw niedemokratycznych. 

W tym kontekście w dialogu politycznym między UE a Afryką Subsaharyj-
ską mogą się pojawić trudności podczas uruchamiania przedsięwzięć na pod-
stawie art. 96 układu z Cotonou odnoszącego się do procedury konsultacji
i tzw. stosownych działań podejmowanych wobec krajów nieprzestrzegających
praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, a więc w praktyce zezwa-
lającego na sankcje dopuszczone przez prawo międzynarodowe. Sporną kwe-
stią może być rozumienie zasad suwerenności i odrębności kulturowej przez
strony układu.

Kolejnym wyzwaniem dla Unii w jej relacjach z krajami Czarnego Lądu jest
problem terroryzmu. Zyskał on nowy wymiar po ataku terrorystycznym w No-
wym Jorku 11 września 2001 r., który stał się impulsem do podjęcia działań
zmierzających do zwalczania wszelkich form finansowania terrorystów po-
przez proceder prania brudnych pieniędzy. Jedne z istotnych szlaków przemy-
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6 Rozpoczęcie misji UE w Czadzie było od listopada 2007 r. opóźniane kilka razy. Główną
przyczyną był brak porozumienia w sprawie liczebności wojsk, które miały być wysłane do Cza-
du, a także sprzętu, zwłaszcza helikopterów niezbędnych do transportu żołnierzy. Wspólne dzia-
łanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii
Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej, DzU UE, L 279/21, 23
października 2007.

7 Cele, jakie stawia się przed EUFOR Tchad/RCA, to ochrona cywilów w niebezpieczeństwie,
w szczególności uchodźców oraz wysiedleńców; ułatwianie dostawy pomocy humanitarnej
i swobodnego przepływu personelu akcji humanitarnych; ochrona personelu ONZ, ich urządzeń,
instalacji oraz wyposażenia. W misji biorą udział: Francja, Irlandia, Austria, Belgia, Grecja, Wło-
chy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania i Szwecja. Ministerstwo Obrony Narodowej po-
twierdziło wysłanie na misję 400 polskich żołnierzy oraz dwóch śmigłowców. 
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tu przebiegają przez państwa Afryki Subsaharyjskiej. Dochodzenia prowadzo-
ne w Stanach Zjednoczonych ujawniły, że handel nieoszlifowanymi diamenta-
mi oraz cennymi kamieniami z Kenii i Tanzanii, a także Sierra Leone i Liberii
odgrywa znaczącą rolę w finansowaniu Al-Kaidy. Po serii zamachów w Afryce
na ambasady Stanów Zjednoczonych FBI zamroziła w bankach ok. 240 mln
USD. Terroryści zrezygnowali wówczas z typowych usług bankowych, opiera-
jąc się na systemie sieci kurierów hawaladarów8. 

Afryka, a zwłaszcza znajdujące się na tym kontynencie tzw. państwa upadłe
stanowią doskonałą kryjówkę dla różnych organizacji terrorystycznych. Wbrew
zapowiedziom wielu komentatorów i analityków, zakończenie zimnej wojny nie
doprowadziło do wygaśnięcia wszelkich konfliktów i sporów. Z jednej strony
jest to czas unifikacji oraz demokratyzacji, z drugiej zaś na peryferiach systemu
światowego następuje proces swoistego rozpraszania różnych czynników natu-
ry wojskowej, politycznej oraz gospodarczej. Zdaniem Richarda Haasa jest to
zatem „epoka deregulacji”9, w której podstawowym zagrożeniem jest nie potę-
ga (siła) państwa, lecz jego słabość (dysfunkcjonalność/dysfunkcyjność), a na-
wet zanik struktur państwowych wskutek osłabienia przez dany kraj – z przy-
czyn wewnętrznych – funkcji władczych. Mamy więc do czynienia z upo-
wszechnieniem się pojęcia – użytego po raz pierwszy przez G. Helmana
i S. Rathera – „kraje upadłe” (failed states).

W stosunkach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny problem
krajów upadłych dotyczył w dużej mierze obszaru nazywanego przez Zbigniewa
Brzezińskiego euroazjatyckimi Bałkanami, rozprzestrzeniającego się od wybrze-
ża Morza Czarnego przez Kaukaz, Bliski Wschód i Afrykę po Azję Środkową.
Załamanie się tych państw lub ich słabość w latach 90. i na początku XXI w. nie
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8 Hawalę wymyślili Hindusi ponad tysiąc lat temu. Następnie rozpowszechniła się w krajach
arabskich. Dzięki niej kupcy wędrujący z towarami jedwabnym szlakiem nie musieli mieć przy
sobie dużych sum pieniędzy i narażać się na napady zorganizowanych grup. W formie, w jakiej
funkcjonuje obecnie hawala, rozwinęła się w latach 60. i 70. XX w., pozwalając Arabom, Paki-
stańczykom i Hindusom zatrudnionym na Zachodzie wysyłać pieniądze rodzinom w kraju. Opi-
nia publiczna o hawali po raz pierwszy usłyszała podczas wojny w Wietnamie. Warto dodać, iż
tą techniką także amerykańscy żołnierze wysyłali pieniądze z Sajgonu do swoich rodzin. Pienią-
dze docierają na ogół w ciągu jednego dnia, a kursy walut są zawsze wyższe od oferowanych
przez tradycyjne banki. Pieniądze przekazywane są z reki do ręki. Hawala nie wymaga więc ko-
nieczności zakładania i utrzymywania konta. Tym samym nie ma również dowodów wpłaty
i identyfikacji osób. Wszystko to sprawia, iż w ostatnich latach rozwija się „czarna hawala” od-
powiedzialna za pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Przeciwstawianie się
i walka z hawalą nie są zadaniami łatwymi. E.J. Jaremczuk, Oblicza afrykańskiego islamu. Za-
rys problematyki, [w:] Forum Politologiczne, t. 4, Islam we współczesnej Afryce, red. A. Żukow-
ski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006, s. 30–41.

9 R. Haas, Rozważny szeryf. Stany Zjednoczone po zimnej wojnie, Wydawnictwo „von bo-
rowiecky”, Warszawa 2004, s. 37-40.
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tylko powodowały niestabilność w danym regionie, ale także wpływały na bez-
pieczeństwo międzynarodowe. Dzisiaj do grona państw dysfunkcyjnych zalicza
się następujące kraje afrykańskie: Czad, Demokratyczną Republikę Konga, Gwi-
neę, Liberię, Republikę Środkowoafrykańską, Rwandę, Sierra Leone, Somalię,
Sudan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe. Wśród krajów częściowo dys-
funkcyjnych wyróżnia się: Etiopię, Kenię, Ugandę. Państwami potencjalnie za-
grożonymi niestabilnością są natomiast: Angola, Erytrea, Nigeria10. 

Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych proces tworzenia się
państw dysfunkcjonalnych oznacza destabilizację regionalną, problem uchodź-
stwa i migracji, nieprzestrzeganie praw człowieka, a także stanowi podatny
grunt dla funkcjonowania zorganizowanej przestępczości transgranicznej (np.
handel bronią lub narkotykami) i terroryzmu międzynarodowego. Stosunkowo
nowym zjawiskiem jest również ogłaszanie bankructwa tego rodzaju organi-
zmów politycznych, czego pierwszym przykładem był los Republiki Środkowo-
afrykańskiej w połowie 2005 r. 

Jednym z głównych problemów państw dysfunkcyjnych jest zjawisko wojny
odpaństwowej, której podstawowym celem nie jest powrót do status quo czy
też stabilizacja, lecz trwanie stanu „zorganizowanej anarchii”11. Problem ten
pogłębia fakt, iż – jak słusznie zauważają Robert Potocki i Marta Kocoń –
krwawe i długofalowe konflikty wewnętrzne nie mieszczą się w kategorii typo-
wej konfrontacji zbrojnej. Jest to raczej „długoterminowy proces wzajemnego
przenikania się wojny oraz zorganizowanej przestępczości”12. 

Społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej udało się zidentyfi-
kować cechy państwa dysfunkcyjnego. Wciąż jednak UE (a także inne podmio-
ty stosunków międzynarodowych) nie potrafi stworzyć odpowiednich procedur
działań na rzecz wzmocnienia państwa będącego w stanie upadku. Unia musi
wypracować takie mechanizmy, które ograniczałyby lub likwidowały negatywny
wpływ państw w stanie upadku na środowisko międzynarodowe13. 

W potocznej percepcji islam, jak podkreśla Arkadiusz Żukowski, jest odbie-
rany jako zagrożenie dla cywilizacji zachodniej oraz przedstawiany w nieco
uproszczonej perspektywie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, iż

Kamil Zajączkowski

10 Szerzej zob. indeks państw upadających za rok 2007 w: The Failed States Index 2007,
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3865&page=7.

11 R. Potocki, M. Kocoń, Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym, [w:] Pań-
stwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa
2006, s. 326.

12 Taki stan rzeczy wynika z następujących faktów: tzw. prywatyzacji przez miejscowych wa-
tażków lokalnych konfliktów, gdyż to oni są beneficjentami wojny; asymetryzacji – w której prze-
ciwnicy wzajemnie się oszczędzają, kosztem ludności cywilnej; archaizacji – gdzie głównym na-
rzędziem do zabijania staje się broń lekka lub biała. Ibidem, s. 326.

13 Ibidem, s. 335.
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islam w swojej podstawowej formie jako religia w Afryce nie stanowi bezpośre-
dniego zagrożenia dla Europy. Problemami są kwestia rywalizacji w Afryce
dwóch religii – islamu i chrześcijaństwa oraz wzrost radykalizmu islamskiego14.

W Afryce następuje aktywizacja i rozwój islamu. Przejawia się to m.in. w wy-
miarze społecznym poprzez budowanie i zakładanie szkół podstawowych
i gimnazjalnych, oferowanie stypendiów studentom krajów afrykańskich na
uniwersytetach w krajach arabskich (dominującą rolę spełniają tutaj Uniwersy-
tet Al-Azhar w Kairze, a także ośrodki akademickie w Medynie i Trypolisie),
budowanie meczetów (nawet w takich rejonach, gdzie liczba muzułmanów jest
znikoma). Edukacja koraniczna stanowi zatem nie tylko środek wychowania re-
ligijnego, ale także kluczowy instrument ekspansji cywilizacji islamu15. Wśród
wielu grup etnicznych islam ma wciąż charakter misyjny i dopiero tworzy swo-
je struktury, w tym edukacyjne16. 

Ekspansja islamu w Afryce może w istotny sposób wpływać na stosunki
międzynarodowe na tym kontynencie. John Vola, dyrektor Centrum Dialogu
Muzułmańsko-Chrześcijańskiego przy Uniwersytecie Georgetown w Waszyng-
tonie, wskazuje region Sahary jako obszar, gdzie w niedalekiej przyszłości mo-
że dojść do bezpośredniej konfrontacji między katolikami a wyznawcami isla-
mu17. Takie państwa, jak Sudan, Nigeria czy Wybrzeże Kości Słoniowej, stano-
wią tego doskonały przykład. W tym kontekście warto zauważyć, że rozwój
chrześcijaństwa w Afryce łączy się ściśle z epoką kolonializmu, w której Kościo-
ły poza ewangelizacją rozwinęły szkolnictwo i służbę zdrowia. W konsekwencji
w chwili uzyskania niepodległości istniały w Afryce elity chrześcijańskie. 

W Afryce Subsaharyjskiej poza umiarkowanymi muzułmanami funkcjonują
także islamscy radykałowie. Zdobywają oni przychylność zwykłych ludzi dzię-
ki nośnym hasłom i działaniom. Jednym z nich jest np. „walka o bezpieczeń-
stwo naszych ulic”, szczególnie popularne w RPA18. Jak zauważa J. Rohoziń-
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14 R. Vorbrich, Edukacja islamska w krajach Afryki Subsaharyjskiej wobec globalizacji, [w:]
Forum Politologiczne, op. cit., s. 83.

15 Trudno obecnie oszacować wskaźnik skolaryzacji koranicznej wśród ludności muzułmań-
skiej Afryki Subsaharyjskiej. Taki stan rzeczy wynika z dynamiki proporcji między ludnością ani-
mistyczną a muzułmańską. Ibidem, s. 83.

16 W większości afrykańskich krajów subsaharyjskich edukacja nie narusza podstawowych
zasad i treści wychowania plemiennego. Z reguły czyni ona znaczne ustępstwa na rzecz rodzi-
mej afrykańskiej obyczajowości, wiele jej elementów adaptuje lub co najwyżej wprowadza pew-
ne modyfikacje do „pogańskich” praktyk społecznych. 

17 „BBC World News” z 23 października 1998.
18 Ulice Kapsztadu kontrolują oddziały ruchu o nazwie „Ludzie Przeciw Gangsterstwu i Narko-

tykom” (People Against Gangsterism and Drugs – PAGAD). Ruch ten nie wzbudza zaufania zarów-
no u miejscowych władz, jak i muzułmańskich intelektualistów i duchownych. Z kolei w 1996 r. tłum
zwolenników ruchu dokonał samosądu na miejscowym baronie narkotykowym. Miało to miejsce
przed kamerami telewizyjnymi, by mógł to zobaczyć cały kraj. E.J. Jaremczuk, op. cit., s. 26.
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ski „w chaosie trudnej wolności po obalaniu apartheidu, świecie gangsterskich
porachunków, oceanie biedy nękanym plagą AIDS, prostytucji i narkotyków
meczet w dzielnicy kolorowych staje się cichą przystanią, azylem spokoju, ta-
kim przylądkiem w morzu beznadziei”19.

Afryka wydaje się także istotnym kontynentem w kontekście toczącej się
w Europie debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii. Najważniej-
szymi dla UE afrykańskimi producentami ropy i gazu są – jak dotychczas –
państwa Afryki Północnej. Jednakże od kilku lat wzrasta znaczenie krajów
Afryki Subsaharyjskiej, takich jak: Nigeria (największy producent ropy w Afry-
ce), Angola, Gabon, Gwinea Równikowa, Demokratyczna Republika Konga,
Czad i Kamerun. Dla Unii Europejskiej utrzymanie i rozszerzenie wpływów
w Afryce staje się wyzwaniem. Zadanie to nie będzie łatwe zarówno z powodu
sytuacji wewnętrznej krajów Afryki, jak i polityki innych mocarstw względem
Czarnego Lądu. 

Współpraca energetyczna między Unią a krajami AKP jest bardzo ważna,
stąd też UE jest zainteresowana wewnętrzną stabilnością państw – produ-
centów ropy naftowej i gazu ziemnego. Wszelkie bowiem perturbacje na ryn-
ku surowców energetycznych negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy
Unii.

W ciągu ostatnich lat państwa afrykańskie zajęły ważne miejsce w chińskiej
i rosyjskiej polityce zagranicznej, których głównym celem jest uzyskanie dostę-
pu do złóż surowców oraz zdobycie nowych rynków zbytu20. Od 2000 r. dwu-
stronny handel między ChRL a krajami Afryki wzrósł pięciokrotnie. Podczas
trzeciego Forum Współpracy Chin (ChRL) i Afryki w listopadzie 2006 r.
przedsiębiorstwa chińskie podpisały z 11 państwami porozumienia handlowe
o wartości 1,9 mld USD21. Prezydent W. Putin z kolei w trakcie wizyty w RPA
i Maroku we wrześniu 2006 r. zapowiedział umacnianie sojuszu politycznego
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19 Ibidem, s. 26.
20 Po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r., gdy wzrosła niestabilność na Bli-

skim Wschodzie, ChRL zaczęła dążyć do dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. Działalność Pe-
kinu skupia się obecnie przede wszystkim w Sudanie, Angoli i Nigerii. Chiny są najważniejszym
inwestorem w przemyśle naftowym i związanych z nim projektach infrastrukturalnych w Suda-
nie, a połowa eksportu sudańskiej ropy przypada na Pekin. W Nigerii Chiny uzyskały licencję na
eksploatację czterech złóż w zamian za deklarację budowy elektrowni wodnej. Łącznie ChRL za-
kłada zainwestowanie w Nigerii 10 mld USD w różne sektory przemysłu. W Angoli, która sprze-
daje do Chin więcej ropy niż Arabia Saudyjska, w pakiecie umożliwiającym eksploatację złóż ro-
py zaoferowano preferencyjną pożyczkę 2 mln USD jako część długookresowej pomocy gospo-
darczej obejmującej budowę m.in. kolei i dróg. A. Gradziuk, Polityka Chin wobec państw Afry-
ki, „Biuletyn PISM” 2006, nr 406; Africa and China, „The Economist” z 3 listopada 2006.

21 Ponadto prezydent ChRL zapowiedział udzielenie w ciągu najbliższych trzech lat preferen-
cyjnych pożyczek i kredytów o wartości 5 mld USD, podwojenie środków pomocowych i umo-
rzenie części zadłużenia.
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i ekonomicznego z państwami Afryki22. Jednocześnie jednak rozwój współpra-
cy ChRL i Rosji z krajami Czarnego Lądu utrudnia osiąganie celów polityki
UE oraz spowalnia procesy demokratyczne i gospodarcze w Afryce. ChRL
i Rosja, w przeciwieństwie do Unii, nie uzależniają bowiem swej pomocy i za-
warcia umów biznesowych od wdrażania reform politycznych i gospodar-
czych. Tym samym w krajach Afryki następuje osłabienie presji na przeprowa-
dzanie reform czy walkę z korupcją, a zarazem spadek atrakcyjności europej-
skich ofert handlowych oraz osłabienie pozycji Unii w regionie23. 

Wzrastająca pozycja ChRL w Afryce Subsaharyjskiej może spowodować
pewne przewartościowanie w regionie i zastąpić tradycyjny układ trójstronny
USA – Afryka – Unia Europejska układem USA – Afryka – ChRL24. Taki stan
rzeczy wpłynąłby negatywnie na pozycję i rolę UE w stosunkach międzynaro-
dowych. Z drugiej strony, większość politologów i analityków twierdzi, że mi-
mo nasilającej się kooperacji między krajami Afryki a ChRL priorytetem w po-
lityce zagranicznej Pekinu pozostają wciąż Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej i Unia Europejska. Układ USA – Afryka – ChRL charakteryzuje się bo-
wiem dużą asymetrycznością i nie ma strategicznego znaczenia. Każda ze
stron ma inną percepcję tego układu. Pekin traktuje Afrykę Subsaharyjską
w sposób instrumentalny. Nie zamierza poprzez współpracę z krajami AKP
osłabić strategicznych więzów z Waszyngtonem i Brukselą. 

Unia Europejska chcąc stać się bardziej konkurencyjnym graczem na arenie
afrykańskiej w kontekście zaangażowania się ChRL, powinna wobec tego re-
gionu podjąć pewne działania o charakterze politycznym oraz ekonomicznym.
Wśród nich należy wyróżnić: przyspieszenie negocjacji umów o wolnym han-
dlu, bardziej elastyczną i wszechstronną strategię wobec regionu, większy na-
cisk na reformy ekonomiczno-społeczne oraz komplementarność między po-
mocą rozwojową a dyplomacją publiczną.

Wyzwania ekonomiczno-społeczne 

Państwa rozwijające się, w tym Afryki Subsaharyjskiej, protestują przeciw
dalszej ich marginalizacji w stosunkach międzynarodowych. Kampanię pod
hasłem ogólnoświatowego wezwania do działań na rzecz zwalczania ubóstwa
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22 Prezydentowi Rosji w wizycie towarzyszył m.in. Aleksander Niczyporuk, prezes rosyjskiej fir-
my diamentowej Alrosa, która zacieśnia współpracę z największym koncernem De Beers z RPA.
Obie firmy są jednymi z dominujących na światowym rynku diamentów. Za: PAP, 06. 09. 2006.

23 L. Lombard, Africa’s China Card, „Foreign Policy” 2006, April.
24 K. Zajączkowski, ChRL wobec krajów Południa (na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej).

Szansa czy zagrożenie dla międzynarodowej pozycji UE, [w:] Chiny – Indie. Ekonomiczne skut-
ki rozwoju, red. K. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 329–346; J.G. Tokatlian, La-
tin America, China, and the United States: a Hopeful Triangle, Washington 2007.
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(Global Call to Action Against Poverty) zapoczątkował w styczniu 2005 r. pre-
zydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva podczas otwarcia Światowego Forum
Społecznego. Nelson Mandela rozpoczął ją w Wielkiej Brytanii w lutym 2005 r.
Cele kampanii można podsumować w trzech punktach: zwiększenie pomocy,
anulowanie długów oraz uczciwy handel. 

Edward Haliżak wskazuje, iż u progu XXI w. mamy do czynienia z istnieniem
ekonomicznej strefy aparthaidu w stosunkach międzynarodowych obejmującej
państwa Południa25. Nie można udzielić jednoznacznej i odpowiednio uzasa-
dnionej odpowiedzi na pytanie o szanse tych państw w przełamywaniu barier
rozwojowych i odgrywaniu dynamicznej roli w stosunkach międzynarodowych. 

Ogólna krytyka Unii Europejskiej sprowadza się do tezy, iż jak na razie jej
polityka nie zdynamizowała rozwoju państw Afryki Subsaharyjskiej i nie zaha-
mowała procesu ich postępującej marginalizacji w globalizującej się gospodar-
ce światowej, widocznej zwłaszcza na tle szybkiego rozwoju gospodarek państw
azjatyckich. Problemem nadal pozostaje udział krajów AKP w obrotach handlo-
wych z UE, który w latach 1976–1998 zmniejszył się ponad dwukrotnie (z 6,7
do 3%). Udział państw afrykańskich w napływie inwestycji bezpośrednich wy-
niósł w 2000 r. ok. 9 mld USD, co stanowiło 1% światowych inwestycji bezpo-
średnich; także wartość inwestycji portfelowych była wówczas najniższa w Afry-
ce Subsaharyjskiej (wyniosła 2% w skali światowej)26. Większość państw Czar-
nej Afryki wciąż jest obciążona zadłużeniem międzynarodowym (zadłużenie za-
graniczne Afryki Subsaharyjskiej wynosiło w 2007 r. 215 mld USD)27. Nie sta-
nowi to dobrego klimatu dla inwestycji w Afryce. Ponadto pojawiły się nowe ob-
szary zainteresowań ekonomicznych UE, które stanowią konkurencję dla Afryki
Subsaharyjskiej, np. w Ameryce Łacińskiej czy Azji28. 

Kamil Zajączkowski

25 Trafność powyższej oceny potwierdzają dane na temat nierównomiernego rozmieszczenia
światowego potencjału naukowo-technicznego. Otóż do kilkunastu rozwiniętych państw Półno-
cy należy 97% zgłoszonych w świecie patentów. Oznacza to, że z ekonomiczno-prawnego punk-
tu widzenia firmy, instytucje naukowe i agendy rządowe tych państw są właścicielami 97% świa-
towych zasobów technologicznych. Państwa Północy do utrzymania swojej przewagi technolo-
gicznej w szerokim zakresie wykorzystują prawo własności intelektualnej. E. Haliżak, Południe –
państwa rozwijające się – Trzeci Świat, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dy-
namika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2000, s. 433.

26 Global Development Finance 2001, The World Bank, Washington 2001, s. 62; A. Cafruny,
P. Peters, The Union and the World: The Political Economy of a Common European Foreign
Policy, Kluwer Law International, The Hague 1998, s. 39; A. Cox, A. Koning, Understanding
European Community Aid: Aid Policies, Managament and Distribution, Overseas Development
Institute, London 1997, s. 85–90.

27 Global Development Finance 2008, The World Bank, Washington 2008.
28 Zob.: K. Zajączkowski, Ameryka Łacińska w polityce Unii Europejskiej, [w:] Ameryka Ła-

cińska we współczesnym świecie, red. M.F. Gawrycki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2006; idem, Relacje między ChRL a Unią Europejską w dobie globalizacji, [w:]
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Problemy rozwojowe państw Afryki nie pozostają bez wpływu na politykę
Unii Europejskiej wobec tej części świata. Narasta świadomość, że rządy i eli-
ty afrykańskie nie są w stanie przełamać tych kryzysów samodzielnie. Ich prze-
zwyciężenie staje się więc wyzwaniem dla całej wspólnoty międzynarodowej,
w tym dla UE.

W wymiarze ekonomicznym możemy zauważyć dwie tendencje, jakie utrzy-
mują się od dłuższego czasu i są charakterystyczne dla relacji między tymi
dwoma regionami:

– Unia Europejska jest najważniejszym i największym partnerem handlo-
wym Afryki. W 2005 r. import z UE i eksport do UE wynosiły łącznie
150 mld euro, co stanowiło 45% obrotów całego handlu zagranicznego
Afryki. Z tego 50% przypadało na Afrykę Północną, 31% na kraje Afryki
Subsaharyjskiej, a 19% na RPA (dla porównania handel wewnątrzafry-
kański osiągnął tylko 29 mld euro, tj. 9% całości obrotów).

– Udział krajów Afryki w handlu UE (unijnym) spada i wynosi obecnie
ok. 3,39%. Jeżeli jeszcze pominiemy w tych obliczeniach 5 najlepiej roz-
winiętych ekonomicznie państw (Algierię, Tunezję, Libię, Egipt i RPA), to
udział pozostałych państw Afryki w handlu UE wynosi zaledwie 1,12%29.

W sferze handlowej zasadnicze jest więc pytanie, czy wejście w życie układu
z Cotonou przyczyni się – poprzez stosowanie mechanizmów i reguł WTO – do
głębszego zintegrowania krajów Afryki Subsaharyjskiej z gospodarką światową
i do zwiększenia dostępu dla ich towarów na rynkach państw uprzemysłowio-
nych. Układ z Cotonou przewidywał, że od 2008 r. najlepiej rozwinięte państwa
AKP zliberalizują handel z UE, podpisując tzw. umowy o partnerstwie gospo-
darczym (Economic Partnership Agreements – EPA)30. Mają to być w praktyce
umowy o wolnym handlu. Pytanie brzmi, czy te z państw Afryki Subsaharyjskiej,
które zdecydują się podpisać takie umowy ekonomiczne (a wcześniej spełnią
kryteria wymagane przez UE), będą należycie przygotowane na bardzo silną
globalną konkurencję. Należy także pamiętać, iż kraje takie muszą się liczyć
z poniesieniem ogromnych kosztów na restrukturyzację i modernizację wielu
sektorów gospodarki – i tu pojawia się kolejne pytanie: czy będzie je na to stać? 

Nie wyjaśniono również dokładnie modelu współpracy handlowej między
UE a tymi krajami AKP, z którymi od 2008 r. nie zaczną obowiązywać układy
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Region Azji i Pacyfiku w dobie wyzwań globalizacji, red. J. Nakonieczna, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008; J.W. Gunning, Trade Policy and Regional Integration: Implications for
the Relations between Europe and Africa, „The World Economy” 1995, vol. 18, nr 3, s. 398.

29 African Development Indicators 2005, The World Bank, Washington 2005; External and
Intra-European Union Trade, Eurostat, Brussels 2005.

30 Negocjacje na temat EPA były prowadzone od września 2002 do 31 grudnia 2007 r.
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o partnerstwie gospodarczym31. Wiadomo jedynie, iż UE wypracuje z takimi
krajami inne mechanizmy wymiany handlowej – zgodne z regułami WTO
i oparte na systemie Powszechnych Preferencji Celnych (GSP)32.

Jednym z istotnych problemów dla państw Afryki Subsaharyjskiej, którego
nie rozwiązuje układ z Cotonou – pozostaje kwestia stosowania przez UE sub-
sydiów dla sektora rolnego państw członkowskich w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej. Wbrew oczekiwaniom państw biedniejszych Unia podjęła decyzję o ich
utrzymaniu do 2013 r. Wielu analityków zaznacza niszczący efekt subsydiów
rolnych dla gospodarek państw rozwijających się, które wielokrotnie przewyż-
szają wartość pomocy rozwojowej oferowanej tym krajom, również na mocy
porozumienia z Cotonou (według OECD w 2001 r. UE udzieliła różnymi ka-
nałami wsparcia dla swojego sektora rolnego w wysokości 93 mld USD)33.

Problemu handlu towarami rolnymi nie udało się rozwiązać podczas Kon-
ferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu w grudniu 2005 r.34 W kontekście
negocjacji w ramach WTO należy podkreślić, iż stosunki handlowe UE z Afry-
ką Subsaharyjską są charakterystyczne dla relacji między krajami Północy i Po-
łudnia. Istnieje duża asymetria w strukturze wymiany oraz bilansie handlo-
wym. Państwa Czarnego Lądu mają w swojej ofercie eksportowej przede wszy-
stkim dobra podstawowe, niezwykle „wrażliwe” dla unijnej gospodarki. 

Taki stan rzeczy powoduje, iż prace nad liberalizacją handlu między tymi
dwoma regionami napotykają wiele przeszkód. Na przykład Polska i 12 innych
państw UE podkreśliły w połowie 2005 r., iż zobowiązania podjęte na forum
WTO nie mogą naruszać zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Była to odpowiedź na
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31 Czynnikami zachęcającymi do podpisania przez kraje Afryki umów EPA są podejmowane
przez UE działania zmierzające do szerszego otwarcia rynku dla produktów pochodzących
z państw Południa, takie jak np. inicjatywa „Everything but Arms”. Zgodnie z tą inicjatywą, za-
aprobowaną 26 lutego 2001 r. przez Radę Ministrów UE, Unia zniosła od 5 marca 2001 r. cła
i ograniczenia ilościowe na niemal wszystkie (oprócz broni) produkty pochodzące z 48 krajów
najmniej rozwiniętych (z wyjątkiem cukru, ryżu i bananów, odnośnie do których liberalizacja ma
następować stopniowo do 2009 r.). Zob.: Generalised System of Preferences. EU Approves
„Everything but Arms” Trade Access for Least Developed Countries. „Press Release” z 26 lute-
go 2001.

32 Należy przy tym pamiętać, że o ile preferencje gwarantowane w ramach konwencji z Lomé
(i przejściowo porozumienia z Cotonou) wynikały z dwustronnej umowy, o tyle GSP jest syste-
mem dyskrecjonalnym wprowadzanym jednostronnymi decyzjami krajów rozwiniętych, w ra-
mach którego preferencje mogą być jednostronnie modyfikowane, a nawet cofnięte. Zob.: P. La-
my, Stepping Stones or Stumbling Blocks? The EU Approach Towards the Problem of Multila-
teralism vs Regionalism in Trade Policy, „The World Economy” 2002, nr 10. 

33 F. Bergsten, A Competitive Approach to Free Trade, „Financial Times” z 4 grudnia 2002;
A. Clapham, Africa and the International System: The Politics of State Survival, Cambridge
University Press, Cambridge 1996, s. 95

34 Szerzej zob.: J. Dołęga, A. Gradziuk, Konferencja Ministerialna WTO w Hongkongu
13–18 grudnia 2005, „Biuletyn PISM” 2005, nr 92.
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propozycję komisarza P. Mandelsona, który w imieniu krajów Unii zadeklaro-
wał, że jest w stanie zmniejszyć dopłaty dla rolników o 70%. Prezydent Francji
Jacques Chirac zapowiedział, że jego kraj jest gotów zawetować każde porozu-
mienie w sprawie liberalizacji handlu rolnego, które nie będzie odpowiadało in-
teresom jego kraju. 

Istotnym wyzwaniem zarówno dla państw Afryki, jak i UE jest celne i umie-
jętne wykorzystywanie unijnej pomocy rozwojowej przez kraje AKP. Unia jest
największym na świecie donatorem w tej dziedzinie i ma szanse zachować tę
pozycję w najbliższej przyszłości, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę jej po-
tencjał w stosunkach międzynarodowych35. Unia Europejska jako całość i jej
państwa członkowskie łącznie przeznaczają 0,51% swojego PKB na pomoc
rozwojową w świecie (USA – 0,15%, Japonia 0,32%).

W 2007 r. UE przeznaczyła na pomoc dla krajów rozwijających się ponad
27 mld euro, co stanowiło 47% całej tego typu pomocy wszystkich państw świata.
Dla samej Afryki przewidziano 8,1 mld euro, tj. 67% międzynarodowej pomocy
rozwojowej kierowanej na ten kontynent36. Głównymi źródłami wspólnotowej po-
mocy rozwojowej były budżet UE oraz Europejski Fundusz Rozwoju (European
Development Fund – EDF), z których na początku XXI w. pochodziło – odpowie-
dnio – ok. 75 i ok. 20% wszystkich środków37. Pozostałą część dostarczał Euro-
pejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank – EBI). Na lata 2002–2007
UE przewidywała pomoc rozwojową dla państw AKP w wysokości ok. 23 mld eu-
ro. Ponadto, EBI udzielił preferencyjnych kredytów na sumę 1,7 mld euro.

Unia Europejska jest jednak rozczarowana efektami pomocy rozwojowej
udzielanej krajom Afryki Subsaharyjskiej, które są nieporównywalnie mniejsze
niż w przypadku pomocy dla innych rozwijających się krajów. Nie bez winy po-
zostaje sama Unia. Państwa członkowskie – mimo odpowiednich zapisów
w Traktacie z Maastricht38 – odnoszą się z dużym sceptycyzmem do ściślejszej
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35 D. Milczarek, The International Role of the European Union As a „Civilian Power”, „The
Polish Foreign Affairs Digest” 2003, nr 4.

36 Ze środków wspólnotowych finansuje się różnego rodzaju projekty i programy rozwojowe.
W roku 2002 Komisja Europejska i Erytrea podpisały porozumienie (tzw. Country Strategy Pa-
per), które przewidywało, że w latach 2002–2007 UE przeznaczy 88 mln euro na pomoc dla Ery-
trei w odbudowie kraju. M. Breuning, Foreign Aid, Development Assistance, or Development
Cooperation: What’s in a Name?, „International Politics” 2002, vol. 39, nr 3, s. 369–377.

37 Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla krajów AKP, w tym Afryki Subsaharyjskiej, jest
kierowana przez EDF w dwóch formach. Pierwsza, zwana „pomocą możliwą do zaprogramo-
wania”, ma formę bezzwrotnych grantów i jest wykorzystywana przez narodowe i regionalne
programy na finansowanie tradycyjnych projektów współpracy rozwojowej. Druga, tzw. „pomoc
nienadająca się do zaprogramowania”, ma charakter warunkowy i jest udzielana na zasadzie ca-
se by case. 

38 Do wejścia w życie Traktatu z Maastricht wspólnotowa działalność w dziedzinie pomocy
rozwojowej nie miała wyraźnego umocowania w zapisach traktatowych, co w dużej mierze wy-
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koordynacji działań w zakresie polityki rozwojowej. Widocznym tego przeja-
wem jest chociażby duże zaangażowanie na przykład Francji w krajach Afryki
Zachodniej, Hiszpanii w Ameryce Łacińskiej czy Wielkiej Brytanii w swoich by-
łych koloniach39. Poszczególne państwa członkowskie chcą bowiem wykorzy-
stać udział w polityce rozwojowej do umacniania nie tylko swojej pozycji poli-
tycznej w ramach UE, ale również w stosunkach bilateralnych z krajami Afryki
i innymi państwami, a przede wszystkim do utrzymywania z nimi kontaktów
oraz rozwijania powiązań gospodarczych.

W kontekście polityki rozwojowej UE ważnym punktem polskiej strategii
wobec państw Południa jest propagowanie pozytywnych skutków procesu roz-
szerzenia Unii. Kraje Południa, a w szczególności kraje AKP, obawiają się bo-
wiem, że przystąpienie państw Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Euro-
pejskiej spowoduje zmniejszenie pomocy UE na rzecz ich rozwoju. Wyrazem
tego było m.in. przyjęcie przez część państw AKP Deklaracji z Nadi (Fidżi)
z 19 lipca 2002 r., w której uznano za konieczność zwiększenie wydatków bo-
gatej Północy na biedne Południe40. Będzie to zapewne czynnik skłaniający
przywódców państw członkowskich UE oraz wysokich urzędników Komisji Eu-
ropejskiej do wywierania nacisku na nowych członków, aby w większym stop-
niu zaangażowali się w pomoc dla państw Południa41. 

Kolejnym ważnym wyzwaniem dla UE są nielegalne migracje. Zła sytuacja go-
spodarcza krajów Afryki Subsaharyjskiej oraz brak perspektyw rozwoju tworzą sil-
ną presję migracyjną odczuwaną zwłaszcza przez państwa Europy Południowej. 

Napływ emigrantów do UE stwarza dwa główne problemy: sprawę włącze-
nia tak dużej grupy ludzi w europejski rynek pracy oraz kwestię pluralizmu kul-

Kamil Zajączkowski

nikało z niezgody państw członkowskich na pełne uwspólnotowienie tejże dziedziny. Zob.:
K. Zajączkowski, Polityka rozwojowa i humanitarna jako instrument realizacji celów Unii Euro-
pejskiej w Ameryce Łacińskiej, [w:] Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, red.
M.F. Gawrycki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 237–258.

39 K. Zajączkowski, Afryka Zachodnia w polityce Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI
wieku (część III), [w:] Państwa Afryki Zachodniej. Fakty. Problemy stabilizacji i rozwoju. Pol-
skie kontakty, red. Z. Łazowski, Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego, Warszawa
2006, s. 95–107. 

40 Zob.: V. Michaux, L’élargissement de l’ Union: une menace pour le développement?, „Le
Courier ACP-UE” 2002, lipiec–sierpień 2002, s. 18–19.

41 Zob.: K. Zajączkowski, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polityka zagraniczna RP
wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, [w:] Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Pol-
ski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, red. M. Żylicz,, WSH w Radomiu, Radom
2005, s. 53–68; idem, The Policy of the European Union towards the Countries of Africa, Ca-
ribbean and Pacific (ACP). Implications for Poland, „Yearbook of Polish European Studies”
2006, nr 10, s. 105–124; idem, Polityka zagraniczna Polski wobec pozaeuropejskich krajów roz-
wijających się na początku XXI w., [w:] Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty
polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne, red. W. Gizicki, D. Gizicka, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, s. 85–98.
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turowego i narodowościowego. Brak skutecznego uregulowania tych zaga-
dnień może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego i spo-
łeczno-kulturowego państw europejskich. Statystyki policyjne i wymiaru spra-
wiedliwości dostarczają wiele dowodów na wzrost aktów przestępczych, w tym
terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej o charakterze międzyna-
rodowym, w których biorą udział emigranci. Ponadto kraje Europy Południo-
wej są narażone na zamieszki wywoływane przez mniejszości narodowe.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Unia Europejska kładzie nacisk na to,
aby współpraca między jej członkami a krajami Afryki Subsaharyjskiej służyła
pełniejszemu włączaniu się tych ostatnich w globalizującą się gospodarkę i po-
litykę światową42. Istota sprawy polega jednak nie na deklaratywnym zaapro-
bowaniu zapisanych w dokumentach zasad współpracy, ale na faktycznej ich
implementacji do poszczególnych dziedzin życia politycznego, społecznego
i gospodarczego. Afryka stabilna politycznie i ekonomicznie, a także przewidy-
walna w swojej polityce zagranicznej nie będzie wyzwaniem, lecz szansą dla
Unii Europejskiej. 

Summary

Sub-Saharan Africa: Challenge for uniting Europe at the turn 
of 21st century

The changes which have been taking place in the European
Communities/European Union and on the African continent make it necessary
to search for new principles and forms of legal and political relations between
the EC/EU and Africa.The EU’s international activities towards Ssub-Saharan
Africa are driven by underlying political and economic interests, common to
member states of the EU, which are often parallel to the colonial past of many
of those countries. These activities also confirm the role of integrated Europe
as a global actor of international relations. In turn, the countries of Sub-
Saharan Africa in their relations with the EU are aiming at achieving such 
a model of North-South cooperation, which would help Africa to fully 
integrate with the increasingly global economy and world politics. The author
draws special attention to the fact that Sub-Sahara Africa is the source of many
challenges for Europe. Their consequences, such as large numbers of refugees,
the growth of organized crime and international terrorism, and the problem of
international debt of African countries, may in a long-term perspective affect
the socio-economic development and political stability of the European Union.
The actions undertaken by the EU and Sub-Saharan African countries are

Afryka Subsaharyjska: wyzwanie dla zjednoczonej Europy…
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aimed at meeting these challenges and solving the problems. However, only the
future can tell whether a common goal equals agreement and unity of interests.
This will largely depend on the good will of the partners. The history of 
relations between the European communities and Sub-Saharan Africa shows
that such will was not always sufficient. 

Kamil Zajączkowski
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Konsekwencje Wspólnej Polityki Rolnej UE
dla gospodarek afrykańskich

Wprowadzenie

Problemy związane z rolnictwem, a zwłaszcza jego liberalizacją, są dla Afry-
kanów bardzo istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, 7 krajów afrykańskich
znajduje się w światowej czołówce pod względem upraw niektórych roślin i ho-
dowli pewnych zwierząt1. Po drugie, w dużej części gospodarek afrykańskich
sektor rolny nadal ma znaczny udział w tworzeniu produktu krajowego brutto
(PKB), co sprawia, że państwa te nie mają szans na przejście do wyższych faz
rozwoju gospodarczego. Zmienne ceny światowe bawełny, kawy czy kakao
zwiększają amplitudę wahań cyklu koniunkturalnego. W przypadku ich obniż-
ki często dochodzi do załamania nazbyt skoncentrowanego eksportu i zmniej-
szenia dochodów Afrykanów2. Problem silnie skoncentrowanej struktury towa-
rowej eksportu dotyczy większości państw afrykańskich3. Monokulturowość
gospodarek afrykańskich ma swoje źródła w kolonializmie4.

1 Kwestia ta zostanie omówiona w kolejnym punkcie artykułu.
2 19 Avril: Day of Action against EPAs, http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?

option= com_ content&task=view&id=304&Itemid=61 [pobrano 30.04.2007].
3 W przypadku 21 z nich udział 1 produktu przekracza 204%, a w 7 krajach – 50% wpływów

eksportowych. Zob: D. Kopiński, Struktura eksportu Afryki Subsaharyjskiej jako przejaw „klątwy
bogactw naturalnych”, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce świato-
wej, t. 1, red. J. Rymarczyk. W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
2005, s. 366; J.E. Stiglitz, A. Charlton, Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2007, s. 72.

4 Od XVI stulecia handlarze europejscy (zwłaszcza portugalscy) wprowadzali do Afryki Za-
chodniej nieznane tam uprawy: kukurydzę i maniok, które wykorzystywano głównie do żywienia
niewolników. Na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej rozwinęli z kolei uprawę trzciny cukrowej.
Kolejny etap „stosunków” europejsko-afrykańskich nastąpił w połowie XIX w. wraz z industria-
lizacją Starego Kontynentu. Wówczas produkcja rolna miała służyć wsparciu rozwoju gospodar-
czego Europy (z delty Nigru eksportowano do Wielkiej Brytanii olej palmowy, z Nigerii – baweł-
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Światowe ceny artykułów rolnych podlegają znacznym wahaniom. Dzieje
się to głównie za sprawą: 1) postępu biotechnologicznego, który umożliwia
tworzenie nowych, bardziej produktywnych i odpornych na choroby czy szko-
dniki gatunków roślin i ras zwierząt, 2) mechanizacji rolnictwa (obecnie w kra-
jach wysoko rozwiniętych mamy coraz częściej do czynienia z tzw. rolnictwem
precyzyjnym i cyberfarmami), dzięki czemu wzrosła wydajność pracy ludzkiej,
3) nowoczesnych zabiegów agrotechnicznych oraz procesów przetwarzania
i przechowywania5. Wszystko to doprowadziło do znacznego wzrostu świato-
wej podaży żywności6 i w konsekwencji do powstania w niektórych regionach
(jak we Wspólnocie Europejskiej, Ameryce Północnej) problemu z zagospoda-
rowaniem nadprodukcji rolnej i konieczności jej ograniczenia. Najważniejszą
cechą charakterystyczną afrykańskiego eksportu artykułów rolnych i jednocze-
śnie dużym utrudnieniem dla rządów państw Czarnego Lądu jest brak możli-
wości ich skutecznego oddziaływania na ceny światowe7, a co za tym idzie –
bierne uczestnictwo w międzynarodowym handlu tymi towarami.

W celu zneutralizowania wpływu wahań cen surowców rolnych na rynkach
światowych na sytuację społeczno-gospodarczą Afryki niezbędne są dwukierun-
kowe działania. Przede wszystkim zainteresowane kraje same powinny zmierzać
do zdywersyfikowania swojego eksportu, nawet jeśli osiągają przewagę kompa-
ratywną w produkcji rolniczej, a także do podjęcia prób tworzenia trwałych
i efektywnych powiązań między sektorem rolnym oraz przetwórczym8.

Powyższy warunek jest konieczny, aby sprostać zmieniającym się realiom
rynku rolnego, ale nie jest wystarczający, zwłaszcza w przypadku tych krajów

Konrad Czernichowski, Dominika Malchar 

nę, z Ghany – kakao. Y. Kaba, Le rôle de l’agriculture dans le développement socio-économique des
états-membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’OUEST (CEDEAO),
praca doktorska pod kier. J. Balcerka, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1990,
s. 158.

5 W ostatnim czasie duży wpływ na ceny surowców rolnych wywarły zmiany w strukturze po-
pytu (konkurencja między wykorzystaniem płodów rolnych na cele konsumpcyjne i produkcyjne,
np. na biopaliwa).

6 B. Ptasznik, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej przykładem regionalnej współpra-
cy w globalnej gospodarce, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, t. 2, red.
J. Rymarczyk, Prace Naukowe nr 976 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2003, s. 172.

7 M. Dobroczyński, E. Gorzelak, Rolnictwo afrykańskie. Produkcja i specjalizacja międzyna-
rodowa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1968, s. 215.

8 Wprawdzie w krótkim czasie musi się to wiązać z obniżeniem stopy wzrostu gospodarcze-
go (m.in. z powodu konieczności poniesienia znacznych kosztów na inwestycje cechujące się dłu-
gookresową stopą zwrotu), jednak w długim okresie staje się dzięki temu możliwe przeniesienie
korzyści komparatywnych z produkcji surowców nieprzetworzonych i wyrobów nisko przetwo-
rzonych do gałęzi produkujących artykuły rolno-spożywcze wyżej przetworzone, zapewniające
większą stabilność i wyższą stopę wzrostu (nazywanego w takich okolicznościach wzrostem czy
szerzej – rozwojem zrównoważonym).
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afrykańskich, które charakteryzują się bardzo niską wydajnością w rolnictwie.
Niezbędne jest bowiem zlikwidowanie praktyk protekcjonistycznych i interwen-
cjonistycznych w lepiej rozwiniętych gospodarkach świata i zliberalizowanie
handlu artykułami rolno-spożywczymi. Brak barier celnych w stosunku do naj-
słabiej rozwiniętych krajów (Least Developed Countries – LDC) to za mało,
aby ich produkty mogły się stać konkurencyjne cenowo na rynkach światowych.
Konieczne jest zmniejszanie skali dotowania rolnictwa w państwach globalnej
Północy. We Wspólnocie Europejskiej (WE) zauważa się obecnie dążenie do
zmniejszenia produkcji żywności, co zredukuje jej eksport do krajów Trzeciego
Świata. Gdyby tak się stało, obniżona podaż tanich artykułów rolno-spożyw-
czych zapewniłaby wyższe dochody rolnikom afrykańskim9. 

Nie można wymagać, aby w liberalizacji w takim samym stopniu uczestni-
czyły kraje bogate i biedne. Wewnętrzne korzyści z liberalizacji handlu polega-
ją na tym, że zasoby gospodarcze danego kraju ulegają przesunięciu z sekto-
rów chronionych, w których nie ma on przewagi komparatywnej, do sektorów,
w których taką przewagę osiąga. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy występuje
niedobór zasobów i dlatego ich nieracjonalne zużywanie ogranicza rozwój.
Tymczasem w przypadku krajów słabo rozwiniętych istnieją duże rezerwy za-
sobów, a zwłaszcza taniej siły roboczej, która nie jest w pełni wykorzystana. Li-
beralizacja handlu może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych – zwięk-
szyć niewykorzystane zasoby siły roboczej10. Nie jest więc ona – jak przez dłu-
gi czas twierdzili przedstawiciele instytucji z Bretton Woods: Banku Światowe-
go (BŚ) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) – najlepszym
z możliwych rozwiązań we wszystkich krajach rozwijających się (KRS), choć
niewątpliwie, gdyby była odpowiednio przeprowadzona, może im ułatwić wej-
ście na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie docho-
dów z eksportu. Kraje te powinny mieć tego świadomość i w negocjacjach wie-
lostronnych domagać się szybszej liberalizacji handlu, ale w największym stop-
niu w obszarach, w których osiągają przewagę komparatywną, a więc przede
wszystkim w rolnictwie.

Dużą rolę w kształtowaniu zasad światowego handlu artykułami rolnymi

Konsekwencje Wspólnej Polityki Rolnej UE dla gospodarek afrykańskich

9 Problem jest jednak bardziej złożony, gdyż z moralnego punktu widzenia jest kwestią dys-
kusyjną, czy można ograniczać wytwarzanie żywności w sytuacji, gdy na świecie głoduje 830 mln
ludzi (niektórzy podają, że liczba ta może dochodzić do 1 mld, z czego 180 mln w Afryce Sub-
saharyjskiej). Klęski głodu nie wynikają tymczasem z niemożliwości wyżywienia wszystkich lu-
dzi, tylko z nierównomiernego rozłożenia zasobów żywności, z której część się marnuje. B. Pta-
sznik, op. cit., s. 166; A. Jenik, Główne kierunki wspólnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej,
[w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,
s. 586; J. Bogobowicz, Światowy dzień wyżywienia, http://www.maitri. diecezja.gda.pl/gazetka/
index.html [pobrano 19.04.2007].

10 J.E. Stiglitz, A. Charlton, op. cit., s. 27.
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ma do odegrania Wspólnota Europejska. Niniejszy artykuł ma na celu scharak-
teryzowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)11, przebiegu jej reform oraz próbę
oceny ich wpływu na stan gospodarek afrykańskich. Polityka ta stanowi obec-
nie jedną z najważniejszych dziedzin działalności WE zarówno w wymiarze
prawnym, jak i ekonomicznym12.

Potencjał rolniczy Afryki

Wśród krajów afrykańskich znajdują się najwięksi producenci różnych arty-
kułów rolnych13. Najbardziej zdywersyfikowaną (wielokierunkową) produkcję
rolną ze wszystkich państw afrykańskich mają Egipt, Nigeria i RPA. Istotną
rolę odgrywają zwłaszcza: uprawa herbaty (Kenia – 8,6% światowych zbio-
rów), kawy (Etiopia – 3,9% światowych zbiorów), bawełny (Afryka ogółem –
4,9% światowych zbiorów), hodowla bydła (Etiopia i Sudan – po 2,8% udzia-
łu w światowej hodowli), pozyskiwanie drewna (Etiopia – 2,8% udziału
w świecie) i rybołówstwo (Afryka ogółem – 4,1% udziału w świecie). Siedem
krajów afrykańskich znalazło się w gronie największych producentów artyku-
łów rolnych na świecie. Są to: pod względem zbiorów herbaty – Kenia
(4. miejsce na świecie), kawy – Etiopia (6) i Uganda (10), hodowli bydła –
Etiopia (6) i Sudan (7), pozyskiwania drewna – Etiopia (8), Demokratyczna
Republika Konga (9) i Nigeria (10), zbiorów kukurydzy – RPA (9). Należy za-
uważyć, że Etiopia przoduje zarówno w zbiorach kawy, jak i w pozyskiwaniu
drewna oraz w hodowli bydła14.

Konrad Czernichowski, Dominika Malchar 

11 Aż 40% dorobku prawnego Wspólnoty dotyczy rolnictwa, na które do 2007 r. przeznacza-
ła ona największą część swoich wydatków. Na szczycie Rady Europejskiej w 1999 r. w Berlinie
ustalono, że w latach 2000–2006 zostaną one utrzymane na poziomie 42,5 mld euro rocznie. Jak
wynika z projektu na 2007 r., wydatki te wzrosły do 56,1 mld euro, co stanowiło 44,3% ogółu wy-
datków. Udział ten w zasadzie się nie zmniejsza: w 1995 r. wynosił 47,5%, w 2003 r. – 43,0%.
W budżecie na rok 2008 wydatki związane z WPR miały się natomiast kształtować się na pozio-
mie ok. 43,6% (56,3 mld euro) i po raz pierwszy nie stanowić głównych pozycji po stronie wy-
datków. B. Ptasznik, op. cit., s. 165–169; Budżet UE na 2007 r., „Wspólnoty Europejskie”, Bru-
ksela 2007, s. 1; A. Jenik, Unia Europejska – struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania,
[w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,
s. 574; Budżet Unii Europejskiej a Wspólna Polityka Rolna, http://www2.ukie.gov.pl/WWW/serce.
nsf/0/B55F59A4472C9021C1256E77003661F3?Open& RestrictToCategory= RestrictToCate-
gory= [pobrano 19.04.2007]; Proposition de budget 2008: la croissance et l’emploi au cśur des
dépenses de l’Union européenne, http://ec.europa.eu/budget/indexfr. htm [pobrano 15.05.2007].

12 A. Jenik, op. cit., s. 581. 
13 24 kraje kontynentu produkują przynajmniej jedno dobro w ilości znaczącej dla rynku

światowego (o udziale wynoszącym nie mniej niż 0,5% w produkcji światowej).
14 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2006, s. 793–814.



209

Geneza Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnoty Europejskiej 

Zrozumienie istoty WPR wymaga spojrzenia na to zagadnienie z perspekty-
wy ostatnich 50 lat. Konieczna jest analiza jej genezy i warunków, w jakich ją
tworzono, oraz czynników endo- i egzogenicznych wymuszających kolejne re-
formy. Przystępując do oceny skutków oddziaływania WPR na afrykańskie rol-
nictwo, niezbędne wydaje się przeanalizowanie jej w sposób wieloaspektowy
i postawienie pytania, czy może istnieć pełna liberalizacja w tym sektorze i ja-
kie może mieć ona prawdopodobne skutki dla gospodarek obu regionów świa-
ta15. Produkcja rolna z przyczyn obiektywnych jest niskodochodowa i trudno
oczekiwać (nie włączając procesu „uszlachetnienia” – przetwórstwa rolno-spo-
żywczego), aby kraje typowo rolnicze bez subsydiów lub efektywnych powią-
zań wertykalnych i horyzontalnych w tym sektorze mogły osiągnąć zadowala-
jące zyski. Pomimo występowania na świecie tendencji do zmniejszania udzia-
łu rolnictwa w PKB, unijna polityka rolna – z uwagi na rozbudowany protek-
cjonizm i interwencjonizm, a tym samym silne oddziaływanie na sektor rolny
krajów członkowskich WE oraz na poziom cen artykułów rolnych na świecie –
pozostaje w sferze zainteresowań zarówno środowisk naukowych, jak i poli-
tycznych.

Wraz z podpisaniem Traktatów Rzymskich w 1957 r. podjęto decyzję
o utworzeniu WPR. U jej podstaw leżało przekonanie, iż niezintegrowane rol-
nictwo Wspólnoty zagrozi całemu procesowi integracji, a niższe ceny produk-
tów rolnych na rynku światowym spowodują niemożność szybkiego dostoso-
wania się europejskiego sektora rolnego do funkcjonowania na otwartym ryn-
ku. Stwierdzono zatem, że należy przenieść zróżnicowane praktyki interwencyj-
ne i protekcyjne państw członkowskich za pośrednictwem WPR na poziom po-
nadnarodowy16.

Cele WPR, które wówczas określono17, pozostały do dnia dzisiejszego pra-
wie niezmienione18. Obecnie WE nie stoi już przed widmem głodu, a proble-
mami dla niej stały się nadwyżka podaży surowców rolnych, wysokie koszty

Konsekwencje Wspólnej Polityki Rolnej UE dla gospodarek afrykańskich

15Godząc się na tworzenie z niektórych części globu (w tym też częściowo z Afryki) tzw. cen-
trów produkcji surowców rolnych, dyskusyjne się wydaje, czy nie dokonano by w ten sposób ko-
lejnego kroku w stronę marginalizacji gospodarek rozwijających się i uniemożliwienia im przej-
ścia na wyższy poziom rozwoju.

16 Zob.: M. Ciepielewska, Polskie rolnictwo a WPR UE, [w:] Stowarzyszenie Polski z UE –
niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej, red. M. Ciepielewska,
FAPA, Warszawa 1997, s. 59 i n.

17 Art. 33 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dawniej art. 39 Traktatu Rzym-
skiego.

18 Nie uległy one modyfikacji podczas kolejnych rewizji traktatu ani nawet wówczas, gdy
przystąpiono do prac nad tworzeniem projektu traktatu konstytucyjnego.
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utrzymania unijnej polityki rolnej i nieprzystawanie celów WPR do współczes-
nych międzynarodowych warunków ekonomicznych. Przystępując do analizy,
można stwierdzić, iż trudności, z którymi obecnie boryka się WE w obszarze
rolnictwa, są diametralnie różne od tych, z którymi konfrontowane są kraje
afrykańskie (np. niedożywienie ludności afrykańskiej, przeciętne niskie plony
upraw rolnych, słaba wydajność pracy czy niedoinwestowanie kapitałowe
w sektorze rolnym).

Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w wyniku sztucznego podtrzymywania
cen artykułów rolno-spożywczych oraz wzrostu wydajności produkcji rolnej
osiągnięto samowystarczalność netto i nadpodaż surowców rolnych, a w kon-
sekwencji nadmierny wzrost wydatków na utrzymanie WPR. Pierwszą szansą
na zahamowanie rozbudowy interwencjonizmu i narastającej spirali negatyw-
nych skutków stworzonego systemu był przedstawiony w 1968 r. Plan Man-
sholta, który w swym założeniu miał być alternatywą dla pogłębiających się
dysproporcji między dochodami małych i dużych gospodarstw rolnych19. Wraz
z początkiem lat 90. XX w. Wspólnota stanęła w obliczu konieczności przepro-
wadzenia radykalnych reform WPR. W wyniku negocjacji w ramach Rundy
Urugwajskiej GATT (1986–1995) i wobec groźby reperkusji w handlu między-
narodowym oraz wzrastających wydatków na rolnictwo, zdecydowano się na
przebudowę wspólnotowej polityki rolnej. Dlatego też w 1992 r. wprowadzono
plan Mc Sharry’ego koncentrujący się na ogólnospołecznych, a nie jak dotych-
czas produkcyjnych funkcjach rolnictwa. Kontynuacją reform rozpoczętych
w programie Mc Sharry’ego była przyjęta na szczycie w Berlinie w 1999 r.
Agenda 200020. Ostatnią, a zarazem fundamentalną dla obecnego kształtu po-
lityki rolnej WE była reforma z 2003 r. (kompromis luksemburski), której filo-
zofia była bardzo zbliżona do dwóch poprzednich21.
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19 Szerzej zob.: W. Poczta, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [w:] Gospodarstwa
rolne w Unii Europejskiej. Koszty i korzyści, red. M. Markiewicz, FDPA, Warszawa 2001, s. 6 i n.

20 Zawarte w Agendzie 2000 decyzje stały się bazą dla dalszej liberalizacji polityki ekono-
miczno-handlowej, a jej twórcom zależało głównie na tym, by produkcja eksportowa była tańsza.
Rolnictwo zostało potraktowane nie tylko jako dział wytwarzania żywności, lecz przede wszyst-
kim jako jeden z najważniejszych elementów oddziałujących na kształt środowiska naturalnego.

21 Podjęto działania zmierzające ku redukcji wsparcia sektora rolnego poprzez instrumenty
interwencji na rynku i przechodzenia do instrumentów bardziej neutralnych dla handlu między-
narodowego (np. płatności bezpośrednich)23. W uzgodnionym stanowisku zawarto konieczność
dążenia do uproszczenia i zwiększenia transparentności finansowania WPR, poprawienia pozy-
cji konkurencyjnej europejskiego rolnictwa, wzmocnienia stanowiska WE w kwestii rolnej na fo-
rum WTO, stabilizacji dochodów producentów rolnych. M. Burnat, op. cit., s. 12–13.
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Pomimo że europejska polityka rolna nieustannie zmienia swe oblicze, to
nadal ponad połowa wsparcia wspólnotowego rolnictwa odbywa się poprzez
mechanizm cenowy i wysokie cła taryfowe. Od momentu pierwszej znaczącej
reformy z 1992 r. następuje nieustanny proces redukcji wsparcia cenowego, jed-
nak europejscy rolnicy otrzymali w zamian za to rekompensaty w postaci do-
płat bezpośrednich, należących do tzw. niebieskiego koszyka (blue box). Funk-
cja tych płatności w reformie z 1999 r. była taka sama jak dziś, jedynie zmiany
z 2003 r. pozwoliły na przerwanie związku między produkcją rolną a wysoko-
ścią otrzymywanej dopłaty. Wydaje się to (pomijając pozytywne strony tych
działań) sposobem na rozwiązanie problemów z nadprodukcją rolniczą i libe-
ralizacją sektora rolnego, a tym samym ze zwiększoną konkurencją cenową za-
granicznych artykułów rolno-spożywczych22.

Po blisko 50 latach zbudowano system, który charakteryzuje się silnym od-
działywaniem na gospodarki nie tylko państw członkowskich Wspólnoty, ale
również państw trzecich. Zwłaszcza te ostatnie coraz częściej apelują na forum
międzynarodowym, aby WE przystąpiła do ograniczenia protekcjonizmu w ra-
mach WPR. Z pewnością złudne byłoby twierdzenie, iż dokonując zmian
w WPR, starano się uwzględnić interesy np. państw afrykańskich. Priorytetem
było i jest zapewnienie godnych dochodów unijnym rolnikom oraz zagwaran-
towanie bezpieczeństwa żywnościowego Wspólnoty, a dopiero w dalszej kolej-
ności uwzględnienie potrzeb KRS i konieczność usunięcia negatywnych konse-
kwencji WPR. Podejmowane przez WE działania biorące pod uwagę interesy
państw trzecich należy jednak zawsze rozpatrywać w kontekście korzyści, jakie
z nich prawdopodobnie osiągną kraje Wspólnoty. 

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej

Dzisiejszy kształt WPR budzi wiele kontrowersji. Oskarża się ją – poza wie-
loma innymi negatywnymi konsekwencjami – o negatywny wpływ na rozwój
gospodarczy najbiedniejszych regionów świata.23. W wyniku ewolucji WPR nie-
ustannie podlega procesom zmian i usprawnień24. Podczas konferencji mini-
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22 W 2005 r. Wielka Brytania przedstawiła koncepcję zmian WPR, która – ze względu na swą ra-
dykalność – została jednak odrzucona przez większość państw członkowskich WE. Do najważniej-
szych zaprezentowanych postulatów (realizowanych w ciągu najbliższych 10–15 lat) należały: znie-
sienie subsydiów i protekcjonizmu, eliminacja wsparcia cenowego oraz dopłat eksportowych i bezpo-
średnich, ustalenie taryf importowych dla produktów rolno-spożywczych na jak najniższym pozio-
mie, oparcie przyszłej WPR na obecnym II filarze; niezakłócanie światowego handlu artykułami rol-
nymi. A Vision for the Common Agricultural Policy, Defra and HM Treasury, December 2005, s. 16.

23 Zob.: W. Piskorz, Przewidywane kierunki zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, [w:] Polska
strategia..., op. cit., s. 77 i n.

24 J. Plewa, Wyzwania dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie najbliż-
szych lat, [w:] Polska strategia…, op. cit., s. 86.
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sterialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu w 2005 r. WE
wyraziła zgodę na stopniowe zmniejszanie subsydiów eksportowych, tak aby
do 2013 r. zostały one całkowicie zniesione25. Kolejnym etapem w kształtowa-
niu przyszłej reformy rolnej WE jest przegląd realizacji budżetu WPR i skutków
dotychczasowych zmian (The 2008 CAP Healthcheck)26.

Do jednych z najważniejszych zmian w funkcjonowaniu rynków rolnych WE
należy reforma rynku cukru (obowiązuje od 1 lipca 2006 r.). Sektor ten w nie-
zmienionej formie funkcjonował blisko 40 lat, a do kluczowych modyfikacji na-
leżą redukcje cen minimalnych na wyprodukowane we Wspólnocie cukier
o 36%, a buraków cukrowych – o 39%. Konieczność przeprowadzenia tak ra-
dykalnych zmian wynikała głównie z zobowiązań WE wobec WTO27.

Z pewnością do 2013 r. kształt WPR pozostanie w miarę stabilny: nie
przewiduje się żadnych radykalnych zmian w jej funkcjonowaniu, a dopiero
podczas średniookresowego przeglądu realizacji budżetu WPR na lata
2007–2013 mogą nastąpić nieznaczne modyfikacje i przesunięcia środków.
Największy wpływ na kształt przyszłej WPR mogą mieć porozumienia przy-
jęte w ramach negocjacji Rundy z Doha, a także inne nieprzewidziane pro-
cesy zachodzące w świecie. Dokonanie znaczących modyfikacji w funkcjo-
nowaniu WPR, mimo ciągłych debat i sporów na tym tle, jest bardzo trudne
do przeprowadzenia ze względu na funkcje, jakie odgrywa rolnictwo i wieś
w społeczeństwie europejskim, a także z powodu silnego europejskiego lob-
by rolniczego.
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25 Problematyczną kwestią pozostaje to, czy WE będzie w stanie dotrzymać tego terminu.
Uważa się że datą wyznaczającą koniec stosowania subsydiów eksportowych mógł być 2010 r.,
niestety głównym przeciwnikiem tej propozycji była Francja. W wyniku braku porozumienia
w sprawie zniesienia subsydiów, 23.07.2006 r. dyrektor generalny WTO P. Lamy zawiesił nego-
cjacje w ramach Rundy z Doha. Za jedną z przyczyn wymienia się niechęć nowych państw człon-
kowskich WE do przeprowadzenia gruntownej reformy WPR (nie są one zainteresowane zmia-
ną dotychczasowego wsparcia sektora rolnego na obszarze WE, gdyż dzięki dodatkowym środ-
kom finansowym mogą wspierać własne zacofane rolnictwo). Zob.: Członkostwo Polski w mię-
dzynarodowych organizacjach gospodarczych, http://www.business.gov.pl/Czlonkostwo,Polski,
w,miedzynarodowych,organizacjach,gospodarczych,54.html [pobrano 15.05.2007]; B. Liber-
ska, op. cit., s. 279–281.

26 Państwa opowiadające się za radykalnymi przemianami WPR (Wielka Brytania i Włochy)
planują, by rozwój polityki rolnej WE następował w takim kierunku, by sektor rolno-spożywczy
był bardziej konkurencyjny i zdolny do dostarczania ekonomicznych i społecznych wartości ca-
łej społeczności europejskiej. Communique on Italian and British shared position on the future
of European Agriculture Policy, Defra, April 19, 2007, s. 1.

27 Cena unijnego cukru (rafinowanego) była trzykrotnie wyższa niż cena tego produktu na
rynku światowym, co zniekształcało w znaczący sposób handel międzynarodowy tym dobrem,
czego doświadczały w szczególności kraje afrykańskie.
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Konsekwencje WPR dla państw afrykańskich

Subsydiowanie rolnictwa w USA i WE jest dla krajów LDC jednym z naj-
większych problemów w rozwoju i przezwyciężaniu trudności gospodarczych.
Wynika to w dużej mierze – jak już wcześniej wskazano – z koncentracji arty-
kułów rolnych w ich eksporcie. Szacuje się, że Afryka Subsaharyjska traci rocz-
nie z powodu protekcjonizmu rolnego krajów OECD 2 mld USD28.

W największej części jest za to odpowiedzialna WPR29. Protekcjonizm
rolny najbardziej uderza w najbiedniejszą część społeczeństwa afrykańskie-
go, gdyż właśnie ona zamieszkuje głównie obszary rolnicze30. Jak wskazuje
B. Ptasznik, WPR pozwoliła WE lepiej się przygotować do globalnej konku-
rencji, której „rolnictwo żadnego działającego samodzielnie państwa europej-
skiego nie mogłoby wytrzymać”31. Skoro państwa europejskie bez systemu do-
płat i ceł nie wytrzymałyby konkurencji globalnej na światowym rynku rolnym,
to tym bardziej można zrozumieć problemy gospodarek afrykańskich w spro-
staniu jej wymogom.

Na mocy porozumienia z Cotonou (Benin), które zastąpiło porozumienia
z Lomé (Togo), 78 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)32 ma nieograni-
czony dostęp do unijnego rynku (na ich produkty obowiązuje zerowa stawka
celna). Wyjątek stanowią jednakże artykuły rolne zastrzeżone przez WPR, czy-
li te, których produkcja daje największą część PKB wielu krajów afrykańskich33.
Wprawdzie zostały znacznie obniżone cła na produkty rolne34, ale nie dotyczy
to wszystkich państw afrykańskich. Tą liberalizacją objęto tylko 6 z nich: Bot-
swanę, Kenię, Madagaskar, Namibię, Suazi i Zimbabwe35. Zważywszy na wiel-
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28 Z szacunków J. Stiglitza wynika, że w przypadku braku protekcjonizmu afrykański eksport
mógłby wzrosnąć nawet o 70%: J.E. Stiglitz, A. Charlton, op. cit., s. 62.

29 X. Diao, E. Diaz-Bonilla, S. Robinson, How Much does it Hurt? The Impact of Agricul-
tural Trade Policies on Developing Countries, International Food Policy Research Institute, Wa-
shington 2003, s. 6.

30 Impact of EU Agriculture Protection on Developing Countries, http://www.tcd.ie/iiis/pol-
icycoherence/index. php/iiis/eu_agricultural_policy_reform/impact_of_eu_agricultural_protec-
tion_on_developing_countries [pobrano 27.04.2007].

31 B. Ptasznik, op. cit., s. 172.
32 Spośród nich 39 stanowią kraje LDC. 19 Avril…, op. cit.
33 O. Schmuck, Polityka wobec państw rozwijających się, [w:] Europa od A do Z. Podręcz-

nik integracji europejskiej, red. W. Weidenfeld, W. Wessels, Wydawnictwo „Wokół nas”, Gliwice
1996, s. 227–230.

34 Przykładowo w przypadku wołowiny i cielęciny wprowadzono jednak limity, w ramach
których zmniejszono stawki celne o 92%37.

35 Spośród nich tylko Madagaskar należy do największych producentów wołowiny w Afryce,
a pozostałe kraje nie są znaczącymi producentami rolnymi, a więc nie odniosą one istotnych ko-
rzyści z tego tytułu. Zob.: Rocznik…, op. cit., s. 805–814.
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kość produkcji rolnej tych państw, przyznany limit wołowiny i cielęciny nie jest
duży, gdyż wynosi 7579 ton36.

Reformy WPR zmierzają do większej liberalizacji rynku rolnego, której do-
magają się KRS. Przewiduje się, że sama tylko reforma rynku cukru we Wspól-
nocie Europejskiej (rozpoczęta w 2006 r.) spowoduje spadek jego produkcji na-
wet o 6–7 mln t. 1 października 2009 r. WE ma całkowicie otworzyć swój rynek
na cukier z krajów LDC. Zwiększy się też import z krajów AKP37. Ważną pro-
pozycją jest uniezależnienie dopłat bezpośrednich od wielkości produkcji po-
przez wprowadzenie płatności zryczałtowanych (jednolitych płatności obsza-
rowych). Skłania to bowiem rolników do podejmowania bieżących decyzji pro-
dukcyjnych na podstawie sygnałów rynkowych, a nie antycypowanych korzyści
z tytułu dopłat. W makroskali oznacza to redukcję zniekształceń światowego
handlu produktami rolnymi wywołanych polityką rolną WE.

Istotne z punktu widzenia słabo rozwiniętych krajów afrykańskich są rozpo-
częte w 2002 r. negocjacje umów ze Wspólnotą o partnerstwie gospodarczym
(Economic Partnership Agreements – EPA). Postanowienia te, dotyczące wolne-
go handlu, miały zacząć obowiązywać 1 stycznia 2008 r. Przewidywały – oprócz
utworzenia stref wolnego handlu towarami przemysłowymi – także selektywną
i częściową liberalizację handlu rolnego (dotychczas nie zostały wprowadzone
w życie). Zakłada się, że maksymalny czas trwania procesów liberalizacyjnych
wyniesie 12 lat i zakończy się w grudniu 2019 r. W I fazie rokowania toczyły się
pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą WE a wszystkimi krajami AKP.
Od 2003 r. przybrały one charakter regionalny; osobno negocjują państwa Afry-
ki Środkowej, osobno – Afryki Zachodniej38 i osobno – Afryki Południowej39.

Porozumienia te wywołują jednak wiele kontrowersji w krajach AKP. Są też
krytykowane przez międzynarodowe organizacje pozarządowe jako przynoszą-
ce tym państwom więcej strat niż korzyści. Umowy zakładają bowiem liberali-
zację rynku rolnego nie tylko w Europie, ale też w KRS, co musi spowodować
wzmożony napływ towarów rolnych z państw członkowskich WE40. Ponadto
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36 Protocol 4 on beef and veal, Partnership agreement between the members of the African,
Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its
Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000, Dz.Urz. WE, L 317/2000
z 15.12.2000.

37 J. Jasińska, Wspólna Polityka Rolna – reforma rynku cukru, Agencja Rynku Rolnego, „Biu-
letyn Informacyjny” 2006, nr 8, s. 4.

38 A.A. Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty
Europejskiej z państwami trzecimi, [w:] Unia Europejska, t. 1, red. E. Kawecka-Wyrzykowska,
E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 229.

39 EPA negotiations: SADC configuration, http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/3176
#1650 [pobrano 30.04.2007].

40 Subsydiowane towary z WE mogą wyprzeć afrykańskie produkty pozbawione dotacji.
Oznacza to de facto asymetryczną strefę wolnego handlu.



215

zniesienie ceł, stanowiących ważne źródło dochodów budżetowych, wywrze
niekorzystny wpływ na wielkość państwowych inwestycji w oświatę, opiekę
zdrowotną i infrastrukturę. Tymczasem zyski z tytułu wolnego dostępu do ryn-
ku unijnego są wątpliwe – większość producentów żywności z AKP nie ekspor-
tuje jej do WE, tylko sprzedaje na rynkach lokalnych, narodowych lub w najlep-
szym razie regionalnych41. Wspólnota Europejska w ramach EPA planuje rów-
nież wypracować porozumienie w tzw. kwestiach singapurskich42 (handel i in-
westycje, polityka konkurencji, przejrzystość zamówień publicznych), co do
których nie uzyskano zgody na forum WTO43. Wspólnota groziła, że jeśli kra-
je te nie podpiszą EPA do 31 grudnia 2007 r., to podwyższy stawki celne na to-
wary z nich pochodzące.

Dodatkowym uciążliwym problemem dla afrykańskich producentów rol-
nych stają się coraz bardziej restrykcyjne normy sanitarne, fitosanitarne i wete-
rynaryjne wprowadzane przez WE wobec towarów rolno-spożywczych impor-
towanych z państw trzecich. W opinii niektórych specjalistów normy dotyczą-
ce żywności wyznaczone przez WE są znacznie ostrzejsze niż te zawarte w Ko-
deksie Żywnościowym (Codex Alimentarius). Obecnie afrykańskie rządy chcąc
kontynuować i zwiększać eksport do Unii takich towarów, jak banany, ananasy,
mięso wołowe itp., muszą m.in.44: dokonać aktualizacji narodowych przepisów
prawnych dotyczących standardów sanitarnych i fitosanitarnych obowiązują-
cych tak w rolnictwie, jak i przetwórstwie żywności, stworzyć narodowe progra-
my kontroli sanitarnych i zgodności z normami wyznaczonymi przez WE oraz
zbudować odpowiednią infrastrukturę.

Z pewnością jest to kolejny element utrudniający prowadzenie wymiany
handlowej między WE a państwami Afryki (głównie ze względu na konieczność
poniesienia olbrzymich kosztów przez kraje afrykańskie). Te nowe unijne barie-
ry pozataryfowe (niezakazane przez WTO) często postrzega się jako jeden ze
środków chroniących wspólnotowy rynek przed napływem tańszych towarów
z państw trzecich. Fakt, iż europejscy konsumenci przywiązują coraz większą
wagę do jakości i bezpieczeństwa żywności, może być uznany za pretekst do
niedopuszczenia obcych towarów na unijny rynek z powodu niespełnienia
standardów sanitarnych.
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41 Reject the Economic Partnership Agreement EU-ACP!, http://www.viacampesina.
org/main_en/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=1 [pobrano 30.04.2007].

42 19 Avril..., op. cit.
43 J.E. Stiglitz, A. Charlton, op. cit., s. 70–73.
44 E. Douya, B. Hermelin, V. Ribier, Impact sur l’agriculture de la CEMAC et Sao Tomé et

Principe d’un Accord de partenariat économique avec l’Union européenne, CIRAD, mars 2006,
s. 69.
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Liberalizacja rynku rolnego przez WE postępuje jednak zbyt wolno. Zna-
czenie dopłat bezpośrednich w dochodach rolników stale rośnie45. Trudności
z liberalizacją wynikają z olbrzymiego lobby rolniczego w krajach członkow-
skich, zwłaszcza we Francji.

Wnioski i rekomendacje

Kraje afrykańskie nie mogą, tak jak czyni się to w państwach Wspólnoty, sto-
sować wysokich dopłat bezpośrednich ani innych form wsparcia dla rolnictwa,
gdyż nie pozwalają im na to ich budżety. Nawet gdyby znalazły się w nich pie-
niądze na ochronę własnych polityk rolnych, nie byłoby to korzystne dla naju-
boższych warstw społeczeństwa. Przyczyniłoby się bowiem do wzrostu cen
żywności, gdy tymczasem w wielu biednych krajach gospodarstwa domowe
wydają na nią ponad połowę swoich dochodów46.

Postępy w przeprowadzaniu reform WPR w niewielkim stopniu47, jeśli
w ogóle, zależą od państw afrykańskich. Przedsięwzięciem, na jakie mają one
wpływ i które poprawiłoby ich sytuację, byłoby rozwijanie przetwórstwa spo-
żywczego i tym samym zwiększenie wartości dodanej eksportowanych towa-
rów. Wydaje się, że najlepszym środkiem do tego celu jest wspieranie spółdziel-
ni. Już dziś można zauważyć tworzenie tzw. wspólnot, których celem jest właś-
nie zwiększenie siły przetargowej na rynku (najpierw lokalnym czy regional-
nym, a w dłuższej perspektywie – światowym)48.

W Afryce spółdzielnie już odgrywają dużą rolę. W Afryce Wschodniej, Środ-
kowej i Południowej rozwinęły się one zwłaszcza na obszarach wiejskich; 60%
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45 M. Walkowski, System dopłat bezpośrednich w polityce rolnej Unii Europejskiej. Analiza
i wstępna ocena zmian zachodzących w jego funkcjonowaniu, [w:] Problemy regionalne i glo-
balne we współczesnej gospodarce światowej, t. 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Akademia
Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 430.

46 X. Diao, E. Diaz-Bonilla, S. Robinson, op. cit., s. 7.
47 Zazwyczaj sprowadza się to do protestów, zrywania negocjacji odbywających się na forum

WTO. Po raz pierwszy KRS zjednoczyły się w takim proteście na konferencji ministerialnej
w Cancún w 2003 r.

48 Jest to tzw. integracja pozioma i pionowa w sektorze rolno-spożywczym. Integracja po-
zioma w rolnictwie pozwala zwiększyć siłę przetargową indywidualnych rolników afrykań-
skich, którzy taniej mogą kupić np. środki produkcji. Dzięki integracji poziomej efektywniej
działa też przemysł przetwórczy. O integracji pionowej możemy natomiast mówić wówczas,
gdy powstaje kompleksowy system: od produkcji rolnej poprzez przechowalnictwo, konfek-
cjonowanie, przetwórstwo aż po sprzedaż i eksport. Wydaje się, że najkorzystniejszą formą
byłaby oczywiście integracja pionowa w przód, gdzie integratorem, inicjatorem kolejnych
działań w procesie od producenta do indywidualnego klienta byłyby np. efektywne spółdziel-
nie lub inne związki skupiające afrykańskich rolników. Szerzej zob.: J. Małysz, Procesy inte-
gracyjne w agrobiznesie (ABC integracji), Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w Po-
znaniu, Poznań 1996, s. 16 i n.
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spółdzielni działa w obszarze rolnictwa49. Dzięki integracji poziomej rolnicy
mają zapewniony łatwiejszy dostęp do tańszych kredytów, mogą obniżyć ko-
szty produkcji poprzez zakup surowców po niższych cenach, dostosować pro-
dukcję do potrzeb rynku, a przede wszystkim są w stanie sprzedać swoje pro-
dukty po cenach pokrywających koszty i zapewniających zysk50 (co w przypad-
ku pojedynczych małych afrykańskich gospodarstw rolnych często nie jest
możliwe). Aby jednak w afrykańskim sektorze rolnym powstały efektywnie
funkcjonujące powiązania poziome i pionowe, potrzebna jest pomoc finanso-
wa, techniczna oraz edukacyjna ze strony państw wysoko rozwiniętych i orga-
nizacji międzynarodowych w zakresie rozwoju istniejących i tworzenia nowych
podmiotów. Samopomocowe spółdzielnie produkcyjne są wspierane m.in.
przez międzynarodowy Ruch Sprawiedliwego Handlu51, który nawiązuje z ni-
mi kontakty na bardziej korzystnych warunkach niż to czynią wielkie koncerny
międzynarodowe, a zatem: często płacą za towar z góry, utrzymują z nimi dłu-
goterminowe stosunki handlowe, oferują wyższą cenę niż cena światowa (dzię-
ki odpowiednio prowadzonym kampaniom w krajach wysoko rozwiniętych na
temat warunków życia w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej), a ponadto nierzad-
ko zapewniają wsparcie techniczne i pomoc finansową w postaci bezpośredniej
pożyczki52.

Pogłębiający się problem głodu na świecie, postępujące zmiany klimatu,
kontrowersje wokół stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (ge-
netically modified organisms – GMO) i nadawanie im coraz częściej roli po-
tencjalnego inicjatora „nowej zielonej rewolucji” czy wzrastające ceny paliw
konwencjonalnych, a tym samym propagowanie idei wykorzystania biopaliw
w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego sprawiają, że rolnictwa nie
można uznać za sektor marginalny ani schyłkowy. Liberalizacja światowego
handlu i negocjacje w ramach WTO w tym obszarze, a także „poddanie” sek-
tora rolnego globalizacji wymuszają rozważenie potencjalnych efektów – czy
doprowadzi to do wzrostu, czy do redukcji ubóstwa na świecie. Obecnie prze-
waża pogląd, iż protekcjonistyczna polityka rolna państw wysoko rozwiniętych,
w tym WE, stanowi barierę w rozwoju KRS i najbiedniejszych regionów globu,
dlatego należy dążyć do liberalizacji handlu rolnego. Jednak dotychczasowe
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49 B. Strużek, Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w 1995 r.
a problematyka rozwoju spółdzielczości w Polsce, [w:] Przedsiębiorstwa i instytucje rynku rol-
nego, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
1997, s. 38.

50 Kryteria Sprawiedliwego Handlu, http://www.sprawiedliwyhandel.pl/artykuly/2003 /kryte-
ria_ogolne.html [pobrano 27.04.2007].

51 Idea Sprawiedliwego Handlu, http://www.sprawiedliwyhandel.pl/artykuly/2003/idea_
sprawiedliwego.html [pobrano 27.04.2007].

52 Kryteria..., op. cit.
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doświadczenia wzbudzają wątpliwości, czy aby na wolnym handlu nie zyskają
głównie wielkie korporacje świata agrobiznesu i państwa bogate. Jego liberali-
zacja jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla trwałego rozwoju
państw biednych. Wraz ze zgodą państw wysoko rozwiniętych na liberalizację
rynków rolnych niezbędne jest przyjęcie przez nie odpowiedzialności za „edu-
kację” krajów słabo rozwiniętych w kwestii korzystania z tego dobrodziejstwa,
jakim jest wolny rynek53.

Raport BŚ na temat rozwoju gospodarczego świata (z września 2007 r.)
koncentruje się właśnie na problemie wpływu rolnictwa na rozwój krajów bied-
nych, w tym państw afrykańskich. W roboczej wersji raportu stwierdza się, iż
„[...] jakkolwiek rolnictwo nie powinno być jedynym stosowanym instrumen-
tem umożliwiającym wyjście z biedy, to jednak jest ono wysoce skutecznym
źródłem wzrostu gospodarczego”54. Raport ten – zdaniem niektórych specjali-
stów – zmusi BŚ do reorientacji dotychczasowej strategii wobec narodowej po-
lityki rolnej państw, do których kieruje swą pomoc.

Summary

Consequences of the Common Agricultural Policy 
for African economies

Agriculture is one of the most important branches of African economies. 
7 states of the continent belong to the largest producers of agricultural goods.
What is even more important, they depend on world prices of the commodities.
The concentration of at least one product in the export of nearly half of African
countries exceeds 20 per cent, which exerts a negative impact on them.The 
article presents the evolution of the Common Agricultural Policy (CAP), 
mentioning its major reforms: Mansholt Memorandum (1968), Mc Sharry’s
Program (1992), Agenda 2000 (1999) and Luxembourg compromise (2003).
Afterwards perspectives of CAP for the future are described. The impact of
WTO regulations on CAP is explained. The paper concludes that African
export would increase by 70 per cent if CAP was cancelled. However, it is 
estimated that thankful reforms the production of sugar in EU will be reduced
by 6–7 million tonnes. The article presents the reception of agreements between
EU and ACP by LDC. The authors of the paper consider that the liberalisation
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53 Szerzej zob. : P. Rainelli, L’agriculture de demain. Gagnants et perdants de la mondialisa-
tion, Le félin Kiron, Paris 2007.

54 M. Auranneau, Le Banque mondiale en passe de réhabiliter le role d’Etat, „Le Monde”
z 20 kwietnia 2007.
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of agricultural market brings advantages to African economies when led in 
a reasonable way, but it proceeds too slowly. One of the main obstacles is 
a lobby of agriculturists, particularly from France. At the end some proposals
are given. Co-operative movement is appreciated. Fair Trade belongs to the
factors that enable farmers to earn their living and to be able to satisfy not only
the very basic needs.
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Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce 
– szansa na rozwój czy początek 
neokolonizacji?

Wprowadzenie

Legendarny chiński admirał Zheng He, który w XV w. przybył do Afryki
z gigantyczną flotą złożoną z 69 galeonów, 100 mniejszych statków i 30 tys.
żołnierzy, nie niepokoił jej mieszkańców, a odpływając z powrotem zabrał na
pokład jedynie żyrafę1. Współczesna Chińska Republika Ludowa (Chiny)
pragnie uzyskać od Afryki znacznie więcej, a zasady, na jakich to czyni, nie-
odparcie przywołują na myśl stosunki neokolonialne. Wprawdzie pojęcie ne-
okolonializmu odnosi się do przejawów uzależnienia byłych krajów kolonii
od byłych mocarstw kolonialnych – co może w sensie formalnym dyskwalifi-
kować casus Chin i Afryki, których relacje nigdy w historii statusu kolonial-
nego nie miały – niektóre aspekty stosunków chińsko-afrykańskich wyczerpu-
ją znamiona neokolonializmu, mimo że obie strony kategorycznie odrzucają
tego typu porównania. Władze Chin i rządy krajów afrykańskich preferują
pojęcie strategicznego partnerstwa, wskazując na wzajemne korzyści i syme-
tryczny charakter relacji oraz potencjał rozwojowy, jaki stosunki te oznacza-
ją dla Afryki. Wiele jednak świadczy o tym, że choć w perspektywie krótko-
okresowej kontakty jawią się pożyteczne dla obu stron, w dłuższym horyzon-
cie czasowym rozkład korzyści może być głęboko asymetryczny. W zamian za
surowce mineralne i rynki zbytu Chiny dostarczają kapitał i technologię – tra-
dycyjne czynniki wytwórcze stanowiące podstawę wzrostu i rozwoju gospo-
darczego – jednocześnie hamując przemiany ustrojowe i instytucjonalne, bez
których trwały wzrost i rozwój jest niemożliwy. Artykuł jest poświęcony ana-
lizie bilansu i perspektyw chińsko-afrykańskiej współpracy gospodarczej. Sta-

1 S.M. Wilson, The Emperor’s Giraffe, „Natural History” 1992, vol. 101, nr 12. 
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nowi on próbę oceny zjawiska rosnącego zaangażowania Chin w Afryce
przez pryzmat implikacji dla rozwoju gospodarczego i przyszłości krajów
afrykańskich.  

Afryka – Chiny: model współpracy Południe-Południe 
czy modelowa współpraca? 

Stosunki gospodarcze państw afrykańskich i Chińskiej Republiki Ludowej
zyskują na intensywności przy akompaniamencie zadowolenia płynącego
z obu stron. Mimo to większość obserwatorów spogląda w stronę Afryki
z rosnącym niepokojem. Jeszcze kilka lat temu niepokój taki mógłby wyda-
wać się nieuzasadniony. Obawy istniały jedynie po stronie państw zacho-
dnich, które w ten sposób wyrażały swoje niezadowolenie z powodu utraty
wpływów politycznych i ekonomicznych na kontynencie na rzecz nowych
graczy na arenie światowej. Intensyfikacja stosunków handlowych i gospo-
darczych państw Południa jest od niedawna uważana za klucz do elimino-
wania dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami rozwijającymi się i roz-
winiętymi. W latach 90. ubiegłego wieku byłe kolonie i inne kraje Południa,
zawiedzione dotychczasowym modelem współpracy gospodarczej z eksmo-
carstwami kolonialnymi, zaczęły coraz aktywniej poszukiwać sposobów na
rozwiązanie trapiących je problemów we własnym gronie, z pominięciem by-
łych patronów. Tą metodą kraje słabo rozwinięte starają się również napra-
wić bilans globalizacji, której koszty i korzyści rozkładają się nierównomier-
nie czy „niesprawiedliwie”, jak twierdzą jej kontestatorzy. Model współpracy
Południe-Południe stanowi zatem w przekonaniu wielu rządów krajów roz-
wijających się alternatywę dla hegemonistycznego modelu współpracy go-
spodarczej Północ-Południe. 

W tym kontekście współpraca gospodarcza Chin i Afryki jest przez obie
strony uważana za „modelowy” przykład kooperacji Południe-Południe2. Takie
postawienie sprawy kamufluje jednak kilka istotnych, często niewygodnych dla
afrykańskich i chińskich władz faktów. Przede wszystkim współpraca owa wy-
daje się wyczerpywać znamiona neokolonializmu, czego rządy afrykańskie nie
chcą lub nie potrafią dostrzec. Dzieje się tak być może dlatego, że strategia
Chin jest nasycona „politycznym symbolizmem” polegającym na nadawaniu
oficjalnym stosunkom z nawet najmniejszymi państwami afrykańskimi podob-
nego statusu dyplomatycznego jak w przypadku globalnych mocarstw (np. w pla-
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2 W ten sposób o współpracy wypowiadał się m.in. prezydent Sudanu Omar Hassan Ahmad
al-Bashir, który ponosi polityczną odpowiedzialność za tragedię w Darfurze; zob.: China –
Africa forum true example of South-South cooperation: Sudanese president, „People’s Daily”
z 16 grudnia 2003. 
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nie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli rządu wizyty w Afryce są uwzglę-
dniane na równi z wizytami w USA czy Europie)3. 

Należy pamiętać, że istotą systemu kolonialnego była wymiana handlowa
polegająca na eksporcie z kolonii towarów nieprzetworzonych o niskiej warto-
ści dodanej (surowce, płody rolne) w zamian za import towarów przetworzo-
nych. Taka struktura wymiany leżała w interesie mocarstw kolonialnych, lecz
jednocześnie dławiła rozwój i hamowała dywersyfikację lokalnego przemysłu,
w konsekwencji konserwując model gospodarki monokulturowej. Obecny
kształt relacji handlowych Chin i Afryki jest pod tym względem reminiscencją
epoki kolonialnej. W grudniu 2007 r. prezydent RPA Thabo Mbeki w jednym
z przemówień przestrzegł, że relacje Afryki z Chinami w roli eksportera złóż su-
rowcowych i ropy oraz importera produktów finalnych grożą „powieleniem ko-
lonialnych relacji pomiędzy Europą a jej afrykańskimi terytoriami sprzed wie-
ku”4. Na uwagę w tym kontekście zasługuje również przejmowanie przez 
Chiny strategicznych przedsiębiorstw państwowych (np. elektrowni Hwange
i Kariba w Zimbabwe) w zamian za anulowanie długów i pomoc udzielaną rzą-
dom afrykańskim w twardej walucie. 

Prowadzona w dotychczasowej formie współpraca chińsko-afrykańska
w dłuższym okresie może się okazać zgubna dla Afryki z kilku innych powo-
dów. W wielu przypadkach jest to kooperacja o specyficznym charakterze,
gdzie obok tradycyjnych transakcji opiewających na towary, usługi, kapitał,
technologię i ludzi mamy do czynienia z handlem, którego przedmiotem są
prawa człowieka, poparcie polityczne (np. w kwestii Republiki Chińskiej – Taj-
wanu) czy głosy na forach międzynarodowych (np. blokowanie sankcji w spra-
wie Sudanu). Interesy są prowadzone bez zadawania niewygodnych pytań, co
Chiny uzasadniają realizacją doktryny „nieingerowania w sprawy partnera”
i „poszanowaniem prawa do samostanowienia”. Jest to przyjmowane ze szcze-
gólną ulgą przez niektóre skorumpowane i skazane przez Zachód na infamię
afrykańskie elity polityczne. Polityka taka znajduje niezwykle szeroki oddźwięk
na kontynencie, gdzie stosunki z krajami zachodnimi nigdy nie uzyskały statu-
su równości czy realnego partnerstwa5. W praktyce oznacza ona, iż pod osło-
ną chińskiej pomocy i kredytów rządy afrykańskie mogą sobie pozwolić na lek-
ceważenie kwestii, które współcześnie są uważane za fundament długofalowe-
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3 S. Naidu, M. Davies, China Fuels its Future with Africa’s Riches, „South African Journal
of International Affairs” 2006, vol. 13, issue 2, Winter/Spring, s. 80. 

4 China’s Influence in Africa Arouses Some Resistance, „The New York Times” z 10 lutego
2007. 

5 „Nikt nie zrozumie ofiary kolonialnego wyzysku lepiej niż inna ofiara imperializmu” – mówi
ambasador Liu Guijin z Pretorii; zob.: Chiny walczą z Zachodem o surowce Afryki, „Gazeta Wy-
borcza” z 4 listopada 2006. 
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go rozwoju, tj. praworządności, respektowania praw własności, walki z korup-
cją, sprawnych instytucji i państwa, a które od wielu lat próbuje w Afryce w ra-
mach stosunków multi- i bilateralnych promować Zachód. Jednym z przykła-
dów takich wynaturzonych form współpracy są kontakty handlowe Chin z po-
grążonym w głębokim kryzysie, rządzonym przez despotę i niemal całkowicie
porzuconym przez Zachód Zimbabwe.

Udowodnienie tezy o negatywnych implikacjach współpracy chińsko-afry-
kańskiej może się wydawać zadaniem cokolwiek karkołomnym wobec regular-
nie składanych zapewnień o przyjaźni i strategicznym partnerstwie, o poszano-
waniu dla odmienności i różnorodności czy o równych zasadach współpracy,
które tak silnie kontrastują z utrwalonym w świadomości świata paternalistycz-
nym i z gruntu niesprawiedliwym systemem epoki kolonialnej i postkolonialnej.
Ponadto, Afryka doświadcza obecnie niespotykanego od lat wzrostu gospodar-
czego, co sprawia, że całe przedsięwzięcie krytyki staje się jeszcze trudniejsze.
Nie zważając na to, autor niniejszego artykułu postara się dowieść, że zasady
współpracy chińsko-afrykańskiej mogą w dłuższym okresie niekorzystnie wpły-
nąć na rozwój gospodarczy Czarnego Lądu, a przynajmniej przynieść dla kon-
tynentu szereg negatywnych skutków. 

Potencjalne pole zagrożenia nr 1: surowce mineralne 

Współczesne stosunki gospodarcze Chin i Afryki zostały zainicjowane w la-
tach 60., czyli w czasie, gdy przez kontynent przetaczała się fala dekolonizacji
i w wielu byłych koloniach następowało nowe polityczne otwarcie. Charakter
ówczesnego zaangażowania był oczywiście zupełnie innej natury i o znacznie
mniejszym natężeniu niż obecnie. Afryka będąca strefą ścierania się interesów
Zachodu i ZSSR stała się również obiektem zainteresowania władz chińskich
(m.in. ze względu na szukanie poparcia w kwestii Tajwanu w Radzie Bezpie-
czeństwa ONZ). Państwo Środka mimo dysponowania nieporównywalnie
mniejszymi zasobami niż rywale, w ambitnym stylu finansowało w Afryce bu-
dowę infrastruktury (np. słynna linia kolejowa Tanzania – Zambia), obiektów
sportowych (stadiony w Gambii i Sierra Leone), zapewniało pomoc technicz-
ną oraz wysyłało kadrę medyczną6. W latach 80. uwaga władz chińskich prze-
sunęła się w stronę reform wewnętrznych, co w połączeniu z coraz trudniejszy-
mi warunkami zimnowojennej rywalizacji sprawiło, że zainteresowanie konty-
nentem wyraźnie osłabło. W latach 90. kontakty gospodarcze weszły w nową
fazę – nie tylko pod względem ilościowym, lecz również jakościowym. Okolicz-
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ności, w jakich nastąpił renesans współpracy, oraz motywy, jakimi kierowały się
Chiny, były zupełnie inne niż w okresie zimnej wojny. Państwo Środka wyrosło
na potęgę gospodarczą na skalę światową o niesłychanej wręcz dynamice we-
wnętrznej, która pozwoliła na potrojenie PKB w przeciągu zaledwie 20 lat
i spowodowała ogromne potrzeby importowe w zakresie surowców. Afryka ze
swoim potencjałem surowcowym z jednej strony i ogromnymi potrzebami fi-
nansowymi z drugiej stała się dla Chin idealnym partnerem w interesach. 

Chiny awansowały na pozycję trzeciego największego partnera handlowego
Afryki po Stanach Zjednoczonych i Francji. Łączna wartość importu i ekspor-
tu w 2006 r. wyniosła 55 mld USD. Obecnie nieco ponad 80% wymiany doty-
czy pięciu krajów: Angoli, RPA, Sudanu, Gwinei Równikowej i Republiki Kon-
ga. Poza bawełną eksportowaną do Chin z krajów Afryki Zachodniej7, struktu-
ra eksportu afrykańskiego jest zdominowana przez ropę, metale i drewno. Ana-
liza efektów współpracy chińsko-afrykańskiej w obszarze handlu surowcami
wymaga oddzielnego potraktowania trzech kwestii:

• rosnących wpływów ze sprzedaży surowców i ich rozdysponowania, 
• transparentności fiskalnej władz,
• pogłębienia uzależnienia gospodarek od eksportu surowców. 

Dzisiejsza sytuacja wykazuje pod wieloma względami podobieństwo do de-
kady lat 70., które przyniosły Afryce gwałtowny wzrost cen eksportowych. Do-
chody ze sprzedaży surowców były wówczas często konsumowane i przezna-
czane na ekonomicznie nieracjonalne inwestycje, co w efekcie w wielu krajach
jedynie przybliżyło wybuch kryzysu zadłużenia. Istnieje realna obawa, że sce-
nariusz taki może się ponownie ziścić, biorąc pod uwagę stan politycznej świa-
domości elit połączony z ograniczonymi możliwościami absorpcyjnymi gospo-
darek, co zmniejsza krańcową rentowność inwestycji. Literatura i doświadcze-
nia krajów rozwijających się, w których nastąpił boom surowcowy, dostarczają
całego spektrum potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wynikać z gwałtownego
wzrostu wpływów eksportowych. Mowa tutaj przede wszystkim o „chorobie
holenderskiej”, która manifestuje się realną aprecjacją waluty krajowej,
a w konsekwencji spadkiem konkurencyjności eksportowej pozostałych sekto-
rów gospodarki. Wprawdzie zjawisku takiemu rząd jest w stanie skutecznie
przeciwdziałać poprzez zacieśnianie polityki fiskalnej i odpowiednie działania
banku centralnego, nie można jednak wykluczyć, że niektóre kraje afrykańskie
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7 Chiny są nie tylko importerem bawełny, ale również jej potężnym eksporterem. Import ba-
wełny z Afryki wynika z lokalizacji głównych ośrodków przemysłu bawełnianego, które znajdują
się na wschodnim wybrzeżu, podczas gdy bawełnę uprawia się zasadniczo w zachodniej części
kraju, zwłaszcza w prowincji Xinjiang. 
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poddadzą się „chorobie”8. W przypadku Afryki należy również wziąć pod
uwagę niebezpieczeństwo zwiększenia wydatków na cele militarne, wzrostu
korupcji, wypaczenia priorytetów inwestycyjnych i edukacyjnych czy większe-
go ryzyka wybuchu wojny9. Dla młodych afrykańskich demokracji zagroże-
niem jest także „efekt dystrybucji”, który polega na poluźnieniu polityki fiskal-
nej w obliczu boomu i utrwalaniu klientelizmu politycznego10. Są to celowe
działania władz wymierzone we wzmocnienie poparcia lub osłabienie nacisku
na demokrację. 

Sposób wydatkowania przez afrykańskie państwa rosnących dochodów
z eksportu surowców jest nierozerwalnie związany z problemem transparent-
ności fiskalnej władz. Gwałtowne wpływy eksportowe sprzyjają ujawnianiu się
na styku państwa i biznesu negatywnych zjawisk, takich jak korupcja czy „po-
goń za rentą”, oddalając tym samym perspektywę wejścia na trajektorię zrów-
noważonego rozwoju. Szacuje się, że korupcja kosztuje Afrykę 150 mld USD
rocznie11. Suma ta powinna być, przynajmniej w pewnej części, uznana za „po-
datek” od rozwoju opartego na eksploatacji złóż surowcowych. 

Jedynie pełna przejrzystość rachunków rządowych mogłaby skłonić afry-
kańskie elity polityczne do działania w interesie swoich obywateli poprzez prze-
znaczanie większej części dochodów eksportowych na inwestycje tworzące
podstawy trwałego wzrostu gospodarczego. Niestety, w obliczu rosnącego za-
angażowania Chin w Afryce szansa na poprawę transparentności, a tym sa-
mym na większe prowzrostowe inwestycje się oddala. Chiny za pośrednictwem
swojej doktryny „nieingerowania w sprawy partnerów”, wspartej strumieniem
bezwarunkowych pożyczek i umarzaniem długów, prowokują sytuację, w której
rządy afrykańskie czują się zwolnione z obowiązku utrzymywania przejrzysto-
ści fiskalnej. Nie jest zapewne przypadkiem, że chińska ekspansja jest ujemnie
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8 W jednym z raportów OECD twierdzi się, że choroba holenderska ma w przypadku gospo-
darek afrykańskich znaczenie niewielkie ze względu na brak (lub niski stopień rozwoju) sektorów
gospodarczych, w których realna aprecjacja waluty zrodziłaby problemy konkurencyjności. Co
więcej, wymienia się przykłady Zambii i RPA, gdzie wbrew przewidywaniom udało się poczynić
postępy w zakresie dywersyfikacji gospodarki (zob.: A. Goldstein, N. Pinaud, H. Reisen,
X. Chen, The Rise of China and India: What’s in it for Africa?, Development Center Studies,
OECD, Paris 2006). Nie należy tego jednak odczytywać jako próby bagatelizowania ryzyka cho-
roby holenderskiej, które jest realne.  

9 Z badan przeprowadzonych przez Paula Colliera wynika, ze ryzyko wybuchu konflik-
tu zbrojnego rosnie wraz ze wzrostem udzialu eksportu surowców mineralnych w PKB. 
Zob.: P. Collier, Primary Commodity Dependence and Africa’s Future, The World Bank, Wa-
shington 2002.

10 T.L. Friedman, Pierwsze prawo petropolityki, „Gazeta Wyborcza” z 29–30 lipca 2006.
11 L. Nascimento, W. Lyakurwa, P. Mazimhaka, G. Mills, J. Mollo, S. Mufamadi, M. Spicer,

Competition or partnership? China, United States and Africa – An African View, „Brenthurst
Discussion Paper” 2007, nr 2, s. 3. 
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skorelowana ze skutecznością inicjatyw promowanych w Afryce przez Zachód,
takich jak Publish What You Pay12 czy Extractive Industries Transparency 
Initiative13. Z 13 krajów, które przyjęły zasady tej ostatniej (Kongo, Ghana, Ni-
geria, Wyspy św. Tomasza i Książęca, Angola, Kamerun, Czad, DRK, Gwinea
Równikowa, Gabon, Gwinea, Niger i Sierra Leone) jedynie cztery (Kongo,
Ghana, Nigeria i Wyspy św. Tomasza i Książęca) wypełniają zobowiązania14.  

Kolejna ważna uwaga dotyczy zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu
dla przyszłości Afryki, a mianowicie dywersyfikacji gospodarek w kierunku
przemysłu i usług. Problem ten jest często pomijany w debatach na temat
współpracy chińsko-afrykańskiej, które są zdominowane przez wyliczanie bie-
żących korzyści dla Afryki w postaci nowych dróg, stadionów, szpitali itd. Z ta-
ką argumentacją trudno się oczywiście nie zgodzić. Inwestycje chińskie w Afry-
ce skutecznie wypełniają próżnię, której same kraje afrykańskie przy najlep-
szych intencjach i wsparciu Zachodu nie zdołałyby zapełnić przez lata. Jest
oczywiste, że efekt tych działań w krótkim okresie jest w dużej mierze pozytyw-
ny. Rodzi się jednak pytanie o korzyści strategiczne i długofalowe: czy kraje
afrykańskie na fali rosnącego popytu chińskiego pogłębią swoją zależność od
eksportu surowców, czy może wykorzystają sprzyjający trend do dywersyfikacji
gospodarek i budowania przewagi komparatywnej w innych sektorach? Pyta-
nie to musi być skojarzone ze wspomnianą wyżej kwestią zarządzania wpływa-
mi eksportowymi, ponieważ dywersyfikacja jest uwarunkowana koniecznością
poniesienia przez państwo określonych wydatków, np. w postaci nakładów na
rozwój kapitału ludzkiego czy rozbudowę infrastruktury.

Istnieją przesłanki pozwalające sądzić, iż państwa afrykańskie nie tylko nie
wykorzystają szansy na dywersyfikację gospodarki, jaką dają im wciąż rosnące
dochody z handlu z Chinami, ale wręcz ich uzależnienie od eksportu surowców
ulegnie jeszcze większemu pogłębieniu. Łatwe pieniądze powodują, że elity po-
lityczne w Afryce wpadają w stan samozadowolenia. Nie mają zachęty do ini-
cjowania zmian, ulegają pokusie koncentrowania się na redystrybucji docho-
dów i odkładają niezbędne reformy strukturalne i instytucjonalne stanowiące
warunek dywersyfikacji. Jak słusznie zauważa Ian Taylor, problem ten nie jest
związany z chińskim zaangażowaniem per se, lecz dotyczy ogólnie stanu uza-
leżnienia surowcowego15. Niemniej jednak warto podkreślić, że władze chińskie
prowadzą politykę zmierzającą do utrwalenia dotychczasowego modelu współ-
pracy polegającej w pewnym uproszczeniu na tym, że Afryka dostarcza surow-
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12 http://www.publishwhatyoupay.org.
13 http://www.eitransparency.org.
14 A. Goldstein i in., op. cit., s. 102. 
15 I. Taylor, Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa, Center on China’s Transna-

tional Relations, „Working Paper” 2007, nr 19. 
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ce, a Chiny je przetwarzają. Dla przykładu, Państwo Środka stało się w ostat-
nich latach eksporterem netto aluminium i wielu produktów stalowych.
Z punktu widzenia interesu tego kraju jest to strategia racjonalna, gdyż pozwa-
la na tworzenie nowych miejsc pracy, większej wartości dodanej oraz na osią-
ganie lepszych wyników w eksporcie16. Jednak już z perspektywy afrykańskich
partnerów bilans współpracy przedstawia się dużo mniej korzystnie. Wąska ba-
za eksportowa oznacza dla państw Czarnego Lądu większą podatność na za-
łamania na rynkach światowych. Także osłabienie chińskiego popytu, czego nie
można wykluczyć w najbliższych latach, może stanowić dla niektórych z nich
zasadniczy problem. Chodzi tu głównie o kraje skrajnie uzależnione od chiń-
skiego rynku, takie jak Sudan, Angola czy Kongo, które w 2005 r. odpowiednio
48, 29 i 47% swojego eksportu, głównie w postaci ropy, kierowały do Chin17. 

Potencjalne pole zagrożenia nr 2: rynki lokalne 

Pozyskiwanie surowców mineralnych jest bardzo ważnym elementem pla-
nów Chin wobec Afryki, lecz nie jedynym. Nabierające rozpędu Państwo Środ-
ka coraz aktywniej poszukuje rynków zbytu dla swoich produktów i również
w tym obszarze wykazuje niezwykłą determinację. Działania takie w wielu za-
kątkach Afryki wywołują ostry sprzeciw. Tematem budzącym największe kon-
trowersje są obecnie tekstylia, w których Chiny otwarcie konkurują z afrykań-
skim przemysłem. Rywalizacja ta odbywa się nie tylko na poziomie rynków kra-
jowych, gdzie tekstylia pochodzenia chińskiego wypierają afrykańskie, prowa-
dząc do erozji lokalnego przemysłu. Chiny szkodzą również afrykańskiej pro-
dukcji eksportowej przeznaczanej na rynki krajów rozwiniętych, do Stanów
Zjednoczonych czy Europy, gdzie m.in. za sprawą niedowartościowanej walu-
ty, ale również niskich kosztów produkcji towary chińskie nie mają sobie rów-
nych pod względem konkurencyjności. Za ilustrację może posłużyć casus RPA,
gdzie chińskie tekstylia w końcu 2004 r. stanowiły 80% importu odzieży (na
początku 2004 r. procent ten wynosił 40).  Na 100 koszulek bawełnianych z im-
portu aż 80 pochodziło z Chin. Zmiany te przełożyły się na odpowiednie do-
stosowania w sektorze tekstylnym, w wyniku których do końca 2002 r. w Afry-
ce straciło pracę ok. 75 tys. osób18. Również na rynku amerykańskim, gdzie do
2005 r. tekstylia afrykańskie miały preferencyjny dostęp i były chronione przed
konkurencją chińską dzięki Porozumieniu Wielowłókowemu (Multifibre 
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16 T. Trinh, S. Voss, S. Dyck, China’s Commodity Hunger. Implications for Africa and Latin
America, Deutsche Bank Research, June 13, 2006. 

17 Ibidem. 
18 P. Lyman, China’s Rising Role in Africa, Council on Foreign Relations, Presentation to the

US-China Commission, July 21, 2005.
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Agreement – MFA), eksport afrykański obecnie jest wypierany przez produkcję
z Chin, powodując masowe zwolnienia i zamykanie fabryk.

W imię harmonijnej współpracy z Państwem Środka tego typu zjawiska są
często wyciszane przez afrykańskich polityków, którzy niepomni na ich koszty
dla długofalowego rozwoju preferują korzystny dla nich rachunek krótkookre-
sowy. W ostatnim czasie przykładów dezaprobaty społecznej dla działań Chin
w Afryce jest jednak na tyle dużo (np. Senegal, Ghana, RPA, Nigeria), że trud-
no uznać je za zjawiska odosobnione. Nie można oczywiście wykluczyć, że
część z nich, jak zamieszki w Lusace, stolicy Zambii, stanowi element wewnę-
trznej rozgrywki politycznej19. 

Zdefiniowanie przez autora rynków lokalnych jako pola potencjalnego
zagrożenia dotyczy bardziej perspektywy długookresowej aniżeli krótkookre-
sowych kosztów społecznych, o których była mowa wcześniej. Jeśli Chiny
w kolejnych latach będą kontynuowały pochód gospodarczy w takim tempie
jak dotychczas, zalewając swoją produkcją rynki afrykańskie, to pewnym
branżom i sektorom, z którymi wiąże się obecnie w Afryce nadzieje, zwła-
szcza w przetwórstwie (np. tekstylia), może nie być dane się ukształtować.
W ten sposób dywersyfikacja gospodarek może zostać zahamowana dodat-
kowo za sprawą importu. Konkurowanie Afryki z Chinami o ceny towarów
jest niezmiernie trudne, nawet mimo relatywnie niskich kosztów pracy na
Czarnym Lądzie. Podstawową barierę dla kontynentu stanowią bowiem in-
frastruktura i drogi transport, które sprawiają, że koszty produkcji długo je-
szcze nie będą mogły być zbliżone do poziomu obserwowanego u chińskie-
go partnera.  

PPootteennccjjaallnnee  ppoollee  zzaaggrroożżeenniiaa  nnrr  33::  ppaańńssttwwoo  ii ppoolliittyykkaa

Kilkadziesiąt lat badań w zakresie ekonomii rozwoju dowiodło w sposób
niebudzący najmniejszych wątpliwości, że długofalowy rozwój gospodarczy
musi być oparty na reformach instytucjonalnych usprawniających działanie
państwa, a także na określonych przemianach ustrojowych zasadniczo prowa-
dzących w kierunku demokracji. Często ogólnie warunek ten określa się mia-
nem „dobrej polityki”. Praworządność czy gwarancja prawa własności mogą
być przez rządzących lekceważone przez pewien czas, jednak w dłuższym okre-
sie ich zaniedbywanie nie może zrodzić niczego dobrego. Podobnie korupcja,
niestabilność polityczna, brak transparentności mogą być tolerowane przej-
ściowo, jednak bez ich trwałego wyeliminowania szansa na wejście na trajekto-
rię zrównoważonego wzrostu jest niewielka.
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19 Rioters attack Chinese after Zambian poll, „Telegraph” z 3 października 2006. 
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Nieco inaczej przedstawia się problem samej demokracji, która zdaniem
wielu ekonomistów nie jest bezwzględnym warunkiem długofalowego wzrostu
i jej wprowadzenie nie gwarantuje krajowi gospodarczego sukcesu20. System
niedemokratyczny nie przeszkadza w osiągnięciu wysokich stóp wzrostu go-
spodarczego i poprawy standardu życia obywateli, o czym najdobitniej świad-
czą przykłady współczesnych Chin czy Chile w okresie rządów Pinocheta.
W sposób nieco bardziej zniuansowany można argumentować, że wprowadza-
nie podstawowych zasad demokracji jest dla gospodarki pozytywne, jednak
efekty dobroczynne słabną po przekroczeniu pewnego progu demokratyzacji
państwa21.   

Jak wspomniano na wstępie, doktryna Chin mówiąca o „nieingerowaniu
w sprawy partnera” jest w kwestii naprawy afrykańskiego państwa i oczyszcze-
nia go z patologicznych zjawisk niezmiernie szkodliwa. Rządy afrykańskie sku-
szone lukratywnymi chińskimi kontraktami, którym towarzyszy szeroki stru-
mień pomocy zagranicznej i umorzenia długów, a dodatkowo zniechęcone co-
raz surowszymi warunkami stawianymi przez Zachód, odchodzą od reform
politycznych i instytucjonalnych, w efekcie czego w wielu krajach kontynentu
następuje regres. Interesującą ilustracją jest przypadek Kenii, gdzie w 2006 r.
z powodu niewystarczających wysiłków w zwalczaniu korupcji została wstrzy-
mana pomoc rządu holenderskiego w wysokości 118 mln euro22. Jednocześnie
dzień wcześniej media poinformowały, że prezydent Chin Hu Jintao podpisał
umowę dotyczącą eksploatacji złóż ropy naftowej23. Również Angola to przy-
kład kraju, w którym elity polityczne są wystawiane przez Chiny na pokusę za-
właszczania wpływów ze sprzedaży ropy. Międzynarodowe ciała nadzorujące,
takie jak Global Witness, alarmują, że 2 mld USD bezwarunkowej pożyczki
przekazanej Angoli przez Chiny może sprawić, że rządzący powrócą do daw-
nych praktyk korupcyjnych24. 

Inną grupę stanowią kraje jawnie niedemokratyczne lub dyktatury, którym
pomoc chińska pozwala trwać w sposób niezakłócony. Należy pamiętać, iż re-
żimy niedemokratyczne w Afryce upadały często nie tyle ze względu na ich nie-
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20 R. Barro, Rule of law, Democracy, and Economic performance, [w:] 2000 Index of Eco-
nomic Freedom, The Heritage Foundation and the Wall Street Journal, Washington DC 2000. 

21 Jest to oczywiście rozumowanie czysto ekonomiczne. Przewaga demokracji nad niedemo-
kracją jest niepodważalna przede wszystkim ze względów moralnych i z punktu widzenia praw
jednostki (wolność słowa, wolność zrzeszania się itd.). Abstrahuje się tutaj naturalnie od demo-
kracji jako formy sprawowania władzy, bo ta jak wiadomo jeszcze w starożytności była
przedmiotem kontrowersji (jak pisał Arystoteles – „demokracja jest najgorszym z możliwych
ustrojów, gdyż są to rządy hien nad osłami”). 

22 Dutch halt Kenya aid over graft, „BBC News” 2006, Saturday, 29 April. 
23 China’s Hu boosts Kenyan business, „BBC News” 2006, Friday, 28 April. 
24 J. Eisenman, J. Kurlantzick, China’s Africa Strategy, „Current History” 2006, May, s. 223. 
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dostatki ideologiczne, ile z powodu odwrócenia się od nich dotychczasowych
sponsorów i/lub pozbawienia ich źródeł finansowania. Ten sam mechanizm
mógłby zadziałać w przypadku Zimbabwe czy Sudanu, gdyby Chiny zaczęły
wywierać na swoich partnerów presję czy warunkować pomoc przeprowadze-
niem określonych reform. W wyniku tego przemiany demokratyczne, a wraz
z nimi wysoce pożądane reformy instytucjonalne mogłyby być wymuszone na
lokalnych elitach. Takie działanie stoi jednak w zasadniczej sprzeczności z filo-
zofią „nieingerowania”, której Państwo Środka pozostaje wierne. 

Zdrowy rozsądek podpowiada, że również Chinom wraz z zacieśnianiem
współpracy z krajami afrykańskimi, zwłaszcza przy zwiększonym zaangażo-
waniu kapitałowym, powinno zależeć na stabilności otoczenia polityczno-
prawnego krajów goszczących. Interesy rodzącego się dopiero mocarstwa, ja-
kim jest obecnie Państwo Środka, które kieruje się chęcią przechwycenia jak
największej liczby przyczółków w maksymalnie krótkim czasie, są diametral-
nie różne od interesów mocarstwa o ugruntowanej pozycji, które dąży do za-
bezpieczenia zdobytych pozycji. Jak zauważa I. Taylor, pytanie, jakie należa-
łoby sobie w tej sytuacji zadać, brzmi: jak długo zajmie Chinom przejście
z jednego punktu do drugiego. Im dłużej będzie trwała owa transformacja,
tym dłużej losy Afryki będą niepewne25. Można w tym kontekście również
przewrotnie zapytać, jak aktualna byłaby doktryna „poszanowania suweren-
ności partnerów”, gdyby afrykański partner np. w wyniku zmiany reżimu po-
stanowił znacjonalizować szyby naftowe należące do Chin lub gdyby instala-
cje wpadły w ręce bojówek nieoficjalnie wspieranych przez rząd? Czy również
wtedy Państwo Środka zachowałoby tak daleko idącą i w tak dobitny sposób
deklarowaną wstrzemięźliwość jeśli chodzi o ingerowanie w politykę wewnę-
trzną partnera? 

ZZaakkoońńcczzeenniiee
Skala i intensywność współpracy gospodarczej Chin i Afryki zwiększają się

w bezprecedensowym tempie i głęboko przeobrażają afrykański kontynent, po-
trzebujący zmian jak mało który region świata. Powstaje jednak uzasadnione
pytanie, czy są to zmiany pożądane i czy w ich wyniku położenie krajów afry-
kańskich w dłuższej perspektywie będzie bardziej korzystne niż obecnie. W ra-
chunku krótkookresowym korzyści ze współpracy wydają się dla Afryki nader
oczywiste. Trudno nie docenić znaczenia dróg, szpitali, szkół, linii kolejowych,
jakie dzięki Chinom powstają w zawrotnym tempie w różnych częściach Afry-
ki. Nie sposób również lekceważyć dochodów z eksportu surowców, rosnących
wprost proporcjonalnie do chińskiego popytu, oraz pomocy rozwojowej i umo-

Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce… 

25 I. Taylor, op. cit., s. 23–24. 
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rzenia długów, które pozwalają uzupełnić skromne afrykańskie budżety i pobu-
dzić wzrost produktu krajowego. 

Z drugiej jednak strony korzyści ze współpracy z Chinami wydają się prze-
szacowane, jeżeli weźmie się pod uwagę koszty i potencjalne zagrożenia dla
długofalowego wzrostu i rozwoju Afryki. Pogłębiające się uzależnienie od eks-
portu surowców, upadek choć słabego, ale jednak rodzimego przemysłu wsku-
tek napływu tanich towarów z Chin, wiele problemów polityczno-ekonomicz-
nych wynikających z gwałtownego wzrostu wpływów eksportowych, a co naj-
ważniejsze psucie afrykańskiego państwa oraz wprawianie w stan inercji afry-
kańskich elit powodują, iż bilans współpracy chińsko-afrykańskiej może w efek-
cie okazać się dla Afryki niekorzystny. Stosunki, które często przedstawia się ja-
ko szansę na rozwój gospodarczy kontynentu oparty na nowym jakościowo
układzie Południe-Południe, są w rzeczywistości – po nałożeniu filtra na zabie-
gi dyplomatyczne i PR – w wielu aspektach reminiscencją silnie kontestowane-
go neokolonialnego układu Północ-Południe i w obecnym ich kształcie mogą
rozwój krajów afrykańskich jedynie zahamować. Oczywiście przesadnie alar-
mujący ton jest w tym przypadku nieuzasadniony, jednak krytyczne spojrzenie
jest konieczne, aby nadać stosunkom chińsko-afrykańskim właściwą perspekty-
wę i ostudzić samozadowolenie, jakie da się słyszeć z obu stron. Wątpliwe jest,
aby współpraca ta mogła pogrążyć Afrykę bądź w jakikolwiek sposób zachwiać
jej pozycję w gospodarce światowej. Nie byłoby to zresztą na rękę władzom
chińskim, które potrzebują Afryki we względnie dobrym stanie zarówno w cha-
rakterze eksportera surowców, jak i rynków zbytu. Należy mieć również nadzie-
ję, iż rosnąca rola Chin w gospodarce światowej spowoduje, że działania władz
chińskich na kontynencie będą musiały cechować się większą odpowiedzialno-
ścią. Co ciekawe, nawet wyciągając takie optymistyczne dla Afryki wnioski,
przyjmuje się optykę paternalistyczną, zakładając, że przyszłość kontynentu le-
ży w rękach Chin. Może to jedynie świadczyć o tym, że tzw. partnerstwo chiń-
sko-afrykańskie jest w rzeczywistości w dużym stopniu iluzją. 

Summary

China’s expansion into Africa 
– a chance for development or an onset of neo-colonisation?

The growing expansion of China into Africa has been recently attracting
world’s attention but also posing many concerns. The African political elites
regard the new South-South partnership as a chance for an economic revival
and a counterbalance to the highly contested relations with the West.

Dominik Kopiński
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Conversely, China’s appetite for raw materials and a hunger for new markets
makes Africa a welcome partner. Although much optimism has been expressed
inside and outside Africa the article argues that in the long run the relations
may not only undermine the development of African countries but give the
emerging trade patterns which bear resemblance to the neo-colonial model.
Three issues of a particular importance are discussed: deepening dependence
on primary commodities export and distribution of the export earnings, erosion
of the local industry, hindering institutional reforms and weakening of the
African state. 

Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce… 
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Znaczenie Afryki Subsaharyjskiej 
w indyjskiej wizji porządku 
międzynarodowego u progu XXI wieku

Wprowadzenie

Zakończenie zimnej wojny, wzrost współzależności ekonomicznych, globa-
lizacja, uwarunkowania wewnętrzne rozwoju Indii po 1989 r. w istotny sposób
wpłynęły na ewolucję indyjskiej wizji świata. W tym kontekście politycy indyjscy
zaczęli inaczej postrzegać relacje z państwami Południa, głównie z krajami
afrykańskimi. Zdawali sobie bowiem sprawę, iż chcąc umocnić swoje aspiracje
mocarstwowe, muszą na nowo zdefiniować stosunki z państwami Czarnego
Lądu. Strategię Indii w Afryce należy więc rozpatrywać w kontekście głównych
celów polityki zagranicznej tego państwa u progu XXI w. oraz zagrożeń i wy-
zwań stojących przed nim na przełomie wieków. Analiza indyjskiej strategii
międzynarodowej wobec Afryki byłaby jednak niepełna bez odwoływania się do
uwarunkowań kulturowo-cywilizacyjnych, stosunku New Delhi do procesów
globalizacji czy też indyjskiej wizji świata rozpatrywanej poprzez pryzmat rela-
cji Północ-Południe. Jednocześnie trzeba podkreślić, że dla ukazania istoty sto-
sunków Indii z Afryką Subsaharyjską i przedstawienia znaczenia tego regionu
w indyjskiej wizji porządku międzynarodowego należy zastosować różnorodne
podejścia badawcze, tzn. neorealizm, liberalizm, konstruktywizm. 

Przesłanki i uwarunkowania kształtowania się indyjskiej wizji 
porządku międzynarodowego wobec Afryki Subsaharyjskiej

Państwa Południa od zawsze odgrywały w indyjskiej strategii międzynaro-
dowej znaczącą rolę. Indie rozwijały stosunki zwłaszcza z państwami Afryki.
W okresie zimnej wojny symbolem Indii była polityka niezaangażowania, która
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polegała na sprzeciwie wobec bloków polityczno-wojskowych. Kraj ten jeszcze
przed uzyskaniem niepodległości wyrażał poparcie dla walki narodowowyzwo-
leńczej Afrykanów, sprzeciwiał się w 1946 r. apartheidowi1. 14 maja 1949 r.
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr 265, która zobowiązała In-
die, Pakistan i RPA do wspólnego działania w celu zagwarantowania równego
traktowania ludności hinduskiej w Afryce Południowej. Indie wykazywały rów-
nież aktywność w walce przeciw wszelkiej formie dyskryminacji rasowej2. Po-
nadto udzielały pomocy finansowej i technicznej państwom afrykańskim, zwła-
szcza w Afryce Wschodniej (na podstawie ustawy z 1964 r. The Indian Econo-
mic and Technical Agreement). Czynnikiem, który wpływał również na pozycję
Indii w Afryce Subsaharyjskiej, była diaspora hinduska. Była ona znacząca
w Afryce Wschodniej (w Kenii, Tanzanii, na Madagaskarze) oraz w Afryce Po-
łudniowej. W tym kontekście trzeba jednak zaznaczyć, iż polityka poszczegól-
nych państw afrykańskich wobec mniejszości hinduskiej, wzajemna nieufność
między diasporą hinduską a lokalnymi elitami i społecznościami stawały się
niekiedy powodem napięć między New Delhi a państwami afrykańskimi. 

Od lat 70. XX w. znaczenie Indii w Afryce Subsaharyjskiej malało. New
Delhi skoncentrowane wokół problemów związanych ze swoim najbliższym są-
siedztwem, uwikłane w sprawy wewnętrzne nie wykorzystywało swojego poten-
cjału do odgrywania istotnej roli w Afryce. Indie, w przeciwieństwie do Chin,
nie wspierały aktywnie ruchów rewolucyjnych (nie dostarczały sprzętu wojsko-
wego), były bierne podczas konfliktu w Angoli. W latach 80. Indira Gandhi
oraz Rajiv Gandhi odwołując się do retoryki walki przeciwko wszelkiej formie
dyskryminacji, próbowali uaktywnić strategię Indii w Afryce Subsaharyjskiej.
Na przełomie lat 80. i 90. nastąpiły jednak istotne przemiany wewnętrzne, jak
i zmiany w środowisku międzynarodowym mające wpływ na indyjską politykę
zagraniczną. Zasadne stało się pytanie o przydatność w tej polityce zasady nie-
zaangażowania. W Indiach zdawano sobie sprawę, iż w wyniku upadku bipo-
larnego układu sił, pogłębiania się procesów globalizacji oraz liberalizacji ko-
nieczna jest redefinicja polityki niezaangażowania. Jednocześnie podkreślano,
że jej główne założenia, zwłaszcza w świetle wzrostu znaczenia unilateralizmu
amerykańskiego i hegemonii amerykańskiej, powinny być przesłanką do deba-
ty nad rolą i znaczeniem państw Południa w polityce zagranicznej Indii. Dys-
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1 Z inicjatywy New Delhi w 1946 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr 44 po-
tępiającą segregację Hindusów w Afryce Południowej.

2 Podczas szczytu Ruchu Państw Niezaangażowanych w 1986 r. w Harare premier Indii Ra-
jiv Gandhi był inicjatorem tzw. programu AFRICA (Action for Resisting Invasion, Colonialism
and Apartheid). Przywódcy afrykańscy (Kwame Nkrumah – Ghana, Julius Nyerere – Tanzania,
Kenneth Kaunda – Zambia) w swoich działaniach odwoływali się do zasad i haseł Mahatmy
Gandhiego.



237

kusja dotycząca idei niezaangażowania ograniczała się jednak do środowisk
akademickich. Większość polityków, ale także publicystów – choć uznawała ta-
kie idee, jak rozbrojenie czy demokratyzacja stosunków międzynarodowych, za
istotne – zaznaczała, że Indie chcąc być mocarstwem, powinny swoją strategię
realizować za pomocą nowych instrumentów i środków. Na początku lat 90.
XX w. brak było jednak koncepcji uprawiania polityki zagranicznej wobec
państw Afryki Subsaharyskiej. 

Po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie ZSRR Indie – przystępując ener-
gicznie do redefinicji swoich interesów, a także do poszukiwania adekwatnych
strategii ich realizacji – w swojej polityce zagranicznej zaangażowały się przede
wszystkim w regionach Azji Południowo-Wschodniej (Look East Policy), Azji
Środkowej i w Zatoce Perskiej. Uznały te regiony za część swojego tzw. rozsze-
rzonego sąsiedztwa (extended neighbourhood). Nie dotyczyło to jednak Afry-
ki. New Delhi nie traktowało jej jako głównego partnera na arenie światowej za-
równo w aspekcie politycznym, jak i gospodarczym.

Wyjątkiem od tego była polityka Indii wobec RPA, Nigerii, a od połowy lat
90. XX w. także niektórych państw leżących na wschodnim wybrzeżu Afryki.
Koniec apartheidu w RPA, nawiązanie z tym krajem w 1993 r. pełnych stosun-
ków dyplomatycznych, gospodarczych oraz kulturalnych otworzyło nowe moż-
liwości dla New Delhi. W latach 90. RPA stała się głównym sojusznikiem poli-
tycznym Indii (choć między nimi występowały też różnice, m.in. w kwestii pod-
pisania traktatu Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT) i drugim partnerem
gospodarczym3. W marcu 1997 r. w New Delhi przywódcy obu państw podpi-
sali Deklarację o strategicznym partnerstwie (Red Fort Declaration). Istotnego
znaczenia nabrała współpraca wojskowa, szczególnie bliska w marynarce wo-
jennej. Wynikało to z faktu, iż zarówno dla Indii, jak i RPA Ocean Indyjski,
a przede wszystkim przebiegające tędy morskie szlaki komunikacyjne ( Sea Li-
nes of Communication – SLOC) miały znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo
oraz interesy4. W tym kontekście należy wspomnieć o powstałym w 1997 r.
z inicjatywy RPA, przy silnym wsparciu Indii, Stowarzyszeniu Państw Oceanu
Indyjskiego dla Współpracy Regionalnej (The Indian Ocean Rim – Association
for Regional Co-operation – IOR-ARC)5.

Znaczenie Afryki Subsaharyjskiej w indyjskiej wizji porządku… 

3 Od 1992 do 2003 r. wartość obrotów handlowych między Indiami a Afryką wzrosła
z 1,7 mln do ponad 1 mld USD. Zob.: Department of Commerce, Ministry of Commerce and
Industry, http://commerce.nic.in/ [pobrano 09.07.2008]. 

4 Na temat stosunków między Indiami a RPA szerzej zob.: R. Beri, Indo-South African Re-
lations in the Post-Apartheid Era, „Strategic Analysis” 1998, nr 2, s. 281–294.

5 Szerzej zob.: S. Prakash, Trade and Investment Opportunities in the Countries of the
Indian Ocean Region, „India Quarterly” 1999, nr 1–2, s. 85–108.
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W polityce Indii wobec Afryki istotne miejsce już od początku lat 90. zajmo-
wały relacje z Nigerią. Była ona największym partnerem gospodarczym New
Delhi na kontynencie afrykańskim. Indie importowały z Nigerii przede wszyst-
kim ropę, a eksportowały do tego kraju produkty rolnicze, maszyny i tekstylia.
New Delhi zacieśniło z Nigerią również stosunki polityczne, wspierało jej wy-
siłki dążące do rozwiązywania konfliktów w regionie Afryki Zachodniej. Nie
brakowało jednak między Indiami a Nigerią pewnych sytuacji konfliktowych.
Najpoważniejsza, jak do tej pory, dotyczyła oceny działania sił pokojowych
ONZ (UNAMSIL) w Sierra Leone6. Nieporozumienia te nie przekreśliły jed-
nak bardzo dobrych wzajemnych relacji między tymi krajami.

Pomimo powyższych pozytywnych przykładów należy podkreślić, że New
Delhi brakowało kompleksowej strategii wobec Afryki. W latach 90. XX w. i na
początku obecnego stulecia pojawiły się jednak przesłanki, które wywarły
wpływ na przyszły kształt polityki zagranicznej Indii wobec całego kontynentu
afrykańskiego7. Należały do nich: zacieśniająca się współpraca polityczna
i ekonomiczna Chin z państwami afrykańskimi8; aktywna polityka UE, USA
i Rosji wobec Afryki; przyspieszenie procesów integracyjnych na kontynencie
afrykańskim; przyjęcie przez państwa Unii Afrykańskiej (UA) w 2001 r. nowe-
go programu gospodarczego NEPAD (New Economic Partnership for Afri-
ca’s Development); wzrost aktywności afrykańskich organizacji subregional-
nych, tj. ECOWAS (Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej),
SADC (Wspólnota Rozwoju Południa Afryki), COMESA (Wspólny Rynek
Afryki Wschodniej i Południowej), COMESSA (Wspólnota Państw Sahelu
i Sahary).

Indie zaczęły także postrzegać Afryką Subsaharyjską jako nowe, alternatyw-
ne źródło nośników energii. Dążenie New Delhi do dywersyfikacji tych źródeł,
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6 Szerzej zob.: A. Bullion, India in Sierra Leone: A Case of Muscular Peacekeeping, „Inter-
national Peacekeeping” 2001, nr 4, s. 79–80.

7 K. Mathews, Understanding India’s Africa Policy, [w:] India Foreign Policy. Agenda for the
21st Century, red. L. Mansingh, M. Venkatraman , Foreign Policy Institute and Konark, New 
Delhi 1998, s. 14–15.

8 Przełomowym punktem w polityce zagranicznej Chin wobec Afryki było ostateczne, formal-
ne uznanie ChRL przez RPA w 1998 r. oraz nawiązanie między tymi krajami stosunków dyplo-
matycznych; nastąpił też wzrost handlu między Chinami a Afryką z ok. 15 mln w 1991 do po-
nad 2 mld USD w 2001 r. Tendencję wzrostową odnotowano także po 2001 r. Od tego roku dwu-
stronny handel między ChRL a krajami Afryki wzrósł pięciokrotnie. Podczas trzeciego Forum
Współpracy Chin i Afryki w listopadzie 2006 r. przedsiębiorstwa chińskie podpisały z 11 pań-
stwami porozumienia handlowe o wartości 1,9 mld USD. Ponadto prezydent ChRL zapowie-
dział udzielenie w ciągu najbliższych trzech lat preferencyjnych pożyczek i kredytów o wartości
5 mld USD, podwojenie środków pomocowych i umorzenie części zadłużenia. Szerzej zob.: Afri-
ca and China, „The Economist” z 3 listopada 2006; G. Shelton, China’s Africa Policy and So-
uth Africa: Building New Economic Partnerships, „South African Yearbook of International Af-
fairs, 2000–2001”, Johannesburg 2001, s. 385–392.
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wzrost popytu Indii na ropę, a jednocześnie zasoby surowcowe Afryki były
przesłankami intensyfikacji stosunków z państwami tego kontynentu. Kataliza-
torem zmian w polityce Indii wobec Afryki była działalność Pekinu w dziedzi-
nie współpracy handlowej i energetycznej z takimi państwami, jak: Nigeria, An-
gola i Sudan9. Rządzący w New Delhi zaczęli się obawiać aktywnej polityki Pe-
kinu w Afryce oraz zacieśniających się stosunków gospodarczych i politycznych
Chin z państwami Czarnego Lądu10. Zdali sobie sprawę z tego, iż chcąc, aby
Indie były mocarstwem, powinni prowadzić skuteczniejszą strategię międzyna-
rodową nie tylko w wymiarze regionalnym, ale także globalnym. Nowe uwarun-
kowania międzynarodowe, wzrost zagrożenia terroryzmem, ale przede wszyst-
kim czynnik chiński przyczyniły się do zmiany podejścia Indii do regionu Afry-
ki Subsaharyjskiej.  

Istota i charakter współpracy Indii z państwami 
Afryki Subsaharyjskiej

U progu XX w. Indie zaczęły patrzeć na Afrykę Subsaharyjską jak na miejsce
rywalizacji z Chinami. Podstawowymi celami indyjskiej strategii międzynarodo-
wej w Afryce były zapewnienie Indiom bezpieczeństwa energetycznego oraz
wzrost pozycji w stosunkach międzynarodowych. Politycy indyjscy podjęli więc
działania zmierzające do tworzenia i konsolidowania silniejszych więzi gospo-
darczych między ich krajem a państwami afrykańskimi. Pod koniec lat 90. XX w.
opracowano różne programy (np. Indian Technical and Economic Cooperation
Programme oraz Special Commonwealth African Assistance Plan), które miały
na celu rozszerzenie dwustronnej pomocy i współpracy. Punktem zwrotnym
w stosunkach indyjsko-afrykańskich było jednak przyjęcie przez Indie w 2001 r.
założeń nowej polityki wobec Afryki, którą nazwano „Focus Africa”. New Delhi

Znaczenie Afryki Subsaharyjskiej w indyjskiej wizji porządku… 

9 Chiny są kluczowym inwestorem w przemyśle naftowym i związanych z nim projektach in-
frastrukturalnych w Sudanie, a połowa eksportu sudańskiej ropy przypada na Pekin. W Nigerii
Chiny uzyskały licencję na eksploatację czterech złóż w zamian za deklarację budowy elektrow-
ni wodnej. Łącznie ChRL zakłada zainwestowanie w Nigerii 10 mld USD w różne sektory prze-
mysłu. W Angoli, która sprzedaje do Chin więcej ropy niż Arabia Saudyjska, w pakiecie umożli-
wiającym eksploatację złóż ropy zaoferowano preferencyjną pożyczkę 2 mln USD jako część dłu-
gookresowej pomocy gospodarczej obejmującej m.in. budowę kolei i dróg. W 2006 r. odbył się
szczyt Chiny – Afryka Subsaharyjska, od końca lat 90. systematycznie wzrasta wartość handlu
między Chinami a Afryką (z 2 mld w 1999 do 40 mld USD w 2005 r.; według zaś prognoz chiń-
skiego ministerstwa handlu pod koniec tej dekady ma wynieść ok. 100 mld USD). Zob.: A. Gra-
dziuk, Polityka Chin wobec państw Afryki, „Biuletyn PISM” 2006, nr 406; I. Taylor, China’s Oil
Diplomacy in Africa, „International Affairs” 2006, nr 5, s. 937–960; B. Gill, J. Reilly, The Tenu-
ous Hold of China Inc. in Africa, „The Washington Quarterly” 2007, Summer, s. 37–52.

10 H.G. Broadman, Africa’s Silk Road. China and India’s New Economic Frontier, World
Bank, Washington 2007.
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uznało Afrykę jako część swojego extended neighbourhood. Podkreślono także,
iż Afryka jest „istotnym sąsiadem Indii oraz stanowi bardzo ważną część regio-
nu Oceanu Indyjskiego”11. Wzmocnienie więzi ekonomicznych i handlowych,
zacieśnienie stosunków politycznych i kulturalnych, bliższa współpraca Indii
z Unią Afrykańską oraz subregionalnymi instytucjami afrykańskimi miały stano-
wić teraz prymat w polityce zagranicznej Indii wobec Afryki.

W stosunkach indyjsko-afrykańskich na pierwszy plan – zgodnie z założe-
niami nowej polityki – wysunęły się sprawy handlowe. Afryka stawała się istot-
nym partnerem gospodarczym Indii. W ciągu 12 lat ponad sześciokrotnie
zwiększyła się wartość obrotów handlowych (z ok. 1 mld w 1992 do ponad
7,3 mld USD w 2004 r.). Głównymi partnerami handlowymi były Nigeria oraz
RPA (obroty w 2004 r. – odpowiednio – ok. 2,8 mld i ponad 2 mld USD). Naj-
ważniejsze obszary indyjsko-afrykańskich stosunków gospodarczych dotyczyły
(i tak jest również obecnie) handlu, rolnictwa oraz pomocy technicznej. Nastą-
pił także wzrost inwestycji Indii na kontynencie afrykańskim (największą z nich
była inwestycja o wartości ponad 750 mln USD w przemyśle petrochemicznym
w Sudanie w 2002 r.). Pewnym problemem, który musiał rozwiązać rząd w New
Delhi, był niekorzystny bilans w handlu z Afryką (w latach 1999–2000 import
wynosił ponad 5,5 mld, podczas gdy eksport – 1,5 mld USD)12. 

O znaczeniu, jakie Indie przywiązywały do stosunków gospodarczych
z Afryką, świadczy chociażby zorganizowana w lipcu 2002 r. przez indyjski rząd
konferencja międzynarodowa „Indie i NEPAD. Zacieśnianie indyjsko-afrykań-
skich więzi ekonomicznych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządów, ban-
ków centralnych i przedsiębiorców z ponad 30 krajów afrykańskich13. 

Strategia międzynarodowa Indii w dużej mierze miała być odpowiedzią na
nową chińską politykę wobec Afryki. Dokument China’s African Policy chiński
rząd opublikował w styczniu 2006 r. Dla państw Afryki Indie były drugim, po
Chinach, importerem. W 2004 r. Afryka eksportowała do Indii 9% wartości ca-
łego handlu z Azją (a do Chin – 40%). Oznaczało to, że w ciągu dekady
podwoiła swój eksport do tego kraju. Indie były także jednym z najważniejszych
partnerów azjatyckich w eksporcie towarów do Afryki (w 2004 r. udział Indii
w całym eksporcie towarów z Azji do Afryki wynosił 13%, Chin – 36%, Japonii
– 17%, Republice Korei – 17%)14. 

Jednocześnie u progu XXI w. Indie oprócz zacieśniania relacji z tradycyjny-
mi partnerami, takimi jak: Kenia, Tanzania, Nigeria, zaczęły nawiązywać
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11 Annual Report 2002–2003, Government of India, Ministry of External Affairs, New Delhi
2003, s. 10.

12 S. Singh, Avenues to Africa, „The Pioneer” z 12 sierpnia 2002.
13 Meet on Economic Relations with Africa, „The Hindu” z 25 lipca 2002.
14 H.G. Broadman, op. cit., s. 12.
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współpracę z francuskojęzycznymi państwami Afryki Zachodniej. Zaczęły rów-
nież prowadzić politykę rozwojową wobec państw Afryki. Celowi temu służył
program pomocy rozwojowej tzw. Team-9, który obejmował: Burkinę Faso,
Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghanę, Gwineę-Bissau, Gwineę Równikową, Mali,
Senegal, Czad. W państwach tych Indie nadal rozwijają przemysł farmaceu-
tyczny i aktywnie uczestniczą w rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej (np.
w Ghanie). 

Indie dążąc do realizacji swojej strategii międzynarodowej w Afryce, zaczę-
ły inwestować w sektor naftowy. W ten sposób chciały uzyskać dostęp do no-
wych źródeł energii. W 2006 r. importowały z Afryki 20% potrzebnej im ropy,
głównie z Afryki Wschodniej (Kenii, Tanzanii, Ugandy, Madagaskaru), gdzie
wpływy USA oraz Chin nie były tak duże (70% z Bliskiego Wschodu). Na po-
czątku XXI w. indyjskie przedsiębiorstwo naftowe (ONGC) zainwestowało
w Sudanie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Wpływy Indii w sektorze nafto-
wym w Afryce Zachodniej są jednak ograniczone. W ostatnich latach Indie
podjęły działania na rzecz ich zwiększenia, zobowiązując się w 2005 r. do zain-
westowania ponad 1 mld USD w Afryce Zachodniej15. 

Celem nowej polityki Indii wobec Afryki – oprócz poszerzenia kontaktów
gospodarczych – jest także stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych
oraz funkcjonalnych dla współpracy New Delhi z poszczególnymi państwami
afrykańskimi, Unią Afrykańską, subregionalnymi instytucjami afrykańskimi,
afrykańskimi organizacjami gospodarczymi itp. Umacniająca się więź ekono-
miczna ma być katalizatorem współpracy politycznej. Indie zaczęły także inten-
sywniej zacieśniać kontakty z subregionalnymi organizacjami integracyjnymi.
W 1999 r. brały udział w ćwiczeniach sił pokojowych SADC (Southern African
Development Community) pod kryptonimem „Operacja Niebieski Żuraw”
(Operation Blue Crane). W 2002 r. New Delhi podpisało z SADC porozumie-
nie o współpracy politycznej, handlowej i kulturalnej. W najbliższym czasie
podobne umowy podpisze z COMESA i ECOWAS.

Ponadto, Indie aktywnie włączyły się w wysiłki międzynarodowe zmierzają-
ce do zakończenia konfliktów w Afryce. W tym kontekście warto wspomnieć
o roli, jaką odegrały w operacji pokojowej ONZ (UNAMSIL) w Sierra Leone. 

Oprócz kontaktów ekonomicznych i politycznych z Afryką Indie podkreślają
także znaczenie stosunków kulturalnych oraz współpracy w dziedzinie nauki,
przede wszystkim informatyki. Rząd w New Delhi zawarł odpowiednie umowy
w tych kwestiach m.in. z RPA, Mauritiusem, Ghaną i Nigerią. I tak dla przykła-
du w 2001 r. utworzono na Mauritiusie Instytut Kulturalny im. Mahatmy Gan-
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15 F. Lafargue, India: an African Power, „Défense nationale et sécurité collective” 2007, sty-
czeń, s. 94–99.
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dhi. Podobne instytuty działają w RPA i innych państwach afrykańskich. Indie
współfinansują również powstawanie centrów naukowych, informatycznych itp.
w krajach afrykańskich. Rozwojowi stosunków politycznych, gospodarczych,
kulturalnych i naukowych sprzyja fakt, iż w Afryce Wschodniej i Południowej
mieszka dość znaczna mniejszość hinduska16. W tym kontekście trzeba podkreś-
lić, iż na początku XXI w. czynnik związany z diasporą hinduską zaczął odgry-
wać coraz większą rolę w indyjskiej wizji świata i strategii wobec Afryki. 

Jednocześnie Indie i Afrykę Subsaharyjską łączyła wspólna percepcja po-
rządku międzynarodowego. Przede wszystkim przywódcy zarówno indyjscy, jak
i afrykańscy uważali, iż pozimnowojenny porządek międzynarodowy w sposób
niewystarczający odzwierciedla aspiracje polityczne krajów rozwijających się.
Podkreślali, iż państwa Zachodu dążą do zachowania status quo17. Demokra-
tyzacja stosunków międzynarodowych, zwiększenie znaczenia i wpływów Indii
oraz głównych państw Południa w organizacjach międzynarodowych, zwiększe-
nie ich udziału w handlu międzynarodowym stanowią wspólne cele New Delhi
oraz państw Południa. Zwracała na to uwagę m.in. M. Srivastava, która wska-
zywała, iż wobec uwarunkowań międzynarodowych – takich jak neokolonia-
lizm, a dokładniej mówiąc „rekolonizacja poprzez globalizację”18, monopoliza-
cja w dziedzinach finansowej, technologicznej, bezpieczeństwa (broni jądrowej)
oraz w mediach i środkach przekazu, niechęć państw Zachodu do ustępstw wo-
bec państw Południa podczas negocjacji na forum WTO – państwa Południa
powinny ożywić współpracę w ramach Ruchu Państw Niezaangażowanych19. 

Należy jednak podkreślić, iż większość badaczy i polityków indyjskich była
przeciwna koncepcji budowania bloku państw Południa w opozycji do państw
Północy. Nowa polityka wobec państw Południa miała się wyróżniać pragma-
tyzmem i ekonomizacją. Indie dążyły do tego, by poszerzać dialog między Pół-
nocą a Południem. Tymi cechami miało się charakteryzować, jak określił to
A. Nafey, „Nowe Niezaangażowanie”20. Nowe podejście uwidoczniło się nie
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16 A. Żukowski, Islam na wyznaniowej mapie republiki Południowej Afryki, „Forum Polito-
logiczne” 2006, nr 4, s. 184–186.

17 F. Lafargue, India: An African Power, „Défence nationale et sécurité collective” 2007, sty-
czeń, s. 96.

18Autorka zwraca uwagę, iż procesy globalizacji sprzyjają głównie państwom rozwiniętym,
zwiększa się przepaść ekonomiczna i technologiczna między Południem a Północą. To zaś po-
woduje, że państwom bogatszym coraz łatwiej jest zdobyć wpływy (chociażby poprzez inwesty-
cje, wykorzystując przedsiębiorstwa międzynarodowe) nie tylko na forum organizacji międzyna-
rodowych, ale także w państwach rozwijających się. M. Srivastava, NAM – A Beacon Light for
the Third World Today, „India Quarterly” 2004, nr 3, s. 178.

19 Ibidem, s. 169–201.
20 A. Nafey, IBSA Forum: The Rise of ‘New’ Non-Alignment, „India Quarterly” 2005, nr 1,

s. 1–79; J. Heine, Building Blocks of the New South: Latin America Integration and India, „In-
dia Quarterly” 2004, nr 1–2, s. 1–20.
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tylko na forum powstających u progu XXI w. inicjatyw, ale także podczas deba-
ty na odbywającym się XIII szczycie Ruchu Państw Niezaangażowanych w 2003 r.
w Kuala Lumpur21. Stanowisko Indii w kwestii współpracy państw Południa od-
dają słowa premiera tego kraju A.B. Vajpayee. Stwierdził on, że: „Ruch Państw
Niezaangażowanych jest ruchem historycznym, który funkcjonuje obecnie w no-
wym wieku. Na nowo trzeba więc określić skuteczniejsze sposoby osiągania ce-
lów, dla jakich utworzono Ruch”. Podkreślając konieczność i potrzebę dalszej
współpracy państw w ramach Ruchu, premier Indii wymienił pięć zasad, na
których powinien się opierać w przyszłości dalszy rozwój organizacji. Są
to: 1) ustalenie katalogu zasad i wyzwań, przed którymi stoją państwa Południa,
2) Ruch nie powinien ingerować w bilateralne spory między swoimi członkami,
3) państwa Południa powinny się stać istotnym biegunem w przyszłym wielobie-
gunowym świecie, 4) główną płaszczyzną współpracy w ramach Południe-Połu-
dnie powinien być wymiar ekonomiczny, 5) państwa Południa powinny promo-
wać demokrację, prawa człowieka i wielokulturowość22.

Stanowisko premiera Indii odzwierciedla współczesne podejście większości
Indusów do spraw związanych ze współpracą z państwami Południa, w tym
Afryki Subsaharyjskiej. Potwierdza także, że choć idei niezaangażowania nikt
oficjalnie nie kwestionuje, to zmieniała się jej formuła. Zaangażowanie, prag-
matyzm, położenie nacisku na wymiar ekonomiczny mogą bowiem w dzisiej-
szym świecie, w którym zachodzą procesy globalizacji i zwiększają się współ-
zależności, zapewnić to, co było najważniejsze dla idei niezaangażowania Ja-
waharlala Nehru: niezależność w podejmowaniu decyzji w stosunkach między-
narodowych.

Założenia te wyznaczały również współpracę Indii z państwami Afryki Sub-
saharyjskiej na forum międzynarodowym, która polegała na przedstawianiu
pragmatycznych i konkretnych rozwiązań. W tym kontekście warto zwrócić
uwagę na Światową Organizację Handlu. Dyskusje na forum WTO, zaintere-
sowanie Indii oraz państw Afryki zmianami w światowym systemie handlowym
(m.in. uzyskanie większego dostępu do rynków zachodnioeuropejskich, zmniej-
szenie subsydiów rolnych przez kraje Zachodu) sprzyjały współdziałaniu Indii
i państw Afryki. Pod koniec lat 90. XX w. coraz większe było zrozumienie wśród
krajów rozwijających się dla zacieśniania relacji w ramach Południe-Południe.
Miały być one oparte nie tyle na ideologii, retoryce, ile przede wszystkim na ko-
operacji w kwestiach handlowych. Wskazywano, że kraje Południa powinny po-
głębiać między sobą współpracę w sferze gospodarczej i umacniać swoją pozy-
cję wobec państw Północy. 
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21 S. Kumar, L.K. Choudhary, Problems and Prospects of the NAM in the 21st Century: The
Post 13th NAM Summit Syndrome, „India Quarterly” 2003, nr 1–2, s. 121–151.

22 Ibidem, s. 147.
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Oznaką nowego podejścia Indii do stosunków z państwami Południa, w tym
Afryką Subsaharyjską, było podpisanie w lipcu 2003 r. porozumienia między
Brazylią, Indiami i RPA, tzw. IBSA Forum. Od marca 2004 r. odbywają się spo-
tkania komisji trójstronnej India-Brazil-South Africa (IBSA) Forum Dialogue.
W przyjmowanych podczas nich deklaracjach i innych dokumentach trzy pań-
stwa wyraźnie podkreślały konieczność przestrzegania zasad multilateralizmu,
większej demokratyzacji stosunków międzynarodowych, reformy Rady Bezpie-
czeństwa23. 21 marca 2005 r. w New Delhi ministrowie handlu Indii i Brazylii
oraz minister rolnictwa RPA rozważali utworzenie w przyszłości strefy wolne-
go handlu między Indiami, MERCOSUR (Mercado Comun del Cono Sur,
Wspólny Rynek Południa) i Unią Celną Południa Afryki (Southern Africa
Customs Union – SACU)24. Od 2004 r. w ramach IBSA Forum spotykają się
ministrowie obrony.

Jednocześnie Indie aktywnie działając na forum WTO w ramach grupy 
G-20 (podczas spotkań w Dausze w 2001 r. czy też w Cancún w 2003 r.), po-
kazywały się jako obrońca i adwokat krajów Południa. Podczas szczytu G-8
w Gleneagles w lipcu 2005 r. m.in. razem z RPA we wspólnej Deklaracji szefów
państw i rządów tych krajów już w drugim punkcie wskazano na konieczność
zwiększenia udziału państw rozwijających się w podejmowaniu decyzji przez
Radę Bezpieczeństwa ONZ25. Podobne postulaty Indie zgłaszały podczas
II szczytu państw Południa w czerwcu 2005 r. Do nowego porządku gospodar-
czego i politycznego Indie nawoływały podczas szczytu Azja-Afryka pod koniec
kwietnia 2005 r. w Dżakarcie26.

Obok kwestii gospodarczych Indie oraz państwa afrykańskie podkreślały ko-
nieczność reform instytucjonalnych w wymiarze globalnym. Indie starały się
pozyskać państwa afrykańskie do przeforsowania idei reformy Rady Bezpie-
czeństwa ONZ, gdyż bez 53 głosów krajów afrykańskich żadna zmiana wyda-
wała się niemożliwa. W lipcu 2005 r. minister spraw zagranicznych Indii Na-
twar Singh był inicjatorem i głównym negocjatorem odbywających się w Lon-
dynie rozmów z krajami Afryki (reprezentowanymi przez tzw. Trojkę Unii Afry-
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23 India-Brazil-South Africa (IBSA) Dialogue Forum Trilateral Commission Meeting, New
Delhi Agenda for Cooperation and Plan of Action, http://meaindia.nic.in/treatiesagreement/
2004/05ta0503200401.htm [pobrano 08.07.2008].

24 SACU składa się z RPA, Botswany, Lesotho, Namibii i Suazi. 
25 Joint Declaration of the Heads of State and/or Government of Brazil, China, India, Me-

xico and South Africa participating in the G-8 Gleneagles Summit, http://meaindia.nic.in/
speech/2005/07/07jd01.htm  [pobrano 08.07.2008].

26 Przemówienia premiera i ministra spraw zagranicznych Indii podczas szczytu szerzej zob.:
Prime Minister’s Statement at the Asian African Conference, http://pmindia.nic.in/
speeches.htm; Statement by External Affairs Minister Shri Natwar Singh at the Asian African
Ministerial Meeting, http://meaindia.nic.in/ [pobrano 08.07.2008].
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kańskiej) w sprawie wypracowania wspólnej rezolucji na temat reformy RB. In-
die poruszały także tę kwestię podczas spotkań ze swoimi najpoważniejszymi
na kontynencie afrykańskim partnerami, zarówno gospodarczym (Nigerią), jak
i politycznym (RPA). O większym udziale państw Południa w podejmowaniu
decyzji w instytucjach międzynarodowych mówiły także deklaracje i porozu-
mienia zawierane przez Indie z Unią Afrykańską oraz innymi organizacjami
subregionalnymi (np. SADC, COMESA i ECOWAS).

Ukoronowaniem zapoczątkowanej u progu XXI w. wielowymiarowej strate-
gii Indii na kontynencie afrykańskim był pierwszy w historii szczyt Indie – Afry-
ka, zorganizowany w New Delhi na początku kwietnia 2008 r. Wzięli w niej
udział przywódcy Indii i 14 państw afrykańskich. Szczyt miał ukazać, że Indie
zamierzają być aktywnym aktorem w Afryce27. 

KKoonnkklluuzzjjee
Na początku XXI w. znaczenie Afryki Subsaharyjskiej w indyjskiej wizji po-

rządku międzynarodowego nabrało nowego wymiaru. Wpływ na to miały za-
równo uwarunkowania międzynarodowe, jak i sytuacja wewnętrzna. Wśród
nich wymienić należy przede wszystkim czynnik chiński oraz aspiracje mocar-
stwowe Indii. Jednocześnie relacje Indii z państwami Afryki Subsaharyjskiej
należy oceniać w kontekście procesów globalizacji. Chodzi tu o występującą
w latach 90. ogólną tendencję wzrostu handlu między państwami Południa
oraz towarzyszącą temu procesowi instytucjonalizację współpracy regionalnej
i międzyregionalnej w sferze ekonomicznej między państwami rozwijającymi
się28. Celami państw Południa były dążenie do zwiększenia efektywności dzia-
łania, unowocześnienie gospodarki, rozwój specjalizacji i kooperacji, elimina-
cja barier ekonomicznych. Ponadto państwa rozwijające się poszukiwały no-
wych rynków zbytu. Mimo bowiem procesów liberalizacji w ramach
GATT/WTO dostęp do rynków państw Zachodu był wciąż ograniczony i utru-
dniony, zwłaszcza w wypadku produktów rolnych i usług. Uzyskanie dostępu
do rynków innych państw rozwijających się stwarzało szansę na poprawę wa-
runków wymiany i na większe zyski z eksportu. Uniezależniało także rynki
państw rozwijających się od popytu państw wysoko rozwiniętych29. Zdaniem
L.Cernata i S. Lairda zacieśnienie więzi państw Południa i nowe formy współ-
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27 J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2008, s. 236.

28 Regionalism and South-South Cooperation: The Case of Mercosur and India, UNCTAD,
TD(XI)/BP/11, 3 June, 2004.

29 Szerzej zob.: J. Bhagwati, A. Panagriya, Preferential Trading Areas and Multilateralism-
Strangers, Friends or Foes?, [w:] The Economics of Preferential Trade Agreements, red. J. Bha-
gwati, A. Panagriya, Aei Pr, Washington 1996.
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pracy między nimi „wzmacniają te kraje i pozwalają im stawić czoła wobec wy-
zwań globalizacji i liberalizacji”30. Umacniają również pozycję negocjacyjną
państw rozwijających się na różnych forach organizacji międzynarodowych31.

Uwarunkowania te determinowały politykę zagraniczną Indii w okresie po-
zimnowojennym. Nastąpiła jej ekonomizacja. W stosunkach z krajami Afryki
priorytetowe znaczenie nabrał wymiar ekonomiczny. Przyjęto kompleksową
i całościową koncepcję bezpieczeństwa narodowego. 

Jednocześnie Indie podkreślały, że są mocarstwem odpowiedzialnym. Nie
chcąc odgrywać roli nauczyciela, „moralizatora” wobec mocarstw czy państw
Południa, czy roli „wielkiego brata” wobec mniejszych państw sąsiadujących
z nimi, Indie przedstawiały się jako państwo-cywilizacja, z wielkim dziedzic-
twem historyczno-kulturowym, ale jednocześnie skłonne do dialogu. Chciały
być postrzegane jako partner pełniący rolę stabilizatora w regionie, a w skali
globalnej aspirujący do jednego z biegunów kształtującego się nowego porząd-
ku międzynarodowego. Niezaangażowanie zostało zastąpione nowym nieza-
angażowaniem, które opierało się na ekonomizacji i pragmatyzmie. 

W tym też kontekście należy rozpatrywać nową politykę Indii wobec Afryki
Subsaharyjskiej. Indie w ciągu pierwszych lat XXI w. podjęły działania na rzecz
aktywniejszej strategii na tym kontynencie. Zwiększyły handel oraz inwestycje,
zacieśniły współpracę wojskową z państwami Afryki Wschodniej oraz RPA
(wspólne ćwiczenia marynarek wojennych, współpraca w regionie Oceanu In-
dyjskiego).

Mimo tych inicjatyw i działań podjętych przez Indie w strategii New Delhi
wobec Afryki wciąż więcej było retoryki, a mniej konkretnych przedsięwzięć.
Zapisane w dokumentach postanowienia były jedynie „papierowymi deklara-
cjami”. Próby Indii uzyskania poparcia dla swojej kandydatury jako stałego
członka RB ONZ pokazują, że Indie muszą zrewidować, zwłaszcza w sferze
politycznej, swoją postawę wobec Afryki. Różnice między New Delhi a krajami
afrykańskimi pojawiły się także w odniesieniu do międzynarodowego reżimu
kontroli broni nuklearnej. Indie nie znalazły wśród państw Afryki sojuszników
w kwestii odrzucenia Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową
(Comprehensive Test Ban Treaty – CTBT) oraz Traktatu o nierozprzestrzenia-
niu broni jądrowej (Non-Proliferation Treaty – NPT). 

Indie i państwa Afryki nie były również dla siebie głównymi partnerami eko-
nomicznymi. Związki gospodarcze New Delhi z państwami Zachodu czy Chi-
nami były dużo silniejsze aniżeli z krajami Czarnego Lądu. 

Jakub Zajączkowski

30 L. Cernat, S. Laird, North, South, East, West: What’s best? Modern RTA’s and their Im-
plications for the Stability of Trade Policy, Nottingham 2004, s. 121. 

31 Ibidem. 
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Powyższe różnice i słabości nie stanowią jednak przeszkody w rozwoju sto-
sunków Indii z państwami Afryki. Zdając sobie sprawę ze wszystkich niedosko-
nałości, podjęto działania na rzecz kompleksowej strategii wobec Afryki. Poło-
żono nacisk m.in. na walkę z ubóstwem, dążenie do zmian w międzynarodo-
wym systemie handlowym, krytykowano politykę pomocy rozwojowej państw
Zachodu. Oprócz tego, zwłaszcza od 2004 r., w coraz większym stopniu próbo-
wano wypracować spójną koncepcję dotyczącą diaspory hinduskiej w Afryce.
Podkreślano, iż do tej pory Indie w niewystarczającym stopniu wykorzystywały
w swojej strategii czynnik kulturowy oraz hinduskich emigrantów.

Indie świadome wzrostu swojej potęgi, przystąpiły do aktywniejszej i wielo-
stronnej polityki wobec Afryki. Przekonały się bowiem, iż chcąc być mocar-
stwem, muszą uczestniczyć w stosunkach międzynarodowych nie tylko w wy-
miarze regionalnym, lecz także globalnym. 

Summary

The Sub-Saharan Africa in the India’s vision of international 
order at the turn of the 21st century

The end of the Cold War and globalisation, internal and external factors
have determined India’s and EU’s international strategies and their position in
international relations. The principal aim of the article is to analyse the 
relations between India and Africa. The author presents cultural, political and
international circumstances and background of developing of these relations.
Moreover, the author analyses the essence and main features of the contem-
porary Africa-India relations, their potentials and constraints. Finally, he 
presents the impact of Africa-India relations on India’s Foreign Policy and
their position. In this context, the article tries to assess the evolution of India’s
Foreign Policy towards Africa.

Znaczenie Afryki Subsaharyjskiej w indyjskiej wizji porządku… 





Część IV. Polska a Afryka





Edward J. Jaremczuk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Instytut Ekonomiczny 

Walka o przywództwo polityczne 
w Demokratycznej Republice Konga 
a misja pokojowa Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego 

Kongo – sytuacja wewnętrzna

W maju 1997 r. Mobutu Sese Seko1 został obalony przez Laurenta-Désiré
Kabilę, który na czele oddziałów partyzanckich Sojuszu Sił Demokratycznych
na rzecz Wyzwolenia Konga-Zairu (AAFDCZ) zdobył stolicę Zairu Kinszasę
i przywrócił starą nazwę państwa Demokratyczna Republika Konga (DRK). Po
wstępnym opanowaniu sytuacji politycznej 17 maja 1997 r. Kabila ogłosił się
prezydentem DRK. Upadek skompromitowanego reżimu nie oznaczał zakoń-
czenia wojny domowej. Sytuacja w kraju pozostawała nadal niestabilna i już
w sierpniu 1998 r. wybucha kolejna rebelia wspierana przez Rwandę
oraz Ugandę. W ramach szukania rozwiązań konfliktu pomoc Kabili zaofero-
wały Angola, Namibia i Zimbabwe2. 

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom samego Kabili nic się nie zmieniło
w modelu rządzenia Kongiem. Dokładnie tak samo jak poprzedni prezydent od
razu unieważnił wstępne porozumienia dotyczące eksploatacji bogactw natu-
ralnych, zawarte w zamian za pomoc finansową w walce przeciwko Mobutu3.
Zawiesił też działalność partii politycznych i przystąpił do prześladowań opo-
zycji kierowanej przez Étienne’a Tshisekediego4.  

1 Mobutu Sese Seko, a właściwie Joseph-Désiré Mobutu – Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za-
banga, urodzony 14 października 1930 r., zmarł 7 września 1997 r. w Maroku. 

2 Szerzej zob.: A. Gruszczak, Czarna Afryka. Demokratyzacja po afrykańsku, [w:] Historia
polityczna świata XX wieku, 1945–2000, red. M. Bankowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2004, s. 920.

3 W ten sposób stracił wiarygodność u międzynarodowej finansjery. 
4 Kabila kazał go aresztować już w lutym 1998 r. 
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10 lipca 1999 r. sześć krajów afrykańskich biorących bezpośredni udział
w walkach na terenie Konga podpisało podpisało w Lusace porozumienie
pokojowe kończące konflikt. Partyzanci wzbogacili się na nielegalnym wydoby-
ciu koltanu, diamentów oraz innych cennych, poszukiwanych i pożądanych na
Zachodzie minerałów. Sytuacja ludności cywilnej pozostawała nadal nieuregu-
lowana i nieustabilizowana; wielokrotnie była bardzo dramatyczna. Jak poda-
wał raport organizacji Oxfam5 z grudnia 2000 r.: „Było ponad dwa miliony
uchodźców, z czego 50% ze wschodu – ok. 37% ludności; 18,5 mln ludzi nie
miało dostępu do jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. W 50-milinowym kraju
wówczas było 2056 lekarzy, z tego aż 930 w Kinszasie. [...] 2,5 mln ludzi żyje
za mniej niż jednego dolara dziennie. W niektórych rejonach na wschodzie kra-
ju ludzie muszą żyć za 18 centów dziennie. 80% rodzin obu prowincji Kivu by-
ło w ciągu ostatnich pięciu lat wysiedlanych. Było powyżej 117 tysięcy żołnie-
rzy-dzieci6, z ostatnio rekrutowanych żołnierzy ponad 15% to młodzież poni-
żej 18 lat, duża część nie ukończyła 12 lat. Oficjalnie 800–900 tys. dzieci było
zakażonych AIDS”7. 

Dwa lata później relacja Reutersa (8 sierpnia 2002 r.) przedstawiała jeszcze
bardziej dramatyczną sytuację: „Kanibalizm, gwałty, tortury i porwania były
stosowane jako broń w niedawnych walkach w Kongu” – twierdzili przedstawi-
ciele ONZ. Organizacja przeprowadziła dochodzenie w sprawie wydarzeń,
które miały miejsce w dżungli północno-wschodniego Konga. Jak ustalono,
sprawcami tortur i gwałtów byli bojownicy Ruchu Wyzwolenia Konga popiera-
nego między innymi przez Ugandę: „Wycinali serca i inne organy swoich ofiar
i kazali rodzinom je zjeść. Jedną małą dziewczynkę zabito, pocięto na małe ka-
wałki i zjedzono” – mówiła rzeczniczka ONZ Patricia Tome. „W wojnie, która
wybuchła w 1996 r., gdy sąsiedzi Konga postanowili obalić dyktatora Mobutu
Sese Seko, w ciągu ostatnich czterech lat zginęło ok. 2 mln osób” 8.

Laurent Kabila jako polityk był typowym afrykańskim marksistą, a właści-
wie reprezentował swoiście pojmowaną mieszankę kapitalizmu i kolektywizmu.
Obalenie dyktatury Mobutu dawały podstawy do nadziei, że w końcu może sy-
tuacja w Kongu zmieni się na lepsze. W tym czasie zachodnie media próbowa-
ły kreować Kabilę na przedstawiciela „nowej fali” afrykańskich przywódców.

Edward J. Jaremczuk

5 Jedna z wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka. 
6 Szerzej zob.: Najkrwawsza wojna głodującej Afryki, http://misje.scj.pl/kongo-wojna.html

[pobrano 09.05.2007]; Dzieci-żołnierze – Kongo, http://unicef.pl [pobrano 09.05.2007]; Demo-
kratyczna Republika Konga. Opuszczone dzieci-żołnierze, http://amnesty.org.pl  [pobrano
09.05.2007]; J. Getlin, Śmierć, wojna i narkotyki w wieku 13 lat, http://czytelnia.onet.pl/śmierć
[pobrano 29.03.2007]. 

7 Szerzej zob.: Historia, http://www.historia.skarbek.info/Demokratyczna_Republika_Konga
[pobrano 08.05.2007].

8 Ibidem. 
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Jednak coraz częściej pojawiały się głosy rozsądku wyraźnie mówiące, iż Kabi-
la niczym nie różni się od swego poprzednika Mobutu Sese Seko, wręcz jest
człowiekiem charakteryzującym się autorytarnością i ma tendencje do samou-
wielbienia, korupcji oraz łamania prawa9.

Dość szybko się okazało, że w kraju nadal panuje ogromny chaos. Kabila
nie mogąc sobie poradzić z trwającymi nadal walkami wewnątrz Konga, z du-
żymi ruchami separatystycznymi, zwrócił się o pomoc do państw ościennych.
W 1998 r. dawni sojusznicy Uganda i Rwanda zwarli przeciwko niemu swoje si-
ły. Kabila gorączkowo zaczął szukać nowych sojuszników. W Kongu pojawiły
się wojska Angoli, Zimbabwe i Namibii. Jednak wewnętrzny bunt trwał nadal.
Kabila zaczął mieć coraz większe kłopoty i znikome szanse na powodzenie
w sprawowaniu rządów oraz zaprowadzenie wewnętrznego pokoju w Demo-
kratycznej Republice Konga. 

Laurent Kabila doprowadził – i to w dość krótkim czasie – do kompletnego
rozkładu społeczeństwa oraz terytorialnego i ekonomicznego państwa. Podej-
rzane interesy, w których uczestniczył on sam oraz większość podległych mu
wysokich urzędników państwowych i dowódców wojsk rządowych, przyczyniły
się do jego śmierci. Laurent- Désiré Kabila zginął w stolicy Demokratycznej
Republiki Konga Kinszasie 16 stycznia 2001 r. zastrzelony przez swego niespeł-
na 18-letniego ochroniarza Ulafa Rashida10. 

Po wykonaniu zlecenia, co miało być sygnałem do dalszych działań puczy-
stów, zabójca został zastrzelony na miejscu zamachu przez żołnierzy Gwardii
Prezydenckiej. Ciężko ranny, umierający już Kabila został natychmiast prze-
wieziony samolotem do Zimbabwe, aby tam otrzymać pomoc medyczną na
najwyższym poziomie. Szybko jednak się okazało, że jego stan zdrowia był już
beznadziejny i to w momencie podejmowania decyzji o locie do Zimbabwe. Po-
mimo powstałego chaosu i niepewności politycznej, 18 stycznia 2001 r. oficjal-
nie potwierdzono zgon Laurenta Kabili. Po ogłoszeniu komunikatu ciało zabi-
tego prezydenta przywieziono do Kinszasy11. 

Rozpoczęto przygotowania do pogrzebu. Jednocześnie potwierdzono, że
zabójstwo prezydenta Konga było częścią nieudanego zamachu stanu. Dlate-
go natychmiast po zabójstwie Kabili wdrożono śledztwo mające na celu po-
znanie wszystkich powodów zamachu. Wyjaśnianie przyczyn tych tragicznych
wydarzeń trwało prawie dwa lata. W efekcie postępowania dochodzeniowego
ponad 100 osób stanęło przed Sądem Wojskowym, a domniemany prowodyr
zamachu, kuzyn Kabili płk Eddy Kalend, został skazany na śmierć. Wyrok wy-
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9 Szerzej zob.: Biografia, http://en.wikipedia.org/wiki/Laurent-D [pobrano 06.05.2007]. 
10 Ibidem oraz por: E.J. Jaremczuk, Konflikt Kongijski, Wydawnictwo Adam Marszałek, To-

ruń 2006, s. 207. 
11 Szerzej zob.: Biografia, op. cit.
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konano w styczniu 2003 r. Pozostali oskarżeni zostali uniewinnieni (45 osób)
lub otrzymali wyroki od 6 miesięcy do dożywotniego więzienia (64 osoby)12.

Pogrzeb zabitego prezydenta – mimo powstania po tym tragicznym zajściu
na terenie całego Konga bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej – odbył się
w Kinszasie już 23 stycznia 2001 r. Uroczystości pogrzebowe przebiegały zgo-
dnie z ceremoniałem wojskowym należnym głowie państwa i zwierzchnikowi sił
zbrojnych. Przybyli na nie prezydenci z Angoli, Zimbabwe, Namibii, Zambii
oraz Sudanu. Jedynym Europejczykiem był Louis Michel, minister spraw za-
granicznych Belgii. Podczas pogrzebu porządku pilnowały oddziały wojskowe
Angoli i Zimbabwe. Na wszelki wypadek miejscowa policja została rozbrojona,
a wyjątek uczyniono jedynie w stosunku do oddziałów Gwardii Prezydenckiej.
Podjęte środki bezpieczeństwa zagwarantowały spokojny przebieg ceremonii
i samych uroczystości pogrzebowych13. 

Obejmowaniu 25 stycznia 2001 r. przez Josepha Kabilę Kabange stanowi-
ska prezydenta Demokratycznej Republiki Konga towarzyszyło wiele dziwnych
okoliczności. Szefem państwa miał zostać już we wtorek 23 stycznia, w dniu
pogrzebu swego ojca i poprzedniego prezydenta Laurenta Kabili. W środę nie
udało się jednak zebrać sędziów Sądu Najwyższego mających przyjąć jego
przysięgę. Pojawiły się natomiast plotki, że z Kabilą juniorem „jest coś nie tak”.
Prasa krajów sąsiadujących z Kongiem zamieściła nawet wiadomość, że Jo-
seph nie jest synem zabitego prezydenta. Ponieważ Laurent Kabila w swoim
życiu bojownika nieustannie wędrował i mieszkał to w Tanzanii, to w Kongo,
to w Kenii, to w Ugandzie i miał wiele dzieci14, wszystko wydawało się możli-
we. Dziwne jest też, że Joseph, do tej pory mężczyzna 31-letni, odmłodniał
w piątek o dwa lata. Była to sytuacja dość dziwna, kiedy bowiem w maju 1997 r.
Laurent wkraczał do Kinszasy, to Joseph, towarzyszący ojcu w zwycięskim
marszu do władzy, miał dokładnie 26 lat15.

Wreszcie po pokonaniu wszystkich perturbacji z rozpoczęciem swej prezy-
dentury Joseph Kabila stanął na czele Demokratycznej Republiki Konga. No-
wy prezydent w chwili objęcia schedy po ojcu kontrolował zaledwie połowę te-
rytorium swego kraju. Kongo wymęczone dotychczasową sytuacją potrzebo-
wało w tym momencie spokoju, tym bardziej że rozkład terytorialny państwa
i zamieszkującego go społeczeństwa został doprowadzony do granic wyobraź-
ni. A nowy przywódca16 praktycznie nie miał żadnego doświadczenia w zarzą-
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12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Oficjalnie mówi się nawet o dziewięciorgu.
15 Joseph Kabila, „Rzeczpospolita” 2001, nr 23. 
16 W chwili śmierci swego ojca był generałem-majorem i w armii rządowej pełnił funkcję

głównego inspektora personelu wojskowego, czyli był głównym „kadrowcem” armii kongijskiej. 
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dzaniu państwem i ciągle nosił miano polityka amatora, trudno przewidywal-
nego. Póki co wiedziano o nim, że jest jeszcze kawalerem, że jest cichy i spo-
kojny oraz pracowity, że ma kłopoty językowe, gdyż nie zna miejscowych języ-
ków, porozumiewa się po angielsku, słabo po francusku. Jak mówili o nim lu-
dzie, którzy go znali, lubił szybką jazdę Jeepem Cherokee, a kiedy miał wolny
czas, oglądał w telewizji satelitarnej futbol amerykański17. 

Nowy prezydent DRK zaraz po zaprzysiężeniu stanął przed ogromnym wy-
zwaniem. Wszystkie dziedziny życia w Kongu wymagały natychmiastowej inge-
rencji. Sytuacja wojskowa była nadzwyczaj niekorzystna, kraj de facto był pod
okupacją, a to pozostawiało mu niewielki margines swobody działania18. 

Szybko się okazało, że wstępne oceny możliwości politycznych Josepha Ka-
bili były bardzo powierzchowne. Pierwsze posunięcia i dokonania wewnątrz
państwa wyraźnie pokazały przeciwnikom i politycznym malkontentom, że oto
narodził się całkiem odmienny, inny niż jego dwaj ostatni poprzednicy, przy-
wódca Demokratycznej Republiki Konga.

Takim spektakularnym pierwszym jego dokonaniem było podpisanie na po-
czątku 2002 r. porozumienia, które przewidywało wycofanie z Konga wojsk
rwandyjskich. Ponadto w lipcu tego samego roku zawarł ugodę z jednym z re-
belianckich ugrupowań współdziałających z Ugandą. Wycofanie się Rwandy
stworzyłoby możliwość zakończenia wojny, która do momentu wzmiankowa-
nego podpisania kosztowała życie ponad 2 mln istnień ludzkich, tym bardziej
że krwawe walki miejscami trwały nadal i miały głównie podtekst religijny, choć
tak naprawdę walczono o ropę naftową i inne kopaliny przynoszące ogromne
profity finansowe. Zawarte niezmiernie szybko jak na warunki afrykańskie po-
rozumienie zawierało – obecnie już można tak powiedzieć – rewolucyjną zapo-
wiedź. Otóż przewidywało ono stopniowe utrwalanie uzgodnień, stopniowe za-
wieszanie broni i co najważniejsze przeprowadzenie w ciągu 6 lat od daty jego
podpisania ogólnokrajowego referendum i być może wolnych wyborów prezy-
denckich19.

Niespełna rok po objęciu funkcji prezydenta okazało sie, że ten młody przy-
wódca Konga daje swojemu państwu oraz społeczeństwu dość realną szansę
na zakończenie konfliktów zbrojnych i całkiem inne, bardziej godziwe życie. Co
prawda wtedy wielu znawców zagadnienia nie podzielało prezentowanego
przez autora optymizmu, ale jednak w 2005 r. udało się w Demokratycznej Re-
publice Konga uchwalić nową konstytucję20, a na 30 czerwca 2006 r. wyznaczyć
termin wyborów prezydenckich. 
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17 Joseph Kabila, op. cit.
18 Szerzej zob.: E.J. Jaremczuk, Szansa na pokój w Kongo, „Sprawy Polityczne” 2002, nr 7. 
19 Ibidem. 
20 Ratyfikowana, została ostatecznie zatwierdzona w grudniu 2005 r. 
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Czas między styczniem 2001 a końcem 2006 r. nie był w Demokratycznej
Republice Konga „sielanką”. Prezydent Kabila jr. doświadczał wielu trudnych
sytuacji, w kraju nadal trwały walki, separatystyczna partyzantka w dalszym
ciągu prowadziła swoje wojny i brudne interesy. Tysiące dzieci były wykorzysty-
wane do zabijania. AIDS zbierał tragiczne żniwo. 

Przykładem determinacji Kabili jr. oraz współpracujących z nim polityków
w walce o spokój i normalne życie dla swych współobywateli była np. decyzja
o przekazaniu w ręce Międzynarodowego Trybunału Karnego21 kongijskiego
watażki Thomasa Lubanga Dyilo22. Oskarżono go o porywanie dzieci i zmu-
szanie ich do walki w swojej partyzanckiej armii. Inne zarzuty dotyczyły zabój-
stwa żołnierzy ONZ23, mordów ludności cywilnej, grabieży, gwałtów i ludożer-
stwa. Jednocześnie zanotowano wiele przykładów pewnej stabilizacji w Demo-
kratycznej Republice Konga, o czym można przeczytać choćby w relacji Pola-
ka Anzelma Koźmińskiego, pracownika jednej z agend ONZ24 i organizacji hu-
manitarnych25.

Rok 2006 to okres pierwszych wyborów powszechnych w Kongu od chwili
odzyskania niepodległości w 1960 r. Takiemu wydarzeniu musiały towarzyszyć
ogromne obawy, tym bardziej że układ z Sun City w RPA (2002 r.), otwierają-
cy drogę do tych wyborów, bardziej przysłużył się wojennym baronom niż lud-
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21 Trybunał może sądzić obywateli tylko tych krajów, które uznają jego jurysdykcję i które sa-
me zaaresztują i wydadzą mu oskarżonych. Zob. także: M. Jakubowska, Rusza pierwszy proces
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, http://www.afryka.diplomacy.pl [pobrano
05.07.2006]. 

22 Przywódca lokalnej partyzantki w prowincji Ituria. 
23 W 2003 r. Unia Europejska przeprowadziła pierwszą w swej historii operację wojskową

w Afryce. Operacja ta, dowodzona przez Francję, opanowała sytuację w Buni, w prowincji Ituri,
gdzie ludność cywilna była nękana przez walczące ze sobą ugrupowania. Podczas tej misji do-
szło do wielu nieprawidłowości, o których w ONZ mówiono bardzo niechętnie. Pracownicy sił
pokojowych wykorzystywali sytuację materialną miejscowych kobiet, które w zamian za żywność
lub drobne upominki godziły się na stosunki seksualne. Szerzej zob.: American Interests and UN
Reform, United States Institute of Peace, Washington 2005, s. 94.

24 Działalność ONZ na rzecz utrzymania pokoju rozwinęła się podczas Cold War. W owym
okresie działalność ta sprowadzała się głównie do podejmowania prób rozwiązywania konflik-
tów między zwaśnionymi państwami poprzez rozmieszczanie między siłami walczących stron
nieuzbrojonych lub lekko uzbrojonych oddziałów militarnych krajów członkowskich pod do-
wództwem ONZ. Po zakończeniu zimnej wojny zaangażowanie ONZ w krajach Afryki przeszło
na inny jakościowo poziom interwencji. Nastąpił wzrost zaangażowania w pokonywaniu proble-
mów afrykańskich zarówno pod względem ilościowym, jak i merytorycznym. W latach
1988–2000 utworzono w samej Afryce 19 misji pokojowych. Swego rodzaju kulminacja nastąpi-
ła w roku 1993, gdy liczba personelu sił pokojowych ONZ na terenie Afryki osiągnęła prawie
40 tys. Szerzej zob.: I. Popiuk-Rysińska, Działalność instytucji międzynarodowych na rzecz po-
koju w Afryce, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J.J. Milewski, W. Lizak, Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 303.

25 Szerzej zob.: A. Koźmiński, Afryka to narkotyk, „Angora” 2006, nr 28, s. 76–77. 
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ności cywilnej i dawnej klasie politycznej. Spore oburzenie towarzyszyło wpro-
wadzeniu formuły „jeden plus czterech” polegającej na tym, że krajem rządzili
prezydent i czterej wiceprezydenci wyłonieni ze stronnictw rebelianckich,
z opozycji politycznej i spośród cywilów26. 

Niestabilna nadal sytuacja wewnętrzna kraju spowodowała, że w Kongu co
najmniej od 2003 roku stale przebywały oddziały wojskowe albo sił pokojowych
ONZ, albo – tu nowość – sił Unii Europejskiej27, w tym m.in. Polski Kontyn-
gent Wojskowy (PKW)28 sformowany z żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
głównie z Gliwic i Warszawy (na okres wyborów prezydenckich). 

Same wybory zaczęły się od zgłoszenia znacznej liczby kandydatów. W wybo-
rach prezydenckich wystartowało 35 kandydatów. Po I turze zostali tylko dwaj:
Joseph Kabila i Jean Pierre Bemba29 z wynikami – odpowiednio – 45 i 20% od-
danych głosów. Obaj zmierzyli się w II turze. Sukces osiągnął Joseph Kabila,
zdobywając 58,05% oddanych głosów. Po potwierdzeniu specjalnym komuni-
katem Sądu Najwyższego ważności wyborów, w grudniu 2006 roku Josepha
Kabila oficjalnie rozpoczął swoją drugą kadencję prezydentury. W 2007 r. prze-
prowadzono wybory do Senatu i wybory gubernatorów poszczególnych pro-
wincji. Był to wyraźny sygnał utrzymania tendencji wówczas preferowanych
i nadchodzących kolejnych zmian w Demokratycznej Republice Konga nadal
rządzonej przez Josepha Kabilę30 oraz jego przyjaciół politycznych.

Polski Kontyngent Wojskowy31

Na podstawie zarządzenia ministra obrony narodowej z 28 października
2004 r. utworzono 3 Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej (ŻW) stacjo-
nujące w Mińsku Mazowieckim, Gliwicach i Warszawie. Oddziały te były szko-

Walka o przywództwo polityczne w Demokratycznej Republice Konga… 

26 Szerzej zob.: R. Custers, Unia Europejska narzuca pomoc militarną, „Le Monde diploma-
tique” 2006, nr 6. 

27 Unia Europejski prowadzi w Kongo już trzy programy w sektorze bezpieczeństwa: EUSEC
(globalna reforma), EUPOL (szkolenie policji) i EUFOR-RDCongo. Przez kilka lat uważano, że:
„kraje afrykańskie powinny wziąć swój los we własne ręce”. Niestety, w pewnym momencie spo-
wodowało to swoiste „zwolnienie” z odpowiedzialności, czyli: „radźcie sobie sami”. Uznano
wówczas, że odpowiedzialności nie da się uniknąć i problemy należy rozwiązywać wspólnie.
Zob.: R. Custers, op. cit.

28 Szerzej zob.: M. Grygo, Polacy w Operacji „Benga”, Raport WTO 2006, nr 9. 
29 J.P. Bemba po wyborach nie pogodził się z przegraną i różnymi sposobami próbował do-

chodzić swoich racji. Najczęściej organizował różnego rodzaju zamieszki, używając do tego ce-
lu swojej prywatnej armii. 

30 Prezydentura, http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kabila [pobrano 06.05.2007]. 
31 Opracowano na podstawie: M. Gryga, op. cit.; A. Rawski, Hebanowe łzy, „Polska Zbroj-

na” 2007, nr 3; A. Jabłońska, Nasze jądro ciemności, „Wprost” 2006, nr 30; W. Jagielski, Po pół
wieku Kongo budzi się z koszmaru, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 177. 
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lone i wyposażone zgodnie z wymaganiami określonymi dla sił policji wojsko-
wych wykorzystywanych w połączonych operacjach NATO32. Liczyły w sumie
ok. 1500 żołnierzy zawodowych, co stanowiło prawie 40% całego potencjału
osobowego Żandarmerii Wojskowej. W 2004 r. sformowano Oddziały Specjal-
ne ŻW przeznaczone do działań antyterrorystycznych (w tym fizycznego zwal-
czania terroryzmu) oraz do zadań ochronnych VIP-ów. Operacyjne użycie tych
jednostek, w zależności od mandatu misji, zadań oraz warunków lokalnych,
mogło się odbywać całością sił lub częściami (samodzielnymi modułami).

W operacjach stabilizacyjnych i pokojowych Oddziały Specjalne ŻW mogą
być wykorzystywane jako jednostki wyspecjalizowane do udzielenia wsparcia
policyjnego dowódcy sił w rejonie prowadzonych działań. Struktura organiza-
cyjna, wyszkolenie i przygotowanie Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Woj-
skowej oraz zdolności operacyjne są zgodne z doktryną policji wojskowej
NATO, w której za podstawę działania przyjmuje się wsparcie MP (Military
Police) o charakterze narodowym przez elementy policji wojskowej pozostają-
ce w strukturach jednostek wchodzących w skład sił sojuszniczych oraz nakła-
da na dowódcę tych sił obowiązek powołania wielonarodowego pododdziału
MP realizującego zadania na ich rzecz. Żołnierze ŻW w rejonie prowadzonych
działań są uprawnieni m.in. do zatrzymywania osób i pojazdów, przesłuchiwa-
nia świadków zdarzeń i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, prowa-
dzenia przeszukiwań w celu zgromadzenia dowodów oraz poszukiwania broni,
materiałów wybuchowych i innych nielegalnych środków. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zdolności operacyjne Oddziałów Specjalnych ŻW
są zbieżne z wymaganiami stawianymi jednostkom policyjnym wchodzącym
w skład Europejskich Sił Żandarmerii, nie wykluczano naszego uczestnictwa
w tworzeniu tych sił w ramach polskiej kontrybucji wojskowej do Unii Europej-
skiej33. Od maja 2007 r. Żandarmeria Wojskowa jest formacją partnerską Eu-
ropejskich Sił Żandarmerii34.

Unia Europejska odpowiadając na prośbę ONZ, postanowiła wysłać do
Konga misję wojskową, której celem było czuwanie nad bezpieczeństwem pod-
czas wyborów. Według ustaleń polityków dowództwo misji pokojowej UE
w Kongu objęły Niemcy wspólnie z Francją35. Kwaterę główną misji zlokalizo-
wano w Poczdamie i to ona ponosiła podstawową odpowiedzialność za całość
akcji, Francuzi natomiast kierowali siłami militarnymi36 w Kinszasie. W misji
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32 Szerzej zob.: B. Pacek, Oddziały specjalne Żandarmerii Wojskowej, Bellona, Warszawa
2007, s. 99–119. 

33 Oddziały specjalne ŻW, http://www.zw.wp.mil.pl [pobrano 26.08.2007]. 
34 Ibidem [pobrano 30.08.2009].
35 Przedstawicielem Polski we francuskim dowództwie był płk Jerzy Górecki. 
36 Dowódcą sił francuskich był dr gen. dyw. Christian M. Damay. 
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uczestniczyło ponad 1500 żołnierzy, po ok. 500 z Francji i Niemiec, a pozosta-
li z Hiszpanii, Polski, Portugalii, Belgii i ze Szwecji.

Od połowy czerwca 2006 r. 13037 polskich żołnierzy wydzielonych z Oddzia-
łów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i Gliwic oraz 10 Brygady
Logistycznej z Opola uczestniczyło w międzynarodowej operacji Unii Europej-
skiej w Demokratycznej Republice Konga. Dowódcą Polskiego Kontyngentu
Wojskowego był ppłk Marek Gryga38, zastępcą mjr Tomasz Szoplik. Celem
operacji noszącej kryptonim „Benga” było zapewnienie bezpieczeństwa i stabi-
lizacji podczas przeprowadzania pierwszych od ponad 40 lat wolnych, demo-
kratycznych wyborów w DRK. Podstawą prawną prowadzenia tej operacji by-
ła Rezolucja 1671 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 kwietnia 2006 r. Polski Kon-
tyngent Wojskowy uczestniczył w niej na podstawie postanowienia Prezydenta
RP z 27 kwietnia 2006 r. o użyciu PKW w operacji Unii Europejskiej w Demo-
kratycznej Republice Konga. Jego wielkość, skład i zadania39 wynikały z usta-
leń, jakie zapadły w ramach procesu planowania Konferencji Generacji Sił,
oraz porozumień zawartych w ramach Unii Europejskiej.

Przemieszczenie kontyngentu z kraju do rejonu operacji rozpoczęto
19 czerwca, a zakończono 3 lipca 2006 r.40 Całość operacji odbyła się sprawnie
i bez zakłóceń. Ku ogromnemu zaskoczeniu pozostałych jej uczestników oka-
zało się, że Polacy jako pierwsi zgromadzili wszystkich ludzi oraz sprzęt w wy-
znaczonym rejonie.

Polski kontyngent od samego początku musiał wykazać się ogromną ela-
stycznością, głównie ze względu na różnorodność powierzanych zadań. Naj-
lepszym na to dowodem jest fakt, że już 26 czerwca Polacy przejęli ochronę bę-
dących dopiero we wstępnej fazie rozbudowy obozowisk na lotnisku (w woj-
skowej jego części) N’dolo41. Takie tempo wykonywania zadań nie było przewi-
dywane w Planie Operacji EUFOR, a zostało podyktowane natychmiastową
potrzebą ochrony środków materiałowych zgromadzonych na lotnisku – ina-
czej zostałyby rozkradzione. Równocześnie ze służbą typowo wartowniczą roz-
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37 W skład kontyngentu wchodziło: 105 żandarmów oraz grupy zabezpieczenia logistyczne-
go (w strukturze Polskiego Kontyngentu Wojskowego występowały trzy pododdziały, w tym je-
den pluton działań specjalnych z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej Warszawa oraz
dwa plutony manewrowe z OSŻW w Gliwicach (ponadto 25 żołnierzy Narodowego Elementu
Wsparcia – logistycy – utworzonego z sił 10. Brygady Logistycznej z Opola).

38 Marek Gryga, mjr Żandarmerii Wojskowej, na potrzeby misji otrzymał stopień podpułkow-
nika. 

39 Do głównych zadań PKW należały: ochrona Dowództwa Sił UE w Kinszasie, ochrona lot-
niska N’dolo w Kinszasie, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony personelowi międzynarodowe-
mu ONZ i UE oraz współpraca z misją policyjną EUPOL. 

40 Misja PKW w Demokratycznej Republice Konga trwała od 19 czerwca do 16 grudnia 2006 r. 
41 Osłaniano również obiekty zlokalizowane na lotnisku N’djili. 
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poczęto wykonywanie zadań eskortowych, gdyż w tym czasie tylko Polacy byli
w stanie zapewnić wystarczający stopień bezpieczeństwa przewożonemu per-
sonelowi EUFOR. Ponadto nasi wojskowi logistycy oraz służby sanitarne cały
czas były wykorzystywane przez wszystkich uczestników operacji .

Pod względem językowym (język angielski był oficjalnym językiem operacji
EUFOR) żołnierze polscy w niczym nie ustępowali swoim kolegom z Niemiec
czy krajów skandynawskich. Oczywiście angielszczyzna Polaków nie była do-
skonała, ale na tyle komunikatywna, że nie stanowiła przeszkody w porozumie-
niu się z cudzoziemcami. Problemem była słaba znajomość języka francuskie-
go bardzo przydatnego w kontaktach z miejscową ludnością.

Warunki socjalno-bytowe początkowo były dość siermiężne, co było ewi-
dentnym zaniedbaniem ze strony Francji, która zgodnie z wcześniejszą umową
miała przygotować zaplecze obozowe. Po wykonaniu niezbędnych prac baza
socjalno-bytowa obozu spełniała wszystkie oczekiwania. Doskonale działała
łaźnia, regularnie wydawano posiłki, namioty z klimatyzacją nie budziły żad-
nych zastrzeżeń ze strony żołnierzy polskich.

Podobnie przedstawiała się sytuacja jeśli chodzi o wyposażenie PKW w od-
powiedni sprzęt42. Początkowo myślano, że będziemy w tym międzynarodo-
wym towarzystwie „ubogim krewnym”. Po przybyciu na miejsce operacji oka-
zało się, że dotychczasowe doświadczenia polskiego wojska z pobytu na róż-
nych zagranicznych misjach doskonale procentują w Afryce. Odpowiednio
skompletowane sorty mundurowe, środki zabezpieczające (kamizelki kulood-
porne), uzbrojenie, środki transportu prezentowały się zdecydowanie lepiej niż
wyposażenie żołnierzy z innych kontyngentów europejskich.

Podsumowanie

Zmiana nazwy kraju i osób na fotelu prezydenta (najpierw Laurenta Kabili,
a potem jego syna Josepha) wcale nie oznaczała kresu konfliktów i trudności
wewnętrznych oraz gospodarczych w Demokratycznej Republice Konga. Raz
po raz przeciwnicy polityczni – i nie tylko oni – podejmowali walkę zbrojną. Kry-
tycy i zaciekli przeciwnicy Kabili sr. oskarżali go o autokratyzm i nieudolność,
podkreślali fakt, że nie otrzymał poparcia z Zachodu, który tak naprawdę mu
nie ufał ze względu na jego lewicową przeszłość. Węzeł podejrzanych sporów
i interesów, w których uczestniczył, doprowadził do jego zabójstwa.
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42 PKW został wyposażony w uzbrojenie i sprzęt gwarantujący efektywną realizację zadań
w rejonie misji (zarówno w dzień, jak i w nocy), w tym również w broń nieśmiercionośną. PKW
dysponował głównie lekkim uzbrojeniem, specjalistycznym sprzętem policyjnym oraz pojazdami
interwencyjnymi osobowo-terenowymi i lekko opancerzonymi DZIK II oraz sprzętem logistycz-
nym (np. dźwigi samojezdne). Szerzej zob.: B. Pacek, op. cit., s. 179–215. 
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Na czele Demokratycznej Republiki Konga stanął gen. mjr Joseph Kabila jr.,
syn zabitego prezydenta. Państwo w tamtym czasie potrzebowało pokoju i sta-
bilizacji politycznej. W kwietniu 2002 r. dzięki Kabili jr. doszło do podpisania
porozumienia, które dało początek zmianom politycznym. W efekcie DRK
opuściły wojska krajów ościennych, przywódcy ugrupowań partyzanckich we-
szli w skład gabinetu rządowego i została oficjalnie ogłoszona deklaracja, że
w ciągu najbliższych 6 lat będą przeprowadzone gruntowne zmiany, w efekcie
których doszło do uchwalenia nowej konstytucji i pierwszych powszechnych
wyborów w Kongu od r. 196043. W ten sposób prezydent Kabila jr. z nie-
doświadczonego polityka zaczął wyrastać na przywódcę konsekwentnie reali-
zującego swój program z początków rządów w 2001 roku.

Znaczący wkład w spokojny przebieg wyborów prezydenckich w Demokra-
tycznej Republice Konga bezsprzecznie miała Unia Europejska i jej wojskowe,
logistyczne zabezpieczenie. Nie bez znaczenia był też udział niezbyt licznego,
ale bardzo sprawnego, dobrze dowodzonego Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego. Był to doskonały przykład zmian, jakie na przestrzeni ostatnich lat zo-
stały przeprowadzone w polskich siłach zbrojnych. 

Pozostawiając na boku politykę i rozważania nad sensownością wojny, trze-
ba przyznać, że jest jeden plus. Polska armia nabiera doświadczenia. Przed
2001 r. czy nawet jeszcze między 2001 i 2003 r. oddziały polskiego wojska nie
byłoby w stanie zmierzyć się z problemami współczesnego konfliktu. Pokazy
poligonowe i ćwiczenie starych założeń taktycznych to było to, czym zajmowa-
ło się wojsko. Nasi sprzymierzeńcy z NATO, zwykli szeregowi, ze zdziwieniem
przyglądali się staremu sprzętowi i poborowym, którzy podczas ćwiczeń
w Drawsku w 2000 r. upodobali sobie odgrywanie „zabitych”44. Obecnie nasi
sojusznicy cenią polskich żołnierzy w szczególności za odwagę, za profesjona-
lizm i samodzielne myślenie. Niech potwierdzeniem tej tezy będzie wypowiedź
gen. dyw. Christiana Damay’a, dowódcy sił EUFOR w operacji Unii Europej-
skiej w Demokratycznej Republice Konga: „Żandarmeria Wojskowa pod do-
wództwem ppłk. Grygi wykazała się doskonałym działaniem. Ja również korzy-
stając z ochrony ŻW widziałem ich profesjonalizm, działanie z zimną krwią
oraz efektywność w bezpośredniej styczności z protagonistami. Mogę śmiało
potwierdzić, że odważne i rozsądne działania ŻW przyczyniły się do właściwe-
go przebiegu procesu wyborczego w DRK”45.
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43 Szerzej zob.: Sytuacja w byłym Kongu Belgijskim po 30. 06.1960 r., Der afrkanische Fluch,
„Der Spiegel” 2007, nr 16, s. 111–128. 

44 Polskie misje wojskowe, http://facet.wp.pl [pobrano 10.09.2007]. 
45 Szerzej zob.: B. Pacek, op. cit., s. 249–250.
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Summary

Fighting for political leadership in the Democratic Republic of Congo
and peace mission of the Polish Military Police Special Unit

The article contains the brief characterization of the internal political 
situation in the Democratic Republic of Congo in the years 1997–2007 through
prism of activity of two presidents at that time – Laurent Désiré Kabila and his
son Joseph Kabila. Among others functioning and training of Polish Military
Police Special Unit were presented and its mission in the Democratic Republic
of Congo in protecting the presidential election there in 2006. 

Edward J. Jaremczuk



Arkadiusz Żukowski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Nauk Politycznych

Współczesny obraz diaspory polskiej 
w Republice Południowej Afryki

Stan wiedzy Polaków na temat Republiki Południowej Afryki jest niezado-
walający. W dalszym ciągu adekwatne jest stwierdzenie z lat 80. XX wieku, że
„zaiste wiedza przeciętnego Polaka o tym wielkim kraju [...] jest raczej skrom-
na. Wiemy, że jest tam złoto, diamenty i uran, […], i to na ogół wszystko”1. Je-
szcze mniejsza jest wiedza o żyjącej w RPA diasporze polskiej.

Termin „diaspora” starali się rozpropagować w Polsce przede wszystkim
Adam Walaszek2 i Jan Zamojski3, ale także inni badacze4. Definicję diaspory poj-
muje się dość szeroko5. Według Gabriela Sheffera diaspory powstają w wyniku

1 J. Czajewski, Szkoła pod żaglami, KAW, Szczecin 1988, s. 227. Na temat postrzegania
współczesnej Afryki przez Polaków zob.: M. Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afry-
ki i Afrykanów, seria: Studia Ethnologica, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007; A. Chodubski,
O polskim stereotypie Afryki i jego zmienności, [w:] Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłość, te-
raźniejszość, przyszłość, red. A. Żukowski, seria: Forum Politologiczne, t. 3, INP UWM
w Olsztynie, Olsztyn 2005, s. 13–37. 

2 Zob.: A. Walaszek, Migracje, Polonia, Diaspora i metoda porównawcza, „Historyka” 1997,
t. 27, s. 38–44; idem, Polonia czy Diaspora?, [w:] Migracje i społeczeństwo, red. J. Zamojski,
t. 3, IH PAN, Warszawa 1999, s. 38–54; idem, Diaspora żydowska: refleksje najnowszej literatu-
ry przedmiotu, „Przegląd Polonijny” 1999, z. 4, s. 45–72; Polska diaspora, red. A. Walaszek, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 7–29.

3 J. Zamojski, Diaspory: historyczne zaszłości, awans pojęcia i implikacje, referat wygłoszo-
ny w IH PAN w Warszawie podczas konferencji „Migracje i społeczeństwo”, grudzień 1998;
idem, recenzja książki: R. Cohen, Global Diasporas. An Introduction, University of Washington
Press, London 1997, w: „Kwartalnik Historyczny” 1998, nr 1.

4 Należy podkreślić, iż termin diaspora polska nie upowszechnił się w polskiej literaturze
przedmiotu. Nawet w ostatnio wydanej publikacji – Diaspora polska w procesach globalizacji.
Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński, H. Chałupczak, seria: Biblioteka Polonijna nr 37,
Komitet Badania Polonii PAN, Kraków 2006 – redaktorzy i autorzy artykułów posługują się ter-
minem „Polonia”.

5 Przykładem może być jedna z nowszych definicji Robina Cohena składająca się z dziewię-
ciu elementów charakteryzujących diaspory, przy czym elementy te nie muszą występować łącz-
nie; zob.: R. Cohen, op. cit., za A. Walaszek, Diaspora żydowska..., op. cit., passim.
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dobrowolnych lub przymusowych migracji i osadnictwa za granicą. W kraju osie-
dlenia podtrzymują różne formy etnicznej i etniczno-religijnej tożsamości, a so-
lidaryzm w obrębie grupy prowadzi do aktywności, która ma znaczenie politycz-
ne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe zarówno dla diaspory, kraju przyjmują-
cego, jak i kraju pochodzenia6. Ponadto aktywność diaspor ma zawsze sens, kie-
dy jest nastawiona na utrzymywanie kontaktów z krajem pochodzenia. W kon-
tekście polskim termin „diaspora” koresponduje z określeniem „Polonia”. 

Polonia w RPA stanowi w zasadzie jedyną we współczesnej Afryce trwałą
i stosunkowo liczną diasporę polską. Według autora artykułu liczy ona 8–12 tys.
osób, chociaż spotyka się inne dane. Ambasada RP w Pretorii szacowała, że na
początku XXI w. w RPA przebywało ok. 20 tys. obywateli polskich (na podsta-
wie dokumentacji paszportowej) oraz ok. 10 tys. osób polskiego pochodzenia
(na podstawie wniosków o potwierdzenie obywatelstwa polskiego)7. Radca
ambasady Marian Bark w 2000 r. szacował Polonię w RPA, opierając się na do-
kumentacji konsularnej, na 13–15 tys. osób oraz 3–4 tys. osób, które już nie
miały żadnych związków z Polską8. Spotykane są też wyższe szacunki dotyczą-
ce liczebności diaspory polskiej w RPA9. 

Spośród innych diaspor pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej
(oprócz żydowskiej) diaspora polska stanowi zdecydowanie najliczniejszą zbio-
rowość, niemniej jednak jest znacznie mniejsza od diaspor brytyjskiej (Anglicy,
Szkoci i Walijczycy), portugalskiej, holenderskiej, francuskiej czy niemieckiej. Na
tle mozaiki rasowej, narodowościowej, etnicznej, językowej i religijnej współcze-
snej RPA, zamieszkałej przez 47,5 mln osób10 [dzielącej się na cztery grupy ra-
sowe: Afrykanów – 37,7 mln (79%), Białych – 4,4 mln (9%), Kolorowych/Kolo-
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6 G. Sheffer, Modern Diaspora in International Politics, Croom Helm, London 1986, cyt. za
A. Walaszek, Migracje..., op. cit., s. 40.

7 List radcy Ambasady RP w Pretorii ds. konsularnych Mariana Barka do autora artykułu
z 25.11.2002 r.

8 List elektroniczny Mariana Barka do autora artykułu z 28.10.2000 r.
9 Olgierd Budrewicz określił liczebność tej diaspory na 25 tys. osób (O. Budrewicz, Ameryka

w Afryce. Apartheid w RPA pozostawił pamięć o arogancji i okrucieństwach białych władców,
ale nie przeminęły jego dobre przepisy prawne, „Wprost” z 27 listopada 2005), a Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” podaje liczbę 35 tys. (Polska Diaspora na świecie, dane szacunkowe 2007,
http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=pwko [pobrano 30.03.2007]. Wicemarszałek
Senatu RP Jolanta Danielak szacowała liczbę Polaków mieszkających w RPA w 2003 r. na ok.
50 tys.; zob.: Polonia ufa Senatowi. Z senator Jolantą Danielak, wicemarszałkiem Senatu RP,
rozmawia Wanda Witter, http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php? id=kw4_5_21 [pobra-
no 30.03.2007]. Najwyższe dane przedstawił Stanisław Piłaszewicz – 150 tys. osób polskiego po-
chodzenia, w tym 40 tys. przybyłych po 1980 r.; zob.: S. Piłaszewicz, Wstęp do afrykanistyki, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, s. 27. 

10 Dane te dotyczą szacunków Statistics South Africa na połowę 2006 roku; zob.: South Afri-
ca’s population, http://www.southafrica.info/ess_info/sa_glance/demographics/ population.htm
[pobrano 30.03.2007].
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redów – 4,2 mln (9%) i Hindusów/Azjatów – 1,2 mln (3%)11], tamtejsza diaspo-
ra polska pod względem liczbowym stanowi zbiorowość marginalną. 

Diaspora polska w RPA była i jest poddawana różnym procesom migracyj-
nym. Przez lata 80. i jeszcze na początku lat 90. XX w. dominującym trendem,
podobnie jak w poprzednich dekadach, była emigracja Polaków do RPA. Zwła-
szcza w latach 1981–1983 wielu Polaków (3,5–4 tys. osób) trafiło do RPA via
Austria, RFN i inne kraje Europy Zachodniej12. W sumie w latach 80. przyby-
ło do RPA ok. 7–10 tys. naszych rodaków13, przy czym reemigracja z RPA mia-
ła charakter marginalny.

Proces migracji Polaków do RPA został zahamowany w latach 90. XX w.
przełomowymi latami były rok 1993 (zabójstwo Chrisa Haniego)14 i rok 1994
(pierwsze wybory powszechne). Wówczas liczba polskich emigrantów przyby-
wających do RPA zaczęła znacznie spadać (w 1993 r. – 154 emigrantów,
a w 1994 r. – 116)15. Proces ten pogłębił się w następnych latach (1995 r. –
50 emigrantów, 1996 r. – 39, 1997 r. – 38, 1998 r. – 34, 1999 r. – 14). Przyjmu-
je się, że w latach 90. przyjęła ok. 2 tys. polskich emigrantów. Z drugiej strony,
rozpoczęły się wówczas wyjazdy na stałe z RPA16. Jednakże według danych
Głównego Urzędu Statystycznego Afryki Południowej wyjazdy te były margi-
nalne, a ich skala w latach 1990–1999 kształtowała się następująco: do Polski
powróciły 92 osoby, a do innych krajów wyjechało 55 osób urodzonych w Pol-
sce i 104 osoby mające obywatelstwo polskie17. W rzeczywistości skala tego
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11 Mid-year population estimates 2006, Statistics South Africa, Pretoria 2006, s. 3.
12 2000 Poles Flee to South Africa and More On Way, „Sunday Times” z 15 sierpnia 1982;

M. Dziewięcka, Najnowsza Polonia południowo-afrykańska, „Kultura” (Paryż) 1987, nr 12,
s. 71–90; list E.J. de Virion, prezesa Rady Polonii Afryka Południe, do autora artykułu
z 20.03.1987 r.; list E.J. de Virion do J. Nowotnej, prezesa Rady Pomocy Uchodźcom Polskim,
z 17.01.1985 r. (w zbiorach autora). Ks. Józef Bakalarz pisał nawet o 9 tys. Polaków, którzy wy-
emigrowali do RPA w 1982 roku; zob.: Współczesne środowiska emigracji polskiej. Sytuacja
duszpasterska, red. J. Bakalarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 1985, s. 6. 

13 Podawano, że do RPA przybyło nawet ponad 10 tys. Polaków; zob.: E.J. de Virion,
M. Dziewięcka, RPA – czas teraźniejszy, czas przyszły, „Kultura” (Paryż) 1993, nr 3, s. 48–49.

14 Chris Hani (1942–1993), radykalny polityk południowoafrykański, sekretarz generalny Po-
łudniowoafrykańskiej Partii Komunistycznej (SACP), jeden z przywódców Afrykańskiego Kon-
gresu Narodowego (ANC) – członek Narodowego Komitetu Wykonawczego, dowódca oddzia-
łów militarnych ANC – Włóczni Narodu (Umkhonto we Sizwe) i prawdopodobny następca Nel-
sona Mandeli. 

15 W statystykach emigranci byli ujęci według kryterium: Polska jako kraj ostatniego stałego
pobytu; zob.: dane South Africa Central Statistical Service i późniejsze z lat 1990–2000 Statistics
South Africa (Reports No. 03-51-03 ‹1990–‹2000›).

16 Według szacunków konsula Andrzeja Opalińskiego z Ambasady RP w Pretorii w okresie
od kwietnia 1993 do kwietnia 1994 r. z RPA wyjechało 1–1,5 tys. Polaków; relacja A. Opalińskie-
go przekazana autorowi artykułu 24.08.1994 r.

17 Dane South Africa Central Statistical Service i późniejsze z lat 1990–2000 Statistics South
Africa (Reports No. 03-51-03 ‹1990–‹2000›).
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zjawiska była znacznie wyższa. Polacy przenosili się z RPA głównie do Austra-
lii, Nowej Zelandii, Kanady, USA i Europy Zachodniej oraz reemigrowali do
Polski. Tylko w latach w latach 1995–1999 liczba wystawianych przez Ambasa-
dę RP w Pretorii zaświadczeń upoważniających do przewozu do Polski tzw.
mienia przesiedleńczego wyniosła 23018.

W pierwszych latach XXI wieku emigracja Polaków do RPA była śladowa.
W 2000 r. w oficjalnych statystykach Polska jako kraj, z którego emigrowano do
RPA, nie był wyszczególniany. W 2001 r. przybyło z Polski do RPA 30 emigran-
tów, w tym 24 osoby w wieku poprodukcyjnym; w 2002 r. – 22 osoby, w tym
20 w wieku poprodukcyjnym, a w 2003 r. 33 osoby, w tym 28 w wieku popro-
dukcyjnym19. Oznacza to, że do RPA emigrowały przede wszystkim osoby
w starszym wieku – najczęściej do swoich dorosłych dzieci. Celem tej emigra-
cji była chęć spędzenia starości z najbliższą rodziną i pomagania w wychowy-
waniu wnuków. W pierwszych latach XXI wieku skala reemigracji Polaków
z RPA uległa, w porównaniu z latami poprzednimi, zmniejszeniu20.

Diaspora polska w RPA skupia się na terenach silnie zurbanizowanych, naj-
liczniej w prowincji Gauteng (zwłaszcza w aglomeracji Johannesburga) oraz
w aglomeracji Kapsztadu. Ponadto zamieszkuje inne duże miasta i ośrodki
przemysłowe: Pretorię, Durban, Pietermaritzburg, Port Elizabeth, Vanderbijl-
park i Secundę. W przeciwieństwie do innych polskich diaspor na świecie Po-
lacy nie mieszkają w obrębie „swoich” dzielnic czy ulic. Jednakże w latach
80. XX wieku w typowych miastach przemysłowych (górniczych) można było
mówić o koncentracji diaspory polskiej w danych dzielnicach. Podaje się też, iż
wówczas wielu Polaków mieszkało w dzielnicy Johannesburga Hillbrow. 

Diaspora polska w RPA osiągnęła wysoką pozycję społeczną i zawodową.
Wśród Białych zajmuje co najmniej środkowe pozycje, a w skali całego spo-
łeczeństwa znacznie wyższe; można ją zaliczyć do elit. Taka sytuacja jest sil-
nie uwarunkowana umiejętnościami Polaków i ich wykształceniem. Na pozy-
tywną opinię o diasporze polskiej w tym państwie złożyła się działalność
wszystkich grup zawodowych i społecznych21. Padają opinie, że „reprezen-
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18 List elektroniczny Mariana Barka..., op. cit. 
19 Migration. Documented Immigration and Self-Declared Emigration 1950–2003, Statisti-

cal Report No. P0351 July 2004, Pretoria 2004. 
20 Trudno dokładnie określić skalę tego zjawiska, a o przyczynach tego stanu rzeczy zob.:

A. Żukowski, Polska diaspora w Republice Południowej Afryki na tle migracji globalnych, [w:]
Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-
Ślęzak, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007, s. 143–150.

21 Wyjątkiem może być tutaj grupa marynarzy z rybackich trawlerów oraz statków handlo-
wych, którzy poprosili o azyl polityczny w RPA po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego
13.12.1981 r. Część z nich nie potrafiła przestawić się na pracę „na lądzie”; niejednokrotnie pro-
cesom adaptacyjnym nie sprzyjał fakt pozostawania rodziny w Polsce. 
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tuje najwyższy […] poziom finansowy i kulturalny ze wszystkich Polonii
świata”22. 

Polacy mają znaczące osiągnięcia w wielu gałęziach południowoafrykań-
skiej gospodarki, ale przede wszystkim jako kadra techniczna przemysłu górni-
czego i chemicznego. Są także cenieni jako projektanci autostrad, linii kolejo-
wych, zapór wodnych, zakładów przemysłowych, portów morskich, obiektów
publicznych i religijnych czy osiedli mieszkaniowych i rezydencji prywatnych
osób. Zajmują stanowiska dyrektorskie w transnarodowych i południowoafry-
kańskich korporacjach różnych branż przemysłu oraz bankowości i finansów,
a także instytucji promujących handel i turystykę. Odnoszą sukcesy materialne
i zawodowe jako właściciele przedsiębiorstw w przemyśle elektrycznym, me-
chanicznym i spożywczym. Liczną grupę wśród diaspory polskiej w RPA sta-
nowi personel medyczny, głównie lekarze. Polacy pracują na południowoafry-
kańskich uczelniach oraz w instytutach naukowo-badawczych. Zaistnieli
w tamtejszej kulturze i sztuce. Transformacja ustrojowa spowodowała, że część
Polaków przeszła na wcześniejsze emerytury (pracownicy instytucji i przedsię-
biorstw państwowych), inni zaś rozpoczęli pracę na „własny rachunek”. Dość
popularne stało się m.in. otwieranie biur handlu nieruchomościami czy biur tu-
rystycznych. 

Oddzielnego potraktowania wymaga praca zawodowa Polek. W przeciwień-
stwie do kobiet z innych grup etnicznych, np. afrykanerskiej, wykazują one wy-
soką aktywność zawodową. Znajdują zatrudnienie w różnych sektorach połu-
dniowoafrykańskiej gospodarki oraz w instytucjach publicznych. Ewenemen-
tem na skalę południowoafrykańską jest znaczna liczba Polek z dyplomami
uczelni medycznych (na początku lat 90. XX w. było ich w RPA ponad 120).
Ponadto coraz częściej prezesują organizacjom tamtejszej diaspory polskiej23.
W niektórych typowych ośrodkach górniczych i przemysłowych, jak np. Secun-
da czy Evander, kobiety (żony zatrudnionych tam polskich inżynierów i techni-
ków) ze względu na swoje wykształcenie humanistyczne i prawnicze oraz zawę-
żony rynek pracy nie podejmowały pracy zawodowej. 

Aktywność społeczno-kulturalna diaspory polskiej w RPA skupia się głów-
nie wokół własnych organizacji oraz Kościoła katolickiego. Organizacje te
działają przeważnie w dużych miastach (Johannesburg, Kapsztad, Pretoria,
Durban, Vanderbijlpark i Secunda) i – mając w nazwie termin „zjednoczenie”

Współczesny obraz diaspory polskiej w Republice Południowej Afryki

22 E. Bańkowska, Język zbiorowości polonijnej w Republice Południowej Afryki, [w:] Język
polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
1997.

23 Szerzej zob.: A. Żukowski, Elity polonijne – współczesny obraz kobiet polskich w Republi-
ce Południowej Afryki, [w:] Kształtowanie się elit polonijnych, red. J. Knopek, INP Akademii
Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 156–166.
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lub „stowarzyszenie” – obejmują swym zasięgiem całą diasporę z danego ob-
szaru24. Ponadto aktywne są organizacje zrzeszające osoby mające wspólne
zainteresowania zawodowe czy społeczne, np. Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów (SPK), w tym funkcjonujące przy stowarzyszeniu Koło Lotni-
ków Polskich w RPA; Stowarzyszenie Techników w Johannesburgu czy Klub
Polskiego Biznesu w Pretorii. W ostatnich kilkunastu latach z różnym natę-
żeniem funkcjonowały inne organizacje skupiające część diaspory polskiej
głównie z aglomeracji Johannesburga i Pretorii25. Zakładano też stowarzy-
szenia w praktyce jednoosobowe26. Rolę reprezentacji diaspory polskiej
w RPA na zewnątrz spełnia Rada Polonii Afryka Południe (utworzona w 1979 r.),
a koordynatorem różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i sportowych
stara się być powstała kilka lat temu Rada Unii Stowarzyszeń Polonijnych
w Pretorii. 

Podstawowym celem organizacji jest kultywowanie tradycji, kultury i języka
polskiego, integracja środowiska diasporowego, a także zacieśnianie więzi
z Polską. Przy organizacjach tych działają m.in. drużyny harcerskie27, szkółki
sobotnio-niedzielne28, zespoły pieśni i tańca29, grupy teatralne30, drużyny spor-
towe31 i kluby filmowe32. 

Aktywność organizacji diasporowych uwidacznia się przede wszystkim
w czasie polskich świąt narodowych i religijnych (bardzo często obchody tych
świąt są łączone). Przynajmniej od początków lat 80. XX w. najważniejszymi
i najbardziej prestiżowymi imprezami diaspory polskiej w RPA są obchody
rocznic powstania warszawskiego i lotów Południowoafrykanów z pomocą dla
powstańców. Uroczystości te, odbywające się przed Pomnikiem Ofiar Katynia
w Johannesburgu, gromadzą liczną rzeszę Polaków oraz Południowoafryka-
nów. Wśród innych imprez należy wymienić m.in. obchody rocznic świąt 3 ma-
ja i 11 listopada, Święto Żołnierza oraz Bal Technika. 
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24 Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, Stowarzyszenie Polskie Cape Province w Kap-
sztadzie, Klub Polski w Pretorii, Stowarzyszenie Polskie w Kwazulu Natal w Durbanie, Zjedno-
czenie Polskie Vaal Triangle w Vanderbijlpark, Stowarzyszenie Polaków Secunda.

25 Klub Polskiego Biznesu w Johannesburgu, Polskie Centrum Kulturowe w RPA z siedzibą
w Johannesburgu oraz Związek Polskich Lekarzy i Dentystów w RPA.

26 Rycerstwo Polski i Litwy w Johannesburgu oraz Koło Olimpijczyka w Kapsztadzie.
27 Drużyny harcerskie z Johannesburga i Secundy. 
28 Na przykład Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Johannesburgu (pod patronatem Amba-

sady RP w Pretorii) czy Szkoła Polska przy parafii NP NMP w Pretorii. 
29 Na przykład Zespół Tańca „Orzeł Biały” w Johannesburgu, Zespół Kabaretowy przy Zjed-

noczeniu Polskim Vaal Triangle. 
30 Na przykład Grupa Teatralna „Zielona Koza” z Kapsztadu. 
31 Na przykład zespół piłki siatkowej z Johannesburga.
32 Obecnie działa Polski Klub Filmowy przy Ambasadzie RP w Pretorii, który co miesiąc

organizuje projekcje polskich filmów fabularnych lub dokumentalnych. 
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W ostatnich latach szczególnego znaczenia w życiu organizacji Polaków
w RPA nabrały różnego rodzaju jubileusze. W ten sposób chciano zaakcen-
tować wieloletnią działalność organizacyjną czy też ważne wydarzenia dla
tamtejszej diaspory. Bez wątpienia największe znaczenie miały organizowane
w maju 2003 r. obchody: 20-lecia pracy Księży Chrystusowców w RPA, 25-le-
cia Rady Polonii Afryka Południe, 55-lecia Zjednoczenia Polskiego w Johan-
nesburgu oraz 60. rocznicy przyjazdu sierot polskich do Oudtshoorn. Z tej
okazji odbyły się liczne uroczystości, w których udział wzięli m.in. wicemar-
szałek Senatu RP Jolanta Danielak, ks. abp Szczepan Wesoły oraz prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Andrzej Stelmachowski33.

Wcześniej organizowano uroczystości z okazji: 50-lecia Zjednoczenia Pol-
skiego w Johannesburgu (1998 r.), 50-lecia Stowarzyszenia Polskiego w Cape
Province (1999 r), 50-lecia Koła Polskiego w Natalu (późniejszego Stowarzy-
szenia Polskiego w Kwazulu Natal (2000 r.). 

Z kolei we wrześniu 2004 r. szczególnie uroczyście obchodzono 60-lecie
powstania warszawskiego i lotów nad Warszawę34, we wrześniu następnego
roku w Vanderbijlpark zorganizowano obchody 25-lecia NSZZ „Solidar-
ność”35, a w maju 2006 r. – 25-lecia odsłonięcia Pomnika Ofiar Katynia w Jo-
hannesburgu. 

Organizacje diaspory polskiej w RPA próbowały aktywizować dzieci i mło-
dzież tej zbiorowości m.in. poprzez działalność harcerską, organizowanie wy-
jazdów weekendowych, zawodów sportowych (w tym Polonijnych Spotkań
Sportowych), obozów i kolonii (także w Polsce)36, szkółek sobotnio-niedziel-
nych, występów podczas świąt niepodległościowych i religijnych czy konkur-
sów artystycznych37. W lipcu 2002 r. koło Durbanu odbył się Międzynarodo-
wy Zjazd Młodzieży Polskiej, którego celem było m.in. zintegrowanie mło-
dych ludzi pochodzenia polskiego mieszkających w RPA38. 

Starano się też zachować ciągłość pokoleniową w organizacjach, np. umoż-
liwiając młodemu pokoleniu wstępowanie w szeregi SPK. Wyjątkowym wyda-
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33 http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kr30511l; http://www.senat.gov.pl/K5/
DOK/DIAR/32/3203.htm [pobrano 30.03.2007]. 

34 „Notatnik Technika. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Techników Polskich w RPA”
2004, nr 35, s. 1.

35 Zob.: http://www.solidarnosc.org.pl/25/wydarzenie.php?id=350.
36 Na przykład na święta Bożego Narodzenia w 2002 r. wyjechała do Polski ponad 30-oso-

bowa grupa dzieci polskich z RPA. 
37 Na przykład Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Polonijnej „Droga do

Sławy”.
38 Republika Południowej Afryki – Międzynarodowy Zjazd Młodzieży Polskiej, Durban 2002;

zob.: http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kw3_2_28. 
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rzeniem było zorganizowanie w maju 2006 r.39 wspólnej pielgrzymki „Oudtsho-
orniaków”, ich dzieci oraz wnuków do Oudtshoorn40. Wcześniej, bo w 2004 r.,
ponad 30-osobowa grupa „Oudtshoorniaków” została zaproszona do Polski
przez Senat RP. 

Organizacje diaspory polskiej w RPA swoją działalność koncentrują na włas-
nej zbiorowości. Nie współpracują ani z organizacjami innych grup narodowo-
ściowych (kiedyś wyjątkiem były ożywione kontakty z diasporą węgierską
w Johannesburgu), ani z organizacjami nie-Białych. 

Przedstawiciele diaspory polskiej w RPA aktywnie uczestniczą natomiast
w pracach ogólnoświatowych organizacji polonijnych. Regularnie biorą
udział w zjazdach Polonii Świata (do 1992 r. Polonii Wolnego Świata) i za-
siadają w Radzie tej organizacji, w 9-osobowej Polonijnej Radzie Konsulta-
cyjnej41 powołanej przy marszałku Senatu RP w listopadzie 2002 r., a także
w światowych zjazdach polonijnych w Polsce, m.in. w Światowym Forum
Mediów Polonijnych, w Forum Oświaty Polonijnej, w Kongresach Polonii
Medycznej. 

Organizacje polonijne w RPA ściśle współpracują ze Stowarzyszeniem
„Wspólnota Polska”, otrzymując pomoc materialną, w tym finansową. 

Zacieśnieniu uległa współpraca diaspory z Ambasadą RP w Pretorii. Orga-
nizuje się coraz więcej imprez, które ambasada wspiera materialnie. Poza tym
sama organizuje uroczystości niepodległościowe i imprezy kulturalne dla Pola-
ków lub też udostępnia swoje pomieszczenia organizacjom polonijnym na
wszelkiego rodzaju wystawy i spotkania z interesującymi ludźmi42. 

Diaspora polska w RPA żywo interesuje się wydarzeniami w kraju, co ma
m.in. odzwierciedlenie w zawartości biuletynów organizacji polonijnych oraz
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39 „Śladami Ojców” – pielgrzymka do Oudtshoorn, „Wiadomości Polonijne” (Johannesburg)
2006, nr 544, s. 3. 

40 „Outshoorniakami” nazywa się te osoby, które w kwietniu 1943 r. w grupie 500 polskich
dzieci opuściły ZSRR i wraz z armią gen. Władysława Andersa przez Bliski Wschód przybyły do
Unii Południowej Afryki, gdzie w miejscowości Oudtshoorn zorganizowano dla nich osiedle;
zob.: A. Żukowski, 50-lecie Domu Polskich Dzieci „Krzyż Południa” w Oudtshoorn, „Protea”
1993, nr 1, s. 3–4; idem, Geneza współczesnej Polonii południowoafrykańskiej – Dom Polskich
Dzieci „Krzyż Południa” w Oudtshoorn, „Biuletyn Stowarzyszenia »Wspólnota Polska«” 1994,
nr 2, s. 12–14.

41http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kr1114a [pobrano 30.03.2007].
42 Między innymi spotkania ze znanymi gośćmi z Polski (np. w marcu 2007 r. z byłym preze-

sem TVP dziennikarzem Bronisławem Wildsteinem, w kwietniu/maju 2007 r. z ministrem nauki
i szkolnictwa wyższego Michałem Seferyńskim); wystawa fotografii Erazma Ciołka „25 lat Pol-
skiego Sierpnia” we wrześniu 2006 r.; spotkanie z reżyserem teatralnym polskiego pochodzenia,
mieszkającym na stałe w Londynie, Michaelem Gieletą oraz przedstawicielem organizacji cha-
rytatywnej „Polska Akcja Humanitarna”, Dariuszem Brzosko we wrześniu 2005 r.; zob.: strona
internetowa ambasady RP w Pretorii, http://www.poland.co.za.
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w akcjach na rzecz Polski (np. pomoc powodzianom w 1997 r.)43. Dzięki nor-
malizacji stosunków polsko-południowoafrykańskich diaspora polska w RPA
miała możliwość uczestniczenia w przemianach demokratycznych w Polsce po
roku 1989 oraz bezpośredniego udziału w kolejnych demokratycznych elek-
cjach. Na potrzeby wyborów do sejmu, senatu, na prezydenta RP oraz referen-
dów (np. referendum akcesyjnego w 2003 r.) dla tamtejszej diaspory tworzy się
obwody do głosowania w Pretorii (ambasada), Kapsztadzie (rezydencja preze-
sa Rady Polonia Afryka Południe, kościół Nazareth House), Durbanie (konsu-
lat honorowy), a także sporadycznie w Johannesburgu (rezydencja działacza
diaspory polskiej)44. Udział diaspory w tych wyborach, uwzględniając jej roz-
proszenie oraz znaczne odległości do lokali wyborczych, należy uznać za śre-
dni, przy czym dotychczasowe wybory prezydenckie cieszyły się znacznie więk-
szym zainteresowaniem niż wybory parlamentarne45. 

Dość szczególnym przykładem zainteresowania diaspory polskiej w RPA
sprawami swego kraju pochodzenia była kwestia przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej46. 8 czerwca 2003 r. wzięła ona symboliczny udział w ogólnokra-
jowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczą-
cego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej47.

Specyficzną formą kontaktów Polaków zamieszkałych w RPA z krajem oj-
czystym są odwiedziny ich rodzin i znajomych przyjeżdżających z Polski, które
mają tendencję wzrostową48.
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43 M. Kałuski, Polacy w Republice Południowej Afryki, http://azpolonia.com/
php/article.php? azplg=pl&article_id=210 [pobrano 30.03.2007].

44 W 1991 r. wyjątkowo utworzono obwód do głosowania w Mossel Bay dla polskich pracow-
ników z „Polimex-Cekop” budujących platformy do wydobycia gazu ziemnego (nota bene w wy-
borach do sejmu wygrała tam Polska Partia Przyjaciół Piwa).

45 W wyborach prezydenckich w 2000 r. w RPA było 625 uprawnionych do głosowania (tzn.
osoby z ważnym polskim paszportem, które zarejestrowały się przed głosowaniem w obwodach),
z czego 278 osób wzięło udział w głosowaniu. Z kolei w wyborach prezydenckich w 2005 r. licz-
by te wyniosły odpowiednio: I tura głosowania – 239 i 173, II tura głosowania – 132 i 54. W wy-
borach do sejmu i senatu w 2001 r. było w RPA 624 uprawnionych do głosowania, z czego w wy-
borach do sejmu wzięło udział 119 osób, a do senatu 122 osoby. Wyborach w 2005 r. dane licz-
bowe wyniosły odpowiednio 171 i 139; http://pkw.gov.pl/wybory2000/wb/zagranica/kkk729.html; 
http://www.prezydent2005.pkw. gov. pl/ PZT1/ PL/WYN/W/149901.htm; http://wybory2005.
pkw.gov.pl/SNT/PL/WYN/F/ 149901.htm; http://www.pkw.gov.pl/wybory/2001/sjgz2.htlm [po-
brano 30.03.2007].

46 A. Żukowski, Współczesna Polonia południowoafrykańska wobec spraw polskich (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aspiracji Polski do członkostwa w Unii Europejskiej), [w:] Polonia wo-
bec integracji europejskiej, red. J. Knopek, INP Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000, s. 135–142.

47 W referendum tym w 3 obwodach do głosowania na terenie RPA zarejestrowały się 533
osoby, a 494 wzięły udział w głosowaniu; http://referendum.pkw.gov.pl/ sww/ gminy/97/01
/01a.3.html [pobrano 30.03.2007].

48 W 2000 r. odnotowano 5282 przyjazdów z Polski do RPA, a w 2002 r. – 6648; zob.: Tou-
rism Report No. 035102, Pretoria 2002. 
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Coraz większe znaczenie w życiu diaspory polskiej w RPA odgrywa Internet.
Jest on nie tylko źródłem informacji o Polsce i siecią umożliwiającą błyskawicz-
ną korespondencję z Polską (list lotniczy wysłany w RPA dociera do Polski po
1–2 tygodniach), ale coraz częściej bardzo pomocnym narzędziem komunikacji
wewnątrz diaspory. Informacje o planowanych imprezach, apele itp. wiadomości
są wysłane e-mailem w formie „Komunikatu Centrum Informacji Elektronicznej
Unii Stowarzyszeń Polonijnych w Pretorii”. Poza tym periodyki diaspory polskiej
stają się dostępne także w wersji internetowej, np. „Notatnik Technika”. 

Zdecydowana większość Polaków mieszkających w RPA jest wyznania
rzymskokatolickiego i stara się brać udział w uroczystościach niepodległościo-
wo-religijnych i religijnych odbywających się w języku ojczystym. Obecnie po-
sługę duszpasterską dla Polaków w RPA pełnią księża chrystusowcy, którzy
prowadzą parafie dla ogółu katolików w Johannesburgu49, Pretorii50 i Durba-
nie51 (wcześniej chrystusowcy pracowali także w parafiach w Kapsztadzie, Van-
derbijlparku i Secundzie). Księża ci pełnią także posługę duszpasterską dla dia-
spory polskiej w innych miastach (np. w Witbanku i Rustenburgu – ksiądz
z Pretorii, w Vanderbijlparku – ksiądz z Johannesburga). Wspomniane parafie
stanowią nie tylko centra życia religijnego diaspory, ale także jej aktywności
kulturalnej. Kościoły są miejscem uroczystości organizowanych wspólnie ze
stowarzyszeniami diasporowymi (np. obchody święta narodowego 3 maja
w Pretorii czy 11 listopada w Johannesburgu). Żadne z nich nie ma bowiem
własnego lokalu. Przy parafiach działają grupy o charakterze zarówno religij-
nym, jak i kulturalnym52. Organizowane są stałe imprezy kulturalne53.

Diaspora polska w RPA jest świadoma konieczności dbania o swoje dzie-
dzictwo. W lutym 2002 r. wspólnie z polskim duchowieństwem oraz Ambasa-
dą RP w Pretorii powołała do życia Fundację Dziedzictwa Polskiego w Afryce
Południowej z siedzibą w klasztorze polskich Sióstr Służebniczek Starowiej-
skich w Lyndhurst, dzielnicy Johannesburga54. Do najważniejszych celów sta-
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49 Parafia Duszpasterstwo Polskie w Norwood w Johannesburgu; zob.: http://www.tchr.org/
ang/norwood/.

50 Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Hercules w Pretorii; zob.: http://www.wsdsc. poz-
nan.pl/rpa/hercules/.

51 Parafia św. Antoniego w Greyville w Durbanie; zob.: http://www.tchr.org/ang/point/.
52 W parafii w Johannesburgu są to: Służba liturgiczna ołtarza, grupa dekoracyjna, grupa li-

turgiczna, Rada duszpasterska, grupa organizacyjna, rodziny do obsługi parafialnej kawiarenki,
osoby do obsługi biblioteki parafialnej, osoby odpowiedzialne za gazetkę. W parafii w Pretorii są
to: Koło różańcowe, Kółko liturgiczno-ministranckie, grupa katechetyczna, chór kościelny, Klub
Polski, polskie kino; zob.: http://www.tchr.org/ang/hercules/. W odniesieniu do parafii w Durba-
nie brak jest danych. 

53 W Johannesburgu np. pokazy filmów, Walentynki, spotkania z balladą, wieczór kolęd, bal
kombatantów, Św. Mikołaj dla dzieci, Dzień Matki, Sylwester.

54 Pismo Mariana Barka do autora artykułu z 25.11.2002 r.
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tutowych tej fundacji należy: „Zbieranie, zabezpieczanie i przechowywanie
wartościowych dokumentów, materiałów archiwalnych instytucji i organizacji
polonijnych oraz przedmiotów mających wartość historyczną; upamiętnianie
wydarzeń oraz otaczanie opieką miejsc będących śladami polskiej obecności
i Polaków w Afryce Południowej”55. Fundacja ta zaczęła już gromadzić i ewi-
dencjonować archiwa organizacji polonijnych i zbiory osób prywatnych oraz
przygotowywać do druku wspomnienia działaczy tamtejszej diaspory56. 

Przyszłość diaspory polskiej w RPA zależy przede wszystkim od rozwoju sy-
tuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej w Republice Południowej Afryki.
Wśród przedstawicieli Polonii spotyka się zarówno pesymistyczne, jak i umiar-
kowanie optymistyczne opinie na temat dalszego pobytu w tym kraju. 

Summary

Contemporary image of Polish Diaspora in the Republic 
of South Africa

The aim of the article is to show in synthetic way entire picture of Polish
Diaspora in the contemporary Republic of South Africa. The number of the
Diaspora is estimated of about 8.000–12.000 and takes up residence mainly at
Johannesburg and Cape Town urban areas. The Diaspora represents high eco-
nomic and social-professional status. Technical professions (engineers and
technicians) and doctors are dominant in the Diaspora. The situation inside
South Africa deeply influence socio-professional activity of the Polish
Diaspora as well as in external and internal sense. It caused partly stagnation
of the Diaspora’s socio-cultural associations. The Roman Catholic Church has
still played role in uniting the Diaspora. The important role in maintaining
national identity among the Diaspora’s members plays contacts with Poland.
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55 Statut Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Afryce Południowej (w zbiorach autora).
56 Informacje uzyskane 06.09.2005 r. od konsula Mariana Barka.
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Tanzania i jej mieszkańcy w relacji 
polskiego chirurga, który tam pracuje 
od wielu lat

Wprowadzenie

Od ponad 18 lat moje życie jest związane z kontynentem afrykańskim. Spę-
dziłem dwa i pół roku w Nigerii i ponad 16 lat w Tanzanii. Byłem świadkiem wie-
lu wydarzeń i na bieżąco obserwuję dokonujące się tam przemiany. Jestem leka-
rzem chirurgiem szpitala misyjnego i niemal wyłącznie pracuję z Tanzańczyka-
mi. Znam ich doskonale, a także ich charaktery i reakcje. To samo mogę powie-
dzieć o moich pacjentach. Po tylu latach przebywania i pracy z nimi wiem, jacy
są naprawdę, co myślą, czego się mogę po nich spodziewać. Nie są to powierz-
chowne wrażenia. W sytuacjach dramatycznych, jakich dostarcza mi niekiedy
moja praca, nie ma miejsca na udawanie i widzi się ludzi, jakimi są naprawdę.

Afryka jest i długo jeszcze pozostanie najsłabiej rozwiniętym kontynentem,
co nie oznacza, że postęp tam nie dociera i że jest skazana na „wieczną prze-
graną”. 

Chciałbym podzielić się mozaiką moich afrykańskich, a ściślej – tanzańskich
spostrzeżeń na następujące tematy:

– jaka jest specyfika Tanzanii i jacy są jej mieszkańcy,
– jaki jest stosunek Tanzańczyków do białych,
– jak wygląda w Tanzanii służba zdrowia i jakie są jej największe problemy,
– jakie są perspektywy rozwoju tego kraju,
– czy Polska może robić interesy z Tanzanią?

W Polsce pokutują stereotypy Afryki i Afrykanów. To mieszanina dawnych
i nieaktualnych poglądów z obrazami mass mediów ze zrozumiałych względów
dających pierwszeństwo sensacji, co nie sprzyja budowaniu obiektywnego
obrazu tego wielkiego kontynentu i jego mieszkańców. Niewiele się robi, aby to



276

zmienić. Polska jest obecnie jedynym dużym krajem europejskim niemającym
korespondenta w Afryce, co podaję za Jackiem Żakowskim z „Polityki”.

Jaka jest specyfika Tanzanii i jacy są jej mieszkańcy?

Moje pierwsze wrażenia po wylądowaniu w Tanzanii uświadomiły mi, że
musi to być zupełnie inny kraj niż szokująca Nigeria, w której spędziłem dwa
i pół roku i której zarówno dobre, jak i złe chwile miałem świeżo w pamięci. Po
wyjściu z lotniska nikt nie usiłował mi wyrwać z ręki mojego bagażu, nikt nie
atakował mnie brutalnie ofertami podwiezienia lub wymiany pieniędzy. Jadąc
taksówką przez ulice Dar es Salaam, zauważyłem w pewnym miejscu wielkie
rusztowanie przypominające ołtarz. Zapytany taksówkarz odparł, że to tereny,
na których Jan Paweł II nie tak dawno odprawiał mszę; był to rok 1991. Ta wy-
miana zdań zachęciła mnie do dalszej rozmowy z moim pierwszym Tanzańczy-
kiem. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zapytany o swojego prezydenta, był
nim wówczas Ali Hassan Mwinyi, drugi prezydent tego państwa po słynnym
Juliusu Nyerere, stwierdził, że zarówno on, jak i większość Tanzańczyków nie
są z niego zadowoleni. Już wtedy po polskich doświadczeniach brzmiało to dla
mnie egzotycznie. Potem w miarę dalszych obserwacji zdziwienie moje rosło.
Przekonałem się, że zdecydowana większość mieszkańców tego kraju wierzy
swojemu rządowi i akceptuje jego politykę. Przejście z jednopartyjnego syste-
mu, kiedy u władzy była jedna socjalistyczna partia – Partia Rewolucyjna (Cha-
ma Cha Mapinduzi – CCM) – do wielopartyjnego systemu odbyło się niemal
bezboleśnie, jeśli nie liczyć zamieszek na Zanzibarze. Żeby być szczerym, trze-
ba dodać, że władzę nadal sprawuje CCM, a inne partie mają znaczenie mar-
ginesowe. 

Narodowym językiem Tanzanii jest suahili, który jest mieszanką głównie
słów Bantu ze słowami arabskimi, angielskimi, a nawet paroma niemieckimi,
co jest spuścizną po Niemieckiej Afryce Wschodniej, do której te tereny należa-
ły od 1880 do 1919 r. Co ciekawe, 39 lat dominacji niemieckiej nie wywarło ta-
kiego wpływu jak 42 lata wpływów angielskich, kiedy Tanzania od 1919 r. do
uzyskania niepodległości w 1961 r. była decyzją Ligi Narodów pod mandatem
brytyjskim. Choć szkoła w suahili to z niemiecka Schule, to jednak ruch drogo-
wy nadal odbywa się tak jak w Anglii po stronie lewej, a Tanzańczyk zapytany,
jak daleko stąd mieszka, odpowie, że tyle a tyle mil, chociaż wszystkie oznacze-
nia na drodze i liczniki w samochodach podają dane w kilometrach. Tanzania
jest chyba jedynym krajem na świecie, gdzie mieszkańcy liczą czas inaczej. Go-
dzina 4 po południu to u nich 10, a 8 rano to u nich 2. Wywołuje to wiele nie-
porozumień zwłaszcza u przyjezdnych. Skąd to się bierze? Wbrew pozorom sy-
stem ten jest logiczny. Oni zaczynają liczyć godziny od wstania rano, czyli 
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od 6, która u nich jest 12 rano lub zerową. 7 jest godziną 1 i tak dalej. Przeby-
wając z Tanzańczykami, dochodzę do wniosku, że choć nie mają oni kultury
technicznej, jaką posiada bardziej rozwinięta pod tym względem część świata,
to górują nad nami czymś, co określiłbym kulturą bycia na co dzień lub rela-
cjami międzyludzkimi. Ludzie starsi są darzeni szacunkiem, a stosunki między
dziećmi a rodzicami można by określić jako wzorowe. Dzieci bardzo rzadko ka-
pryszą i nie zdarzyło mi się widzieć rodzica wymierzającego karę cielesną. Kie-
dy widząc rano mojego współpracownika, zwracam się z czymś do niego, za-
pomniawszy przedtem go pozdrowić, on zanim mi odpowie, mówi mi najpierw
swoje dzień dobry habari za asubuhi, co odczuwam jako delikatne zwrócenie
mi uwagi na mój nietakt. Jak to Polak, czasem w sytuacjach wymagających roz-
ładowania napięcia pozwalałem sobie na mocniejsze polskie słowo, wierząc, że
i tak nikt mnie nie zrozumie. Okazało się to złudne, oni z intonacji mojego gło-
su i okoliczności, w jakich to robię, doskonale wyczuwają mój nastrój i czują się
dotknięci. Kiedy ich zapytałem, czy nie macie swoich przekleństw, podali mi
wiele ich przykładów, ale jednocześnie dali do zrozumienia, że używanie ich
jest wysoce niewłaściwe. Co ciekawe, nie tylko przekleństwa są bardzo źle wi-
dziane, do nietaktu należą zbyt otwarte okazywanie emocji i zbyt wylewne
uczucia. Nietaktem jest na przykład, kiedy kobieta powie otwarcie do przyja-
ciółki: o, widzę, że jesteś w ciąży. Jest doprawdy zadziwiające, jak dalece roz-
winęli oni swoje międzyludzkie relacje. Czasem, kiedy to obserwowałem, ogar-
niała mnie refleksja, że kiedy nie ma się prawie nic, bardziej dostrzega się i sza-
nuje człowieka obok i ceni jego obecność. Nie wiem, czy to wpływ własnej ory-
ginalnej kultury, czy kilkudziesięcioletnie wpływy kultury niemieckiej, a potem
angielskiej, ale ze zdziwieniem stwierdziłem, że Tanzańczycy w zasadzie są na-
rodem zdyscyplinowanym. Przestrzegają przepisów i praw, co pomaga im żyć
w tym biednym kraju. Tanzania miała w swojej krótkiej historii jedną wojnę,
kiedy to prezydent z sąsiedniej Ugandy Idi Amin postanowił zaanektować pół-
nocno-zachodnią część kraju i wtargnął na jego terytorium. Tanzania w krót-
kim czasie potrafiła zmobilizować armię, która nie tylko wyzwoliła zajęte tere-
ny, ale przyczyniła się do upadku i ucieczki kontrowersyjnego prezydenta
Ugandy. 

Przykład z życia codziennego: jadąc kiedyś z Tanzańczykiem, postanowiłem
zaparkować samochód na krótko pod hotelem, gdzie widniała tabliczka „Tylko
dla personelu”. Mój pasażer zwrócił mi uwagę, że postępuję niewłaściwie.
Odrzekłem, że zatrzymuję się tylko na krótką chwilę, ale on nie wyglądał na
przekonanego. 

Żeby nie sprawiać wrażenia, że żyją tam same anioły, muszę dać parę in-
nych przykładów. Otóż tak jak niemal w całej Czarnej Afryce złapanego na go-
rącym uczynku złodzieja lub, co gorsza, jedynie posądzonego o kradzież tłum
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natychmiast obrzuca się, czym popadnie, tak długo, aż pojawi się policjant.
Uczestnicy takiego amoku najczęściej dołączają się do innych, nie wiedząc, co
się naprawdę wydarzyło. Dla świadka takiego zdarzenia w pierwszej chwili wy-
daje się to szokujące i brutalne, ale kiedy pozna się fakty, że policja nie wywią-
zuje się zwykle ze swoich zadań, a ponadto łatwo ją przekupić, wtedy łatwiej się
rozumie, dlaczego do takich sytuacji dochodzi. Potrącenie przechodnia zawsze
grozi, zwłaszcza dla białego, przynajmniej próbą samosądu, dlatego niepisaną
regułą w takim przypadku jest wpakowanie ofiary do samochodu i popędzenie
z nią do szpitala lub na policję. Jeżeli samemu zostanie się ofiarą na przykład
wypadku drogowego, to zanim ktokolwiek podejmie próbę pomocy, najpierw
wnętrze samochodu zostanie wyczyszczone ze wszystkich wartościowych
przedmiotów, wliczając w to także buty ofiary.

Jaki jest stosunek Tanzańczyków do białych? 

Muszę powiedzieć, że mając dla porównania moje doświadczenia nigeryj-
skie, uważam, iż stosunek Tanzańczyków do białych jest doskonały. Żeby lapi-
darnie i może trochę humorystycznie to określić, to biały jest tu postrzegany jak
skojarzenie supermana ze świętym Mikołajem. Supermana – bo biały wszystko
może i zawsze ma pieniądze, stać go na podróż do Europy, w którą może za-
brać Tanzańczyka. Ma niemal nieograniczone możliwości załatwienia komuś
pracy i innych potrzebnych spraw. Rola św. Mikołaja przejawia się w dawaniu
najróżniejszych prezentów, zapomóg, pożyczek, a nawet budowaniu domów
dla oddanych pracowników itp. Co bardziej światli Tanzańczycy sami trochę
z tego się śmieją. Powiedzieli mi: wiesz, jak coś jest u nas duże, to mówimy ka-
ma Ulaja (jak w Europie), nawet jeśli dotyczy to wielkiego żuka kroczącego po
alejce, który tak naprawdę jest większy w Afryce niż w Europie. Słowo białego
jest święte i nie można go lekceważyć. Kiedyś przed laty, kiedy w Polsce mimo
braku funduszy zaczynała się turystyka, do miejscowości Moshi pod Kiliman-
dżaro przyjechała grupa polskich turystów. Starając się podreperować skrom-
ny budżet, jak to bywało w tamtych czasach, próbowali na ulicy sprzedawać
różne przedmioty, głównie zegarki. Doszło do wielu nieporozumień, gdyż Tan-
zańczycy sądzili, że biali oferują im podarki, i nie mieściło się im w głowach, iż
w ten sposób usiłują dorobić. 

W międzynarodowej rodzinie tego świata Tanzania to bardzo ubogi krewny
z afrykańskiej wioski, ale grzeczny, kulturalny i zadziwiająco zeuropeizowany.
Nie walczy z sąsiadami, ale im pomaga, kiedy znajdują się w potrzebie. Tak by-
ło w przypadku Rwandy i Burundi, organizując obozy dla uciekinierów, gdy
w tych krajach toczyły się walki. Poprzednio pomagał Mozambikowi, przyjmu-
jąc na leczenie wojowników ruchu FRELIMO. To kraj, który stosuje się do
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wszystkich zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia czy Banku Światowego,
otrzymując stamtąd znaczne wsparcie. Po umorzeniu długów przez bogatych
tego świata Tanzania została zobowiązana do wydawania tych pieniędzy na
służbę zdrowia i edukację i raczej z pomyślnym efektem to czyni. Aby sobie
uzmysłowić sytuację ekonomiczną tego kraju, trzeba zdać sobie sprawę, że
trwałe inwestycje są tu finansowane niemal w 100% z zewnątrz, a z tego same-
go źródła pochodzi również ok. 40% wydatków bieżących. Jako ciekawostkę
podam, iż największym źródłem przychodów z eksportu jest wydobywane tu
w coraz większej ilości złoto, w które można oprawiać tylko tu znajdowane błę-
kitne kamienie tanzanity. Można dodać, że od zeszłego roku Polska za sprawą
swojej ambasady również bierze udział w finansowej pomocy dla tego kraju
w formie tzw. małych grantów wspierających różnorodne lokalne projekty. Je-
steśmy do tego zobowiązani przez przynależność do Unii Europejskiej. Już do
tradycji należą stypendia dla tanzańskich studentów wysyłanych na studia do
Polski.

Jak wygląda w Tanzanii służba zdrowia i jakie są jej największe 
problemy?

Jak na jeden z najbiedniejszych krajów świata zajmujący 5. miejsce od koń-
ca na liście, z rocznym dochodem narodowym na głowę 730 USD i rocznymi
wydatkami na służbę zdrowia przez państwo na mieszkańca 29 USD, mimo
wszystko lecznictwo nie wygląda najgorzej. Około 60% zasobów materialnych
i ludzkich tego sektora znajduje się w rękach państwowych, a reszta w prywat-
nych, z czego znaczna część należy do tradycyjnie działających w Afryce misji
i ugrupowań religijnych zarówno chrześcijańskich, jak i muzułmańskich. Dru-
gim i szybko rosnącym elementem niepaństwowej służby zdrowia jest prywat-
ny sektor komercyjny. Zręby tanzańskiej służby zdrowia budował Brytyjczyk 
dr Leader Sterling, który jako młody lekarz – jak sam pisał w swojej książce –
w 1935 r. opuścił Anglię, aby już nigdy do niej nie powrócić. Został on najpierw
misyjnym lekarzem na południowym wschodzie tego kraju, właśnie tu, gdzie je-
stem, a potem po licznych odmianach losu został członkiem parlamentu
i pierwszym ministrem zdrowia tego kraju w rządzie prezydenta Nyerere, nota
bene jedynym białym. Miałem okazję go poznać. Jego osobowość wywarła na
mnie wielkie wrażenie. Bolączkami tanzańskiej służby zdrowia są – co łatwo
zrozumieć – jej niedofinansowanie i brak wykształconych kadr, choć to się po-
woli zmienia. 15 lat temu Tanzania kształciła nie więcej jak 30 lekarzy rocznie,
do tego dochodziła nieco liczniejsza grupa kształconych za granicą, obecnie
w kraju kończy medycynę ok. 250 lekarzy, co też jest mało, jeśli wziąć pod uwa-
gę, że Tanzania liczy obecnie 38 mln mieszkańców. Niestety, sporo z nich wy-
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jeżdża do Afryki Południowej, Botswany czy innych krajów, gdzie mogą więcej
zarobić. W liczącym około miliona mieszkańców regionie Lindi jestem jedynym
specjalistą chirurgiem. Jedynym ginekologiem położnikiem jest w sąsiednim
szpitalu Holenderka. Nie ma tu specjalistów większości dziedzin medycznych,
a lekarzy z dyplomem uniwersyteckim w tym rejonie można policzyć na pal-
cach jednej ręki. Rolę lekarzy pełnią tu tzw. Clinical Officer i Assistant Medical
Officer – coś w rodzaju naszych dawnych felczerów. Mają oni za sobą 3- lub
5-letnie studia w większych ośrodkach medycznych nastawione głównie na
stronę praktyczną, ale trzeba szczerze przyznać, że większość z nich radzi so-
bie zupełnie nieźle. Kadra pielęgniarska jest na ogół dobrze wykształcona na
trwających 4 lata studiach i pokrywa zapotrzebowanie w ok. 50%.

Tak jak i w innych krajach afrykańskich, uwagę służby zdrowia najbardziej
zaprząta AIDS. Wiarygodne badania przesiewowe dokonane w skali całego
kraju określają zainfekowanie społeczeństwa tanzańskiego na 7%, co jest
znacznie poniżej poziomu wielu innych krajów, takich jak: Swaziland, Botswa-
na, Lesotho czy Zimbabwe. Narodowy program walki z tą chorobą, wspoma-
gany przez „niezliczoną” liczbę zagranicznych organizacji i fundacji, jak cho-
ciażby fundacje Billa Clintona, Billa Gatesa, Global Fund, Banku Światowego
i wiele innych, rozwinął wiele dobrze zorganizowanych akcji, jak dobrowolne
badania i poradnictwo, istniejące od niedawna bezpłatne leczenie przeciwko
wirusowi HIV i współistniejącym zakażeniom, przeciwdziałanie zakażeniom
nowo narodzonych niemowląt przez zakażone matki itp. Zaangażowanych jest
w to wielu ludzi i przeznacza się na to duże fundusze napływające z zewnątrz
kraju. Czy przynosi to spodziewany efekt, trudno powiedzieć. Na podstawie
własnych obserwacji mogę powiedzieć, że w regionie, na rzecz którego pracu-
ję, liczba zainfekowanych nie rośnie, ale też i nie maleje. Do innych tutejszych
plag należą gruźlica, malaria, zakażenie pasożytem schistosoma czy filarią. Co
ciekawe, dawne sztandarowe postrachy tropików, jak trąd, śpiączka afrykańska
czy żółta febra, są obecnie marginesowym problemem. Pojawiają się od czasu
do czasu epidemia cholery czy przypadki duru brzusznego, ale nie mają one
zwykle tak dramatycznego charakteru jak lubią to opisywać mass media. 

Lekarz jadący do Afryki musi być przygotowany na odmienność występują-
cych tam chorób. U Tanzańczyków prawie w ogóle nie występują zmiany miaż-
dżycowe tak powszechne w Europie, a co za tym idzie nie przechodzą oni zawa-
łów. Miewają za to często nadciśnienie prowadzące do udaru mózgu. Nieznane
są żylaki kończyn dolnych, zakrzepy i zatory. Ból w prawym podżebrzu budzi
w Polsce podejrzenie kamicy, a w Tanzanii amebowego ropnia wątroby itd. 

Jestem chirurgiem. Należę do „wymierającego” w rozwiniętych krajach ga-
tunku chirurgów ogólnych, którzy są zastępowani chirurgami coraz węższych
specjalności. W Afryce sytuacja zmusiła mnie do kroku w przeciwnym kierun-
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ku i z chirurga ogólnego musiałem stać się chirurgiem „uniwersalnym”, a więc
operującym przypadki ginekologiczno-położnicze, ortopedyczne, urologiczne,
laryngologiczne i wiele innych. Wymagało to przypomnienia sobie, a częściej
nauczenia się wielu technik operacyjnych. Kiedy mój wysiłek przynosi pożąda-
ny efekt i chory wraca do domu na własnych nogach i bez dolegliwości – od-
czuwam olbrzymią satysfakcję. Z powodu niedorozwoju służby zdrowia
i transportu, a także kiepskiej sytuacji ekonomicznej moich pacjentów olbrzy-
mia większość z nich nie ma szansy udania się po pomoc gdziekolwiek indziej,
co zwiększa mój obowiązek pomagania im. Żeby uzmysłowić, jak biedni są moi
pacjenci, muszę opowiedzieć historię, która wydarzyła mi się wkrótce po przy-
jeździe do Tanzanii. Kiedy jednemu z nich po ciężkiej operacji poradziłem, aby
zaczął jeść mięso, jajka i pić mleko, cała sala wybuchnęła śmiechem – to było
tak nierealne, że aż śmieszne. Oni jedzą codziennie gęstą papkę z mąki kukury-
dzianej ugali i nawet ryż jest dla nich wyjątkowym delikatesem.

Jadąc do Afryki Wschodniej, nie przypuszczałem, że przyjdzie mi leczyć ty-
le ofiar dzikich zwierząt: krokodyli, afrykańskich bawołów, lwów, słoni, węży,
a nawet hipopotamów.

Oczywiście zależy to od miejsca, gdzie się przebywa. Mój pierwszy szpital po-
łożony w centralnej części kraju w Ifakarze był otoczony Narodowymi Parkami
jednej strony Mikami, a z drugiej Selous. Zdarzyło się parę razy, że dzikie i gro-
źne bawoły weszły do miasteczka i poturbowały parę osób; dwie osoby zabiły.

W Tanzanii tak jak w innych krajach o niedorozwiniętej służbie zdrowia i ko-
munikacji do specyfiki należą przypadki tzw. poporodowych przetok pęcherza
moczowego. Główka płodu w wąskiej miednicy uciska i powoduje martwicę
ściany pęcherza, a następnie przetokę. To istna zmora tych kobiet, które z po-
wodu cieknącego moczu są odsuwane na margines społeczeństwa. Operacje są
czasami niesłychanie trudne, ale pozytywny wynik wynagradza wysiłek. Inną
nieznaną gdzie indziej epidemią w cudzysłowie jest mnogość złamań kręgosłu-
pa po upadku z wysokiej palmy. Ofiarami są zbieracze soku służącego do wy-
robu lokalnego piwa o nazwie pombe. Takie złamania wiążą się na ogół z po-
rażeniem kończyn. W tych przypadkach niestety niewiele można pomóc. 

Mam szczęście, że mój obecny szpital jest dobrze zorganizowany i wyposa-
żony, co daje mi możliwość prawdziwego napawania się chirurgią w szerokim
zakresie, o jakim nie mogą marzyć chirurdzy w Polsce. 

Jakie są perspektywy rozwoju tego kraju? 

Myślę, że perspektywy rozwoju Tanzanii są większe niż wielu innych oko-
licznych państw. Jednym z niezbędnych warunków jest wewnętrzna stabiliza-
cja, czemu sprzyja polityka scalania społeczeństwa, a nie jego dzielenia. Na-
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turalny podział na szczepy nie jest tu tak wyraźny jak w innych krajach, a sil-
nym jednoczącym czynnikiem jest wspólny język suahili. Pod względem reli-
gijnym społeczeństwo dzieli się na dwie większe grupy – muzułmańską
i chrześcijańską – oraz wiele pomniejszych, lokalnych. Tanzania jest przykła-
dem, że te dwie społeczności mogą współistnieć pokojowo, a nawet przyjaź-
nie. Prezydentem rządu raz jest muzułmanin, a raz chrześcijanin, oficjalnie
obchodzi się święta muzułmańskie, np. Id el Fitr czy Id el Haji, jak i chrześci-
jańskie. Jeśli do tego dodać państwowe, to świąt w Tanzanii jest co niemiara.
Pracując na co dzień z przedstawicielami obu tych grup religijnych i obser-
wując ich wzajemne relacje, głęboko wierzę, że to, co dzieje się obecnie na
świecie, jest wynikiem szczucia przeciwko sobie ludzi różnych wyznań przez
tych, którzy są takim stanem rzeczy zainteresowani. Tanzania przy populacji
niemal tej samej wielkości co Polska ma 3-krotnie większą powierzchnię. Kraj
ten z jednej strony przylega do Oceanu Indyjskiego, a jego zachodnia grani-
ca przebiega wzdłuż wielkich jezior afrykańskich Wiktoria, Tanganika i Mala-
wi (dawniej Niasa). Na północy na granicy z Kenią leży słynna góra Kiliman-
dżaro i piękne parki narodowe na czele z Serengeti. Na południu Tanzania
graniczy z Mozambikiem. Chyba największym „bogactwem naturalnym”
Tanzanii są jej mieszkańcy tworzący w miarę sprawny, jak na afrykańskie wa-
runki, mechanizm państwowy; kolejnym jest przyroda. Tanzańczycy nie po-
trafią niestety tak efektywnie wykorzystywać turystyki jak czyni to Kenia, ale
kiedyś mogą ją prześcignąć. Mają takie wspaniałe atrakcje, jak już Kiliman-
dżaro i słynne Serengeti, naturalny ogród zoologiczny wewnątrz wysoko po-
łożonego krateru Ngorongoro o średnicy 20 km, park Lake Manyara ze sta-
dami nagle wyskakujących z wody hipopotamów, aby przestraszyć natręt-
nych obserwatorów, i różowymi od tysięcy flamingów wodami jeziora. Moż-
na by jeszcze wymienić piękny park Tarangire, który pozostawia po sobie dłu-
go pamiętany widok dziesiątków słoni między olbrzymimi baobabami. To
w Tanzanii w Gombe Stream Reserve nad jeziorem Tanganika brytyjska ba-
daczka Jane Goodall obserwowała przez dziesiątki lat rodziny szympansów.
To tu w Olduvai Gorge odnaleziono szczątki praczłowieka sprzed milionów
lat i jego wyraźne odciski stóp, a także to tu istnieje wiele dowodów potwier-
dzających teorię „Out of Africa” mówiącą, że współczesna wersja człowieka
wywędrowała z Afryki Wschodniej. Do Tanzanii należy pachnący goździkami
i egzotyczną przygodą Zanzibar, dawne wrota do Afryki Wschodniej, przez
które przeszli między innymi David Livingstone i Henry Morton Stanley. To
tylko część atrakcji turystycznych, jakie ma do zaoferowania Tanzania. 

Innymi naturalnymi zasobami są minerały. Są tu złoto odkrywane i wydo-
bywane w coraz większej ilości, kamienie szlachetne włącznie z diamentami, ru-
dy rzadkich metali itp. Ostatnio odkryto i zaczęto eksploatować złoża gazu
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z przybrzeżnego szelfu, intensywnie poszukuje się złóż ropy naftowej i przygo-
towuje plany eksploatacji odkrytych złóż węgla kamiennego i żelaza.

Czy Polska może robić interesy z Tanzanią? 

Mimo że stolica Dar es Salaam robi wrażenie wielkiej metropolii, moja od-
powiedź na to pytanie brzmi: tak, ale w ograniczonym zakresie. Dlaczego ogra-
niczonym? Otóż siła nabywcza tego kraju jest niewielka. Kraj ten nadal bar-
dziej liczy na pomoc niż na prawdziwy handel. To, co naprawdę ma do zaofe-
rowania, to turystyka, która jest niedoinwestowana i na dobrą sprawę jej atrak-
cje są niezbyt znane. Sprawni organizatorzy turystyki korzystając z pomocy kil-
ku Tanzańczyków znających język polski, mogliby wiele zdziałać i spowodować
regularny napływ większej liczby turystów z Polski. Korzyści byłyby obopólne.
Mamy doświadczenia w wydobywaniu węgla kamiennego i przeróbce żelaza,
ale obawiam się, że na tym polu bardziej operatywni okażą się obecni tu Au-
stralijczycy i Chińczycy.

Zakończenie

Jestem szczęśliwy, że udało mi się uczestniczyć w I Kongresie Afrykanistycz-
nym w Pieniężnie i podzielić się częścią moich afrykańskich wrażeń i spostrze-
żeń z osobami, które zawodowo i naukowo zajmują się problemami tego kon-
tynentu. To wynik pomyślnego zbiegu okoliczności, że akurat w tym czasie mo-
głem przyjechać do Polski, a także wspaniałości Internetu, bez którego nie do-
wiedziałbym się o kongresie, siedząc w zapadłej Afryce. Tanzania, mimo że jest
biedna „jak mysz kościelna”, jest tą lepiej zorganizowaną i bezpieczniejszą czę-
ścią Afryki. Myślę, że w dłuższej perspektywie czeka ją lepsza przyszłość niż ze-
psutych nagłym przypływem pieniędzy z ropy naftowej krajów, których dra-
stycznym przykładem jest znana mi Nigeria. Im dłużej przebywam i pracuję
z Afrykanami, tym mniej odczuwam dzielące nas różnice. Inaczej wyglądamy
i niesiemy inną spuściznę kulturową, ale tak naprawdę w środku jesteśmy tacy
sami. Ktoś kiedyś użył określenia, że Afrykanie to nasi młodsi bracia, i według
mnie to dobrze odzwierciedla naszą relację. 

Tych z państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, zapraszam na moją
stronę internetową www.republika.pl/r_jankiewic, a także do odwiedzenia Tan-
zanii. Zaproszenie po tanzańsku brzmi – Karibu Tanzania. 

Tanzania i jej mieszkańcy w relacji polskiego chirurga…
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Summary

Tanzania and its residents in report of Polish surgeon 
who lives there for many years

After 18 years spent in Africa and 16 of it in Tanzania I have many personal
observations and considerations concerning places where I was living and 
people whom I met and with whom I worked. I realize that many of my 
opinions and believes are fare from common stereotypes concerning Africa and
Africans. It is not an empty slogan that as longer I am here less difference I am
feeling between them and us. Even if we are looking different even if our 
culture heritage is different „inside” we are the same. In my presentation
I would like to concentrate on the following subjects:

– What is specific to Tanzania and her citizens?
– How is their relation to the whites?
– How is situation with Health Service and what are they major problems?
– What are perspectives for development?
– Can Poland do business with Tanzania?

Ryszard Jankiewicz



Część V. Jaka przyszłość Afryki?
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Afryka: wyzwania przyszłości 
w początku XXI wieku

Pojęcie „wyzwanie”, czyli nowe i trudne sytuacje stojące przed Afryką
w XXI wieku, zrobiło w ostatnich latach karierę. Znalazło się w tytułach wielu
ważnych publikacji i analiz problemów dotyczących krajów tego kontynentu.
Wśród nich szczególne miejsce zajmuje raport pod redakcją B. Ndulu będący
może najważniejszym opracowaniem z tego zakresu.

Ale termin ten nie jest nowy w piśmiennictwie o zagadnieniach Afryki.
W 1962 r. K.A. Busia, wybitny uczony i przez krótki czas premier Ghany, opu-
blikował książkę pod tytułem The Challenge of Africa. We wstępie do tego nie-
słusznie zapomnianego dzieła Busia pisał: „Kontynent afrykański zawsze rzu-
cał wyzwania. Kiedy rzymski historyk Pliniusz zauważał, że »Afryka zawsze
przynosi coś nowego«, miał zapewne na myśli nowe produkty przybywające
z Afryki – zboże, złoto, niewolników. Jakie inne nieznane produkty posiadał ten
nieznany kontynent?” i dalej: „Dzisiaj [ 1962 r. – J.J.M. ] afrykańskie dążenia
narodowe są tym wyzwaniem. Żądanie sprawiedliwości, wyzwolenia spod wła-
dzy kolonialnej, wolność i godność jednostki, aspiracje do wyższego poziomu
życia, które umożliwiają współczesna nauka i technologia, poszukiwanie zau-
fania do siebie i własnego respektu, opartych na przywróceniu i docenieniu
wiedzy o przeszłości – wszystko to stanowi wyzwania, stojące przed Afryką,
w nie mniejszym stopniu niż przed całym rodzajem ludzkim”1. Pogląd tego wy-
bitnego myśliciela zachował do dziś swą aktualność.

Za punkt wyjścia rozważań przyjąłem prognozy procesów ludnościowych
w Afryce do połowy XXI w. i wynikające z nich konsekwencje dla stosunków
społecznych, gospodarczych i środowiska przyrodniczego. Prognozy Funduszu
Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund –
UNFPA), z których korzystam, należą od pół wieku do wyjątkowo wiarygod-

1 K.A. Busia, Challenge of Africa, Pall Mall Press, London 1962, s. 3–4. 
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nych. A realna wizja powiększającej się liczby ludności określa pozostałe wy-
zwania stojące przed państwami, w tym przede wszystkim zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb ich obywateli.

Na początku XXI w. przyszłość Czarnego Lądu budzi szczególny niepokój.
Wynika on z obawy o dalsze losy mieszkańców i związanych z tym konsekwen-
cji dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Źródła światowych zagrożeń, ta-
kich jak terroryzm czy zbrojenia nuklearne, w przypadku Afryki ustępują miej-
sca trosce o przetrwanie klęski głodu. Nie napawa optymizmem utrzymywanie
się w gospodarce i życiu politycznym zjawisk, które prowadzą do dalszego
wzrostu ubóstwa, a w ostateczności do katastrofy humanitarnej. Emocjonalne
głosy afropesymistów, rysujących przyszłość kontynentu w czarnych barwach,
są nie tylko odbiciem nastrojów wrażliwych umysłów, lecz także wnioskami wy-
pływającymi z analizy stanu społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów
w ciągu ostatnich 50 lat.

W raporcie Banku Światowego2 autorzy piszą: „Nędza na świecie przybiera
coraz wyraźniej twarz afrykańską, pokonanie jej staje się coraz większym wy-
zwaniem Afryki. Chociaż region zamieszkuje tylko ok. 10% ludności świata,
stanowi to ok. 30% najuboższych świata. W ostatnim trzydziestoleciu świat do-
konał ogromnego postępu w redukcji skrajnej biedy, zmniejszając ją o niemal
dwie trzecie w okresie od 1970 do 2000 r. W tym czasie w Afryce Subsaharyj-
skiej występowały tendencje odwrotne: zwiększył się odsetek ludności żyjącej
w nędzy z 36% w 1970 r. do 50% w 2000 r. W rezultacie jeden na dwu Afryka-
nów (czyli ok. 300 mln) ma mniej niż 1 dol. dziennie na niezbędne wydatki”. 

Wśród elit afrykańskich i analityków narasta przekonanie, że kontynent nie
jest skazany na biedę, zacofanie i pogrążanie się w chaosie. Umacniają je: przy-
kłady krajów azjatyckich, które pół wieku temu startowały z podobnych do
afrykańskich pozycji; sukcesy gospodarcze kilku krajów Czarnego Lądu; wie-
dza o przyczynach dotychczasowych niepowodzeń; rosnąca świadomość opi-
nii publicznej krajów bogatych, że muszą udzielać Afryce skuteczniejszej niż do
tej pory pomocy.

W przeciwieństwie do zmian demograficznych czy gospodarczych trudno
przewidzieć kierunki ewolucji systemów politycznych. Ale i w tym przypadku
mamy do czynienia z nową sytuacją. Część społeczeństw afrykańskich oraz
wspólnota międzynarodowa wywierają silniejszy niż dotychczas nacisk na
przeciwdziałanie dyktaturom i promują demokratyzację. Nie bez znaczenia są
też wymogi bezpieczeństwa światowego. Kończy się pojmowanie suwerenności
państw pozwalające na łamanie praw człowieka. 

Jan J. Milewski 

2 B.J. Ndulu i in., Challenges of African Growth: Opportunities, Constrains and Strategic Di-
rections, World Bank, Washington 2007, s. 3–4.
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Pisząc o Afryce, łatwo wpaść w pułapkę uogólnień. Przestrzegał przed nimi
m.in. „cesarz reportażu” Ryszard Kapuściński: „Ten kontynent jest zbyt duży,
aby go opisać. To istny ocean, osobna planeta, różnorodny, przebogaty ko-
smos. Tylko w wielkim uproszczeniu, dla wygody, mówimy – Afryka. W rzeczy-
wistości, poza nazwą geograficzną, Afryka nie istnieje”3. Mając to w pamięci,
przymiotnika „afrykański „ i pojęcia „Afryka” używam dalej jako trudnych do
uniknięcia skrótów językowych, nie przypisując im cech wartościujących.

Rzeczywistość Czarnego Lądu i jego społeczeństw jest bardzo zróżnicowa-
na i można by o niej pisać bez końca. Na obszarze prawie trzy razy większym od
Europy występuje ogromna różnorodność środowisk przyrodniczych, klimatów,
kultur, języków i gospodarek. Jedna z niewielu cech wspólnych dla większości
mieszkańców to bardzo trudne warunki zdrowotne oraz życia i pracy.

W sensie politycznym Afryka to najbardziej rozdrobniony i sztucznie
podzielony kontynent świata. Z 53 jego państw 48 istnieje w granicach narzu-
conych arbitralnie przez mocarstwa Europy podczas konferencji w Berlinie
(1884–1885). W tych wyznaczonych granicach Europejczycy zamknęli często
setki odrębnych ludów i plemion. Wpływa to na dzisiejszy, jak również będzie
wpływać na przyszły rozwój Afryki. Inną cechą charakterystyczną dla Czarne-
go Lądu jest to, że aż jedna trzecia państw kontynentu – co stanowi najwyższy
wskaźnik na świecie – nie ma dostępu do morza. Duże różnice pod względem
liczby ludności, powierzchni i wielkości gospodarki między poszczególnymi
krajami powodują, że pod nazwą „państwa afrykańskie” kryją się skrajnie
odmienne rzeczywistości.

Dekolonizacja Afryki (1956–1980), symbolizowana rokiem 1960, przyniosła
niepodległość. Setki odmiennych ludów przystąpiło do tworzenia wspólnego
życia i gospodarki w granicach nowych państw. W wielu przypadkach prowa-
dziło to do napięć, potem konfliktów, z czasem przeradzających się w długo-
trwałe wojny domowe, jak w Angoli, Etiopii, Erytrei, Nigerii, Sudanie – aby
wspomnieć tylko kilka przykładów. Niektórzy analitycy twierdzą, że proces ten
nie jest zakończony, bo idee separatyzmu na kilku obszarach, np. w Biafrze,
Erytrei, Sudanie południowym, Senegalu, są wciąż żywe.

Afryka: wyzwania przyszłości w początku XXI wieku

3 R. Kapuściński, Heban, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 5. Wśród publikacji na temat Afryki
pisarstwo Kapuścińskiego zajmuje miejsce wyjątkowe. Nie ma w piśmiennictwie światowym dru-
giej połowy XX i początku XXI w. myśliciela, który by łączył tak długi czas obserwacji wydarzeń
afrykańskich z taką głębią ich znajomości i fascynacją przyszłością. Jego wizje często wyprzedza-
ły przewidywania ekspertów. Zob.: wywiady publikowane wcześniej w polskiej prasie, obecnie
w wydaniach książkowych, a w szczególności: Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, wy-
bór i wstęp K. Strączek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007; Kapuściński: nie ogarniam świata.
Z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i Krzysztof Brunetko, Świat Książki,
Warszawa 2007.
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Diagnozy stanu aktualnego i wnioski na przyszłość4

Raport Banku Światowego obala mit o wspólnej dla Afryki tendencji w go-
spodarce: w latach 1960–2005 PKB na osobę w sześciu krajach wzrósł ponad
trzykrotnie, w dziewięciu utrzymał się na poziomie z 1960 r. albo uległ obniże-
niu, a w pozostałych uległ tylko niewielkiej poprawie. Tendencje te podlegały
wahaniom w ciągu pierwszych 50 lat niepodległości. Większość państw afry-
kańskich zanotowała wzrost PKB między 1960 a 1973 r., spadek między 1974
a 1994 r. i ponownie wzrost od 1994 r.

Takie wahania gospodarcze wywierały niemały wpływ na powstające w kolej-
nych okresach wizje przyszłości. Koniunktura surowcowa lat pięćdziesiątych,
w połączeniu z początkami niepodległości, budziła nadzieje na szybki rozwój
i dobrobyt. Dziesiątki programów rządowych i publikacji zapowiadało, że Afry-
ka dogoni kraje bogate w dwie–trzy dekady. Głosy sceptyczne, jak np. René Du-
monta, należały do wyjątków5. Katastrofy gospodarcze i polityczne od końca lat
60. XX w. wpływały na ponure wizje przyszłości. Na początku lat 90., kiedy
większość państw była nadal pogrążona w głębokim kryzysie, Ryszard Kapu-
ściński mówił o perspektywach: „Czy Afryka może ruszyć bez pomocy świata?
Nie może. Stan tego kontynentu, który zawsze był biedny, jest dziś taki, że nie
można mówić o możliwości wydźwignięcia się Afryki o własnych siłach. To jest
taki ogromny kontynent i żyje na nim już taka masa ludzi biednych […]. A ogól-
na tendencja ciągle jest tendencją negatywną, tzn. Afryka dalej pogrąża się
w kryzysie. To, co wskazywaliśmy jako pozytywy, to są zaledwie objawy jakieś
optymistycznej przyszłości, to nie jest dominujący trend. Ciągle jeszcze postę-
puje pogarszanie się położenia ludności. Z tego punktu widzenia obraz Afryki
jest obrazem czarnym, pesymistycznym”6. W roku 1994 dokonano zbrodni lu-
dobójstwa w Ruandzie, a kilka lat później wybuchła wojna domowa w dawnym
Zairze – obecnej Demokratycznej Republice Konga (1996–2003).

Od połowy lat 90. XX w. na wielu obszarach kontynentu zaczęło się poja-
wiać coraz więcej oznak poprawy sytuacji politycznej i gospodarczej. W Ango-

Jan J. Milewski 

4 Na podstawie następujących opracowań (w kolejności chronologicznej): Accelerated Deve-
lopment in Sub-Saharan Africa. An Agenda for Action, World Bank, Washington 1981; Accele-
rated Development in Sub-Saharan Africa. What Agendas for Action, „IDS Bulletin” (Institute
of Development Studies) 1982, nr 1; Can Africa Claim the 21 st Century?, World Bank, Wa-
shington 2000; The Political Economy of Economic Growth in Africa, 1960–2000, red. B.J. Ndu-
lu i in., Cambridge University Press, Cambridge 2007; B.J. Ndulu i in., op. cit.; wydawnictw se-
ryjnych: World Bank oraz Human Development Reports wydawanych przez Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP).

5 R. Dumont, L’Afrique noire est mal partie, Seuil, Paris 1962.
6 R. Kapuściński, Rozmowa druga: Afryka, czyli Trzeci Świat nie jest czarno-biały, [w:] Ka-

puściński: nie ogarniam świata…, op. cit., s. 85. 
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li, Liberii, Sierra Leone stopniowo wygasały wojny domowe, w innych – pod
presją Zachodu – upadły dyktatury wojskowe, odbyły się demokratyczne wybo-
ry, podniosła się stopa wzrostu gospodarczego. Jednak „nawet najbardziej
optymistyczny obserwator nie może nie widzieć ogromnych problemów, przed
jakimi stoi kontynent – głęboko zakorzenionej nędzy, wpływu HIV/AIDS i trwa-
jących nadal konfliktów w kilku krajach, zaostrzenia się, wraz z przyrostem lud-
ności, sporów między pasterskimi nomadami a osiadłymi rolnikami, czy skut-
ków zwiększania się wahań opadów i globalnego ocieplenia”7. Mimo to sytua-
cja polityczna i gospodarcza Afryki jest dzisiaj na pewno znacznie lepsza niż
5 czy 10 lat temu. Wzrost gospodarczy na kontynencie wynosi średnio ok. 5%
rocznie, co stanowi najwyższy poziom od co najmniej ośmiu lat. Został osią-
gnięty realny postęp w redukcji długów, a wspólnota międzynarodowa nare-
szcie bardziej interesuje się problemami kontynentu. To powoduje, że kreślone
dziś wizje przyszłości są optymistyczniejsze niż 20 czy 30 lat temu.

Wyzwanie pierwsze: ludność

Pierwszym z wyzwań jest utrzymanie wysokiego tempa przyrostu naturalne-
go ludności – co najmniej do połowy bieżącego stulecia, mimo powolnego
spadku stopy przyrostu8. Według raportu Funduszu Ludnościowego Narodów
Zjednoczonych z 2006 r., do 2050 r. ludność całej Afryki wzrośnie ponad dwu-
krotnie, a w niektórych krajach znacznie bardziej9. Afryka utrzyma prym w dy-
namice przyrostu naturalnego, pozostawiając nieco w tyle kraje arabskie i da-
leko za sobą pozostałe kontynenty. Udział jej mieszkańców w liczbie ludności
świata w połowie XXI w. przekroczy 21%. 

Afryka: wyzwania przyszłości w początku XXI wieku

7 „African Business” 2007, czerwiec, s. 45–46.
8 Annual Report UNFPA 1998. Zob. także: World Population Prospects The 2004 Revision,

Highlights, UN, New York 2005..
9 Annual Report UNFPA 1998, tabl. I.1., s. 1: dane i prognozy dla świata i kontynentów 1950,

1975, 2005, 2050 – ostatnie w wariantach low, medium, high; tabl. VIII.2, s. 34: ludność krajów
1950, 2005, 2015, 2025, 2050. 
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TTaabbeellaa  11.. PPrrooggnnoozzaa  ddeemmooggrraaffiicczznnaa  ddllaa  śśwwiiaattaa  oorraazz  nnaajjbbaarrddzziieejj  ddyynnaammiicczz--
nnyycchh  rreeggiioonnóóww  nnaa  llaattaa  22000055––22005500  ((ww mmllnn))  

OObbsszzaarr LLaattaa PPrrzzyyrroosstt  ((ww  %%))
22000055  rr.. 22005500  rr..

Świat 6 540 9 075 38 
Afryka 925 1 937 109
Państwa arabskie 328 598 82
Azja 3 950 5 217 32 

Źródło: Annual Report UNFPA 2006.

Warto przypomnieć dane dotyczące przyrostu ludności kontynentu afrykań-
skiego w XX w. Jej liczebność wzrosła ze 110 mln w 1900 r. do 267 mln
w 1960 r., 385 mln w 1975 r. i ok. 800 mln w 2000 r. Do 1960 r. proces ten do-
konywał się pod rządami kolonialnymi, które w ograniczonym stopniu były za-
interesowane jego skutkami. Dzieje nowożytne znają przypadki większego
przyrostu, jak np. ten, który miał miejsce w 13 koloniach brytyjskich w Amery-
ce Północnej, a po 1776 r. w niepodległych Stanach Zjednoczonych. Towarzy-
szył mu jednak bardzo szybki wzrost gospodarczy, niespotykany w warunkach
gospodarki preindustrialnej. Eksplozji demograficznej w Afryce w XX w. towa-
rzyszyły natomiast stagnacja lub obniżanie się poziomu życia.

Na początku lat 60. XX w. demografowie trafnie oceniali ówczesną stopę
przyrostu naturalnego w Afryce jako bardzo wysoką – od 2,8 do 3,0% rocznie.
Przewidywali, że utrzyma się na tym poziomie w ciągu kilku następnych dekad.
W 1966 r. UNFPA ogłosiła kolejny raport przygotowany na podstawie skorygo-
wanych szacunków z lat 1960–1963. Zawierał on m.in. prognozę przyrostu lud-
ności wszystkich regionów do 2000 r. Przewidywano, że najwyższy na świecie
przyrost naturalny w nadchodzącym czterdziestoleciu nastąpi w Afryce. We-
dług „wysokiego wariantu” w kolejnych dekadach stopa przyrostu miała osią-
gnąć (w % na 10 lat): w latach 1970–1980 – 32,8%, w latach 1980–1990 –
35,9%, w latach 1990–2000 – 37,4%, a w niektórych subregionach (Afryka Po-
łudniowa i Zachodnia) w latach 1980–2000 miała być jeszcze wyższa.

Raport jako oficjalny dokument ONZ był ogólnie dostępny. Rządy afrykań-
skie (i pozostałe) już w pierwszych latach niepodległości znały tempo powięk-
szania się liczby mieszkańców. Łatwo więc można było wydedukować przyszłe
podstawowe potrzeby w zakresie żywności, wody, infrastruktury, opieki zdro-
wotnej itd. Ale politycy nie interesowali się tymi prognozami. Nawet na począt-
ku lat 80., kiedy stawało się coraz bardziej widoczne, że rozwój gospodarczy
pozostaje daleko za tempem przyrostu ludności, korelacja tych dwu zmiennych
zajmowała ekonomistów, nie zaś polityków. A prezydent Kenii Daniel arap Moi
wręcz głosił, że „dalszy wzrost ludności to podstawa potęgi Kenii, a zabiegi

Jan J. Milewski 
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państw rozwiniętych, aby zmniejszyć jego tempo to […] spisek imperialistów
dążących do zniszczenia Afryki”10. W większości krajów pogłębiała się rozpię-
tość między rosnącą liczbą ludności a możliwościami zaspokajania jej podsta-
wowych potrzeb11.

Skutki braku zainteresowania prognozami przyrostu ludności, a co za tym
idzie jej przyszłością, ilustrują dzieje Zairu. W 1965 r. zdobył w nim władzę Jo-
seph D. Mobutu i był jego dyktatorem przez następne 32 lata. Raport UNFPA
opublikowano kilka miesięcy po przejęciu przez niego rządów. Nie wzbudził on
zainteresowania ani władcy, ani jego zagranicznych doradców. Sprawdziły się
przewidywania analityków. W okresie rządów Mobutu ludność kraju, zgodnie
z szacunkami, prawie się podwoiła: z ok. 19 mln w 1965 r. do ok. 43 mln
w 1995 r. Przez ten czas polityka gospodarcza rządu sprowadzała się do syste-
matycznego rabunku zasobów państwa na niespotykaną – nawet jak na ówcze-
sne warunki afrykańskie – skalę. W efekcie stopa wzrostu PKB na osobę osią-
gnęła w latach 1973–1983 wartość ujemną: -3,0% rocznie, w latach 1980–1989:
-1,6%, a w latach 1985–1993: -0,8% rocznie12.

Losy Zairu i późniejszej Demokratycznej Republiki Konga pod tym wzglę-
dem odzwierciadlały sytuację w większości państw kontynentu. Znana była dy-
namika wzrostu ludności, podobnie jak stopa wzrostu gospodarczego całej
Afryki Subsaharyjskiej, która według Banku Światowego wynosiła: w latach
1980–1989 – 1,1% rocznie, w latach 1990–1999 – 0,2%, aby podnieść się do
wartości dodatniej 1,6% w latach 2000–2004 i do ok. 5% po 2004 r. W tym sa-
mym czasie w Nigerii, najludniejszym państwie Afryki, stopa wzrostu gospo-
darczego utrzymywała się odpowiednio na poziomie: 2,0; 0,2 i 3,1% rocznie13.

W przeszłości wielu uczonych w ogóle nie brało pod uwagę roli czynnika
ludnościowego w wyjaśnianiu przyczyn zapaści gospodarczej i politycznej,
choć byli i tacy, którzy uznawali wysoki przyrost naturalny za główne źródło
trudnego położenia w sferze gospodarczej krajów Afryki. Nowe analizy traktu-
ją czynnik ludnościowy poważnie, ale nie katastroficznie. Wysokie tempo przy-
rostu ludności było i pozostaje znaczącym elementem dla każdej strategii roz-
woju. Według dzisiejszych opinii to nie przyrost ludności per se, lecz brak od-
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10 A. Kowalewski, Rozmowa Afryki, z Adamem Kowalewskim, b. ambasadorem RP w Kenii,
rozmawia Wiesława Bolimowska, „Afryka” 2002, nr 15, s. 4.

11 Problem ten był bardzo jasno postawiony w tzw. raporcie Berga z 1981 r. Accelerated De-
velopment in Sub-Saharan Africa. An Agenda…, op. cit. i debacie, jaką wywołał, co powinno się
stać czytelnym sygnałem dla ekonomistów i polityków. Zob.: Accelerated Development in Sub-
Saharan Africa. What Agendas for Action?, „IDS Bulletin” 1983 (University of Sussex).

12 Africa at a Glance 1992, Fact and Figures, AISA, Pretoria 1992, s. 80; Africa at a Glance
1995/6, Fact and Figures, AISA, Pretoria 1995, s. 43.

13 B.J. Ndulu i in., op. cit., s. 27, tabl. 2.2; zob. także: Human Development Report 1997 oraz
Africa at a Glance 1995/6 Facts and Figures, AISA, Pretoria 1995 , s. 42–43.
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powiedniej polityki gospodarczej nie pozwolił sprostać rosnącym potrzebom
stale powiększającej się liczby ludności. Autorzy raportu Banku Światowego
uważają, że zmienne demograficzne odpowiadają za dwie trzecie różnicy mię-
dzy średnią stopą wzrostu gospodarczego uzyskaną w Afryce Subsaharyjskiej
a uzyskaną w innych rozwijających się regionach. Za szczególnie ważne uzna-
li oni dwa aspekty przyrostu demograficznego. Pierwszy to niezwykle wysoki
poziom zależności wiekowej spowodowanej ogromnym powiększaniem się od-
setka dzieci i młodzieży, a więc osób wymagających utrzymania – w całej po-
pulacji. Drugi to gwałtowny przyrost siły roboczej, który mógłby być czynni-
kiem pozytywnym, gdyby szedł za nim proporcjonalny wzrost możliwości za-
trudnienia14. Obydwa pozostaną podstawowymi wyzwaniami w nadchodzą-
cym pięćdziesięcioleciu. Ponadto dwie grupy wiekowe: 0–14 lat i 14–24 lata
łącznie do 2010 r. będą stanowić około połowę mieszkańców kontynentu. Do-
piero od mniej więcej 2020 r. ich udział w całości populacji spadnie do ok. 40%
i będzie się systematycznie zmniejszać15. Podkreślane więc przez autorów ra-
portu ogromne spowolnienie wzrostu gospodarczego przez zależność wiekową,
koszty edukacji i potrzeby zatrudnienia utrzyma się jeszcze przez dwie najbliż-
sze dekady.

Tempo przyrostu ludności będzie nierówne w poszczególnych częściach
kontynentu. Najwyższy przyrost jest spodziewany w trzech najludniejszych re-
gionach: Afryce Wschodniej, Środkowej i Zachodniej. Łącznie ludność Afryki
wzrośnie z 675 mln w 2006 r. do 1,568 mld w 2050 r., a udział mieszkańców
najuboższej, tropikalnej części kontynentu w całości populacji Afryki w tych sa-
mych latach zwiększy się z 76 do 81%. Najniższą stopę przyrostu ludności bę-
dą miały regiony najzamożniejsze: Afryka Północna 1,7% rocznie, a Południo-
wa – tylko 0,1%. W efekcie liczba ludności Afryki Północnej ma wzrosnąć, we-
dług prognozy UNFPA, „zaledwie” o ok. 60%, do 311 mln w 2050 r. Stopa
przyrostu będzie nadal spadać w części południowej, gdzie trzy z pięciu państw
należą do grupy o najwyższym produkcie krajowym brutto na osobę w Afryce,
a RPA jest potęgą gospodarczą i przemysłową wytwarzającą 1/3 PKB całego
kontynentu16. Przyrost naturalny spowoduje wzrost ludności południowej
Afryki do 2050 r. zaledwie o ok. 3% – z 54,2 do 56,0 mln17.

RPA będzie musiała sprostać innym niż przyrost naturalny wielkim wyzwa-
niom społecznym. Pierwsze z nich to najwyższe w świecie wskaźniki zachoro-

Jan J. Milewski 

14 B.J. Ndulu i in., op. cit., s. XIV.
15 UNFPA, The State of World Population 1999.
16 Na podstawie danych dla 2003 r.: Botswana, Suazi, Lesotho, RPA, Namibia. 
17 W trzech krajach regionu stopa przyrostu naturalnego jest obecnie ujemna: W Botswanie

(-0,4%), Suazi (-0,4%), Lesotho (-0,3%). W RPA wynosi 0,2%, a jedynie w Namibii 1,0% rocz-
nie, za: Annual Report UNFPA 2006. 
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walności na AIDS i nosicielstwa HIV. Drugie to ogromna rozpiętość poziomu
życia jego mieszkańców: jedna czwarta ludności żyje na poziomie „pierwszego
świata”, a trzy czwarte na poziomie „czwartego”. Trzecie wyzwanie to prawdo-
podobny wzrost liczby imigrantów z innych krajów (także do Botswany),
których przyciąga wysoki poziom gospodarki. Skali i skutków imigracji w nad-
chodzących latach nie sposób przewidzieć.

Ruchy migracyjne w obrębie kontynentu afrykańskiego i poza nim pozosta-
ją integralną częścią światowych procesów ludnościowych. Wszystko przema-
wia za tym, że będą one mieć miejsce w dającej się przewidzieć przyszłości. Co
więcej, zakładany przyrost ludności, w połączeniu z dewastacją środowiska,
rozpiętością między biedą na wsi i w miastach, brakiem pracy oraz zagrożenia-
mi dla bezpieczeństwa na wielu obszarach, będzie te procesy potęgował. Przy-
pomnę kilka aspektów tej problematyki. Pierwszy to migracje do miast narasta-
jące w Afryce od połowy XX w. Jeden z wielkich problemów Afryki – urbaniza-
cja bez industrializacji – nabiera coraz większej dynamiki. Pogarszanie się wa-
runków życia na wsi powoduje, że miasta wydają się jedyną nadzieją na popra-
wę losu, a przynajmniej na przetrwanie. Ale w miastach brak pracy. Większość
napływającej ludności trafia do coraz bardziej zatłoczonych slamsów. W nie-
których z nich mieszka już 70% mieszkańców miast. Według prognoz Progra-
mu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ONZ-Habitat) w ciągu
najbliższej dekady gwałtownie wzrośnie liczba mieszkańców miast: Kairu – do
13 mln, Lagosu – do 16 mln, Kinszasy – do 9,3 mln, a w kilkudziesięciu innych
miastach przekroczy 3 mln. Aglomeracje Afryki pozostaną atrakcyjne dla imi-
grantów z obszarów wiejskich. W połowie XXI w. ludność miejska Nigerii ma
stanowić co najmniej połowę mieszkańców kraju i będzie wynosić ok. 128 mln,
w Demokratycznej Republice Konga – 88 mln, w Etiopii – 85 mln, w Egipcie –
63 mln, a w Tanzanii – 33 mln. Władze miejskie w Kinszasie, Lagosie, Luan-
dzie, Nairobi i w wielu innych miastach już obecnie mają problemy z zaspoko-
jeniem podstawowych potrzeb mieszkańców slamsów.

Szybko powiększająca się liczba młodych bezrobotnych mężczyzn to poten-
cjalny wzrost braku stabilności. Nie mając żadnych lepszych perspektyw życio-
wych, są oni kandydatami na członków zbrojnych band i armii rebelianckich.
Stąd zalecenia analityków, żeby strategia rozwoju długofalowego jednocześnie
uwzględniała działania mające na celu zwiększanie możliwości zatrudniania
młodych przez wspieranie lokalnych sektorów gospodarczych.

Przyszłość gospodarcza kontynentu afrykańskiego to nie tylko rozważania,
plany i apele. Realizowanych jest tam bardzo wiele programów rozwoju dla
przyszłości – od projektów regionalnych i lokalnych, poprzez małe przedsię-
wzięcia, do mikroprojektów. Prowadzą je instytucje państw, samodzielnie lub
wspólnie z organizacjami międzynarodowymi (FAO, UNICEF, WHO, UNDP,
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UNESCO, UNHCR, UNAIDS, WFP (World Food Programme), a także Bank
Światowy, African Development Bank, Unia Europejska – aby wspomnieć tyl-
ko najważniejsze18. Równocześnie z nimi działają setki afrykańskich i zewnętrz-
nych organizacji pozarządowych.

Najgłośniejszy z programów to Milenijne Cele Rozwoju, który ma trwać do
2015 roku19. Realizacja programu w Afryce, na tle innych regionów, postępuje
najwolniej. Już w raporcie z 2003 r. wyrażano niepokój z tego powodu. Jeśli do-
tychczasowe tempo się nie zwiększy, to kraje Afryki Subsaharyjskiej osiągną te
cele dopiero w 2065 r., a nie – jak planowano – w 2015!20 Dane zawarte
w ostatnim raporcie z 2006 r. nie napawają optymizmem. Oto kilka przykła-
dów. Doświadczenia azjatyckie ostatnich 50 lat dowodzą, że można przyspie-
szyć wzrost gospodarczy w krajach o sytuacji wyjściowej podobnej do afrykań-
skiej. W 1956 r. PKB na głowę w Ghanie (Złote Wybrzeże) i Korei Południowej
wynosił 360 dol. W 1995 r. w Ghanie pozostał taki sam, a w Korei, która stała
się 11. gospodarką świata, wzrósł do 12 000 dol. Osiągnięcie takiego sukcesu
wymagało spełnienia wielu warunków politycznych, zwłaszcza zaś trwałego
pokoju, wzrostu sprawności instytucji państwa i jednostek gospodarczych, in-
tensywnego rozwoju edukacji i nauki, wymuszenia wysokiego poziomu naro-
dowych oszczędności poprzez restrykcje na wywożenie kapitału za granicę i lu-
ksusową konsumpcję oraz twardej prorozwojowej polityki państwa21. Wielu
ekonomistów Banku Światowego uważa, że Afryka może osiągnąć stopę roz-
woju gospodarczego – biorąc pod uwagę stopę przyrostu ludności – na pozio-
mie ok. 7% rocznie i utrzymać ją przez kilka dziesięcioleci, nawet bez tak dyna-
micznej industrializacji jak w Korei. 

Na pytanie, czy rządy państw afrykańskich oraz wspólnota międzynarodo-
wa zdołają sprostać wyzwaniom stojącym przed Afryką, nie ma oczywiście od-
powiedzi. Przyszłość zawsze była nieprzewidywalna. Ale rysuje się w tej spra-
wie kilka refleksji.

1. Społeczeństwa Afryki nie są skazane na klęski przez historię czy ślepy los.
Stoją jednak przed ogromem wyzwań gospodarczych, politycznych i ekologicz-
nych o skali nieznanej w dziejach. Ich ogarnięcie zdaje się przekraczać ludzką
wyobraźnię.

Jan J. Milewski 

18 Dwa wielkie programy rozwoju – NEPAD (New Economic Program of African Develop-
ment) oraz Millennium Development Goals – obejmują większość krajów kontynentu.

19 Milenijne Cele Rozwoju zakładają eliminację najskrajniejszej nędzy i niesprawiedliwości,
widocznych w katastrofalnie niskim poziomie wskaźników rozwoju społecznego i gospodarcze-
go najuboższych regionów Południa, w tym Afryki, do 2015 r. 

20 Alliance 2015, Supervisory Council, The Hague 2004, s. 11.
21 P. Kennedy, U progu XXI wieku ( przymiarka do przyszłości), Wydawnictwo Puls, Londyn

1994, s. 227. 
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2. Dostępna wiedza wskazuje, że przez większość XXI w. Afryka pozostanie
nadal ubogim kontynentem, ale względny i bezwzględny zasięg biedy może się
zmniejszać. Redukcja głodu, niedożywienia i skrajnych postaci ubóstwa pozo-
stanie na dziesięciolecia zadaniem priorytetowym.

3. Nowe badania potwierdzają, że właśnie w podniesieniu poziomu zdro-
wotności i efektywności szkolnictwa kryje się ogromny potencjał rozwojowy.
Świadomość wagi tej części polityki rozwojowej w krajach Afryki budzi uzasa-
dniony optymizm.

4. Naprzeciw świadomości trudności i barier rozwoju stoją dziś zgromadzo-
na wiedza i doświadczenia wielu krajów w przyspieszeniu rozwoju gospodar-
czego od schyłku XX wieku. Doświadczenie empiryczne w samej Afryce,
w Ameryce Łacińskiej, a przede wszystkim w Azji bardziej przemawia niż wie-
dza naukowa. To, co jeszcze 50 lat temu wydawało się mrzonką, stało się w na-
stępnych dziesięcioleciach realnym światem, rzeczywistością całkowicie prze-
kraczającą wcześniejszą wyobraźnię. Potwierdzają to przykłady rozwoju Gha-
ny i Korei Południowej od lat 50. XX w. do dziś. 

5. Przyspieszenie rozwoju Afryki nie dokona się samo. Afrykańscy analitycy
i intelektualiści są zgodni co do tego, że przyszłość wszystkich 53 państw Czar-
nego Lądu leży w rękach ich rządzących. Od tego, jak zrozumieją oni wyzwa-
nia, jak skorzystają z dostępnej wiedzy, z pomocy afrykańskich organizacji po-
zarządowych i innych sił społecznych, jak przekształcą istniejący potencjał
w konsekwentną politykę rozwoju, będzie zależała skuteczność programów
rozwojowych. Stałe usprawnianie instytucji państwa jest niezbędnym narzę-
dziem tego procesu.

6. W nadchodzących latach dojdzie zapewne do pogłębiania się różnic mię-
dzy państwami w sukcesach i niepowodzeniach rozwoju. Regionalni „liderzy”
rozwoju i „mocarstwa” gospodarcze, jakim dziś jest np. RPA, mogą się stać
wzorem dla krajów sąsiednich. Ale kraje, którym nie uda się wkroczyć na dro-
gę rozwoju, łatwo mogą się stać zagrożeniem dla liderów. W krajach, w których
podjęcie wyzwań rozwoju okaże się niemożliwe, bezpieczeństwo ludności, jak
i sąsiednich obszarów będzie wymagać przejęcia odpowiedzialności przez
organizacje międzynarodowe: Unię Afrykańską, ONZ i inne. 

7. Wiele przemawia za tym, że w stosunku świata zewnętrznego do Afryki
przeplatać się będą różne nurty: od fascynacji, poprzez obojętność i „zmęcze-
nie” Afryką, pomoc, partnerstwo, chłodną kalkulację polityczną, do bezwzględ-
nej eksploatacji. Od zdolności i zaangażowania przywódców afrykańskich do
poruszania się wśród tych nurtów będzie zależało, ile zdołają wydobyć z nich
korzyści dla przyszłości swych krajów. W jednej sprawie wszakże wszyscy wy-
dają się zgodni. Zewnętrzna pomoc doraźna i wieloletnia: humanitarna, go-
spodarcza, naukowa, techniczna, organizacyjna i inna, przy niełatwym respek-
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towaniu suwerenności państw, będzie niezbędnym czynnikiem długofalowego
rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach. 

Powtórzmy – o wyborze drogi, jaką obiorą kraje Afryki, zdecydują nie ślepy
czy tajemniczy wyrok historii, ale obecni i przyszli rządzący wraz z elitami in-
telektualnymi oraz wspólnotą międzynarodową. Determinacja w podjęciu wy-
zwań stojących przed państwami kontynentu przesądzi o losie jego szybko po-
większającej się ludności, a także o istotnej części bezpieczeństwa Europy
i świata w XXI wieku.

Summary

Africa: challenges of the 21st century

The point of departure of the article is the demographic processes in Africa
and their economic and political impact on its population. Although African
reality is very diverse and one shall not jump to any general conclusions there
are certain aspects of life of an average African that make all corners of the
continent very much alike. These are hardship and fear about the future. The
major challenge that African states are going to face in the years to come is the
rapid demographic growth. According to the UN forecasts in the year 2050 one
out of five people on our planet will be of African origin. The process itself is
not fully acknowledged by African politicians, nor it is properly approached by
academic community. The demographic change shall put an enormous strain
on the weak African states which are not ready to handle it. The cost burden
will be most felt in education and job market. There are other challenges that
requires attention. These are AIDS/HIV epidemics, economic inequality and
internal migration. Although the future of Africa appears grim the continent is
far from being doomed. Its fate is in the vary hands of the current and future
African leaders, supported by intellectuals and the international community.
Determination in managing the African challenges will be critical for its people,
but also for the security of Europe and the world itself in the 21st century. 

_

Jan J. Milewski 
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Znordyzowana Afryka – utopia czy realna
przyszłość?

Proces zacierania w skali globalnej różnic rozwojowych poprzez podnosze-
nie jakości życia można określić pojęciem „modernizacja”, którą, jak wiadomo,
definiuje się jako „zbliżanie się społeczeństwa w sposób zamierzony, celowy,
planowany do uznanego modelu nowoczesności, najczęściej do wzorca jakie-
goś istniejącego społeczeństwa uznanego za najbardziej rozwinięte”1, w wyni-
ku procesu ekonomicznego, społecznego i kulturowego, który przekształca tra-
dycyjne społeczeństwa przedprzemysłowe w nowoczesne społeczeństwa prze-
mysłowe2. Suma cząstkowych modernizacji społeczeństw globalnego Południa
powinna „zasypać” lukę rozwojową, a zatem powinna oznaczać uniwersaliza-
cję globalnej Północy. Proces ten można by bardziej obrazowo określić mia-
nem: „nordyzacja”3 świata, terminem, który – o ile mi wiadomo – nie funkcjo-
nuje w literaturze przedmiotu. Został on ukuty na wzór pojęć „okcydentaliza-
cja”, „westernizacja”, które ogólnie ujmując oznaczają upodobnianie się do
Zachodu4. A zatem proces „zasypywania” luki rozwojowej, czyli upodabniania

1 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 525.
2 K. Matuszek, Zmiana społeczna, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo

WAM, Kraków 2004, s. 1617–1618, 1624–1625.
3 Proponowane pojęcie zostało utworzone od słowa „nord”, które wywodzi się z języka sta-

roangielskiego i oznacza „północ (strona świata); wiatr; kraje północne”. W języku polskim
funkcjonują wyrazy podobne do stosowanego tu terminu: „nordyczny”, „nordycki”, o wspólnym
z nim pochodzeniu, ale o odmiennej treści – północnoeuropejski, skandynawski. Zob.: W. Kopa-
liński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa
1968, s. 521.

4 „Westernizację” definiuje się jako „przyjmowanie wzorców kultury krajów cywilizacji zacho-
dniej i powszechną ich akceptację” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Westernizacja [pobrano
11.2006]); „proces, w wyniku którego tradycyjne, cieszące się długą historią (long-established)
społeczeństwa dostają się pod wpływ kultury zachodniej w takich dziedzinach, jak przemysł
i technologia, prawo, polityka i gospodarka, styl życia i odżywiania, język i alfabet, religia i war-
tości”(http://en.wikipedia.org/wiki/Westernization [pobrano 11.2006]).
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się pod względem jakości życia zacofanego Południa do rozwiniętej Północy,
„uniwersalizacji korzyści Pierwszego Świata”5 można by określić mianem „nor-
dyzacji”.

Z powodów najzupełniej oczywistych u progu XXI w. trzeba przyjąć inne,
a nawet wręcz odmienne wyróżniki Pierwszego Świata od tych, które były słu-
szne choćby na przełomie XIX i XX w. Ponad 200-letnie postępy uprzemysło-
wienia tak w wymiarze wertykalnym (nieustanny postęp techniczny, rozwój au-
tomatyzacji, wzrost roli sektora usług w wytwarzaniu PKB i w strukturze zatru-
dnienia, ogromna poprawa jakości życia w krajach rozwiniętych itd.), jak i ho-
ryzontalnym (ciągła ekspansja terytorialna) nie tylko zmieniły świat jako ca-
łość, w tym świat wysoko rozwinięty, ale także musiały zmienić sposób postrze-
gania i definiowania samych faktów wysokiego rozwoju i zacofania. Inaczej niż
– powiedzmy – 100 lat temu: dymiące kominy i ryki syren fabrycznych nie wy-
znaczają już obszarów gospodarczo rozwinietych6. Wysoki rozwój nie jest sta-
nem raz na zawsze ściśle zdefiniowanym i niezmiennym, ponieważ rozwój jest
procesem.

Wydaje się zatem, że współcześnie fakt uprzemysłowienia kraju nie jest już
warunkiem ani wystarczającym (np. RPA), ani może nawet koniecznym (ob-
szary, gdzie nie rozlega się ryk syren fabrycznych, również aktywnie partycypu-
ją w nowoczesności) do zaliczenia go w poczet państw wysoko rozwiniętych,
chociaż te ostatnie, przynajmniej w zdecydowanej większości, wciąż mają
„uprzemysłowienie” w swej genealogii. Trwające współcześnie procesy deindu-
strializacji obszarów rozwiniętych7, industrializacji terytoriów zacofanych i do-
tąd nieuprzemysłowionych czy coraz głębszego włączania obszarów prawdo-
podobnie w ogóle niemających szans na powstanie przemysłu w strukturę
usług (finansowych, turystycznych itd.) krajów/społeczeństw bogatych,
a w konsekwencji ich bogacenia się bez industrializacji, świadczą o tym, iż daw-
no już minął czas stawiania znaku równości między wysokim rozwojem
a uprzemysłowieniem.
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5 R. Dahrendorf, Perspektywy rozwoju gospodarczego, społeczeństwo obywatelskie i wol-
ność polityczna, [w:] U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju, red. J. Danecki,
M. Danecka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, s. 33.

6 Na temat struktury wytwarzania PKB po drugiej wojnie światowej w krajach rozwijających
się (nierzadko stosunkowo wysoki udział przemysłu, przestarzała struktura produkcji przemysło-
wej) zob.: K. Czaplicka, Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, [w:] Ekono-
mia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 84–85.

7 Już w latach 70. XX stulecia na Zachodzie rozpoczęły się procesy deindustrializacji spowo-
dowane przenoszeniem produkcji przemysłowej do krajów Trzeciego Świata. Od 1978 r. w Wiel-
kiej Brytanii zlikwidowano ponad milion miejsc pracy w przemyśle, a od 2000 r. w Stanach Zjed-
noczonych aż trzy miliony. Zob.: A. Leszczyński, Ziemia Obiecana. Wersja 2.0, „Gazeta Wybor-
cza” z 28–29 maja 2005, s. 22.
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Obecnie o krajach wysoko rozwiniętych przede wszystkim myślimy – „za-
możne” (bogata Północ), podczas gdy o zacofanych – „ubogie” (biedne Połu-
dnie). Skoro „biedny” to „niemający wystarczających środków do zaspokojenia
potrzeb życiowych”8, to w tej perspektywie, biorąc pod uwagę przeciwstawność
Północy i Południa, bogactwa i biedy, „bogaty” to nie tyle „posiadający duży
majątek, duże dochody”9, ile mający wystarczające środki do zaspokojenia po-
trzeb życiowych, czyli żyjący dostatnio, wygodnie, spokojnie. Inaczej zatem niż
choćby w XIX stuleciu wyznacznikiem rozwoju jest jakość życia, a nie gwałtow-
na industrializacja z setkami dymiących kominów (w tym kontekście należy też
podkreślić, że wyróżnia się osobną kategorię „krajów nowo uprzemysławiają-
cych się”, uznawanych dość powszechnie za część Trzeciego Świata). Praktycz-
nie wszystkie kraje, które w XIX i na samym początku XX w. zaraziła rewolu-
cja przemysłowa, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
klasyfikuje jako kraje o wysokim rozwoju społecznym (high human develop-
ment)10. 

Taką diagnozę potwierdzają przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju,
wśród których bowiem nie znalazło się uprzemysłowienie. Cele, które 189 człon-
ków ONZ zobowiązało się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ, są
następujące: eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu, powszechne nauczanie na
poziomie podstawowym, równość płci i awans społeczny kobiet, ograniczenie
umieralności dzieci, poprawa opieki zdrowotnej nad matkami, ograniczenie
rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych, ochrona
środowiska naturalnego oraz globalne partnerskie porozumienie na rzecz roz-
woju. Są to zatem zadania związane z poprawą warunków (jakości) życia lu-
dzi, a nie ze wzrostem produkcji czy przekształceniem krajobrazu. Takie podej-
ście odzwierciedla najgłębszy sens rozwoju.

Dzisiaj wysoki rozwój musi już być postrzegany jako równoważnik celu
zmiany, nie zaś samej zmiany, choćby nawet dramatycznej i głębokiej. Nie tyl-
ko dlatego, że zmiana obejmując kolejne terytoria, banalizuje się, ale także ze
względu na wielkość i doniosłość skoku cywilizacyjnego, który dokonał się za
jej sprawą na jej obszarach źródliskowych oraz ponieważ jej długoterminowe
owoce (poprawa jakości życia) są już tam w pełni widoczne.

Taki kierunek myślenia podpowiadał też Ralf Dahrendorf, choć równocze-
śnie sugerował szersze rozumienie jakości życia niż obecnie najczęściej się
przyjmuje. W 1997 r. Dahrendorf broniąc Pierwszego Świata, zauważył, iż
„w swych najlepszych czasach Pierwszy Świat nie był złym miejscem do życia
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8 Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1978, s. 159.

9 Ibidem, s. 183.
10 Human Development Report 2005, s. 219–222.
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i rozwoju” (choć miał swoje wady, gdyż na przykład pierwszoświatowe państwa
wykluczyły część własnych obywateli z korzyści płynących z osiągnięć, a nawet
z szans rozwoju11) i zachęcał, by zbyt łatwo nie rezygnować z mówienia
o nim12. Więcej, Dahrendorf wymieniał trzy społeczne cnoty, które według nie-
go Pierwszy Świat reprezentował w swych najlepszych czasach. Po pierwsze,
gospodarki nie tylko oferowały tam wielu ludziom przyzwoite życie, ale też za-
pewniały rozwój i otwierały możliwości tym, którzy jeszcze nie zaznali dobro-
bytu. Po drugie, społeczeństwa Pierwszego Świata przeszły od porządku opar-
tego na statusie do porządku opartego na kontrakcie, od niekwestionowanej
zależności do niekwestionowanego indywidualizmu, a to wszystko bez ni-
szczenia wspólnot, w których ludziom przyszło żyć. Po trzecie, na politykę
uprawianą w granicach Pierwszego Świata składały się poszanowanie zasad
prawa, szanse politycznej partycypacji, odwoływania i wybierania rządów, jed-
nym słowem była ona podporządkowana demokratycznym regułom gry13.
Dahrendorf podsumowywał, że cechami charakterystycznymi państw Pierw-
szego Świata były efektywność gospodarcza, społeczeństwo obywatelskie
i wolność polityczna14.

Wydaje się więc, że jakość życia powinno się dziś postrzegać całościowo, za-
równo w perspektywie społeczno-gospodarczej, jak i społeczno-politycznej. Tę
pierwszą wyraża wskaźnik HDI (Human Development Index) kalkulowany na
podstawie czterech zmiennych i zwracający uwagę na trzy podstawowe wymia-
ry ludzkiej egzystencji: długie i zdrowe życie, szanse „oswojenia” świata i ma-
terialne możliwości zaspokojenia potrzeb15. Tę drugą – stopień przestrzegania
praw człowieka16. „Rozwój musi być […] postrzegany w szerokich kategoriach
poprawy dobrobytu, standardów cywilizacyjnych i przestrzegania praw ludz-
kich”17. Ten ostatni element jest bardzo ważny (choć dla niektórych wciąż nie-
stety zbyt kontrowersyjny), gdyż faktycznie o jakości egzystencji decydują nie
tylko przewidywalna długość życia, poziom edukacji i osiągany dochód, ale
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11 R. Dahrendorf, op. cit., s. 31.
12 Ibidem, s. 30.
13 Ibidem, s. 30.
14 Ibidem, s. 31.
15 M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza

ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 53. Wydaje się jednak, że również kryterium wysokiej społeczno-
ekonomicznej jakości życia może być zmienne i w związku z tym obecne miary tej jakości mogą
być niedoskonałe: „celem człowieka nie jest praca, tylko prawo do tego, żeby nic nie robić. Po-
stęp technologiczny ma nam zapewnić to, żeby człowiek szybko i sprawnie wykonywał obowiąz-
ki zawodowe oraz żeby miał jak najwięcej czasu wolnego”. Zob.: M. Siemek, Im cywilizacja doj-
rzalsza, tym pracy powinno być mniej, „Dziennik” z 28 grudnia 2006.

16 Por. http://www.freedomhouse.org [pobrano 11.2006].
17 R. Piasecki, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, [w:] Ekonomia, 

op. cit., s. 19.
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również wolność od arbitralnego aresztowania, swoboda wyrażania poglądów
czy możliwość decydowania o swej przyszłości. Gdy w danym kraju mimo na-
wet stosunkowo wysokiej wartości HDI nie przestrzega się praw człowieka – jak
ma to miejsce na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – trudno
mówić o wysokim rozwoju (złota klatka jest wciąż tylko klatką). A zatem okreś-
lenie stanu wysokiego rozwoju nie może abstrahować od praw człowieka (de-
mokracja jest w zasadzie tylko narzędziem, które można wykorzystywać źle lub
dobrze) i, co więcej, takie ujęcie nie jest w żadnym stopniu europocentryczne,
a jedynie nacechowane humanizmem.

Włączenie kryterium polityczno-ustrojowego do oceny jakości życia i na-
stępnie do procesu wyznaczania granic między Północą a Południem wydaje
się tym bardziej usprawiedliwione, że taki krok w gruncie rzeczy sugerował sam
Trzeci Świat, w tym przedstawiciele Afryki, a ujmując dokładniej – powołana
w jego imieniu w 1987 r. z inicjatywy malezyjskiego premiera Mahathira bin
Mohamada Komisja Południa (South Commission) pracująca pod przewod-
nictwem byłego prezydenta Tanzanii Juliusa Nyerere18. W 1990 r. Komisja Po-
łudnia opublikowała raport „Wyzwanie dla Południa”, w którym zawarła dosyć
obszerną definicję rozwoju. Członkowie Komisji podali w niej, że w ich opinii
rozwój oznacza m.in. odchodzenie (movement away from) od ucisku politycz-
nego (political oppression)19. W dalszej części raportu, mimo równocześnie
w gruncie rzeczy dość dwuznacznych zastrzeżeń, precyzowali m.in. wprost, iż
rozwój siłą rzeczy pociąga za sobą polityczną wolność dla jednostek, że nie
można mówić o prawdziwym rozwoju bez demokratycznych instytucji i po-
wszechnego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji i że rozwój zakła-
da z góry demokratyczną strukturę rządu wraz z wolnością słowa i zrzeszania
się20. Rok później, w 1991 r., Nyerere napisał równie klarownie we wstępie do
książki zawierającej przemówienia i pisma prezydenta Ugandy Yoweriego Mu-
seveniego, że wolność jest kluczowym składnikiem rozwoju, że wolność i roz-
wój są współzależne i że prawdziwy rozwój i demokracja są ze sobą organicz-
nie połączone, jeśli rozwój jest nakierowany na ludzi (a taki musi być prawdzi-
wy rozwój)21. Podobne stanowisko zajęła też Organizacja Narodów Zjedno-
czonych. W „Programie dla Rozwoju” (Agenda for Development) z 1997 r.,
podpisanym przez pochodzącego z Ghany ówczesnego sekretarza generalnego
Kofiego Annana, czytamy, że „demokracja, przestrzeganie wszystkich praw
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18 The Challenge to the South. The Report of the South Commission, Oxford University
Press, Oxford 1992, s. II, V, 289–295.

19 Ibidem, s. 10.
20 Ibidem, s. 11–14.
21 J.K. Nyerere, Foreword, [w:] Y.K. Museveni, What is Africa’s Problem? Speeches and

Writings on Africa by Yoweri Kaguta Museveni, Kampala 1992, s. 9–10.
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człowieka i podstawowych wolności […] także są kluczowym elementem ko-
niecznych podstaw dla osiągnięcia nakierowanego na kwestie społeczne i ludzi
zrównoważonego rozwoju”22.

A zatem wysoki rozwój powinno się dziś definiować zarówno w odwołaniu
do społeczno-gospodarczej jakości życia, określanej choćby przez wskaźnik
HDI, jak i społeczno-politycznej, mierzonej na przykład przez wskaźnik wol-
ności autorstwa organizacji „Freedom House”.

W raporcie przygotowanym przez UNDP w 2006 r. oceniono jakość życia
mierzoną wskaźnikiem rozwoju społecznego w 51 krajach Afryki. W stosunku
nie do wszystkich z nich można pokusić się o uchwycenie ogólnego trendu
zmian w wartości HDI (dotyczy to tylko 7 krajów23), a także nie wobec wszyst-
kich można taką tendencję konstruować w perspektywie czasowej sięgającej aż
1975 r., czyli pokolenie wstecz24. Niemniej ogólny kierunek zmiany można
uchwycić w stosunku do 44 krajów Czarnego Kontynentu i okazuje się, że po-
równując początek i koniec (2004 r.) opublikowanego przez UNDP ciągu war-
tości HDI, w wypadku aż 37 krajów wartość ta wzrosła. Tylko w sześciu była
ona niższa. Dotyczyło to Demokratycznej Republiki Konga (dawniej Zair), Su-
azi, Zambii, Zimbabwe (wartości HDI podane od 1975 r.), Tanzanii (od 1990 r.)
i Namibii (od 1995 r.). W Republice Południowej Afryki wartości HDI (poda-
ne od 1975 r.) były takie same, co akurat – biorąc pod uwagę wcześniejsze wy-
niki i nadzieje wiązane z tym państwem – jest szczególnie niepokojące. Pogar-
szanie jakości życia w DRK, Zambii i Zimbabwe trwało od 1985 r., podczas gdy
w Suazi i Tanzanii od początku lat 90., a w Namibii i RPA od połowy tej deka-
dy. W Botswanie i Kenii (w obu wypadkach wartości HDI w 2004 r. były mniej-
sze niż w 1980 r.) – mimo wciąż większej wartości HDI niż w 1975 r. – stałą ten-
dencję spadkową można dostrzec od początku lat 90. XX w. Z kolei w Lesotho
(wartość HDI mniejsza niż w 1980 r.) i Togo (wartość HDI mniejsza niż w 1990 r.)
można ją zaobserwować od połowy ostatniej dekady XX w., a w wypadku Wy-
brzeża Kości Słoniowej i Republiki Środkowoafrykańskiej (w obu krajach war-
tości HDI mniejsze niż w 1980 r.) – od połowy lat 80. Co więcej, o ile w 1975 r.
najgorszy kraj afrykański pod względem wartości wskaźnika HDI (Mali) opisy-
wał wynik 0,232, o tyle w 2004 r. zajmujący analogiczną pozycję Niger osiągnął
wartość 0,311. Z kolei o ile najlepszą w 1975 r. Republikę Południowej Afryki
opisywał wskaźnik 0,653, o tyle piastujące funkcję lidera jakości życia w Afryce
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22 K. Annan, Agenda for Development, http://www.un.org/Docs/SG/ag_index.htm [pobrano
10.2006].

23 Angola, Gabon, Gwinea, Libia, Seszele, Sierra Leone, Wyspy św. Tomasza i Książęca.
24 Raport UNDP podaje wartości HDI od 1975 r. dla 33 państw afrykańskich, od 1980 r. dla

3, od 1990 r. dla 2 i od 1995 r. dla 3. Nie we wszystkich wypadkach zachowana jest ciągłość da-
nych.
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w 2004 r. Seszele – wskaźnik 0,84225. W sumie możemy zatem nie tylko ogól-
nie powiedzieć, że Afryka jako całość doświadczyła postępu, ale także bardziej
precyzyjnie, że obecnie ludziom generalnie żyje się lepiej w większości państw
Czarnego Lądu niż żyło się pokoleniu ich rodziców. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że w pierwszej pięćdziesiątce rankingu UNDP opublikowanego w 2006 r.
jest tylko jedno państwo afrykańskie (Seszele), w pierwszej setce – cztery kraje
afrykańskie (dodatkowo Mauritius, Libia i Tunezja), a w ostatniej pięćdziesiąt-
ce aż 38 (ostatnie 22 miejsca zajmują tylko kraje afrykańskie). Co więcej, zanie-
pokojenie budzi fakt, że regres w jakości życia dotyka zwłaszcza Afrykę Połu-
dniową, gdzie, jak nierzadko wierzono, wielorasowa, demokratyczna RPA mia-
ła wywierać stymulujący wpływ na procesy rozwoju. Niemniej jednak wydaje
się, mimo dystansu, który pozostał do przebycia, oraz barier i niebezpie-
czeństw piętrzących się na drodze do dobrobytu, że Afryka zmierza we właści-
wym kierunku.

Podobne wnioski o generalnej poprawie sytuacji w Afryce nasuwa analiza
przestrzegania tam praw politycznych i swobód obywatelskich. W 1988 r. (do-
kładnie między listopadem 1987 a listopadem 1988 r.), a zatem zanim jeszcze
w świecie rozpoczęły się zmiany ustrojowe wywołane załamaniem się potęgi
ZSRR, organizacja „Freedom House” oceniając przestrzeganie praw politycz-
nych i swobód obywatelskich w 50 krajach Afryki, za wolne pod tym względem
uznała 2 państwa (Botswana, Mauritius), za częściowo wolne 14, a za pozba-
wione wolności aż 34. W 2005 r. wolnych było już jednak 11 państw (Benin,
Botswana, Ghana, Lesotho, Mali, Mauritius, Namibia, RPA, Senegal, Wyspy
św. Tomasza i Książęca, Wyspy Zielonego Przylądka), częściowo wolnych 23,
a zniewolonych wewnętrznie już tylko 18 (Algieria, Angola, Czad, DRK, Egipt,
Erytrea, Gwinea, Gwinea Równikowa, Kamerun, Libia, Rwanda, Somalia, Su-
dan, Suazi, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo, Tunezja, Zimbabwe). W ciągu te-
go okresu sytuacja uległa pogorszeniu tylko w 5 krajach afrykańskich (Egipt,
Sudan, Suazi, Tunezja, Zimbabwe – przesunęły się one ze średniej do najniż-
szej kategorii), podczas gdy w 21 pozostała bez zmian, a w 24 zmieniła się na
lepsze, w tym 8 z nich dołączyło do najwyższej kategorii26. Czy zatem w świe-
tle zacytowanych danych można wątpić, że kiedyś, w odległej przyszłości nor-
dyzacja Afryki jednak nastąpi?

Nie mniej ważną kwestią pozostaje czas: czy zawsze będziemy mówić o za-
mknięciu luki rozwojowej w „czasie przyszłym niedokonanym”, czy też kiedyś
użyjemy wreszcie „czasu przeszłego dokonanego”? Całkowite lub tylko daleko
idące zatarcie różnic w sposób zupełnie oczywisty wymaga czasu i to raczej
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25 Human Development Report 2006.
26 http://www.freedomhouse.org [pobrano 11.2006].
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bardzo długiego. Naturalne czy też wspomagane zlikwidowanie dysproporcji
rozwojowych w skali globalnej pozostaje więc raczej odległą przyszłością i co-
dzienny ogląd świata nie pozwala sądzić, by było inaczej. Za tą hipotezą prze-
mawia także obserwacja, że głośne ścieżki „na skróty” w procesach rozwoju,
jak socjalizm/komunizm czy Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny (mimo
popartych doświadczeniem nadziei, jakie rodziły na przykład rozwój środko-
woazjatyckich obszarów ZSRR czy w pewnym sensie niezasłużony sukces fi-
nansowy krajów OPEC), doprowadziły w ostatecznym rozrachunku na bez-
droża albo nawet już od samego początku były jedynie iluzją lub kosztowną
utopią27. Również polityka wspomagania rozwoju globalnego Południa prowa-
dzona przez kraje bogate (uważana przez niektórych za warunek konieczny do
przynajmniej zmniejszenia luki rozwojowej) z różnych względów póki co oka-
zuje się nieefektywna28. Co więcej, ponad dwa stulecia trwania industrializacji
zmieniły naturę wysokiego rozwoju, przenosząc akcent na jakość życia. Obe-
cnie zasypanie przepaści rozwojowej w żadnym razie nie sprowadza się do fak-
tu dokonania uprzemysłowienia, tym bardziej w stylu XIX-wiecznym, a zatem
jest trudniejsze i jeszcze bardziej czasochłonne niż niegdyś (to sugestywnie wy-
jaśnia obserwowane przynajmniej w niektórych przypadkach narastanie luki
rozwojowej). Perspektywy „bardzo długiego marszu”, a nawet sytuacji obiek-
tywnej niemożności nordyzacji świata nie można oczywiście traktować jako
usprawiedliwienia i zwolnienia z obowiązku świadczenia pomocy na rzecz spo-
łeczeństw pogrążonych w biedzie i niedorozwoju. Taka pomoc to po prostu
zglobalizowane zobowiązanie etyczne obowiązujące w każdym społeczeństwie,
w każdej wspólnocie, nierozerwalnie związane z nakazem troski o każdego
człowieka, z powinnością poszanowania godności każdej jednostki ludzkiej –
„dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim”29.

Niemniej może być i tak, że jednak nie da się zlikwidować globalnej nierów-
ności, bo ona po prostu jest stałą cechą rzeczywistości. Być może jest tak, że
oczekiwanie na zatarcie luki rozwojowej w konsekwencji długofalowego rozwo-
ju ludzkości jest jedynie jeszcze jednym pobożnym życzeniem i dającym nieu-
zasadnioną nadzieję złudzeniem. Jak pisał Dahrendorf, „tam, gdzie jest społe-
czeństwo, tam jest i nierówność”30. Skoro więc istnieje społeczność międzyna-
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27 Zob.: K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2006,
s. 257–260; K. Marzęda, Międzynarodowe problemy społeczne, [w:] Międzynarodowe stosunki
polityczne, red. M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 505.

28 Zob.: A. Lubowski, Z kąta do konta, „Polityka” z 16 grudnia 2006, dodatek Niezbędnik In-
teligenta, s. 13.

29 Pismo Święte, Ga 6, 10.
30 R. Dahrendorf, Granice nierówności. Cztery refleksje o społeczeństwie, „Rzeczpospolita”

z 4–5 czerwca 2005, s. 5.
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rodowa, to po prostu musi też istnieć globalna nierówność31. Alastair Greig,
David Hulme i Mark Turner nie tylko wskazują, że zaostrzanie się nierówno-
ści stanowi jedną z cech charakterystycznych współczesności, ale też przyzna-
ją rację Ericowi Hobsbawmowi, że nierówność szans będzie jednym z kluczo-
wych czynników określających przyszłość ludzkości32. Być może będzie więc
tak, że w długim okresie bariery ostatecznie okażą się jednak mocniejsze niż
czynniki zmian lub też czas oczekiwania na zmianę okaże się tak długi, że
przez to unieważni samą zmianę. Summa summarum nordyzacja Afryki oka-
że się niemożliwa.

Automatycznie zatem musi się pojawić inne pytanie, postawione zresztą
przez Dahrendorfa po stwierdzeniu faktu nierozerwalności nierówności i spo-
łeczeństwa: w jakiej sytuacji nierówność jest możliwa do zaakceptowania, bo
generalnie, jak chce przywołany autor, jest (musi być) ona do zaakceptowa-
nia33. Wymienia on trzy warunki, które, jak się wydaje, można odnieść także do
rzeczywistości międzynarodowej, ergo do globalnej luki rozwojowej.

Według Dahrendorfa „pierwszy i prawdopodobnie najważniejszy” warunek
jest następujący: „nierówność jest do zaakceptowania, jeśli istnieje możliwość
przemieszczania się między różnymi warstwami, jakie tworzą się w społeczeń-
stwie […] otwartość stanowi jeden z warunków akceptacji nierówności”34. Ta-
ki opis na płaszczyźnie globalnej można skojarzyć z możliwościami migrowa-
nia w skali planetarnej, tym bardziej w świetle innej sugestywnej w kontekście
międzynarodowym uwagi Dahrendorfa: „historia odnotowała przy tym cieka-
we zjawisko: wszystkie grupy społeczne (a więc i narody – M.W.S.), którym się
powiodło, wykazywały tendencję do zamykania się, do ustanawiania wokół sie-
bie granic, do podnoszenia mostów, po których udało się przejść ich człon-
kom”35. Niemniej, jak się wydaje, w wymiarze międzynarodowym chodzi nie
tylko o możliwość swobodnego przekraczania granic między państwami, ale
także, co jasno wynika z cytowanego tekstu, o jej połączenie z szansami na re-
alną poprawę jakości życia. Sama migracja, co nad wyraz dokładnie pokazują
przykłady zachodnioeuropejskie, prowadzi tylko do budowy „społeczeństw
równoległych” importujących wiele negatywnych zjawisk z krajów swego po-
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31 „[…] panująca powszechnie na naszej planecie zasada nierówności. Korzyści płynące
z postępu dzielone są krańcowo nierówno. Powszechny rozwój świata generuje równocześnie
powszechnie występujące nierówności. […] Słowem: powszechnie panująca nierówność, a więc
i niesprawiedliwość, stanowią endogenną cechę struktury współczesnego świata”. R. Kapuściń-
ski, Cywilizacje – szansa dialogu, „Znak”, Kraków [b.r.w.], s. 171.

32 A. Greig, D. Hulme, M. Turner, Challenging Global Inequality, Palgrave Macmillan, New
York 2007, s. 5, 9.

33 R. Dahrendorf, Granice…, op. cit., s. 5.
34 Ibidem, s. 5.
35 Ibidem.
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chodzenia i do reprodukcji globalnej nierówności w mikroskali ze wszystkimi
tego konsekwencjami.

Drugi warunek według Dahrendorfa jest następujący: „nierówność jest do
przyjęcia dopóty, dopóki nikt nie może odmówić innym pełnego uczestnictwa
w procesach społecznych. Innymi słowy: istnienie osób, których status czy po-
zycja społeczna jest na tyle wyjątkowa, że mogą oni uniemożliwić innym ucze-
stniczenie w procesach ekonomicznych, politycznych i w ogóle w życiu społecz-
nym – narusza akceptowalny zakres nierówności”36. I podobnie to stwierdze-
nie można, jak się wydaje, przenieść z powodzeniem na grunt międzynarodo-
wy i odnieść do państw i instytucji, które w opinii pewnej części społeczności
międzynarodowej konserwują status quo, egoistycznie realizują swe narodowe,
korporacyjne itp. Interesy, nie licząc się z innymi, a już zwłaszcza ze słabszymi
uczestnikami stosunków międzynarodowych. Ten warunek łatwo wpisuje się
w dyskusje o pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, o polityce ad-
ministracji George’a W. Busha, o statusie międzynarodowych instytucji finan-
sowych czy korporacji transnarodowych. Możliwość partycypowania „nasze-
go” państwa, narodu, regionu itd. w „globalnym zarządzaniu” z pewnością
sprzyja akceptacji otaczającego świata, nawet jeśli jest on bardzo ułomny i nie-
sprawiedliwy.

Wreszcie trzeci warunek: „nierówność jest do przyjęcia dopóty, dopóki nikt
nie jest całkowicie wykluczony z uczestnictwa w społeczeństwie, dopóki nikt nie
jest zepchnięty poniżej pewnego wspólnego poziomu, na jakim powinni znaj-
dować się wszyscy obywatele”37. A zatem i ten warunek ma swój odpowiednik
w rzeczywistości międzynarodowej i w jego perspektywie można odczytywać na
przykład sens pierwszego celu milenijnego (walka ze skrajną nędzą, a nie z nę-
dzą w ogóle) czy uwagi Jeffrey’a Sachsa odnośnie do wysiłku pomocowego
krajów bogatych: „celem jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, nie zaś każ-
dego rodzaju ubóstwa ani tym bardziej zrównanie dochodów na świecie czy zli-
kwidowanie luki między bogatymi i biednymi”38. Globalna nierówność będzie
zatem łatwiejsza do akceptacji, jeżeli ulegną likwidacji krzykliwe przykłady asy-
metrii w jakości życia.

Jeśli więc nawet pękniecie Północ – Południe nie jest możliwe do przezwy-
ciężenia na drodze długofalowego rozwoju (choć akurat Sachs uważa, że „to
w końcu może nastąpić”)39, przynajmniej w rozsądnym horyzoncie czasowym,
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36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 J.D. Sachs, Co Ameryka może zrobić dla biednych, „Gazeta Wyborcza” z 29 kwietnia–

1 maja 2006, s. 17. Por. J.D. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2006.

39 J.D. Sachs, Co Ameryka…, op. cit., s. 17.
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to co najmniej możliwość przekraczania granic i otwartość społeczeństw przyj-
mujących, demokratyzacja i ostatecznie demokratyczność społeczności mię-
dzynarodowej oraz „spłaszczenie” globalnej dychotomii, na przykład wskutek
skutecznej pomocy rozwojowej niwelującej zwłaszcza szczególnie dramatyczne
kontrasty, mogą łagodzić skutki Wielkiego Pęknięcia, pomagać godzić się z fak-
tem nieprzezwyciężalności luki rozwojowej, sprzyjać stabilizacji sytuacji we-
wnętrznej w wielu krajach i na arenie światowej. Jak pisał Dahrendorf, „istnie-
jące na świecie nierówności ekonomiczne – a w konsekwencji także polityczne
i społeczne – przekroczyły już zatem poziom, który uznałem za możliwy do za-
akceptowania”40. Niemniej, nad czym można ubolewać, ale co równocześnie
jest w pełni zrozumiałe, dwa pierwsze warunki wydają się nie cieszyć powszech-
ną akceptacją we współczesnym świecie (a zwłaszcza na globalnej Północy) i,
co więcej, zmiana tej sytuacji, nie mówiąc już o przekształceniu rzeczywistości
międzynarodowej, wydaje się równie odległa jak „zasypanie” globalnej luki roz-
wojowej.

Summary

The nordized Africa. Utopia or real future?

The criteria of high development were changing. However nowadays the
best idea is to perceive the high development in the perspective of quality of life,
for example measured by Human Development Index, and human rights, for
example examined by non-governmental organization Freedom House. If we
consider trends in quality of life and in practice of human rights in Africa, we
see that generally the situation is improving. However it does not mean that
one day in the rather far future Africa will join the global North. Of course it
can happen but perhaps the development gap is the firm element of the inter-
national reality. So we should consider conditions that will allow us to accept
the Southern status of Africa. We can point at least three of them: the openness
of borders and host societies, democratization and at last democratic 
construction of the international society, and flattened global development gap.
To tell the truth rather only the last of them is not a controversial issue.
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40 R. Dahrendorf, Granice…, op. cit., s. 5. Wielkością pęknięcia między bogatymi i biednymi
zaniepokojeni są też inni autorzy, np. R. Piasecki, Ewolucja…, op. cit., s. 18.
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Co z globalną wioską? Afryka wobec 
wyzwań teleinformatycznych

W ciągu ostatnich stu lat formy komunikacji uległy gwałtownym zmianom.
Wpłynęło na to zarówno pojawienie się nowoczesnych wynalazków, tj. telefo-
nu, radia, telewizji, komputera oraz Internetu, jak i ich udoskonalanie1. Jak po-
daje Neil Postman, obecnie słowa „komputer” używamy bez dodatkowych wy-
jaśnień, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu oznaczało ono maszynę do pisania wy-
konującą pewne mechaniczne obliczenia. Współcześnie dynamika zmian prze-
jawia się w wykorzystywaniu środków technicznych do komunikowania się jed-
nostek niebędących ze sobą w bezpośrednim kontakcie; rzutuje to na sposoby
poznawania świata oraz funkcjonowania w nim. Jednostka poprzez transgra-
niczne środki komunikacji została włączona w globalny obieg informacji, sta-
jąc się zarówno twórcą, jak i odbiorcą globalnych treści i to nie tak jak kiedyś
na poziomie mikro, tj. w obrębie własnej grupy, ale na poziomach wyższych. To
powoduje zwiększenie zakresu jej działania, np. za pomocą mediów może ona
„podróżować”, nie wychodząc z domu2.

Konsekwencją wpływu przemian spowodowanych przez informacje i środki
komunikacji (Information and Communications Technology – ICT) na życie
społeczno-kulturowe jest powstanie paradygmatu informacyjno-technicznego
porządkującego technologiczną transformację w jej interakcjach z gospodarką
oraz społeczeństwem3. Manuel Castells podaje cechy tego nowego paradyg-
matu, a m.in.: „wszechobecność wpływu nowych technologii, technologie dzia-
łają na informację”. Któż bowiem może wyobrazić sobie nowoczesne społe-
czeństwo oparte na wiedzy bez technologii. Gospodarka, kultura, a przede

1 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Muza, Warszawa 1995, s. 134. 
2 L.H. Lapham, Wprowadzenie do wydania MIT Press. Wieczna teraźniejszość, [w:]

M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, WNT, Warszawa 2004, s. 20.
3 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 79;

zob.: A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja, WAiP, Warszawa 2006.
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wszystkim działania jednostki w codziennym życiu ukazują pola ich zastoso-
wania.

Współczesny świat jawi się jako sieć globalnej komunikacji. Dzieje się to na
różnych poziomach – w obrębie własnej grupy, jak również poza nią. Jednostka
jest informowana przez mass media4 o procesach, które – wydaje się – nie do-
tyczą jej bezpośrednio lub dotyczą tylko w ograniczonym zakresie. Jednak od-
działywanie i skutki globalnej komunikacji wpływają na zmianę procesów spo-
łecznych, co jest przedmiotem zainteresowania badaczy różnych dziedzin. Jed-
nym z nich jest kanadyjski filozof i teoretyk komunikacji Marshall McLuhan. 

Punktem wyjścia tego szkicu jest refleksja nad mcluhanowską wizją świata
jako „globalnej wioski”5. Koncepcja ta powstała w czasie, gdy środki komuni-
kacji masowej przekraczając bariery czasoprzestrzenne, umożliwiły komunika-
cję międzyludzką w skali globalnej i kosmicznej. McLuhan nie jest pierwszym
ani jednym autorem6, który zwrócił na to uwagę, ale jemu przypisuje się autor-
stwo tego terminu. Dziś warto się zastanowić, czy i w jakim sensie wizja ta jest
przydatna w opisie współczesnego świata, a zwłaszcza Afryki: czy kontynent
ten jest częścią „globalnej wioski”, czy też jest wykluczony bądź zmarginalizo-
wany? 

W dyskursie politycznym, medialnym słyszy się głosy na temat globalnej
wioski. Wydaje się, że jeszcze częściej spotyka się to stwierdzenie w języku po-
tocznym. Koncepcja sformułowana przez McLuhana nie traci popularności,
a wręcz przeciwnie – zyskuje nowych zwolenników w zglobalizowanym świecie.
Mimo iż autor nie doczekał rozwoju globalnej sieci, to właśnie – jak piszą ba-
dacze – Internet słał się metaforą globalnej wioski. (Nie)ograniczone możliwo-
ści komunikacji, działalność gospodarki wolnorynkowej, transformacja idei,
współpraca międzynarodowa itp. – wszystkie te procesy realizują się w świecie
zredukowanym pod względem możliwości komunikowania się do wioski. No-
woczesna komunikacja powoduje dynamiczne zmiany, wprowadza innowacje
nie tylko w samych narzędziach teleinformatycznych, ale przede wszystkim
w sposobie myślenia i działania. Rozwój komunikacji jest silnie powiązany
z procesami globalizacji, które nie byłyby możliwe na taką skalę bez nowocze-
snych środków łączności. 
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4 Media to dla McLuhana „wszystko to, co zawiera w sobie treści kulturowe i może być tak »od-
czytywane«; stanowią »przedłużenie człowieka«, zatem przedłużenie naszych zmysłów”. D. McQu-
ail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 139.

5 M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy, Routledge & Kegan Paul, London 1962, s. 31.
6 Na znaczenie „wioski elektronicznej” jako przewagi komunikacji nad transportem zwracał

również uwagę A. Toffler w swojej książce Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997, s. 309–319. Jego
zdaniem należy pracować w swoich domach, które zaopatrzone są w narzędzia teleinformatycz-
ne. Pozwoli to minimalizować koszty (czas, transport, ochrona środowiska). 
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Trzymając się wizji globalnej wioski, trzeba odnieść się do kilku czynników
mających wpływ na ludzkie życie – indywidualne i zbiorowe. Wydaje się, że do
podstawowych czynników należą m.in. edukacja oraz gospodarka, w szczegól-
ności produkcja i konsumpcja energii elektrycznej. Nieuwzględnienie tych kom-
ponentów zdecydowanie utrudnia analizę; można nawet zaryzykować stwier-
dzenie, że pomijając je, nie sposób analizować procesów teleinformatycznych.
Wskazane czynniki oczywiście nie wyczerpują szans i ograniczeń7 wpływają-
cych istotnie na zastosowanie technologii.

Energii elektrycznej potrzebuje większość urządzeń teleinformatycznych.
Jeśli sprzęt nie jest odpowiednio zasilany, możemy go traktować wyłącznie ja-
ko ozdobę domu. Można wykorzystywać narzędzia wbrew ich głównym prze-
znaczeniom, ale to dowodziłoby braku logiki. Oczywiście, mogą się pojawić
głosy krytyczne, że jest to stwierdzenie niedorzeczne. Przecież na całym świecie
można korzystać z urządzeń teleinformatycznych. Jednak czy rzeczywiście tak
jest? Wydaje się, że te opinie opierają się w większości na pojedynczych przy-
padkach i tworzonych na tej podstawie uogólnieniach. W związku z tym są one
niewystarczające jako wyjaśnienie. Błędna opinia, jakoby urządzenia, o których
mowa, mają zapewnione właściwe zasilanie na całym kontynencie Afryki, wy-
nika z trzech fałszywych przesłanek: po pierwsze – niezbędna energia może nie
być dostępna stale, lecz czasowo; po drugie – urządzenia są wyposażone
w akumulatory i w momencie braku stałego zasilania korzystają ze zmagazy-
nowanej energii (np. telefon komórkowy, satelitarny, laptop); po trzecie – są
urządzenia, które produkują energię elektryczną lub konwertują surowce (ropa,
benzyna) na energię elektryczną. Jednak takie urządzenia nie są w stanie za-
spokoić potrzeb potencjalnych użytkowników. Wynika to nie tyle z braku su-
rowców potrzebnych do wytworzenia energii elektrycznej, ile z ilości konsumo-
wanej energii elektrycznej na osobę. Jeśli posłużyć się tylko całkowitą ilością
wyprodukowanych podstawowych źródeł energii w skali globalnej w roku
20048, to rozkład prezentował się następująco: Azja – 39%, Europa – 22%,
Ameryka Północna – 22%, Afryka – 8%, Ameryka Południowa – 6% i Ocenia –
3%. Jednak wyniki dotyczące produkcji nie przekładają się na pobór energii per
capita w Afryce. 

Posłużymy się danymi dotyczącymi poziomu zużycia energii elektrycznej w kra-
jach afrykańskich w porównaniu z innymi mieszkańcami globu. Otóż średnia 
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7 Należy uwzględnić przede wszystkim potrzeby nutrytywne. Badania międzynarodowe
(ONZ, FAO, Bank Światowy) wskazują na wysoki stopień ubóstwa w Afryce; mając niezaspoko-
jone podstawowe potrzeby, człowiek nie jest w stanie myśleć o sposobach współczesnej komuni-
kacji pośredniej.

8 Energy Statistics Yearbook United Nations 2004, United Nations, Department of Econo-
mic and Social Affairs, New York 2004, s. 3.
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konsumpcja energii na osobę wynosi 2456 kWh9 w krajach wysoko rozwiniętych,
np. w Szwecji 15403 kWh, USA 13078 kWh, Wielkiej Brytanii 6209 kWh, Hiszpa-
nii 5701 kWh, Polsce 3418 kWh, a w krajach rozwijających się, np. w Kamerunie
297 kWh, Demokratycznej Republice Konga 93 kWh, Etiopii 33 kWh, Kenii
140 kwh. Najwięcej energii zużywane jest m.in. w Algierii 812 kWh, Egipcie
1215 kWh czy w RPA 4885 kWh. Jak widać, w ogólnym rozrachunku globalne
uczestnictwo jest ograniczone. Pomimo posiadanych zasobów Afryka produkuje
na potrzeby swoich mieszkańców stosunkowo niewielką ilość energii elektrycznej.
Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że zdecydowana większość mieszkańców
Afryki żyje nie tyle w metaforycznej globalnej wiosce, ile po prostu w wiosce. 

Następnym czynnikiem wpływającym na możliwości techniczne jest eduka-
cja. Obecnie w wielu regionach dzieci niemające odpowiednich kompetencji
kulturowych (np. nie potrafią czytać czy pisać), biegle posługują się narzędzia-
mi teleinformatycznymi. Zdarza się tak, że dzielą się zdobytymi informacjami
z rodzicami. To właśnie młodsza generacja przekazuje starszym wiedzę o spo-
sobach i możliwościach wykorzystania narzędzi teleinformatycznych. Dziecko
wychowując się w środowisku rodzinnym, w domu, którym korzysta z nowych
technologii, nabiera nowych kompetencji kulturowych oraz – używając termi-
nologii francuskiego socjologa Pierra Bourdieu – swoistego habitusu10. Uła-
twia on uczenie się, przyswajanie nowych wiadomości oraz prowadzi do indy-
widualizacji nauczania11. Uczniowie z większą płynnością niż ich rodzice wy-
korzystują możliwości, jakie daje im Internet. 

Aktywna forma korzystania z systemów teleinformatycznych wzmacnia
dziedziny szczególnie ważne z punktu widzenia społecznego, stanowiące szan-
sę dla regionów, w których występuje niewystarczająca liczba wyspecjalizowa-
nej kadry, np. nauczycieli. E-learning, czyli nauczanie na odległość, dostarcza
takich możliwości – zmniejsza dystans edukacyjny oraz umożliwia podniesie-
nie kwalifikacji. E-nauczanie nie stanowi jednak wyłącznie kanału przekazywa-
nia wiedzy, ale jest także miejscem tworzenia i kumulowania zasobów eduka-
cyjnych, do których każdy może mieć dostęp. 

Margaret Mead dokonując typologii kultury w latach 40. ubiegłego wieku,
wyróżniła kulturę prefiguratywną, kofiguratywną i postfiguratywną12. Z punk-
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9 World Development Indicators 2006, World Bank, Washington 2006, s. 300.
10 Habitus – termin wykorzystywany w naukach społecznych. W ujęciu Bourdieu habitus to

system nie w pełni uświadamianego myślenia, działania, odruchów i nawyków, który jest przeka-
zywany w procesie socjalizacji na jej kolejnych etapach. Termin habitus pojawia się również u in-
nych autorów, choć ma on nieco inne znaczenie. Por. np. prace niemieckiego filozofa i socjolo-
ga Norberta Eliasa. 

11 J. Gajda, Media w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005, s. 138.
12 M. Mead, Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 96–133.
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tu widzenia naszych rozważań należy zwrócić uwagę na tę pierwszą. Jest to typ
kultury związany z szybkimi zmianami, w którym nie rodzice zajmują się enkul-
turacją, ale to właśnie dzieci uczą dorosłych. Różni się on więc zasadniczo od
klasycznie przyjętego procesu enkulturacji czy socjalizacji. Nowoczesne narzę-
dzia (komputer, oprogramowanie, telefon itd.) są tworzone w taki sposób, że-
by użytkownik intuicyjnie mógł z nich korzystać. 

Technologie teleinformatyczne mają wspomagać rozwój, w szczególności
w sferze wymiany informacji naukowej czy w różnych dziedzinach współpra-
cy międzynarodowej. Celem jest zmniejszanie dystansu między partnerami
i włączanie ich w globalny obieg. Dotyczy to wszystkich ośrodków akademic-
kich na całym świecie. Jednym z najchętniej wykorzystywanych narzędzi we
współpracy międzynarodowej na polu naukowym jest poczta mailowa. Cho-
ciaż z przeprowadzonych badań13 wynika, że korzystanie z poczty mailowej
jest pozytywnie skorelowane ze współpracą, to jednak nie oznacza, że produk-
tywność wynikająca z zastosowania Internetu przekłada się bezpośrednio na
liczbę publikacji.

Oferta edukacyjna nie jest w pełni adekwatna do potrzeb tych osób, które
w niedalekiej przyszłości znajdą się na globalnym rynku pracy. Zakłada się bo-
wiem, że dostępność podstawowych urządzeń, tj. telewizora, komputera czy In-
ternetu, jest na podobnym poziomie na całym świecie. Przyjrzyjmy się danym do-
tyczącym powszechnego posiadania odbiorników telewizyjnych. Wydaje się, że
jest to jeden ze wskaźników (z punktu widzenia etnocentrycznego) określających
adekwatność metafory globalnej wioski. W 1995 r. w Afryce było 41 odbiorników
TV na 1000 osób, analogicznie w następnych latach, tj. w 2000 r. – 59, a w 2003 r.
– 69. Dla porównania, średnia na świecie w 1995 r. to 229, w 2000 r. – 254,
a 2003 r. – 275 odbiorników na 1000 mieszkańców14. Większe różnice uzyskamy,
gdy odniesiemy dane z Afryki do Europy czy Ameryki Północnej.

Problem asymetrii jeszcze w wyższym stopniu dotyczy Internetu, stanowiąc
tło do ewentualnych wniosków. Badacze wskazują na nierówności w dostępie
do Internetu ze względu na cechy społeczno-demograficzne15, m.in. płeć, wiek,
wykształcenie, dochody czy miejsce zamieszkania. Kontynuując nasze rozwa-
żania, sięgnijmy do opracowania Pippa Norris16. W swoich analizach autorka

Co z globalną wioską? Afryka wobec wyzwań teleinformatycznych

13 R. Sooryamoorthy, W. Shrum, Does the Internet promote collaboration and productivity?
Evidence from the Scientific Community in South Africa, „Journal of Computer-Mediated
Communication” 2007, nr 12, http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue2/sooryamoorthy.html [po-
brano 15.10.2007].

14 Rocznik statystyki międzynarodowej 2006, GUS, Warszawa 2007, s. 61.
15 D. Batorski, Internet a nierówności społeczne, „Studia Socjologiczne” 2005, nr 2,

s. 114–115.
16 P. Norris, The Digital Divide, New York 2001, ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shorenste-

in. ksg/acrobat/digitalch1.pdf [pobrano 05.07.2007].
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ta wyróżniła trzy aspekty nierówności. Pierwszym są globalne nierówności
(global divide) w dostępie do Internetu pomiędzy uprzemysłowionymi a rozwi-
jającymi się społeczeństwami; drugim – social divide, przepaści między boga-
tymi a biednymi tej samej nacji. Trzecim – democratic divide, nierówności w za-
stosowaniu technologii w życiu publicznym17. Te trzy kategorie ograniczeń ko-
respondują bezpośrednio z sytuacją w RPA. Jak wcześniej wspomniano, jest to
kraj relatywnie wysoko rozwinięty pod względem technologicznym (w stosun-
ku do innych państw w Afryce), ale jednocześnie pełen kontrastów i nierówno-
ści w dostępie do Internetu. Mieszkańcy uprzywilejowani to przede wszystkim
wykształceni, zamożni mężczyźni. Kobiety oraz czarni Afrykanie są marginali-
zowani. 

Jeśli wolno wykorzystać terminologię Immanuela Wallersteina do analizy
w skali świata, to można przyjąć, że rdzeń (core) stanowią regiony charaktery-
zujące się wysokim współczynnikiem zastosowania technologii w dziedzinie te-
leinformatycznej, np. Europa Zachodnia, Ameryka Północna; półperyferia to
kraje, w których następuje widoczna zmiana, np. Europa Środkowa i Wscho-
dnia, a peryferia to regiony, w których obserwuje się niski poziom wykorzysta-
nia ICT, co dotyczy większości krajów w Afryce. W roku 2000 było na świecie
ok. 378 mln internautów18, z czego tylko 0,6% stanowili mieszkańcy Afryki. Ak-
tualniejszych danych dostarcza raport ONZ19. W 2003 r. liczba internautów na
świecie wynosiła 676 mln, co stanowiło 11,8% populacji. Użytkowników
w Afryce było wówczas nieco ponad 12 mln, czyli niespełna 2% wszystkich in-
ternautów. Jednak w porównaniu z rokiem 2002 ich liczba na Czarnym Lądzie
zwiększyła się o ponad 2 mln (roczny przyrost 21%). Wyniki te wskazują na dy-
namiczny wzrost liczby użytkowników Internetu w Afryce. Jednak dyspropor-
cje afrykańskie w stosunku do mieszkańców innych kontynentów zmieniły się
tylko nieznacznie. Pomimo dynamiki, z jaką rozwija się nowoczesna technolo-
gia w Afryce, powiększają się odległości (w dziedzinie innowacji) między kraja-
mi wysoko rozwiniętymi a rozwijającymi się. Dobitnie zaznacza opisane nie-
równości tzw. Efekt Mateusza, zgodnie z którym tym, którzy mają, będzie da-
ne, a tym, którzy nie mają, będzie zabrane.

Inną kwestię stanowi sam proces komunikacji w globalnej wiosce. Podmiot
może być odbiorcą, jak również nadawcą informacji. Tymczasem ogromna
większość mieszkańców Afryki, jako całość, pozostaje – wobec medialnej prze-
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17 P. Levinson, Digital McLuhan. A Guide to the Information Millennium, Routledge, Lon-
don–New York 1999, s. 70–74. 

18 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem,
Rebis, Poznań 2003, s. 290.

19 E-Commerce and Development Report 2004, UN, New York–Geneva 2004, s. 2, http://r0.
unctad.org/ecommerce/ecommerce_en/edr04_en.htm [pobrano 05.07.2007].
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wagi cywilizacji euroamerykańskiej – raczej tylko odbiorcą przekazywanych tre-
ści. Jest to więc zasadniczo jednokierunkowy przepływ treści, nie zaś dwu- i wie-
lokierunkowy proces komunikacyjny. O ile mieszkańcy krajów wysoko rozwinię-
tych mają dostęp do informacji o krajach Afryki i jej mieszkańcach za pośrednic-
twem narzędzi teleinformatycznych, o tyle po stronie ich potencjalnych użyt-
kowników i partnerów z Afryki pojawiają się problemy wynikające z cyfrowego
wykluczenia w obszarze społecznym, kulturowym, technologicznym i ekono-
micznym. Jednym ze zwolenników tezy o imperializmie kulturowym20 jest Her-
bert Schiller. Dowodził on, że globalny przemysł komunikacyjny jest podpo-
rządkowany firmom amerykańskim. Potwierdzeniem tej tezy może być przykład
Internetu będącego wynalazkiem amerykańskim. Mimo iż pierwotnie miał inne
przeznaczenie, to jednak relatywnie szybko został udostępniony do celów ko-
mercyjnych, tworząc sieć opartą na protokołach TCP/IP czy oprogramowanie
służące do korzystania z Internetu. Jednak oprócz wytworów materialnych
przyjmujemy siatkę pojęciową, terminologię dystrybuowaną nie z Afryki, lecz do
Afryki. Nie należy upatrywać w tym ukrytych zamiarów, prócz dążeń do opty-
malizacji zysków. Prowadzi to do hegemonii koncernów nieafrykańskich.

Konkludując, Marshall McLuhan jest ciągle popularnym autorem. W szcze-
gólności obecnie przeżywamy umiarkowany powrót21 do twórczości kanadyj-
skiego badacza. Ma on swoich zwolenników, choć jego porównania i metafory
stały się przedmiotem krytyki22. Poczynione przez mnie uproszczenia nie zmie-
niają faktu, że jego metafory oddziaływały na sposób myślenia o współcze-
snych globalnych środkach komunikacji. Świat porównywany jest do globalnej
wioski, w którym zachodzą procesy komunikacji. Wpływają na to dynamika In-
ternetu oraz informacje (news). Globalny świat charakteryzuje się przekrocze-
niem barier czasoprzestrzennych oraz związanych z dynamizmem i interaktyw-
nością. Użytkownik za pośrednictwem środków komunikacji czerpie wiedzę
o świecie i przekazuje innym informacje. Stanowi to jeden z istotnych czynni-
ków powodujących powstawanie „nowej jakości” globalnego społeczeństwa
XXI wieku. Nowa jakość nie polega tylko na unowocześnieniu narzędzia, lecz
na zastosowaniu go w procesach społecznych.

Figura stylistyczna „globalna wioska” koresponduje bezpośrednio z proce-
sami globalizacji rozumianymi jako zespół „procesów tworzących jeden wspól-
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20 Ch. Baker, Studia kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005,
s. 194.

21 T. Goban-Klas, Pochwała medioznawcza, czyli renesans McLuhana, „Studia Medioznaw-
cze” 2000, nr 1, s. 10. 

22 Zob.: K. Loska, Dziedzictwo McLuhana: między nowoczesnością a ponowoczesnością,
Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001; J. Miller, Spór z McLuhanem, PIW, Warszawa 1974, s. 140;
S.J. Baran, D.K. Davis, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2007, s. 350–351. 
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ny świat”23. Mimo iż świat jest jeden i wspólny, to metafora globalnej wioski
wydaje się nie uwzględniać zróżnicowań pod względem społecznym, kulturo-
wym i ekonomicznym. Świat staje się jednowymiarowy. Nieuprawomocnione
jest więc redukowanie świata do wioski nieuwzględniające różnych perspektyw.
Są bowiem państwa uprzywilejowane oraz takie, które w globalnej wiosce zaj-
mują zmarginalizowaną pozycję lub są z niej wykluczone. Marginalizacja jest
jednym z efektów końcowych stanowiących sumę poszczególnych komponen-
tów, w tym m.in. braku zasobów ekonomicznych i społecznych, jakimi dyspo-
nuje region. 

W Afryce nie ma państw niewykorzystujących nowoczesnej technologii.
W związku z tym jest istotne, żeby nie marginalizować poszczególnych regio-
nów i określonych grup społecznych. W prawie każdym państwie znajdują się
grupy uprzywilejowane wyznaczające ramy funkcjonowania w globalnej wio-
sce. Dotyczy to zarówno grupy własnej – Afrykanów, jak i grupy obcej – obco-
krajowców. W tych ostatnich upatruje się oddolne włączanie w globalne proce-
sy. Międzynarodowe prywatne korporacje inwestujące w Afryce wdrażają know
how oraz niezbędną technologię potrzebną do funkcjonowania, stawiają na
nieodzowną infrastrukturę i edukację poprzez szkolenia czy wdrażanie pracow-
ników w ich obowiązki. Nie zmieni to strukturalnych problemów w tej dziedzi-
nie, ale może stanowić istotny punkt w przemianach społeczno-technologicz-
nych Czarnego Lądu. Rozwój narzędzi teleinformatycznych stwarza obiektyw-
ne szanse włączenia mieszkańców kontynentu afrykańskiego w globalny obieg
informacji, co wydaje się szczególnie pilne w dziedzinie edukacji i gospodarki.
Globalna wioska może stanowić metaforę nowoczesnego społeczeństwa opar-
tego na wiedzy. Nie jest to proces szybki i prosty, lecz wydaje się nieunikniony.
Wizja globalnej wioski jest ciągle atrakcyjna przy założeniu wielu ograniczeń
i uproszczeń wynikających z braku możliwości empirycznej weryfikacji24, z uni-
fikacji25, przy równoczesnej tendencji do rozwarstwienia świata. 
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23 M. Kempny, Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, red. W. Kwaśniewicz i in., Ofi-
cyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 241.

24 S.J. Baran, D.K. Davis, op. cit., s. 352.
25 L. Słupek, Globalna wioska, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Univer-

sitas, Kraków 2006, s. 36.
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Summary

What about the global village? Africa facing telecommunication
challenges

The starting point of this paper is a reflection on the vision of the world as
a Marshal McLuhan ‘global village’. The concept of a global village is created
when the means of the mass communication overcome time and space barriers,
enabling communication on a global scale. It is worth considering if this 
concept is useful and accurate tool to describe and explain the modern world
generally and Africa in particular. Is Africa a part of the global village, is it 
completely excluded, or is it a marginalised back-alley? The idea of the ‘global
village’ promulgated by McLuhan seems to not include technical inequalities
(a so-called digital divide) within the global whole. In the global village 
a subject may be both a receiver and a sender of information. However, the vast
majority of Africans are only information receivers, their channels dominated
by Euro-American data. There is no communication process, simply information
transmission. Citizens of the developed countries have access to information
about Africa and Africans through information and communication technologies,
while African users experience problems resulting from digital exclusion in 
social, cultural, technological, economical areas. In this article the issues of use
of the Internet, television and other mass media have been raised. Despite the
inequalities and communication barriers, there are some optimistic outcomes
in the development of global communication. Development of information and
communication technologies gives genuine opportunities for including 
Africans into the world of information circulation. This is crucial, especially for
their educational and economic development. 

Co z globalną wioską? Afryka wobec wyzwań teleinformatycznych
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Rozwój telemedycyny w Afryce

Co to jest telemedycyna i jakie korzyści z jej zastosowania 
mogą odnieść państwa afrykańskie?

Podczas gdy systemy opieki medycznej na całym świecie (także w krajach
wysoko rozwiniętych) stają się coraz mniej wydolne ze względu na wydłużenie
życia ludności, podwyższenie kosztów leczenia, także m.in. w wyniku zastoso-
wania nowoczesnych metod oraz powrotu „starych” chorób i rozprzestrzenia-
nia „nowych”, Światowa Organizacja Zdrowia namawia rządy krajów świata
do zapewnienia wszystkim swoim mieszkańcom dostępu do wykwalifikowanej
opieki zdrowotnej w ramach strategii „Health for All” (Zdrowie dla Wszyst-
kich). 

W krajach biednych, a takie w większości znajdują się w Afryce (35 z 50 naj-
biedniejszych krajów świata), potrzeby w zakresie opieki medycznej są naj-
większe. Tylko część mieszkańców kontynentu, czasem stosunkowo niewielka,
ma dostęp do jakiejkolwiek opieki medycznej. Służba zdrowia jest silnie nie-
doinwestowana, dlatego w szpitalach oraz przychodniach lekarskich brakuje
wszystkiego: od wykwalifikowanego personelu po jednorazowe strzykawki i rę-
kawiczki, nie wspominając o lekach. W tej sytuacji niewielu ekspertów w zakre-
sie pomocy rozwojowej sugeruje krajom afrykańskim wprowadzanie telemedy-
cyny jako sposobu wyrównywania szans w dostępie do opieki medycznej. Do-
minują głosy, że najbiedniejszemu z kontynentów nie potrzeba nowoczesnych
technologii, ale podstawowego wyposażenia medycznego: leków, jednorazo-
wego sprzętu, łóżek szpitalnych oraz felczerów (wobec braku lekarzy). Jednak
nie tylko w państwach bogatych będących dawcami pomocy międzynarodo-
wej, ale i w krajach najbiedniejszych pojawiają się inicjatywy wprowadzające
coraz śmielej rozwiązania telemedyczne do często ledwie istniejącej opieki
medycznej. Wbrew głosom pesymistów z roku na rok takich inicjatyw jest co-
raz więcej. 
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Ocena rozwoju telemedycyny w Afryce do końca 2006 roku

Ze względu na ograniczoną objętość tekstu, służąca owej ocenie analiza
projektów telemedycznych w wybranych państwach afrykańskich nie będzie
rozbudowana i poparta szczegółami technicznymi.

Podstawową trudność może sprawiać rozumienie terminu „telemedycyna”,
wiele bowiem jest jej definicji. Najprostsza z nich stwierdza, iż do zastosowa-
nia telemedycyny dochodzi wówczas, gdy lekarz i pacjent znajdują się w odda-
lonych od siebie miejscach. A to jest jeden z kluczowych problemów niewydol-
nej służby zdrowia. Wykwalifikowany personel znajduje się w dużych miastach,
bywa że tylko w stolicy, tymczasem w interiorze ludzie się rodzą, chorują
i umierają, nie mogąc liczyć na pomoc medyczną. W tej sytuacji porada leka-
rza czy położnej, mimo że na odległość, mogłaby uratować niejedno życie. Po-
krewnym wyrażeniem do telemedycyny jest telezdrowie (telehealth), który to
termin oznacza świadczenie na odległość usług w zakresie zdrowia publiczne-
go osobom, które niekoniecznie są chore, ale życzą sobie pozostawać w do-
brym zdrowiu przez długie lata. Z kolei terminem obejmującym łącznie teleme-
dycynę i telezdrowie jest telematyka zdrowia (health telematics’), czyli transfer
informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w celu osiągnięcia lub
podtrzymywania zdrowia. 

Telemedycyna jest metodą dostarczania informacji medycznej; nie jest ani
nową technologią, ani nową gałęzią medycyny. Wykorzystanie telekomunikacji
w celu ochrony zdrowia ma bardzo długą historię. Zastosowano ją około
1926 r. do kontroli wybuchów epidemii. W latach 30. XX w. pięć głównych sta-
cji bezprzewodowych zlokalizowanych w Genewie, Malabarze, Sajgonie, Sin-
gapurze i Antananarywie transmitowało co tydzień „Biuletyn Zdrowia” (bazu-
jący na informacjach pochodzących z 56 centrów analiz sytuacji zdrowotnej
i 147 raportów) do wielu miejsc na świecie. Informowano o przypadkach za-
chorowania i zgonów w wyniku ospy, cholery, trądu, a także o kwarantannach
w różnych portach świata, przekazywano informacje dla pielgrzymów, poda-
wano liczbę złapanych na statkach szczurów. 

Specjalności telemedycznych może być prawie tak samo wiele jak specjali-
zacji w medycynie, np. teleradiologia, telepatologia, teledermatologia, telekar-
diologia, teleonkologia, telepsychiatria, telechirurgia, telemedycyna przypad-
ków nagłych, a także teleedukacja, czyli nauczanie medycyny na odległość.
W przypadku krajów afrykańskich najczęściej są wykorzystywane teleradiolo-
gia, telepatologia i teledermatologia.

Telemedycynę stosuje się w Afryce wówczas, gdy nie ma innej możliwości,
tzn. nie istnieje inny rodzaj usług medycznych na danym terenie, lub wtedy, gdy
jest lepszym rozwiązaniem niż korzystanie wyłącznie z porady jednego miej-
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scowego lekarza, często niespecjalisty, a bywa że tylko osoby przeszkolonej, np.
felczera, kobiety „do porodów” itp. w W żadnym kraju telemedycyna nie po-
winna jednak zastępować tradycyjnych bezpośrednich kontaktów pacjentów
z lekarzami. Jest tylko uzupełnieniem istniejących lub wręcz nieistniejących (jak
np. Somalii) narodowych systemów opieki medycznej.

Korzyści z zastosowania telemedycyny w Afryce są następujące:
• możliwość świadczenia usług medycznych na obszarach odległych, nie-

dostępnych komunikacyjnie, pozbawionych lekarzy i położnych; 
• dostęp do usług niemożliwych do realizacji bez telemedycyny;
• konsultacje specjalistyczne w miejscach, do których nie docierają specja-

liści;
• docieranie poprzez Internet do środowisk lekarzy „peryferyjnych”;
• uniknięcie transportu chorego do ośrodka medycznego i nieponoszenie

z tego powodu ryzyka zdrowotnego oraz ograniczenie wydatków na
transport;

• zmniejszenie czasu od wystąpienia objawów do interwencji terapeutycz-
nej, np. przy zawale serca, udarze mózgu;

• poprawa przygotowania zawodowego lekarzy;
• zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej;
• zachęcenie turystów do podróży w głąb krajów afrykańskich.

Wśród barier w zastosowaniu telemedycyny w Afryce wymienia się:
• niezaspokojone podstawowe potrzeby ludności, w tym w zakresie wyży-

wienia, bezpieczeństwa, edukacji;
• brak wykwalifikowanej kadry;
• brak infrastruktury medycznej;
• niedorozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

W państwach afrykańskich z uwagi na liczne bariery nie wszystkie możliwo-
ści telemedycyny są obecnie wykorzystywane. Najczęściej (bo już prawie wszę-
dzie) są wprowadzane najprostsze rozwiązania, takie jak poczta komputerowa
dla personelu medycznego i konsultacje typu pre-recorded. 

Ze względu na czas komunikowania się możemy wyróżnić dwa typy teleme-
dycyny: pre-recorded i real-time.

Telemedycyna oparta na wcześniejszym zapisie informacji dotyczących pa-
cjenta (pre-recorded) polega na wysyłaniu zapytań i (lub) obrazów w skompre-
sowanej formie do konsultanta-lekarza, np. radiologa. Konsultant ogląda te
obrazy w dogodnym dla siebie czasie i wysyła zwrotnie do nadawcy ich opis.
W tym przypadku wykorzystywany jest najczęściej Internet. Forma ta jest bar-
dzo dogodna, gdyż nie wymaga jednoczesnego kontaktu lekarza prowadzące-

Rozwój telemedycyny w Afryce



324

go, lekarza specjalisty i pacjenta. Ten typ rozwiązań telemedycznych jest pożą-
dany przede wszystkim w krajach z niedorozwiniętą służbą zdrowia. 

Telemedycyna czasu rzeczywistego (real-time) to np. wideokonferencje,
w której biorą udział lekarz prowadzący, pacjent i w razie konieczności konsul-
tanci. Ułatwienia w tym przypadku są liczne: wynik jest natychmiastowy, lekarz
specjalista może prosić o dodatkowe informacje, jak również pojawiają się ko-
rzyści edukacyjne dla lekarza prowadzącego. Do transmisji danych wykorzy-
stuje się najczęściej system ISDN (Internet nie zapewnia odpowiedniej jakości
obrazu), który wprawdzie zapewnia wysoką jakość przekazu, jednak jego ko-
szty inwestycyjne i eksploatacyjne są wysokie. Nie ma zatem wątpliwości, że ta-
kie rozwiązania telemedyczne nieprędko zostaną zastosowane w krajach naj-
biedniejszych, ale bogatsze kraje Afryki już mają za sobą pierwsze próby w tym
zakresie. Należą do nich Botswana, Egipt, Kenia, Seszele, Mauritius, Maroko,
Tunezja, RPA i Uganda.

Należy zauważyć, iż do lat 80. XX w. telemedycyna rozwijała się, wykorzy-
stując jedynie łączność telefoniczną i radiową. Obecnie terminu tego używa się,
myśląc głównie o łączności poprzez sieci komputerowe, w tym przez Internet.
Z definicji telemedycyny nie wynika jednak, iż w celu świadczenia usług me-
dycznych są potrzebne komputer i sieć komputerowa. Doświadczenia ostatnich
lat ponownie wskazują na telefon, ale już nie stacjonarny, lecz komórkowy jako
drogę transferu informacji (głosowej i wizualnej).

Aspekt techniczny zastosowania telemedycyny 

Tańsze w eksploatacji środki techniczne wykorzystywane w telemedycynie to
PSTN (standardowa telefonia), ISDN (128 kbit/s), telefon komórkowy, xDSL
(sieć kablowa), naziemne łącze mikrofalowe, linie dzierżawione. Kosztowne,
chociaż bardzo wydajne to: ISDN(<2 Mbit/s), łączność satelitarna oraz
ATM1. Informacje najczęściej są odbierane przy wykorzystaniu ekranów PC al-
bo TV.

Żaden ze znanych obecnie środków technicznych nie jest idealny dla rozwo-
ju afrykańskiej telemedycyny. PSTN jest tanią, powszechnie dostępną, jednak
powolną i ograniczoną do przesyłania prostych danych linią telekomunikacyj-
ną. ISDN zapewnia wysoką jakość transmisji, ale jest słabo dostępny, a na-
ziemne łącza mikrofalowe mogą być stosowane tylko na krótkich dystansach.
Technologia sieciowa przyszłości – ATM – w Afryce praktycznie nie występuje.
Dużo lepsze prognozy rokuje wykorzystanie coraz powszechniejszych i jako-
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ściowo lepszych telefonów komórkowych. W najbogatszych krajach kontynen-
tu obok GSM wprowadzane są standardy drugiej (GPRS) i trzeciej (UMTS)
generacji telefonii komórkowej, pozwalające przesyłać 100 Kb/s i więcej oraz
obsługiwać wideokonferencje (trzecia generacja).

Od 2005 r. dzięki opasującemu Afrykę światłowodowi i satelitom telekomu-
nikacyjnym obejmującym swym zasięgiem cały Trzeci Świat, w telekomunikacji
przy niedostatku linii przewodowych nadspodziewanie szybko rozwija się sieć
połączeń bezprzewodowych. O ile komunikacja z wykorzystaniem kabli na-
ziemnych w krajach rozwijających się średnio rocznie kosztuje 1,5 tys. USD,
o tyle nowy system telefonii bezprzewodowej ok. 500 USD2. Mimo trudności
stosowanie technologii komunikacyjnych wzrosło w ostatnich latach gwałtow-
nie, zwłaszcza na zurbanizowanych obszarach kontynentu. Internet jest do-
stępny w każdym większym mieście Afryki. Do niedawna był wykorzystywany
przez niewielką tylko grupę specjalistów ze środowisk naukowych, a obecnie
jest coraz powszechniejszy. Jednak cena, jaką trzeba zapłacić za połączenia in-
ternetowe, jest wciąż zbyt wysoka, aby krąg subskrybentów mógł się znacznie
rozszerzyć. Miesięczny koszt ok. 20-godzinnego połączenia poprzez modem
w Afryce wynosi średnio 68 USD, a subskrypcja ISP (głównie poczty kompu-
terowej) od 10 do 100 USD. Ze względu na wysokie ceny lokalnych usług ISP
wielu użytkowników korzystających z poczty elektronicznej użytkuje darmowe
konta (głównie amerykańskie) Hotmail, Yahoo czy Excite. W niektórych kra-
jach zaproponowano już specjalną niższą taryfę dla telefonicznych połączeń
z Internetem. Taką strategię wprowadziły już: Benin, Burkina Faso, Czad, Etio-
pia, Gabon, Malawi, Mali, Mauritius, Mauretania, Maroko, Namibia, Niger,
RPA, Senegal, Seszele, Togo, Tunezja i Zimbabwe3. Mimo że na świecie
ok. 16% ogółu ludności korzysta z Internetu, to w Afryce tylko 2,5%, podczas
gdy w Azji ok. 10%, a na Bliskim Wschodzie ponad 9,5% (w Europie – 36%,
a w Ameryce Północnej – blisko 69%)4. 

Wykorzystanie komputerów w codziennej praktyce lekarskiej ograniczają
także czynniki związane ze środowiskiem przyrodniczym: wilgotność powie-
trza, wysoka temperatura i burze z wyładowaniami atmosferycznymi (główny
„zabójca” modemów). Na obszarach wiejskich jakość połączeń jest znacznie
niższa, a nieprzewidywalne spadki napięcia elektrycznego lub czasowy brak
prądu utrudniają pracę komputerów lub je niszczą. 
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3 Szerzej zob.: M. Jensen,. The African Internet. A Status Report, SANGONeT, Johannes-
burg 2002. 

4 InternetWorldStats, 2005, http://www.internetworldstats.co [pobrano 02.2006].
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Dlaczego rozwój telemedycyny w Afryce jest możliwy?

Zdaniem Victora M.A. Mbarika, zwolennika telemedycyny, autora wielu wy-
danych w ostatnich latach publikacji na ten temat, wprowadzenie rozwiązań te-
lemedycznych w krajach afrykańskich jest możliwe (albo nawet konieczne),
gdyż5:

1) telemedycyna sprawdziła się w krajach wysoko rozwiniętych;
2) w krajach słabo rozwiniętych opieka zdrowotna pochłania wielką część

narodowych budżetów;
3) dostęp do Internetu jest coraz powszechniejszy – w połowie lat 90. tylko

12 krajów miało  dostęp, a obecnie wszystkie (chociażby w stolicy); 
4) niektóre globalne sieci satelitarne (HealthNet, Inmarsat, Intelsat) są już

teraz  wykorzystywane w telemedycynie afrykańskiej;
5) kraje afrykańskie (większość) są członkami globalnych satelitarnych

organizacji (np. RASCOM) i mają stacje naziemne, które można wyko-
rzystać do rozwinięcia projektów telemedycznych;

6) e-mail jest tanim i dobrym rozwiązaniem w krajach rozwijających się;
oprogramowanie do obsługi poczty elektronicznej jest proste, informacje
zaś nie muszą być przekazywane  w czasie realnym;

7) powstające telecentra komunikacji stacjonarnej i mobilnej mogą być bez
trudu  wykorzystywane do połączeń telemedycznych z obszarami wiejski-
mi.

Projekty telemedyczne w Afryce

Najstarszą inicjatywą telemedyczną dla Afryki jest projekt HealthNet bo-
stońskiej grupy SatelLife wykorzystującej od lat 80. XX w. komputerowe połą-
czenia, z zastosowaniem linii telekomunikacyjnych, łączący lekarzy z całego
świata, w tym z 20 krajów afrykańskich. HelthNet korzysta z łączy satelitarnych
nisko orbitującej satelity (LEO) i lokalnych sieci telefonicznych. Realizacja pro-
jektu pozwala na kontakty e-mailowe w Afryce Subsaharyjskiej. Poczta kompu-
terowa jest uznawana za najbardziej efektywne narzędzie pracy, które zaspoka-
ja w 75% potrzeby w zakresie kontaktu z innymi środowiskami medycznymi6.

Najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane projekty telemedyczne są rozwija-
ne w Republice Południowej Afryki, gdzie istniejące zaplecze naukowo-tech-
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5 V.M.A. Mbarika, C. Okoli, T.A. Byrd, P. Datta, The Neglected Continent of IS Research.
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6 C. Majtenyi, F. Fleet, Wiring Africa: the World Bank and AT&T are combining forces to
run fibre-optic cable around the whole of Africa, „New Internationalist Magazine” 1996, nr 286. 
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niczne i infrastrukturalne w większych miastach kraju pozwoliło skuteczniej
wprowadzać takie rozwiązania do opieki zdrowotnej. Istotne znaczenie ma tak-
że polityka społeczna państwa sprzyjająca działaniom pozwalającym na szyb-
sze zniwelowanie przepaści między świetnie rozwiniętymi centrami a biednymi
peryferiami. Jednym z nowszych i bardziej „medialnych” jest projekt teleme-
dyczny wprowadzany przez firmę z Johannesburga „ICT Works”. Został on
przygotowany w 2004 r. przez Medical Research Council (MRC) we współpra-
cy z Uniwersytetem Stellenbosch i dzięki wsparciu finansowemu fundacji „In-
novation Fund”. Wprowadzać go w życie ma w stu procentach należąca do ko-
biet i zarządzana przez nie firma „ICT Works”. Projekt zakłada wprowadzenie
systemów wideokonsultacji do ponad 4 tys. prywatnych i państwowych cen-
trów medycznych. Urządzenie z zainstalowanym systemem działa w czasie rze-
czywistym (real-time medicine), ale także przechowuje informacje, np. obrazy,
które mają być wysłane do lekarza specjalisty. Do połączenia nie potrzeba sta-
łych łączy, wystarczy bowiem karta telefoniczna 3G. Przeszkolenie pielęgniarki
do obsługi urządzenia zajmuje ok. 15 minut (według dyrektora MRC).

Firma „ICT Works” rozpoczęła pracę wprawdzie już w 2000 r., ale realiza-
cja projektu ruszyła „pełną parą” w 2004 r. i od tego czasu średnio rocznie in-
stalowanych jest ok. 40 systemów telemedycznych na odległych wiejskich ob-
szarach. Nie jest to na razie wiele. Takie tempo realizacji projektu sprawi, że
osiągnięcie jego celu będzie możliwe za około 100 lat.

W większości biedniejszych państw Afryki bez pomocy zagranicznej trudno
myśleć o projektach telemedycznych – głównie ze względu na brak funduszy
i kadry naukowej. Tym krajom na pomoc wychodzą inicjatywy państw wysoko
rozwiniętych. Pierwsze spotkanie Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 23
lipca 2006 r. w Brukseli i rozpoczęło program Telemedicine Task Force for
Sub-Saharan Africa,,  którego modus operandi sformułowano w 2007 r.

Tymczasem w naukowych czasopismach medycznych na świecie w latach
2002–2006 ukazało się 18 artykułów odnoszących się do telemedycyny w Afry-
ce (wg bazy danych MEDLINE), w tym tylko jeden zawierający teoretyczne
rozważania. Pozostałe opisywały działające już projekty telemedyczne (tab. 1).
Na ich podstawie można przypuszczać, że rokiem przełomowym był 2002,
gdyż najwięcej artykułów opublikowano na ten temat w latach 2003 i 2004.

Rozwój telemedycyny w Afryce
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TTaabbeellaa  11..  PPrroojjeekkttyy  tteelleemmeeddyycczznnee  ww AAffrryyccee  ooppiissaannee  ww nnaauukkoowwyycchh  cczzaassooppii--
ssmmaacchh  mmeeddyycczznnyycchh  ww llaattaacchh  22000022––22000066

RRookk KKrraajj//pprroojjeekktt AAuuttoorrzzyy
ppuubblliikkaaccjjii
2006 Nigeria – medycyna na wsi Ikhu-Omorgbe N.A., Ayo C.K., 

Ehikioya S.A.
2006 RPA – choroby serca Molefi M., Fortuin J., Wynchank S.
2006 Gambia, Ghana, Malezja, RPA, Kennedy C., Bosman R., Fariza N., 

Tanzania – choroby oczu Ackuaku E., Ntim-Amponsah C., 
Murdoch I.

2005 Afryka – artykuł teoretyczny Kirigia J.M., Seddoh A., Gatwiri D.,
Muthuri L.H., Seddoh J.

2005 Kamerun – medycyna na wsi Scott R.E., Ndumbe P., Wooton R.
2005 Etiopia – telepatologia Schneider J.
2004 Kongo – medycyna na wsi Malacarne M., Lesma A., Madera A., 

Malfatti E., Castelli A., Lucini D., 
Pizzinelli P.

2004 Kenia – medycyna na wsi Merrell R.C., Merriam N., Doarn C.
2004 RPA – choroby oczu, konsultacje Cook C., Murdoch I., Kennedy C., 

na odległość z Wielką Brytanią Taylor P., Johnson K., Godoumov R.
2004 RPA – system telemedyczny SANDF Bateman C.
2004 Burkina Faso – choroby skóry u Caumes E., Le BRIS V., Couzigou C.,

podróżujących do kraju Menard A., Janier M., Flahault A.
2003 Mali – medycyna na wsi Geissbuhler A., Ly O., Lovis C.,

L’Haire J-F.
2003 RPA – HIV/AIDS Anonymous
2003 RPA – medycyna na wsi Bateman C.
2003 Kenia – konsultacje chirurgiczne Lee S., Broderick T.J., Haynes J., 

na odległość z USA Bagwell C., Doarn C.R., Merrell R.C.
2003 RPA – konsultacje neurochirurgiczne Jithoo R., Govender P.V., Corr P., 

Nathoo N.
2003 Tanzania – choroby skóry, konsultacje Schmid-Grendelmeier P., Doe P., 

na odległość ze Szwajcarią Pakenham-Walsh N.
2002 RPA – narodowy system telemedyczny Culubo S.M., Wynchank S.

Źródło: Opracowanie własne.

Autorami publikacji byli nie tylko Europejczycy i Amerykanie, lecz także
Afrykanie. Wydaje się, że zwłaszcza w RPA stworzono silne lobby naukowo-
medyczne. W krajach najbiedniejszych systemy telemedyczne dotychczas były
wprowadzane przez ośrodki zagraniczne, zwykle próbnie. 

W Afryce najczęściej realizowano projekty ułatwiające dostęp do konsulta-
cji medycznych mieszkańcom oddalonych obszarów wiejskich, a także projek-
ty konsultacji na odległość ze specjalistami w zakresie chorób oczu i skóry. Nie-
kiedy lekarze afrykańscy (z RPA, Kenii, Tanzanii) konsultują się ze specjalista-
mi z odległej Europy czy Ameryki.
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Czasopisma medyczne zamieszczone w bazie danych MEDLINE nie wy-
czerpują listy źródeł informacji o realizowanych projektach w zakresie e-zdro-
wia, zwłaszcza gdy w danym ośrodku telemedycznym praktyka dominuje nad
badaniami naukowymi. Liczne wzmianki można także znaleźć na forach inter-
netowych. Nie są tu jednak rozważane, gdyż łatwo mogłyby być osądzone jako
niewiarygodne, zwłaszcza w odniesieniu do „niewiarygodnego” dla niektórych
badaczy zajmujących się Afryką pomysłu zastosowania telemedycyny (będącej
nowością także w Europie) w krajach słabo rozwiniętych.

Podsumowanie

Wydaje się, że telemedycyna stała się faktem w co najmniej kilku krajach
afrykańskich. Część z tych projektów przyniosła korzyść na tyle istotną, że in-
ne kraje do tej pory niezaangażowane poszukują zagranicznej pomocy (w tym
również wewnątrzafrykańskiej, np. od RPA), aby zainicjować podobne rozwią-
zania u siebie. W warunkach afrykańskich (chociaż nie wyłącznie) najłatwiej
jest zapewnić dostęp do poczty elektronicznej dla środowisk medycznych,
a w dalszej kolejności udostępnić przesyłanie danych tekstowych i obrazów
w celach diagnostycznych (telekonsultacje w pre-recorded medicine). Organi-
zacja wideokonferencji (real-time medicine) jest na pewno sprawą odległej
przyszłości. Jednak dotychczasowe doświadczenia są raczej optymistyczne.

Summary

Development of telemedicine in Africa

In poor countries, of which majority are in Africa (35 of the 50 poorest 
countries of world) the range of medical care needs is the greatest. Only a small
proportion of population have access to any medical care, which is underinvested.
In this situation some experts suggest introducing telemedicine into African 
countries as way of leveling inequality in access to medical care. Most opinions
are that Africa does not need modern technologies, but basic medical 
equipment. However not only in rich states (donors of international aid), but
also in the poorest states telemedical solutions appear more often. Some of
these projects brought so essential an advantage, that countries which until 
recently were not involved seek foreign aid (including intra-African aid, e.g.
from Republic of South Africa) to initiate similar solutions. In African 
conditions, the easiest first step is to use electronic mail for medical purposes,
and in the future to make available transmission of text and image data files for
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diagnostic purposes (pre - recorded version of medical teleconsultation). The
implementation of video conferencing (real - time medicine) is for majority of
African states a distant future. However, current experience is rather optimistic.

Izabella Łęcka
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