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Szanowni Państwo, 
ddajemy do rąk czytelników pierwszy z 
serii raportów Polskiego Centrum Studiów 

Afrykanistycznych (PCSA). Celem niniejszego 
opracowania jest zebranie i omówienie najważ-
niejszych wiadomości z Afryki z pierwszego 
kwartału 2011 roku. W Polsce nie funkcjonuje 
żadna instytucja ukierunkowana na dostarcza-
nie szerokiemu gronu osób zainteresowanych 
tematyką afrykanistyczną opracowań na temat 
bieżących procesów mających miejsce na kon-
tynencie. Ambicją PCSA jest wypełnienie tej 
luki w piśmiennictwie. Niniejsza publikacja sta-
nowi dopełnienie i poszerzenie cotygodniowych 
newsletterów Polskiego Centrum Studiów Afry-
kanistycznych – „Afryka - tydzień po tygodniu”, 
dostępnych na naszej stronie internetowej. Na 
początek przyszłego roku planujemy wydanie 
„Polskiego Rocznika Afrykanistycznego”, w któ-
rym zebrane zostaną analizy wydarzeń i proce-
sów mających miejsce w Afryce w roku 2011.  

Większość procesów, którym poświęcone zo-
stały teksty niniejszego raportu nie może być 
uznana za zakończone. Nie powstały też jesz-
cze opracowania naukowe im poświecone, dla-
tego upatrujemy szczególną wartość w poniż-
szej publikacji, której autorzy starali się wyjść 
poza przytoczenie doniesień prasowych i w 
wielu wypadkach obok prezentacji opinii na 
dany temat formułowali również quasi-prognozy 
dotyczące przyszłego rozwoju omawianych 
zagadnień. Prognozowanie w obszarze badaw-
czym stosunków międzynarodowych jest równie 
skuteczne co wróżenie przyszłości z fusów lub 
spoglądanie w szklane kule, jednakże ze 
względu na społeczną naturę relacji międzyna-
rodowych, głosy na temat przyszłości zawarte 
w raporcie zasługują na uwagę, gdyż są nie-
licznymi w naszym kraju stanowiskami wobec 
bieżących wydarzeń. Czas pokaże czy i w jakim 
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zakresie ich autorzy mieli rację. Polskie Cen-
trum Studiów Afrykanistycznych, poza popula-
ryzacją wiedzy o Afryce, chce być instytucją 
opiniotwórczą – miejscem w którym będzie się 
toczyć tak potrzebna (i nie mająca miejsca 
obecnie w naszym kraju) debata na temat przy-
szłości państw afrykańskich, zaangażowania 
Unii Europejskiej w mające tam miejsce proce-
sy, a przede wszystkim na temat możliwości 
zwiększania roli Polski w tym regionie świata. 
Raport PCSA jest opublikowany bezpośrednio 
przed objęciem przez Polskę prezydencji w UE 
- prezydencji która może upłynąć pod znakiem 
Afryki i konieczności sprostania wyzwaniom 
stawianym przez dynamicznie rozwijającą się 
sytuację nie tylko w rejonie Maghrebu ale i w 
wielu miejscach Afryki Subsaharyjskiej.         

Raport składa się z siedmiu rozdziałów i za-
mieszczonego na końcu kalendarium, które 
podsumowuje najważniejsze wydarzenia pierw-
szych trzech miesięcy 2011 roku. Cztery pierw-
s ze teksty traktują o s ytuac ji w Afryc e Północ-
nej, zaś trzy kolejne poświęcone są wydarze-
niom mającym miejsce w Afryce Subsaharyj-
skiej. W pierwszym rozdziale Tomasz Błoński 
przedstawia syntezę wydarzeń w Libii. Rozdział 
drugi autorstwa Francesco Minuzzi’ego prezen-
tuje stan relacji pomiędzy Libią a Włochami. W 
rozdziale trzecim Katarzyna Jędrzejczyk – Kuli-
niak odnosi się do roli jaką może odegrać na 
egipskiej scenie politycznej po obaleniu reżimu 
Hosni Mubaraka Egipskie Stowarzyszenie Braci 
Muzułmanów, zaś w kolejnej części raportu 
Karol Szulc omawia geopolityczną sytuację na 
Bliskim Wschodzie w kontekście relacji Egiptu i 
Izraela. Rozdział piąty napisany przez Dominika 
Kopińskiego poświecony został genezie i roz-
wojowi konfliktu na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
W kolejnej części John Liyab zaprezentował 
perspektywy rozwoju Ghany w kontekście roz-
poczętej eksploatacji ropy naftowej. Ostatni 
tekst autorstwa Konrada Czernichowskiego 
poświecony został referendum przesądzającym 
o powstaniu Sudanu Południowego. Raport 

zamyka kalendarium wydarzeń trzech 
pierwszych miesięcy 2011 roku, którego 
autorem jest Wojciech Tycholiz.  

Życzę udanej lektury! 

 

 
dr Andrzej Polus 

Prezes Polskiego Centrum  
Studiów Afrykanistycznych 



 
 
 
 

 

 

4     

 
 

Rozwój wydarzeń w Libii – od 

protestów do wojny domowej  

Tomasz Błoński 

 

by w pełni opisać bieżące wydarzenia w 
Libii, należy cofnąć się do 17 grudnia 2010 

r. Tego dnia, w tunezyjskim miasteczku Sidi 
Bouzid skandaliczne zachowanie policji i igno-
rancja lokalnych władz doprowadziły ulicznego 
sprzedawcę Muhammeda Buazizi do desperac-
kiego aktu samospalenia1. Wydarzenie to po-
ciągnęło za sobą falę protestów, które niecały 
miesiąc później, 14 stycznia 2011 roku, zmusiły 
do ustąpienia prezydenta Zine El Abdine Ben 
Ali’ego z urzędu. Po 23 latach u władzy, pod 
naciskiem wojska prezydent uciekł do Arabii 
Saudyjskiej 2 . Kolejnym elementem tego swo-
istego „domina protestów” w świecie arabskim, 
była rezygnacja Muhammada Hosniego Sayy-
ida Mubaraka, który w wyniku 18 dni nieprze-
rwanych protestów ustąpił ze stanowiska pre-
zydenta Egiptu po 30 latach urzędowania3

                                                
1 

. Pro-
testy i demonstracje trwały w tym czasie rów-
nocześnie w wielu krajach Afryki i Bliskiego 
Wschodu. Jednak niespodziewanie to Libia 
stała się kolejnym centrum ‘Arabskiego Po-
wstania’. Już 15 lutego 2011 r., a więc cztery 
dni po ustąpieniu Mubaraka, doszło do pierw-
szych protestów, na wschodzie kraju, w Ben-

http://articles.cnn.com/2011-03-
22/world/tunisia.bouazizi.arab.unrest_1_fruit-vendor-
sidi-bouzid-abedine-ben-ali?_s=PM:WORLD (strona 
odwiedzona: 29.04.2011). 
2 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12195025 
(strona odwiedzona: 01.05.2011). 
3 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
12433045 (strona odwiedzona: 01.05.2011). 

A 

 „Kaddafi zdecydował się na 

udzielenie wywiadu dla za-

chodnich mediów, w którym 

opowiedział o zdradzie za-

chodnich liderów, którzy 

chcą kolonizować Libię” 
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ghazi4 - mieście z tradycją wystąpień przeciwko 
reżimowi Kaddafiego. Demonstracje trwały 
przez kolejne dni, władze zareagowały w najle-
piej znany sobie sposób, czyli organizując 
aresztowania i represje. W odpowiedzi na dzia-
łania władz około 200 ludzi rozpoczęło demon-
strację przeciwko aresztowaniu Fathil Terbil - 
obrońcy praw człowieka5. Protest przeistoczył 
się w „Dzień Gniewu” w celu upamiętnienia 
wystąpień sprzed pięciu lat6. Punktem przeło-
mowym okazały się doniesienia prasowe i rela-
cje działaczy na rzecz ochrony praw człowieka, 
w których liczba zabitych szacowana była na 
200 osób. Departament Stanu USA, dyploma-
cje Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej wyraziły 
oburzenie na wieść o masakrze 7 . Pierwsze 
pęknięcia wewnątrz aparatu władzy przyszły 
szybko - już 21 lutego dyplomaci Libijscy przy 
ONZ stanęli po stronie demonstrantów wzywa-
jąc armię do obalenia pułkownika Muammara 
Kaddafiego. Stały przedstawiciel Libii przy ONZ 
potwierdził werbowanie przez reżim najemni-
ków z krajów afrykańskich8. Kaddafi zaczął do-
strzegać powagę sytuacji i pojawił się w pań-
stwowej telewizji, by zaprzeczyć doniesieniom, 
jakoby opuścił on Libię9. Syn Kaddafiego Seif 
Al-Islam w wystąpieniu telewizyjnym ostrzegł 
demonstrantów przed wojną domową10

                                                
4

. 24 lu-
tego zbrojne grupy przeciwne libijskim władzom 

http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2011/03/24/6
337732-libya-the-timeline- (strona odwiedzona: 
01.05.2011). 
5 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12477275 
(strona odwiedzona: 28.04.2011). 
6 http://www.huffingtonpost.com/2011/02/17/libya-
protests-antigovern_0_n_824826.html (strona 
odwiedzona: 30.04.2011). 
7 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12517327 
(strona odwiedzona: 30.04.2011). 
8 
http://www.nytimes.com/2011/02/22/world/africa/22n
ations.html (strona odwiedzona: 30.04.2011). 
9 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12533069 
(strona odwiedzona: 02.05.2011). 
10 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
12520586 (strona odwiedzona: 01.05.2011). 

przejęły kontrolę nad Misratą 11 . Rządy wielu 
państw rozpoczęły ewakuację swoich obywateli 
z ogarniętego już wojną domową kraju12. Nato-
miast światowe rynki opanowała panika będąca 
wynikiem rosnącej ceny ropy, będącej skutkiem 
ubocznym toczącego się konfliktu 13. Napięcie 
wewnątrz kraju rosło wraz z sukcesami rebe-
liantów. Po piątkowych modlitwach doszło do 
masowych protestów w samym Trypolisie. Woj-
ska rządowe otworzyły ogień do protestantów14. 
W reakcji na tak skrajne naruszenia praw czło-
wieka Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła 
sankcje na Kaddafiego i jego rodzinę 15. Unia 
Europejska także zastosowała podobne sank-
cje, rozszerzając je m.in. o embargo na broń16. 
Generalne Zgromadzenie ONZ w tajnym gło-
sowaniu zawiesiło członkostwo Libii w Radzie 
Praw Człowieka 17 , natomiast minister spraw 
zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague 
zadeklarował wprost, iż: „To najwyższy czas, by 
pułkownik Kaddafi ustąpił, jego odejście to naj-
większa nadzieja dla Libii”18

                                                
11 

. Sam Kaddafi zde-
cydował się na udzielenie wywiadu dla zachod-
nich mediów, w którym opowiedział o „zdradzie 
zachodnich liderów, którzy chcą kolonizować 
Libię”. Podkreślił także, iż „w kraju nie ma żad-
nych demonstracji, bo naród go kocha”, nato-
miast reszta to Al- Kaida i ludzie, którym poda-

http://www.reuters.com/article/2011/02/25/us-
libya-protests-misrata-idUSTRE71N8HD20110225 
(strona odwiedzona: 01.05.2011). 
12 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
12552374 (strona odwiedzona: 02.05.2011). 
13 http://www.bbc.co.uk/news/business-12567243 
(strona odwiedzona: 02.05.2011). 
14 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12576427 
(strona odwiedzona: 02.05.2011). 
15 
http://www.msnbc.msn.com/id/41785849/ns/world_n
ews-mideast/n_africa/ (strona odwiedzona: 
02.05.2011). 
16 http://uk.reuters.com/article/2011/02/28/us-eu-
libya-sanctions-idUKTRE71R3F220110228 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011). 
17 http://www.reuters.com/article/2011/03/01/us-
libya-un-rights-idUSTRE72070X20110301 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011). 
18 http://www.bbc.co.uk/news/uk-12590204 (strona 
odwiedzona: 01.05.2011). 
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no narkotyki19. Przeciwnicy reżimu umocnili się 
na tyle, że zaczęli tworzyć własną administrację 
państwową. 5 marca w ‘stolicy rebeliantów’- 
Benghazi, sformowana została Narodowa Rada 
Tymczasowa, która postawiła sobie za cel re-
prezentowanie wolnej Libii na arenie międzyna-
rodowej. Na jej czele stanął Mustafa Abd ad-
Dżalil, a premierem został Mahmud Dżibril 20 . 
Obaj są byłymi współpracownikami reżimu 
Kaddafiego, którzy popadli w niełaskę wodza. 
Francja jako pierwsza uznała nowe władze Libii 
reprezentowane przez Radę21. W reakcji na te 
działania już dzień później rząd Kaddafiego 
zawiesił stosunki z Francją 22 . Do działań dy-
plomatycznych włączyła się Liga Arabska; jako 
organizacja, na forum której Kaddafi i jego re-
żim raczej nie wzbudzali poważania i sympatii, 
Liga wezwała ONZ do przyjęcia rezolucji wpro-
wadzającej strefę zakazu lotów nad Libią23

Dynamika wydarzeń zmieniała się szybko. Po 
początkowych sukcesach i skrajnej euforii rebe-
lianci stopniowo zaczęli wycofywać się z za-
chodu kraju pod naciskiem oddziałów lojalnych 
Kaddafiemu. Te odzyskawszy wigor odbiły Za-
wiję, a 16 marca podeszły pod samo Benghazi. 
Seif Al- Islam, syn Kaddafiego, ogłosił osta-
teczne zwycięstwo nad rebeliantami w ciągu 48 
godzin

.  

24

                                                
19 

. Kaddafi w radiowym wystąpieniu 
oświadczył: „Nadchodzimy tej nocy... I znaj-
dziemy was w waszych szafach (...) Nie bę-

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
12607478 (strona odwiedzona: 01.05.2011). 
20 http://ntclibya.org/english/founding-statement-of-
the-interim-transitional-national-council/ (strona 
odwiedzona: 27.04.2011). 
21 
http://www.nytimes.com/2011/03/11/world/europe/11
france.html (strona odwiedzona: 02.05.2011). 
22 http://www.reuters.com/article/2011/03/11/libya-
france-relations-idUSLDE72A29T20110311 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011). 
23 http://www.reuters.com/article/2011/03/12/libya-
arabs-nofly-idUSLDE72B0HQ20110312 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011). 
24 http://www.reuters.com/article/2011/03/16/us-
libya-saif-idUSTRE72F2SP20110316 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011). 

dziemy mieli litości ani współczucia.”25.  W re-
akcji na te wydarzenia Rada Bezpieczeństwa 
ONZ natychmiast przyjęła rezolucję nr 1973 
nakazującą wprowadzenie strefy zakazów lotów 
nad Libią, przy 15 głosach za i 5 wstrzymują-
cych się, w tym Rosji, Chin i Niemiec26. Decyzja 
Niemiec podyktowana była niechęcią społe-
czeństwa niemieckiego do angażowania się w 
działania wojenne, w obliczu nadchodzących 
wyborów regionalnych. Wobec braku wstrzy-
mania działań wojennych  przez Kaddafiego, 
już 19 marca koalicja złożona głównie ze Sta-
nów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, 
rozpoczęła działania ofensywne w celu imple-
mentacji rezolucji ONZ. Prezydent Obama 
ogłosił publicznie początek działań zbrojnych w 
ramach operacji ‘Świt Odysei’. Pociski typu 
Tomahawk wystrzelone ze statków marynarki 
wojennej USA spadały na cele położone w oko-
licy Trypolisu i Misraty27. Siła militarna amery-
kańskiej floty, sprawiła, że władze libijskie za-
deklarowały zawieszenie broni już następnego 
dnia28. Jednak po dwóch kolejnych dniach Kad-
dafi ściągnął ludzi w celu obrony jego posiadło-
ści w formie ‘żywych tarcz’. Ogłosił także swą 
„gotowość do walki” i brak woli poddania się, 
nazywając jednocześnie naloty koalicji atakiem 
przeprowadzonym przez faszystów”29

                                                
25 

. 24 mar-
ca NATO w porozumieniu z koalicjantami 28 
państw biorących udział w utrzymywaniu ‘strefy 
zakazów lotów’ nad Libią, przejęło stopniowo 
dowództwo nad misją. Zaznaczono jednak, że 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
12607478 (strona odwiedzona: 02.05.2011). 
26 http://uk.reuters.com/article/2011/03/17/uk-libya-
idUKLDE71Q0MP20110317 , 
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.d
oc.htm (strona odwiedzona: 02.05.2011). 
27 http://articles.cnn.com/2011-03-
19/world/libya.us.missiles_1_military-action-libyan-
people-pentagon-official?_s=PM:WORLD  (strona 
odwiedzona: 02.05.2011). 
28 http://uk.reuters.com/article/2011/03/20/uk-libya-
ceasefire-idUKTRE72J3NM20110320 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011). 
29 
http://af.reuters.com/article/idAFLDE72L2KI2011032
2 (strona odwiedzona: 02.05.2011). 
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USA nadal będą wspierały działania lotnicze. 
Porozumienie było możliwie głównie dzięki ne-
gocjacjom prowadzonym przez Hillary Clinton 
pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Turcją. Do 
koalicji dołączyło także drugie państwo arabskie 
- Zjednoczone Emiraty Arabskie 30. Tego dnia 
francuski myśliwiec dokonał zestrzelenia libij-
skiego samolotu bojowego, który naruszył stre-
fę zakazu lotów 31 . Rebelianci, wsparci przez 
ataki z powietrza zdobyli Ażdabiję32. W ramach 
zaznaczenia swego udziału w koalicji przeciwko 
Kaddafiemu, Katar oficjalnie uznał władzę Na-
rodowej Rady Tymczasowej, jako pierwszy 
arabski kraj 33 . Koalicja w ramach budowania 
wspólnego frontu dyplomatycznego zorganizo-
wała spotkanie w Londynie. Rządy 40 państw 
podjęły decyzję i utworzyły grupę 20 państw 
koordynujących przygotowanie drogi dla nowej 
władzy w Libii po upadku reżimu Kaddafiego. 
Zawarto tam również porozumienia w kwestii 
przejęcia dowodzenia nad misją przez NATO34. 
30 marca Kaddafi ruszył z ofensywą artyleryj-
ską na wschód. W efekcie rebelianci opuścili 
miasta Ras Lanuf i Brege35

                                                
30 

.  Tego dnia reżim 
libijski dotyka także kolejny cios, tym razem 
wizerunkowy. Były szef wywiadu, obecny mini-
ster spraw zagranicznych Libii, Moussa Kous-
sa, ucieka do Londynu. Informacja o jego 
ucieczce pojawiła się w zestawieniu z pierw-
szymi doniesieniami o działalności CIA na tery-

http://www.huffingtonpost.com/2011/03/24/nato-
command-no-fly-libya-us-combat_n_840408.html 
(strona odwiedzona: 03.05.2011). 
31 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12850975 
(strona odwiedzona: 02.05.2011). 
32 http://www.huffingtonpost.com/2011/03/26/west-
targets-gaddafi-forces_n_840937.html (strona 
odwiedzona: 02.05.2011) 
33 http://www.reuters.com/article/2011/03/28/us-
libya-qatar-idUSTRE72R1J820110328 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011) 
34 http://www.reuters.com/article/2011/03/29/us-
libya-conference-idUSTRE72S0JD20110329 (strona 
odwiedzona: 02.05.2011) 
35 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12906562 
(strona odwiedzona: 03.05.2011) 

torium Libii 36 . Koordynacja bombardowań z 
działaniami rebeliantów stała się coraz trudniej-
sza. Głównym powodem był brak organizacji, a 
przede wszystkim nieudolność dowództwa po-
wstańców.  Na obrzeżach, położonej na zachód 
od Ażdabiji, Bregi ginie 10 rebeliantów w wyni-
ku omyłkowych bombardowań koalicji37. Rów-
nocześnie z działaniami wojennymi toczy się 
ofensywa dyplomatyczna przeciwko rządom 
pułkownika Kaddafiego. Pomimo iż USA nadal 
zwlekają z uznaniem nowych władz Libii, Wło-
chy stają się trzecim krajem, który uwierzytelnia 
władzę Narodowej Rady Tymczasowej38

Warto rozważyć motywacje najważniejszych 
członków koalicji. W początkowej fazie każdy z 
nich miał nawet własną nazwę dla samej ope-
racji. Prezydent Francji starał się wywrzeć me-
dialne wrażenie, iż to on stoi na czele koalicji i z 
jego inicjatywy podjęto działania. Nie tylko 
uznał, ale i przyjął u siebie przedstawicieli Na-
rodowej Rady Tymczasowej. Można domnie-
mywać, iż Nicolas Sarkozy walczył o poprawę 
pozycji swojej partii UMP w lokalnych wyborach 
odbywających się w marcu, a co ważniejsze o 
reelekcję w zaplanowanych na 2012 rok wybo-
rach prezydenckich.  

. Sytu-
acja dziś wydaje się jednak pozostawać w im-
pasie i scharakteryzować ją można stwierdze-
niem -  Kaddafi na wschodzie, rebelianci na 
zachodzie, koalicja NATO nad nimi. 

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron dołą-
czył do koalicji pomimo trudnej sytuacji budże-
towej. Niełatwo stwierdzić definitywnie, czy była 
to próba zaznaczenia pozycji Zjednoczonego 

                                                
36 http://www.csmonitor.com/World/Middle-
East/2011/0331/What-Qaddafi-loses-with-Moussa-
Koussa-s-defection (strona odwiedzona: 
03.05.2011) 
37http://www.huffingtonpost.com/2011/04/02/western
-air-strike-kills-rebels_n_843937.html (strona 
odwiedzona: 03.05.2011). 
38 http://www.csmonitor.com/World/Middle-
East/2011/0404/Italy-rejects-Qaddafi-recognizes-
Libyan-rebel-government (strona odwiedzona: 
03.05.2011) 
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Królestwa na arenie międzynarodowej po źle 
odebranych działaniach z okresu rządów Partii 
Pracy, czy tylko chęć odwrócenia uwagi własnej 
opinii publicznej od rosnących cięć w wydat-
kach rządu. Warto zaznaczyć, że jeszcze w 
czasie rządów Blaira, w 2003 roku, doszło do 
wznowienia kontaktów z Kaddafim, który zde-
cydował się zerwać z terroryzmem i wypłacić 
odszkodowania ofiarom zamachów. W 2004 
roku doszło do słynnego spotkania w nie mniej 
słynnym namiocie, a uścisk dłoni Blaira i Kad-
dafiego przypieczętowywał nie tylko zawiązanie 
nowych relacji, ale także kontrakty na wydoby-
cie ropy dla Shella na sumę 550 mln funtów39. 
Dodatkowo, w okresie rządów Browna zwolnio-
no autora zamachu na lot Pan Am 103, nad 
Lockerbie, w 1988 roku. Całość również z kon-
traktami w tle. Suma inwestycji brytyjskiego 
koncernu BP w Libii, wynosiła w tym czasie 1 
bln dolarów. Ponadto już od 2007 roku Brytyj-
czycy dostarczali Kaddafiemu pociski i systemy 
obrony przeciwlotniczej40; sytuacja zmieniła się 
dopiero w lutym 2011, kiedy w obliczu wyda-
rzeń w Libii, minister spraw zagranicznych rzą-
du Camerona - William Hague, anuluje brytyj-
skie licencje na sprzedaż broni Libii41

Zastanawiając się nad motywacjami najważ-
niejszego ogniwa koalicji, czyli Stanów Zjedno-
czonych, trzeba podkreślić rolę doradców pre-
zydenta Baracka Obamy. Wiele wskazuje na to, 
że zdecydował się on na interwencję w Libii pod 
wpływem sekretarz stanu Hillary Clinton, amba-
sador USA przy ONZ Susan Rice, i członkini 
Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów 
Zjednoczonych Samanthy Power. To one miały 
indagować prezydenta, by podjął działania ma-

. 

                                                
39http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/19/britai
n-alliance-libya-gaddafi-crackdown (strona 
odwiedzona: 03.05.2011). 
40http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/au
g/13/libya-gaddafi-lockerbie (strona odwiedzona: 
03.05.2011). 
41http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/19/britai
n-alliance-libya-gaddafi-crackdown (strona 
odwiedzona: 03.05.2011). 

jące na celu uniknięcie masowego mordu na 
mieszkańcach Benghazi. Warto zauważyć, 
że obecna w tej trójce Samantha Power, to 
zdobywczyni Nagrody Pulitzera, za książkę 
„A Problem from Hell: America and the Age 
of Genocide”, opisującą pasywność po-
przednich prezydentów USA względem 
zbrodni ludobójstwa. W wielu komentarzach 
zwrócono uwagę, że decyzja ta jest zwycię-
stwem wartości moralnych, nad realistyczną 
polityką zimnych kalkulacji. Warto przypo-
mnieć także słowa kapitana marynarki wo-
jennej Matta Pottingera: „Niewielu Amery-
kanów uświadamia sobie, że nasi liderzy 
bez doświadczenia wojskowego zdają się 
być większymi jastrzębiami, niż ci, którzy 
mają służbę w wojsku za sobą”42

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 http://www.thedailybeast.com/blogs-and-
stories/2011-03-20/libya-airstrikes-hillary-clinton-
and-the-women-who-called-for-war/ (strona 
odwiedzona: 03.05.2011). 
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Libyan crisis – what a problem for 

Italy? 

Francesco Minuzzi  

 

Introduction 

n the night of April 19th, 2011 a next 
round of 700 immigrants from Libya 

landed on the small Italian island of Lampe-
dusa, in the south of Sicily. This pattern has 
been repeating 3-4 times a week since the be-
ginning of the Libyan crisis, which turned into a 
civil war between the Qaddafi’s forces and the 
rebels.  

The number of refugees reaching the Italian 
coast has grown dramatically after the retalia-
tion by the government forces and the subse-
quent intervention of the UN Security Council, 
first on March 17th with the authorization to 
take “all necessary measures”43

The problem of immigration, recently caused by 
the escape of people from Libya but in the past 
years also from other countries of North Africa, 
seems difficult to handle by the Italian govern-
ment. 

 to protect the 
civilians in Libya, and afterwards, on the March 
20th,  with the military action that begun after 
the Paris’ Summit and the bombings of military 
targets in Libya. Consequently, this increased 
the distress for the inhabitants of Lampedusa. It 
also resulted in some tragedies of the sea (i.e. 
the boat sinking in the beginning of April which 
ended with the death of more than a hundred 
immigrants). 

                                                
43 UN SECURITY COUNCIL, res. 1973 (2011), 17 
March 2011. 
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An important yet relatively obscure issue in the 
context of the recent developments concerns 
economic relations between Italy and Libya. 
There have been a number of strategic agree-
ments signed between two governments over 
the past years. Many Italian firms have heavily 
invested in Libya; also Libyan companies and 
individuals, especially from the Qaddafi family 
circle, have made significant acquisitions in 
Italy. Above all, Libya matters for Italy as a key 
supplier of oil and gas.  

This short paper will analyze the Italian-Libyan 
economic relations and the politics of curbing 
the flux of immigrants from North Africa adopted 
by the Berlusconi government. It will also at-
tempt to formulate preliminary conclusions on 
the possible impact of the recent developments 
on the mutual relations with Italy. 

Italian-Libyan economic relations 

The history of Italian-Libyan relations goes back 
to the period in which the Northern African 
country was an Italian colony (1912-1943). Fol-
lowing that, especially when Qaddafi took the 
power in 1969 and expelled all the Italians from 
the country, the relations were abruptly inter-
rupted.  

However, in 2004, after the end of the embargo 
imposed on Libya (due to accusations of sup-
porting international terrorism and the airplane 
bombing in Lockerbie44

As noted in the introduction, the main objective 
for sustaining economic relations with Libya is 
oil and gas. This is understandable considering 

(1988) and Niger (1989) 
involving Pan Am (US) and Uta (France) air-
craft, respectively), Italy has been the European 
state with the closest relations with Libya. To-
day, Italy still remains one of the Libya’s top 
trading partners. 

                                                
44 Case concerning questions of  interpretation and 
application of  the 1971 Montreal Convention arising 
from the aerial incident at Lockerbie (Libya v. United 
Kingdom), (ICJ Reports, 1998). 

that Italy imports 35% of Libyan oil. Yet the 
supply of energy resources is not the only mo-
tive. Many Italian companies have been busy 
investing in different sectors of Libyan econ-
omy. This is equally true, yet to a lesser extent, 
for Libyan investments in Italy. 

Italian investments in Libya  

There are more than 100 Italian companies 
settled in Libya with links mainly to the oil sector 
(ENI), transport (IVECO) and infrastructure (Im-
pregilo, Bonatti, Garboli-Conicos, Maltauro, 
Ferretti Group). What is of particular importance 
for the Italian as well as Libyan economy, is the 
role of ENI45

In 2009 Finmeccanica, the Italian aerospace 
company, signed an agreement with Libya for 
the cooperation in the aerospace sector and 
other projects in North Africa and Middle East. 
The agreement involves the creation of joint 
ventures involving Finmeccanica and the Libya 
Africa Investment Portfolio. Finmeccanica also 
signed a €247 million contract for constructing 
Lybian railways

 (National Board of Hydrocarbons). 
ENI was established in Libya in 1959 and it was 
actually the very first foreign company pumping 
oil in this African state (with a production of 
244.000 oil barrels per day). ENI is not only 
important for furnishing gas (from 2004) and oil 
to Italy, but also for its political role. In 2008, 
ENI and NOC (the Libyan state oil company) 
signed an agreement to extend the mining 
rights of the Italian company until 2042 for oil 
production and until 2047 for gas exploration. In 
return, ENI signed a €150 million programme 
with NOC and the Qaddafi Development Foun-
dation, to restore the Libyan archaeological 
sites, environmental interventions and the for-
mation of Libyan engineers. 

46

                                                
45 Ente Nazionale Idrocarburi. 

. 

46  R.BARLAAM e V.CARLINI, Strade, aeroporti, 
calcio, armi e partecipazioni: ecco le rotte 



 
 
 
 

 

 

11     

The treaty of Friendship, Partnership and Co-
operation signed in 2008 between Italy and 
Libya opened the North-African country’s doors 
to Italian weapons (foregone in the art. 20 of the 
treaty). In 2008, Libya was the ninth biggest 
buyer of the Italian weapons. It is again Fin-
meccanica that plays the main role in the sec-
tor. 

Libyan investments in Italy  

The economic relations between the two coun-
tries are additionally strengthened by Libyan 
investments in Italy, with a particular role of the 
companies close to the Qaddafi’s family. 

In  Italy Libyan firms and institutions control 
7,2% of UniCredit Bank (with the participations 
of Libyan Investment Authority, Central Bank of 
Libya, and the Libyan Arab Foreign Bank). The 
Finance company Lafico holds 14,8% of shares 
in Retelit (the company controlled by Telecom 
Italia which works in the WiMax), 7,5% of the 
Juventus football team, and 21,7% of the Ol-
cese company. Tripoli through the sovereign 
fund Libyan Investment Authority also owns 
2,01% of the above mentioned Finmeccanica47

The Italian-Libyan economic cooperation 
reached a climax with the Treaty on Friendship, 
Partnership and Cooperation signed between 
Italy and Libya

. 

48

The second part of the Treaty in particular re-
fers to the commitment of Italy to invest US$ 5 
billion within the stretch of 20 years in basic 

 by Berlusconi and Qaddafi on 
the August 30th, 2008 and enforced on the 
March 2nd. 

                                                                            
economiche più battute tra Italia e Libia, in  www. 
Ilsole24ore.com, 21 February 2011. 
47  R.BARLAAM e V.CARLINI, Strade, aeroporti, 
calcio, armi e partecipazioni: ecco le rotte econo-
miche più battute tra Italia e Libia, in  www. Il-
sole24ore.com, 21 February 2011, op. cit. 
48 Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione 
tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria 
Araba Libica Popolare Socialista, Bendasi, 30 Au-
gust 2008, in www.camera.it. 

infrastructure projects that will be undertaken by 
Italian firms. The motivation of the investment is 
rooted in the colonial period and is regarded as 
a sort of compensation for the sufferance en-
dured by the Libyan people during that time. 

Italian immigration policies 

As we argued in the introduction, the immigra-
tion from North Africa is an increasingly grave 
problem for Italy. However, precisely with 
Treaty on Friendship Partnership and Coopera-
tion between Italy and Libya, the Berlusoni gov-
ernment tried to regulate the flow of immigrants 
coming to Italy via the Libyan coasts. Article 19 
of the Treaty underpins the collaboration be-
tween the two countries in fighting with illegal 
immigration. The Treaty launches “a system of 
inspection of Libyan land borders to be en-
trusted by Italian companies with the necessary 
technological skills”49

Finally, the Treaty implements the protocol 
signed by the Prodi government in December 
2007 that provides for the patrolling of the Lib-
yan coast with Italian patrol boats. The Italian 
Minister of interior defined this agreement as a 
“historical turning point”. From the data pro-
vided by the Italian Ministry of Interior, we can 
note that in fact, after the Treaty in 2009, the 
number of immigrants coming from North Africa 
and landing on the Italian coasts decreased by 
74% (from 36.951 to 9.573) in respect to the 
previous year, and in July 2010 the landings 
decreased by 88% compared to the same pe-
riod of 2009. 

. 

Notwithstanding, this denotes a success of the 
politics of the government to keep the flux of 
immigrants from North Africa at bay, the other 
side of the coin is shown in some news reports 

                                                
49 Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione 
tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria 
Araba Libica Popolare Socialista, op. cit. 
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of Gabriele del Grande, blogger and journalist50 
and the journalist Fabrizio Gatti51

Conclusion 

. They exam-
ine appalling conditions in which the people that 
are not allowed to enter Italy live in the Libyan 
immigration camps. They also describe the tor-
tures and abuses  some of the immigrants en-
dure. Furthermore, a lot of immigrants die, es-
pecially in the desert of Niger when they are 
sent back from Libya to their countries of origin. 

It the context of the military operations it may be 
assumed that Libya is not going to respect any 
agreements, particularly regulating the problem 
of immigration, that it has signed with Italy. 
Consequently, the number of immigrants from 
North Africa landing on the Italian coast is likely 
to rise. During the last weeks, Italy attempted to 
resolve the issue of a massive arrival of immi-
grants on the small island of Lampedusa, by 
creating immigration camps in other Italian re-
gions and transferring the immigrants from 
Lampedusa to these places (there is a strong 
opposition by the Lega Nord party that remains  
influential in Italian politics; the party will try to 
keep the immigrants away from Italy, or at least 
from Northern Italy). Another way of solving the 
problem is to find agreements with other coun-
tries like Tunisia (an agreement about immigra-
tion with the new government) and France (for 
the joint patrolling of the North African coasts). 

With regard to the economic interests in Libya, 
Italy losses can be substantial both in trade and 
investment. However, this can be understood 
as a logical consequence of the politics of the 
Berlusconi’s government. Signing agreements 
with dictators, in this particular case facilitated 
by personal friendship of two politicians, is al-
ways a risky business.  

                                                
50 GABRIELE DEL GRANDE, Escape  from Tripoli, 
Fortress Europe report, 2008. 
51  FABRIZIO GATTI, Morire nel deserto,  
L’Espresso, 14 January 2010. 

Nowadays, after the Italy’s condemnation of the 
crimes committed by the Qaddafi regime 
against the population, the economic agree-
ments between the two countries are nearly 
impossible to remain in place. Unsurprisingly, a 
regime change in Libya would be highly desir-
able for Italy. This would facilitate further talks 
about economic cooperation and resolving 
problem of immigration, which is increasingly a 
burning issue for Italy.     
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Bractwo wychodzi z podziemia 

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak 

 

gipskie Stowarzyszenie Braci Muzułmanów 
(Dżamijjat al Ichwan al-Muslimin), na fali 

ogólnospołecznych protestów, po raz kolejny 
wkracza na scenę polityczną wywołując zanie-
pokojenie zachodnich komentatorów. Najczę-
ściej zadawane pytanie brzmi – czy ewentualne 
zwycięstwo w planowanych na wrzesień 2011 
roku wyborach parlamentarnych tego ugrupo-
wania przyniesie islamizację Egiptu? 

Rewolucja, która rozpoczęła się 25 stycznia 
2011 r. w Kairze i objęła większość kraju miała 
charakter przewrotu ludowego, nie religijnego. 
Wydarzenia na placu Tahrir były kulminacyjnym 
momentem narastającego od listopada 2010 r. 
(wybory parlamentarne) niezadowolenia spo-
łecznego. Jego przyczyną była zła sytuacja 
gospodarcza kraju, inflacja, wszechobecna ko-
rupcja oraz ogromne bezrobocie. Przeważająca 
część z 83 milionów Egipcjan żyje za mniej niż 
4 dolary dziennie. Młodzi ludzie, stanowiący 
większość społeczeństwa (ok. 70% obywateli 
ma mniej niż 30 lat), niezależnie od poziomu 
wykształcenia mają problem ze znalezieniem 
pracy, która pozwoliłaby im założyć rodziny. 
Protestujący domagali się także ustąpienia au-
torytarnych władz, wolnych wyborów, plurali-
zmu w życiu publicznym, zniesienia cenzury 
oraz zagwarantowania podstawowych wolności 
i swobód obywatelskich. Można powiedzieć, iż 
to demografia a nie religia była najważniejszym 
katalizatorem protestów. 

Prezydent Hosni Mubarak przez pięć kadencji 
nie spełnił postulatów swoich obywateli. Po-

E 

„Prezydent Hosni Mubarak 
przez pięć kadencji nie speł-
nił postulatów swoich obywa-
teli. Powstałą lukę w potrze-
bach społeczeństwa do pew-
nego stopnia zapełnia za to 
działalność istniejącej od 
1928 r. organizacji Stowarzy-
szenie Braci Muzułmanów. 
Jest ona najstarszą organiza-
cją islamistyczną a pod rzą-
dami Mubaraka była najwięk-
szą siłą opozycyjną w kraju o 
ustabilizowanych i zorgani-

zowanych strukturach.”  
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wstałą lukę w potrzebach społeczeństwa do 
pewnego stopnia zapełnia za to działalność 
istniejącej od 1928 r. organizacji Stowarzysze-
nie Braci Muzułmanów. Jest ona najstarszą 
organizacją islamistyczną a pod rządami Muba-
raka była największą siłą opozycyjną w kraju o 
ustabilizowanych i zorganizowanych struktu-
rach. Zakazane od 1954 r. jako ugrupowanie 
polityczne, Stowarzyszenie działa poprzez or-
ganizacje charytatywne, zakładając szpitale, 
banki i szkoły, wcielając w życie idee sprawie-
dliwego społeczeństwa oraz dążąc do zapew-
nienia wszystkim obywatelom równego dostępu 
do dóbr i opieki socjalnej. 

Od początku swego istnienia Bracia Muzułma-
nie utrzymywali, że ich celem nie jest organizo-
wanie przewrotu czy przejęcie władzy, lecz 
edukacja i naprawa życia społecznego w duchu 
islamu. Hassan al-Banna, twórca ruchu opo-
wiadał się raczej za pokojowymi formami dzia-
łania swego ugrupowania i wprowadzenia w 
życie swej wizji rozwoju społeczeństwa muzuł-
mańskiego. 

Ich obecna ideologia to połączenie haseł religij-
nych i narodowościowych. Jest obecna prak-
tycznie we wszystkich krajach islamu, gdzie 
istnieją organizacje podobne do stowarzysze-
nia. Organizacja ta postrzegana jest jako bro-
niąca interesu świata islamu wobec postępują-
cej westernizacji i choć od czasów al-Banny 
struktura ewoluowała, to główne założenia ide-
owe pozostały te same. Od zmiany statutu w 
1982 r. Bracia Muzułmanie rozszerzyli swoją 
sieć na terenach Bliskiego Wschodu, w Euro-
pie, a nawet w Ameryce. Dekrety kierownictwa 
Braci Muzułmanów są w swej treści poprawne 
politycznie i wpisują się w model ugrupowania o 
charakterze demokratycznym. Nie zmienia to 
jednak faktu, że większość szeregowych człon-
ków Braci Muzułmanów akceptuje ekstremizm, 
dostosowanie praw świeckich do szaria’tu czy 
prześladowania mniejszości religijnych w Egip-
cie. Tolerują co prawda demokrację, podkreśla-

jąc jednak, iż powinna to być demokracja w 
stylu islamskim, oparta o Koran i arabskie tra-
dycje. Odejście od fundamentalistycznego po-
strzegania świata wydaje się w przypadku Braci 
Muzułmanów obecnie niemożliwe. I tak ugru-
powanie to ewoluowało, oficjalnie potępiając 
terroryzm islamski i wszelkie akty przemocy o 
charakterze religijnym. Obecnie o zwolennikach 
tej doktryny mówi się jako o centrystach, którzy 
są doświadczonymi działaczami społeczno-
politycznymi, a ich poglądy tworzą całościowy 
program. W roku 2004 Bracia Muzułmanie wy-
dali program polityczny, z którym rok później 
startowali w wyborach parlamentarnych. Pro-
gram ten, odwołujący się do teorii głównego 
ideologa ugrupowania Saida Kutba, mówi o 
konieczności przeprowadzenia reform, między 
innymi w mediach, które nie powinny przeka-
zywać treści obrażających islam czy sprzecz-
nych z nim. System ekonomiczny powinien 
opierać się na zasadach braterstwa i ochrony 
słabszych. Ustrój demokratyczny, do którego 
ugrupowanie dąży musi być kompatybilny z 
islamem, a kultura wyrastająca z religii poddana 
większej ochronie jako gwarantka zachowania 
islamskiej tożsamości. 

Mimo dużego potencjału politycznego, rozwinię-
tych struktur terenowych i znanych egipskiej 
opinii publicznej przedstawicieli, przywódcy 
ruchu podjęli decyzję o ostrożnym zaangażo-
waniu się w styczniowe demonstracje. Być mo-
że radykalna część ruchu nie chciała brać 
udziału w świeckim przewrocie. Nie pojawiły się 
także deklaracje dotyczące chęci przejęcia wła-
dzy, poza faktem, że lider ugrupowania Mo-
hammed Badi ogłosił udział kandydatów Brac-
twa w demokratycznych wyborach. 

 Wydaje się, że przywódcy robią to celowo. 
Obecnie społeczność międzynarodowa z uwa-
gą obserwuje wydarzenia w Egipcie. Ewentual-
ne zwycięstwo czy nawet znacząca pozycja 
Braci Muzułmanów mogłaby spowodować gwał-
towną reakcję ze strony państw zachodnich, 
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zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Izraela. 
Jeżeli miałoby nastąpić przejęcie władzy w 
Egipcie przez Bractwo Muzułmańskie, prawdo-
podobnie nastąpi to w kolejnych wyborach par-
lamentarnych, gdy ugrupowanie zacznie działać 
legalnie, powoła partię polityczną a międzyna-
rodowa opinia publiczna nie będzie tak bacznie 
przyglądać się Egiptowi.  

Trudno jest także ocenić rzeczywisty udział 
Bractwa w wydarzeniach w Kairze i innych 
miejscowościach Egiptu oraz ich wpływy w spo-
łeczeństwie. Część poparcia dla Braci Muzuł-
manów wynika z tego, że jest ono ugrupowa-
niem protestu, które najmocniej sprzeciwiało się 
rządom Mubaraka. Pozwoliło to, przy spójnych 
działaniach i wizerunku, zyskać akceptację du-
żej części społeczeństwa. Jedyną miarą realnej 
siły ruchu jest wprowadzenie do Zgromadzenia 
Ludowego w 2005 r. 88 (na 454 miejsca) par-
lamentarzystów, startujących jako niezależni 
kandydaci. W kolejnych wyborach w 2010 r. 
żaden z wysuwanych przez Bractwo Muzuł-
mańskie kandydatów nie wszedł do parlamentu. 
Kandydaci zbojkotowali drugą rundę wyborów 
ze względu na zaostrzenie represji wobec 
ugrupowania oraz oskarżenia pod adresem 
władz o fałszowanie wyników głosowania na 
niekorzyść Bractwa. 

Dodatkowo, kierownictwo ugrupowania, stano-
wią ludzie w średnim i podeszłym wieku, zaś 
rewolucja została zapoczątkowana przez mło-
dzież, dla której hasła walki z postępem techno-
logicznym czy kulturą masową są niemożliwe 
do zaakceptowania. Społeczeństwo egipskie 
jest, jak na warunki arabskie dość laickie i 
otwarte na Zachód. Nie zmienia to faktu, że 
notuje się wzrost wpływów fundamentalistycz-
nych, zwłaszcza wahhabickiego odłamu islamu. 
Obie przeciwstawne postawy są widoczne w 
publicznych debatach. Być może ten spór oka-
że się największą przeszkodą dla potencjalnej 
islamizacji kraju. 
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Geopolityczna sytuacja na Bliskim 

Wschodzie w kontekście stosunków 

Egiptu i Izraela 

Karol Szulc 

 

ewolty w świecie arabskim, przetaczające 
się przez region Bliskiego Wschodu i Ma-

ghrebu w ostatnich miesiącach, niosą za sobą 
nie tylko zmiany społeczno-polityczne w danych 
państwach, ale tworzą całkowicie nową i wciąż 
niejasną sytuację geopolityczną. Zmiana wła-
dzy jaka dokonuje się obecnie w Egipcie jest 
dobrym tego przykładem, ze względu na rolę 
tego państwa na Bliskim Wschodzie i jego zna-
czenia w kontekście konfliktu bliskowschodnie-
go. 

Hosni Mubarak sprawował władzę w Egipcie 
przez blisko 30 lat, od 1981 roku kiedy przejął 
stanowisko prezydenta po zabójstwie Anwara 
El Sadata, dokonanego prawdopodobnie z in-
spiracji Bractwa Muzułmańskiego, które w ten 
sposób ukarało Sadata za zawarcie separaty-
stycznego pokoju z Izraelem w 1979 roku. Mu-
barak podjął natychmiast decyzję o wprowa-
dzeniu stanu wojennego (którego nigdy nie od-
wołał), by rozprawić się z opozycją islamską.  

Z racji swojej twardej polityki wobec Bractwa 
Muzułmańskiego, które wspierało Hamas w 
Strefie Gazy (twórcami Hamasu byli ludzie 
związani z Bractwem), Mubarak stał się gwa-
rantem trwania traktatu pokojowego między 
Egiptem a Izraelem, co z kolei zapewniało 
względną stabilizację całemu regionowi. Dlate-
go też, kiedy po 18 dniach protestów Hosni 
Mubarak został obalony 11 lutego br., sytuacja 

R 

„Najwyższa Rada Wojskowa 

będzie starała się zrobić wie-

le, by utrzymać istniejący sta-

tus quo w regionie, gdyż leży 

to w jej interesie. Inną kwe-

stią jest, jak potoczą się losy 

rządów w Egipcie po wybo-

rach, jeśli zostaną one prze-

prowadzone.” 
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geopolityczna uległa znacznemu skomplikowa-
niu. W ostatnich latach Egipt wraz z Izraelem 
utrzymywał na ogół szczelną blokadę wokół 
Strefy Gazy, tak by Hamas nie otrzymywał po-
mocy z terytorium Egiptu. Natomiast demon-
stranci, którzy w końcu obalili Mubaraka, do-
magali się zniesienia tejże blokady i wsparcia 
dla Palestyńczyków stawiających opór Izraelo-
wi. Pogorszenie się sytuacji w tym zakresie jest 
już dostrzegalne -  23 marca doszło w Jerozo-
limie do pierwszego od 7 lat zamachu na teryto-
rium Izraela, kilka dni wcześniej zaś prowadzo-
no już naloty na Gazę i nie wyklucza się obec-
nie możliwości kolejnej operacji militarnej sił 
IDF (Israeli Defense Force) w Strefie Gazy na 
szerszą skalę. 

Drugą bardzo ważną kwestią w kontekście 
zmiany władzy w Egipcie jest izraelsko-
palestyński proces pokojowy. Ostatnio kontakty 
między oboma stronami zostały praktycznie 
zerwane, na skutek działań rządu izraelskiego, 
który dopuszcza budowę coraz to nowych osie-
dli na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz w Jero-
zolimie Wschodniej, czyli terenach okupowa-
nych, co jest nielegalne w świetle prawa mię-
dzynarodowego. Prezydent Autonomii Pale-
styńskiej (AP), Mahmud Abbas, już raz groził 
odejściem w obliczu nieprzejednanego stano-
wiska rządu Binyamina Netanyahu52

Całą sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że 
Izrael na początku rewolty w Egipcie wyrażał 
swoje poparcie dla dyktatora, kiedy zaś stało 

, teraz zaś, 
kiedy stracił tak potężnego sojusznika jakim był 
Mubarak, położenie Fatahu w AP i w jej skon-
fliktowanych relacjach z Hamasem staje się 
jeszcze trudniejsza. Zatem sytuacja procesu 
pokojowego po rewolcie egipskiej kształtuje się 
dość niekorzystnie i jeśli nie nastąpi wkrótce 
przełom, może dojść do krwawego załamania 
się kolejnej rundy negocjacji. 

                                                
52 W grudniu 2010 roku, kiedy Izrael nie przedłużył 
moratorium na rozbudowę osiedli na Zachodnim 
Brzegu, a Abbas domagał się światowego uznania 
państwowości Palestyńskiej. 

się jasne, że rządy Mubaraka zbliżają się do 
końca, rząd w Tel Awiwie nie zdobył się na ża-
den gest, czy choćby deklarację poparcia dla 
obywateli Egiptu demonstrujących na placu 
Tahrir w Kairze. Po 3 miesiącach od przełomu 
władze izraelskie i społeczeństwo nie odnoszą 
się oficjalnie w żaden sposób do bardzo istot-
nych wydarzeń, które rozgrywają się w ich są-
siedztwie oraz w otaczającym ich świecie arab-
skim. Konserwatywny rząd Netanyahu z bardzo 
mocno prawicowym ministrem spraw zagra-
nicznych Avigdorem Liebermannem, zdaje się 
kurczowo trzymać wizji własnego państwa jako 
„oblężonej twierdzy”, z wrogami czyhającymi „u 
bram”. O ile troska o bezpieczeństwo Izraela 
jest ze wszech miar uzasadniona jako naczelna 
agenda każdego rządu w Tel Awiwie, to jednak 
prezentowana przezeń zachowawczość czy 
nawet podejrzliwość wobec masowych ruchów 
społecznych w Egipcie, Syrii i całym regionie, 
może okazać się kosztowne w dłuższej per-
spektywie. Wydaje się, że bardzo małym kosz-
tem Izrael mógłby wykonać swoisty krok do 
przodu, deklarując swoje poparcie dla oddol-
nych ruchów arabskich dążących do demokra-
tyzacji systemu politycznego w swoich krajach. 
Prezentując taką postawę Izrael być może 
mógłby liczyć nie tyle na wzrost sympatii wśród 
społeczeństw arabskich, ile na delikatne 
zmniejszenie stopnia niechęci. W przypadku tak 
strategicznego państwa jak Egipt, Izrael mógł 
zyskać sporo, ponieważ niezależnie od tego jak 
dalej potoczą się losy zmian ustrojowych w tym 
kraju, poparcie demonstrantów służyłoby do 
pewnego stopnia neutralizacji wpływów tak nie-
chętnego Bractwa Muzułmańskiego. 

Egipt jest najważniejszym elementem układu 
bliskowschodniej geopolityki w kontekście kon-
fliktu izraelsko-palestyńskiego. Choć pojawią 
się uzasadnione pytanie dotyczące losów poko-
jowego współistnienia nowego Egiptu i Izraela, 
a także procesu pokojowego, należy także pa-
miętać, że armia rządziła Egiptem z Hosniego 
Mubaraka i rządzi nim de facto obecnie. Rządy 
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egipskiej Najwyższej Rady Wojskowej mają być 
z założenie tymczasowe i prowadzić do demo-
kratycznych wyborów na jesień, już w warun-
kach zmienionej konstytucji. Trudno jednak jest 
sobie wyobrazić, by wojsko tak łatwo oddało 
władzę, po tylu latach jej faktycznego sprawo-
wania. Armia przez lata czerpała ogromne ko-
rzyści traktatu pokojowego z Izraelem, który nie 
tylko gwarantował im bezpieczeństwo, ułatwiał 
walkę z radykalizującymi islamistami, ale także 
zapewniał hojne wsparcie ze strony Stanów 
Zjednoczonych.  

Powyższe powody każą przypuszczać, że Naj-
wyższa Rada Wojskowa będzie starała się zro-
bić wiele, by utrzymać istniejący status quo w 
regionie, gdyż leży to w jej interesie. Inną kwe-
stią jest, jak potoczą się losy rządów w Egipcie 
po wyborach, jeśli zostaną one przeprowadzo-
ne. Jeżeli Bractwo Muzułmańskie okaże się tak 
silne, jak wskazują na to sondaże, będzie to 
główna partia w państwie. Wówczas niejasna, 
czy wręcz lekceważąca reakcja Izraela na wy-
darzenia u swojego sąsiada, może okazać się 
brzemienna w skutkach. 
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Konflikt na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej 

dr Dominik Kopiński   

 

Profesor historii kontra ekonomista MFW  

d 28 listopada 2010 r. Wybrzeże Kości 
Słoniowej trwało w powyborczym impasie, 

który kosztował życie ponad 1500 osób. Tego 
dnia w wyborach prezydenckich wystartowali 
dwaj zawodnicy politycznej wagi ciężkiej - Alas-
sane Ouattara oraz Laurent Gbagbo. Obaj to 
polityczni weterani i długoletni rywale. Urazy 
jakie do siebie chowają są jedną ze zmiennych 
objaśniających toczący się spór. Gbagbo był 
więziony w 1992 r., gdy Ouattara pozostawał 
premierem i faktycznie sprawował władzę w 
kraju podczas choroby ówczesnego prezydenta 
Félixa Houphouët-Boigny (FHB). Kilka lat póź-
niej, gdy Gbagbo objął fotel prezydenta Ouatta-
ra stał się z kolei ofiarą manipulacji i prześla-
dowania ze względu na swoje „wątpliwe” po-
chodzenie.      

Ouattara, z wykształcenia ekonomista (doktorat 
z ekonomii na University of Pennsylvania), pra-
cował m.in. dla Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego oraz był gubernatorem regional-
nego banku centralnego Banque Centrale des 
États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Jest 
przewodniczącym partii Rally of the Republi-
cans, która wyłoniła się w 1994 r. z reżimowej 
Democratic Party of Côte d'Ivoire (PDCI). 
Sprawował funkcję premiera w schyłkowych 
latach reżimu FHB (1990-1993), a także przez 
18 miesięcy pełnił faktycznie obowiązki prezy-
denta, gdy stan jego zdrowia pogorszył się. Po 
przegranej w walce o schedę po FHB wycofał 

O 

„Aresztowanie Gbagbo nie 

jest tożsame z zakończeniem 

kryzysu. Należy pamiętać, że 

obie strony dopuściły się w 

trakcie walk brutalnej prze-

mocy i muszą za to zostać 

rozliczone. Będzie to jeden z 

najważniejszych testów dla 

Ouattary. Ponadto, mimo 

przegranej popularność 

Gbagbo na WKS jest olbrzy-

mia. W listopadzie otrzymał 

on w końcu 46% głosów”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Pennsylvania�
http://en.wikipedia.org/wiki/Rally_of_the_Republicans�
http://en.wikipedia.org/wiki/Rally_of_the_Republicans�
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się z polityki i podjął pracę w MFW na stanowi-
sku menedżerskim. W międzyczasie próbował 
startować w wyborach prezydenckich w 1995 r. 
i 2000 r., jednak z uwagi na kontrowersje doty-
czące pochodzenia jego rodziców (ojciec uro-
dził się w Burkina Faso), okazało się to niemoż-
liwe (za pierwszym razem Ouattara sam odrzu-
cił nominację partii).     

Gbagbo jest z zawodu nauczycielem historii 
oraz historykiem z doktoratem uzyskanym na 
Université Paris 7 - Denis Diderot. Pseudonim 
„Cicero” zawdzięcza swojemu upodobaniu do 
łaciny z czasów młodości. Działał w opozycji i 
był jednym z najbardziej aktywnych liderów 
związków zawodowych na WKS w czasach 
reżimu FHB; został aresztowany, osadzony, a 
następnie zmuszony do wyjazdu do Francji. Po 
powrocie współtworzył partię Ivorian Popular 
Front oraz startował (bez powodzenia) jako 
kontrkandydat FHB w pierwszych wielopartyj-
nych wyborach rozpisanych w 1990 r. Został 
prezydentem WKS w 2000 r., w rok po zama-
chu stanu przeprowadzonym przez emerytowa-
nego generała Roberta Guéï. Laurent Gbagbo 
pozostawał u władzy podczas wojny domowej i 
ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za jej 
krwawy przebieg. Choć jego kadencja skończy-
ła się w 2005 r. sześciokrotnie przekładał wybo-
ry prezydenckie. Ostatecznie zgodził się pod-
dać demokratycznej weryfikacji dopiero w listo-
padzie 2010 r.      

Impas powyborczy  

Zgodnie z oficjalnymi danymi ogłoszonymi 
przez Komisję Wyborczą wybory wygrał Ouatta-
ra pokonując swojego rywala z wynikiem 54% 
głosów. Niestety dotychczasowy prezydent oraz 
rządząca partia FPI, uznali wybory za sfałszo-
wane i podważyli wygraną rywala przed Radą 
Konstytucyjną. Rada, w skład której wchodzą 
głównie zwolennicy Gbagbo, stwierdziła szereg 
nieprawidłowości w głosowaniach w siedmiu 
północnych dystryktach i ogłosiła, że były pre-
zydent uzyskał 51% głosów i tym samym to on 

jest zwycięzcą wyborów. Gbagbo oskarżył rów-
nież Francję o uprawianie neokolonialnej polity-
ki i nielegalne próby odsunięcia go od władzy. 
Odbyły się dwie równoległe inauguracje prezy-
denckie zaczęły działać dwa równoległe rządy. 
WKS pogrążyło się w kilkumiesięcznym zastoju 
politycznym, któremu towarzyszyły walki wybu-
chające na terenie niemal całego kraju. Ich 
kulminacja przypadła na komercyjną stolicę 
WKS – Abidżan, tradycyjny bastion lojalistów 
Gbagbo (administracyjną stolica kraju jest 
Yamoussoukro, dawna rodzinna wioska FHB).   

Mimo ogłoszenia się wygranym Gbagbo pozo-
stał osamotniony i izolowany na arenie między-
narodowej. Zarówno ONZ, która pomagała w 
zorganizowaniu wyborów, jak i Unia Afrykańska 
wezwały Gbagbo do natychmiastowego prze-
kazania władzy i poszanowania wyniku wybo-
rów. ONZ przegłosowała specjalną rezolucję, w 
której uznała Ouattarę za nowego prezydenta, 
UA zawiesiła członkostwo WKS w organizacji, a 
ECOWAS czasowo wykluczył WKS ze wszyst-
kich swoich organów decyzyjnych. Taki punkt 
widzenia podzielała również Unia Europejska, 
Stany Zjednoczone i większość państw świata. 
Była to sytuacja niemal bez precedensu. W 
historii afrykańskich wyborów niewiele jest bo-
wiem przypadków tak jednolitego stanowiska 
społeczności międzynarodowej. Zaledwie kilka 
państw afrykańskich poddało w wątpliwość wy-
nik wyborów lub nieoficjalnie kontynuowało 
wspieranie Gbagbo. W gronie tym wymienia się 
RPA, Angolę, Togo, a także Ugandę, której 
prezydent, Museveni, wezwał do przeprowa-
dzenia śledztwa w sprawie wyników wyborów. 
To w jednym z tych krajów miał najprawdopo-
dobniej szukać schronienia Gbagbo, kiedy było 
już wiadomo, że jego dni są policzone.  

To co nastąpiło w kolejnych miesiącach stano-
wiło pasmo przemocy i walk, w wyniku których 
śmierć poniosło ponad 1500 osób. Ouattara 
schronił się w jednym z hoteli w Abidżan, bro-
niony przez oddziały ONZ. Gbagbo okazał się 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ivorian_Popular_Front�
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivorian_Popular_Front�
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gu%C3%A9%C3%AF�
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bardziej przywiązany do władzy niż ktokolwiek 
przypuszczał i konsekwentnie odmawiał jej 
przekazania rywalowi. Społeczność międzyna-
rodowa na prośbę Ouattary zmuszona była do 
zastosowania szeregu sankcji ekonomicznych, 
co doprowadziło do zablokowania dwóch naj-
większych portów i wstrzymania eksportu naj-
ważniejszego surowca WKS - kakao. Władze 
regionalnego banku centralnego przestały ho-
norować podpisy Gbagbo, w efekcie czego sys-
tem bankowy na WKS utracił płynność i w za-
sadzie przestał działać. Kraj pogrążył się w poli-
tycznym i ekonomicznym chaosie. Siły ONZ 
stacjonujące w WKS w liczbie 9000 żołnierzy 
były bezradne, szczególnie że wielokrotnie sa-
me stawały się obiektem ataków. Ouattara po-
stanowił sięgnąć po swoje własne siły Republi-
can Forces stacjonujące na północy kraju, które 
z impetem przedostały się do Abidżan pod ko-
niec marca, nie napotkawszy większego oporu 
ze strony lojalistów Gbagbo. Choć wydawało 
się, że Gbagbo znalazł się w sytuacji bez wyj-
ścia, w dalszym ciągu wytrwale kontynuował 
opór.           

W poszukiwaniu przyczyn kryzysu  

Kiedy oczy całego świata skierowane były na 
wydarzenia w Libii, kryzys na WKS budził sto-
sunkowo niewielkie emocje. Wydawał się zale-
dwie jeszcze jednym kryzysem typowym dla 
Afryki Subsaharyjskiej, zbyt złożonym i wielo-
wymiarowym w swojej genezie dla przeciętnego 
obserwatora. Istotnie, by zrozumieć ostatnie 
wydarzenia należy sięgnąć głębiej do historii 
tego zachodnioafrykańskiego państwa.  

Wybrzeże Kości Słoniowej było przez lata 
uznawane za niedościgniony model stabilności 
oraz gospodarczego dobrobytu w Afryce. Lata 
60. i 70. zyskały miano złotych dekad, a poziom 
życia mieszkańców WKS wywoływał zrozumiałą 
zazdrość afrykańskich sąsiadów. Kraj stał się 
największym na świecie producentem kakao 
oraz jednym z ważniejszych eksporterów kawy 
(po Brazylii i Kolumbii). Był również najwięk-

szym na kontynencie producentem ananasów i 
oleju palmowego. O ile w większości krajów 
afrykańskich po uzyskaniu niepodległości na-
stępował gwałtowny odpływ Europejczyków, na 
WKS miało miejsce zjawisko odwrotne. Pod-
czas gdy w 1960 r. na WKS pozostawało we-
dług szacunków 12 tys. osób z obywatelstwem 
francuskim, dwadzieścia lat później populacja 
Francuzów wynosiła już 50 tys. 53

Spektakularny sukces gospodarczy WKS łączy 
się z sylwetką ojca niepodległości Felixa Ho-
uphouet-Boigny, który sprawował rządy w okre-
sie 1960-1993. FHB, syn wodza ludu Baoulé, w 
1944 r. stworzył pierwsze związki zawodowe 
plantatorów kakao na terenie jeszcze wówczas 
kolonii francuskiej. Został wybrany do 
parlamentu francuskiego, zasiadał również jako 
minister we francuskim rządzie (był to pierwszy 
przypadek, kiedy Afrykanin otrzymał tekę 
ministra w rządzie europejskim). W trakcie 
swoich rządów na WKS potrafił skutecznie wy-
gaszać religijne i etniczne spory (m.in. poprzez 
sprawiedliwe obdzielanie wszystkich grup et-
nicznych stanowiskami w administracji). Jed-
nakże ceną za stabilność były rządy silnej ręki i 
państwo skrajnie scentralizowane, gdzie bra-
kowało miejsca na jakiekolwiek formy politycz-
nej rywalizacji (FHB mówił, że rywalizacja dobra 
jest w sporcie, natomiast w polityce powinna 
triumfować gra zespołowa)

 Dopiero w 
latach 80. gospodarka pogrążyła się w kryzysie, 
a WKS utraciło zdolność spłaty długu zagra-
nicznego. Kraj poważnie podupadł ekonomicz-
nie, co miało mieć niebawem swoje rewolucyjne 
konsekwencje w polityce.         

54

                                                
53 Ivory Coast: France's Place in the Sun, The Econ-
omist, January 28, 1979.  

, a wszelkie prze-
jawy działania poza strukturami państwowymi 
były albo szybko absorbowane w ramach istnie-
jącej sieci patronażu albo skutecznie elimino-
wane (np. działacze związkowi otrzymywali 
stanowiska w rządzie, a w razie oporu byli 

54 A. Thomson, An Introduction to African Politics, 
Routledge. New York 2010, s. 125.  
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aresztowani). FHB był dla niektórych przykła-
dem „antypolityka”, gdyż w trakcie swoich rzą-
dów dążył do ograniczenia roli polityki w sferze 
publicznej na rzecz osobistej kontroli nad pań-
stwem55

Sylwetka FHB jest niezwykle ważna dla zrozu-
mienia dynamiki wydarzeń, jakie nastąpiły po 
jego śmierci. Stabilność państwa WKS przez 
ponad 30 lat opierała się na politycznym in-
stynkcie, charyzmie lidera i unikatowych umie-
jętnościach do rozładowywania napięć we-
wnątrz kraju, m.in. za pośrednictwem rozbudo-
wanego systemu patronażu. Po odejściu FHB 
pojawiła się gigantyczna próżnia polityczna, 
której ani jakakolwiek partia, ani polityk nie był 
w stanie skutecznie wypełnić. Mimo pozorów 
ładu związanego z procesem demokratyzacji 
zapanował polityczny chaos i postępująca dez-
integracja kraju. Następca FHB, Henri Konan 
Bedie, który w 1995 r. wygrał wybory prezy-
denckie (zgodnie z konstytucją, jako przewod-
niczący Zgromadzenia Narodowego stał się 
pierwszą osobą w państwie już po śmierci FHB 
w 1993 r.) owszem rządził WKS, ale była to 
władza szeroko kontestowana, władza, której 
konsolidacja wymagała zmian w konstytucji 
zwiększających uprawnienia prezydenta, wła-
dza, której niemal codziennie towarzyszyły pro-
testy polityczne, waśnie etniczne, wystąpienia 
studentów i związkowców. W 1999 r. Bedie 
obalony został w wyniku przewrotu zorganizo-
wanego przez emerytowanego generała Rober-
ta Guei. Bedie ostatecznie wraz z rodziną rato-
wał się ucieczką do Togo (na lotnisku był witany 
przez niesławnego prezydenta 

.  

Gnassingbé 
Eyadéma), by następnie udać się na wygnanie 
do Paryża. Odchodząc zdążył on jednak zasiać 
ziarno niezgody pomiędzy ludnością muzuł-
mańską zamieszkującą północ kraju, a chrze-
ścijańskim Południem. Był twórcą i propagato-
rem koncepcji Ivorite, w myśl której promowano 

                                                
55 R.H. Jackson, C.G. Rosberg, Personal Rule in 
Africa. Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant, University 
of California Press, Berkley 1982, s. 145. 

narodową „czystość” WKS i kwestionowano 
przynależność do narodu wielu mieszkańców 
regionu północnego.     

Guei kontynuował dzieło polityki antagonizacji 
Północy i Południa. Zaraz po przejęciu władzy 
zmienił i poddał pod głosowanie w referendum 
prawo, zgodnie z którym oboje rodziców kan-
dydata na prezydenta powinno być urodzonych 
na terenie WKS. Wyeliminowało to ze startu 
pochodzącego z północy Ouattarę i sprawiło, że 
jedynym liczącym się rywalem na scenie pozo-
stał Laurent Gbagbo, który sprawnie objął wła-
dzę po tym jak Guei został zmieciony przez 
uliczne protesty w 2000 r., po próbach fałszo-
wania wyborów. Dotychczasowa atmosfera 
ksenofobii zmieniła się wtedy w otwartą prze-
moc wobec mieszkańców Północy. Kiedy Ouat-
tara wzywał do rozpisania nowych wyborów, 
jego zwolennicy ginęli od kul wojsk rządowych.        

W 2002 r. frustracja polityczna mieszkańców 
Północy osiągnęła apogeum. 19 września 2002 
r. na WKS wybuchła wojna domowa. Rozlała 
się ona z Północy kraju i podzieliła go na dwie 
części. Część północną kontrolowały wojska 
rebelianckie, tzw. New Forces (główną siedzibą 
było miasto Bouake), południe zaś kraju pozo-
stało pod kontrolą sił rządowych, w skład któ-
rych wchodziła oficjalna armia, Young Patriots 
(bojówki nacjonalistyczne lojalne wobec 
Gbagbo) oraz liczni najemnicy (m.in. niepełno-
letni kombatanci z Liberii). W konflikt zaanga-
żowała się również Francja, która w ramach 
mandatu ONZ wysłała do WKS kilka tysięcy 
żołnierzy. Pierwszej nocy w niewyjaśnionych 
okolicznościach zabity został przywódca prze-
wrotu z 2000 r. generał Guei; w obawie o wła-
sne bezpieczeństwo Ouattara  (jego dom został 
spalony) schronił się w ambasadzie francuskiej. 
26 stycznia 2003 r. w wyniku negocjacji we 
francuskim mieście Linas-Marcoussis powołany 
został Rząd Zgody Narodowej, do którego za-
proszono rebeliantów (zgodnie z ustaleniami 
Gbagbo miał utrzymać władzę). Losy wspólne-

http://en.wikipedia.org/wiki/Gnassingb%C3%A9_Eyad%C3%A9ma�
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go rządu były jednak krótkotrwałe, a sytuacja 
na WKS zaczęła się ponownie zaostrzać w li-
stopadzie 2004 r., kiedy Gbagbo wydał rozkaz 
ataków powietrznych na siły rebelianckie i 
bombardowania Bouake. Ponieważ w nalotach 
zginęło 9 żołnierzy francuskich, Francja bły-
skawicznie zniszczyła siły powietrzne WKS, co 
z kolei wywołało bezpośrednie zagrożenie dla 
francuskich obywateli, którzy wraz z posiada-
nym majątkiem stali się celem dla rozwścieczo-
nych bojówek Gbagbo. Znaczną część ewaku-
owała z dachów Abidżan francuska armia. Inni 
opuścili WKS z własnej woli. Porozumienie po-
kojowe mające zakończyć konflikt zostało pod-
pisane 4 marca 2007 r., jednak impas trwał do 
2010 r., kiedy po sześciokrotnie przesuwanych 
wyborach prezydenckich, mieszkańcy WKS w 
końcu ruszyli do urn.     

Konflikt na WKS ma również niewątpliwy zwią-
zek z problemem migracji i prawem do głoso-
wania tych mieszkańców WKS, którzy legitymu-
ją się zagranicznym obywatelstwem lub są 
uważani za „obcych”. Pod koniec lat 90. pro-
blem ten dotyczył ok. 26% mieszkańców WKS 
(z czego 56% jest pochodzenia Burkinabé). 
Ponieważ WKS przez wiele lat było najsilniej-
szym ekonomicznie ośrodkiem regionu, kraj 
przyciągał rzesze poszukujących zarobku imi-
grantów, głównie z sąsiadującej z WKS od pół-
nocy Burkina Faso (także z Mali). Obecność 
przybyszów, w wielu przypadkach już od dwóch 
pokoleń zamieszkujących te obszary, stała się 
tematem zapalnym ze względu na obywatel-
stwo, jakie przyznawał im FHB (krytycy uważali, 
że chodzi wyłącznie o pozyskanie ich głosów 
przez reżim). Przychylność wobec przybyszów 
z Północy zniknęła wraz ze śmiercią FHB. Kon-
cepcja Ivorite, spopularyzowana przez Bedie 
jest eksploatowana przez polityków i nacjonali-
stycznie nastawione media do podsycania kse-
nofobii i nienawiści wobec obcych. Co zrozu-
miałe, jest to szczególnie rozpowszechnione na 
południowo-wschodnich terenach kraju, 
zwłaszcza w Abidżan. Problem migracji zarob-

kowej nabrał dodatkowego znaczenia po tym 
jak w wyniku kryzysu ekonomicznego wielu 
mieszkańców miast zostało zmuszonych do 
powrotu na wieś zastając na miejscu imigran-
tów uprawiających należące do nich kiedyś 
pola.   

Wracając do niedawnych wydarzeń, w kwietniu 
2011 r., cztery miesiące po wyborach prezy-
denckich, los Gbagbo został ostatecznie przy-
pieczętowany. Zniszczono ciężką artylerię jego 
armii i składy amunicji. 5 kwietnia opuścili go 
wierni do tej pory generałowie. Siły Ouattara 
opanowały Abidżan i rozbiły resztki lojalnych 
wobec byłego prezydenta bojówek. Były prezy-
dent zaszył się w bunkrze pod swoją willą w 
Abidżan i tam trwał w nadziei na szczęśliwe dla 
siebie rozwiązanie. Został aresztowany, gdy z 
rodziną próbował wydostać się łodzią z otoczo-
nego przez wojsko terenu. Kluczową rolę w 
jego schwytaniu odegrały elitarne oddziały fran-
cuskie oraz helikoptery. Allasane Ouattara mógł 
w końcu opuścić Hotel du Golf, gdzie pozosta-
wał pod ochroną wojsk ONZ i przenieść się do 
pałacu prezydenckiego.  

Koniec kryzysu?  

Aresztowanie Gbagbo nie jest tożsame z za-
kończeniem kryzysu. Należy pamiętać, że obie 
strony dopuściły się w trakcie walk brutalnej 
przemocy i muszą za to zostać rozliczone. Bę-
dzie to jeden z najważniejszych testów dla 
Ouattary. Ponadto, mimo przegranej popular-
ność Gbagbo na WKS jest olbrzymia. W listo-
padzie otrzymał on w końcu 46% głosów. Wielu 
jego zwolenników uważa Ouattarę za poplecz-
nika Francji i zdrajcę. Także północ może oka-
zać się niesterowna. W trakcie wojny domowej 
rejon funkcjonował jak quasi-niepodległe pań-
stwo, podległe 10 komendantom rebelianckim. 
Jak stwierdził w 2009 r. ekspert ONZ, Północ 
była zarządzana niczym „półgangsterska go-
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spodarka”56

 

. Kraj zatem pozostaje silnie podzie-
lony i scalenie go na nowo może okazać się 
projektem, który przekracza możliwości nowego 
prezydenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 As Standoff Continues, a Bleaker Outlook for Ivory 
Coast, The New Times, April 7, 2011 
http://www.nytimes.com/2011/04/08/world/africa/08iv
ory.html?pagewanted=2&ref=africa 
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Ghana’s oil discovery 

John Liyab  

 

Introduction 

he turning on of the Jubilee Field’s oil taps 
by President J.E.A. Mills on December 15, 

2010 symbolized the official commencement of 
commercial oil production in Ghana, after over 
a century of oil exploration. Ghana’s oil discov-
ery has invigorated the will of Ghanaians and 
the political leadership to develop the country 
economically. Ghanaians have huge expecta-
tions of the benefits oil brings the country. The 
belief is unwavering that oil exploitation will lead 
to job creation, poverty reduction, infrastructural 
development and general economic develop-
ment. This belief is held by not only ordinary 
citizens but also most of the highly esteemed 
leaders, including former President Kufuor who 
indicated immediately after Ghana’s oil discov-
ery that oil would give a major boost to Ghana’s 
economy. Another believer in oil’s capability to 
transform the country is the current Minister of 
Finance, Dr Kwabena Duffuor, who affirmed 
that “in 10 years’ time Ghana will be a very 
prosperous nation… Ghana will be an oil expor-
ter, doing very well in gold mining and with a 
strong financial sector Ghana will have a very 
buoyant economy.’’ The President of the Re-
public, Prof J.E.A. Mills, has, time and again, 
affirmed that oil will be used to ensure the 
transformation of the national economy into a 
prosperous industrial nation. 

Before 1957 Gold Coast was the name, it was 
the first black African nation in the region to 
achieve independence from Britain, thereafter; 

T 

“There is no doubt that the 

discovery of oil in Ghana is 

good news for Ghana's 

economy. It has the potential 

of transforming the economy 

and being its engine of 

growth if managed well. Oil 

revenues can power social 

development efforts: 

schools, hospitals, uninter-

rupted electricity, clean wa-

ter, train human resources in 

new areas that power not on-

ly domestically but also the 

global economy.”  
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it became the republic of Ghana. Ghana was 
the first place in sub-Saharan Africa where Eu-
ropeans arrived to trade, first in gold and later in 
slaves. Despite being rich in mineral resources, 
and also endowed with a good education sys-
tem and efficient and vibrant civil society, Gha-
na fell a victim to corruption and mismanage-
ment soon after independence in 1957.In 1966 
its first president and pan-African hero, Kwame 
Nkrumah, was deposed in a coup. In 1981 
Flight Lieutenant Jerry Rawlings staged another 
remarkable coup and through this regime the 
country began to move steadily towards eco-
nomic stability and again a gradual shift to-
wards a stable democracy. In 1992 a drafted 
constitution allowed for a multi-party system 
which was subsequently approved in a referen-
dum, ushering in a period of relatively stable 
democracy. Ghana is often seen as a model for 
political and economic reform in Africa. This 
incredibly huge success could be partially attri-
buted to her favorable partnership with both 
multilateral and bilateral institutional relations. 

Ghana opted for debt relief under the Heavily 
Indebted Poor Country (HIPC) program in 2002. 
Ghana again signed a Millennium Challenge 
Corporation (MCC) Compact in 2006 with the 
target of transforming Ghana's agricultural sec-
tor. In July 2009, Ghana secured a 600 million 
dollar three-year loan from the International 
Monetary Fund (IMF), amid concerns about the 
impact of the global recession on poorer coun-
tries. This support has undoubtedly helped to 
improve macroeconomic stability, private sector 
competitiveness, human resource development, 
good governance and civic responsibility these 
indicators no doubt earned Ghana a middle 
income country status according to the World 
Bank and the IMF survey. 

Despite the global recession in 2008, Ghana’s 
economy had continued to perform relatively 
well. A rise in gold prices coupled with an in-
crease in production also boosted Ghana’s re-

sults acknowledging its strong agricultural per-
formance and also thanks to adequate rainfall 
during those unfriendly periods as well as ad-
vances in agricultural technology. Again, ac-
cording to the IMF the Ghanaian economy had 
proved to be relatively resilient because of the 
high prices attracted to both cocoa and gold at 
the time. It is important to note that Cocoa ex-
ports are an essential part of the Ghanaian 
economy hence; Ghana stands the second 
largest producer of cocoa in the world. 

Ghana has a high-profile peacekeeping role; 
troops have since been deployed into neighbor-
ing Ivory Coast, Liberia, Sierra Leone and DR 
Congo. Ghana has largely escaped the civil 
strife that has plagued other West African coun-
tries and oil endowed states in the Sub-
Saharan. 

However, in 2007 an oil field (Jubilee) which is 
believed to contain about 3billion barrels was 
discovered at the off sea of Ghana. The four 
main companies involved in the Jubilee field are 
Kosmos, Tullow, Anadarko and the GNPC. This 
oil field is named Jubilee and according to the 
Public Affairs Director of the ministry of Energy 
(…) “The Jubilee Field being a world class oil 
field, has a name you can easily identify with 
and therefore to associate the oil with the field 
in itself, will make it easy in terms of marketabil-
ity because at the end of the day we want to be 
sure that in the oil market, people when they 
see a particular crude can easily say this crude 
is from Ghana,” 

The black gold (OIL) discovery in Ghana: its 
promise and its perils 

There is no doubt that the discovery of oil in 
Ghana is good news for Ghana's economy. It 
has the potential of transforming the economy 
and being its engine of growth if managed well. 
Oil revenues can power social development 
efforts: schools, hospitals, uninterrupted elec-
tricity, clean water, train human resources in 
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new areas that power not only domestically but 
also the global economy.  

The “oil curse” economists often point out that 
countries with resources such as oil tend to 
grow more slowly, more corruptly, less equita-
bly, are prone to more violence, and with more 
authoritarian governments to boot. Therefore, 
drawing a strong relation between resource 
wealth and the likelihood of weak democratic 
development and civil war. 

Ghana’s former president, John A. Kufuor, has 
said that the country’s new “black gold” will be 
the boost that Ghana needs to become an 
“African tiger.” During the euphoric days of June 
2007 when the oil discovery was announced, 
President Kufuor said: “Oil is money, and we 
need money to do the schools, the roads, the 
hospitals. If you find oil, you manage it well, can 
you complain about that? Even without oil, we 
are doing so well, already. Now, with oil as a 
shot in the arm, we’re going to fly.” These were 
words that really gave huge expectations to the 
Ghanaian community and needs to be ma-
naged as such.  

Domestically, the government will have to man-
age expectations carefully. Many Ghanaians 
perceive the beginning of oil production as an 
end to the country’s poverty, but the reality is 
much less exciting, as data suggest that reve-
nues from oil in 2011 will account for less than 
6% of the government’s budget. Oil revenues 
will not, therefore, be an easy solution to the 
country’s financial challenges nor flow forever. 
Therefore, both the government and the various 
institutions are aware of the realities here and 
are hereby, challenged to work out the neces-
sary documents and negotiations with the con-
cern stakeholders in other to avoid the oil curse. 

 

Nevertheless, there are bordering concerns 
which have been expressed concisely and suc-

cinctly about the management of oil revenues 
and Ghana’s ability to avoid the mistakes of 
other West African producers. Concerns hig-
hlighted so far encapsulated the failure of the 
country’s parliament to agree on a final version 
of the Petroleum Revenue Management Bill 
(PRMB) which has been a major focus for both 
national civil society organizations that fear the 
worst for Ghana’s oil-rich future and as well as 
the international observers. 

Again, concerns are unlikely to have been ame-
liorated by parliament’s decision to approve the 
collateralization of the country’s oil revenues for 
use in contracting external loans. This particular 
move indicated that 70% of oil revenues can be 
used as collateral for borrowing while the re-
maining 30% will go into an Oil Heritage Fund. 
The government has argued that it is necessary 
to use future oil revenues to secure the loans 
needed to support its ambitious capital and so-
cial development programs.  

These have really been areas of matters of wor-
ry for the Ghanaian people knowing certainly, 
the history of using oil revenues to secure bor-
rowing does not bode well for Ghana, as oil 
producers such as Nigeria, Angola, Equatorial 
Guinea and Congo (Brazzaville) have all failed 
to utilize the borrowing to support development 
in their states and to use the money to invest in 
areas that generate sufficient returns, either 
socially or financially. 

Avoiding the Oil Curse in Ghana 

The ruling National Democratic Congress 
(NDC) political party under president J.E.A. 
Mills has used several political platforms to 
reassure the Ghanaian society that his govern-
ment is wholly committed to working with the 
Ghanaian traditional institutions, leaders and 
the entire population of Ghana vis-à-vis the 
international institutions towards avoiding the 
evils associated with oil producing nations. Mills 
has, therefore, urged the government institu-
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tions to take a participatory, transparency and 
accountable position. Earnest efforts have al-
ready been made by the president of Ghana 
since the oil find to identify an oil exploration 
model that can help overcome the oil curse 
syndrome. 

International experts from Norway, the Com-
monwealth Secretariat, the World Bank, IMF, 
Oxfam, the EITI (Extractive industries transpa-
rency initiative) and other institutions have been 
leaned on to discuss issues around: turning oil 
and gas wealth into sustainable and equitable 
development; entrenching transparency and 
stakeholder engagement; effectively managing 
the oil and gas sector and safeguarding security 
and the environment. 

Norway is seen as being closest to the govern-
ment on oil sector issues and signed a memo-
randum of understanding (MOU) with Ghana in 
February 2008 on cooperation in the oil sector. 
Ghana has also been interested in the expe-
riences of Trinidad and Tobago, Malaysia and 
other developing countries which have over-
come this so call oil curse and trying to copy 
such models from these countries. 

The focus of Norway’s Oil for development as-
sistance program is on capacity building in gov-
ernment institutions and the exchange of infor-
mation and technical expertise. The MOU 
states that emphasis will be placed on “effective 
and transparent management of the sector” and 
that Norway and the government “will cooperate 
to ensure full transparency and accountability” 
in the cooperation program. The MOU outlines 
possible areas of assistance, including revising 
the legal framework, developing legislation on 
resource management and revenue manage-
ment, defining the role of GNPC, and resolving 
conflicting interests related to different uses of 
the sea (petroleum and fish). 

According to the Ghana government represent-
ative in the Jubilee field, Ghana National Petro-

leum Cooperation (GNPC), access to informa-
tion is vital for an effective and truly functional 
democracy.  There are several ways to ensure 
that accurate information is available. The gov-
ernment will timely issue electronic and print 
statements to the media to inform on what the 
government is doing as far as the oil revenue is 
at stake. The government assured the people of 
Ghana that she will not wait until questions are 
asked. The natural gas produced from the Jubi-
lee field would not be flared (No gas flare policy 
according to the Ghana government) or burnt 
off as waste, and will instead be channeled into 
a gas pipeline network that will be built to distri-
bute the fuel. The construction of an 8.7 mile 
undersea pipeline to bring gas from the field to 
a point onshore near the border has already 
begun. 

Ghana’s energy and electricity sectors are in 
the midst of huge expansions. Further assur-
ance from the department of Volta River Au-
thority (VRA) is that oil comes with gas. Natural 
gas has the potential to fuel the power plants 
and supply them at a price that will be much 
lower than what is spent on crude oil and can 
lower the costs by 50-60% and also provide 
price stability. These returns will boost indu-
strialization across the country since reliable 
energy supply can serve as bait to attracting 
investors. The extra electricity that this gas will 
help generate can be exported through high 
voltage transmission lines to the 15 countries 
within the region that forms the West Africa 
Power Pool (WAPP) to earn the Ghanaian 
economy a high currency for further social de-
velopments.  

 

Tullow Oil being the major stakeholder in the 
Jubilee field has this to say to the Ghanaian 
people “Tullow is committed to being in Ghana 
for 40 years and by virtue of that alone our 40 
years in this country means we are looking at 
long term sustainable projects in the communi-
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ties in which we work, with whom we touch, and 
with whom we communicate. Some of these 
projects will be long term, based around educa-
tion; and education is fundamental to creating 
the opportunities in the oil and gas industry for 
the people of Ghana. We want to have Gha-
naians running our business; we want Gha-
naian technicians (…)”. 

According to the NDC government the oil reve-
nue should be seen manifesting the “Ghana 
Better Agenda” program which includes: 

• Putting food on people’s tables;   

• Providing citizens with secure and sus-
tainable jobs;   

• Rehabilitating and expanding infrastruc-
tural facilities;  

• Expanding access to potable water and 
sanitation, health, housing and educa-
tion;  

• Guaranteeing the security of persons 
and their property;   

• Reducing geographical disparities in the 
distribution of national resources;   

• Ensuring environmental sustainability in 
the use of natural resources through 
science, technology and innovation;  

• Pursuing an employment-led economic 
growth strategy that will appropriately 
link agriculture to industry, particularly 
manufacturing;   

• Creating a new social order of social 
justice and equity, premised on the in-
clusion of all hitherto excluded and mar-
ginalized people, particularly the poor, 
the underprivileged and persons with 
disabilities;  

• Maximizing transparency and accounta-
bility in the use of public funds and other 
national resources. 

Oil and gas must, therefore, be seen in terms of 
linkages with other sectors of the economy, 
generating resources that can be used for a 
rapid development of national infrastructure, for 
increasing agricultural productivity, for enabling 
a paradigm shift in the structure of the economy 
toward increased industrial value- added pro-
duction. These are the high dreams of Ghana 
and that constant community sensitization is 
ongoing to create a conducive and serene at-
mosphere for oil production in Ghana. So far 
the good news is that since the first oil pump in 
December 2010 till April, 2011. About 5.4 mil-
lion barrels crude has been lifted without prob-
lems. 

Suggestions  

Fifty-three years after independence, the coun-
try continues to grapple with huge problems of 
poverty, unemployment, diseases, infrastruc-
tural backwardness, illiteracy and food insuffi-
ciency in spite of the numerous mineral re-
sources Ghana possesses till date, all attempts 
at developing Ghana economically have been 
futile can this oil find be the answer?  

Following the rebasing of the economic indices 
of Ghana she is now at least in theory a middle 
income economy. The provisional results of the 
2010 census put Ghana’s population at a little 
over 24 million compared to the 2000 this there-
fore sends a strong signal to the Ghana gov-
ernment that much more needs to be done to 
reflect practically the middle income status title 
it is bestowed in order to overcome the social 
pressure that can easily lead to oil curse syn-
drome.  
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Sudan Południowy – droga do 

niepodległości 

dr Konrad Czernichowski  

 

d 9 do 15 stycznia 2011 r. Sudańczycy 
Południowi uczestniczyli w referendum 

niepodległościowym. Jego wynik był przewidy-
walny, choć skala zwycięstwa zwolenników 
oderwania Południa od Północy zaskoczyła 
wielu. Stanowili oni – przy wysokiej frekwencji – 
98,83 proc. wszystkich głosujących. Formalne 
ogłoszenie niepodległości nastąpi prawdopo-
dobnie 9 lipca. Pierwsze miesiące upływają pod 
znakiem euforii i radości. Na to referendum 
oczekiwano z niecierpliwością od 6 lat, kiedy to 
na mocy porozumienia pokojowego CPA (ang. 
Comprehensive Peace Agreement) z Naivashy 
(Kenia) postanowiono o nim.  

Droga do niepodległości była jednak znacznie 
dłuższa. Wrogość wobec Północy narastała od 
XVIII wieku, kiedy to powstały tam niezależne 
muzułmańskie księstwa. Stopniowo zwiększała 
się skala dyskryminacji czarnej ludności wyzna-
jącej inną wiarę (religie tradycyjne oraz chrze-
ścijaństwo) i mówiącą innymi językami (wśród 
wielu lokalnych języków do najważniejszych 
należą: dinka, nuer, azande, bari i szylluk). W 
1955 r., czyli na rok przed ustanowieniem nie-
podległego państwa sudańskiego, wybuchły 
zbrojne walki między Północą a Południem. 
Trwały one do 1972 r. Kolejna faza wojny miała 
miejsce w latach 1983-2005, czyli od zamachu 
stanu dokonanego przez obecnego prezydenta 
Omara el-Baszira (ściganego międzynarodo-
wym nakazem aresztowania) do porozumienia 
pokojowego CPA. W ciągu 22 lat zginęły 2 mi-

O 

„Wśród wyzwań stojących 

przed Sudanem Południo-

wym wymienić należy przyję-

cie symboli narodowych: fla-

gi, godła i hymnu, uchwalenie 

nowej konstytucji, nawiąza-

nie stosunków dyplomatycz-

nych z innymi krajami oraz 

przegląd kontraktów podpi-

sanych przez rząd centralny, 

a dotyczących złóż ropy na 

Południu.” 
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liony ludzi. Dyskryminacja i prześladowania 
miały także wymiar psychologiczny. Upo-
wszechniano stereotypy o czarnoskórych jako o 
mało inteligentnych i leniwych sługach lub zło-
dziejach. 

Okres świętowania suwerenności przerywany 
jest wieściami o śmiertelnych ofiarach walk. Z 
rąk członków zbrojnych grup działających na 
Południu, a wspieranych finansowo przez rząd 
w Chartumie zginęły setki ludzi w ciągu pierw-
szych dwóch miesięcy po referendum. Sytuacja 
w Sudanie po referendum jest więc złożona. 
Tocząca się od 2003 r. wojna w Darfurze oraz 
proces tworzenia struktur nowego państwa mo-
gą na siebie nawzajem wpływać. Chociaż Omar 
el-Baszir zgodnie z zapowiedzią uznał wynik 
referendum oraz zapewnił, że zaakceptuje nie-
zależność Sudanu Południowego, zgodnie z 
wolą jego mieszkańców, wysuwane są obawy, 
czy odbędzie się to pokojowo. Jeśli dojdzie do 
walk o sporny region Abyei, wtedy Ludowy 
Ruch Wyzwolenia Sudanu (SPLM, ang. Su-
dan’s People’s Liberation Movement) może 
wesprzeć partyzantów z Ruchu Wyzwolenia 
Sudanu (SLM, ang. Sudan’s Liberation Move-
ment) działającego w Darfurze. 

Podział państwa w wielu aspektach obniży po-
zycję Sudanu w Afryce. Biorąc pod uwagę po-
wierzchnię zajmował on jako całość pierwsze 
miejsce na kontynencie. Sudan Północny bę-
dzie obecnie trzeci, natomiast Południowy znaj-
dzie się pod koniec drugiej dziesiątki. Pod 
względem wydobycia ropy naftowej Sudan Po-
łudniowy nie odczuje zmiany, gdyż był odpo-
wiedzialny za produkcję 80 proc. sudańskiej 
ropy. Utrzyma zatem tę samą pozycję co Sudan 
przed podziałem: szóstą. Odczuje to natomiast 
Sudan Północny, bo zajmie dwunaste miejsce. 
Trudno natomiast przewidzieć zmianę w napły-
wie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Również w tym przypadku można założyć, że 
więcej inwestycji napłynie do Sudanu Połu-
dniowego niż Północnego z uwagi na zasoby 

ropy. Przemysł z nią związany daje inwestorom 
największe możliwości. Jednakże brak pewno-
ści w tej dziedzinie jest spowodowany niewie-
dzą, jak się rozwinie sytuacja polityczno-
gospodarcza Sudanu w najbliższych miesią-
cach. Przed podziałem wynosił on 3,03 mld 
USD, co dawało mu piąte miejsce w Afryce. 

Wśród wyzwań stojących przed Sudanem Po-
łudniowym wymienić należy przyjęcie symboli 
narodowych: flagi, godła i hymnu, uchwalenie 
nowej konstytucji, nawiązanie stosunków dy-
plomatycznych z innymi krajami oraz przegląd 
kontraktów podpisanych przez rząd centralny, a 
dotyczących złóż ropy na Południu. Językiem 
urzędowym będzie prawdopodobnie angielski. 
Powinno to zabezpieczyć kraj przed wywoła-
niem walk przez niezadowolonych, którzy mo-
gliby się czuć dyskryminowani, gdyby to język 
innego ludu został obrany jako oficjalny. Do 
ostatecznego ustalenia pozostaje nazwa nowe-
go państwa. Chociaż najczęściej się mówi o 
Sudanie Południowym, to uwzględniając poten-
cjalną chęć całkowitego odcięcia się od dotych-
czasowych władz, nie można też wykluczyć 
nazwy „Republika Nilu”. Podział państwa sta-
nowi wyzwanie nie tylko dla niego samego, ale i 
dla Unii Afrykańskiej, której poprzedniczka – 
Organizacja Jedności Afrykańskiej – przyjęła 
zasadę nietykalności granic. Do tej pory została 
ona złamana tylko raz i to w odniesieniu do 
małego państwa, jakim jest Erytrea, która w 
1993 r. odłączyła się od Etiopii. 

Sytuacja, w jakiej się znalazł Sudan Południowy 
– jeden z najbiedniejszych krajów świata, wy-
maga pomocy ze strony wspólnoty międzyna-
rodowej. Wsparcia udzielają mu nie tylko orga-
nizacje międzyrządowe, ale także organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, również z Pol-
ski. Polska Akcja Humanitarna wierci tam stud-
nie, a jednocześnie próbuje rozwiązać dotkliwy 
problem, jakim są awarie pomp powodujące, że 
wybudowane już studnie są porzucane. Tworzy 
mianowicie specjalne magazyny z częściami do 
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naprawy studni, a także szkoli mechaników. 
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 
wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki 
instalowały oświetlenie słoneczne w budynkach 
użyteczności publicznej, szkołach, ośrodkach 
zdrowia i domach prywatnych. Ruch Solidarno-
ści z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” sfinan-
sował wywiercenie studni w Wau i Sikka-Hadid 
(Sudan Południowy) oraz rozbudowanie szkoły 
dla dzieci uchodźców w Hilla Mayo (Sudan Pół-
nocny). Prowadzi także Adopcję Serca będącą 
swoistym patronatem nad konkretnymi dziećmi. 
Program ten pozwala na zapłacenie czesnego 
w szkole, zakup żywności, odzieży i lekarstw. 
W pomoc Sudańczykom zaangażowane są 
także Caritas Polska oraz polski oddział Pomo-
cy Kościołowi w Potrzebie. 
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KALENDARIUM 
 

 

 

 

Okres Region Wydarzenie 
01-08  
stycznia  

WKS Fiasko misji mediacyjnej ECOWAS na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej i widmo interwencji ECOMOG 

  W poniedziałek, 3 stycznia, fiaskiem zakończyła się kolejna 
misja mediacyjna Wspólnoty Gospodarczej Krajów Afryki Za-
chodniej (ECOWAS) wysłana na Wybrzeże Kości Słoniowej, 
gdzie nieuznany przez społeczność międzynarodową Laurent 
Gbagbo nie przekazał władzy prezydenckiej Alassane Ouatta-
ra. Nad Wybrzeżem Kości Słoniowej zawisło widmo interwen-
cji sił ECOMOG. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji 
wykorzystywana będzie ścieżka dyplomatyczna, a katalizato-
rem dla ewentualnej interwencji ECOMOG mogłoby być po-
gorszenie sytuacji humanitarnej lub otwarły konflikt zbrojny na 
dużą skalę pomiędzy zwolennikami Laurenta Gbagbo i Alas-
sane Ouattara. 

 Egipt Zamach bombowy na egipskich chrześcijan. Zamieszki na 
tle religijnym w Aleksandrii 

  W wyniku samobójczego zamachu bombowego pod kościołem 
koptyjskim w Aleksandrii śmierć poniosło ponad 20 osób, a 
kilkadziesiąt zostało rannych. Celem zamachu byli Koptowie 
wychodzący z noworocznego nabożeństwa. Był to największy 
atak na egipskich chrześcijan od 10 lat. Prezydent Hosni Mu-
barak potępiając zamach i nawołując do jedności narodowej, 
stwierdził, że wiele wskazuje na to, iż w działania terrorystycz-
ne w Egipcie zaangażowane są „obce siły”. Bezpośrednio po 
zamachach na ulicach Aleksandrii wybuchły wielogodzinne 
starcia pomiędzy Koptami a muzułmanami. 

 Namibia Namibia tworzy narodowy program nuklearny 
  Fińscy eksperci od energii nuklearnej pomagają rządowi Na-

mibii stworzyć pierwszą w historii tego kraju kompleksową 
strategię nuklearną. Prace nad dokumentem mają zostać 
ukończone w połowie 2011 roku. 
 

09-15  Sudan Referendum w Sudanie rozpoczęte 
stycznia  W niedzielę, 9 stycznia, rozpoczęło się referendum w Sudanie, 

w którym mieszkańcy Południa zdominowanego przez Chrze-
ścijan i animistów będą decydowali o oddzieleniu się od Pół-
nocy, zamieszkałej głównie przez ludność arabską.. Miesz-
kańcy Południa mogą oddawać głosy w 3 tys. punktów wybor-
czych do 15 stycznia. Liczenie wszystkich głosów będzie trwa-
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ło około tygodnia. 
 WKS WKS nie obsługuje długu zagranicznego 
  Pogrążone w głębokim kryzysie Wybrzeże Kości Słoniowej 

stoi przed groźbą wstrzymania spłaty długu zagranicznego. 
Ostateczny termin płatności odsetek od euro obligacji przypa-
da na 1 lutego 2011 r. W 2010 r. WKS przy pomocy banku JP 
Morgan zdecydowało się na emisję euroobligacji wartych 2,3 
mld USD, których wykup przypada na 2032 rok. Z techniczne-
go punktu widzenia nieuregulowanie zobowiązań nie oznacza 
jeszcze formalnie niewypłacalności z uwagi na obowiązującą 
30-dniową karencję. 

 Tunezja Wojsko na ulicach Tunisu 
  Rząd tunezyjski wyprowadził na ulice Tunisu armię i wozy 

opancerzone, a miasto ponownie ogarnęły protesty, w wyniku 
których w ostatnim miesiącu zginęło już 21 osób. Erupcja nie-
zadowolenia, która przybrała masową skalę jest w przypadku 
spokojnej i stabilnej politycznie Tunezji w zasadzie bez prece-
densu. Prezydent kraju Zine El-Abidine Ben Ali, pozostający u 
władzy od 1987 r. oskarżył o wzniecenie niepokojów na uli-
cach Tunezji “siły zewnętrzne i zamaskowane gangi”. 
 

16-22  Tunezja Prezydent Ben Ali ucieka z Tunezji 
stycznia  Urzędujący od ponad 23 lat Prezydent Zine Al-Abidine Ben Ali 

ustąpił ze stanowiska. 14 stycznia były już prezydent Tunezji 
ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego, rozwiązał parla-
ment, zapowiedział przeprowadzenie nowych wyborów parla-
mentarnych w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a następnie od-
leciał do Arabii Saudyjskiej. 

 Sudan Referendum w Sudanie dobiegło końca 
  Zakończone referendum w sprawie niepodległości Południo-

wego Sudanu, w opinii obserwatorów, przebiegało bardzo 
spokojnie. Prezydent Barack Obama pogratulował Sudańczy-
kom ich postawy obywatelskiej, która jest „inspiracją dla całe-
go świata”. Oficjalne wyniki referendum znane będą najszyb-
ciej 14 lutego, ale już teraz podkreśla się, że wynik inny niż 
secesja jest wielce nieprawdopodobny. 

 RPA Powodzie w Afryce Południowej 
  Republika Południowej Afryki ogłosiła stan klęski żywiołowej w 

ośmiu z dziewięciu prowincji tego kraju, w związku z powo-
dziami, które dotykają RPA od początku roku. Według sza-
cunków rządowych w wyniku powodzi śmierć poniosło ponad 
40 osób, zaś straty materialne sięgnęły ponad 51 milionów 
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USD. 
 Nigeria Goodluck Jonathan uzyskał nominację prezydencką od 

PDP 
  Prezydent Goodluck Jonathan ogłoszony został oficjalnym 

kandydatem rządzącej w Nigerii People's Democratic Party 
(PDP) w zaplanowanych na kwiecień bieżącego roku wybo-
rach prezydenckich. Goodluck Jonathan pokonał głównego 
konkurenta do fotela prezydenckiego Atiku Abubakara uzysku-
jąc poparcie ponad 77% członków PDP. 
 

23-28  Egipt Antyrządowe protesty w Egipcie 
stycznia  Egipskie siły porządkowe użyły armatek wodnych i gazu łza-

wiącego przeciwko tysiącom protestującym w Kairze i wielu 
innych egipskich miastach. Egipcjanie protestowali przeciwko 
pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w kraju oraz skando-
wali hasła wzywające do ustąpienia z urzędu, pozostającego u 
władzy od 30 lat, Hosni Mubaraka. Według szacunków CNN w 
Kairze protestowało od 15 do 20 tysięcy osób. 

 Tunezja Wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania prezy-
denta Zine al-Abidine Ben Ali’ego 

  Tunezyjski minister sprawiedliwości w rządzie tymczasowym - 
Lazhar Karoui Chebbi – poinformował, że wystawiony został 
nakaz aresztowania prezydenta Zine Al-Abidine Ben Ali’ego. 
Prezydent Ben Ali w wyniku tzw. „jaśminowej rewolucji” uciekł 
z Tunezji 14 stycznia i schronił się w Arabii Saudyjskiej. Wśród 
zarzutów stawianych Ben Ali’emu znajdują się m.in. oskarże-
nia o nielegalny zakup nieruchomości i wyprowadzanie z kraju 
środków finansowych. 

 CAR Wybory w Republice Środkowoafrykańskiej 
  23 stycznia odbyły się długo oczekiwane wybory prezydenckie 

i parlamentarne w Republice Środkowoafrykańskiej. Fawory-
tem wyborów jest obecny prezydent Francois Bozize, który 
doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu w 2003 roku. 
Głównym przeciwnikiem obecnej głowy państwa jest odsunięty 
przez niego od władzy Ange Felix Patasse, który powrócił z 
politycznego wygnania. 
 

29 stycznia – 
4 lutego 

UA Teodoro Obiang Nguema wybrany na prezydenta Unii 
Afrykańskiej 

  Prezydent Gwinei Równikowej Teodoro Obiang Nguema zo-
stał w minioną niedzielę wybrany na fotel prezydenta Unii 
Afrykańskiej na szczycie w Addis Ababie. Zastąpi on odcho-
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dzącego przewodniczącego UA Bing wa Mutharika, prezyden-
ta Malawi. Wybór budzi wiele kontrowersji, a nagłówki niektó-
rych gazet mówią o „najczarniejszym dniu w historii UA”. Jest 
to kolejny kontrowersyjny i osłabiający wiarygodność organi-
zacji wybór po tym, jak prezydentem UA został w 2009 r. 
przywódca Libii Muammar al-Kadaffi. 

 Egipt Walki w Kairze wzmagają się 
  W pierwszych ośmiu dniach protestów w Egipcie na ulice wy-

szli przeciwnicy obecnie urzędującego prezydenta Hosni Mu-
baraka i członkowie opozycji, a protesty przebiegały w więk-
szości pokojowo. Obecnie ulice Kairu są już miejscem regu-
larnych, brutalnych bitew, w których biorą udział przeciwnicy i 
zwolennicy reżimu. Protestujący twierdzą, że lojaliści są opła-
cani przez reżim (mówi się nieoficjalnie o 100 funtach egip-
skich za udział w demonstracji). Zaognienie protestów jest 
bezpośrednim efektem przemówienia prezydenta Mubaraka z 
1 lutego, w którym ogłosił on, że nie będzie startował w wybo-
rach wrześniowych. 

 WKS Sankcje uderzają w Wybrzeże Kości Słoniowej 
  Na Wybrzeżu Kości Słoniowej pojawiają się oznaki kryzysu 

ekonomicznego w związku z powyborczym impasem. Spadają 
dochody z eksportu kakao, spada płynność w sektorze ban-
kowym. Unia Zachodnioafrykańska odcięła L. Gbagbo od do-
stępu do rachunków rządowych utrzymywanych w banku cen-
tralnym organizacji regionalnej. Ceny towarów na ulicach WKS 
rosną z każdym dniem, częściowo na skutek restrykcji wpro-
wadzonych przez Unię Europejską; lokale opustoszały, a ulice 
zostały przykryte śmieciami i odpadkami. Rzecznik Ouattary 
zapewnia, że Gbagbo odda władzę, zanim koszty społeczne 
staną się bardziej odczuwalne. 
 

05-11  Egipt Hosni Mubarak ustąpił z urzędu prezydenta Egiptu 
lutego  11 lutego, po 18 dniach antyrządowych zamieszek w Kairze i 

kilku innych egipskich miastach, Hosni Mubarak ustąpił z 
urzędu Prezydenta Egiptu i przekazał władzę armii. 

 Sudan Oficjalne wyniki referendum w Sudanie: 99% za secesją 
  W przeprowadzonym referendum 98,83 procent głosujących 

opowiedziało się za niepodległym Sudanem Południowym.  
Prezydent Omar Hassan al-Bashir oficjalnie zaakceptował 
wyniki referendum. Zostały one także oficjalnie uznane przez 
społeczność międzynarodową m.in. Unię Europejską i USA. 
Proklamacja utworzenia Sudanu Południowego (choć oficjalna 
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nazwa nowego afrykańskiego państwa nie jest jeszcze znana) 
nastąpi 9 lipca 2011 roku. 

 Somalia Wzmożona aktywność somalijskich piratów 
  W minionym tygodniu dwa supertankowce zostały uprowa-

dzone przez piratów na Oceanie Indyjskim. We wtorek, 8 lute-
go 2011 roku, piraci przejęli kontrolę nad pływającym pod wło-
ską banderą Savina Caylyn. Dzień później przy wybrzeżach 
Omanu uprowadzony został należący do greckiej kompanii 
naftowej Enesel supertankowiec Irene SL. Według szacunków 
misji marynarki wojennej państw Unii Europejskiej EUNAV-
FOR – w rękach somalijskich piratów znajduje się 29 statków i 
około 700 zakładników. 
  

12-18  Libia Protesty antyrządowe w Libii 
lutego  W środę, 16 lutego, odnotowano antyrządowe wystąpienia w 

kilku libijskich miastach. Największe demonstracje miały miej-
sce w drugim co do wielkości mieście tego państwa – Benga-
zi. Nie jest znana dokładna liczba protestujących. Wydaje się 
jednak, że powtórzenie się w Libii scenariusza z Tunezji i 
Egiptu jest mniej prawdopodobne, ze względu na dużo bar-
dziej rozbudowany aparat bezpieczeństwa w tym państwie. 

 Sudan Ponad 200 ofiar śmiertelnych starć w Południowym Suda-
nie 

  Pomimo, iż referendum w sprawie niepodległości Sudanu Po-
łudniowego przebiegło w miarę spokojnie, po jego zakończe-
niu doszło do licznych starć w rejonie Jonglei, w wyniku któ-
rych śmierć poniosło ponad 200 osób. O prowokowanie nie-
pokojów społecznych oskarżany jest George Athor, który 
wzniecił antyrządowe powstanie w 2010 roku, po tym, gdy nie 
został wybrany gubernatorem stanu Jonglei.  

 Uganda Prezydent Ugandy wybrany na czwartą kadencję 
  W piątek, 18 lutego, dotychczasowy prezydent Ugandy, Yoveri 

Musoveni, wygrał wybory prezydenckie otrzymując 68 procent 
głosów (uprawnionych do głosowania było 8 mln osób). Ozna-
cza to, że będzie on rządził krajem kolejną, czwartą już ka-
dencję. Zdaniem obserwatorów zagranicznych, choć dopa-
trzono się licznych nieprawidłowości i przypadków korupcji, 
wybory przebiegły w warunkach pokojowych. 
 

19-25  Egipt W Libii wybucha wojna domowa 
lutego  Siły lojalne wobec Muammara Kaddafiego praktycznie rozpo-

częły wojnę domową w stolicy Libii, po wielodniowych krwa-
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wych protestach, w których zginęło kilkaset osób. Jednostki 
lojalistów zajęły strategiczne pozycje w stolicy kraju Tripolis 
oraz przeszły do kontrofensywy w kilku miastach (Zawiya, 
Misurata, Sabratha). Mieszkańcy niektórych dzielnic stolicy 
zostali uwięzieni w domach, kiedy tysiące żołnierzy i afrykań-
skich najemników wiernych reżimowy patrolowało ulice. Puł-
kownik Kaddafi zasygnalizował nadchodzącą kontrofensywę 
we wtorkowym przemówieniu, w którym wezwał swoich zwo-
lenników do „przepędzenia tych szczurów i terrorystów”. 

 WKS ECOWAS organizuje siły w celu usunięcia Gbagbo 
  Premier Kenii, Raila Odinga poinformował, że Wspólnota Go-

spodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) zamierza 
użyć siły, aby odsunąć Laurenta Gbagbo od władzy na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej. Podjęcie bardziej stanowczych kro-
ków ma nastąpić, jeśli wszelkie inne środki, takie jak sankcje, 
rozmowy i pokojowe rozwiązania, zawiodą. 

 Zimbabwe,  Aresztowania w Zimbabwe i protesty w Maroku 
 Maroko Policja w Zimbabwe zatrzymała dziesiątki aktywistów pod za-

rzutem planowania protestów przeciwko obecnie panującemu 
prezydentowi Robertowi Mugabe stylizowanych na te, które 
doprowadziły do upadku Hosniego Mubaraka w Egipcie. Zda-
niem rzecznika policji w Harare 46 osób zostało.  
Pod wpływem wydarzeń w Egipcie i Tunezji tłumy zaczęły 
demolować i plądrować sklepy, banki oraz budynki rządowe 
także w Maroku. Demonstranci wzywali króla Mohammeda VI 
do zrezygnowania z części swoich uprawnień i podzielenia się 
władzą. Sytuacja w Maroku, ze względu na relatywnie silną 
gospodarkę, jest jednak wyraźnie odmienna od tej w innych 
częściach regionu. 
 

26 lutego - Libia Wykluczenie Libii z Rady Praw Człowieka ONZ 
4 marca  Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenie Ogólne 

ONZ podjęło jednogłośną decyzję o zawieszeniu  członkostwa 
Libii w Radzie Praw Człowieka ONZ. Z kolei Rada Bezpie-
czeństwa ONZ podjęła decyzję o zastosowaniu embarga na 
dostawy broni do Libii oraz nakazała zamrożenie aktywów 
finansowych Kadafiego i członków jego rodziny. 

 Egipt Essam Sharaf nowym premierem Egiptu 
  Po zdymisjonowaniu Ahmeda Shafiqa, Rada Wojskowa po-

wierzyła misję tworzenia nowego rządu dotychczasowemu 
ministrowi transportu Essamowi Sharafowi. Decyzja Rady zo-
stała bardzo ciepło przyjęta przez protestujących, gdyż Sharaf 
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już podczas pierwszych dni przewrotu w Egipcie, otwarcie 
poparł protestujących przeciw Mubarakowi obywateli. 

 WKS Północna część Wybrzeża Kości Słoniowej odcięta od 
prądu i wody 

  Przedstawiciele rządu Laurenta Gbagbo rozkazali przerwać 
dostawę elektryczności do północnej, a także zachodniej i 
centralnej części kraju. Tereny te są opanowane przez rebe-
lianckie Forces Nouvuelles (FN) wspierające Allasane Ouatta-
ra. 
 

5-11  Benin Kolejne przesunięcie wyborów w Beninie 
marca  Trybunał Konstytucyjny Republiki Beninu po raz drugi podjął 

decyzję o przesunięciu terminu wyborów prezydenckich. Pier-
wotnie głosowanie miało się odbyć 27 lutego br., jego termin 
został jednak zmieniony na pierwszą niedzielę marca, gdyż 
ponad milion obywateli Beninu nie zdążyło z przedwyborczą 
rejestracją. Ponieważ problem rejestracji nie został rozwiąza-
ny, ONZ i Unia Afrykańska wezwały Benin, aby po raz kolejny 
przesunął termin głosowania, tym razem na 13 marca. 

 Libia Francja uznała Radę powstańczą za oficjalnego reprezen-
tanta Libii. Planowane wprowadzenie strefy zakazu lotów 
nad Libią 

  Rząd Francji, jako pierwszy na świecie uznał powstańczą Na-
rodową Radę Libii za jedynego oficjalnego reprezentanta pań-
stwa libijskiego i jedynego partnera do rozmów o przyszłości 
tego kraju. Równocześnie trwają rozważania nad wprowadze-
niem strefy zakazu lotów nad Libią i możliwościami przepro-
wadzenia interwencji zbrojnej w tym państwie (za wprowadze-
niem strefy zakazu lotów opowiadają się Wielka Brytania i 
Francja, przeciwne są Niemcy). 

 WKS Tysiące kobiet protestuje na WKS 
  Tysiące kobiet przemaszerowało 8 marca ulicami Abidjan, 

stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, wzywając do ustąpienia 
prezydenta Laurenta Gbagbo. Demonstracje zostały rozpro-
szone przez prorządowe siły bezpieczeństwa, a także bojówki 
młodzieżowe. W trakcie starć śmierć poniosły cztery osoby. 
Wtorkowe marsze kobiet odbyły się nie tylko dla uczczenia 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, ale także jako kontynuacja 
demonstracji z poprzedniego tygodnia, które miały miejsce w 
Abobo. 

12-18 Niger Lider opozycji wygrywa wybory prezydenckie w Nigrze 
marca  Komisja wyborcza ogłosiła, że Mohamadou Issoufou, na któ-
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rego głos oddało prawie 58 procent uprawnionych do głoso-
wania, wygrał wybory pokonując kandydata Ruchu Narodo-
wego na Rzecz Rozwijającego się Społeczeństwa (MNSD), a 
jednocześnie byłego premiera, Seini Oumarou (42 procent 
głosów). Druga tura wyborów (I tura miała miejsce 31 stycznia 
2011 r.) przebiegała w pokojowej atmosferze, pod okiem około 
2 tys. obserwatorów z Unii Afrykańskiej, ECOWAS, Unii Euro-
pejskiej i USA 

 Suazi Zapowiadane ponowne protesty na ulicach Suazi 
  Przedstawiciele organizacji społeczności obywatelskiej oraz 

działacze związkowi dołączą do studentów podczas planowa-
nych na najbliższy piątek protestów przeciwko rządowi Suazi i 
ogłoszonym obniżkom płac. Według lokalnej gazety, Times of 
Swaziland, demonstranci będą dążyli do sparaliżowania stoli-
cy, Mbabane, by następnie ruszyć na siedzibę premiera kraju, 
Sibusiso Dlamini. 

 Libia Rezolucja RB ONZ ustanawia strefę zakazu lotów nad Li-
bią 

  18 lutego Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła rezolucję nr 
1973 ustanawiającą nad Libią strefę zakazu lotów. Postano-
wienia rezolucji zezwalają także na „podjęcie wszelkich nie-
zbędnych działań” w celu ochrony ludności cywilnej. Pod ob-
rady RB dokument został zgłoszony wspólnie przez Wielką 
Brytanię, Francję i Liban. Za rezolucją głosowało 10 państw 
członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym trzy państwa 
afrykańskie: Nigeria, RPA i Gabon. W głosowaniu nie wzięli 
udziału przedstawiciele pięciu członków RB: Rosji, Chin, Nie-
miec, Brazylii i Indii, manifestując w ten sposób swoje niepełne 
przekonanie co do jej słuszności. 
 

19-25  
marca 

Libia Rozpoczęła się największa od blisko dekady operacja mi-
litarna koalicyjnych sił Zachodu 

  19 marca rozpoczęła się największa operacja militarna połą-
czonych sił Zachodu od czasu inwazji USA na Irak w 2003 
roku. Głównym celem pierwszego etapu operacji – przepro-
wadzanej pod kryptonimem „Świt odysei” – jest unieszkodli-
wienie libijskiej obrony przeciwlotniczej. 
Po kilkudziesięciu godzinach od rozpoczęcia ataków wśród 
koalicjantów rozgorzała dyskusja kto powinien przewodzić 
prowadzonej operacji militarnej. Po wielostronnych negocja-
cjach, w czwartek, osiągnięto kompromis i podjęto decyzję, że 
odpowiedzialność za „Świt Odysei” w niedzielę lub poniedzia-
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łek przejmie NATO. 
 Egipt Egipcjanie poparli zmiany w konstytucji 
  W przeprowadzonym w niedzielę, 20 marca, referendum 77 

procent Egipcjan opowiedziało się za wprowadzeniem do kon-
stytucji kraju szeregu zmian, które torują drogę do przeprowa-
dzenia nowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 
ciągu sześciu najbliższych miesięcy. Frekwencja w referen-
dum wyniosła 41,2 procent. Nowe zapisy w konstytucji regulu-
ją następujące kwestie: skrócenie kadencji prezydenta z sze-
ściu do czterech lat; możliwość jednokrotnej reelekcji prezy-
denta; kandydaci na prezydenta będą musieli mieć ukończone 
co najmniej 40 lat; prezydent będzie mógł wprowadzić w kraju 
stan wyjątkowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a prze-
dłużenie tego okresu będzie wymagało zgody całego narodu 
w referendum. 
 

26-31 
marca 

Egipt NATO przejęło dowodzenie nad operacją sił międzynaro-
dowych w Libii 

  Sojusz Północnoatlantycki oficjalnie przejął dowodzenie i od-
powiedzialność za operację wojskową w Libii ukierunkowaną 
na utrzymanie strefy zakazu lotów nad tym państwem i bloka-
dy dostaw broni dla reżimu Muammara Kaddafiego. Natomiast 
„koalicja chętnych” pod dowództwem USA będzie cały czas 
odpowiedzialna za „ochronę ludności cywilnej”. Dotychczaso-
wa nazwa operacji (Świt Odysei) została zmieniona na Wspól-
nego Obrońcę (ang. United Protector). Decydujące dla zaan-
gażowania NATO w Libii była zmiana postawy Turcji, która 
dotychczas z dużą rezerwą odnosiła się do planów aktywnego 
włączenia Sojuszu w sytuację w Afryce Północnej. 

 Burundi, 
Uganda, 

Burundi i Uganda wysyłają 4.000 dodatkowych żołnierzy 
do Somalii 

 Somalia Rządy Ugandy i Burundi podjęły decyzję o wysłaniu 4.000 
dodatkowych żołnierzy do Somalii w celu wsparcia misji woj-
skowej Unii Afrykańskiej (AMISOM), która ma na celu wzmoc-
nienie pozycji somalijskiego Tymczasowego Rządu Federal-
nego (TFG). Szefowie sztabów Ugandy i Burundi z umiarko-
wanym optymizmem wypowiadali się o przyszłości Somalii, 
podkreślili jednak, iż w dłuższej perspektywie czasu szala 
zwycięstwa przechyli się na stronę TFG, a sytuacja w rejonach 
kontrowanych przez Tymczasowy Rząd Federalny ulega po-
prawie. 
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	Szanowni Państwo,
	O
	ddajemy do rąk czytelników pierwszy z serii raportów Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych (PCSA). Celem niniejszego opracowania jest zebranie i omówienie najważniejszych wiadomości z Afryki z pierwszego kwartału 2011 roku. W Polsce nie funkcjonuje żadna instytucja ukierunkowana na dostarczanie szerokiemu gronu osób zainteresowanych tematyką afrykanistyczną opracowań na temat bieżących procesów mających miejsce na kontynencie. Ambicją PCSA jest wypełnienie tej luki w piśmiennictwie. Niniejsza publikacja stanowi dopełnienie i poszerzenie cotygodniowych newsletterów Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych – „Afryka - tydzień po tygodniu”, dostępnych na naszej stronie internetowej. Na początek przyszłego roku planujemy wydanie „Polskiego Rocznika Afrykanistycznego”, w którym zebrane zostaną analizy wydarzeń i procesów mających miejsce w Afryce w roku 2011. 
	Większość procesów, którym poświęcone zostały teksty niniejszego raportu nie może być uznana za zakończone. Nie powstały też jeszcze opracowania naukowe im poświecone, dlatego upatrujemy szczególną wartość w poniższej publikacji, której autorzy starali się wyjść poza przytoczenie doniesień prasowych i w wielu wypadkach obok prezentacji opinii na dany temat formułowali również quasi-prognozy dotyczące przyszłego rozwoju omawianych zagadnień. Prognozowanie w obszarze badawczym stosunków międzynarodowych jest równie skuteczne co wróżenie przyszłości z fusów lub spoglądanie w szklane kule, jednakże ze względu na społeczną naturę relacji międzynarodowych, głosy na temat przyszłości zawarte w raporcie zasługują na uwagę, gdyż są nielicznymi w naszym kraju stanowiskami wobec bieżących wydarzeń. Czas pokaże czy i w jakim zakresie ich autorzy mieli rację. Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, poza popularyzacją wiedzy o Afryce, chce być instytucją opiniotwórczą – miejscem w którym będzie się toczyć tak potrzebna (i nie mająca miejsca obecnie w naszym kraju) debata na temat przyszłości państw afrykańskich, zaangażowania Unii Europejskiej w mające tam miejsce procesy, a przede wszystkim na temat możliwości zwiększania roli Polski w tym regionie świata. Raport PCSA jest opublikowany bezpośrednio przed objęciem przez Polskę prezydencji w UE - prezydencji która może upłynąć pod znakiem Afryki i konieczności sprostania wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijającą się sytuację nie tylko w rejonie Maghrebu ale i w wielu miejscach Afryki Subsaharyjskiej.        
	Życzę udanej lektury!
	dr Andrzej Polus
	Prezes Polskiego Centrum 
	Studiów Afrykanistycznych
	Raport składa się z siedmiu rozdziałów i zamieszczonego na końcu kalendarium, które podsumowuje najważniejsze wydarzenia pierwszych trzech miesięcy 2011 roku. Cztery pierwsze teksty traktują o sytuacji w Afryce Północnej, zaś trzy kolejne poświęcone są wydarzeniom mającym miejsce w Afryce Subsaharyjskiej. W pierwszym rozdziale Tomasz Błoński przedstawia syntezę wydarzeń w Libii. Rozdział drugi autorstwa Francesco Minuzzi’ego prezentuje stan relacji pomiędzy Libią a Włochami. W rozdziale trzecim Katarzyna Jędrzejczyk – Kuliniak odnosi się do roli jaką może odegrać na egipskiej scenie politycznej po obaleniu reżimu Hosni Mubaraka Egipskie Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, zaś w kolejnej części raportu Karol Szulc omawia geopolityczną sytuację na Bliskim Wschodzie w kontekście relacji Egiptu i Izraela. Rozdział piąty napisany przez Dominika Kopińskiego poświecony został genezie i rozwojowi konfliktu na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W kolejnej części John Liyab zaprezentował perspektywy rozwoju Ghany w kontekście rozpoczętej eksploatacji ropy naftowej. Ostatni tekst autorstwa Konrada Czernichowskiego poświecony został referendum przesądzającym o powstaniu Sudanu Południowego. Raport zamyka kalendarium wydarzeń trzech pierwszych miesięcy 2011 roku, którego autorem jest Wojciech Tycholiz. 
	Rozwój wydarzeń w Libii – od protestów do wojny domowej 
	Tomasz Błoński
	A
	by w pełni opisać bieżące wydarzenia w Libii, należy cofnąć się do 17 grudnia 2010 r. Tego dnia, w tunezyjskim miasteczku Sidi Bouzid skandaliczne zachowanie policji i ignorancja lokalnych władz doprowadziły ulicznego sprzedawcę Muhammeda Buazizi do desperackiego aktu samospalenia. Wydarzenie to pociągnęło za sobą falę protestów, które niecały miesiąc później, 14 stycznia 2011 roku, zmusiły do ustąpienia prezydenta Zine El Abdine Ben Ali’ego z urzędu. Po 23 latach u władzy, pod naciskiem wojska prezydent uciekł do Arabii Saudyjskiej. Kolejnym elementem tego swoistego „domina protestów” w świecie arabskim, była rezygnacja Muhammada Hosniego Sayyida Mubaraka, który w wyniku 18 dni nieprzerwanych protestów ustąpił ze stanowiska prezydenta Egiptu po 30 latach urzędowania. Protesty i demonstracje trwały w tym czasie równocześnie w wielu krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jednak niespodziewanie to Libia stała się kolejnym centrum ‘Arabskiego Powstania’. Już 15 lutego 2011 r., a więc cztery dni po ustąpieniu Mubaraka, doszło do pierwszych protestów, na wschodzie kraju, w Benghazi - mieście z tradycją wystąpień przeciwko reżimowi Kaddafiego. Demonstracje trwały przez kolejne dni, władze zareagowały w najlepiej znany sobie sposób, czyli organizując aresztowania i represje. W odpowiedzi na działania władz około 200 ludzi rozpoczęło demonstrację przeciwko aresztowaniu Fathil Terbil - obrońcy praw człowieka. Protest przeistoczył się w „Dzień Gniewu” w celu upamiętnienia wystąpień sprzed pięciu lat. Punktem przełomowym okazały się doniesienia prasowe i relacje działaczy na rzecz ochrony praw człowieka, w których liczba zabitych szacowana była na 200 osób. Departament Stanu USA, dyplomacje Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej wyraziły oburzenie na wieść o masakrze. Pierwsze pęknięcia wewnątrz aparatu władzy przyszły szybko - już 21 lutego dyplomaci Libijscy przy ONZ stanęli po stronie demonstrantów wzywając armię do obalenia pułkownika Muammara Kaddafiego. Stały przedstawiciel Libii przy ONZ potwierdził werbowanie przez reżim najemników z krajów afrykańskich. Kaddafi zaczął dostrzegać powagę sytuacji i pojawił się w państwowej telewizji, by zaprzeczyć doniesieniom, jakoby opuścił on Libię. Syn Kaddafiego Seif Al-Islam w wystąpieniu telewizyjnym ostrzegł demonstrantów przed wojną domową. 24 lutego zbrojne grupy przeciwne libijskim władzom przejęły kontrolę nad Misratą. Rządy wielu państw rozpoczęły ewakuację swoich obywateli z ogarniętego już wojną domową kraju. Natomiast światowe rynki opanowała panika będąca wynikiem rosnącej ceny ropy, będącej skutkiem ubocznym toczącego się konfliktu. Napięcie wewnątrz kraju rosło wraz z sukcesami rebeliantów. Po piątkowych modlitwach doszło do masowych protestów w samym Trypolisie. Wojska rządowe otworzyły ogień do protestantów. W reakcji na tak skrajne naruszenia praw człowieka Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła sankcje na Kaddafiego i jego rodzinę. Unia Europejska także zastosowała podobne sankcje, rozszerzając je m.in. o embargo na broń. Generalne Zgromadzenie ONZ w tajnym głosowaniu zawiesiło członkostwo Libii w Radzie Praw Człowieka, natomiast minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague zadeklarował wprost, iż: „To najwyższy czas, by pułkownik Kaddafi ustąpił, jego odejście to największa nadzieja dla Libii”. Sam Kaddafi zdecydował się na udzielenie wywiadu dla zachodnich mediów, w którym opowiedział o „zdradzie zachodnich liderów, którzy chcą kolonizować Libię”. Podkreślił także, iż „w kraju nie ma żadnych demonstracji, bo naród go kocha”, natomiast reszta to Al- Kaida i ludzie, którym podano narkotyki. Przeciwnicy reżimu umocnili się na tyle, że zaczęli tworzyć własną administrację państwową. 5 marca w ‘stolicy rebeliantów’- Benghazi, sformowana została Narodowa Rada Tymczasowa, która postawiła sobie za cel reprezentowanie wolnej Libii na arenie międzynarodowej. Na jej czele stanął Mustafa Abd ad-Dżalil, a premierem został Mahmud Dżibril. Obaj są byłymi współpracownikami reżimu Kaddafiego, którzy popadli w niełaskę wodza. Francja jako pierwsza uznała nowe władze Libii reprezentowane przez Radę. W reakcji na te działania już dzień później rząd Kaddafiego zawiesił stosunki z Francją. Do działań dyplomatycznych włączyła się Liga Arabska; jako organizacja, na forum której Kaddafi i jego reżim raczej nie wzbudzali poważania i sympatii, Liga wezwała ONZ do przyjęcia rezolucji wprowadzającej strefę zakazu lotów nad Libią. 
	Dynamika wydarzeń zmieniała się szybko. Po początkowych sukcesach i skrajnej euforii rebelianci stopniowo zaczęli wycofywać się z zachodu kraju pod naciskiem oddziałów lojalnych Kaddafiemu. Te odzyskawszy wigor odbiły Zawiję, a 16 marca podeszły pod samo Benghazi. Seif Al- Islam, syn Kaddafiego, ogłosił ostateczne zwycięstwo nad rebeliantami w ciągu 48 godzin. Kaddafi w radiowym wystąpieniu oświadczył: „Nadchodzimy tej nocy... I znajdziemy was w waszych szafach (...) Nie będziemy mieli litości ani współczucia.”.  W reakcji na te wydarzenia Rada Bezpieczeństwa ONZ natychmiast przyjęła rezolucję nr 1973 nakazującą wprowadzenie strefy zakazów lotów nad Libią, przy 15 głosach za i 5 wstrzymujących się, w tym Rosji, Chin i Niemiec. Decyzja Niemiec podyktowana była niechęcią społeczeństwa niemieckiego do angażowania się w działania wojenne, w obliczu nadchodzących wyborów regionalnych. Wobec braku wstrzymania działań wojennych  przez Kaddafiego, już 19 marca koalicja złożona głównie ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, rozpoczęła działania ofensywne w celu implementacji rezolucji ONZ. Prezydent Obama ogłosił publicznie początek działań zbrojnych w ramach operacji ‘Świt Odysei’. Pociski typu Tomahawk wystrzelone ze statków marynarki wojennej USA spadały na cele położone w okolicy Trypolisu i Misraty. Siła militarna amerykańskiej floty, sprawiła, że władze libijskie zadeklarowały zawieszenie broni już następnego dnia. Jednak po dwóch kolejnych dniach Kaddafi ściągnął ludzi w celu obrony jego posiadłości w formie ‘żywych tarcz’. Ogłosił także swą „gotowość do walki” i brak woli poddania się, nazywając jednocześnie naloty koalicji atakiem przeprowadzonym przez faszystów”. 24 marca NATO w porozumieniu z koalicjantami 28 państw biorących udział w utrzymywaniu ‘strefy zakazów lotów’ nad Libią, przejęło stopniowo dowództwo nad misją. Zaznaczono jednak, że USA nadal będą wspierały działania lotnicze. Porozumienie było możliwie głównie dzięki negocjacjom prowadzonym przez Hillary Clinton pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Turcją. Do koalicji dołączyło także drugie państwo arabskie - Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tego dnia francuski myśliwiec dokonał zestrzelenia libijskiego samolotu bojowego, który naruszył strefę zakazu lotów. Rebelianci, wsparci przez ataki z powietrza zdobyli Ażdabiję. W ramach zaznaczenia swego udziału w koalicji przeciwko Kaddafiemu, Katar oficjalnie uznał władzę Narodowej Rady Tymczasowej, jako pierwszy arabski kraj. Koalicja w ramach budowania wspólnego frontu dyplomatycznego zorganizowała spotkanie w Londynie. Rządy 40 państw podjęły decyzję i utworzyły grupę 20 państw koordynujących przygotowanie drogi dla nowej władzy w Libii po upadku reżimu Kaddafiego. Zawarto tam również porozumienia w kwestii przejęcia dowodzenia nad misją przez NATO. 30 marca Kaddafi ruszył z ofensywą artyleryjską na wschód. W efekcie rebelianci opuścili miasta Ras Lanuf i Brege.  Tego dnia reżim libijski dotyka także kolejny cios, tym razem wizerunkowy. Były szef wywiadu, obecny minister spraw zagranicznych Libii, Moussa Koussa, ucieka do Londynu. Informacja o jego ucieczce pojawiła się w zestawieniu z pierwszymi doniesieniami o działalności CIA na terytorium Libii. Koordynacja bombardowań z działaniami rebeliantów stała się coraz trudniejsza. Głównym powodem był brak organizacji, a przede wszystkim nieudolność dowództwa powstańców.  Na obrzeżach, położonej na zachód od Ażdabiji, Bregi ginie 10 rebeliantów w wyniku omyłkowych bombardowań koalicji. Równocześnie z działaniami wojennymi toczy się ofensywa dyplomatyczna przeciwko rządom pułkownika Kaddafiego. Pomimo iż USA nadal zwlekają z uznaniem nowych władz Libii, Włochy stają się trzecim krajem, który uwierzytelnia władzę Narodowej Rady Tymczasowej. Sytuacja dziś wydaje się jednak pozostawać w impasie i scharakteryzować ją można stwierdzeniem -  Kaddafi na wschodzie, rebelianci na zachodzie, koalicja NATO nad nimi.
	Warto rozważyć motywacje najważniejszych członków koalicji. W początkowej fazie każdy z nich miał nawet własną nazwę dla samej operacji. Prezydent Francji starał się wywrzeć medialne wrażenie, iż to on stoi na czele koalicji i z jego inicjatywy podjęto działania. Nie tylko uznał, ale i przyjął u siebie przedstawicieli Narodowej Rady Tymczasowej. Można domniemywać, iż Nicolas Sarkozy walczył o poprawę pozycji swojej partii UMP w lokalnych wyborach odbywających się w marcu, a co ważniejsze o reelekcję w zaplanowanych na 2012 rok wyborach prezydenckich. 
	Premier Wielkiej Brytanii David Cameron dołączył do koalicji pomimo trudnej sytuacji budżetowej. Niełatwo stwierdzić definitywnie, czy była to próba zaznaczenia pozycji Zjednoczonego Królestwa na arenie międzynarodowej po źle odebranych działaniach z okresu rządów Partii Pracy, czy tylko chęć odwrócenia uwagi własnej opinii publicznej od rosnących cięć w wydatkach rządu. Warto zaznaczyć, że jeszcze w czasie rządów Blaira, w 2003 roku, doszło do wznowienia kontaktów z Kaddafim, który zdecydował się zerwać z terroryzmem i wypłacić odszkodowania ofiarom zamachów. W 2004 roku doszło do słynnego spotkania w nie mniej słynnym namiocie, a uścisk dłoni Blaira i Kaddafiego przypieczętowywał nie tylko zawiązanie nowych relacji, ale także kontrakty na wydobycie ropy dla Shella na sumę 550 mln funtów. Dodatkowo, w okresie rządów Browna zwolniono autora zamachu na lot Pan Am 103, nad Lockerbie, w 1988 roku. Całość również z kontraktami w tle. Suma inwestycji brytyjskiego koncernu BP w Libii, wynosiła w tym czasie 1 bln dolarów. Ponadto już od 2007 roku Brytyjczycy dostarczali Kaddafiemu pociski i systemy obrony przeciwlotniczej; sytuacja zmieniła się dopiero w lutym 2011, kiedy w obliczu wydarzeń w Libii, minister spraw zagranicznych rządu Camerona - William Hague, anuluje brytyjskie licencje na sprzedaż broni Libii.
	Zastanawiając się nad motywacjami najważniejszego ogniwa koalicji, czyli Stanów Zjednoczonych, trzeba podkreślić rolę doradców prezydenta Baracka Obamy. Wiele wskazuje na to, że zdecydował się on na interwencję w Libii pod wpływem sekretarz stanu Hillary Clinton, ambasador USA przy ONZ Susan Rice, i członkini Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Samanthy Power. To one miały indagować prezydenta, by podjął działania mające na celu uniknięcie masowego mordu na mieszkańcach Benghazi. Warto zauważyć, że obecna w tej trójce Samantha Power, to zdobywczyni Nagrody Pulitzera, za książkę „A Problem from Hell: America and the Age of Genocide”, opisującą pasywność poprzednich prezydentów USA względem zbrodni ludobójstwa. W wielu komentarzach zwrócono uwagę, że decyzja ta jest zwycięstwem wartości moralnych, nad realistyczną polityką zimnych kalkulacji. Warto przypomnieć także słowa kapitana marynarki wojennej Matta Pottingera: „Niewielu Amerykanów uświadamia sobie, że nasi liderzy bez doświadczenia wojskowego zdają się być większymi jastrzębiami, niż ci, którzy mają służbę w wojsku za sobą”.
	O
	n the night of April 19th, 2011 a next round of 700 immigrants from Libya landed on the small Italian island of Lampedusa, in the south of Sicily. This pattern has been repeating 3-4 times a week since the beginning of the Libyan crisis, which turned into a civil war between the Qaddafi’s forces and the rebels. 
	The number of refugees reaching the Italian coast has grown dramatically after the retaliation by the government forces and the subsequent intervention of the UN Security Council, first on March 17th with the authorization to take “all necessary measures” to protect the civilians in Libya, and afterwards, on the March 20th,  with the military action that begun after the Paris’ Summit and the bombings of military targets in Libya. Consequently, this increased the distress for the inhabitants of Lampedusa. It also resulted in some tragedies of the sea (i.e. the boat sinking in the beginning of April which ended with the death of more than a hundred immigrants).
	The problem of immigration, recently caused by the escape of people from Libya but in the past years also from other countries of North Africa, seems difficult to handle by the Italian government.
	An important yet relatively obscure issue in the context of the recent developments concerns economic relations between Italy and Libya. There have been a number of strategic agreements signed between two governments over the past years. Many Italian firms have heavily invested in Libya; also Libyan companies and individuals, especially from the Qaddafi family circle, have made significant acquisitions in Italy. Above all, Libya matters for Italy as a key supplier of oil and gas. 
	There are more than 100 Italian companies settled in Libya with links mainly to the oil sector (ENI), transport (IVECO) and infrastructure (Impregilo, Bonatti, Garboli-Conicos, Maltauro, Ferretti Group). What is of particular importance for the Italian as well as Libyan economy, is the role of ENI (National Board of Hydrocarbons). ENI was established in Libya in 1959 and it was actually the very first foreign company pumping oil in this African state (with a production of 244.000 oil barrels per day). ENI is not only important for furnishing gas (from 2004) and oil to Italy, but also for its political role. In 2008, ENI and NOC (the Libyan state oil company) signed an agreement to extend the mining rights of the Italian company until 2042 for oil production and until 2047 for gas exploration. In return, ENI signed a €150 million programme with NOC and the Qaddafi Development Foundation, to restore the Libyan archaeological sites, environmental interventions and the formation of Libyan engineers.
	This short paper will analyze the Italian-Libyan economic relations and the politics of curbing the flux of immigrants from North Africa adopted by the Berlusconi government. It will also attempt to formulate preliminary conclusions on the possible impact of the recent developments on the mutual relations with Italy.
	Italian-Libyan economic relations
	The history of Italian-Libyan relations goes back to the period in which the Northern African country was an Italian colony (1912-1943). Following that, especially when Qaddafi took the power in 1969 and expelled all the Italians from the country, the relations were abruptly interrupted. 
	However, in 2004, after the end of the embargo imposed on Libya (due to accusations of supporting international terrorism and the airplane bombing in Lockerbie(1988) and Niger (1989) involving Pan Am (US) and Uta (France) aircraft, respectively), Italy has been the European state with the closest relations with Libya. Today, Italy still remains one of the Libya’s top trading partners.
	In 2009 Finmeccanica, the Italian aerospace company, signed an agreement with Libya for the cooperation in the aerospace sector and other projects in North Africa and Middle East. The agreement involves the creation of joint ventures involving Finmeccanica and the Libya Africa Investment Portfolio. Finmeccanica also signed a €247 million contract for constructing Lybian railways.
	As we argued in the introduction, the immigration from North Africa is an increasingly grave problem for Italy. However, precisely with Treaty on Friendship Partnership and Cooperation between Italy and Libya, the Berlusoni government tried to regulate the flow of immigrants coming to Italy via the Libyan coasts. Article 19 of the Treaty underpins the collaboration between the two countries in fighting with illegal immigration. The Treaty launches “a system of inspection of Libyan land borders to be entrusted by Italian companies with the necessary technological skills”.
	In  Italy Libyan firms and institutions control 7,2% of UniCredit Bank (with the participations of Libyan Investment Authority, Central Bank of Libya, and the Libyan Arab Foreign Bank). The Finance company Lafico holds 14,8% of shares in Retelit (the company controlled by Telecom Italia which works in the WiMax), 7,5% of the Juventus football team, and 21,7% of the Olcese company. Tripoli through the sovereign fund Libyan Investment Authority also owns 2,01% of the above mentioned Finmeccanica.
	The Italian-Libyan economic cooperation reached a climax with the Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation signed between Italy and Libya by Berlusconi and Qaddafi on the August 30th, 2008 and enforced on the March 2nd.
	Notwithstanding, this denotes a success of the politics of the government to keep the flux of immigrants from North Africa at bay, the other side of the coin is shown in some news reports of Gabriele del Grande, blogger and journalist and the journalist Fabrizio Gatti. They examine appalling conditions in which the people that are not allowed to enter Italy live in the Libyan immigration camps. They also describe the tortures and abuses  some of the immigrants endure. Furthermore, a lot of immigrants die, especially in the desert of Niger when they are sent back from Libya to their countries of origin.
	List of references
	1 A. SCIACCA, Fuggivano dalla Libia, 68 morti in mare, 04 April 2011,  www.Corriere.it
	2 Amnesty Int’l Report on Libya Criticises Libya and EU on Refugee Treatment, 24 June 2010, http://migrantsatsea.wordpress.com
	3 Case concerning questions of  interpretation and application of  the 1971 Montreal Convention arising from the aerial incident at Lockerbie (Libya v. United Kingdom), (ICJ Reports, 1998)
	4 Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951
	5 FABRIZIO GATTI, Morire nel deserto,  L’Espresso, 14 January 2010
	6 GABRIELE DEL GRANDE, Escape  from Tripoli, Fortress Europe report, 2008
	7 GABRIELE DEL GRANDE, Guantanamo Libya. The new Italian border policy, 2 February 2009, in http://fortresseurope.blogspot.com
	8 M. I., Nuovo accordo Italia-Libia contro l’immigrazione clandestina, in http://www.stranieriinitalia.it
	9 N. RONZITTI, The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya: new prospects for cooperation in the Mediterranean?, 11-12 May 2009, in Istituto di Affari Internazionali, www.iai.it
	10 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) [“AntiSmuggling Protocol”], Gen. Assembly Res. 55/25, 15 November 2000, www.unhcr.org
	11 R.BARLAAM e V.CARLINI, Strade, aeroporti, calcio, armi e partecipazioni: ecco le rotte economiche più battute tra Italia e Libia, in  www. Ilsole24ore.com, 21 February 2011
	12 REDAZIONE ONLINE, Italia-Francia, intesa sui pattugliamenti, 8 April 2011, www.corriere.it
	13 Technical Mission to Libya on Illegal Immigration, 27 Nov-6 Dec 2004, Report, European Commission, www.statewatch.com
	14 Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, Bengasi, 30 August 2008, in www.camera.it
	15 UN SECURITY COUNCIL, res. 1973 (2011), 17 March 2011
	16 http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm
	17 http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_424.html
	18 http://www.istat.it
	19 www.unhcr.com
	Bractwo wychodzi z podziemia
	Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
	E
	gipskie Stowarzyszenie Braci Muzułmanów (Dżamijjat al Ichwan al-Muslimin), na fali ogólnospołecznych protestów, po raz kolejny wkracza na scenę polityczną wywołując zaniepokojenie zachodnich komentatorów. Najczęściej zadawane pytanie brzmi – czy ewentualne zwycięstwo w planowanych na wrzesień 2011 roku wyborach parlamentarnych tego ugrupowania przyniesie islamizację Egiptu?
	Rewolucja, która rozpoczęła się 25 stycznia 2011 r. w Kairze i objęła większość kraju miała charakter przewrotu ludowego, nie religijnego. Wydarzenia na placu Tahrir były kulminacyjnym momentem narastającego od listopada 2010 r. (wybory parlamentarne) niezadowolenia społecznego. Jego przyczyną była zła sytuacja gospodarcza kraju, inflacja, wszechobecna korupcja oraz ogromne bezrobocie. Przeważająca część z 83 milionów Egipcjan żyje za mniej niż 4 dolary dziennie. Młodzi ludzie, stanowiący większość społeczeństwa (ok. 70% obywateli ma mniej niż 30 lat), niezależnie od poziomu wykształcenia mają problem ze znalezieniem pracy, która pozwoliłaby im założyć rodziny. Protestujący domagali się także ustąpienia autorytarnych władz, wolnych wyborów, pluralizmu w życiu publicznym, zniesienia cenzury oraz zagwarantowania podstawowych wolności i swobód obywatelskich. Można powiedzieć, iż to demografia a nie religia była najważniejszym katalizatorem protestów.
	Prezydent Hosni Mubarak przez pięć kadencji nie spełnił postulatów swoich obywateli. Powstałą lukę w potrzebach społeczeństwa do pewnego stopnia zapełnia za to działalność istniejącej od 1928 r. organizacji Stowarzyszenie Braci Muzułmanów. Jest ona najstarszą organizacją islamistyczną a pod rządami Mubaraka była największą siłą opozycyjną w kraju o ustabilizowanych i zorganizowanych strukturach. Zakazane od 1954 r. jako ugrupowanie polityczne, Stowarzyszenie działa poprzez organizacje charytatywne, zakładając szpitale, banki i szkoły, wcielając w życie idee sprawiedliwego społeczeństwa oraz dążąc do zapewnienia wszystkim obywatelom równego dostępu do dóbr i opieki socjalnej.
	Od początku swego istnienia Bracia Muzułmanie utrzymywali, że ich celem nie jest organizowanie przewrotu czy przejęcie władzy, lecz edukacja i naprawa życia społecznego w duchu islamu. Hassan al-Banna, twórca ruchu opowiadał się raczej za pokojowymi formami działania swego ugrupowania i wprowadzenia w życie swej wizji rozwoju społeczeństwa muzułmańskiego.
	Ich obecna ideologia to połączenie haseł religijnych i narodowościowych. Jest obecna praktycznie we wszystkich krajach islamu, gdzie istnieją organizacje podobne do stowarzyszenia. Organizacja ta postrzegana jest jako broniąca interesu świata islamu wobec postępującej westernizacji i choć od czasów al-Banny struktura ewoluowała, to główne założenia ideowe pozostały te same. Od zmiany statutu w 1982 r. Bracia Muzułmanie rozszerzyli swoją sieć na terenach Bliskiego Wschodu, w Europie, a nawet w Ameryce. Dekrety kierownictwa Braci Muzułmanów są w swej treści poprawne politycznie i wpisują się w model ugrupowania o charakterze demokratycznym. Nie zmienia to jednak faktu, że większość szeregowych członków Braci Muzułmanów akceptuje ekstremizm, dostosowanie praw świeckich do szaria’tu czy prześladowania mniejszości religijnych w Egipcie. Tolerują co prawda demokrację, podkreślając jednak, iż powinna to być demokracja w stylu islamskim, oparta o Koran i arabskie tradycje. Odejście od fundamentalistycznego postrzegania świata wydaje się w przypadku Braci Muzułmanów obecnie niemożliwe. I tak ugrupowanie to ewoluowało, oficjalnie potępiając terroryzm islamski i wszelkie akty przemocy o charakterze religijnym. Obecnie o zwolennikach tej doktryny mówi się jako o centrystach, którzy są doświadczonymi działaczami społeczno-politycznymi, a ich poglądy tworzą całościowy program. W roku 2004 Bracia Muzułmanie wydali program polityczny, z którym rok później startowali w wyborach parlamentarnych. Program ten, odwołujący się do teorii głównego ideologa ugrupowania Saida Kutba, mówi o konieczności przeprowadzenia reform, między innymi w mediach, które nie powinny przekazywać treści obrażających islam czy sprzecznych z nim. System ekonomiczny powinien opierać się na zasadach braterstwa i ochrony słabszych. Ustrój demokratyczny, do którego ugrupowanie dąży musi być kompatybilny z islamem, a kultura wyrastająca z religii poddana większej ochronie jako gwarantka zachowania islamskiej tożsamości.
	Mimo dużego potencjału politycznego, rozwiniętych struktur terenowych i znanych egipskiej opinii publicznej przedstawicieli, przywódcy ruchu podjęli decyzję o ostrożnym zaangażowaniu się w styczniowe demonstracje. Być może radykalna część ruchu nie chciała brać udziału w świeckim przewrocie. Nie pojawiły się także deklaracje dotyczące chęci przejęcia władzy, poza faktem, że lider ugrupowania Mohammed Badi ogłosił udział kandydatów Bractwa w demokratycznych wyborach.
	 Wydaje się, że przywódcy robią to celowo. Obecnie społeczność międzynarodowa z uwagą obserwuje wydarzenia w Egipcie. Ewentualne zwycięstwo czy nawet znacząca pozycja Braci Muzułmanów mogłaby spowodować gwałtowną reakcję ze strony państw zachodnich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Izraela. Jeżeli miałoby nastąpić przejęcie władzy w Egipcie przez Bractwo Muzułmańskie, prawdopodobnie nastąpi to w kolejnych wyborach parlamentarnych, gdy ugrupowanie zacznie działać legalnie, powoła partię polityczną a międzynarodowa opinia publiczna nie będzie tak bacznie przyglądać się Egiptowi. 
	Trudno jest także ocenić rzeczywisty udział Bractwa w wydarzeniach w Kairze i innych miejscowościach Egiptu oraz ich wpływy w społeczeństwie. Część poparcia dla Braci Muzułmanów wynika z tego, że jest ono ugrupowaniem protestu, które najmocniej sprzeciwiało się rządom Mubaraka. Pozwoliło to, przy spójnych działaniach i wizerunku, zyskać akceptację dużej części społeczeństwa. Jedyną miarą realnej siły ruchu jest wprowadzenie do Zgromadzenia Ludowego w 2005 r. 88 (na 454 miejsca) parlamentarzystów, startujących jako niezależni kandydaci. W kolejnych wyborach w 2010 r. żaden z wysuwanych przez Bractwo Muzułmańskie kandydatów nie wszedł do parlamentu. Kandydaci zbojkotowali drugą rundę wyborów ze względu na zaostrzenie represji wobec ugrupowania oraz oskarżenia pod adresem władz o fałszowanie wyników głosowania na niekorzyść Bractwa.
	Dodatkowo, kierownictwo ugrupowania, stanowią ludzie w średnim i podeszłym wieku, zaś rewolucja została zapoczątkowana przez młodzież, dla której hasła walki z postępem technologicznym czy kulturą masową są niemożliwe do zaakceptowania. Społeczeństwo egipskie jest, jak na warunki arabskie dość laickie i otwarte na Zachód. Nie zmienia to faktu, że notuje się wzrost wpływów fundamentalistycznych, zwłaszcza wahhabickiego odłamu islamu. Obie przeciwstawne postawy są widoczne w publicznych debatach. Być może ten spór okaże się największą przeszkodą dla potencjalnej islamizacji kraju.
	Geopolityczna sytuacja na Bliskim Wschodzie w kontekście stosunków Egiptu i Izraela
	Karol Szulc
	R
	ewolty w świecie arabskim, przetaczające się przez region Bliskiego Wschodu i Maghrebu w ostatnich miesiącach, niosą za sobą nie tylko zmiany społeczno-polityczne w danych państwach, ale tworzą całkowicie nową i wciąż niejasną sytuację geopolityczną. Zmiana władzy jaka dokonuje się obecnie w Egipcie jest dobrym tego przykładem, ze względu na rolę tego państwa na Bliskim Wschodzie i jego znaczenia w kontekście konfliktu bliskowschodniego.
	Hosni Mubarak sprawował władzę w Egipcie przez blisko 30 lat, od 1981 roku kiedy przejął stanowisko prezydenta po zabójstwie Anwara El Sadata, dokonanego prawdopodobnie z inspiracji Bractwa Muzułmańskiego, które w ten sposób ukarało Sadata za zawarcie separatystycznego pokoju z Izraelem w 1979 roku. Mubarak podjął natychmiast decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego (którego nigdy nie odwołał), by rozprawić się z opozycją islamską. 
	Z racji swojej twardej polityki wobec Bractwa Muzułmańskiego, które wspierało Hamas w Strefie Gazy (twórcami Hamasu byli ludzie związani z Bractwem), Mubarak stał się gwarantem trwania traktatu pokojowego między Egiptem a Izraelem, co z kolei zapewniało względną stabilizację całemu regionowi. Dlatego też, kiedy po 18 dniach protestów Hosni Mubarak został obalony 11 lutego br., sytuacja geopolityczna uległa znacznemu skomplikowaniu. W ostatnich latach Egipt wraz z Izraelem utrzymywał na ogół szczelną blokadę wokół Strefy Gazy, tak by Hamas nie otrzymywał pomocy z terytorium Egiptu. Natomiast demonstranci, którzy w końcu obalili Mubaraka, domagali się zniesienia tejże blokady i wsparcia dla Palestyńczyków stawiających opór Izraelowi. Pogorszenie się sytuacji w tym zakresie jest już dostrzegalne -  23 marca doszło w Jerozolimie do pierwszego od 7 lat zamachu na terytorium Izraela, kilka dni wcześniej zaś prowadzono już naloty na Gazę i nie wyklucza się obecnie możliwości kolejnej operacji militarnej sił IDF (Israeli Defense Force) w Strefie Gazy na szerszą skalę.
	Drugą bardzo ważną kwestią w kontekście zmiany władzy w Egipcie jest izraelsko-palestyński proces pokojowy. Ostatnio kontakty między oboma stronami zostały praktycznie zerwane, na skutek działań rządu izraelskiego, który dopuszcza budowę coraz to nowych osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz w Jerozolimie Wschodniej, czyli terenach okupowanych, co jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Prezydent Autonomii Palestyńskiej (AP), Mahmud Abbas, już raz groził odejściem w obliczu nieprzejednanego stanowiska rządu Binyamina Netanyahu, teraz zaś, kiedy stracił tak potężnego sojusznika jakim był Mubarak, położenie Fatahu w AP i w jej skonfliktowanych relacjach z Hamasem staje się jeszcze trudniejsza. Zatem sytuacja procesu pokojowego po rewolcie egipskiej kształtuje się dość niekorzystnie i jeśli nie nastąpi wkrótce przełom, może dojść do krwawego załamania się kolejnej rundy negocjacji.
	Egipt jest najważniejszym elementem układu bliskowschodniej geopolityki w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Choć pojawią się uzasadnione pytanie dotyczące losów pokojowego współistnienia nowego Egiptu i Izraela, a także procesu pokojowego, należy także pamiętać, że armia rządziła Egiptem z Hosniego Mubaraka i rządzi nim de facto obecnie. Rządy egipskiej Najwyższej Rady Wojskowej mają być z założenie tymczasowe i prowadzić do demokratycznych wyborów na jesień, już w warunkach zmienionej konstytucji. Trudno jednak jest sobie wyobrazić, by wojsko tak łatwo oddało władzę, po tylu latach jej faktycznego sprawowania. Armia przez lata czerpała ogromne korzyści traktatu pokojowego z Izraelem, który nie tylko gwarantował im bezpieczeństwo, ułatwiał walkę z radykalizującymi islamistami, ale także zapewniał hojne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. 
	Całą sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że Izrael na początku rewolty w Egipcie wyrażał swoje poparcie dla dyktatora, kiedy zaś stało się jasne, że rządy Mubaraka zbliżają się do końca, rząd w Tel Awiwie nie zdobył się na żaden gest, czy choćby deklarację poparcia dla obywateli Egiptu demonstrujących na placu Tahrir w Kairze. Po 3 miesiącach od przełomu władze izraelskie i społeczeństwo nie odnoszą się oficjalnie w żaden sposób do bardzo istotnych wydarzeń, które rozgrywają się w ich sąsiedztwie oraz w otaczającym ich świecie arabskim. Konserwatywny rząd Netanyahu z bardzo mocno prawicowym ministrem spraw zagranicznych Avigdorem Liebermannem, zdaje się kurczowo trzymać wizji własnego państwa jako „oblężonej twierdzy”, z wrogami czyhającymi „u bram”. O ile troska o bezpieczeństwo Izraela jest ze wszech miar uzasadniona jako naczelna agenda każdego rządu w Tel Awiwie, to jednak prezentowana przezeń zachowawczość czy nawet podejrzliwość wobec masowych ruchów społecznych w Egipcie, Syrii i całym regionie, może okazać się kosztowne w dłuższej perspektywie. Wydaje się, że bardzo małym kosztem Izrael mógłby wykonać swoisty krok do przodu, deklarując swoje poparcie dla oddolnych ruchów arabskich dążących do demokratyzacji systemu politycznego w swoich krajach. Prezentując taką postawę Izrael być może mógłby liczyć nie tyle na wzrost sympatii wśród społeczeństw arabskich, ile na delikatne zmniejszenie stopnia niechęci. W przypadku tak strategicznego państwa jak Egipt, Izrael mógł zyskać sporo, ponieważ niezależnie od tego jak dalej potoczą się losy zmian ustrojowych w tym kraju, poparcie demonstrantów służyłoby do pewnego stopnia neutralizacji wpływów tak niechętnego Bractwa Muzułmańskiego.
	Powyższe powody każą przypuszczać, że Najwyższa Rada Wojskowa będzie starała się zrobić wiele, by utrzymać istniejący status quo w regionie, gdyż leży to w jej interesie. Inną kwestią jest, jak potoczą się losy rządów w Egipcie po wyborach, jeśli zostaną one przeprowadzone. Jeżeli Bractwo Muzułmańskie okaże się tak silne, jak wskazują na to sondaże, będzie to główna partia w państwie. Wówczas niejasna, czy wręcz lekceważąca reakcja Izraela na wydarzenia u swojego sąsiada, może okazać się brzemienna w skutkach.
	Konflikt na Wybrzeżu Kości Słoniowej
	dr Dominik Kopiński  
	Profesor historii kontra ekonomista MFW 
	O
	d 28 listopada 2010 r. Wybrzeże Kości Słoniowej trwało w powyborczym impasie, który kosztował życie ponad 1500 osób. Tego dnia w wyborach prezydenckich wystartowali dwaj zawodnicy politycznej wagi ciężkiej - Alassane Ouattara oraz Laurent Gbagbo. Obaj to polityczni weterani i długoletni rywale. Urazy jakie do siebie chowają są jedną ze zmiennych objaśniających toczący się spór. Gbagbo był więziony w 1992 r., gdy Ouattara pozostawał premierem i faktycznie sprawował władzę w kraju podczas choroby ówczesnego prezydenta Félixa Houphouët-Boigny (FHB). Kilka lat później, gdy Gbagbo objął fotel prezydenta Ouattara stał się z kolei ofiarą manipulacji i prześladowania ze względu na swoje „wątpliwe” pochodzenie.     
	Ouattara, z wykształcenia ekonomista (doktorat z ekonomii na University of Pennsylvania), pracował m.in. dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz był gubernatorem regionalnego banku centralnego Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Jest przewodniczącym partii Rally of the Republicans, która wyłoniła się w 1994 r. z reżimowej Democratic Party of Côte d'Ivoire (PDCI). Sprawował funkcję premiera w schyłkowych latach reżimu FHB (1990-1993), a także przez 18 miesięcy pełnił faktycznie obowiązki prezydenta, gdy stan jego zdrowia pogorszył się. Po przegranej w walce o schedę po FHB wycofał się z polityki i podjął pracę w MFW na stanowisku menedżerskim. W międzyczasie próbował startować w wyborach prezydenckich w 1995 r. i 2000 r., jednak z uwagi na kontrowersje dotyczące pochodzenia jego rodziców (ojciec urodził się w Burkina Faso), okazało się to niemożliwe (za pierwszym razem Ouattara sam odrzucił nominację partii).    
	Gbagbo jest z zawodu nauczycielem historii oraz historykiem z doktoratem uzyskanym na Université Paris 7 - Denis Diderot. Pseudonim „Cicero” zawdzięcza swojemu upodobaniu do łaciny z czasów młodości. Działał w opozycji i był jednym z najbardziej aktywnych liderów związków zawodowych na WKS w czasach reżimu FHB; został aresztowany, osadzony, a następnie zmuszony do wyjazdu do Francji. Po powrocie współtworzył partię Ivorian Popular Front oraz startował (bez powodzenia) jako kontrkandydat FHB w pierwszych wielopartyjnych wyborach rozpisanych w 1990 r. Został prezydentem WKS w 2000 r., w rok po zamachu stanu przeprowadzonym przez emerytowanego generała Roberta Guéï. Laurent Gbagbo pozostawał u władzy podczas wojny domowej i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za jej krwawy przebieg. Choć jego kadencja skończyła się w 2005 r. sześciokrotnie przekładał wybory prezydenckie. Ostatecznie zgodził się poddać demokratycznej weryfikacji dopiero w listopadzie 2010 r.     
	Mimo ogłoszenia się wygranym Gbagbo pozostał osamotniony i izolowany na arenie międzynarodowej. Zarówno ONZ, która pomagała w zorganizowaniu wyborów, jak i Unia Afrykańska wezwały Gbagbo do natychmiastowego przekazania władzy i poszanowania wyniku wyborów. ONZ przegłosowała specjalną rezolucję, w której uznała Ouattarę za nowego prezydenta, UA zawiesiła członkostwo WKS w organizacji, a ECOWAS czasowo wykluczył WKS ze wszystkich swoich organów decyzyjnych. Taki punkt widzenia podzielała również Unia Europejska, Stany Zjednoczone i większość państw świata. Była to sytuacja niemal bez precedensu. W historii afrykańskich wyborów niewiele jest bowiem przypadków tak jednolitego stanowiska społeczności międzynarodowej. Zaledwie kilka państw afrykańskich poddało w wątpliwość wynik wyborów lub nieoficjalnie kontynuowało wspieranie Gbagbo. W gronie tym wymienia się RPA, Angolę, Togo, a także Ugandę, której prezydent, Museveni, wezwał do przeprowadzenia śledztwa w sprawie wyników wyborów. To w jednym z tych krajów miał najprawdopodobniej szukać schronienia Gbagbo, kiedy było już wiadomo, że jego dni są policzone. 
	Impas powyborczy 
	Zgodnie z oficjalnymi danymi ogłoszonymi przez Komisję Wyborczą wybory wygrał Ouattara pokonując swojego rywala z wynikiem 54% głosów. Niestety dotychczasowy prezydent oraz rządząca partia FPI, uznali wybory za sfałszowane i podważyli wygraną rywala przed Radą Konstytucyjną. Rada, w skład której wchodzą głównie zwolennicy Gbagbo, stwierdziła szereg nieprawidłowości w głosowaniach w siedmiu północnych dystryktach i ogłosiła, że były prezydent uzyskał 51% głosów i tym samym to on jest zwycięzcą wyborów. Gbagbo oskarżył również Francję o uprawianie neokolonialnej polityki i nielegalne próby odsunięcia go od władzy. Odbyły się dwie równoległe inauguracje prezydenckie zaczęły działać dwa równoległe rządy. WKS pogrążyło się w kilkumiesięcznym zastoju politycznym, któremu towarzyszyły walki wybuchające na terenie niemal całego kraju. Ich kulminacja przypadła na komercyjną stolicę WKS – Abidżan, tradycyjny bastion lojalistów Gbagbo (administracyjną stolica kraju jest Yamoussoukro, dawna rodzinna wioska FHB).  
	To co nastąpiło w kolejnych miesiącach stanowiło pasmo przemocy i walk, w wyniku których śmierć poniosło ponad 1500 osób. Ouattara schronił się w jednym z hoteli w Abidżan, broniony przez oddziały ONZ. Gbagbo okazał się bardziej przywiązany do władzy niż ktokolwiek przypuszczał i konsekwentnie odmawiał jej przekazania rywalowi. Społeczność międzynarodowa na prośbę Ouattary zmuszona była do zastosowania szeregu sankcji ekonomicznych, co doprowadziło do zablokowania dwóch największych portów i wstrzymania eksportu najważniejszego surowca WKS - kakao. Władze regionalnego banku centralnego przestały honorować podpisy Gbagbo, w efekcie czego system bankowy na WKS utracił płynność i w zasadzie przestał działać. Kraj pogrążył się w politycznym i ekonomicznym chaosie. Siły ONZ stacjonujące w WKS w liczbie 9000 żołnierzy były bezradne, szczególnie że wielokrotnie same stawały się obiektem ataków. Ouattara postanowił sięgnąć po swoje własne siły Republican Forces stacjonujące na północy kraju, które z impetem przedostały się do Abidżan pod koniec marca, nie napotkawszy większego oporu ze strony lojalistów Gbagbo. Choć wydawało się, że Gbagbo znalazł się w sytuacji bez wyjścia, w dalszym ciągu wytrwale kontynuował opór.          
	Spektakularny sukces gospodarczy WKS łączy się z sylwetką ojca niepodległości Felixa Houphouet-Boigny, który sprawował rządy w okresie 1960-1993. FHB, syn wodza ludu Baoulé, w 1944 r. stworzył pierwsze związki zawodowe plantatorów kakao na terenie jeszcze wówczas kolonii francuskiej. Został wybrany do parlamentu francuskiego, zasiadał również jako minister we francuskim rządzie (był to pierwszy przypadek, kiedy Afrykanin otrzymał tekę ministra w rządzie europejskim). W trakcie swoich rządów na WKS potrafił skutecznie wygaszać religijne i etniczne spory (m.in. poprzez sprawiedliwe obdzielanie wszystkich grup etnicznych stanowiskami w administracji). Jednakże ceną za stabilność były rządy silnej ręki i państwo skrajnie scentralizowane, gdzie brakowało miejsca na jakiekolwiek formy politycznej rywalizacji (FHB mówił, że rywalizacja dobra jest w sporcie, natomiast w polityce powinna triumfować gra zespołowa), a wszelkie przejawy działania poza strukturami państwowymi były albo szybko absorbowane w ramach istniejącej sieci patronażu albo skutecznie eliminowane (np. działacze związkowi otrzymywali stanowiska w rządzie, a w razie oporu byli aresztowani). FHB był dla niektórych przykładem „antypolityka”, gdyż w trakcie swoich rządów dążył do ograniczenia roli polityki w sferze publicznej na rzecz osobistej kontroli nad państwem. 
	W poszukiwaniu przyczyn kryzysu 
	Kiedy oczy całego świata skierowane były na wydarzenia w Libii, kryzys na WKS budził stosunkowo niewielkie emocje. Wydawał się zaledwie jeszcze jednym kryzysem typowym dla Afryki Subsaharyjskiej, zbyt złożonym i wielowymiarowym w swojej genezie dla przeciętnego obserwatora. Istotnie, by zrozumieć ostatnie wydarzenia należy sięgnąć głębiej do historii tego zachodnioafrykańskiego państwa. 
	Wybrzeże Kości Słoniowej było przez lata uznawane za niedościgniony model stabilności oraz gospodarczego dobrobytu w Afryce. Lata 60. i 70. zyskały miano złotych dekad, a poziom życia mieszkańców WKS wywoływał zrozumiałą zazdrość afrykańskich sąsiadów. Kraj stał się największym na świecie producentem kakao oraz jednym z ważniejszych eksporterów kawy (po Brazylii i Kolumbii). Był również największym na kontynencie producentem ananasów i oleju palmowego. O ile w większości krajów afrykańskich po uzyskaniu niepodległości następował gwałtowny odpływ Europejczyków, na WKS miało miejsce zjawisko odwrotne. Podczas gdy w 1960 r. na WKS pozostawało według szacunków 12 tys. osób z obywatelstwem francuskim, dwadzieścia lat później populacja Francuzów wynosiła już 50 tys. Dopiero w latach 80. gospodarka pogrążyła się w kryzysie, a WKS utraciło zdolność spłaty długu zagranicznego. Kraj poważnie podupadł ekonomicznie, co miało mieć niebawem swoje rewolucyjne konsekwencje w polityce.        
	Guei kontynuował dzieło polityki antagonizacji Północy i Południa. Zaraz po przejęciu władzy zmienił i poddał pod głosowanie w referendum prawo, zgodnie z którym oboje rodziców kandydata na prezydenta powinno być urodzonych na terenie WKS. Wyeliminowało to ze startu pochodzącego z północy Ouattarę i sprawiło, że jedynym liczącym się rywalem na scenie pozostał Laurent Gbagbo, który sprawnie objął władzę po tym jak Guei został zmieciony przez uliczne protesty w 2000 r., po próbach fałszowania wyborów. Dotychczasowa atmosfera ksenofobii zmieniła się wtedy w otwartą przemoc wobec mieszkańców Północy. Kiedy Ouattara wzywał do rozpisania nowych wyborów, jego zwolennicy ginęli od kul wojsk rządowych.       
	Sylwetka FHB jest niezwykle ważna dla zrozumienia dynamiki wydarzeń, jakie nastąpiły po jego śmierci. Stabilność państwa WKS przez ponad 30 lat opierała się na politycznym instynkcie, charyzmie lidera i unikatowych umiejętnościach do rozładowywania napięć wewnątrz kraju, m.in. za pośrednictwem rozbudowanego systemu patronażu. Po odejściu FHB pojawiła się gigantyczna próżnia polityczna, której ani jakakolwiek partia, ani polityk nie był w stanie skutecznie wypełnić. Mimo pozorów ładu związanego z procesem demokratyzacji zapanował polityczny chaos i postępująca dezintegracja kraju. Następca FHB, Henri Konan Bedie, który w 1995 r. wygrał wybory prezydenckie (zgodnie z konstytucją, jako przewodniczący Zgromadzenia Narodowego stał się pierwszą osobą w państwie już po śmierci FHB w 1993 r.) owszem rządził WKS, ale była to władza szeroko kontestowana, władza, której konsolidacja wymagała zmian w konstytucji zwiększających uprawnienia prezydenta, władza, której niemal codziennie towarzyszyły protesty polityczne, waśnie etniczne, wystąpienia studentów i związkowców. W 1999 r. Bedie obalony został w wyniku przewrotu zorganizowanego przez emerytowanego generała Roberta Guei. Bedie ostatecznie wraz z rodziną ratował się ucieczką do Togo (na lotnisku był witany przez niesławnego prezydenta Gnassingbé Eyadéma), by następnie udać się na wygnanie do Paryża. Odchodząc zdążył on jednak zasiać ziarno niezgody pomiędzy ludnością muzułmańską zamieszkującą północ kraju, a chrześcijańskim Południem. Był twórcą i propagatorem koncepcji Ivorite, w myśl której promowano narodową „czystość” WKS i kwestionowano przynależność do narodu wielu mieszkańców regionu północnego.    
	W 2002 r. frustracja polityczna mieszkańców Północy osiągnęła apogeum. 19 września 2002 r. na WKS wybuchła wojna domowa. Rozlała się ona z Północy kraju i podzieliła go na dwie części. Część północną kontrolowały wojska rebelianckie, tzw. New Forces (główną siedzibą było miasto Bouake), południe zaś kraju pozostało pod kontrolą sił rządowych, w skład których wchodziła oficjalna armia, Young Patriots (bojówki nacjonalistyczne lojalne wobec Gbagbo) oraz liczni najemnicy (m.in. niepełnoletni kombatanci z Liberii). W konflikt zaangażowała się również Francja, która w ramach mandatu ONZ wysłała do WKS kilka tysięcy żołnierzy. Pierwszej nocy w niewyjaśnionych okolicznościach zabity został przywódca przewrotu z 2000 r. generał Guei; w obawie o własne bezpieczeństwo Ouattara  (jego dom został spalony) schronił się w ambasadzie francuskiej. 26 stycznia 2003 r. w wyniku negocjacji we francuskim mieście Linas-Marcoussis powołany został Rząd Zgody Narodowej, do którego zaproszono rebeliantów (zgodnie z ustaleniami Gbagbo miał utrzymać władzę). Losy wspólnego rządu były jednak krótkotrwałe, a sytuacja na WKS zaczęła się ponownie zaostrzać w listopadzie 2004 r., kiedy Gbagbo wydał rozkaz ataków powietrznych na siły rebelianckie i bombardowania Bouake. Ponieważ w nalotach zginęło 9 żołnierzy francuskich, Francja błyskawicznie zniszczyła siły powietrzne WKS, co z kolei wywołało bezpośrednie zagrożenie dla francuskich obywateli, którzy wraz z posiadanym majątkiem stali się celem dla rozwścieczonych bojówek Gbagbo. Znaczną część ewakuowała z dachów Abidżan francuska armia. Inni opuścili WKS z własnej woli. Porozumienie pokojowe mające zakończyć konflikt zostało podpisane 4 marca 2007 r., jednak impas trwał do 2010 r., kiedy po sześciokrotnie przesuwanych wyborach prezydenckich, mieszkańcy WKS w końcu ruszyli do urn.    
	Wracając do niedawnych wydarzeń, w kwietniu 2011 r., cztery miesiące po wyborach prezydenckich, los Gbagbo został ostatecznie przypieczętowany. Zniszczono ciężką artylerię jego armii i składy amunicji. 5 kwietnia opuścili go wierni do tej pory generałowie. Siły Ouattara opanowały Abidżan i rozbiły resztki lojalnych wobec byłego prezydenta bojówek. Były prezydent zaszył się w bunkrze pod swoją willą w Abidżan i tam trwał w nadziei na szczęśliwe dla siebie rozwiązanie. Został aresztowany, gdy z rodziną próbował wydostać się łodzią z otoczonego przez wojsko terenu. Kluczową rolę w jego schwytaniu odegrały elitarne oddziały francuskie oraz helikoptery. Allasane Ouattara mógł w końcu opuścić Hotel du Golf, gdzie pozostawał pod ochroną wojsk ONZ i przenieść się do pałacu prezydenckiego. 
	Konflikt na WKS ma również niewątpliwy związek z problemem migracji i prawem do głosowania tych mieszkańców WKS, którzy legitymują się zagranicznym obywatelstwem lub są uważani za „obcych”. Pod koniec lat 90. problem ten dotyczył ok. 26% mieszkańców WKS (z czego 56% jest pochodzenia Burkinabé). Ponieważ WKS przez wiele lat było najsilniejszym ekonomicznie ośrodkiem regionu, kraj przyciągał rzesze poszukujących zarobku imigrantów, głównie z sąsiadującej z WKS od północy Burkina Faso (także z Mali). Obecność przybyszów, w wielu przypadkach już od dwóch pokoleń zamieszkujących te obszary, stała się tematem zapalnym ze względu na obywatelstwo, jakie przyznawał im FHB (krytycy uważali, że chodzi wyłącznie o pozyskanie ich głosów przez reżim). Przychylność wobec przybyszów z Północy zniknęła wraz ze śmiercią FHB. Koncepcja Ivorite, spopularyzowana przez Bedie jest eksploatowana przez polityków i nacjonalistycznie nastawione media do podsycania ksenofobii i nienawiści wobec obcych. Co zrozumiałe, jest to szczególnie rozpowszechnione na południowo-wschodnich terenach kraju, zwłaszcza w Abidżan. Problem migracji zarobkowej nabrał dodatkowego znaczenia po tym jak w wyniku kryzysu ekonomicznego wielu mieszkańców miast zostało zmuszonych do powrotu na wieś zastając na miejscu imigrantów uprawiających należące do nich kiedyś pola.  
	Koniec kryzysu? 
	Aresztowanie Gbagbo nie jest tożsame z zakończeniem kryzysu. Należy pamiętać, że obie strony dopuściły się w trakcie walk brutalnej przemocy i muszą za to zostać rozliczone. Będzie to jeden z najważniejszych testów dla Ouattary. Ponadto, mimo przegranej popularność Gbagbo na WKS jest olbrzymia. W listopadzie otrzymał on w końcu 46% głosów. Wielu jego zwolenników uważa Ouattarę za poplecznika Francji i zdrajcę. Także północ może okazać się niesterowna. W trakcie wojny domowej rejon funkcjonował jak quasi-niepodległe państwo, podległe 10 komendantom rebelianckim. Jak stwierdził w 2009 r. ekspert ONZ, Północ była zarządzana niczym „półgangsterska gospodarka”. Kraj zatem pozostaje silnie podzielony i scalenie go na nowo może okazać się projektem, który przekracza możliwości nowego prezydenta.  
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	Introduction
	T
	he turning on of the Jubilee Field’s oil taps by President J.E.A. Mills on December 15, 2010 symbolized the official commencement of commercial oil production in Ghana, after over a century of oil exploration. Ghana’s oil discovery has invigorated the will of Ghanaians and the political leadership to develop the country economically. Ghanaians have huge expectations of the benefits oil brings the country. The belief is unwavering that oil exploitation will lead to job creation, poverty reduction, infrastructural development and general economic development. This belief is held by not only ordinary citizens but also most of the highly esteemed leaders, including former President Kufuor who indicated immediately after Ghana’s oil discovery that oil would give a major boost to Ghana’s economy. Another believer in oil’s capability to transform the country is the current Minister of Finance, Dr Kwabena Duffuor, who affirmed that “in 10 years’ time Ghana will be a very prosperous nation… Ghana will be an oil exporter, doing very well in gold mining and with a strong financial sector Ghana will have a very buoyant economy.’’ The President of the Republic, Prof J.E.A. Mills, has, time and again, affirmed that oil will be used to ensure the transformation of the national economy into a prosperous industrial nation.
	Before 1957 Gold Coast was the name, it was the first black African nation in the region to achieve independence from Britain, thereafter; it became the republic of Ghana. Ghana was the first place in sub-Saharan Africa where Europeans arrived to trade, first in gold and later in slaves. Despite being rich in mineral resources, and also endowed with a good education system and efficient and vibrant civil society, Ghana fell a victim to corruption and mismanagement soon after independence in 1957.In 1966 its first president and pan-African hero, Kwame Nkrumah, was deposed in a coup. In 1981 Flight Lieutenant Jerry Rawlings staged another remarkable coup and through this regime the country began to move steadily towards economic stability and again a gradual shift towards a stable democracy. In 1992 a drafted constitution allowed for a multi-party system which was subsequently approved in a referendum, ushering in a period of relatively stable democracy. Ghana is often seen as a model for political and economic reform in Africa. This incredibly huge success could be partially attributed to her favorable partnership with both multilateral and bilateral institutional relations.
	Ghana has a high-profile peacekeeping role; troops have since been deployed into neighboring Ivory Coast, Liberia, Sierra Leone and DR Congo. Ghana has largely escaped the civil strife that has plagued other West African countries and oil endowed states in the Sub-Saharan.
	However, in 2007 an oil field (Jubilee) which is believed to contain about 3billion barrels was discovered at the off sea of Ghana. The four main companies involved in the Jubilee field are Kosmos, Tullow, Anadarko and the GNPC. This oil field is named Jubilee and according to the Public Affairs Director of the ministry of Energy (…) “The Jubilee Field being a world class oil field, has a name you can easily identify with and therefore to associate the oil with the field in itself, will make it easy in terms of marketability because at the end of the day we want to be sure that in the oil market, people when they see a particular crude can easily say this crude is from Ghana,”
	Ghana opted for debt relief under the Heavily Indebted Poor Country (HIPC) program in 2002. Ghana again signed a Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact in 2006 with the target of transforming Ghana's agricultural sector. In July 2009, Ghana secured a 600 million dollar three-year loan from the International Monetary Fund (IMF), amid concerns about the impact of the global recession on poorer countries. This support has undoubtedly helped to improve macroeconomic stability, private sector competitiveness, human resource development, good governance and civic responsibility these indicators no doubt earned Ghana a middle income country status according to the World Bank and the IMF survey.
	The black gold (OIL) discovery in Ghana: its promise and its perils
	There is no doubt that the discovery of oil in Ghana is good news for Ghana's economy. It has the potential of transforming the economy and being its engine of growth if managed well. Oil revenues can power social development efforts: schools, hospitals, uninterrupted electricity, clean water, train human resources in new areas that power not only domestically but also the global economy. 
	Despite the global recession in 2008, Ghana’s economy had continued to perform relatively well. A rise in gold prices coupled with an increase in production also boosted Ghana’s results acknowledging its strong agricultural performance and also thanks to adequate rainfall during those unfriendly periods as well as advances in agricultural technology. Again, according to the IMF the Ghanaian economy had proved to be relatively resilient because of the high prices attracted to both cocoa and gold at the time. It is important to note that Cocoa exports are an essential part of the Ghanaian economy hence; Ghana stands the second largest producer of cocoa in the world.
	The “oil curse” economists often point out that countries with resources such as oil tend to grow more slowly, more corruptly, less equitably, are prone to more violence, and with more authoritarian governments to boot. Therefore, drawing a strong relation between resource wealth and the likelihood of weak democratic development and civil war.
	Again, concerns are unlikely to have been ameliorated by parliament’s decision to approve the collateralization of the country’s oil revenues for use in contracting external loans. This particular move indicated that 70% of oil revenues can be used as collateral for borrowing while the remaining 30% will go into an Oil Heritage Fund. The government has argued that it is necessary to use future oil revenues to secure the loans needed to support its ambitious capital and social development programs. 
	Ghana’s former president, John A. Kufuor, has said that the country’s new “black gold” will be the boost that Ghana needs to become an “African tiger.” During the euphoric days of June 2007 when the oil discovery was announced, President Kufuor said: “Oil is money, and we need money to do the schools, the roads, the hospitals. If you find oil, you manage it well, can you complain about that? Even without oil, we are doing so well, already. Now, with oil as a shot in the arm, we’re going to fly.” These were words that really gave huge expectations to the Ghanaian community and needs to be managed as such. 
	These have really been areas of matters of worry for the Ghanaian people knowing certainly, the history of using oil revenues to secure borrowing does not bode well for Ghana, as oil producers such as Nigeria, Angola, Equatorial Guinea and Congo (Brazzaville) have all failed to utilize the borrowing to support development in their states and to use the money to invest in areas that generate sufficient returns, either socially or financially.
	Domestically, the government will have to manage expectations carefully. Many Ghanaians perceive the beginning of oil production as an end to the country’s poverty, but the reality is much less exciting, as data suggest that revenues from oil in 2011 will account for less than 6% of the government’s budget. Oil revenues will not, therefore, be an easy solution to the country’s financial challenges nor flow forever. Therefore, both the government and the various institutions are aware of the realities here and are hereby, challenged to work out the necessary documents and negotiations with the concern stakeholders in other to avoid the oil curse.
	Avoiding the Oil Curse in Ghana
	The ruling National Democratic Congress (NDC) political party under president J.E.A. Mills has used several political platforms to reassure the Ghanaian society that his government is wholly committed to working with the Ghanaian traditional institutions, leaders and the entire population of Ghana vis-à-vis the international institutions towards avoiding the evils associated with oil producing nations. Mills has, therefore, urged the government institutions to take a participatory, transparency and accountable position. Earnest efforts have already been made by the president of Ghana since the oil find to identify an oil exploration model that can help overcome the oil curse syndrome.
	Nevertheless, there are bordering concerns which have been expressed concisely and succinctly about the management of oil revenues and Ghana’s ability to avoid the mistakes of other West African producers. Concerns highlighted so far encapsulated the failure of the country’s parliament to agree on a final version of the Petroleum Revenue Management Bill (PRMB) which has been a major focus for both national civil society organizations that fear the worst for Ghana’s oil-rich future and as well as the international observers.
	International experts from Norway, the Commonwealth Secretariat, the World Bank, IMF, Oxfam, the EITI (Extractive industries transparency initiative) and other institutions have been leaned on to discuss issues around: turning oil and gas wealth into sustainable and equitable development; entrenching transparency and stakeholder engagement; effectively managing the oil and gas sector and safeguarding security and the environment.
	Norway is seen as being closest to the government on oil sector issues and signed a memorandum of understanding (MOU) with Ghana in February 2008 on cooperation in the oil sector. Ghana has also been interested in the experiences of Trinidad and Tobago, Malaysia and other developing countries which have overcome this so call oil curse and trying to copy such models from these countries.
	Ghana’s energy and electricity sectors are in the midst of huge expansions. Further assurance from the department of Volta River Authority (VRA) is that oil comes with gas. Natural gas has the potential to fuel the power plants and supply them at a price that will be much lower than what is spent on crude oil and can lower the costs by 50-60% and also provide price stability. These returns will boost industrialization across the country since reliable energy supply can serve as bait to attracting investors. The extra electricity that this gas will help generate can be exported through high voltage transmission lines to the 15 countries within the region that forms the West Africa Power Pool (WAPP) to earn the Ghanaian economy a high currency for further social developments. 
	The focus of Norway’s Oil for development assistance program is on capacity building in government institutions and the exchange of information and technical expertise. The MOU states that emphasis will be placed on “effective and transparent management of the sector” and that Norway and the government “will cooperate to ensure full transparency and accountability” in the cooperation program. The MOU outlines possible areas of assistance, including revising the legal framework, developing legislation on resource management and revenue management, defining the role of GNPC, and resolving conflicting interests related to different uses of the sea (petroleum and fish).
	Tullow Oil being the major stakeholder in the Jubilee field has this to say to the Ghanaian people “Tullow is committed to being in Ghana for 40 years and by virtue of that alone our 40 years in this country means we are looking at long term sustainable projects in the communities in which we work, with whom we touch, and with whom we communicate. Some of these projects will be long term, based around education; and education is fundamental to creating the opportunities in the oil and gas industry for the people of Ghana. We want to have Ghanaians running our business; we want Ghanaian technicians (…)”.
	According to the Ghana government representative in the Jubilee field, Ghana National Petroleum Cooperation (GNPC), access to information is vital for an effective and truly functional democracy.  There are several ways to ensure that accurate information is available. The government will timely issue electronic and print statements to the media to inform on what the government is doing as far as the oil revenue is at stake. The government assured the people of Ghana that she will not wait until questions are asked. The natural gas produced from the Jubilee field would not be flared (No gas flare policy according to the Ghana government) or burnt off as waste, and will instead be channeled into a gas pipeline network that will be built to distribute the fuel. The construction of an 8.7 mile undersea pipeline to bring gas from the field to a point onshore near the border has already begun.
	 Maximizing transparency and accountability in the use of public funds and other national resources.
	Oil and gas must, therefore, be seen in terms of linkages with other sectors of the economy, generating resources that can be used for a rapid development of national infrastructure, for increasing agricultural productivity, for enabling a paradigm shift in the structure of the economy toward increased industrial value- added production. These are the high dreams of Ghana and that constant community sensitization is ongoing to create a conducive and serene atmosphere for oil production in Ghana. So far the good news is that since the first oil pump in December 2010 till April, 2011. About 5.4 million barrels crude has been lifted without problems.
	According to the NDC government the oil revenue should be seen manifesting the “Ghana Better Agenda” program which includes:
	 Putting food on people’s tables;  
	 Providing citizens with secure and sustainable jobs;  
	 Rehabilitating and expanding infrastructural facilities; 
	Suggestions 
	 Expanding access to potable water and sanitation, health, housing and education; 
	Fifty-three years after independence, the country continues to grapple with huge problems of poverty, unemployment, diseases, infrastructural backwardness, illiteracy and food insufficiency in spite of the numerous mineral resources Ghana possesses till date, all attempts at developing Ghana economically have been futile can this oil find be the answer? 
	 Guaranteeing the security of persons and their property;  
	 Reducing geographical disparities in the distribution of national resources;  
	 Ensuring environmental sustainability in the use of natural resources through science, technology and innovation; 
	Following the rebasing of the economic indices of Ghana she is now at least in theory a middle income economy. The provisional results of the 2010 census put Ghana’s population at a little over 24 million compared to the 2000 this therefore sends a strong signal to the Ghana government that much more needs to be done to reflect practically the middle income status title it is bestowed in order to overcome the social pressure that can easily lead to oil curse syndrome. 
	 Pursuing an employment-led economic growth strategy that will appropriately link agriculture to industry, particularly manufacturing;  
	 Creating a new social order of social justice and equity, premised on the inclusion of all hitherto excluded and marginalized people, particularly the poor, the underprivileged and persons with disabilities; 
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	Sudan Południowy – droga do niepodległości
	dr Konrad Czernichowski 
	O
	d 9 do 15 stycznia 2011 r. Sudańczycy Południowi uczestniczyli w referendum niepodległościowym. Jego wynik był przewidywalny, choć skala zwycięstwa zwolenników oderwania Południa od Północy zaskoczyła wielu. Stanowili oni – przy wysokiej frekwencji – 98,83 proc. wszystkich głosujących. Formalne ogłoszenie niepodległości nastąpi prawdopodobnie 9 lipca. Pierwsze miesiące upływają pod znakiem euforii i radości. Na to referendum oczekiwano z niecierpliwością od 6 lat, kiedy to na mocy porozumienia pokojowego CPA (ang. Comprehensive Peace Agreement) z Naivashy (Kenia) postanowiono o nim. 
	Droga do niepodległości była jednak znacznie dłuższa. Wrogość wobec Północy narastała od XVIII wieku, kiedy to powstały tam niezależne muzułmańskie księstwa. Stopniowo zwiększała się skala dyskryminacji czarnej ludności wyznającej inną wiarę (religie tradycyjne oraz chrześcijaństwo) i mówiącą innymi językami (wśród wielu lokalnych języków do najważniejszych należą: dinka, nuer, azande, bari i szylluk). W 1955 r., czyli na rok przed ustanowieniem niepodległego państwa sudańskiego, wybuchły zbrojne walki między Północą a Południem. Trwały one do 1972 r. Kolejna faza wojny miała miejsce w latach 1983-2005, czyli od zamachu stanu dokonanego przez obecnego prezydenta Omara el-Baszira (ściganego międzynarodowym nakazem aresztowania) do porozumienia pokojowego CPA. W ciągu 22 lat zginęły 2 miliony ludzi. Dyskryminacja i prześladowania miały także wymiar psychologiczny. Upowszechniano stereotypy o czarnoskórych jako o mało inteligentnych i leniwych sługach lub złodziejach.
	Okres świętowania suwerenności przerywany jest wieściami o śmiertelnych ofiarach walk. Z rąk członków zbrojnych grup działających na Południu, a wspieranych finansowo przez rząd w Chartumie zginęły setki ludzi w ciągu pierwszych dwóch miesięcy po referendum. Sytuacja w Sudanie po referendum jest więc złożona. Tocząca się od 2003 r. wojna w Darfurze oraz proces tworzenia struktur nowego państwa mogą na siebie nawzajem wpływać. Chociaż Omar el-Baszir zgodnie z zapowiedzią uznał wynik referendum oraz zapewnił, że zaakceptuje niezależność Sudanu Południowego, zgodnie z wolą jego mieszkańców, wysuwane są obawy, czy odbędzie się to pokojowo. Jeśli dojdzie do walk o sporny region Abyei, wtedy Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu (SPLM, ang. Sudan’s People’s Liberation Movement) może wesprzeć partyzantów z Ruchu Wyzwolenia Sudanu (SLM, ang. Sudan’s Liberation Movement) działającego w Darfurze.
	Wśród wyzwań stojących przed Sudanem Południowym wymienić należy przyjęcie symboli narodowych: flagi, godła i hymnu, uchwalenie nowej konstytucji, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z innymi krajami oraz przegląd kontraktów podpisanych przez rząd centralny, a dotyczących złóż ropy na Południu. Językiem urzędowym będzie prawdopodobnie angielski. Powinno to zabezpieczyć kraj przed wywołaniem walk przez niezadowolonych, którzy mogliby się czuć dyskryminowani, gdyby to język innego ludu został obrany jako oficjalny. Do ostatecznego ustalenia pozostaje nazwa nowego państwa. Chociaż najczęściej się mówi o Sudanie Południowym, to uwzględniając potencjalną chęć całkowitego odcięcia się od dotychczasowych władz, nie można też wykluczyć nazwy „Republika Nilu”. Podział państwa stanowi wyzwanie nie tylko dla niego samego, ale i dla Unii Afrykańskiej, której poprzedniczka – Organizacja Jedności Afrykańskiej – przyjęła zasadę nietykalności granic. Do tej pory została ona złamana tylko raz i to w odniesieniu do małego państwa, jakim jest Erytrea, która w 1993 r. odłączyła się od Etiopii.
	Podział państwa w wielu aspektach obniży pozycję Sudanu w Afryce. Biorąc pod uwagę powierzchnię zajmował on jako całość pierwsze miejsce na kontynencie. Sudan Północny będzie obecnie trzeci, natomiast Południowy znajdzie się pod koniec drugiej dziesiątki. Pod względem wydobycia ropy naftowej Sudan Południowy nie odczuje zmiany, gdyż był odpowiedzialny za produkcję 80 proc. sudańskiej ropy. Utrzyma zatem tę samą pozycję co Sudan przed podziałem: szóstą. Odczuje to natomiast Sudan Północny, bo zajmie dwunaste miejsce. Trudno natomiast przewidzieć zmianę w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Również w tym przypadku można założyć, że więcej inwestycji napłynie do Sudanu Południowego niż Północnego z uwagi na zasoby ropy. Przemysł z nią związany daje inwestorom największe możliwości. Jednakże brak pewności w tej dziedzinie jest spowodowany niewiedzą, jak się rozwinie sytuacja polityczno-gospodarcza Sudanu w najbliższych miesiącach. Przed podziałem wynosił on 3,03 mld USD, co dawało mu piąte miejsce w Afryce.
	Sytuacja, w jakiej się znalazł Sudan Południowy – jeden z najbiedniejszych krajów świata, wymaga pomocy ze strony wspólnoty międzynarodowej. Wsparcia udzielają mu nie tylko organizacje międzyrządowe, ale także organizacje społeczeństwa obywatelskiego, również z Polski. Polska Akcja Humanitarna wierci tam studnie, a jednocześnie próbuje rozwiązać dotkliwy problem, jakim są awarie pomp powodujące, że wybudowane już studnie są porzucane. Tworzy mianowicie specjalne magazyny z częściami do naprawy studni, a także szkoli mechaników. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki instalowały oświetlenie słoneczne w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, ośrodkach zdrowia i domach prywatnych. Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” sfinansował wywiercenie studni w Wau i Sikka-Hadid (Sudan Południowy) oraz rozbudowanie szkoły dla dzieci uchodźców w Hilla Mayo (Sudan Północny). Prowadzi także Adopcję Serca będącą swoistym patronatem nad konkretnymi dziećmi. Program ten pozwala na zapłacenie czesnego w szkole, zakup żywności, odzieży i lekarstw. W pomoc Sudańczykom zaangażowane są także Caritas Polska oraz polski oddział Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
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	Fiasko misji mediacyjnej ECOWAS na Wybrzeżu Kości Słoniowej i widmo interwencji ECOMOG
	WKS
	01-08 
	stycznia 
	W poniedziałek, 3 stycznia, fiaskiem zakończyła się kolejna misja mediacyjna Wspólnoty Gospodarczej Krajów Afryki Zachodniej (ECOWAS) wysłana na Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie nieuznany przez społeczność międzynarodową Laurent Gbagbo nie przekazał władzy prezydenckiej Alassane Ouattara. Nad Wybrzeżem Kości Słoniowej zawisło widmo interwencji sił ECOMOG. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji wykorzystywana będzie ścieżka dyplomatyczna, a katalizatorem dla ewentualnej interwencji ECOMOG mogłoby być pogorszenie sytuacji humanitarnej lub otwarły konflikt zbrojny na dużą skalę pomiędzy zwolennikami Laurenta Gbagbo i Alassane Ouattara.
	Zamach bombowy na egipskich chrześcijan. Zamieszki na tle religijnym w Aleksandrii
	Egipt
	W wyniku samobójczego zamachu bombowego pod kościołem koptyjskim w Aleksandrii śmierć poniosło ponad 20 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Celem zamachu byli Koptowie wychodzący z noworocznego nabożeństwa. Był to największy atak na egipskich chrześcijan od 10 lat. Prezydent Hosni Mubarak potępiając zamach i nawołując do jedności narodowej, stwierdził, że wiele wskazuje na to, iż w działania terrorystyczne w Egipcie zaangażowane są „obce siły”. Bezpośrednio po zamachach na ulicach Aleksandrii wybuchły wielogodzinne starcia pomiędzy Koptami a muzułmanami.
	Namibia tworzy narodowy program nuklearny
	Namibia
	Fińscy eksperci od energii nuklearnej pomagają rządowi Namibii stworzyć pierwszą w historii tego kraju kompleksową strategię nuklearną. Prace nad dokumentem mają zostać ukończone w połowie 2011 roku.
	Referendum w Sudanie rozpoczęte
	Sudan
	09-15 
	W niedzielę, 9 stycznia, rozpoczęło się referendum w Sudanie, w którym mieszkańcy Południa zdominowanego przez Chrześcijan i animistów będą decydowali o oddzieleniu się od Północy, zamieszkałej głównie przez ludność arabską.. Mieszkańcy Południa mogą oddawać głosy w 3 tys. punktów wyborczych do 15 stycznia. Liczenie wszystkich głosów będzie trwało około tygodnia.
	stycznia
	WKS nie obsługuje długu zagranicznego
	WKS
	Pogrążone w głębokim kryzysie Wybrzeże Kości Słoniowej stoi przed groźbą wstrzymania spłaty długu zagranicznego. Ostateczny termin płatności odsetek od euro obligacji przypada na 1 lutego 2011 r. W 2010 r. WKS przy pomocy banku JP Morgan zdecydowało się na emisję euroobligacji wartych 2,3 mld USD, których wykup przypada na 2032 rok. Z technicznego punktu widzenia nieuregulowanie zobowiązań nie oznacza jeszcze formalnie niewypłacalności z uwagi na obowiązującą 30-dniową karencję.
	Wojsko na ulicach Tunisu
	Tunezja
	Rząd tunezyjski wyprowadził na ulice Tunisu armię i wozy opancerzone, a miasto ponownie ogarnęły protesty, w wyniku których w ostatnim miesiącu zginęło już 21 osób. Erupcja niezadowolenia, która przybrała masową skalę jest w przypadku spokojnej i stabilnej politycznie Tunezji w zasadzie bez precedensu. Prezydent kraju Zine El-Abidine Ben Ali, pozostający u władzy od 1987 r. oskarżył o wzniecenie niepokojów na ulicach Tunezji “siły zewnętrzne i zamaskowane gangi”.
	Prezydent Ben Ali ucieka z Tunezji
	Tunezja
	16-22 
	Urzędujący od ponad 23 lat Prezydent Zine Al-Abidine Ben Ali ustąpił ze stanowiska. 14 stycznia były już prezydent Tunezji ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego, rozwiązał parlament, zapowiedział przeprowadzenie nowych wyborów parlamentarnych w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a następnie odleciał do Arabii Saudyjskiej.
	stycznia
	Referendum w Sudanie dobiegło końca
	Sudan
	Zakończone referendum w sprawie niepodległości Południowego Sudanu, w opinii obserwatorów, przebiegało bardzo spokojnie. Prezydent Barack Obama pogratulował Sudańczykom ich postawy obywatelskiej, która jest „inspiracją dla całego świata”. Oficjalne wyniki referendum znane będą najszybciej 14 lutego, ale już teraz podkreśla się, że wynik inny niż secesja jest wielce nieprawdopodobny.
	Powodzie w Afryce Południowej
	RPA
	Republika Południowej Afryki ogłosiła stan klęski żywiołowej w ośmiu z dziewięciu prowincji tego kraju, w związku z powodziami, które dotykają RPA od początku roku. Według szacunków rządowych w wyniku powodzi śmierć poniosło ponad 40 osób, zaś straty materialne sięgnęły ponad 51 milionów USD.
	Goodluck Jonathan uzyskał nominację prezydencką od PDP
	Nigeria
	Prezydent Goodluck Jonathan ogłoszony został oficjalnym kandydatem rządzącej w Nigerii People's Democratic Party (PDP) w zaplanowanych na kwiecień bieżącego roku wyborach prezydenckich. Goodluck Jonathan pokonał głównego konkurenta do fotela prezydenckiego Atiku Abubakara uzyskując poparcie ponad 77% członków PDP.
	Antyrządowe protesty w Egipcie
	Egipt
	23-28 
	Egipskie siły porządkowe użyły armatek wodnych i gazu łzawiącego przeciwko tysiącom protestującym w Kairze i wielu innych egipskich miastach. Egipcjanie protestowali przeciwko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w kraju oraz skandowali hasła wzywające do ustąpienia z urzędu, pozostającego u władzy od 30 lat, Hosni Mubaraka. Według szacunków CNN w Kairze protestowało od 15 do 20 tysięcy osób.
	stycznia
	Wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania prezydenta Zine al-Abidine Ben Ali’ego
	Tunezja
	Tunezyjski minister sprawiedliwości w rządzie tymczasowym - Lazhar Karoui Chebbi – poinformował, że wystawiony został nakaz aresztowania prezydenta Zine Al-Abidine Ben Ali’ego. Prezydent Ben Ali w wyniku tzw. „jaśminowej rewolucji” uciekł z Tunezji 14 stycznia i schronił się w Arabii Saudyjskiej. Wśród zarzutów stawianych Ben Ali’emu znajdują się m.in. oskarżenia o nielegalny zakup nieruchomości i wyprowadzanie z kraju środków finansowych.
	Wybory w Republice Środkowoafrykańskiej
	CAR
	23 stycznia odbyły się długo oczekiwane wybory prezydenckie i parlamentarne w Republice Środkowoafrykańskiej. Faworytem wyborów jest obecny prezydent Francois Bozize, który doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu w 2003 roku. Głównym przeciwnikiem obecnej głowy państwa jest odsunięty przez niego od władzy Ange Felix Patasse, który powrócił z politycznego wygnania.
	Teodoro Obiang Nguema wybrany na prezydenta Unii Afrykańskiej
	UA
	29 stycznia –
	4 lutego
	Prezydent Gwinei Równikowej Teodoro Obiang Nguema został w minioną niedzielę wybrany na fotel prezydenta Unii Afrykańskiej na szczycie w Addis Ababie. Zastąpi on odchodzącego przewodniczącego UA Bing wa Mutharika, prezydenta Malawi. Wybór budzi wiele kontrowersji, a nagłówki niektórych gazet mówią o „najczarniejszym dniu w historii UA”. Jest to kolejny kontrowersyjny i osłabiający wiarygodność organizacji wybór po tym, jak prezydentem UA został w 2009 r. przywódca Libii Muammar al-Kadaffi.
	Walki w Kairze wzmagają się
	Egipt
	W pierwszych ośmiu dniach protestów w Egipcie na ulice wyszli przeciwnicy obecnie urzędującego prezydenta Hosni Mubaraka i członkowie opozycji, a protesty przebiegały w większości pokojowo. Obecnie ulice Kairu są już miejscem regularnych, brutalnych bitew, w których biorą udział przeciwnicy i zwolennicy reżimu. Protestujący twierdzą, że lojaliści są opłacani przez reżim (mówi się nieoficjalnie o 100 funtach egipskich za udział w demonstracji). Zaognienie protestów jest bezpośrednim efektem przemówienia prezydenta Mubaraka z 1 lutego, w którym ogłosił on, że nie będzie startował w wyborach wrześniowych.
	Sankcje uderzają w Wybrzeże Kości Słoniowej
	WKS
	Na Wybrzeżu Kości Słoniowej pojawiają się oznaki kryzysu ekonomicznego w związku z powyborczym impasem. Spadają dochody z eksportu kakao, spada płynność w sektorze bankowym. Unia Zachodnioafrykańska odcięła L. Gbagbo od dostępu do rachunków rządowych utrzymywanych w banku centralnym organizacji regionalnej. Ceny towarów na ulicach WKS rosną z każdym dniem, częściowo na skutek restrykcji wprowadzonych przez Unię Europejską; lokale opustoszały, a ulice zostały przykryte śmieciami i odpadkami. Rzecznik Ouattary zapewnia, że Gbagbo odda władzę, zanim koszty społeczne staną się bardziej odczuwalne.
	Hosni Mubarak ustąpił z urzędu prezydenta Egiptu
	Egipt
	05-11 
	11 lutego, po 18 dniach antyrządowych zamieszek w Kairze i kilku innych egipskich miastach, Hosni Mubarak ustąpił z urzędu Prezydenta Egiptu i przekazał władzę armii.
	lutego
	Oficjalne wyniki referendum w Sudanie: 99% za secesją
	Sudan
	W przeprowadzonym referendum 98,83 procent głosujących opowiedziało się za niepodległym Sudanem Południowym.  Prezydent Omar Hassan al-Bashir oficjalnie zaakceptował wyniki referendum. Zostały one także oficjalnie uznane przez społeczność międzynarodową m.in. Unię Europejską i USA. Proklamacja utworzenia Sudanu Południowego (choć oficjalna nazwa nowego afrykańskiego państwa nie jest jeszcze znana) nastąpi 9 lipca 2011 roku.
	Wzmożona aktywność somalijskich piratów
	Somalia
	W minionym tygodniu dwa supertankowce zostały uprowadzone przez piratów na Oceanie Indyjskim. We wtorek, 8 lutego 2011 roku, piraci przejęli kontrolę nad pływającym pod włoską banderą Savina Caylyn. Dzień później przy wybrzeżach Omanu uprowadzony został należący do greckiej kompanii naftowej Enesel supertankowiec Irene SL. Według szacunków misji marynarki wojennej państw Unii Europejskiej EUNAVFOR – w rękach somalijskich piratów znajduje się 29 statków i około 700 zakładników.
	Protesty antyrządowe w Libii
	Libia
	12-18 
	W środę, 16 lutego, odnotowano antyrządowe wystąpienia w kilku libijskich miastach. Największe demonstracje miały miejsce w drugim co do wielkości mieście tego państwa – Bengazi. Nie jest znana dokładna liczba protestujących. Wydaje się jednak, że powtórzenie się w Libii scenariusza z Tunezji i Egiptu jest mniej prawdopodobne, ze względu na dużo bardziej rozbudowany aparat bezpieczeństwa w tym państwie.
	lutego
	Ponad 200 ofiar śmiertelnych starć w Południowym Sudanie
	Sudan
	Pomimo, iż referendum w sprawie niepodległości Sudanu Południowego przebiegło w miarę spokojnie, po jego zakończeniu doszło do licznych starć w rejonie Jonglei, w wyniku których śmierć poniosło ponad 200 osób. O prowokowanie niepokojów społecznych oskarżany jest George Athor, który wzniecił antyrządowe powstanie w 2010 roku, po tym, gdy nie został wybrany gubernatorem stanu Jonglei. 
	Prezydent Ugandy wybrany na czwartą kadencję
	Uganda
	W piątek, 18 lutego, dotychczasowy prezydent Ugandy, Yoveri Musoveni, wygrał wybory prezydenckie otrzymując 68 procent głosów (uprawnionych do głosowania było 8 mln osób). Oznacza to, że będzie on rządził krajem kolejną, czwartą już kadencję. Zdaniem obserwatorów zagranicznych, choć dopatrzono się licznych nieprawidłowości i przypadków korupcji, wybory przebiegły w warunkach pokojowych.
	W Libii wybucha wojna domowa
	Egipt
	19-25 
	Siły lojalne wobec Muammara Kaddafiego praktycznie rozpoczęły wojnę domową w stolicy Libii, po wielodniowych krwawych protestach, w których zginęło kilkaset osób. Jednostki lojalistów zajęły strategiczne pozycje w stolicy kraju Tripolis oraz przeszły do kontrofensywy w kilku miastach (Zawiya, Misurata, Sabratha). Mieszkańcy niektórych dzielnic stolicy zostali uwięzieni w domach, kiedy tysiące żołnierzy i afrykańskich najemników wiernych reżimowy patrolowało ulice. Pułkownik Kaddafi zasygnalizował nadchodzącą kontrofensywę we wtorkowym przemówieniu, w którym wezwał swoich zwolenników do „przepędzenia tych szczurów i terrorystów”.
	lutego
	ECOWAS organizuje siły w celu usunięcia Gbagbo
	WKS
	Premier Kenii, Raila Odinga poinformował, że Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) zamierza użyć siły, aby odsunąć Laurenta Gbagbo od władzy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podjęcie bardziej stanowczych kroków ma nastąpić, jeśli wszelkie inne środki, takie jak sankcje, rozmowy i pokojowe rozwiązania, zawiodą.
	Aresztowania w Zimbabwe i protesty w Maroku
	Zimbabwe, 
	Policja w Zimbabwe zatrzymała dziesiątki aktywistów pod zarzutem planowania protestów przeciwko obecnie panującemu prezydentowi Robertowi Mugabe stylizowanych na te, które doprowadziły do upadku Hosniego Mubaraka w Egipcie. Zdaniem rzecznika policji w Harare 46 osób zostało. 
	Maroko
	Pod wpływem wydarzeń w Egipcie i Tunezji tłumy zaczęły demolować i plądrować sklepy, banki oraz budynki rządowe także w Maroku. Demonstranci wzywali króla Mohammeda VI do zrezygnowania z części swoich uprawnień i podzielenia się władzą. Sytuacja w Maroku, ze względu na relatywnie silną gospodarkę, jest jednak wyraźnie odmienna od tej w innych częściach regionu.
	Wykluczenie Libii z Rady Praw Człowieka ONZ
	Libia
	26 lutego -
	Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło jednogłośną decyzję o zawieszeniu  członkostwa Libii w Radzie Praw Człowieka ONZ. Z kolei Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zastosowaniu embarga na dostawy broni do Libii oraz nakazała zamrożenie aktywów finansowych Kadafiego i członków jego rodziny.
	4 marca
	Essam Sharaf nowym premierem Egiptu
	Egipt
	Po zdymisjonowaniu Ahmeda Shafiqa, Rada Wojskowa powierzyła misję tworzenia nowego rządu dotychczasowemu ministrowi transportu Essamowi Sharafowi. Decyzja Rady została bardzo ciepło przyjęta przez protestujących, gdyż Sharaf już podczas pierwszych dni przewrotu w Egipcie, otwarcie poparł protestujących przeciw Mubarakowi obywateli.
	Północna część Wybrzeża Kości Słoniowej odcięta od prądu i wody
	WKS
	Przedstawiciele rządu Laurenta Gbagbo rozkazali przerwać dostawę elektryczności do północnej, a także zachodniej i centralnej części kraju. Tereny te są opanowane przez rebelianckie Forces Nouvuelles (FN) wspierające Allasane Ouattara.
	Kolejne przesunięcie wyborów w Beninie
	Benin
	5-11 
	Trybunał Konstytucyjny Republiki Beninu po raz drugi podjął decyzję o przesunięciu terminu wyborów prezydenckich. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć 27 lutego br., jego termin został jednak zmieniony na pierwszą niedzielę marca, gdyż ponad milion obywateli Beninu nie zdążyło z przedwyborczą rejestracją. Ponieważ problem rejestracji nie został rozwiązany, ONZ i Unia Afrykańska wezwały Benin, aby po raz kolejny przesunął termin głosowania, tym razem na 13 marca.
	marca
	Francja uznała Radę powstańczą za oficjalnego reprezentanta Libii. Planowane wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Libią
	Libia
	Rząd Francji, jako pierwszy na świecie uznał powstańczą Narodową Radę Libii za jedynego oficjalnego reprezentanta państwa libijskiego i jedynego partnera do rozmów o przyszłości tego kraju. Równocześnie trwają rozważania nad wprowadzeniem strefy zakazu lotów nad Libią i możliwościami przeprowadzenia interwencji zbrojnej w tym państwie (za wprowadzeniem strefy zakazu lotów opowiadają się Wielka Brytania i Francja, przeciwne są Niemcy).
	Tysiące kobiet protestuje na WKS
	WKS
	Tysiące kobiet przemaszerowało 8 marca ulicami Abidjan, stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, wzywając do ustąpienia prezydenta Laurenta Gbagbo. Demonstracje zostały rozproszone przez prorządowe siły bezpieczeństwa, a także bojówki młodzieżowe. W trakcie starć śmierć poniosły cztery osoby. Wtorkowe marsze kobiet odbyły się nie tylko dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet, ale także jako kontynuacja demonstracji z poprzedniego tygodnia, które miały miejsce w Abobo.
	Lider opozycji wygrywa wybory prezydenckie w Nigrze
	Niger
	12-18
	Komisja wyborcza ogłosiła, że Mohamadou Issoufou, na którego głos oddało prawie 58 procent uprawnionych do głosowania, wygrał wybory pokonując kandydata Ruchu Narodowego na Rzecz Rozwijającego się Społeczeństwa (MNSD), a jednocześnie byłego premiera, Seini Oumarou (42 procent głosów). Druga tura wyborów (I tura miała miejsce 31 stycznia 2011 r.) przebiegała w pokojowej atmosferze, pod okiem około 2 tys. obserwatorów z Unii Afrykańskiej, ECOWAS, Unii Europejskiej i USA
	marca
	Zapowiadane ponowne protesty na ulicach Suazi
	Suazi
	Przedstawiciele organizacji społeczności obywatelskiej oraz działacze związkowi dołączą do studentów podczas planowanych na najbliższy piątek protestów przeciwko rządowi Suazi i ogłoszonym obniżkom płac. Według lokalnej gazety, Times of Swaziland, demonstranci będą dążyli do sparaliżowania stolicy, Mbabane, by następnie ruszyć na siedzibę premiera kraju, Sibusiso Dlamini.
	Rezolucja RB ONZ ustanawia strefę zakazu lotów nad Libią
	Libia
	18 lutego Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła rezolucję nr 1973 ustanawiającą nad Libią strefę zakazu lotów. Postanowienia rezolucji zezwalają także na „podjęcie wszelkich niezbędnych działań” w celu ochrony ludności cywilnej. Pod obrady RB dokument został zgłoszony wspólnie przez Wielką Brytanię, Francję i Liban. Za rezolucją głosowało 10 państw członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym trzy państwa afrykańskie: Nigeria, RPA i Gabon. W głosowaniu nie wzięli udziału przedstawiciele pięciu członków RB: Rosji, Chin, Niemiec, Brazylii i Indii, manifestując w ten sposób swoje niepełne przekonanie co do jej słuszności.
	Rozpoczęła się największa od blisko dekady operacja militarna koalicyjnych sił Zachodu
	Libia
	19-25 
	marca
	19 marca rozpoczęła się największa operacja militarna połączonych sił Zachodu od czasu inwazji USA na Irak w 2003 roku. Głównym celem pierwszego etapu operacji – przeprowadzanej pod kryptonimem „Świt odysei” – jest unieszkodliwienie libijskiej obrony przeciwlotniczej.
	Po kilkudziesięciu godzinach od rozpoczęcia ataków wśród koalicjantów rozgorzała dyskusja kto powinien przewodzić prowadzonej operacji militarnej. Po wielostronnych negocjacjach, w czwartek, osiągnięto kompromis i podjęto decyzję, że odpowiedzialność za „Świt Odysei” w niedzielę lub poniedziałek przejmie NATO.
	Egipcjanie poparli zmiany w konstytucji
	Egipt
	W przeprowadzonym w niedzielę, 20 marca, referendum 77 procent Egipcjan opowiedziało się za wprowadzeniem do konstytucji kraju szeregu zmian, które torują drogę do przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich w ciągu sześciu najbliższych miesięcy. Frekwencja w referendum wyniosła 41,2 procent. Nowe zapisy w konstytucji regulują następujące kwestie: skrócenie kadencji prezydenta z sześciu do czterech lat; możliwość jednokrotnej reelekcji prezydenta; kandydaci na prezydenta będą musieli mieć ukończone co najmniej 40 lat; prezydent będzie mógł wprowadzić w kraju stan wyjątkowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a przedłużenie tego okresu będzie wymagało zgody całego narodu w referendum.
	NATO przejęło dowodzenie nad operacją sił międzynarodowych w Libii
	Egipt
	26-31
	marca
	Sojusz Północnoatlantycki oficjalnie przejął dowodzenie i odpowiedzialność za operację wojskową w Libii ukierunkowaną na utrzymanie strefy zakazu lotów nad tym państwem i blokady dostaw broni dla reżimu Muammara Kaddafiego. Natomiast „koalicja chętnych” pod dowództwem USA będzie cały czas odpowiedzialna za „ochronę ludności cywilnej”. Dotychczasowa nazwa operacji (Świt Odysei) została zmieniona na Wspólnego Obrońcę (ang. United Protector). Decydujące dla zaangażowania NATO w Libii była zmiana postawy Turcji, która dotychczas z dużą rezerwą odnosiła się do planów aktywnego włączenia Sojuszu w sytuację w Afryce Północnej.
	Burundi i Uganda wysyłają 4.000 dodatkowych żołnierzy do Somalii
	Burundi,
	Uganda,
	Rządy Ugandy i Burundi podjęły decyzję o wysłaniu 4.000 dodatkowych żołnierzy do Somalii w celu wsparcia misji wojskowej Unii Afrykańskiej (AMISOM), która ma na celu wzmocnienie pozycji somalijskiego Tymczasowego Rządu Federalnego (TFG). Szefowie sztabów Ugandy i Burundi z umiarkowanym optymizmem wypowiadali się o przyszłości Somalii, podkreślili jednak, iż w dłuższej perspektywie czasu szala zwycięstwa przechyli się na stronę TFG, a sytuacja w rejonach kontrowanych przez Tymczasowy Rząd Federalny ulega poprawie.
	Somalia

