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Drodzy czytelnicy, 

 połowie grudnia Polskie Centrum Studiów 
Afrykanistycznych świętowało pierwszą 

rocznicę powstania. Przez miniony rok zespół 
PCSA koncentrował się na dostarczaniu wia-
domości, komentarzy oraz analiz bieżącej sytu-
acji na kontynencie afrykańskim. Oddany pań-
stwu do ręki raport stanowi dopełnienie i posze-
rzenie wiadomości które prezentujemy na blogu 
informacyjnym i w cotygodniowych raportach 
„Afryka tydzień po tygodniu”. Jestem niezmier-
nie szczęśliwy, iż zespół PCSA i grono sympa-
tyków Centrum cały czas się poszerzają, czego 
odzwierciedleniem jest stale wzrastająca ilość 
subskrypcji raportu tygodniowego, wpisy do 
bazy afrykanistów i liczba odwiedzin naszej 
witryny internetowej.  

W ostatnich miesiącach 2011 roku tematyka 
„afrykańska” niezwykle często gościła w czo-
łówkach serwisów informacyjnych. Szczególna 
uwaga poświęcana była procesom zmian za-
chodzących w Afryce Północnej, zwłaszcza w 
Libii, Egipcie i Tunezji, ale symptomy procesów 
demokratyzacyjnych były również widoczne w 
Maroku. Przez środki masowego przekazu 
przetaczała się debata na temat prawomocno-
ści interwencji NATO w Libii i granic wsparcia 
dla rebeliantów, które legitymizowała rezolucja 
1973 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjedno-
czonych. Wydarzeniem, które zelektryzowało 
świat była śmierć pułkownika Kaddafiego. 
Ostatni kwartał 2011 roku to również jedna z 
najdramatyczniejszych susz w regionie Rogu 
Afryki oraz udowodniona ponad wszelką wąt-
pliwość niewydolność międzynarodowych sys-
temów reagowania w sytuacjach kryzysów hu-
manitarnych. Susza po raz kolejny zwróciła 
oczy świata na sytuację w Somalii i próby 
wsparcia rządu tego „najbardziej upadłego” 
państwa świata przez kraje ościenne i Unię 

W 



 

 

 

3 
Afrykańską. Rok 2011 był też na kontynencie 
rokiem wyborów, w wielu państwach doszło do 
głosowań, które co podkreślają komentatorzy, 
odbywały się zazwyczaj w atmosferze pokojo-
wej, a kreślone scenariusze destabilizacji w 
efekcie głosowań, takich państw jak Zambia, 
czy Nigeria nie sprawdziły się. Podczas prac 
nad niniejszym raportem przyświecały nam dwa 
cele. Po pierwsze chcieliśmy w lepszy sposób 
skontekstualizować subiektywnie wybrane wy-
darzenia z ostatnich kilku miesięcy; po drugie 
pragnęliśmy uczynić to w możliwie krótkiej for-
mie.  

W tekście pierwszym Karol Chwedczuk-Szulc 
podjął próbę syntezy zmiany politycznej mają-
cej miejsce w Egipcie. Niewątpliwą wartością 
tego artykułu jest przyjęcie przez autora szero-
kiej perspektywy geopolitycznej i rozważania w 
jaki sposób zmiana rządu w Kairze może wpły-
nąć na sytuację w regionie Bliskiego Wschodu. 
Trzy kolejne teksty poświęcone są Libii. Na 
początku Tomasz Błoński przypomniał sylwetkę 
Muammara Kaddafiego. Tekst ten prezentuje 
różne oblicza „Króla Królów Afryki” i jego relacje 
ze światem zewnętrznym w trakcie 42 lat rzą-
dów. Następnie Marek Musioł rozważa praw-
nomiędzynarodowe aspekty operacji „United 
Protector”, a Marcin Soboń porusza kwestię 
relacji reżimu pułkownika Kaddafiego z euro-
pejskimi producentami działającymi w branży 
zbrojeniowej. Tekst piąty autorstwa Roberta 
Kłosowicza traktuje o bieżącej sytuacji Somalii i 
jej geopolitycznych uwarunkowaniach. W ostat-
nim artykule Monika Różalska zajęła się przy-
czynami relatywnej popularności i sposobami 
jakimi rząd nigeryjski walczy z islamską sektą 
Boko Haram, której działania terrorystyczne 
uległy szczególnej intensyfikacji w trakcie mają-
cych miejsce w Nigerii potrójnych wyborów.  

Kolejną część raportu stanowi polemika na te-
mat skuteczności polityki rozdawania prezerwa-
tyw w walce z epidemia HIV/AIDS, jaka toczyła 
w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych 

pomiędzy Karolem Chwedczuk-Szulcem a Kon-
radem Czernichowskim. Przytaczamy tą debatę 
z trzech powodów. Po pierwsze temat jest nie-
zwykle ważny i istnieje bardzo wiele niedomó-
wień i uproszczeń gdy mówi się o profilaktyce 
HIV/AIDS na kontynencie afrykańskim. Po dru-
gie debata taka nie miała chyba jeszcze miej-
sca w naszym kraju. Po trzecie dyskusja Karola 
i Konrada stała na bardzo wysokim poziomie 
merytorycznym.    

Na końcu raportu zamieszczone zostało kalen-
darium, w którym w syntetyczny sposób zebra-
ne zostały najważniejsze wydarzenia z ostat-
nich czterech miesięcy. 

Życzę udanej lektury! 

 

dr Andrzej Polus 

Prezes Polskiego Centrum  
Studiów Afrykanistycznych 
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 „Przede wszystkim dwa     ele-
menty czynią zmiany zachodzące 
w Egipcie wyjątkowo ważnymi: 
rola Egiptu, jako lidera w świecie 
arabskim oraz rola Egiptu w 
geopolitycznej układance w re-
gionie Bliskiego Wschodu.” 
 

Bilans i perspektywy rewolty 
egipskiej i jej następstwa 

mgr Karol Chwedczuk-Szulc 

 

ewolta, określana przez niektórych także 
mianem rewolucji egipskiej rozpoczęła się 

prawie rok temu, w styczniu 2011 roku. Pierw-
szym i głównym postulatem demonstrantów 
egipskich, których symbolem stało się miejsce 
ich zebrań - plac Tahrir, było żądanie odejścia 
ówczesnego prezydenta Egiptu Hosniego Mu-
baraka. Cel ten został dość szybko osiągnięty, 
choć nie bez przemocy i rozlewu krwi – Muba-
rak ustąpił 11 lutego br.1 Wydarzenie to znaczy-
ło początek bardzo trudnego i skomplikowane-
go procesu transformacji ustrojowej, ale także 
przemian politycznych i społecznych, które zro-
dziły dwa naczelne pytania: o pozycję armii 
oraz Braci Muzułmanów w realiach nowego 
Egiptu. Dziś, po wielu miesiącach oczekiwania, 
przekładania terminu zapowiadanych wyborów 
oraz po kolejnych falach niepokojów społecz-
nych, Egipcjanie udzielają odpowiedzi na to 
pytanie w procesie wyborczym. 

Egipska rewolta, w odróżnieniu od podobnych 
przemian w Tunezji czy też Maroku, przebiega-
ła w sposób bardziej dynamiczny i wielofazowy. 
Pierwszy etapem były demonstracje, które, jak 
już zostało to zaznaczone, doprowadziły do 
ustąpienia dotychczasowego przywódcy reżi-
mu, jego twórcy i symbolu - Hosniego Mubara-
ka. Choć ta doniosła zmiana doprowadziła do 
wybuchu ogólnoegipskiej euforii, to jednak był 
to fenomen krótkotrwały, ponieważ protestujący 
Egipcjanie nie poprzestali na tym i nie zanie-
chali żądań głębszych, strukturalnych zmian w 
systemie politycznym kraju. Demonstracje, 

                                                 
1 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
12433045 (14.12.2011) 
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5 
choć znacznie mniej liczne trwały nadal, wywie-
rając presję na Najwyższą Radę Narodową, 
której przewodzi Mohamed Hussein Tantawi, by 
nie zwlekała z dalszymi krokami na drodze re-
form. Rada motywowana przez naciski społe-
czeństwa spełniła kolejne żądania protestują-
cych, szczególnie w kwestii odejścia mianowa-
nego jeszcze przez Hosniego Mubaraka, pre-
miera Ahmeda Shafika, którego zastąpił do-
tychczasowy minister transportu Essam Sha-
raf2. Opracowano także główny kierunek zmian 
konstytucyjnych, które obejmowały przede 
wszystkim ograniczenie władzy prezydenckiej3. 
Wyznaczono także datę referendum konstytu-
cyjnego, które odbyło się 19 marca 2011 r. Po-
nad 77% Egipcjan biorących udział w głosowa-
niu (frekwencja wyniosła 41%) poparło propo-
nowany kierunek zmian4. 

Po tych zmianach wydawało się, że sytuacja 
uspokoiła się, a niezadowolenie społeczne zo-
stało na swój sposób opanowane. Jednak po 
ponad 2 miesiącach demonstranci powrócili na 
plac Tahrir, przypominając Najwyższej Radzie 
Narodowej, że oczekuje się od niej poważnych 
reform politycznych i społecznych, które zmieni-
łyby relację obywatele - państwo. Manifestujący 
zażądali zniesienia wojskowego postępowania 
sądowego przeciwko cywilom, ukarania ludzi 
reżimu za korupcję, a przede wszystkim za wy-
dawanie rozkazów używania przemocy w cza-
sie demonstracji z początku roku, a także przy-
spieszenia tempa reform5. Po odejściu prezy-
denta Mubaraka, wielu obserwatorów podkre-
ślało, że armia egipska nie zrzeknie się łatwo 
swojego wpływu na politykę egipską, jeśli w 

                                                 
2http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/6859
/Egypt/Politics-/Essam-Sharaf-appointed-Egypts-
new-PM.aspx (14.12.2011) 
3http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/02/28/it
_s_not_a_revolution_yet (14.12.2011) 
4 http://www.huffingtonpost.com/2011/03/21/egypt-
constitution-change_n_838246.html (14.12.2011) 
5 
http://channel6newsonline.com/2011/07/thousands-
of-egyptians-protest-against-police-brutality/ 
(14.12.2011) 

ogóle planowała oddać stery rządów w cywilne 
ręce 6 . Społeczeństwo egipskie widząc takie 
zagrożenie i obawiając się właśnie takiego sce-
nariusza, wyszło ponownie na ulicę, by wy-
wrzeć presję na wojskowej Radzie rządzącej 
Egiptem. 

Władze tymczasowe, próbując załagodzić ko-
lejną falę niezadowolenia obywateli, postanowi-
ły wypełnić swoje obietnice dotyczące pocią-
gnięcia do odpowiedzialności ludzi byłego reżi-
mu, w tym samego Hosniego Mubaraka. 3 
sierpnia 2011 r. rozpoczął się długo wyczeki-
wany przez Egipcjan proces byłego dyktatora. 
Ponownie wywołało to pewne opanowanie sy-
tuacji, jednak Najwyższa Rada Wojskowa mu-
siała także dokonać pewnych wymiernych kro-
ków na rzecz reformy systemu. W lipcu przyjęto 
nowe prawo wyborcze, które zakładało wybór 
części kandydatów w wyborach proporcjonal-
nych, a części w systemie FPTP (First-past-the-
post) 7 . Przełożono także termin wyborów, z 
wcześniej zakładanego wrześniowego na listo-
padowy, co było żądaniem znacznej części 
społeczeństwa, ponieważ wcześniejszy termin 
faworyzował partie już istniejące, czyli te które 
były wspierane lub chociażby akceptowane 
przez reżim Mubaraka, a przez to mające więk-
szy potencjał organizacyjny przed zbliżającą się 
kampanią wyborczą. 

Czas do wyborów, które miały się odbyć w koń-
cu listopada, okazał się być okresem zmian 
wprowadzanych przez Najwyższą Radę Naro-
dową, jednak zmian sprawiających wrażenie 
pozorowanych, mających na celu uśpienie żą-
dań społecznych. Z drugiej zaś strony był to 
okres rzeczywistego zaangażowania obywatel-
skiego Egipcjan, którzy mimo przejściowych, 
powszechnych wybuchów szczęścia spowodo-
wanych obaleniem znienawidzonego 30-
                                                 
6 http://www.seattlepi.com/news/article/Egypt-s-
army-extends-prominent-blogger-s-detention-
2266716.php (14.12.2011) 
7http://english.people.com.cn/90001/90777/90855/74
32343.html (14.12.2011) 



 

 

 

6 
letniego reżimu, bardzo uważnie śledzili i nadal 
śledzą, działania władz, które zobowiązały się 
do przeprowadzenia zmian. Dlatego też należy 
podkreślić, że bilans stopnia wykonania zapo-
wiadanych zmian wypada pozytywnie. Wciąż 
jednak pozostaje jeszcze kwestia kilku prokla-
mowanych zmian, które nie zostały zrealizowa-
ne: 

• Zniesienie stanu wyjątkowego (trwają-
cego od 1958 r., z 18 miesięczną prze-
rwą w roku 1980)8; 

• Usunięcie z planowanej konstytucji za-
pisów dających armii wpływ na politykę 
wewnętrzną kraju; 

• Przyspieszenie wyborów prezydenckich, 
obecnie planowanych na czerwiec 2012 
(przed listopadowymi wystąpieniami na 
przełom 2012/13); 

• Natychmiastowe przekazanie władzy w 
ręce cywilne; 

Obecnie w Egipcie trwają wybory, które rozło-
żone zostały na kilka etapów. Pierwszym z nich 
są wybory do izby niższej parlamentu (508-
osobowego Zgromadzenia Ludowego). Te wy-
bory potrwają aż do stycznia i odbywać się bę-
dą w trzech turach: 28 listopada-6 grudnia, 14-
22 grudnia oraz 3-4 stycznia 2012 roku. Kolej-
nym etapem będą wybory do Rady Shura (Ra-
da Konsultacyjna), izby wyższej, także w 3 tu-
rach, pomiędzy końcem stycznia a marcem 
2012 roku9. Na zakończenie cyklu wyborczego, 
odbędą się wybory prezydenckie, nie później 
niż 30 czerwca, jak podkreślił to marszałek Tan-
tawi10. Wstępne wyniki wyborów wskazują na 
dominację partii religijnych, Partii Wolności i 

                                                 
8http://www.nytimes.com/2010/05/12/world/middleea
st/12egypt.html (14.12.2011) 
9 http://egyptelections.carnegieendowment.org/ 
(14.12.2011) 
10 
http://www.africanmanager.com/site_eng/articles/17
577.html (14.12.2011) 

Sprawiedliwości powiązanej z Braćmi Muzuł-
mańskimi (ok. 40% poparcia) oraz Al-Nour, par-
tii Salafitów (między 15 a 30% poparcia)11.  

Wydarzenia w Egipcie i cały proces transforma-
cji polityczno-społeczno-ekonomicznej w tym 
kraju jest niezwykle doniosły i ważny, nie tylko 
ze względu na swoją unikalność w regionie 
(opisana powyżej wieloetapowość). Przede 
wszystkim dwa elementy czynią zmiany zacho-
dzące w Egipcie wyjątkowo ważnymi: rola Egip-
tu, jako lidera w świecie arabskim oraz rola 
Egiptu w geopolitycznej układance w regionie 
Bliskiego Wschodu. Egipt jako najludniejsze 
państwo arabskie, o dużym potencjale gospo-
darczym, a przede wszystkim politycznym, od 
wielu dekad odgrywa bardzo ważną rolę w re-
gionie i w całym świecie arabskim. Losy trans-
formacji egipskiej będą miały duży wpływa na 
podobne zmiany zachodzące w innych pań-
stwach (Tunezja, Maroko) i mogę także wpły-
nąć w sposób znaczny na losy wojny domowej 
w Syrii 12 . Kierunek transformacji i ostateczny 
kształt wyłonionego porządku wewnętrznego 
Egiptu, będzie silnym czynnikiem wpływającym 
na sytuację geopolityczną w regionie. Przede 
wszystkim kształt przyszłej sceny politycznej, z 
prawdopodobną dominacją partii Wolności i 
Sprawiedliwości zwiększy niestabilność na linii 
Izrael – państwa arabskie. Z deklaracji zarówno 
Braci Muzułmanów jak i rządu Izraela, wynika, 
że istnieją podstawy do tego, by obawiać się 
zaostrzenia relacji izraelsko – egipskich, gdzie 
Hamas sprawujący władzę w Strefie Gazy i 
współtworzący rząd jedności narodowej na Za-
chodnim Brzegu Jordanu, może zdecydować 

                                                 
11 Khalid Elfiqi, Bracia idą po władzę, „Polityka 
(Kindle Edition)”, Nr 50 (2837), 7-13.12.2011  
12 Powodzenie przemian w Egipcie może utwierdzić 
rosnącą w siłę rebelię syryjską w słuszności 
obranego kursu. Ponadto, jeżeli dojdzie do 
stworzenia cywilnego rządu w Egipcie, 
prawdopodobnie udzieli on jednoznacznego 
wsparcia rebeliantom syryjskim, co z kolei może 
doprowadzić do jeszcze silniejszej presji 
międzynarodowej na obecny reżim Baszara al-
Assada. 
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się na bardziej otwartą konfrontację z Izraelem. 
W momencie kiedy w Syrii trwa wojna domowa, 
izraelsko-palestyński proces pokojowy został 
zahamowany, prawdopodobny przyszły rząd 
egipski deklaruje konieczność rewizji układu z 
Izraelem, a prawicowy rząd w Jerozolimie obrał 
twardy kurs wobec sąsiadów i zagrożeń ze-
wnętrznych (Iran), należy brać pod uwagę na-
wet konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Przy 
tym wszystkim, należy jednak wciąż pamiętać, 
że wybory w Egipcie wciąż trwają i nie jest 
jeszcze określone, czy armia rzeczywiście zre-
zygnuje ze swej władzy, która w perspektywie 
międzynarodowej, wprowadza element stabil-
ności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 
 
 
 
 
 
„Jak wiemy już dziś do końca nie 
rozumiał powagi, wierzył, że pro-
blemy są przejściowe, a dni 
chwały wreszcie wrócą. W jed-
nym z ostatnich wywiadów mówił 
dziennikarce Christiane Aman-
pour, łamanym angielskim- ‘Nie, 
nie ma żadnych demonstracji na 
ulicach (…) Wszyscy ludzie mnie 
kochają’. Pytany skąd protesty w 
Benghazi, odpowiadał- ‘Kaida, 
kaida’, mając na myśli Al- Ka-
idę.”  
 

Życie i śmierć Króla Królów Afryki   

mgr Tomasz Błoński  

 

uammar Kaddafi rządził Libią 42 lata.  
Władzę zdobył w bezkrwawym 

przewrocie, jeszcze jako młody, 22-letni  
kapitan. Po zdobyciu władzy awansował się do 
rangi pułkownika, co było niezwykłe, jak na 
standardy dyktatorów, którzy zazwyczaj 
mianują się generałami. Swe rządy rozpoczął 
niebagatelnie. Po obaleniu króla Idrisa I, 
zagroz7ił odcięciem Świata od dostaw ropy w 
razie niespełnienia żądań renegocjacji stawek 
za dostawy tego surowca. Wydalił obce wojska, 
zamykając ich bazy i przeorientował politykę 
wewnętrzną i zewnętrzną państwa. Początkowo 
wzorem był dla niego prezydent sąsiedniego 
Egiptu Gamal Abdel Nasser. Czerpiąc z jego 
wersji arabskiego nacjonalizmu, wykreował 
autorską filozofię swojej polityki. Zdaniem 
Kaddafiego kapitalizm i socjalizm się nie 
sprawdziły, on wybrał zielony, czyli tzw. 
‘islamski socjalizm’. Tak powstała słynna 
‘Zielona książeczka’ Pułkownika Kaddafiego, w 
której wyłożył on istotę systemu politycznego o 
nazwie ‘Dżamahirijja’ – czyli rządy mas 13 . 
Oficjalna nazwa Libii została przemianowana 
na Wielką Arabska Libijską Dżamahirijje 
Ludowo-Socjalistyczną, w której lokalne 
komitety ludowe miały współuczestniczyć w 
kierowaniu krajem. Efektem tych teoretycznych 
rozważań było całkowite podporządkowanie 
ludności mieszkającej terytorium Libii. Przez 
cały okres rządów Pułkownika, dzięki 
przemyślanej grze, aranżowaniu małżeństw 
pomiędzy członkami różnych klanów i 
rozdzielaniu stanowisk rządowych pomiędzy 

                                                 
13 A. Abdullatif Ahmida, Forgotten Voices, Power 
and Agency in Colonial and Postcolonial Libya, 
Nowy Jork 2005, s. 68 – 71. 
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nimi, był on w stanie podporządkować sobie 
wszystkie libijskie plemiona14.  

W polityce wewnętrznej terror był głównym 
środkiem realizacji celów i wymuszania 
poczucia posłuszeństwa. Znikający ludzie, 
więzienia, tortury i morderstwa sięgały nawet 
członków diaspory Libijskiej poza granicami 
państwa. Ten mieniący się człowiekiem pustyni 
megaloman, zupełnie wyrugował berberyjską 
kulturę z Libii, zakazując używania języka i 
nazewnictwa w języku Berberów - Tamazight. 
Ostatni z mieszkających od wieków na 
terytorium Libii Żydów, opuścili kraj właśnie pod 
jego rządami. Na arenie międzynarodowej 
również nie miał sobie równych. Z powodu 
ambicji i niechęci do prezydenta Czadu, 
François Tombalbaye, który był 
chrześcijaninem, w 1978 roku, rozpoczął wojnę 
o przygraniczną strefa Aozou. Konflikt trwał z 
różnym natężeniem do 1987 roku i doprowadził 
do francuskiej interwencji.  

Marzący o jedności arabskiej, pod jego 
przywództwem oczywiście, Kaddafi stworzył 
Federacje Republik Arabskich, w 1972 roku. 
Zjednoczenie Libii, Egiptu i Syrii, miało być tylko 
przyczynkiem do stworzenia wielkiego państwa 
panarabskiego, które jednoczyłoby wszystkie 
arabskie kraje. Początkowo obiecywał nawet 
stanowisko prezydenta Sadatowi, sam 
deklarując chęć zostania jedynie ministrem 
obrony. Jednak na skutek animozji z 
prezydentem Anwarem Sadatem, doprowadził 
do zerwania stosunków z Egiptem i 
krótkotrwałej wojny z sąsiadem w 1977 roku. 
Kończąc tym samym żywot Federacji. Działania 
integracyjne skierowane były również na 
zachód - w 1974 roku Libia utworzyła wraz z 
Tunezją Arabską Republikę Islamską. Porażka 
tych posunięć, a także podpisanie przez Egipt 
traktatu pokojowego z Izraelem w 1973 roku, 
doprowadziły Libię do miejsca w którym nie 

                                                 
14http://wyborcza.pl/1,75477,9156534,Armia_i_plemi
ona_Libii.html (13.12.11) 

miała wokół siebie żadnych sojuszników. 
Kaddafi próbował więc zacieśnienia związków z 
ZSRR. Skupował wszelaki sprzęt wojskowy z 
państw bloku wschodniego, zaopatrzył się 
także w zapasy broni chemicznej i szukał drogi 
do zdobycia broni atomowej w Pakistanie.  

Zmęczony bezskutecznym szukaniem 
przyjaciół na świecie, Kaddafi powrócił z 
planami do matecznika i postanowił zostać 
‘Królem Afryki’. Myślał o stworzeniu Islamskiej 
Republiki Saharyjskiej, jednak skupił się na 
destabilizowaniu sytuacji w Afryce. Niósł pomoc 
każdemu kto tylko chciał ją przyjąć, w zamian 
oczekiwał jedynie jednego- chaosu. Gdy któreś 
z państw afrykańskich działało nie po jego 
myśli, można było być pewnym, że już wysyła 
broń działającej na jego terytorium partyzantce. 
Wspierał Idiego Amina w wojnie z Tanzanią, 
pomagał reżimowi Bokasy w Centralnej 
Republice Afrykańskiej, Mengistu w Etiopii, a 
nawet ANC i Nelsonowi Mandeli w walce z 
Apartheidem w RPA. Ponieważ sianie terroru 
wychodziło mu nieźle, szkolił, finansował i 
gościł chyba wszystkie najważniejsze 
organizacje terrorystyczne tych lat. Zatroskany 
o sprawę palestyńską, dotował ‘Czarny 
wrzesień’, zbroił ‘Irlandzką Armię 
Republikańską’, wspierał ‘Sandynistów’ w 
Nikaragui, niemiecką ‘Frakcję Czerwonej Armii’ 
i włoskie ‘Czerwone Brygady’ 15 . W walce z 
imperializmem sięgnął po wszystkie środki. Tak 
jak wtedy gdy w 1986 roku, z jego inspiracji 
dokonano ataku na popularną wśród 
amerykańskich żołnierzy, zachodnio- berlińską 
dyskotekę, w wyniku czego zginęło troje ludzi. 
W odpowiedzi, prezydent USA, Ronald Regan 
rozkazał atak bombowy na rezydencje tego, 
”Wściekłego psa Bliskiego Wschodu”, jak go 
nazwał. Niestrudzony Pułkownik powtórzył ruch 
zlecając zamach na lot Pan Am 103, nad 
Lockerbie, w 1988 roku, w wyniku którego 
śmierć poniosło 270 osób, a Libia ostatecznie 
                                                 
15 D. Byman, Deadly connections, States that Spon-
sor Terrorism, Cambridge 2005, s. 1. 
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skazana została na ostracyzm na arenie 
międzynarodowej.  

W samej Afryce używał nie tylko argumentu 
siły, ale i pieniędzy. Inwestował w Zimbabwe, 
RPA, Kongo, Liberii, Nigrze, Czadzie czy 
Gambii 16 . Kiedy przewodniczący Unii 
Afrykańskiej odwiedził Mauretanię w 2009 roku, 
by mediować podczas kryzysu po przewrocie w 
tym kraju, jako orędownik ładu i porządku, 
oczywiście gotów także do biznesu 17 . 
Inwestował w nieruchomości, hotele, firmy 
wydobywcze  i nie szczędził pieniędzy tym, 
którzy odwzajemniali się komplementami i 
splendorem. Jego megalomanii nie było kresu. 
W zamian z poparcie zaczął finansować 
zapomnianych królów różnych plemion 
afrykańskich, odbudowując ich pałace. To 
zaowocowało koronowaniem, w 2008 roku, 
Kaddafiego na ‘Króla Królów Afryki’. 

Znany ze swej nieprzewidywalności Kaddafi w 
2003 roku dokonał kolejnego przeorientowania i 
wrócił na arenę międzynarodową. Wyczuwając 
zmianę, już po atakach na World Trade Center, 
w 2001 roku, zaznaczył brak związków z 
terroryzmem. Dwa lata później porzucił plan 
budowy broni masowego rażenia, a później 
wypłacił nawet odszkodowania rodzinom ofiar 
zamachu nad Lockerbie18. Zaczął swą barwną 
przyjaźń z prezydentem Włoch Silvio 
Berlusconim i rozpoczął odbudowywanie więzi, 
w sferze Stosunków Międzynarodowych, 
odwiedzając wraz z swym słynnym namiotem 
kolejne stolice. Zniesione zostały embarga, 
koncerny naftowe ruszyły do Libii, a Francja i 
Włochy podpisały intratne kontrakty na broń. 
Triumfem nowego otwarcia relacji z zachodem, 
była wizyta Kaddafiego w Nowym Jorku, w 
                                                 
16 http://www.informafrica.com/blog/gaddafi-placed-
97-billion-on-table-to-free-africa-from-imperialism/ 
(15.12.11) 
17 http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-
03-09-voa55-68797917.html (13.12.11) 
18 M. Nincic, Renegade Regimes, Confronting De-
viant Behavior in World Politics, Nowy Jork 2005, s. 
54 -55. 

2009 roku. Wtedy to wygłosił przed 
Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, swe słynne 
przemówienie nadrabiając lata nieobecności 
(ostatnia jego wizyta w ONZ miała miejsce 
1969 roku- przyp. autora). W prawie 
dwugodzinnym wystąpieniu nazwał prezydenta 
USA, Baracka Obamę, ‘naszym Obamą’, 
nawiązując do jego afrykańskich korzeni. Mówił 
o Izraelu, Talibach, epidemii świńskiej grypy, 
zabójstwie Kennedy’ego, wyliczył 65 wojen po 
1945 roku,  których nie powstrzymała Rada 
Bezpieczeństwa, nazywana przez niego ‘Radą 
Terroru’19. 

Nowe oblicze Kaddafiego zmieniła fala 
protestów w państwach arabskich. Zaczęło się 
od grudnia 2010 w Tunezji i upadku Ben 
Ali’ego. W następstwie protesty narastały w 
Egipcie, gdzie już po 18 dniach ustąpił Hosni 
Mubarak. Wtedy fala dotarła do Libii, gdzie od 
lutego zaczęły się coraz szersze protesty na 
wschodzie kraju. Benghazi stało się centrum 
demonstrantów, którzy już za chwilę stali się 
rebeliantami prowadzącymi regularną walkę z 
libijskim wojskiem. Do gry włączył się wówczas 
syn Kaddafiego Saif Al- Islam, zapowiadający 
krwawą rozprawę z nieposłusznym ludem. 
Realna groźba masowych mordów wywołało 
reakcję społeczności międzynarodowej i Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, która uchwaliła rezolucję 
nr 1973, nakazującą strefę zakazów lotów nad 
Libią. To otworzyło drogę do interwencji koalicji 
USA, Francji i Wielkiej Brytanii, już 19 marca 
2011 roku.  Następnie wiele innych państw 
dołączało do koalicji, aż do przejęcia 
odpowiedzialności za operację przez Sojusz 
Północnoatlantycki. Wsparcie NATO umożliwiło 
rebeliantom skuteczną walkę. Po dłuższym 
impasie w lipcu rozpoczęli ofensywę, by już w 
sierpniu podejść pod Trypolis. Rodzina 
Kaddafiego, tak jak i ludzie reżimu uciekli ze 

                                                 
19http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africa
andindianocean/libya/6224056/Muammar-Gaddafi-
delivers-100-minute-speech-to-UN-general-
assembly.html (12.12.11) 
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stolicy. Żona z trójką dzieci schroniła się w 
Algierii. W momencie gdy upada stolica zniknęli 
synowie, tak jak i sam Kaddafi. Jak wiemy już 
dziś, ostatnie dni dyktatora, to ciągłe zmiany 
mieszkań i coraz większe oderwanie 
Kaddafiego od otaczającej go rzeczywistości20. 
Wszystko skończyło się 20 października, po 
ponad miesięcznym ukrywaniu się, kolumna 
wioząca Kaddafiego została zaatakowana. Atak 
został wsparty z powietrza, przez amerykański i 
francuski nalot. Uciekający w otoczeniu 
ochroniarza, ranny Kaddafi, schronił się w 
kanale przeciw burzowym. Kiedy jeden z jego 
ludzi wyszedł poprosić o pomoc, mówiąc: ”Mój 
pan jest tu, mój pan jest tu. Muammar Kaddafi 
jest tu i jest ranny”, rebelianci wywlekli 
niedawnego władcę Libii z dziury. Ewidentnie 
zszokowany Kaddafi pytał: ‘Co jest nie tak, co 
się dzieje?’, zapewne nie do końca 
zrozumiawszy co zaszło 21 . Chwilę później 
Muammar Kaddafi był już martwy. Przyczyna 
śmierci nie jest znana, jednak dostępne w sieci 
filmy kręcone przez rebeliantów telefonami 
komórkowymi pokazują, że Pułkownik nie 
zginął od razu. Wersji śmierci jest wiele- został 
zabity w krzyżowym ogniu, pojawił się nawet 
młody chłopiec ze złotym pistoletem 
Kaddafiego, który miał mu rzekomo go odebrać 
by nim go później zabić22. Pewne jest natomiast 
to, że zginął on w męczarniach, torturowany 
przez rozwścieczony tłum. Gdy na jednym z 
filmików w sieci, widać jak siedzi zakrwawiony 
na masce samochodu, pewne jest to co widać 
w jego oczach- on nie rozumie, dlaczego naród 
Libii go już nie kocha. 

 

 
                                                 
20 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/26/gaddafi
-driver-interview (15.12.11) 
21 
http://www.newyorker.com/reporting/2011/11/07/111
107fa_fact_anderson?currentPage=10 (14.12.11) 
22 http://news.blogs.cnn.com/2011/10/20/libyan-
fighters-say-they-have-captured-gadhafi/ (14.12.11) 
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„Zdaniem Stephena M. Walta in-
terwencja koalicji przeciw reżi-
mowi w Libii była uzasadniona. 
Przedstawił on dwa argumenty 
za interwencją : 

• wątpliwa legitymizacja władzy 
sprawowanej przez Kaddafiego; 

• ekspertyza przeprowadzona 
przez Biuro Departamentu Spra-
wiedliwości USA z 1 kwietnia 
2011 r., która m. in. podkreśliła 
konieczność podjęcia bezpo-
średnich działań na rzecz respek-
towania postanowień rezolucji 
RB NZ.” 

 
 

„Unified Protector” – operacja NATO 
w Libii a zasady Karty NZ  

mgr Marek Musioł 

 

  marca 2011 na podstawie rezolucji 
ONZ nr 1973  rozpoczęła się interwencja 

w Libii, która pomimo celów humanitarnych, 
budziła zastrzeżenia dotyczące legalności 
przedsięwziętych działań23. Niezależnie od wie-
lu krytycznych stanowisk 24 , działania w Libii 
zostały przeprowadzone zgodnie z rezolucjami 
Rady Bezpieczeństwa NZ w ramach obowiązu-
jącego prawa międzynarodowego 25 . Koalicja 
podjęła operację przeciw łamaniu praw czło-
wieka przez reżim Muammara Kaddafiego w 

                                                 
23 S. M. Walt, More to Read About Libya, 
14.04.2011, 
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2011/04/14/more
_to_read_about_libya, pobrano: 06.11.2011. 
24 Na świecie odbyła się dyskusja nad legitymizacją 
interwencji w Libii. Na nadzwyczajnym posiedzeniu 
Parlamentu Europejskiego, Nigel Farage stwierdził: 
„…nie ma prawnych podstaw i zgody w Unii 
Europejskiej do podjęcia interwencji zbrojnej, a 
doświadczenie pokazuje, że rozpoczęcie akcji 
militarnej jest łatwe, ale jej zakończenie znacznie 
trudniejsze. Zaangażowanie w Libii może stać się 
doświadczeniem podobnym do Wietnamu (tłum. 
własne)” . Por.: N. Farage (współprzewodniczący 
frakcji Europa Wolności i Demokracji), wystąpienie w 
Parlamencie Europejskim, Bruksela 16.03.2011. 
Libijski casus pokazuje jednak, że RB 
zaakceptowała militarne zaangażowanie koalicji w 
ramach operacji Unified Protector.   
25 Za rezolucją głosowało 10 państw. Pięć 
wstrzymało się od głosu, w tym Rosja i Chiny. 
Zdaniem Włodzimierza Malendowskiego: 
„Wstrzymanie się od głosu, a także absencja 
podczas głosowania nie jest przeszkodą na drodze 
przyjmowania rezolucji i nie mogą być uważane za 
weto”. Por.: W. Malendowski, Rola ONZ w 
utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego w: W. Malendowski, Cz. 
Mojsiewicz (red.), Stosunki międzynarodowe, 
Wydawnictwo Atla 2: Wrocław, 2004, s. 385. 
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13 
ogrążonej w wojnie domowej Libii 26 . Konflikt 
wewnętrzny był następstwem wystąpienia sił 
opozycyjnych przeciw bezrobociu, złej sytuacji 
materialnej, korupcji, braku przejrzystości struk-
tur władzy, ograniczaniu swobód obywatelskich 
oraz wieloletniej dyktaturze Muammara Kadda-
fiego27. Wystąpienia, które zaczęły się 15 lutego 
2011 roku, po udanych rewolucjach w Tunezji 
i Egipcie przerodziły się w wojnę domową.  

Aspekt prawny działań operacyjnych  

Systemu bezpieczeństwa zbiorowego oparty 
jest na trzech zobowiązaniach: 

1. Zakaz stosowania siły i groźby jej użycia 
(art. 2, pkt 4); 

2. Regulowanie sporów międzynarodowych 
środkami pokojowymi (rozdz. VI Karty NZ); 

3. Stosowanie środków zbiorowych wobec 
agresora (rozdz. VII Karty NZ)28. 

Na podstawie art. 51 Karty NZ każdemu człon-
kowi ONZ przysługuje prawo do indywidualnej 

                                                 
26 19 marca 2011 r. podczas konferencji, 18 państw 
z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu sygnowało 
wspólną deklarację dot. interwencji w Libii. 19 marca 
siły Francji, Wielkiej Brytanii i USA rozpoczęły 
operację militarną przeciwko Libii. 24 marca zawarto 
porozumienie, na mocy którego odpowiedzialność 
za operację morską przejęło NATO 
(http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011
_03/20110325_110325-unified-protector-no-fly-
zone.pdf). Uprzednio kraje ONZ prowadziły działania 
bez jednolitego kierownictwa. USA interweniowały w 
ramach operacji Świt Odysei, Francuzi Harmattan, 
Brytyjczycy Ellamy, natomiast Kanadyjczycy 
MOBILE. 27 marca NATO przejęło nadzór na strefą 
zakazu lotów. 31 marca 2011 roku NATO przejęło 
kierownictwo nad operacją międzynarodową od 
koalicji państw zachodnich. Rozpoczęła się operacja 
Unified Protector.  
27 A Visual Look Back at the Libyan Revolu-
tionhttp://www.pbs.org/newshour/multimedia/libya_9
months/index.html, pobrano: 06.11.2011. 
28 W. Malendowski, Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i 
bezpieczeństwa międzynarodowego w: W. 
Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki 
międzynarodowe, Wydawnictwo Atla 2: Wrocław, 
2004, s. 382. 

lub zbiorowej samoobrony w razie napaści 
zbrojnej, zanim RB zastosuje środki przymusu 
w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa29. Praktyka pokazuje, że pań-
stwa mogą jednak zastosować siłę bez uprzed-
niego upoważnienia RB tylko w trzech przypad-
kach, które są jedynymi dopuszczalnymi wyjąt-
kami: indywidualna lub zbiorowa samoobrona, 
zaproszenie państwa na terytorium, którego siła 
ma być użyta, interwencja humanitarna w celu 
ratowania życia ludzkiego30.  

Pojęcie interwencji humanitarnej budzi wiele 
wątpliwości. Z jednej strony motywuje się dzia-
łania obroną i zapewnieniem pomocy zagrożo-
nej ludności w sytuacji braku efektywnego rzą-
du, zaś z drugiej podnosi się aspekt nieingero-
wania w wewnętrzne sprawy państw (art. 2, pkt 
7 Karty NZ)31. W dniu rozpoczęcia interwencji 
reżim Kaddafiego kontrolował większą część 
terytorium, jednak faktem pozostawały działania 
zagrażające stabilności humanitarnej w Libii32. 
Stąd RB odwołała się do powierzonych jej 
kompetencji na podstawie rozdziału VII Karty 
NZ. Odnosi się to do możliwości zastosowania 
właściwych sankcji, gdy państwo łamie 
w sposób rażący prawo międzynarodowe i za-
graża międzynarodowemu pokojowi.  

 

 

                                                 
29  A. Przyborowska – Klimczak, Prawo 
Międzynarodowe Publiczne, Wybór dokumentów, 
Wydanie VI zmienione, Lubelskie Wydawnictwa 
Prawnicze: Lublin, 2003, s. 18. 
30  J. Ciechański, Znaczenie ONZ dla utrzymania 
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego w 
świetle układu z Dayton, Sprawy Międzynarodowe, 
1996, Nr 2, s. 76. 
31 A. Przyborowska – Klimczak, op. cit., s. 7. 
32 Zdaniem Narodowej Rady Tymczasowej konflikt 
kosztował życie 25 tys. ludzi, natomiast ponad 60 
tys. zostało rannych (stan na październik 2011). Por. 
Rory Mulholland and Jay Deshmukh, Residents flee 
Gaddafi hometown, 03.10.2011, 
http://news.smh.com.au/breaking-news-
world/residents-flee-gaddafi-hometown-20111003-
1l49x.html. 
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Na drodze do interwencji w Libii 

Przed interwencją, zgodnie z tradycyjnym sce-
nariuszem reagowania kryzysowego, ONZ 
przeprowadziło szereg działań prewencyjnych. 
21 lutego Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-
moon wezwał do natychmiastowego zaniecha-
nia przemocy przez strony konfliktu, zaś reżim 
do podjęcia dialogu ze społeczeństwem 33. 27 
lutego RB NZ jednogłośnie przyjęła rezolucję o 
zakazie sprzedaży Libii broni i materiałów 
o zastosowaniu do celów wojskowych oraz 
określiła ataki na ludność cywilną za prawdo-
podobne zbrodnie przeciwko ludzkości34.  

Rozdział VII Karty NZ przyznaje RB kompeten-
cje podejmowania akcji w razie zagrożenia po-
koju, naruszenia pokoju i aktów agresji 35. RB 
jest organem upoważnionym do stosowania 
środków zapobiegawczych w postaci tzw. za-
rządzeń tymczasowych, nakładania sankcji 
ekonomicznych i dyplomatycznych bez uprzed-
niego wystosowania zaleceń oraz do działań 
militarnych takich jak blokada, demonstracja 
czy innych operacji sił wojskowych 36 . 
W przypadku Libii RB 26 lutego przyjęła rezo-
lucję nr 1970, która zamroziła wszelkie aktywa 
Kaddafiego ulokowane za granicą. 17 marca 
RB wprowadziła rezolucję nr 1973, która usta-
nowiła zakaz lotów libijskich samolotów bojo-
wych bombardujących zarówno pozycje rebe-
liantów jak i cywilów. Za rezolucją opowiedziały 
się Bośnia i Hercegowina, Kolumbia, Francja, 
Gabon, Liban, Nigeria, Portugalia, RPA, Wielka 
Brytania oraz USA. Brazylia, Niemcy, Chiny, 
Indie oraz Rosja wstrzymały się od głosu. Re-
zolucja ustanowiła strefę zakazu lotów 
i ochronę ludności cywilnej poprzez interwencję 
wojskową. Ponadto zamrożono także wszystkie 
                                                 
33 Sekretarz generalny ONZ: Przemoc w Libii musi 
się skończyć (pol.). RMF 24, pobrano: 23.02.2011. 
34 Kaddafi pozbawiony immunitetu (pol.). tvn24.pl, 
27.02.2011. 
35 A. Przyborowska – Klimczak, op. cit.,, s. 15. 
36 Ibidem, s. 15. Jedynie RB może zastosować 
środki przymusu w oparciu o artykuły 41 i 42 Karty 
NZ oraz upoważnić do użycia siły. 

aktywa władz libijskich37. Zaś 27 czerwca Mię-
dzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wysto-
sował nakaz aresztowania Muammara Kadda-
fiego oraz jego syna Saifa Al-Islama oraz szefa 
libijskiego wywiadu Abdullaha Al-Senussiego. 
Wniosek wystosował prokurator trybunału Luis 
Moreno-Ocampo na podstawie podejrzenia 
o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości.  

Podsumowanie 

Zdaniem Stephena M. Walta interwencja koali-
cji przeciw reżimowi w Libii była uzasadniona. 
Przedstawił on dwa argumenty za interwen-
cją38: 

• wątpliwa legitymizacja władzy sprawowanej 
przez Kaddafiego; 

• ekspertyza przeprowadzona przez Biuro 
Departamentu Sprawiedliwości USA 
z 1 kwietnia 2011 r., która m.in. podkreśliła 
konieczność podjęcia bezpośrednich dzia-
łań na rzecz respektowania postanowień 
rezolucji RB NZ39. 

W trakcie działań zbrojnych Narodowa Rada 

Tymczasowa uzyskiwała coraz większe uzna-

nie międzynarodowe40, co dodatkowo podnosiło 

                                                 
37 ONZ za strefą zakazu lotów nad Libią, 
17.03.2011, 
http://www.tvn24.pl/12691,1696161,0,1,onz-za-
strefa-zakazu-lotow-nad-libia,wiadomosc.html, 
pobrano: 08.11.2011. 
38 S. M. Walt, More to Read About Libya, 
14.04.2011, 
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2011/04/14/more
_to_read_about_libya, pobrano: 06.11.2011. 
39 Sekretarz Stanu USA Hillary Clinton stwierdziła 
(tłum. własne): „Wiele się nauczyliśmy w latach 90. 
Widzieliśmy, co stało się w Rwandzie". Wynika z 
tego jasno, że bezczynność w Libii może przełożyć 
się na setki tysięcy umyślnych zabójstw (co miało 
miejsce w Rwandzie w 1994 r.). Por.: S. M. Walt, 
More to Read About Libya, 14.04.2011, 
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2011/04/14/more
_to_read_about_libya, pobrano: 06.11.2011. 
40 16 września 2011 roku Narodowa Rada 
Tymczasowa została oficjalnie uznana przez ONZ 
za rząd w Libii. UN assembly recognizes Libya's 
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znaczenie nowemu libijskiemu przedstawiciel-

stwu politycznemu na arenie międzynarodowej. 

Nowe władze Libii proklamowały oficjalnie wy-

zwolenie w Bengazi 23 października 2011 roku. 

Jak wynika z powyższej analizy z punktu wi-

dzenia prawnomiędzynarodowego działania w 

Libii były prowadzone zgodnie z zasadami Kar-

ty Narodów Zjednoczonych. Faktem pozostają 

pozaprawne względy budzące liczne kontro-

wersje. Wielu politologów i internacjologów 

zwraca uwagę na zainteresowanie aktorów 

stosunków międzynarodowych libijską ropą czy 

na przeciwdziałanie planom zburzenia porząd-

ku walutowego i oponowanie przeciw wdroże-

niu w Afryce Północnej nowej wspólnej waluty – 

złotego dinara (libijska koncepcja integracji wa-

lutowej na kontynencie afrykańskim). Interwen-

cja w Libii pokazuje szereg instrumentów od 

środków przymusu pośredniego po zastosowa-

nie środków przymusu bezpośredniego (przy 

niespełnieniu postulatów społeczności między-

narodowej ze strony władz Libii). Pozaprawny 

ambiwalentny stosunek do interwencji, podno-

szony przez jej krytyków wzmacniany był bra-

kiem zdecydowanej reakcji wobec wydarzeń w 

Syrii, które w podobnym stopniu zagrażały lud-

ności cywilnej i porządkowi międzynarodowe-

mu. 

 

 

 

 

 
                                                                              
interim government (ang.). Reuters, 16 września 
2011, pobrano: 07.11.2011). 
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„Libia uzyskała możliwość za-
wierania intratnych kontraktów z 
największymi przedsiębiorstwa-
mi zbrojeniowymi na całym 
świecie. Najchętniej do współ-
pracy w tej dziedzinie przystę-
powały przedsiębiorstwa z Euro-
py. Kaddafi rozpoczął negocjacje 
z największymi europejskimi 
graczami, co zaowocowało pod-
pisaniem intratnych kontraktów - 
między innymi z Wielką Brytanią, 
Francją, Włochami czy Hiszpa-
nią. Szacuje się, że od paździer-
nika 2004 roku eksport broni i 
uzbrojenia do Libii w ciągu kolej-
nych 5 lat opiewał na kwotę 834,5 
mln euro.” 
 

Europejska broń w Libii przed i po 
rewolucji – nowe problemy i 
zagrożenia   

mgr Marcin Soboń  

 

ibia na przestrzeni dziejów nic nie straciła ze 
swojego potencjału geopolitycznego. Zmie-

niły się jedynie czynniki, które na ten potencjał 
się składały. Tak samo jak w przeszłości, tak i 
dzisiaj najżyźniejsze tereny Libii znajdowały się 
w wąskim pasie, biegnącym wzdłuż wybrzeża. 
Poza tymi ludnymi terenami cała reszta teryto-
rium, obejmująca Trypolitanię, Cyrenajkę oraz 
Fezzan, to wypalona słońcem pustynia, po-
przecinana tu i ówdzie oazami. Dawniej koloni-
zatorów z Kartaginy, Półwyspu Iberyjskiego czy 
Grecji przyciągały żyzne ziemie, nad którymi 
opłacało się przejąć kontrolę – w końcu Libia 
była jednym ze spichlerzy starożytnego Rzy-
mu 41 .  Dzisiejsze rozmieszczenie najważniej-
szych ośrodków miejskich jest konsekwencją 
ukształtowania i położenia kraju oraz możliwo-
ści produkcji żywności na ternie współczesnej 
Libii. Po odzyskaniu niepodległości i przejęciu 
władzy przez króla Idrisa I, Libia była biednym 
zacofanym państwem bez perspektyw na szyb-
ki rozwój. Był to moment, w którym wydawało 
się, że nie posiada nic, co mogłoby zaintereso-
wać sąsiadów. Władzę sprawował zaś człowiek 
o dość specyficznym podejściu do sprawowania 
władzy. Król rządził twardą ręką, którą „stero-
wała” wizja systemu religijno-militarystycznego. 
Opozycja praktycznie nie istniała, podobnie jak 
postęp. Od 1951 roku trwały jednak poszukiwa-
nia złóż ropy naftowej, która w końcu - w roku 
1955 - została odkryta. Kwestią wydobycia ropy 
zajmowały się na początku głównie koncerny 
amerykańskie, lecz dość szybko dołączyły do 
                                                 
41 Bohdan Rudnicki, Liga Dwudziestu i Arabska 
Nafta, Warszawa 1979, s. 404 
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17 
nich firmy europejskie. Ropa zmieniła wszystko 
– uruchomiła pomoc gospodarczą, tak samo 
potrzebną Libijczykom, jak i samemu królowi 
Idrysowi. Pieniądze jednak nie płynęły za dar-
mo. Dla przykładu Amerykanie wydzierżawili od 
Libii na 20 lat lotniska i bazy wojskowe, takie 
jak Wheelus Field (dziś Mitiga), która znajdowa-
ła się 5 km od Trypolisu 42. Brytyjczycy nato-
miast zapewnili siłom RAF-u bazę w El Adem i 
bazę wojsk pancernych w Tobruku 43 . Proza-
chodnie podejście było wymuszone złą sytuacją 
ekonomiczną państwa, mimo to redystrybucja 
dochodów pozyskiwanych z handlu istotnym 
surowcem o charakterze strategicznym, była 
dla samej ludności nie do przyjęcia. Pod tym 
względem polityka Idrisa I i Muammara Kadda-
fiego była niemalże identyczna. Zresztą w pań-
stwie, gdzie istotną rolę odgrywają powiązania 
plemienne, można było spodziewać się, że za-
miana jednego rządu na drugi niewiele zmieni, 
jeżeli chodzi o rozwój państwa jako całości. 
Pieniądze, nie tylko w tym przypadku, trafiały 
do grupy ludzi powiązanych bezpośrednio z 
systemem władzy, a omijały potrzeby obywateli. 
Taka polityka skoncentrowana była na rozwoju 
niezbędnej infrastruktury wydobywczo-
przesyłowej niezbędnej do produkcji i eksportu 
ropy naftowej, co niestety, nie stanowiło bezpo-
średniego bodźca dla rozwoju kraju i poprawy 
warunków bytowych mieszkańców.  

Przyczyny upadku monarchii w Libii były po-
dobne w dużej mierze do tych, które pogrążyły 
pułkownika Kaddafiego. W obu przypadkach 
ważną rolę odegrali studenci, protestujący 
przeciwko władzy w Bengazi. Fakty jednak 
wskazują, że zmiana władzy nawet pod wpły-
wem niezadowolenia ogólnonarodowego nie 
musi prowadzić do demokratyzacji państwa. 
Przynajmniej nie do skonstruowania systemu, 
który mógłby być uważany za demokratyczny w 
rozumieniu standardów europejskich. Ciekawe 
wydaje się jednak podejście i charakter kontak-
                                                 
42 Ibidem, s.398. 
43 Ibidem, s.398. 

tów państw demokratycznych, które propagują 
przestrzeganie praw człowieka na świecie - 
Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch czy 
Stanów Zjednoczonych, z „panującymi” dyktatu-
rami. Na przestrzeni chociażby ostatnich dwu-
dziestu lat, można zauważyć podwójne stan-
dardy w traktowaniu państw łamiących prawa 
człowieka. Jednym z takich przykładów jest 
właśnie Libia.  

Jednym z ciekawszych aspektów dotyczących 
kontaktów Kaddafiego z Europą, Stanami Zjed-
noczonymi czy Rosją są kwestie dotyczące 
kontraktów na zakup broni i uzbrojenia. Kontak-
ty władz Libii w tej materii rozpoczęły się zaraz 
po przejęciu władzy przez Muammara Kadda-
fiego. Wówczas jeszcze tworząca się  Dżama-
hirijja nie była postrzegana jako partner o wąt-
pliwej reputacji moralno-etycznej. Dlatego jesz-
cze w 1969 roku udało się Libii podpisać pierw-
sze kontrakty z Francją, dotyczące zakupu my-
śliwców typu Mirage IIIE i Mirage V44. Były to 
wówczas jedne z najnowocześniejszych samo-
lotów bojowych, do dzisiaj zresztą są one wyko-
rzystywane w ponad 20 państwach na świecie, 
mimo że ich produkcja zakończyła się w 1982 r. 
Sytuacja polityczna Libii na arenie międzynaro-
dowej z biegiem czasu ulegała zmianie, jednak 
wydatki na zbrojenia pozostawały na wysokim 
poziomie. Nawet w momencie, w którym relacje 
z państwami zachodnimi zaczęły się psuć, dyk-
tator potrafił znaleźć alternatywne metody za-
kupu broni i sprzętu wojskowego. Kiedy dawni 
partnerzy odwrócili się plecami, podejrzewając 
Kaddafiego o daleko posunięty ekstremizm, z 
pomocą przyszedł Związek Radziecki i państwa 
Układu Warszawskiego. Do niedawna znaczną 
część sprzętu wojskowego znajdującego się na 
wyposażeniu armii libijskiej stanowiła produkcja 
radziecka45. Od roku 1974 ZSRR zyskał rangę 
niemalże kluczowego partnera, dzięki któremu 

                                                 
44 Tomasz Kwasek, Łukasz Pacholski, Libijskie siły 
zbrojne w epoce Kaddafiego, „Nowa Technika 
Wojskowa” nr 4/2011, s. 18. 
45 Ibidem, s. 20.  
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rząd Libii mógł budować własne siły zbrojne. 
Związek Radziecki dostarczał dyktatorowi mię-
dzy innymi myśliwce MiG-23MS/UB czy bom-
bowce Tu-22B/U. Obok tych maszyn zakupione 
zostały również maszyny szkoleniowe, kołowe 
transportery opancerzone i bojowe wozy pie-
choty46. To tylko niektóre z maszyn znajdujące 
się wówczas w ofercie ZSRR. Istotne jest, że 
już w latach 80. znaczenie dostaw broni z 
państw Układu Warszawskiego jeszcze się 
zwiększyło, a to dzięki bezpośredniemu finan-
sowaniu zamachów terrorystycznych przez Li-
bię. Kaddafi, po zamachach  na modną wśród 
żołnierzy amerykańskich dyskotekę La Belle w 
Berlinie i zamachu z Lockerbie, nie mógł liczyć 
na wsparcie państw zachodnich. Libia została  
niemalże wykluczona ze społeczności między-
narodowej. Sankcje gospodarcze uderzyły 
przede wszystkim w ludność cywilną. W latach 
90. sankcje ONZ zaowocowały wzrostem infla-
cji i bezrobocia, które tylko w roku 2009 wynosi-
ło 21% 47 . Reżim potrzebował pieniędzy oraz 
inwestycji w infrastrukturę potrzebną do wydo-
bycia i rafinacji ropy naftowej. Kaddafi wykonał 
więc znaczący gest wobec świata zachodniego. 
Wydał w ręce sprawiedliwości organizatorów 
zamachu z Lockerbie, Abdelbasseta al-
Meghrahi  oraz Al Amina Khalifa Fimah, którzy 
w 1999 roku zostali przewiezieni na proces do 
Holandii 48. Ponadto rozpoczął wypłacanie od-
szkodowań dla rodzin, których członkowie zgi-
nęli w 1988 r. Ustępstwa Kaddafiego zaowoco-
wały poprawą relacji między Libią a Europą 
oraz Stanami Zjednoczonymi. Pojawił się nowy 
kapitał, który ożywił gospodarkę. Rozpoczęły 
się reformy, których celem było poprowadzenie 
Libijczyków ku gospodarce wolnorynkowej. 
Wszystkie te ruchy, łącznie z prywatyzacją wy-
branych banków, umożliwiły przetrwanie dykta-

                                                 
46 T. Kwasek, Ł. Pacholski, op. cit., s. 19.  
47 Ministerstwo gospodarki, Libia: Informacje nt. 
stosunków gospodarczych z Polską, 
http://www.mg.gov.pl – 12.09.2011 r. 
48 Amal El-Maaytah, Dlaczego Kadafi musi odejść, 
„Nowa Technika Wojskowa” nr 4/2011, s. 15. 

tury. Nawet po zamachach z 11. września puł-
kownik Kaddafi zachował się racjonalnie odci-
nając się od światowego terroryzmu. W roku 
2003 ogłosił rezygnację z chęci posiadania bro-
ni masowego rażenia, co w dużej mierze umoż-
liwiło w roku 2004 zniesienie, najbardziej do-
tkliwego dla rozwoju armii embarga na dostawy 
broni i sprzętu wojskowego.  

Libia uzyskała możliwość zawierania intratnych 
kontraktów z największymi przedsiębiorstwami 
zbrojeniowymi na całym świecie. Najchętniej do 
współpracy w tej dziedzinie przystępowały 
przedsiębiorstwa z Europy. Jedynie Stany 
Zjednoczone nie były skłonne do udostępniania 
dyktaturze broni produkowanej w USA, traktu-
jąc rząd Libii z dużą ostrożnością i podejrzliwo-
ścią. Korzystając z szansy, jaką dało zniesienie 
embarga, Kaddafi rozpoczął negocjacje z naj-
większymi europejskimi graczami, co zaowo-
cowało podpisaniem intratnych kontraktów - 
między innymi z Wielką Brytanią, Francją, Wło-
chami czy Hiszpanią. Szacuje się, że od paź-
dziernika 2004 roku eksport broni i uzbrojenia 
do Libii w ciągu kolejnych 5 lat opiewał na kwo-
tę 834,5 mln euro49. Największym eksporterem 
sprzętu wojskowego do Libii były Włochy. W 
sprzedaż zaangażowane były wielkie koncerny 
skupiające się na produkcji wysoko zaawanso-
wanego sprzętu hi-tech, takie jak Finmeccani-
ca50. Dzięki zaangażowaniu Włoch w europej-
skie konsorcjum MBDA51, specjalizujące się w 
produkcji broni rakietowej, Libia została wypo-
sażona w materiały do konstrukcji bomb oraz 
torpedy i rakiety. W roku 2009 transakcje w tej 

                                                 
49 Dane opracowane przez: The Guardian - 
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/
01/eu-arms-exports-libya#data – 15.10.2011 
50 Finmeccanica jest udziałowcem w wymienionych 
firmach, czyli: MBDA oraz Augusta Westland. 
51 MBDA  missile systems  jest europejskim 
koncernem, w skład którego wchodzą firmy 
zbrojeniowe z Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz 
Niemiec. Konsorcjum zaangażowane jest we 
współpracę z polską grupą BUMAR nad projektem 
komercyjnym „Tarcza Polski” 

http://www.mg.gov.pl/
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/01/eu-arms-exports-libya#data
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/01/eu-arms-exports-libya#data
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kwestii nie przekroczyły 2,5 mln euro 52 . Na-
stępnym znaczącym podmiotem jest włosko – 
brytyjska firma Augusta Westland - światowy 
potentat w produkcji śmigłowców, która sprze-
dała 10 śmigłowców wielozadaniowych AW/109 
Power. Zakup ten miał być wstępem do moder-
nizacji floty wiropłatów wojskowych, gdzie klu-
czowym partnerem mieli być właśnie Włosi 53. 
Włoskie, bądź powiązane z włoskim kapitałem, 
firmy osiągnęły największe zyski w 2009 r., kie-
dy sprzedano broń i sprzęt wojskowy na kwotę 
276,7 mln euro. Jeszcze w listopadzie 2010 r. 
włoska firma Oto Melara negocjowała kontrakt 
na dostarczenie armii Kaddafiego broni o kali-
brze większym niż 12,7 mm. Interesujące jest, 
że po wybuchu rewolucji w lutym 2011 r. pre-
mier Berlusconi oraz minister obrony Ignazio La 
Russa obawiali się ataku rakietowego ze strony 
Libii i zapewniali, że Włochy są przygotowane 
do jego odparcia. Byłoby w tym dużo gorzkiej 
ironii, bo w przypadku ewentualnego ataku na 
Włochy spadłyby pociski nie tyle produkcji ro-
syjskiej, ale te wytworzone we włoskich fabry-
kach przez włoskich robotników. Włochy, choć 
historycznie związane z Libią  relacjami kolo-
nialnymi, nie były jedynym państwem, które 
przez samą chęć zysku utrzymywało system 
totalitarny w Libii. U boku Włoch twardo stała 
Francja Prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego, któ-
ry obok premiera Berlusconiego, traktując puł-
kownika Kaddafiego jak równorzędnego partne-
ra, wprawiał europejską opinię publiczną w za-
kłopotanie.  

W przypadku Francji, tak jak poprzednio, kon-
trakty dotyczyły myśliwców wielozadaniowych. 
Pierwsza umowa libijsko – francuska została 
podpisana w 2006 roku i opiewała na kwotę 
140 mln euro54. Celem kontraktu było poddanie 
remontowi i modernizacji 12 myśliwców pro-

                                                 
52 Italy sold weapons to Libya, The Times - 
http://www.timeslive.co.za/africa/article937748.ece/It
aly-sold-weapons-to-Libya - 15.10.2011 
53 T. Kwasek, Ł. Pacholski, op. cit., s. 20. 
54 Ibidem, op. cit., s. 19. 

dukcji francuskiej Dessault Mirage. W ramach 
modernizacji samoloty otrzymały nowe silniki i 
ulepszone wyposażenie elektroniczne55. Praw-
dziwy interes Francja mogła zrobić na sprzeda-
ży myśliwców nowego typu -Dessault Rafale, 
nie szczędzono zresztą wydatków, by zarówno 
Kaddafiego, jak i jego najbliższe otoczenie, 
przekonać do tego zakupu. Konsekwencją ta-
kiej polityki była 5-dniowa wizyta Muammara 
Kaddafiego w Paryżu w 2007 roku. Odbiła się 
ona echem nie tylko w mediach francuskich, ale 
i europejskich. Specyficzny charakter dyktatora 
skłonnego do kontrowersyjnych wypowiedzi 
trzeba było pogodzić z przypominaniem o kwe-
stiach praw człowieka w Libii. Głównie sprowa-
dzało się to do spostrzeżenia, że „jest jeszcze 
wiele do zrobienia w tej materii”. Polityczne 
poświęcenie części swojego wizerunku i nie-
malże publiczne upokorzenie europejskich 
standardów w kwestii wolności i demokracji, 
było przynajmniej opłacalne (na początku) dla 
francuskiego Dessault. Przed wyjazdem Kadda-
fiego do Madrytu została podpisana umowa, 
która między innymi dawała Francuzom wy-
łączność w negocjacjach na dostawy samolo-
tów wielozadaniowych, które obejmowały 13-18 
myśliwców Rafale, opiewających na kwotę 3 
mld USD56. Była to i tak tylko część planowa-
nych zakupów, bo te obejmowały również śmi-
głowce, wozy opancerzone czy systemy radio-
lokacyjne. Prawdopodobnie Francja byłaby 
największym dostawcą sprzętu wojskowego, 
gdyby nie sprawa dotycząca odmowy sprzeda-
ży uzbrojenia podwieszanego firmy MBDA - 
pocisku manewrującego Scalp EG 57 . Do po-
czątku rewolucji nie udało się Francji sfinalizo-
wać żadnej transakcji sprzedaży, co w konse-
kwencji przyczyniło się do pojawienia się w re-
gionie poważnego gracza, jakim stała się Ro-
sja. Jasne jest jednak, że gdyby do eksportu 
uzbrojenia doszło, to nie tylko rewolucja, ale też 

                                                 
55 T. Kwasek, Ł. Pacholski, op. cit., s. 19. 
56 Ibidem, s. 21. 
57 Ibidem, s. 21. 
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siły NATO miałyby znaczne trudności w elimi-
nowaniu sił wiernych dyktatorowi.  

Nie ulega wątpliwości, że Maummar Kadafi 
nabywał broń na Zachodzie, bo uważał ją za 
lepszą od tej, którą mógł nabyć z innych źródeł. 
Problematyczne natomiast jest dwuznaczne 
zachowanie państw będących członkami Unii 
Europejskiej, które podkreślając kwestię naru-
szania praw człowieka w państwie rządzonym 
przez dyktatora, podpisywały jednocześnie kon-
trakty na dostarczenie broni i sprzętu, która była 
wykorzystywana do represjonowania ludności 
cywilnej. Rewolucja odegrała istotną rolę w re-
wizji polityki względem dyktatury, choć można 
zarzucić Francji, Włochom czy Brytyjczykom, że 
inicjatywa udzielenia pomocy opozycji poprzez 
użycie sił powietrznych, była dla nich dobrą 
okazją do zmazania piętna wstydu przy pomocy 
rakiet i bomb. Z drugiej strony postępowanie 
jakie zostało powzięte względem Kaddafiego 
było znakomitym przykładem zastosowania 
sztuki wojennej chińskiego generała i myśliciela 
Sun Tzu, który zalecał zasztyletowanie wroga 
pożyczonym nożem. W końcu rewolucja była 
doskonałym pretekstem do dokonania zmiany i 
to minimalnym kosztem. Siłę napędową i tak 
stanowili sami Libijczycy, którzy jedynie potrze-
bowali wsparcia z morza i powietrza. Obie ope-
racje - zarówno „Świt Odysei”, jak i późniejsza 
„Zjednoczony Obrońca”, gwarantowały ograni-
czony udział zachodnich żołnierzy. Ograniczał 
się on do doradców wojskowych, również z 
Polski, których zasadniczym celem było szkole-
nie prowizorycznej siły zbrojnej, mogącej na-
wiązać kontakt z lepiej wyszkolonymi najemni-
kami wchodzącymi w skład armii Kaddafiego. 
Kolejny problem, przed którym stanęli nie tylko 
rewolucjoniści, ale także NATO, to kwestia 
uzbrojenia. W samej Libii jeszcze przed rewolu-
cją  w rękach ludności cywilnej znajdowały się 
znaczne ilości broni (ok. 900 tysięcy sztuk broni 

lekkiej i strzeleckiej)58,. Jednak nie ilość broni w 
konflikcie ma znaczenie, ale jej jakość. Ta nie 
była najwyższa, stąd niezbędna okazała się 
pomoc państw biorących udział w operacji 
„Zjednoczony Obrońca”. Dopiero dozbrojenie 
mogło gwarantować sukces. Nie wolno zapo-
minać również o kwestii pozyskiwania broni od 
pojmanych lub zabitych żołnierzy lojalnych kla-
nowi Kaddafich. Jeżeli rebelianci zdobywali 
magazyny wojskowe, łupem ich padała broń. 
Ludność dozbrajała się na własną rękę, tworzy-
ła również domowe warsztaty. Broń wytwarza-
na w warunkach domowych jest niebezpieczna 
dla samego użytkownika, nie mówiąc już o jej 
niskiej wartości bojowej. Efekt niekontrolowanej 
proliferacji broni, jaki można już w tej chwili ob-
serwować w Libii, nie był jednak wyjątkiem. 
Podobnie sytuacja wyglądała wszędzie tam, 
gdzie dochodziło do konfliktów wewnętrznych. 
Tak było w byłej Jugosławii, gdzie w pań-
stwach, które powstały na skutek rozpadu i dłu-
gotrwałego konfliktu do dzisiaj prowadzone są 
akcje odzyskiwania broni z rąk cywilów. Iden-
tyczna sytuacja miała również miejsce w Soma-
lii, która w okresie zimnej wojny zaopatrywana 
była w broń na zmianę przez Amerykanów i 
Rosjan. Somalia po zakończeniu zimnej wojny 
nie była potrzebna żadnej ze stron, a nabrzmia-
łe konflikty międzyklanowe wybuchły z niszczy-
cielską siłą, co przyczyniło się do grabieży ma-
gazynów wojskowych i wzrostu nielegalnego 
handlu bronią w całym regionie.  

Kwestie dozbrojenia, wyszkolenia i udzielenie 
pomocy rebeliantom budziły na pewno kontro-
wersje w kwestii „co dalej?”  - szczególnie, gdy 
przyjdzie tworzyć nowe struktury rządowe. 
Państwa biorące czynny udział w obu opera-
cjach w Libii, musiały być pewne, że przyszły 
rząd wywiąże się z obowiązku przywrócenia 
porządku prawnego. Zadanie, które stanęło 

                                                 
58 Gun policy - 
http://www.gunpolicy.org/firearms/region/libya - 
19.11.11. 
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przed nowym premierem Abdel Rahimem al –
Kibem, nie będzie łatwe. By zaprowadzić pokój 
i otworzyć szansę na nawiązanie kontaktów 
gospodarczych, najpierw konieczne jest rozbro-
jenie milicji. Ta jednak odmówiła złożenia broni, 
co zresztą nie powinno dziwić. W państwie po 
przejściach, jakim jest obecnie Libia, panuje 
chaos. Jeżeli ludność ma zapewnić sobie bez-
pieczeństwo, musi czynić to na własną rękę. Co 
biorąc z kolei pod uwagę plemiona, które za-
pewne będą walczyć o wpływy i władzę, wcale 
nie wróży szybkiej stabilizacji. Kolejnym wy-
zwaniem będzie zapobieżenie przenikaniu ko-
mórek terrorystycznych na tereny państwa oraz 
organizowaniu się grup przestępczych. Te 
ostatnie już w tej chwili, wykorzystując czas, w 
którym jeszcze porewolucyjny kurz nie opadł, 
zaczęły trudnić się handlem bronią. Magazyny 
zostały już bowiem okradzione z broni, amunicji 
czy rakiet ziemia – powietrze. Należy zwrócić 
uwagę zwłaszcza na tą ostatnią grupę uzbroje-
nia, której niekontrolowana proliferacja może 
stać się niezwykle groźna, jeśli trafi w ręce ter-
rorystów. Dzisiaj szacuje się, że armia Libii po-
siadała w arsenale około 20 tysięcy przeno-
śnych wyrzutni rakiet ziemia – powietrze 
(MANPADS) 59. Broń ta odznacza się wysoką 
mobilnością, do jej przewozu niepotrzebne są 
specjalne środki transportu, a obsługa wymaga 
zazwyczaj jednego człowieka, bądź niewielkiej 
grupy ludzi. Dlatego na zabezpieczenie broni 
należącej do Muammara Kaddafiego Stany 
Zjednoczone wydały już 40 mln USD60. Środki 
te są niewystarczające, biorąc pod uwagę, że 
broń już w tej chwili trafia do państw sąsiadują-
cych z Libią, a stamtąd rozprzestrzenia się na 
cały kontynent. Do tej pory jeszcze nie ustalono 
dokładnej ilości broni, w tym przede wszystkim 
systemów MANPADS, które zniknęły z maga-
zynów. Biorąc pod uwagę arsenał zgromadzony 
                                                 
59 The Wall Street Journal, Alarm Over Smuggled 
Libyan Arms - 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203
537304577031892657376080.html - 19.11.11 
60 Ibidem. 

w ciągu dyktatury w Libii oraz coraz częstsze 
aresztowania przemytników, skala problemu 
jest poważna.  

Problem, przed którym stanie rząd Libii, nie 
będzie łatwy, a z pewnością nie zostanie roz-
wiązany w ciągu kilku miesięcy. Militaryzacja 
społeczeństwa nigdy nie ułatwia zadania, jakim 
jest przywrócenie porządku i tworzenie przyjaz-
nej atmosfery do inwestowania. Inną kwestią 
jest odtworzenie takich instytucji publicznych 
jak policja czy wojsko. Aby to uczynić konieczny 
będzie zakup niezbędnego sprzętu, który utra-
cony został na skutek działań zbrojnych. Już 
teraz możemy obserwować potencjalnych do-
stawców broni - firmy zbrojeniowe nie tylko z 
Europy, ale i z całego świata, które przybywają 
do Libii, by zaprezentować nowym władzom to, 
co wcześniej oferowały ich poprzednikowi. Naj-
bliższe miesiące, być może nawet lata, pokażą 
czy Libijczycy pójdą w stronę demokratyzacji 
państwa, czy raczej ku dobrze im znanej dykta-
turze, o przyjaznych dla zachodnich państw 
standardach. W końcu, jak pokazuje historia, 
nie każdy polityk wykształcony na zachodzie 
rozumie demokrację tak, jak rozumieją ją Euro-
pejczycy czy Amerykanie. Można by również 
powtórzyć za niemieckim filozofem Jürgenem 
Habermasem, że „im mniej demokracji, tym 
lepiej dla rynków. 
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„Niewątpliwie najważniejszym 
wydarzeniem ostatnich miesięcy, 
oprócz tragicznej w skutkach su-
szy nawiedzającej region, a w 
konsekwencji ogromnego głodu i 
rzeszy uchodźców jest kenijska 
operacja militarna w Somalii, za-
początkowana 16 października, 
kiedy to kenijskie wojska lądowe 
wkroczyły na terytoria znajdujące 
się pod władzą Al-Shabaab.” 
 

 

Róg Afryki: bilans ostatnich miesięcy   

dr hab. Robert Kłosowicz   

 

 omalia jest tym z krajów Rogu Afryki, który 
najbardziej dotknęły skutki trwającej w re-

gionie suszy, określanej mianem najgorszej od 
60 lat. Brak opadów wiosną tego roku uniemoż-
liwił zebranie jakichkolwiek plonów, wyschły też 
pastwiska, w związku z czym 90% bydła padło. 
We wrześniu 2011 roku mówiło się o 750 tysią-
cach ludzi „bliskich śmierci głodowej”, głównie 
w czterech z ośmiu południowych regionów 
kraju, na sześciu obszarach zaś ONZ ogłosił 
klęskę głodu. Najgorsza sytuacja ma miejsce 
na terytorium opanowanym przez radykalne 
islamskie ugrupowanie Al-Shabaab, które nie 
pozwala na działalność większości organizacji 
humanitarnych, oskarżając je o wyolbrzymianie 
rozmiarów klęski i wykorzystywanie jej do celów 
politycznych, jak również o propagandę chrze-
ścijańską wśród muzułmańskich dzieci.  

W skali regionu (głównie we wschodniej Etiopii, 
wspomnianej już południowej i środkowej So-
malii oraz północnej Kenii) przewiduje się, iż 
głoduje lub będzie głodować około 12 milionów 
ludzi. Jeszcze przed wrześniem 2011 roku oko-
ło milion ludzi zdecydowało się opuścić swoje 
domy, znajdujące się na terenach rządzonych 
przez Al-Shabaab, uciekając przed głodem. 
Dwa największe obozy, do których docierają ci 
uchodźcy to Dadaab w Kenii i Dolo Ado w Etio-
pii. Wydaje się, iż głównym problemem pomocy 
humanitarnej w Somalii jest logistyka, a mniej-
szym ewentualny brak wystarczających środ-
ków. Same USA pod koniec października tego 
roku zdecydowały się przekazać dodatkowe 
100 milionów dolarów na pomoc dla głodują-
cych mieszkańców Rogu Afryki, a pomoc hu-
manitarną do Mogadiszu wysłał nawet nie-
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uznawany przez społeczność międzynarodową 
Somaliland. Również pod koniec października 
ONZ podjęło decyzję o zmniejszeniu liczby stref 
głodu, nie oznacza to jednak znaczącej popra-
wy sytuacji, albowiem śmiercią głodową wciąż 
zagrożonych jest ponad ćwierć miliona ludzi. 
Ciekawostką jest fakt, iż być może właśnie w 
związku z klęską głodu w Somalii Al-Kaida wy-
pracowuje nową strategię działania. W paź-
dzierniku w obozie dla uchodźców położonym 
blisko Mogadiszu, na obszarze kontrolowanym 
przez Al-Shabaab, osoba przedstawiająca się 
za przedstawiciela organizacji przywiozła ze 
sobą pomoc humanitarną w postaci żywności i 
ubrań, ogłaszając tym samym Kampanię Al-
Kaidy w imię męczennika Ben Ladena. Trudno 
jednak z przekonaniem określić czy mógłby to 
być rzeczywisty początek jakiejś zupełnie nowej 
aktywności Al-Kaidy, dotychczas uznawanej za 
organizację wyłącznie terrorystyczną, a nawet 
całkowicie potwierdzić rzeczywisty udział Al-
Kaidy w tym przedsięwzięciu.  

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem 
ostatnich miesięcy, oprócz tragicznej w skut-
kach suszy nawiedzającej region, a w konse-
kwencji ogromnego głodu i rzeszy uchodźców 
jest kenijska operacja militarna w Somalii, za-
początkowana 16 października, kiedy to kenij-
skie wojska lądowe wkroczyły na terytoria znaj-
dujące się pod władzą Al-Shabaab. Jako bez-
pośrednią przyczynę interwencji władze w Na-
irobi podały uprowadzenie parę dni wcześniej 
dwóch Hiszpanek z organizacji Médecins Sans 
Frontières (“Lekarze Bez Granic”), pracujących 
w obozie dla uchodźców Dadaab przy granicy z 
Somalią, niemniej jednak pojawiają się głosy, iż 
operacja ta jest wypadkową sytuacji politycznej 
w samej Kenii i zbliżających się, zaplanowa-
nych na przyszły rok, wyborów prezydenckich. 
Jest to drugi w XXI wieku przypadek interwencji 
wojskowej w Somalii dokonanej przez siły 
zbrojne sąsiedniego kraju, w 2006 roku do So-
malii wkroczyła Etiopia, która pomogła zwalczyć 
Unię Radykałów Islamskich, a tym samym 

przywrócić przynajmniej część władzy znajdu-
jącemu się na wychodźstwie somalijskiemu 
rządowi. Jest to także pierwszy od 50 lat kon-
flikt zbrojny, w który zaangażowały się wojska 
kenijskie. Jednakże już od pierwszych tygodni 
tejże operacji zdarzają się pomyłki kenijskiej 
armii, które w złym świetle stawiają przebieg 
operacji, takie jak przypadkowe zbombardowa-
nie obozu dla osób przesiedlonych w pobliżu 
miasta Jilib (jednej z twierdz Al-Shabaab). Po 
rozpoczęciu operacji somalijski premier Abdineli 
Mohammed udał się z wizytą do Kenii aby ofi-
cjalnie potwierdzić, że Al-Shabaab jest wspól-
nym wrogiem obu państw, mimo iż wcześniej 
prezydent Somalii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed 
oznajmił, iż był przeciwny kenijskiej interwencji, 
taka dwuznaczność w stosunku do działań Ke-
nijczyków wynika z niepewności co do reakcji 
społeczeństwa na obecność obcych wojsk, jak 
również ze znikomej władzy somalijskiego rzą-
du. 19 listopada w światowych mediach pojawi-
ła się informacja o wkroczeniu do Somalii wojsk 
etiopskich, które od 2009 roku po swojej trzy-
letniej kontrowersyjnej obecności nie pojawiały 
się już na terytorium sąsiada. Etiopia oficjalnie 
zaprzecza, co jest uzasadnione, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, iż historia obcych interwencji w 
Somalii pokazuje, że często stawały się one 
katalizatorem jednoczącym, dotychczas skłó-
conych, Somalijczyków w walce z obcym pań-
stwem. Mogłoby to niewątpliwie zwiększyć 
sympatię dla rządów Al-Shabaab, a zmniejszyć 
dla i tak słabego Przejściowego Rządu Fede-
ralnego (Transitional Federal Government), 
którego władza ogranicza się właściwie jedynie 
do Mogadiszu, i który musi polegać praktycznie 
całkowicie na zagranicznej pomocy. Już na 
samym początku interwencji Al-Shabaab oskar-
żył Kenię, której premier Raila Odinga ostatnio 
odwiedził Izrael, o tajny pakt z Tel Awiwem ma-
jący na celu „pomoc w zniszczeniu muzułma-
nów i ich regionu”. Biuro kenijskiego premiera 
oświadczyło po tym spotkaniu, iż Kenia może 
liczyć na wsparcie Izraela w zwalczaniu funda-
mentalistów islamskich i zabezpieczeniu grani-
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cy z Somalią, zaś premier Izraela Beniamin 
Netanjahu obiecał pomoc w budowaniu koalicji 
przeciwko fundamentalizmowi, która miałaby 
objąć takie państwa jak Kenia, Etiopia, Połu-
dniowy Sudan i Tanzania.  

W pierwszych dniach swojej operacji militarnej 
rząd kenijski poprosił o pomoc wywiadowczą i 
logistyczną również Stany Zjednoczone, doma-
gając się, m. in. zablokowania portu Kismayo 
na południu kraju znajdującego się pod rządami 
islamistów, jednakże wątpliwe jest by USA 
chciało się zaangażować tak bezpośrednio w 
kolejną operację militarną w kraju muzułmań-
skim (po Afganistanie, Iraku i Libii), ponadto 
Departament Stanu podziela obawy o wzrost 
poparcia dla Al-Shabaab wśród zwykłych So-
malijczyków w wyniku pojawienia się kolejnego 
obcego okupanta. We wrześniu 2011 Washing-
ton Post ujawnił informację o sieci tajnych baz 
dla bezzałogowych samolotów, tzw. dronów, 
budowanych przez CIA w Rogu Afryki i na Pół-
wyspie Arabskim. Ma być to ciąg dalszy szerzej 
zakrojonej operacji walki z Al-Kaidą i jej sympa-
tykami w Somalii i Jemenie. Według źródeł 
amerykańskiego dziennika, bazy takie mają 
powstawać także w Etiopii i na Seszelach 
(gdzie de facto istniała już baza wysyłająca 
drony do walki z piractwem na Oceanie Indyj-
skim). Blisko dwa miesiące po tej publikacji 
Stany Zjednoczone potwierdziły informacje o 
lotach wykonywanych z Etiopii przez bezzało-
gowe samoloty typu Reaper („Żniwiarz”), które 
jednak według oficjalnych informacji są nie-
uzbrojone, a ich loty mają charakter rozpo-
znawczy i są wynikiem uzgodnień Amerykanów 
z somalijskim rządem w Mogadiszu. Sami 
Etiopczycy kategorycznie zaprzeczają tym in-
formacjom. Wydaje się to jednak bardzo praw-
dopodobne, zwłaszcza, iż wykorzystywanie 
samolotów bezzałogowych jest znakiem rozpo-
znawczym najnowszej strategii wojskowej USA. 

Mimo październikowego zamachu bombowego 
w Mogadiszu, kiedy to eksplozja samochodu 

pułapki zabiła ponad 100 osób, a Al-Shabaab, 
który przyznał się do jego zaplanowania i wy-
konania, zapowiedział kolejne akcje terrory-
styczne, w somalijskiej stolicy życie powoli wra-
ca do normy. Fakt ten zdaje się potwierdzać 
tezę, iż, przynajmniej chwilowo islamiści z Al-
Shabaab, po wyparciu ich z Mogadiszu przez 
wojska Unii Afrykańskiej w sierpniu tego roku 
(oficjalnie organizacja nazwała to jedynie „wy-
cofaniem taktycznym”), nie są w stanie prowa-
dzić regularnej walki z rządem i przeszli do 
działań partyzanckich. Jednakże pozycja sa-
mego rządu Somalii jest bardzo słaba, a jego 
wojska wciąż są nieliczne i słabo wyszkolone. 
Według ekspertów wojskowych do utrzymania 
stolicy potrzebne jest przynajmniej dwa razy 
więcej żołnierzy Unii Afrykańskiej niż obecnie. 
Dotychczas rządy Dżibuti i Sierra Leone obie-
cały wysłać trzy tysiące, zwiększenie kontyn-
gentu swoich wojsk w Somalii zapowiedziała 
też Kenia. Bardzo problematyczna dla re-
gionu jest postawa Erytrei, która, choć temu 
zaprzecza, wspiera islamskich bojowników z Al-
Shabaab, wysyłając im głównie sprzęt wojsko-
wy. Pod koniec listopada ambasador Kenii w 
Nowym Jorku przedstawił sprawę pomocy 
udzielanej przez Erytreę dla Al-Shabaab Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, a o sankcje wobec Ery-
trei zaapelowali również liderzy Afryki Wschod-
niej, którzy spotkali się w Addis Abebie w ra-
mach Międzynarodowej Rady do spraw Rozwo-
ju – IGAD (International Authority on Deve-
lopment) by omówić kenijską interwencję w 
Somalii. 5 grudnia 2011 r. Rada Bezpieczeń-
stwa ONZ przy 13 głosach za i dwóch wstrzy-
mujących się zaostrzyła sankcje wobec Erytrei 
(wcześniejsze ciążyły na niej z tego samego 
powodu już od 2009 roku). Rezolucja Rady 
nakazuje zagranicznym firmom zaangażowa-
nym w erytrejskie górnictwo upewnianie się, że 
zyski z tego sektora nie są „używane do desta-
bilizacji regionu”. Wcześniejsze propozycje za-
kładały m. in. zakaz zagranicznych inwestycji w 
erytrejskim górnictwie czy zablokowanie wpły-
wów z podatków od przekazów pieniężnych 
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Erytrejczyków mieszkających za granicą, pań-
stwa europejskie uznały jednak, iż takie sankcje 
najbardziej skrzywdziłyby zwykłych Erytrejczy-
ków.  

Również 5 grudnia miał miejsce apel prezyden-
ta Seszeli, Jamesa Michela, do prezydenta Ba-
racka Obamy, jak również europejskich i świa-
towych liderów, aby poświęcili więcej uwagi 
sytuacji w Somalii, tak by obniżyć liczbę pirac-
kich ataków w południowej części Oceanu In-
dyjskiego. Rządem Seszeli kieruje w tym wy-
padku nie tylko bezinteresowne zainteresowa-
nie bezpieczeństwem w Rogu Afryki, ale przede 
wszystkim dbałość o interesy własnego kraju, 
albowiem mieszkańcy wysp zaobserwowali 
spadek turystyki jachtowej u swoich wybrzeży, 
jak również dramatyczny wzrost cen transportu 
drogą morską. Niemniej jednak w porównaniu z 
tym samym okresem poprzedniego roku miało 
miejsce mniej ataków dokonanych przez pira-
tów somalijskich, w rękach których wciąż znaj-
duje się około 200 zakładników. Mniejsza liczba 
ataków pirackich spowodowana jest obecnością 
na pokładach większości statków uzbrojonych 
ochroniarzy czy armatek wodnych.  

Szwecja podejmuje aktywne wysiłki dyploma-
tyczne w Addis Abebie, gdzie 6 grudnia etiopski 
sąd podtrzymał decyzję o pozostawieniu w wię-
zieniu dwóch szwedzkich dziennikarzy: Johana 
Personna i Martina Schibbye, zatrzymanych 
jeszcze na początku lipca. Mimo oddalenia za-
rzutów o działalność terrorystyczną, wciąż 
oskarża się ich o popieranie, a przede wspo-
maganie secesyjnej organizacji ONLF (Naro-
dowego Frontu Wyzwolenia Ogadenu), która 
jest obecnie podzielona na dwie frakcje. Jedna 
w zeszłym roku zdecydowała się podpisać ro-
zejm, podczas gdy druga wciąż walczy.  

Etiopia jest obecnie jedną z najszybciej rozwija-
jących się gospodarek w Afryce, wciąż rozbu-
dowującą swoją infrastrukturę i doświadczającą 
masowych inwestycji z Chin i Indii. Nie zmienia 
to jednak faktu, iż miliony ludzi żyją tutaj z po-

mocy humanitarnej, a kraj boryka się z dużą 
inflacją, bezrobociem i ciągłym napływem 
uchodźców, czy to z Somalii – lokowanych 
głównie we wspomnianym już obozie Dolo Ado, 
czy też z Sudanu. Pod koniec października sa-
moloty sudańskie przeprowadziły ataki lotnicze 
w swojej prowincji Nil Błękitny, której skutkiem 
była ucieczka ponad dwóch tysięcy osób, głów-
nie dzieci, kobiet i starców, do Etiopii. Od wrze-
śnia 2011 r. rejon ten opuściło 28.700 miesz-
kańców, oskarżanych o sprzyjanie Sudanowi 
Południowemu, Nil Błękitny jest bowiem jednym 
z trzech obszarów obok prowincji Południowego 
Kordofanu i Abyei (posiadającym specjalny 
status administracyjny), na których wybuchły 
walki po uzyskaniu niepodległości przez Sudan 
Południowy 9 lipca tego roku. 

Etiopia nie jest jednak tylko miejscem docelo-
wym wędrujących uchodźców, trwa bowiem 
wielka migracja Etiopczyków, którzy w większo-
ści przez Jemen, często nie zdając sobie spra-
wy z niebezpieczeństw czyhających nań w tym 
targanym niepokojami kraju, usiłują dostać się 
do Arabii Saudyjskiej, RPA czy Europy. Więk-
szość tych migracji nie jest udokumentowana, 
dlatego też wszystkie dane, którymi dysponuje 
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców (UNHCR), są szacunkowe. 
Niemniej jednak w październiku 2011 r. odno-
towano największą liczbę emigrantów z Rogu 
Afryki od czasu, gdy w styczniu 2006 roku UN-
HCR podjęła próby ich podliczenia. Od stycznia 
do listopada 2011 mówi się o liczbach rzędu 
blisko 85 tysięcy, z czego około 23 tysiące sta-
nowią uchodźcy z Somalii, a całą resztę Etiop-
czycy. Jest to znacząca zmiana, gdyż w latach 
2006 – 2008 to Somalijczycy stanowili więk-
szość. Mimo iż 47% z zarejestrowanych w Je-
menie przez Danish Refugee Council Etiopczy-
ków to członkowie grupy etnicznej Oromo za-
mieszkującej południową Etiopię i uznający się 
za prześladowanych przez etiopskie władze, 
które z kolei oskarżają ich o przynależność do 
OLF – Oromo Liberation Front (Frontu Wyzwo-
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lenia Oromo), drugiej obok Narodowego Frontu 
Wyzwolenia Ogadenu najważniejszej narodo-
wowyzwoleńczej organizacji w Etiopii (przez nią 
samą uznawanej za terrorystyczną), to są oni 
uznawani za emigrantów zarobkowych, tym 
samym nie mogą liczyć na żadną ochronę, w 
związku z czym często podają się za Somalij-
czyków by w miarę możliwości uniknąć prze-
mocy i porwania przez handlarzy żywym towa-
rem.  

Rząd etiopski co jakiś czas jest oskarżany o 
nieprzestrzeganie praw człowieka w swoim kra-
ju. W połowie listopada w dramatycznym prote-
ście przeciwko bezprawnym aresztowaniom 
młodzieży, samospalenia dokonał młody etiop-
ski nauczyciel. Z kolei kilka dni później do 
opuszczenia kraju został zmuszony Dawit Ke-
bede, redaktor naczelny jednej z dwóch pozo-
stałych niezależnych gazet w języku amharskim 
– „Awramba Times”. Zastępca redaktora na-
czelnego został uwięziony na podstawie nieja-
snych zarzutów dotyczących terroryzmu. Mimo 
to mając za sąsiada od lat rozczłonkowaną i 
nieposiadającą stabilnego rządu Somalię czy 
jeszcze bardziej krytykowaną przez organizację 
pokroju Amnesty International czy Human Ri-
ghts Watch Erytreę, Etiopia może jawić się jako 
oaza względnego spokoju w tym rejonie Afryki. 

Źródła: 

http://www.africareview.com  
http://www.aljazeera.com  
http://www.bbc.co.uk/news/  
http://www.elpais.com/global/  
http://www.foreignaffairs.com/  
http://www.guardian.co.uk  
http://www.irinnews.org  
http://www.lemonde.fr/  
http://www.nation.co.ke/  
http://www.nytimes.com/  
http://www.washingtonpost.com/  
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„Nasilenie ataków nastąpiło w 
okresie przedwyborczym. Bodź-
cem do działania dla sekty stała 
się obawa, że wybory prezy-
denckie może wygrać chrześci-
janin z południowych obszarów 
Nigerii, Goodluck Jonathan. Dla-
tego też, przed i podczas potrój-
nych wyborów (parlamentarnych, 
prezydenckich i gubernator-
skich), które miały miejsce w Ni-
gerii wiosną 2011 r., Boko Haram 
przeprowadziło serię ataków w 
stanie Borno, zwłaszcza w mie-
ście Maiduguri” 
 

Intensyfikacja ataków Boko Haram a 
polityka rządu Nigerii  

mgr Monika Różalska  

 

o najmniej 67 ofiar śmiertelnych i 100 
rannych to według danych Czerwonego 

Krzyża tragiczny efekt ataku Boko Haram z 
listopada 2011 roku w północno-wschodnim 
mieście Nigerii, Damaturu. W wyniku serii 
wybuchów bombowych i strzelaniny, zniszczeń 
doznały też m.in.: budynki wojskowe, 
posterunek policji i 6 kościołów w 
chrześcijańskiej dzielnicy, Jerusalem. Wiele 
osób uciekło z miasta na skutek przemocy i 
kolejnych ataków ze strony członków sekty. Był 
to najbardziej krwawy zamach przeprowadzony 
przez Boko Haram w ciągu ostatnich 
miesięcy61. 

Od zeszłego roku Boko Haram dokonało kilku 
innych dużych ataków i wiele mniejszych, w 
których łącznie zginęły setki osób, a tysiące 
zmuszonych było upuścić swoje domostwa, aby 
uniknąć przemocy. Sekta przyznała się m. in. 
do odpowiedzialności za ataki po inauguracji 
prezydnetury Goodlucka Jonathana po koniec 
maja 2011r. w Abudży 62. W połowie czerwca 
2011 r. Boko Haram dokonało zamachu samo-
bójczego na siedzibę główną policji w stolicy 
kraju, Abudży. Zdarzenie to wywołało szok 
wśród obywateli i władz Nigerii, ponieważ atak 
na siedzibę policji w stolicy państwa zmniejszył 
wiarę w skuteczność sił bezpieczeństwa 63 . 

                                                 
61 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15605041, 
http://allafrica.com/stories/201111050171.html 
62http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/29/goo
dluck-jonathan-nigerian-president, 
http://mg.co.za/article/2011-05-30-bomb-attacks-
investigated-after-jonathan-inauguration/, 
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE75103
E20110602 
63 http://allafrica.com/stories/201106170217.html 
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Jeszcze większym szokiem był zamach na sie-
dzibę Narodów Zjednoczonych w Abudży, do 
którego doszło 26 sierpnia 2011 r. Członkowie 
sekty zastosowali wybuch samochodu-pułapki, 
w wyniku którego zginęły 23 osoby, a ponad 80 
zostało rannych64.  

Nasilenie ataków nastąpiło w okresie przedwy-
borczym. Bodźcem do działania dla sekty stała 
się obawa, że wybory prezydenckie może wy-
grać chrześcijanin z południowych obszarów 
Nigerii, Goodluck Jonathan. Dlatego też, przed i 
podczas potrójnych wyborów (parlamentarnych, 
prezydenckich i gubernatorskich), które miały 
miejsce w Nigerii wiosną 2011 r., Boko Haram 
przeprowadziło serię ataków w stanie Borno, 
zwłaszcza w mieście Maiduguri.  

 Dla wybranego w kwietniu 2011 r. prezydenta 
Goodlucka Jonathana oraz jego rządu działal-
ność Boko Haram stanowi zatem problem, który 
rodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilno-
ści państwa. Trudność sprawia bowiem nie tyl-
ko przeciwdziałanie kolejnym atakom dokony-
wanym przez Boko Haram, ale także często 
następujące po nich walki pomiędzy różnymi 
grupami społeczności, jak również przemiesz-
czanie się ludności uciekającej z miejsc do-
tkniętych przemocą. Tymczasem, mimo wielu 
prób zapobiegania nowym atakom, następuje 
ich eskalacja, a próby negocjacji z przedstawi-
cielami sekty nie przynoszą efektów. Rząd Ni-
gerii jest niemal bezsilny wobec działalności 
Boko Haram, przede wszystkim w północnych 
stanach, które są głównym obszarem działań 
sekty. Sytuację komplikują też doniesienia o 
powiązaniach Boko Haram z politykami z pół-
nocnych obszarów Nigerii oraz możliwa współ-
praca z organizacjami o charakterze terrory-
stycznym.   

 

                                                 
64http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/31/nig
eria.bombing/index.html, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14734738  

Przyczyny i cele ataków Boko Haram 

Za datę powstania Boko Haram przyjmuje się 
rok 2002 r., a za jej twórcę muzułmańskiego 
duchownego, Mohammeda Yusufa. Sekta roz-
poczęła swoją działalność w Maiduguri, w sta-
nie Borno, gdzie znajduje się również jej główna 
siedziba. Podstawowym celem, jaki członkowie 
sekty sobie postawili miało być ustanowienie 
państwa islamskiego w Nigerii, w tym wprowa-
dzenie sądów szariackich w całym państwie65. 
Obecnie w Nigerii prawo szariatu obowiązuje w 
12 z 19 północnych stanów, przy czym w każ-
dym z nich jego stosowanie nieznacznie się 
różni. Boko Haram nie jest usatysfakcjonowana 
z obecnego systemu szariatu, twierdząc, że nie 
spełnia on oczekiwanych przez nią standar-
dów 66. Sekta dąży do wprowadzenia ścisłych 
zasad koranicznych i nawołuje swoich zwolen-
ników do stosowania ich w codziennym życiu. 
Jednym z przejawów takiego podejścia jest 
m.in. odrzucenie wszystkiego, co nie spełnia 
kryteriów Islamu, w tym państwowej edukacji. 
Stąd nazwa Boko Haram najczęściej tłumaczo-
na jest “zachodnia edukacja jest grzechem” 
(“Western education is sin”), ale jest to określe-
nie ukute raczej przez rząd nigeryjski. Sama 
sekta określa się jako Jama'atul Alhul Sunnah 
Lidda'wati wal jihad, albo “People Committed 
to the Prophet's Teachings for Propagation and 
Jihad”, co oznacza ‘‘ludzie oddani głoszeniu 
nauk proroka i dżihadu’’ 67 . Zwolennicy Boko 
Haram wyznają więc zasadę, że każdy, kto nie 
kieruje się w życiu zasadami nakreślonymi 
przez Allaha jest grzesznikiem (“Anyone who is 
not governed by what Allah has revealed is 
among the transgressors”). Tym samym, Boko 
Haram promuje taką wersję Islamu, według 
której udział muzułmanów w działalności poli-

                                                 
65 http://www.cfr.org/africa/boko-haram/p25739 
66 Adesoji, A. O., Between Maitatsine and Boko Ha-
ram: Islamic Fundamentalism and the Response of 
the Nigerian State, “Africa Today”, 57 (4), s. 110. 
67 http://www.cfr.org/africa/boko-haram/p25739 
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tycznej lub społecznej powiązanej ze społe-
czeństwem zachodnim jest zakazany68. 

Dla ukazania przyczyn i celów działalności 
członków Boko Haram niezbędne jest zrozu-
mienie sytuacji społeczno-ekonomicznej regio-
nu, w którym sekta ma największe wpływy, czyli 
północnych stanów Nigerii, zwłaszcza stanu 
Borno i Yobe. U podstaw istnienia Boko Haram 
leżą bowiem bieda i bezrobocie, które są z kolei 
wynikiem złego zarządzania i powszechnej ko-
rupcji. Pierwszy lider Boko Haram, Mohammed 
Yusuf, werbował i przyciągał nowych ludzi do 
sekty właśnie na bazie niechęci wobec policji i 
korupcji politycznej oraz obietnic poprawy losu 
bezrobotnych69. Wśród członków Boko Haram 
znaleźć można przekrój niemal całego społe-
czeństwa (m.in. wykładowcy uniwersyteccy, 
studenci, bankierzy, jak i urzędnicy państwowi), 
ale znacząca ich część pochodzi ze zubożałych 
grup społecznych (w tym osoby uzależnione od 
narkotyków, włóczędzy i osoby wyjęte spod 
prawa)70.  

Od śmierci Mohammeda Yusufa, przywódcy 
Boko Haram w 2009 r., sekta nie posiada już 
silnego przywództwa, ani zorganizowanej struk-
tury. Część członków jest bardziej umiarkowana 
i przejawia skłonności do negocjacji z rządem, 
podczas gdy inni odrzucają jakiekolwiek roz-
mowy. Wydaje się, że Boko Haram jest „luźną 
konfederacją bojówkarzy działających raczej 
względnie niezależnie od siebie nawzajem, 
aniżeli, jako spójna, hierarchiczna organizacja” 
dążąca do tych samych celów71. Samo przesła-
nie Boko Haram również zaczyna być niejedno-

                                                 
68 Chothia, F., Who are Nigeria’s Boko Haram Islam-
ists? 26 August 2011 
[http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13809501], 
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94296 
69http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=932
50 
70 Adesoji, A. O., op. cit., s.106. 
71 Steward, S., The Rising Threat from Nigeria’s 
Boko Haram Militant Group, 2011,  
http://www.stratfor.com/weekly/20111109-rising-
threat-nigerias-boko-haram-militant-group 

znaczne, albowiem sektę próbuje reprezento-
wać kilku rzeczników. Za nowego przywódcę 
Boko Haram, po śmierci Yusufa uznaje się 
Abubakara Shekau, którego poglądy uważane 
są jednak za bardziej radykalne niż poglądy 
jego poprzednika. Shekau głosi, że Boko Ha-
ram będzie chronić muzułmanów, wskazując na 
represje stosowane wobec muzułmanów przez 
rząd nigeryjski. Shekau dąży również do tego, 
aby członkowie sekty byli postrzegani jako orę-
downicy muzułmanów; chce w ten sposób zy-
skać poparcie radykalnej młodzieży muzułmań-
skiej72. 

Powiązania Boko Haram z organizacjami 
terrorystycznymi oraz współpraca z polity-
kami  

Nasilenie się ataków ze strony Boko Haram w 
ciągu ostatniego roku, jak również wprowadze-
nie nowych metod walki, zwłaszcza zastosowa-
nie zamachów samobójczych prowadzą do 
wniosków, że Boko Haram może mieć coraz 
lepsze kontakty z innymi organizacjami terrory-
stycznymi na kontynencie afrykańskim. 

Potwierdzenie przypuszczeń co do ewentual-
nych powiązań Boko Haram z inną siecią terro-
rystyczną nastąpiło w czerwcu 2011 r., kiedy 
rzecznik Boko Haram przyznał, że członkowie 
sekty odbyli szkolenie w Somalii. Pojawiły się 
fakty świadczące o tym, że sekta utrzymuje 
kontakty z Al-Kaidą szczególnie z północno-
afrykańskim skrzydłem Al-Kaidy (al-Qaeda in 
the Islamic Maghreb -  AQIM)73. Zdaniem eks-
pertów ujawniający się coraz bardziej poziom 
skomplikowania organizacji wskazuje na to, iż 
Boko Haram uzyskuje jakąś zewnętrzną po-
moc. W sierpniu 2011 r. władze Nigerii oficjalnie 
stwierdziły, że organizacja ma powiązania z 
północno-afrykańskim odłamem Al-Kaidy, oraz 

                                                 
72http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=9429
6 
73http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=932
50 
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islamskim ugrupowaniem al-Shabab74. Potwier-
dzenie niektórych źródeł mówiących o kontak-
tach Boko Haram z innymi organizacjami terro-
rystycznymi nie daje jednakże pewności co do 
skali tych powiązań i ewentualnych planów ze 
strony sekty odnośnie rozszerzenia zasięgu 
działań.  

Z działalnością sekty wiąże się jednak jeszcze 
inna kontrowersyjna kwestia, a mianowicie 
sprawa dodatkowych funduszy pozyskiwanych 
przez członków Boko Haram ze źródeł we-
wnętrznych, przypuszczalnie od polityków nige-
ryjskich. Pojawiły się fakty potwierdzające 
współpracę Boko Haram ze światem polityki. W 
listopadzie 2011 r., podczas przesłuchania 
przez tajne służby rzecznik Boko Haram, Ali 
Sanda Umar Konduga (znany pod nazwiskiem 
Usman al-Zawahiri) przyznał, iż otrzymywał 
fundusze od jednego z nigeryjskich senatorów. 
Według State Security Service al-Zawahiri dzia-
łał na polecenie polityka ze stanu Borno wysyła-
jąc groźby pod adresem jego rywali politycz-
nych i sędziów. Stan Borno to obecnie jeden z 
13 stanów, spośród 36 w Nigerii, gdzie władza 
nie należy do Ludowej Partii Demokratycznej 
(PDP). Al-Zawahiri podał nazwiska członków 
PDP, którzy płacili mu za wprowadzanie nieładu 
w państwie. Byli to m. in.: Ali Ndume, senator z 
ramienia PDP (który został później aresztowany 
w związku z podejrzeniem o finansowanie Boko 
Haram) oraz były ambasador Nigerii w Sao 
Tome and Principe, Sa’idu Pindar.75 

Działania podejmowane przez władze pań-
stwowe 

Przedsięwzięcia podejmowane przez władze 
państwowe, mające na celu przeciwdziałać 
atakom ze strony Boko Haram, są utrudnione 
przez fakt, że niewiele wiadomo o strukturze i 
metodach funkcjonowania tej organizacji. Trud-

                                                 
74 http://www.cfr.org/africa/boko-haram/p25739 
75http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE7AK
0CG20111121, 
http://allafrica.com/stories/201111220273.html 

no jest dokładnie określić jak duża jest sekta i 
ilu ma członków. Szacuje się, że jest to kilka 
tysięcy zwolenników i co najmniej 300 członków 
- bojówkarzy gotowych do akcji zbrojnych 76 . 
Jako główną strategię sekta przyjęła zamachy 
bombowe, których wykrycie jest niemalże nie-
wykonalne dla służ bezpieczeństwa Nigerii77. 

Podstawowym mechanizmem przeciwdziałania 
atakom ze strony Boko Haram jest obecność 
służb bezpieczeństwa w regionach zagrożo-
nych działalnością sekty, przede wszystkim w 
stanach na północy i centrum kraju, m. in.: 
Yobe, Bauchi, Kaduna, Plateau, Gombe, Tara-
ba i Adamawa. Jednocześnie, w związku z po-
dejrzeniami, że niektórzy członkowie Boko Ha-
ram mogą pochodzić z krajów sąsiednich, wła-
dze imigracyjne Nigerii, we współpracy z siłami 
bezpieczeństwa, zaostrzyły kontrolę wzdłuż 
granic z Czadem, Kamerunem i Nigrem78. 

 Rząd Nigerii próbował też innych metod prze-
ciwdziałania działalności Boko Haram. Do 31 
października 2011 r. obowiązywała amnestia 
dla tych członków Boko Haram, którzy zdecy-
dowaliby się na oddanie broni. Próbowano rów-
nież negocjacji, które nie przyniosły rezultatów. 
Kolejnym pomysłem było wszczęcie śledztwa w 
sprawie wsparcia i potencjalnych powiązań 
nigeryjskich polityków z Boko Haram. Rząd 
Nigerii powołał Prezydencką Komisję ds. Wy-
zwań dla Bezpieczeństwa w Strefie Północno-
Wschodniej (Presidential Committee on Securi-
ty Challenges in the North-East Zone). Ostat-
nim pomysłem jest przeszukiwanie domów cy-

                                                 
76 Leigh, K., Nigeria’s Boko Haram: Al-Qaeda’s New 
Friend in Africa?, op., cit. 
77 Zounmenou, D., Chatora, A., op., cit. 
78 Boko Haram: Nigeria’s growing new headache, 
IISS Strategic Comments, Vol. 17, Comment 42, 
listopad 2011,  
http://www.iiss.org/publications/strategic-
comments/past-issues/volume-17-
2011/november/boko-haram-nigerias-growing-new-
headache/ 
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wili czy nie posiadają oni broni, zwłaszcza w 
północnowschodnim stanie Borno79.  

Podsumowanie 

Przyczyn istnienia, jak również uzasadnienia 
istoty działalności Boko Haram można upatry-
wać w wielu problemach doskwierających spo-
łeczeństwu Nigerii. Wydaje się, że najbardziej 
trafnym jest stwierdzenie, że Boko Haram to 
wynik nałożenia się na siebie kilku czynników, 
przede wszystkim nierówności społeczno-
ekonomicznych, braku odpowiedniej edukacji, 
radykalizacji niektórych grup społeczności mu-
zułmańskiej oraz walki o władzę polityczną i 
kontrolę nad bogactwami naturalnymi państwa.  

Zagrożenie związane z dalszą intensyfikacją 
ataków ze strony Boko Haram oraz powiązań 
sekty z organizacjami terrorystycznymi jest nie-
stety bardzo niepokojące. Niekorzystny rozwój 
sytuacji, w tym kolejne zamachy, mogą dopro-
wadzić do destabilizacji w północnym regionie 
Nigerii. Pojawiają się również obawy, że działa-
nia sekty mogą mieć niekorzystny wpływ na 
zaprowadzony niedawno pokój w Delcie Nigru. 
Dlatego też rząd Nigerii musi znaleźć odpo-
wiednie rozwiązanie problemu Boko Haram i 
utrzymania stabilności w państwie. Jest to istot-
ne także ze względu na sytuację w całym re-
gionie Afryki Zachodniej, gdzie łatwo o punkt 
zapalny, który może doprowadzić do konfliktu 
na większą skalę.  

Jakkolwiek trudne wydaje się położenie nigeryj-
skiego rządu i niełatwym osiągnięcie oczekiwa-
nych efektów działań skierowanych przeciwko 
Boko Haram należy zauważyć, że sekta być 
może nie jest aż tak silna jakby się wydawać 
mogło. Jej struktura nie odznacza się spójno-
ścią, brakuje jej zdecydowanego przywództwa, 
a jej idee nie są popularne wśród szerokich 
mas społeczeństwa. Władze Nigerii mogłyby 
zatem zastosować technikę rozbicia Boko Ha-
ram na podgrupy i doprowadzenia do we-
                                                 
79 Zounmenou, D., Chatora, A., op., cit. 

wnętrznego chaosu w ugrupowaniu, co z 
pewnością zwiększył oby skuteczność in-
nych mechanizmów walk 
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„ […] Nie odmawiajmy chorym i 
zakażonym, głównie w Afryce, 
jakichkolwiek sposobów, które 
są skuteczne (zaliczam do nich 
prezerwatywy), tylko dlatego, że 
hierarchia jednego z kościołów 
tego zabroniła” 
 
Karol Chwedczuk-Szulc 
 
„Czym innym jest […] indywidu-
alne potraktowanie każdego 
przypadku, a czym innym – nie-
odpowiedzialne głoszenie opinii 
o dobrodziejstwie prezerwatyw i 
ich agresywne propagowanie da-
jące ludziom fałszywe poczucie 
bezpieczeństwa”. 
 
Konrad Czernichowski  
 

Walka z AIDS w Afryce: polemika  

dr Konrad Czernichowski  

mgr Karol Chwedczuk-Szulc   

 

czoraj w Waszyngtonie odbyło się 
spotkanie światowych przywódców, 

podczas którego dyskutowano na temat 
strategii walki z problemem zakażenia wiru-
sem HIV. Głównym punktem skupienia ma 
być kontynent najbardziej dotknięty tym wi-
rusem, czyli Afryka. Wspólne przedsięwzię-
cia rządu USA oraz ONZ ma na celu objęcie 
opieką medyczną lub leczeniem 15 milionów 
kobiet, tak by odsetek dzieci urodzonych już 
z zakażeniem wirusem spadł poniżej 5 %. 

Całe przedsięwzięcie nosi wymowną nazwę 
Countdown to Zero. Obecnie szacuje się, że co 
minutę rodzi się dziecko zarażone wirusem 
HIV, a w samym 2009 roku urodziło się 370 000 
takich dzieci. Jak powiedział szef Globalnego 
Funduszu do Walki z AIDS, Michel Kazatchki-
ne, celem jest „pokolenia wolne od AIDS”, a 
sam plan „jest realistyczny”. UNAIDS oraz rząd 
USA zabezpieczyły na realizację tego zadania 
środki w wysokości 2,5 mld dolarów. 

Inicjatywa ta jest z pewnością bardzo szczytna i 
absolutnie niezbędna dla przyszłego rozwoju 
nie tylko Afryki ale i całego świata. Przy tak po-
ważnych działaniach, należy stosować kom-
pleksowe podejście. Medyczna strona jest nie 
do przecenienia i leczenie AIDS jest konieczne i 
coraz bardziej skuteczne. Nie wolno jedna po-
mijać także przyczyn problemów z wirusem 
HIV. W Afryce wciąż mamy do czynienia z ha-
niebnym procederem gwałtów masowych, które 
wzmagają zagrożenie wirusem HIV. Drugą 
stroną jest bardzo niski poziom edukacji seksu-
alnej lub jej brak. Wielki wpływ na niedomaga-
nia wiedzy na ten temat ma także czynnik reli-
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gijny. Chociażby negatywne i skrajnie nieodpo-
wiedzialne stanowisko Kościoła Katolickiego 
odnośnie antykoncepcji, przede wszystkim pre-
zerwatyw. Naturalnie nie dotyczy to tylko Afryki. 
Ostatni raport Krajowego Centrum ds. AIDS 
donosi, że z roku na rok wzrasta liczba zarażeń 
wirusem HIV w Polsce. Raport jaki główną 
przyczynę tego stanu wskazuje właśnie brak 
edukacji seksualnej. 

Karol Chwedczuk-Szulc 

Relacja z Botswany - AIDS 

Botswana jest drugim po Suazi krajem najbar-
dziej na świecie dotkniętym problemem 
HIV/AIDS. Trudno mi uwierzyć, że codziennie 
na ulicy mijam osoby seropozytywne. Rząd, 
który – dzięki ogromnym dochodom z diamen-
tów – zapewnia żywność dla najuboższych, 
darmową opiekę zdrowotną dla obywateli pań-
stwa, bezpłatne studia 12 tys. studentom na 
Uniwersytecie Botswany (jedynym w kraju) i 7 
tys. za granicą, nie pozostaje bierny w dziedzi-
nie profilaktyki przed nowymi zakażeniami i 
leczenia chorych. Dla obywateli leki antyretrowi-
rusowe są gratis. Co więcej, jest to jeden z nie-
wielu krajów afrykańskich, którego przywódcy 
mieli odwagę przyznać, że AIDS jest poważnym 
zagrożeniem dla społeczeństwa i który tej epi-
demii wypowiedział wojnę [1]. 

Bardziej skomplikowana jest kwestia zapobie-
gania chorobie. Botswana, zgodnie z wytycz-
nymi ONZ, promuje trzy sposoby ochrony przed 
zakażeniem. Jest to tzw. program ABC: najbar-
dziej skuteczna (A) jest wstrzemięźliwość sek-
sualna (ang. Abstinency), następnie (B) wier-
ność jednemu partnerowi (ang. be faithful) oraz 
(C) stosowanie prezerwatyw (ang. condomi-
zing). Prowadzenie kampanii społecznych ukie-
runkowanych na dwa pierwsze warianty wyma-
gałoby wielu lat, toteż rząd Botswany postawił 
na zapewnienie powszechnego dostępu do 
kondomów. W latach osiemdziesiątych w ogóle 
nie reagował on na narastającą epidemię, cho-

ciaż wtedy uświadamianie społeczeństwa mo-
głoby dać dużo lepsze wyniki. Pewnym sukce-
sem jest doprowadzenie do sytuacji, w której – 
w przeciwieństwie do innych krajów afrykań-
skich – dla Botswańczyków wirus HIV nie sta-
nowi tematu tabu. Rozmawiają oni o tym pro-
blemie zupełnie otwarcie, choć część nadal woli 
nie wypowiadać jego nazwy, mówiąc o „tej cho-
robie”. Dlatego też edukacja w tej dziedzinie 
jest utrudniona.  

W walkę z AIDS zaangażowany był i nadal jest 
poprzedni prezydent – Festus Mogae, który – 
wraz z innymi prezydentami (Kennethem Kaun-
dą z Zambii, Benjaminem Mkapą z Tanzanii, 
Joaquimem Chissano z Mozambikiem), laurea-
tem pokojowej Nagrody Nobla abp. Desmon-
dem Tutu z RPA, byłą wiceprezydent Ugandy 
Speciozą Wandirą Kazibwe, prezesem organi-
zacji Kenya Anti-AIDS Agency, prof. Fredem 
Were i innymi – utworzył stowarzyszenie 
Champions for an HIV-Free Generation, które 
zabiega u głów państw o wcielanie w życie re-
komendacji WHO, UNAIDS, UNICEF i Global 
Fund [2]. Tak naprawdę wszystkie obecne ini-
cjatywy walki z AIDS są jego autorstwa. Prezy-
dent Ian Khama nie wniósł wkładu w tę dziedzi-
nę [3].                                                              

Prezerwatywy w hotelu 

Obok szamponu, mydła, herbaty i cukru, na 
wyposażeniu pokojów hotelowych znajdują się 
prezerwatywy. W toalecie Ministerstwa Finan-
sów i Rozwoju oraz na uniwersytecie (na stu-
denckiej stołówce i w toalecie) znalazłem ma-
szyny z darmowymi kondomami. Promuje się 
ich stosowanie poprzez hasła na budynkach 
akademiku, np. „Bezpieczny seks może urato-
wać twoje życie, powiedz NIE seksowi bez za-
bezpieczeń”. Hasło na nalepce w budynku mi-
nisterstwa mówi: „Ciesz się przyjemnością w 
bezpieczeństwie”. Większość badaczy twierdzi, 
że stosowanie prezerwatyw znacząco zmniej-
sza ryzyko zarażenia. Jednocześnie – mimo 
bezpłatnego rozdawnictwa kondomów – odse-
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tek zarażonych wzrósł w Botswanie z 1 proc. w 
1991 r. [4] do blisko 40 proc. na przełomie wie-
ków [5]. 

Czy to oznacza, że pieniądze wydane na pro-
dukcję kondomów zostały zmarnowane? Czy to 
jest paradoks, czy też rozprzestrzenianie się 
epidemii jest wynikiem zapewniania bezpłat-
nych prezerwatyw? W stawianiu hipotez mogą 
być pomocne następujące obserwacje: 

1. Skuteczność kondomów w zapobiega-
niu zarażeniom HIV wg badań WHO zo-
stała oceniona na 95 proc. Obrazowo 
można to przedstawić następująco. Na 
dwadzieścia spadochronów jeden jest 
wadliwy i się nie rozwija, powodując 
śmierć skoczka. Czy z taką wiedzą 
człowiek zdecydowałby się na skok 
spadochronem? W rzeczywistości sku-
teczność prezerwatyw może być dużo 
mniejsza. Wynik 95 proc. został otrzy-
many na próbce osób w kraju, gdzie 36 
proc. osób jest zakażonych. Aby poznać 
prawdziwą skuteczność, trzeba by wziąć 
pod uwagę wyłącznie te osoby, które 
współżyły z partnerem pozytywnym. 
Dodatkowo obywatele podważają jakość 
botswańskich kondomów [6]  

2. Posiadanie wielu partnerek seksualnych 
(co często ma tu miejsce) zwielokrotnia 
ryzyko zarażenia, gdyż istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że przygodne 
partnerki/partnerzy sami mają wielu in-
nych partnerów/partnerki, którzy mogli je 
zarazić.  

3. Prezerwatywa jest obca kulturowo w 
Afryce. W większości tradycyjnych spo-
łeczności afrykańskich jej pierwotne 
przeznaczenie (zapobieganie ciążom) 
jest nieakceptowane. W Botswanie pa-
nuje powszechna opinia, że rząd zrobił 
wszystko, co mógł, aby rozpowszechnić 
stosowanie kondomów. Problemem po-

zostaje mentalność i niemożność nego-
cjowania przez kobiety „bezpiecznego” 
seksu.  

4. Prezerwatywy – chociaż zmniejszają ry-
zyko zarażenia – mogą się jednocześnie 
przyczyniać do bardziej rozwiązłego ży-
cia. Z lektury prasy botswańskiej wyni-
ka, że rozwiązłość jest poważnym pro-
blemem kraju (co pewien czas pojawiają 
się np. oskarżenia wobec nauczycieli 
wykorzystujących seksualnie studentki i 
uczennice w zamian za oceny; część 
dziewczyn ulega tym propozycjom; po-
nadto zdziwienia nie budzi fakt, że 
współżycie seksualne podejmują już 
dziesięciolatkowie [7]). Taką pośrednią 
konsekwencję kampanii nakłaniających 
do stosowania prezerwatyw potwierdzać 
może przypadek Zambii. Według za-
mbijskiego rocznika statystycznego 
„Demographic and Health Survey” z 
2007 r. wśród aktywnych seksualnie 
mężczyzn w wieku 15-24 lat (taką kate-
gorię wiekową uwzględnia badanie), 
którzy stosowali kiedykolwiek prezerwa-
tywę, jest 6,2 proc. pozytywnych, a 
wśród tych, którzy nigdy jej nie używali – 
2,6 proc. [8], czyli ponad dwukrotnie 
mniej. Trzeba się zgodzić, że zmniej-
sza ona ryzyko zarażenia w pojedyn-
czym przypadku, ale w długim okre-
sie zmienia zachowania seksualne na 
bardziej ryzykowne i – zamiast 
zmniejszać – zwiększa skalę epide-
mii.  

Co zatem robić? 

W dziedzinie wczesnego diagnozowania choro-
by rząd mógłby wziąć przykład z planów legi-
slacyjnych Lesoto, które chce zobligować 
wszystkich obywateli do regularnego badania 
krwi w kierunku HIV. W praktyce ma to już 
miejsce. Na Uniwersytecie Botswany widziałem 
namiot, w którym studenci mogli się pod tym 
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kątem przebadać. W dziedzinie leczenia Bot-
swana sama może być wzorem dla innych kra-
jów, gdyż jako pierwsza w Afryce wprowadziła 
w 2003 r. powszechny narodowy program sto-
sowania leków antyretrowirusowych. 

W dziedzinie profilaktyki wzorcem wydaje się 
Uganda. Prezydent Yoweri Museveni na różne 
sposoby próbował zwalczyć problem AIDS. 
Początkowo rozwiązania problemu upatrywał w 
zapewnieniu darmowych prezerwatyw. Dopiero 
jednak gdy wraz z żoną Janet (która była głów-
ną pomysłodawczynią) zainicjował kampanie 
społeczne promujące wstrzemięźliwość i wier-
ność jednemu partnerowi, nastąpił przełom. 
Zdaniem F. Omaswy z Ministerstwa Zdrowia 
Ugandy „kondomy mają znaczenie w kontrolo-
waniu skali epidemii, ale ważniejsze jest to, że 
zmieniły się zachowania seksualne w Ugan-
dzie. Więcej jest odpowiedzialnego seksu”. 
Obecnie Uganda podawana jest jako najlepszy 
przykład w skutecznym ograniczaniu odsetka 
zarażonych wirusem HIV. Odsetek zarażonych 
spadł z kilkunastu procent na początku lat 
dziewięćdziesiątych [9] do 6,5 procent obecnie 
[10].   

Przykład ujawnia mankamenty strategii ABC 
przeciwko AIDS. Niepowodzenie programu 
ONZ wynika – moim zdaniem – z tego, że C 
jest zaprzeczeniem A i B. Jest to koncepcja 
wewnętrznie sprzeczna. W długim okresie pro-
mowanie wierności może być bardziej skutecz-
ne. Jeżeli w każdym pokoleniu będzie o 1 pkt. 
proc. więcej osób wiernych, to wirus HIV będzie 
krążył w coraz to mniejszej grupie społecznej. 

Wydaje się zatem, że w Botswanie wysiłki w 
walce z HIV/AIDS nadmiernie koncentrują się 
na darmowym rozdawnictwie prezerwatyw. 
Zdaniem dr. A.M. Rahmana z Bangladeszu, 
który prowadził badania nad AIDS w Botswanie, 
rezygnacja z rozdawnictwa bezpłatnych kon-
domów mogłaby spowodować śmierć wielu 
ludzi w bardzo liberalnym społeczeństwie, jakim 
są Botswańczycy [11]. Trzeba jednak zauwa-

żyć, że wirusem zaraziła się już większość tych, 
którzy podejmują ryzykowne zachowania sek-
sualne. 

Niezrozumiałe jest jednak, dlaczego można 
znaleźć w każdym możliwym miejscu billboardy 
i naklejki promujące kondomy, a nie jest prowa-
dzona kampania społeczna ukierunkowana na 
dotrzymywanie wierności partnerowi/partnerce, 
tak jak to ma miejsce w Ugandzie. Tam billbo-
ardy mają zupełnie inne przesłanie. Pojawiają 
się na nich hasła typu: „Abstynencja i wierność 
– 100% gwarancji!” Na innym widać dwie pro-
stytutki zatrzymujące tira i hasło: „Dzięki BOGU 
powiedziałem AIDS NIE. Jadąc do domu do 
żony. Abstynencja – dlaczego nie?” Donatorzy 
przez lata finansowali promocję stosowania 
prezerwatyw. Zdaniem pastora Martina Ssempy 
z Ugandy doprowadziło to do eskalacji przy-
godnego seksu i niewierności. Zmiana prze-
znaczenia funduszy pomocowych na walkę z 
epidemią była możliwa tylko dlatego, że do 
władzy doszedł konserwatywny George Walker 
Bush. Od tego czasu Stany Zjednoczone prze-
znaczały na programy promujące wstrzemięźli-
wość i wierność 8 mln USD rocznie [12]. 

Zastanawiającą rzeczą jest to, że donatorzy 
często odmawiają Botswanie pomocy w walce z 
biedą na terenach wiejskich oraz w promowaniu 
demokracji i dobrych rządów, argumentując to 
tym, że kraj zaliczany jest do państw o średnim 
dochodzie; a jednocześnie Amerykanie czę-
ściowo finansują prezerwatywy [13]. Stare i 
mądre powiedzenie mówi, że jeśli nie wiadomo, 
o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Każde 
przedsiębiorstwo, obojętnie w jakiej branży, 
może tylko marzyć o takim kreowaniu popytu, 
bo przecież firmy nie wysyłają kondomów do 
Botswany za darmo, tylko realizują olbrzymie 
zamówienia. Rząd Stanów Zjednoczonych w 
latach 2001-2011 wspierał też botswańską or-
ganizację pozarządową Tebelopele, która do-
ciera do jednej trzeciej populacji z bezpłatnymi 
testami i poradnictwem. Wykonuje testy 150 
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tys. osób rocznie [14]. Od marca 2011 r. jej 
działalność stoi jednak pod znakiem zapytania, 
gdyż Amerykanie przestali finansować jej dzia-
łalność. Nie wszystkim się to jednak podobało. 
Wpływowa organizacja pozarządowa Human 
Rights Watch ostro krytykowała takie przenie-
sienie akcentów z promocji kondomów na za-
chęcanie do wstrzemięźliwości i wierności [15]. 

Wreszcie, co nie najmniej ważne, we wpisie 
Karola Chwedczuk-Szulca pojawia się zarzut 
„negatywnego i skrajnie nieodpowiedzialnego 
stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie an-
tykoncepcji, przede wszystkim prezerwatyw”. 
Tymczasem śmiem twierdzić, że Kościół kato-
licki robi najwięcej w dziedzinie opieki nad cho-
rymi na AIDS. Miałem okazję się o tym przeko-
nać, odwiedzając misję Esseng we wschodnim 
Kamerunie, prowadzoną przez Siostry od Anio-
łów. Pomagają one chorym, których nie stać na 
leczenie ani nawet na transport do szpitala. A 
takich misji są setki. 

Konrad Czernichowski, Gaborone  
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W temacie skuteczności prezerwatyw - po-
lemika 

Na wstępie chcę wyrazić radość z faktu, że 
jeden z moich wpisów zainspirował Konrada 
Czernichowskiego do polemicznego odnie-
sienia się do jego treści, przy okazji jego 
bardzo interesującej relacji z Botswany. 
Uważam, że nie ma nic lepszego dla rozwoju 
dyskursu naukowego i rozwoju dyscypliny 
niż poznawanie i wchodzenie w dysputę z 
różniącymi się od naszych poglądami i opi-
niami 

Ograniczając się do powyższego tytułem wstę-
pu, pozwolę sobie przejść do skomentowania 
wybranych elementów zawartych w ostatnim 
wpisie Konrada Czernichowskiego, a z którymi 
się nie zgadzam lub do których chcę dodać 
własne przemyślenia, dane etc. Dla klarowności 
wywodu, swoje argumenty zaprezentuję w 
punktach. 

1. Podstawową sprawą jest fakt, że prezerwa-
tywy ogromnie zmniejszają prawdopodo-
bieństwo zakażenia wirusem HIV podczas 
stosunku osób seropozytywnych, o czym 
świadczą dane zacytowane przez Konrada w 
swoim wpisie (95% skuteczno-
ści). Prezerwatywy nie stanowią rozwiązania 
problemu AIDS i tu się zgadzam z kol. Kon-
radem. Są jednak moim zdaniem bardzo 
ważnym, a w warunkach afrykańskich nie-
zbędnym, elementem zapobiegania rozsze-
rzaniu się wirusa. 

2. Cytat z wpisu kol. Konrada: „Jednocześnie – 
mimo bezpłatnego rozdawnictwa kondomów 
– odsetek zarażonych wzrósł w Botswanie z 
1 proc. w 1991 r. do blisko 40 proc. na prze-
łomie wieków”. Należy jednak pamiętać, że 
ekstensywna polityka rozdawnictwa prezer-
watyw, wraz z automatami z nimi obecnymi 
wszędzie ruszyła dopiero w 2003 roku [1]. 

Zatem jest nadużyciem metodologicznym 
wiązać fakt rozdawnictwa prezerwatyw ze 
wzrostem liczby zakażonych wirusem HIV. 
De facto odsetek zarażonych (w wieku 20-24 
lat) bardzo mocno spadł od czasu wdrożenia 
programu rozdawania prezerwatyw: z 38.6% 
w 2003 do 24.3% w 2009 [2]. Dane wskazują 
zatem, że dzięki kondomom udało się ogra-
niczyć liczbę zakażeń. 

3. Porównanie skuteczności prezerwatyw do 
wadliwego spadochronu jest zabiegiem ery-
stycznym, niemającym wiele wspólnego z 
realiami. Powołanie się na jeden artykuł, któ-
ry podważa skuteczność kondomów, nie jest 
dowodem na to, że Botswańczycy nie uznają 
jej skuteczności. Ponadto, prezerwatywy nie 
gwarantują ochrony przed zakażeniem, ale 
ograniczają ogromnie prawdopodobieństwo 
takiego zakażenia, tak samo jak spadochron 
zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia, w 
czasie upadku z wysokości, powiedzmy 
5000m. Bez niego, mało kto by przeżył taki 
upadek… 

4. Kolejny cytaty ze wspomnianego wpisu: 
„Prezerwatywa jest obca kulturowo w Afryce. 
W większości tradycyjnych społeczności 
afrykańskich jej pierwotne przeznaczenie 
(zapobieganie ciążom) jest nieakceptowane. 
W Botswanie panuje powszechna opinia, że 
rząd zrobił wszystko, co mógł, aby rozpo-
wszechnić stosowanie kondomów. Proble-
mem pozostaje mentalność i niemożność 
negocjowania przez kobiety „bezpiecznego 
seksu.” Jest to subiektywna opinia kol. Kon-
rada. Przedmiotom nie można przypisywać 
„wyobcowania kulturowego”, jedynie praktyki 
społeczne oraz jej wytwory obdarzone 
współczynnikiem humanistycznym (zobacz: 
Florian Znaniecki). Zatem prezerwatywa jako 
taka, nie może być obca kulturowo nikomu. 
Moje subiektywne zdanie brzmi zaś, że nie 
prezerwatywa, ale katolicyzm jest obcy kultu-
rowo Afryce i niejednokrotnie był rozpo-
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wszechniany przemocą przez kolonizatorów, 
jak obcy system kulturowy i religijny. 

5. Cytat: „Prezerwatywy – chociaż zmniejszają 
ryzyko zarażenia – mogą się jednocześnie 
przyczyniać do bardziej rozwiązłego życia. Z 
lektury prasy botswańskiej wynika, że roz-
wiązłość jest poważnym problemem kraju 
(co pewien czas pojawiają się np. oskarżenia 
wobec nauczycieli wykorzystujących seksu-
alnie studentki i uczennice w zamian za oce-
ny;(…)”. Należałoby podać przykłady takiej 
literatury. Czy prezerwatywy są winne pato-
logicznym układom uczennica-nauczyciel? 

Kwestia rozwiązłości jest nierozstrzygalna: 
czy osoba, która ma w tygodniu 2-3 różnych 
parterów/ki już prowadzi rozwiązły tryb ży-
cia? Czy to źle? W przeciwieństwie do Kon-
rada nie daję sobie prawa do oceniania czy-
jejś moralności. Ponadto „rozwiązłość” nie 
jest problemem, jest nim wirus HIV. Na takiej 
samej zasadzie, jak nie będziemy zakazy-
wać jeść ludziom pożywienia, dlatego że jest 
zatrute, lecz poszukamy dobrego jedzenia, 
bądź wynajdziemy lekarstwo, tak nie można 
zabraniać ludziom współżycia seksualnego, 
ponieważ jest to naturalna potrzeba ludzka. 
Należy znaleźć lekarstwo na „zły seks”, czyli 
lekarstwo przeciwko HIV/AIDS oraz sposoby 
na przeciwdziałanie zakażeniom, chociażby 
prezerwatywy właśnie. 

6. Cytat: ” Według zambijskiego rocznika staty-
stycznego „Demographic and Health Survey” 
z 2007 r. wśród aktywnych seksualnie męż-
czyzn w wieku 15-24 lat (taką kategorię wie-
kową uwzględnia badanie), którzy stosowali 
kiedykolwiek [pogrubienie moje] prezerwa-
tywę, jest 6,2 proc. pozytywnych, a wśród 
tych, którzy nigdy jej nie używali – 2,6 proc., 
czyli ponad dwukrotnie mniej.” Bardzo waż-
nym słowem jest tu „kiedykolwiek”. Może to 
oznaczać, że osoba aktywna seksualnie raz 
w życiu użyła prezerwatywy a potem już tego 
nie robiła, dlatego się zaraziła. To także jest 

błąd w sztuce wnioskowania z danych staty-
stycznego, poprzez nieuprawnione wnio-
skowanie o całości. Teza o pobudzaniu nie-
odpowiedzialnego życia seksualnego pozo-
staje przez mojego kolegę nieudowodniona. 

7. Cytat: „Przykład ujawnia mankamenty stra-
tegii ABC przeciwko AIDS. Niepowodzenie 
programu ONZ wynika – moim zdaniem – z 
tego, że C jest zaprzeczeniem A i B. Jest to 
koncepcja wewnętrznie sprzeczna. W długim 
okresie promowanie wierności może być 
bardziej skuteczne. Jeżeli w każdym pokole-
niu będzie o 1 pkt proc. więcej osób wier-
nych, to wirus HIV będzie krążył w coraz to 
mniejszej grupie społecznej.” Nie widzę 
sprzeczności między wszystkim trzema 
składnikami podejścia ABC. Zakładam, że ze 
względów światopoglądowych dla wielu pre-
zerwatywy mogą być nieodpowiednim aksjo-
logicznie czynnikiem, wierność partero-
wi/partnerce zaś tym wysoko pożądanym, 
jednak niedopuszczalne jest moim zdaniem 
dyskredytowanie z tego powodu skuteczno-
ści prezerwatyw. Nasz system aksjonorma-
tywny nie powinien przesłaniać nam nauko-
wych faktów, a już na pewno nie wartość ży-
cia ludzkiego. Przynależność lub jej brak do 
danego związku wyznaniowego bądź kościo-
ła, moim zdaniem nie może stanowić argu-
mentu za tym, że C stoi w sprzeczności z A i 
B. Inna sprawą jest niekonsekwencja stano-
wiska samego KK, który ogólnie zakazuje 
użycia, ale jednak nie do końca, czego wy-
raz dał papież Benedykt XVI w tym wzglę-
dzie [3]. Tym samym papież uznał skutecz-
ność prezerwatyw w prewencji zakażeniom 
wirusem HIV. 

Powyższym argumentem podsumowuję tak-
że zdanie Konrada Czernichowskiego „Nie-
zrozumiałe jest jednak, dlaczego można zna-
leźć w każdym możliwym miejscu billboardy i 
naklejki promujące kondomy, a nie jest pro-
wadzona kampania społeczna ukierunkowa-



 

 

 

39 
na na dotrzymywanie wierności partnero-
wi/partnerce, tak jak to ma miejsce w Ugan-
dzie”. Dla mnie polityka ta jest całkowicie 
zrozumiała i skuteczna, co pokazują przyto-
czone przeze mnie dane liczbowe. Tylko C 
wraz z A i B stanowi strategię kompletną i 
dającą największe szanse na powodzenie w 
walce z AIDS – nie A i B bez C. Obiektywizm 
jest niedoścignionym ideałem, od naukow-
ców wymaga się jednak wyższego niż prze-
ciętny poziomu dystansu do własnych po-
glądów. Uważam za naukowo niepożądaną 
sytuację, gdzie religia interweniuje w argu-
mentacje w debacie naukowej czy chociażby 
publicznej. 

8. Cytat: „Zastanawiającą rzeczą jest to, że 
donatorzy często odmawiają Botswanie po-
mocy w walce z biedą na terenach wiejskich 
oraz w promowaniu demokracji i dobrych 
rządów, argumentując to tym, że kraj zali-
czany jest do państw o średnim dochodzie; a 
jednocześnie Amerykanie częściowo finan-
sują prezerwatywy. Stare i mądre powiedze-
nie mówi, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze.” Nie znam przypad-
ków kiedy odmówiono pomocy biednym re-
gionom i z jakich powodów, zapewne z po-
wodu braku środków – wszystkim pomóc nie 
można. I w tym sensie, na pewno chodzi o 
pieniądze. Warto jednakże pamiętać, że 
USA nie skupia się tylko na wysyłaniu pre-
zerwatyw do Botswany, ale także na zakupie 
szczepionek oraz tak chwalonych przez Kon-
rada elementach A i B [4]. Ponadto fakt, że 
Botswana ma średnie dochody na tle innych 
potrzebujących jest bezdyskusyjne, tak sa-
mo jak to, że ma problem z wirusem HIV i 
AIDS. To tłumaczy całkowicie dlaczego USA 
nie udziela pomocy rozwojowej Botswanie, a 
dofinansowuje zakup prezerwatyw. Z mojej 
perspektywy, nic w tym zastanawiającego. 

Naturalnie podtrzymuję moją negatywną 
ocenę Kościoła Katolickiego za nieodpowie-

dzialny zakaz używania prezerwatyw dla 
swoich wiernych [5]. Kościół Katolicki, 
oprócz chwalebnych misji, które przynoszą 
tyle dobrego w Afryce, zwłaszcza w zakresie 
edukacji podstawowej, wyrządza ogromną 
krzywdę swoim wiernym abstrakcyjnym za-
kazem. Tak jak ja nie przenoszę swoich ne-
gatywnych doświadczeń z przedstawicielami 
Kościoła na całą organizację (np. współ-
udział w ludobójstwie w Rwandzie [6], bar-
dzo negatywne doświadczenie osobiste), tak 
zalecałbym Konradowi Czernichowskiemu 
unikanie bardzo daleko idących uogólnień, 
co do roli Kościoła w Afryce. Potrzebne są 
nam dane, nie zaś ekstrapolacja pozytyw-
nych/negatywnych doświadczeń osobistych. 

Kończąc, pragnę tylko podkreślić, że w od-
nośnie istoty problemu, zgadzam się z Kon-
radem Czernichowskim – tylko odpowie-
dzialny seks może ograniczyć rozprzestrze-
nianie się wirusa HIV w Afryce i na świecie. 
Odpowiedzialny seks zaś, to ABC. I pamię-
tajmy także, że zachowanie seksualne to nie 
wszystko. Równie ważna jest praca nad 
szczepionkami, które będę w stanie zwal-
czyć wirusa. Dlatego też, nie odmawiajmy 
chorym i zakażonym, głównie w Afryce, ja-
kichkolwiek sposobów, które są skuteczne 
(zaliczam do nich prezerwatywy), tylko dla-
tego, że hierarchia jednego z kościołów tego 
zabroniła. Nie wydaje mi się, żeby ludzkie 
życie było tą wartością, którą można wysta-
wiać na szwank z powodu abstrakcyjnych 
dogmatów, niemających nic wspólnego z 
rzeczywistością. Tym bardziej razi mnie to, w 
przypadku Kościoła Katolickiego, instytucji 
rzekomo służącej swoim wiernym i wszyst-
kim ludziom, której upór kosztuje życia wielu 
tysięcy ludzi każdego roku. W zestawieniu: 
dogmat czy życie ludzkie? - zdecydowanie 
wybieram to drugie. 

Karol Chwedczuk-Szulc 
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W sprawie rzekomego dobrodziejstwa pre-
zerwatyw – polemiki ciąg dalszy 

Drogi Karolu! 

Dziękuję serdecznie za odniesienie się do mo-
ich obserwacji. Z Twojego wpisu wynika, że 
zależy Ci na obniżeniu odsetka zarażonych 
wirusem HIV. Przyświecają nam więc takie sa-
me cele. Jedyna różnica to sposób ich osią-
gnięcia, ale jest to sprawa drugorzędna. Naj-
ważniejsze, że obaj chcielibyśmy, aby AIDS 
było skutecznie zwalczane. Chociaż nasza dys-
kusja się do tego nie przyczyni, to jednak chyba 
warto kontynuować dyskurs. Dlatego pozwolę 
odnieść się do Twoich uwag. 

Stawiasz mi poważny zarzut, że mój światopo-
gląd determinuje moją ocenę rzeczywistości. 

Starałem się możliwie obiektywnie zająć pro-
blemem AIDS i prezerwatyw. Ponieważ nie 
wskazałeś mi fragmentów, w których podobno 
„odmawiam chorym i zakażonym, głównie w 
Afryce […] sposobów, które są skuteczne [pre-
zerwatyw], tylko dlatego, że hierarchia jednego 
z kościołów tego zabroniła” – postanowiłem 
jeszcze raz przeczytać swój wpis i doprawdy 
nie dostrzegam w nim odwoływania się do ar-
gumentów ideologicznych. 

Z przykrością muszę natomiast stwierdzić, iż 
Twój wpis nie jest wolny od Twojej hierarchii 
wartości i aż nazbyt widocznej wrogości w sto-
sunku do Kościoła katolickiego, o czym świad-
czy fakt, że w swoich wpisach wielokrotnie ata-
kujesz Kościół, mimo że nasz spór nie dotyczy 
Kościoła, tylko skuteczności prezerwatyw w 
zwalczaniu AIDS:  

• „negatywne i skrajnie nieodpowiedzialne 
stanowisko Kościoła Katolickiego odno-
śnie antykoncepcji, przede wszystkim 
prezerwatyw” 

• „katolicyzm jest obcy kulturowo Afryce i 
niejednokrotnie był rozpowszechniany 
przemocą przez kolonizatorów, jak obcy 
system kulturowy i religijny” 

• „niekonsekwencja stanowiska samego 
KK, który ogólnie zakazuje użycia, ale 
jednak nie do końca, czego wyraz dał 
papież Benedykt XVI w tym względzie” 

• „Kościół Katolicki, oprócz chwalebnych 
misji, które przynoszą tyle dobrego w 
Afryce, zwłaszcza w zakresie edukacji 
podstawowej, wyrządza ogromną 
krzywdę swoim wiernym abstrakcyjnym 
zakazem” 

• „hierarchia jednego z kościołów tego 
zabroniła” 

• „instytucja rzekomo służąca swoim 
wiernym i wszystkim ludziom, której 
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upór kosztuje życia wielu tysięcy ludzi 
każdego roku” 

• „współudział [Kościoła] w ludobójstwie w 
Rwandzie” 

Przedostatni, a szczególnie ostatni argument 
uważam za wyjątkowo perfidną manipulację, 
której nie próbujesz nawet uzasadnić żadnymi 
danymi. Język, którym posługujesz się w tych 
momentach, kiedy piszesz o Kościele, wskazu-
je niedwuznacznie na Twój brak obiektywizmu, 
a być może nawet – nie obraź się – na dogma-
tyzm. Zastanawiam się tylko, czy pisząc to, sam 
dostrzegłeś prześmiewczy charakter swojego 
tonu: „jeden z kościołów”, „instytucja rzekomo 
służąca”. Nie będę się jednak dłużej rozwodził 
nad Twoją oceną Kościoła w dziedzinie moral-
ności, niesienia oświaty czy ludobójstwa w Ru-
andzie, lecz chcę wrócić do tematu naszej po-
lemiki. 

Bardzo sprytnym chwytem erystycznym jest 
pominięcie argumentów adwersarza. Pozwolę 
sobie wypunktować kwestie, do których nie 
odniosłeś się ani słowem. Domniemuję, że do-
strzegasz ich zasadność i słuszność: 

• posiadanie wielu partnerek seksualnych 
zwielokrotnia ryzyko zarażenia 

• w dziedzinie wczesnego diagnozowania 
choroby rząd mógłby zobligować 
wszystkich obywateli do regularnego 
badania krwi w kierunku HIV 

• prezydent Ugandy Yoweri Museveni na 
różne sposoby próbował zwalczyć pro-
blem AIDS. Początkowo rozwiązania 
problemu upatrywał w zapewnieniu 
darmowych prezerwatyw. Dopiero jed-
nak gdy wraz z żoną Janet (która była 
główną pomysłodawczynią) zainicjował 
kampanie społeczne promujące 
wstrzemięźliwość i wierność jednemu 
partnerowi, nastąpił przełom i obecnie 
Uganda podawana jest jako najlepszy 

przykład w skutecznym ograniczaniu 
odsetka zarażonych wirusem HIV 

• wirusem zaraziła się już większość tych, 
którzy podejmują ryzykowne zachowa-
nia seksualne (i to jest prawdopodobnie 
przyczyną zatrzymania się epidemii 
AIDS w Botswanie) 

Ja odniosę się do wszystkich poruszanych 
przez Ciebie punktów: 

Ad 1. Chociaż wydaje się to oczywiste, cieszę 
się, że przyznałeś, iż „prezerwatywy nie stano-
wią rozwiązania problemu AIDS”. Zbyt pochop-
nie zgodziłeś się ze mną, że skuteczność pre-
zerwatyw wynosi 95 proc. Ja wyraźnie stwier-
dziłem, że „wynik 95 proc. został otrzymany na 
próbce osób w kraju, gdzie 36 proc. osób jest 
zakażonych. Aby poznać prawdziwą skutecz-
ność, trzeba by wziąć pod uwagę wyłącznie te 
osoby, które współżyły z partnerem pozytyw-
nym”. Nie trzeba być matematykiem, żeby zro-
zumieć, że rzeczywista skuteczność jest dużo 
niższa, a fakt, że tylko 5 proc. się nie zaraża, 
rzadziej wynika ze skuteczności prezerwatyw, a 
częściej z tego, że partner(ka) nie był(a) nosi-
cielem (nosicielką). 

Ad 2. Możliwe, że „ekstensywna polityka roz-
dawnictwa prezerwatyw, wraz z automatami z 
nimi obecnymi wszędzie ruszyła dopiero w 
2003 r.”, jednak pierwsze darmowe prezerwa-
tywy były dostępne w ubiegłym stuleciu. Nad-
użyciem metodologicznym jest stwierdzenie, że 
„dzięki kondomom udało się ograniczyć liczbę 
zakażeń”. Jako socjolog wiesz lepiej ode mnie, 
że w badaniach nad społeczeństwem nie jest 
możliwe wykluczenie wszystkich czynników, 
żeby zbadać wpływ tylko jednego z nich (w tym 
przypadku wdrożenia programu rozdawania 
prezerwatyw) na zmienną zależną (w tym przy-
padku odsetek zarażonych). 

Ad 3. Najwyraźniej nie zrozumiałeś przykładu 
ze spadochronem. Nie twierdzę, że spadochron 
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gwarantuje ochronę przed śmiertelnym wypad-
kiem, lecz właśnie że ogranicza prawdopodo-
bieństwo śmierci. Przykład miał przekonać, że 
lepiej jest poszukać skuteczniejszej ochrony 
przed zarażeniem HIV-em niż stosowanie pre-
zerwatyw. W moim przekonaniu taką skutecz-
niejszą ochroną jest wstrzemięźliwość seksual-
na oraz wierność partnerce/partnerowi wraz z 
testowaniem się na obecność wirusa we krwi. 

Ad 4. Dziękuję Ci za Twoją uwagę, że „przed-
miotom nie można przypisywać wyobcowania 
kulturowego”. Zastosowałem oczywiście skrót 
myślowy i chodziło mi o praktykę stosowania 
prezerwatyw w Afryce. W kulturze afrykańskiej 
nie było antykoncepcji w naszym rozumieniu 
tego słowa (czyli pigułek, iniekcji, wkładek, pla-
strów, kondomów). Pewnym naturalnym substy-
tutem antykoncepcji np. w Botswanie było za-
mieszkanie mężczyzny w odosobnieniu na pe-
wien czas po urodzeniu się dziecka. 

Ad 5. Prezerwatywy oczywiście nie są winne 
patologicznym układom uczennica-nauczyciel, 
jednakże nie będziesz mi w stanie udowodnić, 
że ich promocja nie prowadzi do większej roz-
wiązłości. Twoja opinia, że „daję sobie prawo 
do oceniania czyjejś moralności” jest insynu-
acją. Jestem bardzo daleki od oceniania ludzi, 
bo nie znam motywów ich działania. Co więcej, 
uważam, że ani lekarze, ani pielęgniarki, ani 
duchowni nie mają prawa do osądzania ludzi na 
podstawie ich czynów, co nie znaczy jednak, że 
nie powinni im przekazywać wiedzy o możli-
wych konsekwencjach ryzykownych zachowań 
seksualnych. Czy dobrze zrozumiałem: uwa-
żasz, że rozwiązły tryb życia nie jest zły? Zada-
łeś bowiem pytanie retoryczne: „Czy to źle?” Na 
pewno złe nie jest to dlatego, że „hierarchia 
jednego z kościołów tego zabroniła”. Wszak w 
państwach europejskich, w których istnieje roz-
dział państwa od Kościoła, nie jest dozwolona 
poligamia. Dlaczego? A rozwiązłość to przecież 
coś więcej niż poligamia. Czy naprawdę wy-
obrażasz sobie społeczeństwo, w którym wszy-

scy „mają w tygodniu 2-3 różnych parterów/ki”? 
Współżycie z innymi partner(k)ami nie tylko 
dlatego jest złe, że zagraża zarażeniem się 
chorobą weneryczną, ale przede wszystkim 
dlatego, że stanowi psychiczną, moralną i du-
chową zdradę. Oznacza nadszarpnięcie zaufa-
nia do drugiego człowieka. 

Ad 6. Być może formalnie nie udowodniłem 
tezy o pobudzaniu do nieuporządkowanego 
życia seksualnego przez promocję prezerwa-
tyw, jednak Twojego argumentu o moim „błę-
dzie w sztuce wnioskowania z danych staty-
stycznych” nie przyjmuję. Nie musisz pogrubiać 
słowa „kiedykolwiek”. Pisząc swój tekst rozu-
miałem zbyt dobrze, że wśród tych, którzy „mo-
że raz w życiu użyli prezerwatywę, a potem już 
tego nie robili” jest 6,2 proc. pozytywnych, a 
wśród tych, którzy jej nigdy nie stosowali – tylko 
2,6 proc. 

Ad 7. Twój cytat: „Zakładam, że ze względów 
światopoglądowych dla wielu prezerwatywy 
mogą być nieodpowiednim aksjologicznie czyn-
nikiem, wierność parterowi/partnerce zaś tym 
wysoko pożądanym, jednak niedopuszczalne 
jest moim zdaniem dyskredytowanie z tego 
powodu skuteczności prezerwatyw”. Nie dys-
kredytuję skuteczności prezerwatyw ze wzglę-
dów światopoglądowych. Chodzi o to, że ludzie 
(np. w Botswanie, gdzie co czwarta osoba jest 
zarażona HIV-em) wypaczyli strategię ABC, 
stosując C („condomizing”) zamiast A (absty-
nencja – „abstinency”), B (wierność – „be fa-
ithful”) i C (kondomy – „condomizing”). A wypa-
czyli dlatego, że jest to koncepcja wewnętrznie 
sprzeczna. 

Ad 8. Dla mnie zastanawiające pozostaje, dla-
czego władze Stanów Zjednoczonych uważają, 
że Botswana, która „ma średnie dochody na tle 
innych potrzebujących”, nie potrzebuje pomocy 
rozwojowej, gdyż sama może łożyć na eduka-
cję i opiekę zdrowotną, a wymaga pomocy w 
dofinansowaniu zakupu prezerwatyw i samych 
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prezerwatyw wyprodukowanych w Stanach 
Zjednoczonych. 

Zdaję sobie sprawę, że dużą popularnością 
cieszy się (także wśród ludzi nauki) pogląd o 
dobroczynnym wpływie prezerwatyw na walkę z 
AIDS, jednak od naukowców, do których się 
zaliczasz, wymaga się większego krytycyzmu 
do tzw. „pewników”. Problem tak naprawdę jest 
dużo szerszy, niż się to nam obu wydaje. Tak 
naprawdę pogląd, jakoby HIV wywoływał AIDS, 
jest tylko prawdopodobną hipotezą, ale nie 
udowodnionym twierdzeniem, a granica między 
HIV-em a AIDS jest niezwykle płynna. 

Istnieją nawet naukowcy, którzy kwestionują, że 
HIV jest przenoszony drogą płciową. 1-3 grud-
nia 2011 r. zorganizowana została konferencja 
„Rethinking AIDS 2011”, podczas której na-
ukowcy spoza mainstreamu poddawali krytyce 
stosowanie wysoce szkodliwych leków antyre-
trowirusowych i wydawanie ogromnych fundu-
szy na testowanie społeczeństw 80 . Wskazują 
oni na to, że chociaż nt. AIDS napisano już ty-
siące technicznych artykułów naukowych i ksią-
żek, wydano miliony dolarów na badania, to 
jednak nie udało się, jak dotąd, odpowiedzieć 
na zupełnie podstawowe pytania81: 

• przez jaki konkretnie mechanizm wirus 
HIV niszczy system immunologiczny? 

• co dokładnie znaczy pozytywny wynik 
testu na HIV (różne testy mogą dać róż-
ny wynik)? 

• jakie jest znaczenie liczby komórek CD4 
w mierzeniu i prognozowaniu 
HIV/AIDS? 

                                                 
80 Rethinking AIDS 2011, w: http://www.ra2011.org/ 
(3.11.2011). 
81 About Rethinking AIDS, w: 
http://www.rethinkingaids.com/About/AboutRA/tabid/
163/Default.aspx (3.11.2011). 

• w ilu przypadkach przyczyną zgonu były 
uboczne skutki stosowania leków anty-
retrowirusowych? 

Nie czuję się kompetentnym w ocenie zasad-
ności tych wątpliwości. Przez ten przykład 
chciałbym jedynie Tobie Karolu zalecić, abyś 
był bardziej ostrożny i powściągliwy w ferowa-
niu wyroków typu, że „upór [Kościoła] kosztuje 
życia wielu tysięcy ludzi każdego roku”. 

Kończąc, pragnę wyjaśnić znaczenie słowa 
„dogmat”: jest to „a) prawda uznana przez Ko-
ściół za objawioną przez Boga; b) twierdzenie 
uznane za pewne i prawdziwe jedynie na mocy 
autorytetu osoby, która je wygłasza” (Słownik 
języka polskiego PWN). Niepromowanie pre-
zerwatyw w żadnym z tych znaczeń nie jest 
dogmatem. Osobiście znam misjonarza rozda-
jącego prezerwatywy bezdomnym w Afryce, 
których nie sposób przekonać do wstrzemięźli-
wości. Ludzkie życie jest bowiem dla niego war-
tością. Czym innym jest jednak indywidualne 
potraktowanie każdego przypadku, a czym in-
nym – nieodpowiedzialne głoszenie opinii o 
dobrodziejstwie prezerwatyw i ich agresywne 
propagowanie dające ludziom fałszywe poczu-
cie bezpieczeństwa. 

Konrad Czernichowski 

cdn… 
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KALENDARIUM 
 

Okres Region Wydarzenie 
1-5 
sierpnia  

Nigeria Władze decydują się na negocjacje z islamistami z Boko 
Haram. Shell przyznaje się do odpowiedzialności za wy-
cieki ropy 

  Rząd nigeryjski wyraził chęć rozmów z sektą islamistów - Bo-
ko Haram, oskarżaną o ostatnie ataki na jednostki policji i woj-
ska. Prezydent Goodluck Jonathan wyznaczył zespół, który 
utworzy komitet negocjacyjny. Tymczasem 3 sierpnia 2011 r. 
angielsko-holenderski koncern naftowy Shell przyznał się do 
odpowiedzialności za wycieki ropy naftowej z 2008 i 2009 ro-
ku. Firma ogłosiła również, że społeczność poszkodowana w 
wyniku katastrofy ekologicznej może domagać się zadość-
uczynienia na drodze sądowej. Jest to pierwszy przypadek, 
kiedy tego typu postępowanie toczyć się będzie przed sądami 
w Wielkiej Brytanii. 

 Egipt Ruszył proces Mubaraka 
  Rozpoczął się długo wyczekiwany proces byłego prezydenta 

Egiptu Hosniego Mubaraka. Choć dyktator został aresztowany 
już w kwietniu, to dopiero dziś doszło do rozpoczęcia procesu. 
Oficjalnym powodem zwłoki był zły stan zdrowia Mubaraka, a 
rzeczywistym prawdopodobnie niechęć rządzącej Najwyższej 
Rady Wojskowej do osądzania swojego byłego zwierzchnika, 
pomimo wcześniejszych deklaracji o takiej konieczności. 

 Afryka Spotkanie prezydenta USA z przywódcami państw Afryki 
Prezydent Obama spotkał się z liderami czterech państw z 
Afryki Zachodniej. Podczas rozmów dyskutowano o problemie 
walki z terroryzmem i głodzie w Rogu Afryki. Wśród obecnych 
byli prezydenci - Boni Yayi z Beninu, Alpha Conde z Gwineii, 
Mahamadou Issoufou z Nigru i Alassane Ouattara Wybrzeża 
Kości Słoniowej. 

   
6-12  Afryka Ciągła groźba głodu w Rogu Afryki 
sierpnia  Będący agendą ONZ Światowy Program Żywnościowy (WFP) 

zwiększył zaangażowanie w walkę z głodem w dotkniętym 
największą od pół wieku suszą Rogu Afryki. WFP planuje do-
starczenie ponad 15.000 ton wysokokalorycznych odżywek do 
domkniętego suszą regionu, jednak pomoc ta może okazać 
się niewystarczająca. Szacuje się, iż zagrożenie śmiercią gło-
dową może dotyczyć nawet 12 milionów ludzi. 
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 Sudan 
Sudan Płd. 

Wizyta szefa chińskiego MSZ w Sudanie i Sudanie Połu-
dniowym 

  Minister Spraw Zagranicznych Chin Yang Jiechi odbył oficjal-
ne wizyty w Sudanie i Sudanie Południowym. Podczas roz-
mów z prezydentem Omarem Bashirem w Chartumie China 
National Petroleum Corporation uzyskało nowe prawa do eks-
ploatacji sudańskiej ropy naftowej, zaś Yang Jiechi obiecał 
udzielenie władzom Sudanu nieoprocentowanej pożyczki wy-
sokości 100 milionów juanów (ok. 15,6 milionów USD). 
 

13-19  Libia Libijscy rebelianci walczą o Zawiyię i Zlitan 
sierpnia  Libijscy konflikt wchodzi właśnie w decydującą dla rebeliantów 

(i Kadafiego) fazę. Wspomaganie przez wojska NATO, atakują 
obecnie pozycje sił Kadafiego w Zawiyi i Ziltanie - miastach 
stanowiących "wrota do Trypolisu". 

 Zimbabwe Typowany na następca Mugabe, były dowództwa armii 
Zimbabwe zginął w pożarze 

  Solomon Mujuru, były dowódca wojskowy, zginął w pożarze 
na swojej farmie. 62-letni Mujuru był jednym z najbardziej do-
świadczonych i wpływowych polityków w Zimbabwe. Był rów-
nież mężem aktualnej wiceprezydentce kraju, Joice Mujuru. 
Mujuru był typowany na głównego kandydata mogącego za-
stąpić na stanowisku prezydenta kraju, 87-letniego Roberta 
Mugabe. 

 Nigeria Nigeria wystrzeliła dwa nowe satelity 
  17 sierpnia 2011 r., Nigeria z powodzeniem wystrzeliła dwa 

satelity obserwacyjne. Mogą one być używane do monitoro-
wania pogody w regionie, który często cierpi na skutek eks-
tremalnych zjawisk pogodowych, a także innych zjawisk natu-
ralnych. 
 

20-26  
sierpnia 

Libia Rebelianci w Trypolisie. 1 mln USD za schwytanie Kada-
fiego 

  „Godzina zero wybiła” – tak wiceprzewodniczący powstańczej 
Narodowej Rady Tymczasowej Abdel Hafiz Ghoga podsumo-
wał doniesienia o tym, że powstańcy zaczęli zajmować Trypo-
lis, stolicę Libii i ostatni bastion Muammara Kadafiego i wier-
nych mu oddziałów. NATO kontynuuje naloty na pozycje sił 
Kadafiegow innych regionach Libii. 

 Republika Jorge Carlos Fonseca wygrywa wybory prezydenckie 
 Zielonego 

Przylądka 
Jorge Carlos Fonseca, kandydat opozycyjnej partii Movement 
for Democracy (MFD), wygrał wybory prezydenckie w Repu-
blice Zielonego Przylądka. Fonseca pokonał kandydata rzą-
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dzącej African Party for the Independence of Cape Verde (PA-
IVC), Manuela Inocencio Sousa, uzyskując 55% głosów (Sou-
sa uzyskał 45%). 

 Malawi Prezydent Bingu Wa Mutharika rozwiązuje rząd 
  Prezydent Malawi, Bingu Wa Mutharika, rozwiązał ponad 

czterdziestoosobowy rząd, co zostało przez komentatorów 
odczytane, jako znak poważnego kryzysu politycznego w kra-
ju. Na razie nie wiadomo, w jakim stopniu decyzja ta jest wyni-
kiem rosnącej presji organizacji pozarządowych, które doma-
gają się radykalnego odchudzenia składu rządu. 
 

27 sierpnia - Libia Rodzina Kaddafiego uzyskała azyl w Algierii 
2 września  Część członków rodziny pułkownika Kaddafiego uzyskała azyl 

w Algierii. Algierskie władze poinformowały, iż udzieliły azylu 
rodzinie Kaddafich „ze względów humanitarnych”, jednakże 
argumentację taką odrzuca Narodowa Rada Libijska, która 
domaga się bezwarunkowego wydania rodziny pułkownika. 

 Liberia Referendum w Liberii: plany przesunięcia wyborów od-
rzucone 

  31 sierpnia 2011 r. przewodniczący Państwowej Komisji Wy-
borczej (The National Elections Commission), James Fromay-
an, przedstawił wyniki referendum, przeprowadzonego 23 
sierpnia. Liberyjczycy  odrzucili propozycje zmian dotyczące 
wyborów prezydenckich, które ostatecznie odbędą się w pier-
wotnie ustalonym terminie, czyli 11 października. 

 Nigeria Boko Haram przyznaje się do zamachu na budynki ONZ w 
Nigerii, al-Kaida podejrzana o związek z atakiem 

  26 sierpnia 2011 r. doszło do ataku na budynek Narodów 
Zjednoczonych w Abudży, stolicy Nigerii. Był to zamach z uży-
ciem samochodu pułapki; zginęły 23 osoby, a ponad 80 zosta-
ło rannych. Budynek, który został zaatakowany był siedzibą 
wszystkich najważniejszych agend ONZ w Nigerii, m.in. Świa-
towej Organizacji Zdrowia, Programu Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju, Funduszu Rozwoju Kobiet ONZ i UNICEF-u. Do 
odpowiedzialności za atak przyznała się organizacja Boko 
Haram. 
 

3-9  Libia Bani Walid i Sirte - ostatnie  bastiony lojalistów Kadafiego 
września  Większość terytorium Libii (w tym bogata w złoża ropy północ-

na część kraju) znajduje się już pod kontrolą rebeliantów. 
Zwolennicy Kadafiego utrzymują swoje pozycje jedynie w nie-
których regionach centralnych i południowych, w tym w mia-
stach Bani Walid oraz Sirte - dwóch najsilniejszych obecnie 
bastionach Kadafiego. Jak podają rebelianci, wojska pułkow-
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nika kontrolują jedynie niewielki części tych miast, jednak ich 
pozycje są silnie ufortyfikowanie i trudne do zdobycia. 

 Suazi "Tydzień protestów" w Suazi 
  W ciągu minionego tygodnia w różnych częściach Suazi odby-

ło się kilkanaście demonstracji przeciwko obecnie panującemu 
monarsze Mswatiemu III. Wielokrotnie dochodziło do starć 
protestujących (głównie studentów) z służbami bezpieczeń-
stwa. W odpowiedzi na lecące w ich stronę kamienie, służby 
bezpieczeństwa odpowiadały gazem łzawiącym i gumowymi 
kulami. 

 Kenia Kenia wnioskuje o pomoc z MFW 
  Kenijski rząd zwrócił się z prośbą do MFW o udostępnienia 

pierwszej transzy z uruchomionej na początku 2011 roku linii 
kredytowej w celu wsparcia podupadającego kenijskiego szy-
linga. Słaby szyling w szczególności we znaki dał się importe-
rom oraz generalnie zwiększył koszty życia w Kenii, które w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły średnio pięciokrotnie. 
 

10-16  
września 

Niger, 
Libia 

Syn Kadafiego ucieka do Nigru; władze apelują o pomoc 
w zabezpieczeniu północnych granic 

  Marou Amadou, minister sprawiedliwości Nigru, oznajmił, że 
jeden z synów byłego przywódcy Libii, Saadi Kadafi, znalazł 
schronienie w jego kraju. Przy pułkowniku Kadafim pozostali 
więc tylko jego dwaj synowie, Saif al-Islam i Mutassim, oraz 
najbardziej zaufany doradca, a zarazem szwagier, Abdullah 
Senussi. 

 Gwinea Zaostrzenie przepisów prawa górniczego   
  Parlament Gwinei ustanowił nowy kodeks górniczy, który gwa-

rantuje, że państwo otrzyma 15% udziałów we wszystkich 
projektach, z opcją wykupienia dodatkowych 20%. Poprzedni 
kodeks z roku 1995 gwarantował tylko 15% udziałów w wy-
branych projektach. Mohamed Said Fofana, premier Gwinei, 
wyjaśnił, że nowy kodeks wprowadza wymóg większej przej-
rzystości finansowej, co ma ograniczyć korupcję i spowodo-
wać, że więcej środków będzie dostępnych dla celów rozwo-
jowych. 

 Tanzania Ponad 200 ofiar katastrofy promu 
  Co najmniej dwieście osób poniosło śmierć w wyniku katastro-

fy promu, który zatonął w pobliżu wyspy Zanzibar, należącej 
do Tanzanii. W chwili wypadku na promie znajdowało się po-
nad 800 osób, głównie turystów wracających z urlopu pod 
koniec Ramadanu. Świadkowie oraz uczestnicy katastrofy, 
których udało się uratować twierdzą, że prom był niebezpiecz-
nie przeładowany zarówno pasażerami jak i ładunkiem. 
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17-23  Zambia Michael Sata wygrywa wybory prezydenckie w Zambii 
września  Według ogłoszonych wyników wyborów prezydenckich w Za-

mbii, nowym prezydentem został Michael Sata. Drugie miejsce 
w wyborach zajął aktualny prezydent Zambii, Rupiah Banda. 
Obecnie głosowanie, było już w czwartym z kolei, w którym 
Sata starał się o urząd prezydenta. W poprzednich trzech wy-
borach na urząd prezydenta Zambii nie udawało mu się zwy-
ciężyć. 

 Afryka Optymistyczne wyniki prac nad szczepionką przeciw ma-
larii  

  Próby kliniczne nad najnowszą szczepionką przeciwko malarii, 
która wstępnie przetestowana została w Burkina Faso zostaną 
rozszerzone na kolejne kraje. Głównym celem przeprowadzo-
nych prób była ocena bezpieczeństwa nowej szczepionki. I już 
na tym etapie okazało się, że szczepionka nie tylko jest bez-
pieczna, ale także skuteczna.  
Do tej pory przetestowana została ponad setka różnych 
szczepionek antymalarycznych, ale tylko dwie z nich (w tym ta 
obecnie testowana), zapewniały znaczący stopień ochrony. 

 Nigeria  Część rezerw walutowych Nigerii będzie denominowana w 
juanie 

  Centralny Bank Nigerii podjął decyzję, że 10 procent z 33 mld 
USD rezerw walutowych będzie przechowywanych w chińskim 
juanie. Decyzja ta, argumentowana jest przede wszystkim 
faktem, że Chiny są obecnie największym handlowych partne-
rem Nigerii. 
 

24-30 
września 

Libia, 
RPA 

Trwa „polowanie” na Muammara Kaddafiego i oblężenie 
Sirty. RPA przejmuje organizację Pucharu Narodów Afryki 
w 2013 

  Siły rebeliantów kontynuują poszukiwania Muammara Kadda-
fiego, który najprawdopodobniej ukrywa się przy granicy z 
Algierią. Kaddafiemu najprawdopodobniej pomagają plemiona 
Tuaregów, a jednym z domniemanych miejsc jego ukrycia są 
okolice miasta Ghadamis. Tymczasem na zachodzie kraju 
cały czas istnieje kilka miejscowości, które pozostają wierne 
Muammarowi Kaddafiemu, z których najważniejsze jest ro-
dzinne miasto pułkownika - Sirta. W walce o Sirtę rebeliantów 
wspiera lotnictwo Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

 WKS Wybrzeże Kości Słoniowej: inauguracja Komisji Dialogu, 
Prawdy i Pojednania 

  Prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej, Alassane Ouattara do-
konał inauguracji Komisji Dialogu, Prawdy i Pojednania (The 
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Commission on Dialogue, Truth and Reconciliation - CDVR). 
Jej zadaniem będzie zbadanie zbrodni popełnionych w okresie 
konfliktu powyborczego, trwającego od grudnia 2010 r. do 
kwietnia 2011 r., w wyniku którego zginęło ponad 3 tys. osób, 
a 500 tys. zmuszonych zostało do przemieszczenia. 

 Afryka  
Zachodnia 

Państwa Afryki Zachodniej chcą rozszerzenia Rady Bez-
pieczeństwa ONZ o miejsce dla Afryki 

  Państwa Afryki Zachodniej wezwały do rozszerzenia Rady 
Bezpieczeństwa o miejsce należne kontynentowi afrykań-
skiemu oraz do pełnego poparcia mediacji jako środka zapo-
biegającego kryzysom, które są wiodącym tematem tegorocz-
nej debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ.  
Nassirou Bako-Arifari, minister spraw zagranicznych Beninu 
zasugerował Zgromadzeniu Ogólnemu, że negocjacje doty-
czące reformy Rady Bezpieczeństwa powinny przybrać okre-
ślone ramy czasowe. Datą docelową przyznania Afryce stałe-
go miejsca w rozszerzonej Radzie Bezpieczeństwa powinien 
być rok 2015. 
 

1-7  Botswana Rząd podpisał nową umowę diamentową z De Beers 
października  W ciągu najbliższych kilkunastu lat Botswana chce zostać 

największym międzynarodowym hubem w przemyśle diamen-
towym. Zawarta kilka dni temu umowa pomiędzy rządem Bot-
swany a diamentowym gigantem De Beers jest pierwszym 
krokiem na tej drodze. Według zapisów umowy, De Beers do 
końca roku 2013 przeniesie z w całości z Londynu do Gaba-
rone działy zajmujące się wyceną i sprzedażą diamentów (w 
tym wykwalifikowanych pracowników, specjalistyczne przyrzą-
dy i know-how). 

 Gabon Prezydent Bongo rozprawia się z nielegalnymi pracowni-
kami w branży naftowej   

  Prezydent Gabonu, Ali Bongo Odimba, zapowiedział rozprawę 
z zagranicznymi pracownikami zatrudnionymi w sektorze naf-
towym, którzy nie posiadają pozwolenia na pracę. Bongo 
oskarżył ich o przyczynianie się do eskalacji problemu bezro-
bocia w kraju i ostrzegł, że „każdy kto chce pracować w Ga-
bonie, musi być w zgodzie z obowiązującymi przepisami pra-
wa”. Gabon jest uzależniony w wydobyciu ropy od firm zagra-
nicznych, takich jak francuski Total czy angielsko-holenderski 
Royal Dutch Shell. 
 

 Somalia 70 ofiar ataku bombowego Al Shabab 
  Eksplozja nastąpiła w budynku ministerstwa edukacji w Moga-

diszu w momencie, gdy studenci ustawiali się w kolejce, żeby 
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sprawdzić wyniki konkursu stypendialnego ufundowanego 
przez rząd Turcji. Do zamachu przyznała się organizacja Al 
Shabab, której przedstawiciel oświadczył, że celem zamachu 
byli urzędnicy Rządu Tymczasowego, żołnierze Unii Afrykań-
skiej oraz „inni informatorzy znajdujący się w budynku”. 
 

8-14 
października 

Egipt Niespokojny tydzień w Egipcie po atakach na Koptyjskich 
Chrześcijan 

  Miniony tydzień w Egipcie był jednym z najbardziej niespokoj-
nych okresów od czasu obalenia prezydenta Hosni Mubaraka. 
W niedzielę (09.10) doszło do starć pomiędzy protestującymi 
Koptami, którzy protestowali przeciwko niedawnemu atakowi 
na jeden z ich kościołów, a egipskimi siłami bezpieczeństwa. 
W wyniku starć protestujących z wojskiem i policją zginęło co 
najmniej 25 osób. Sytuacja była na tle napięta, że władze zde-
cydowały się na wprowadzenie godziny policyjnej. 

 Kenia Kolejne porwanie na granicy kenijsko-somalijskiej 
 Somalia W czwartek (13.10) uzbrojeni mężczyźni porwali w Kenii dwie 

hiszpańskie lekarki, które pracowały w obozie dla uchodźców 
w Dadaab, gdzie schronienie znajduje tysiące uciekinierów z 
ogarniętego głodem Rogu Afryki. Jest to już trzecie tego typu 
porwanie w ciągu ostatnich kilku tygodni. 

 Afryka Za 50 lat w Afryce mieszkać będzie ponad miliard przed-
stawicieli klasy średniej 

  Afrykański Bank Rozwoju prognozuje w swoim raporcie, że w 
ciągu najbliższych 50 lat liczba przedstawicieli afrykańskiej 
klasy średniej potroi się i osiągnie liczbę 1 miliarda osób. Taki 
wynik możliwy będzie do uzyskania, gdy równocześnie speł-
nionych zostanie kilka kluczowych warunków, w tym uzyska-
nia średniorocznego poziomu wzrostu gospodarczego na po-
ziomie 5%. 
Według Afrykańskiego Banku Rozwoju na chwilę obecną w 
Afryce żyje około 355 milionów osób, które zaliczane są do 
klasy średniej (zarabiających od 4 do 20 dolarów dziennie). W 
2060 roku będzie ich 1,1 miliarda, co stanowić będzie około 
43% afrykańskiej populacji. 
 

15-21  Libia Pułkownik Kaddafi zabity podczas oblężenia Syrty 
października  W czwartek 20.10.2011 media poinformowały o śmierci Mu-

ammara Kaddafiego. Pułkownik Kaddafi miał zginąć w Syrcie 
w wyniku ostrzelania konwoju, którym się poruszał. W interne-
cie zamieszczone zostały amatorskie filmy wideo, które poka-
zują Kaddafiego tuż przed śmiercią oraz wleczenie przez tłum 
ciała po ulicach Syrty. Według oficjalnego stanowiska władz 
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tymczasowych, ciało pułkownika, który zmarł w wyniku ran 
odniesionych w głowę i nogi, zostało już przewiezione do Mi-
sraty.    

 Kenia, 
Somalia 

Wkroczenie wojsk kenijskich do Somalii. Al-Shabaab gro-
zi odwetem 

  Po porwaniu dwóch działaczek humanitarnych z obozu Dada-
ab wojska kenijskie wkroczyły 100 kilometrów w głąb Somalii, 
interwencja ta stanowi przełom w dotychczasowej polityce 
Kenii wobec Somalii. Akcję wojsk kenijskich z aprobatą przyjął 
rząd Somalii (który od 20 lat nie jest w stanie kontrolować tery-
torium tego państwa. 

22-28 
października 

Libia Pogrzeb Muammara Kaddafiego i ogłoszenie wyzwolenia 
Libii 

  Na pustyni Libijskiej, w nieznanym miejscu odbył się pogrzeb 
Muammara Kaddafiego. Tymczasem liderzy koalicji NATO, 
która wspierała rebeliantów wyrażają swoje niezadowolenie ze 
sposobu przechowywania ciała (uległo ono rozkładowi), co 
uniemożliwi w ewentualnym śledztwie dojście do tego, jak były 
dyktator zginął. Dzień 23 października został ogłoszony dniem 
wyzwolenia Libii, przez Narodową Radę Tymczasową. Dekla-
racje niepodległości przyjęto w Benghazi, a nie w Trypolisie, 
by podkreślić znaczenie miasta w wyzwoleniu kraju spod re-
żimu Kaddafiego. 

 Libia Syn Kaddafiego, Saif al- Islam chce oddać się w ręce Mię-
dzynarodowego Trybunału Karnego 

  Przedstawiciele Narodowej Rady Tymczasowej potwierdzili 
propozycję, którą złożył Saif al- Islam. Pierwsze doniesienia 
mówiły, iż razem z nim poddać chce się także były szef wy-
wiadu Abdullah al-Senussi, wiadomo jednak, że jemu udało 
się dotrzeć do Nigru dzięki wsparciu lokalnych plemion tuare-
skich. Saif al- Islam najprawdopodobniej ukrywa się na pustyni 
w południowej części Libii, skąd również miał próbować prze-
dostać się przez granicę z Algierią i Nigrem, używając fałszy-
wego paszportu. 

 Tunezja Wygrana Partii Odrodzenia i krajobraz powyborczy 
  W  niedzielnych wyborach w Tunezji zwyciężyło umiarkowane 

islamskie ugrupowanie Hizb an Nahda (Partia Odrodzenia), 
zdobywając ponad 40% głosów. Frekwencja kształtowała się 
na poziomie 90%. Partią Odrodzenia kieruje Raszid Ghannu-
szi, który ostatnie 20 lat spędził na uchodźstwie w Londynie. 
Po objęciu stanowiska przywódcy w partii zadeklarował dzia-
łania zmierzające do poprawy społecznej i ekonomicznej sytu-
acji w kraju oraz wyraził chęć współpracy z ugrupowaniami 
świeckimi. Głównym zadaniem partii zwycięskich będzie w 
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najbliższym czasie opracowanie nowej ustawy zasadniczej i 
przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, a także wybranie 
tymczasowego prezydenta. 
 

29 paźdz. - 
4  listopada 

Sudan Utrzymanie sankcji gospodarczych przez USA  
Niemiłą niespodzianką dla rządu w Chartumie okazała się 
decyzja amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy o prze-
dłużeniu sankcji gospodarczych nałożonych na Sudan jeszcze 
w 1997 roku. Chartum spodziewał się ich zniesienia w zamian 
za umożliwienie pokojowego przebiegu referendum dotyczą-
cego niepodległości Południowego Sudanu (obecnie republiki 
Południowego Sudanu). 

 Libia NRL wybiera nowego premiera 
  Narodowa Rada Libijska wybrała tymczasowego premiera, 

który ma przeprowadzić kraj przez okres porewolucyjnych 
rozliczeń. Jego zwieńczeniem będą pierwsze demokratyczne 
wybory w Libii. Urodzony w Trypolisie, wykształcony w Sta-
nach Zjednoczonych, Abdel-Rahim El Keib, zastąpi Mammo-
uda Jibrila, który reprezentował rząd rewolucyjny walczący z 
Kaddafim. El Keib został wybrany zwykłą większością 54 gło-
sów członków Rady. Od zdobycia w sierpniu Trypolisu Rada 
była krytykowana za niedemokratyczne zmiany w swoich 
strukturach. Dominującą i nieadekwatną w stosunku do składu 
demograficznego kraju siłę stanowią w niej Libijczycy ze 
wschodu. 

 Zimbabwe Wznowienie eksportu diamentów 
  W ramach Kimberley Process, inicjatywy mającej na celu re-

gulowanie międzynarodowego rynku diamentów, we wtorek 
zakończono spór pomiędzy eksporterami diamentów a obroń-
cami praw człowieka w Zimbabwe. W rezultacie zezwolono na 
eksport diamentów z kopalni Marange. 
 

5-11  Uganda USA pomogą w walce z Bożą Armią Oporu 
listopada  Barack Obama zapowiedział, że zamierza udzielić pomocy w 

„schwytaniu i usunięciu”  przebywającego wciąż na wolności 
przywódcy Bożej Armii Oporu (Lord's Resistance Army) – Jo-
sepha Kony'ego oraz czołowych dowódców partyzantki. Li-
czący 100 żołnierzy, amerykański oddział specjalny zostanie 
rozlokowany w rejonie Afryki Centralnej. Fenomen Kony'ego 
polega na tym, że mimo dwóch dekad prób schwytania i wy-
eliminowania go przez wojsko ugandyjskie (również przy 
wsparciu Amerykanów) wciąż pozostaje on nieuchwytny. 

 Nigeria Seria wybuchów bombowych i strzelanina w północno-
wschodnich stanach 
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  Co najmniej 67 osób zginęło, a 100 zostało rannych w wyniku 

serii wybuchów bombowych i strzelaniny, do których doszło w 
Damaturu, stolicy stanu Yobe, w północno-wschodniej Nigerii. 
Według nigeryjskiego dziennika Daily Trust, do zamachów 
przyznało się radykalne ugrupowanie muzułmańskie, Boko 
Haram. 

 RPA Sądny dzień dla Juliusa Malemy 
  Po pięciotygodniowych przesłuchaniach, lider prawicowej 

młodzieżówki rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodo-
wego (ANC), Julius Malema, został uznany winnym tworzenia 
rozłamu w partii. Malema, który był naczelnym orędownikiem 
nacjonalizacji przynajmniej 60% kopalni w jednym z najbar-
dziej bogatych w surowce krajów świata, został ukarany pię-
cioletnim zawieszeniem w prawach członka ANC.   
 

12-18 Sierra  „NIE” małżeństwom homoseksualnym 
listopada Leone Premier Wielkiej Brytanii zagroził zmniejszeniem zakresu po-

mocy udzielanej dla Sierra Leone, jeśli władze kraju nie za-
czną respektować praw mniejszości seksualnych. Przedstawi-
ciele rządu oraz kościoła odpowiedziały, że homoseksualizm 
jest niezgodny z tradycją i kulturą całego narodu oraz wyraziły 
zdecydowany sprzeciw wobec zalegalizowaniu małżeństw 
homoseksulanych. 

 Liberia Ellen Johnson-Sirleaf ponownie wybrana na prezydenta 
  Mimo nawoływań do bojkotu wyborów przez kandydata opo-

zycji, Liberyjczycy wzięli udział w głosowaniu na prezydenta, 
które odbyło się 8 listopada. Z policzonych dotąd głosów 
(86%) wynika, że urzędująca prezydent Ellen Johnson-Sirleaf, 
kandydatka Partii Jedności uzyskała 91% głosów, co daje jej 
bezapelacyjne zwycięstwo. Lider opozycji, Winston Tubman, 
uzyskał 9% głosów. 

 Madagaskar Niewielki krok w stronę demokracji 
  Od zamachu stanu, dokonanym 17 marca w 2009 r., Madaga-

skar jest pogrążony w kryzysie. Sytuacja nie ulega zmianie z 
powodu sprzecznych interesów partii politycznych oraz braku 
woli podjęcia negocjacji. Rozmowy zainicjowane przez RPA 
mają pomóc Andry’emu Rajoelinie – samozwańczemu prezy-
dentowi Madagaskaru, w podjęciu działań zmierzających do 
demokratyzacji kraju. 

19-25 
listopada 

Benin Papież Benedykt XVI z drugą wizytą na kontynencie afry-
kańskim 

  Papież Benedykt XVI przybył do Beninu na trzydniową (18-
20.11) wizytę. Jest to druga, w czasie jego pontyfikatu, podróż 
na kontynent afrykański, który ma obecnie najszybciej rosnącą 
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populację wyznawców religii katolickiej. Na spotkanie z papie-
żem w Beninie ma przybyć ok. 10 tys. pielgrzymów z państw 
sąsiadujących. 

 Libia Ujęto syna Kaddafiego Saif'a al-Islam 
  Ostatni z ukrywających się członków bliskiej rodziny Kaddafie-

go został ujęty w pobliżu miasta Zintan. Saif al- Islam jest po-
szukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny listem goń-
czym. Władze Narodowej Rady Tymczasowej chcą by jego 
proces odbył się w Libii. 

 RPA Zmarł Basil D'Oliveira – sportowiec, który był ikoną walki 
z systemem apartheidu w RPA 

  19 listopada 2011 r. zmarł Basil D'Oliveira – krykiecista, który 
stał się symbolem walki z segregacją rasową. Dzięki wywal-
czeniu przez D'Oliveirę miejsca w reprezentacji Anglii i odwo-
łania przez to sportowego tournee Anglików po RPA, zintensy-
fikowaniu uległa debata na temat sankcji międzynarodowych 
wobec południowoafrykańskiego reżimu. 

 Egipt Nagi protest blogerki Aliaa Elmahdy 
  Dwudziestoletnia blogerka z Egiptu wzbudziła oburzenie pu-

blikacją swych nagich zdjęć w Internecie. Jej protest odbił się 
szerokim echem w konserwatywnym społeczeństwie egipskim 
i wywołał serię gróźb pod jej adresem. Sprawa Elmahdy może 
stać się kluczową kwestią w nadchodzących wyborach parla-
mentarnych w kraju. 
 

26-30  Maroko Wygrana Partii Sprawiedliwości i Rozwoju 
listopada  Islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Justice and Deve-

lopment Party- PJD) ogłasza zdobycie ponad 100 mandatów, 
czwartej części z 395 miejsc w niższej izbie parlamentu. Osta-
teczne wyniki piątkowych wyborów, w których startowało 31 
partii politycznych, zostaną ogłoszone w niedzielę 27 listopada 

 RPA W Durbanie rozpoczyna się Konferencja Klimatyczna ONZ 
  Rozpoczęła się tegoroczna Konferencja Klimatyczna ONZ 

(COP 17) w Durbanie. Do 9 grudnia br. przedstawiciele rzą-
dów i organizacje pozarządowe będą ustalać drogę do przy-
szłego porozumienia, które wobec wygasania pierwszych zo-
bowiązań Protokołu z Kioto w końcu 2012 roku jest coraz bar-
dziej naglącą sprawą. Najważniejszą kwestią tradycyjnie będą 
finanse, szczególnie transfer funduszy na wdrażanie "zielo-
nych" zmian w gospodarkach krajów rozwijających się. 

 Sierra  Wzrost PKB może wynieść nawet 50% w 2012 roku 
 Leone Wszystko wskazuje na to, że Sierra Leone będzie najszybciej 

rozwijającą sie gospodarką świata w 2012. Ze Sierra Leone 
wyeksportowano właśnie pierwsze tony rudy żelaza - surowca, 
który ma pomóc w odbudowie kraju po zakończonej w 2002 



 

  

55 
roku wojnie domowej. Według prognoz ministra finansów, go-
spodarka Sierra Leone będzie rozwijać się w tempie 50%  w 
2012 roku i w 10% w kolejnych dwóch latach. 

   
   
   
 

 


