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Drodzy czytelnicy, 
 
Z radością oddajemy do Waszych rąk czwarty 
numer Raportów Kwartalnych Polskiego Cen-
trum Studiów Afrykanistycznych. Publikacja ta 
ma na celu przybliżanie czytelnikowi wyselek-
cjonowanych wydarzeń i procesów na konty-
nencie afrykańskim w nieco dłużej formie niż 
ma to miejsce w publikowanych przez PCSA co 
tydzień newsletterach. W naszych raportach, 
poza ich stricte informacyjnym charakterem, 
pragniemy prezentować opinie na temat bieżą-
cych wydarzeń na kontynencie i poruszać tre-
ści, które często nie są dostrzegane przez pol-
skie środki masowego przekazu. 
 
Raport otwiera tekst Karoliny Bieniek na temat 
politycznego rozwoju Rwandy. Asumptem do 
napisania artykułu była zbliżająca się 18 roczni-
ca ludobójstwa i ambitny plan prezydenta Ka-
game, by Rwanda w 2020 roku stała się afry-
kańskim centrum technologiczno-teleinforma-
tycznym. W tekście, Autorka kontekstualziauje 
kwestie aktywności Rwandy na arenie między-
narodowej i uzależnienia od pomocy zagranicz-
nej.  
 
Pomoc międzynarodowa stała się swoistym 
najniższym mianownikiem pomiędzy różnymi 
częściami raportu. Zagadnienie to jest punktem 
wyjścia w tekście Anny Cicheckiej, w którym 
Autorka poruszyła m.in. problem konsekwencji 
klęski głodu dla rozwoju sytuacji w Somalii. An-
na Cichecka, podjęła się ambitnego zadania 
omówienia sytuacji w Regionie Rogu Afryki, w 
momencie gdy oficjalnie ogłoszono tam koniec 
głodu, zaś Somalia zniknęła z czołówek serwi-
sów informacyjnych. Oprócz prezentacji analizy 
(nie)skuteczności inicjatyw międzynarodowych 
w tym regionie, autorka zwróciła uwagę na po-
głębianie się autonomii Somalilandu, zaognia-
nie się sytuacji na pograniczu kenijsko-
somalisjskim i perspektywę rozwoju tzw. Kory-
tarza Portu Lamu.  
 
Kolejny artykuł, autorstwa Marty Nowakowskiej, 
prezentuje postać Juliuisa Malemy – kontro-
wersyjnego lidera młodzieżówki Afrykańskiego 
Kongresu Narodowego, który został zawieszo-
ny w prawach członkowski ANC, za „przyczy-
nianie się do rozłamu w partii”. Na szczególną 
uwagę zasługuje zebranie w tekście wielu in-
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dywidualnych opinii mieszkańców RPA oraz 
konstatacja, iż Julius Malema jest głosem sfru-
strowanej części społeczeństwa południowo-
afrykańskiego, które pomimo oficjalnego za-
kończenia apartheidu nie odczuło poprawy by-
tu.   
 
Czwarty tekst autorstwa Dominika Kopińskiego 
prezentuje tzw. zjawisko „nacjonalizmu surow-
cowego” w Afryce Subsaharyjskiej na przykła-
dzie Zambii. Zaobserwowany w ostatnich latach 
nacjonalizm surowcowy przejawia się w zwięk-
szonej aktywności rządów państw afrykańskich 
ukierunkowanej na przejmowanie kopalń i 
zmianę legislacji podatkowych w taki sposób by 
dochody państwa z tytułu wykowywanych na 
jego terytorium kopalin rosły. Przypadek Zambii 
jest interesującym studium przypadku, gdyż 
pod koniec 2011 roku doszło tam do zmiany na 
szczytach władzy, a nowy prezydent Michael 
Sata w kampanii wyborczej postulował za-
ostrzenie kursu wobec zagranicznych inwesto-
rów.  
 
Piątą część raportu stanowi kolejna część to-
czącej się w ramach PCSA polemiki pomiędzy 
Karolem Szulcem a Konradem Czernichowskim 
na temat skuteczności polityki rozdawania pre-
zerwatyw w walce z rozprzestrzenianiem się 
wirusa HIV w Afryce. Poprzednia część debaty 
zamieszczona została w trzecim numerze Ra-
portów Kwartalnych PCSA.   
 
Część piąta stanowi nowy element Raportów, 
gdyż jeszcze nigdy nie publikowaliśmy recenzji. 
Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, 
jest przede wszystkim środowiskiem opinio-
twórczym, dlatego uznaliśmy, iż zasadne jest 
publikowanie recenzji wybranych publikacji po-
świeconych sytuacji na kontynencie. Serię re-
cenzji PCSA otwiera omówienie jednej z naj-
głośniejszych książek dotyczących pomocy 
rozwojowej ostatnich lat - Dead Aid. Why aid is 
not working and how there is another way for 
Africa autorstwa  Dambisa Moyo. Recenzję 
przygotował Dominik Kopiński.  
 
Ostatnią część raportu stanowi kalendarium 
najważniejszych wydarzeń z okresu  styczeń-
marzec 2012, opracowane przez Wojciecha 
Tycholiza. 

 
Życzę udanej lektury! 

 

dr Andrzej Polus 

Prezes Polskiego Centrum  

Studiów Afrykanistycznych 
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„Według Oscara Kimanuka w Ruan-
dzie panuje pełne społeczne poparcie 
dla obranej przez rząd polityki rozwo-
ju, gdzie to jedno z najbiedniejszych 
państw świata ma stać się „Doliną 
Krzemową Wschodniej i Centralnej 
Afryki”. 
 

Ruanda – 'Singapur Afryki' przed 
osiemnastą rocznicą wybuchu ludo-
bójstwa 

mgr Karolina Bieniek  

 

d lat międzynarodowa opinia publiczna 
nie skupia swojej uwagi na zmianach 
zachodzących we współczesnej Ruan-

dzie. Nazwa tego niewielkiego kraju przywoły-
wana zazwyczaj jest w kolejne rocznice ludo-
bójstwa, które wydarzyło się wiosną 1994 roku. 
Zatem co roku w kwietniu rozmawiamy o tym, 
że stanowcze „nigdy więcej!” wypowiedziane po 
Holokauście, funkcjonuje jako postulat i nie 
wypracowano mechanizmów mających na celu 
powstrzymanie zbrodni przeciwko ludzkości.  
 
Osiemnasta rocznica wybuchu ludobójstwa w 
Ruandzie będzie miała miejsce 6 kwietnia br. 
Niech to wydarzenie będzie przyczyną do ana-
lizy Ruandy dzisiaj, kraju często nazywanego 
„Singapurem Afryki”. Po 1994 roku Ruanda nie 
znalazła się w politycznej próżni. Od zakończe-
nia okresu przejściowego (rok 2000) jest naj-
bardziej wspieranym krajem w zakresie pomocy 
międzynarodowej w regionie Wielkich Jezior 
Afrykańskich. Pomimo podejmowanych prób 1, 
do 2012 roku 50 procent ruandyjskiego budżetu 
stanowiła bezpośrednia pomoc zagraniczna 
państw donatorów 2 . Ruanda jest zatem pań-
stwem w pełni uzależnionym od pomocy mię-
dzynarodowej3, niezwykle aktywnym na arenie 

                                                 
1 IRIN service of the UN Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs, RWANDA: Bridging the 
digital divide to reduce the dependence on aid, 
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=7512
2 (05.11.2011). 

2 Zorbas Eugenia, 2011, Aid Dependence  and Poli-
cy Independence. Explaining the Rwandan Para-
dox, w: Straus Scott, Waldorf Lars (red.), Remak-
ing Rwanda. State Building and Human Rights af-
ter Mass Violence, The University of Wisconsin 
Press, s. 103. 

3 Kimanuka Oscar, 2009, Sub-saharan Africa's De-
velopment Challenges. A Case Study of Rwanda's 
Post-Genocide Experience, Nowy Jork: Palgrace 
Macmillan, s. 41. 
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5 
międzynarodowej i wciąż znajdującym się w 
„politycznej szarej strefie”4, czyli między syste-
mem autorytarnym a młodą demokracją. Jed-
nak co charakterystyczne dla tego małego, za-
mkniętego terytorialnie państwa, nieposiadają-
cego strategicznych złóż mineralnych, ani 
przemysłu, cieszy się ono niezmiennym zaufa-
niem donatorów i istotną niezależnością. Po-
mimo jej aktywnej roli, szczególnie na arenie 
regionalnej, która często określana była mia-
nem agresora, nieczęsto kraj ten spotykał się z 
potępieniem darczyńców. Stało się tak jedynie 
dwukrotnie: w 2004 roku, kiedy władze w Kigali 
rozpatrywały możliwość kolejnej interwencji 
zbrojnej na terenie Demokratycznej Republiki 
Konga, oraz w 2008 roku podczas rebelii 
wznieconej na terenie wschodniego Konga 
przez współpracującego z Kigali Laurenta Kabi-
lę. Eugenia Zorbas uważa, iż wśród czterech 
czynników wyjaśniających tą sytuację wymienić 
należy: 1) mandat ludobójstwa i wyjątkowość 
sytuacji z 1994 roku, 2) przyjazny wobec dona-
torów język i sprawne pozycjonowanie marki, 
jaką dzięki efektywnemu zarządzaniu stała się 
„Ruanda” z marketingowego punktu widzenia, 
3) zachodnie w naturze pragnienie stworzenia 
afrykańskiej historii sukcesu, 4) poparcie dla 
Ruandyjskiego Frontu Patriotycznego w struktu-
rach władz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno-
czonych.  
 
Ruanda ma szansę zostać jednym z niewielu 
przykładów sukcesu na kontynencie.  Wraz z 
zaakceptowaniem przez władze w Kigali planu 
modernizacji kraju, Ruanda zaczyna szybko się 
rozwijać, w latach 2004 - 2008 odnotowano 
wzrost gospodarczy na poziomie 5 procent. 
Intensyfikacji  podlegajątakże relacje z nowymi 
partnerami, a rząd kładzie coraz większy nacisk 
na integrację ponad-regionalną. . Z tego wzgle-
du w 2004 roku Ruanda wstąpiła w szeregi 
Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Połu-
dniowej (ang. Common Market for Eastern and 
Southern Africa – COMESA), w 2007 roku zo-
stała ostatecznie przyjęta do Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej (ang. East African 
Community - EAC) i 2010 do Wspólnoty Na-

                                                 
4 Gready Paul, 2011, Beyond „You'are with Us or 

Against us”. Civil Society and Policymaking in 
Post-Genocide Rwanda, w: Straus Scott, Waldorf 
Lars (red.), Remaking Rwanda. State Building and 
Human Rights after Mass Violence, The University 
of Wisconsin Press, s. 87.    

rodów (ang. Commonwealth). Procesu pojed-
nania i pokonfliktowej rekonstrukcji uczą się od 
Ruandyjczyków także Somalijczycy5 i inni, któ-
rych kraje zostały dotknięte wojną. Decyzją 
prezydenta, Ruanda wysyła swoje wojska na 
misję pokojową do sudańskiej prowincji Darfur, 
gdzie na podstawie decyzji Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ nr 1769 zostaje utworzona wspólna 
misja pokojowa ONZ i Unii Afrykańskiej w Dar-
furze (ang. African Union/United Nations Hybrid 
operation in Darfur - UNAMID), w której ważną 
grupę stanowią żołnierze ruandyjscy - 3500 
osób6, a jednym z głównodowodzących misją 
zostaje Ruandyjczyk generał broni Patrick Ny-
amvumba7. 
 
W mowie budżetowej z października 2007 roku 
Minister Finansów Ruandy, James Musoni, po-
informował, że przy zachowaniu inflacji na po-
ziomie 11% rocznie budżet na rok 2008 będzie 
15% większy w stosunku do roku 2003 i będzie 
wynosił 607,5 mld franków ruandyjskich, co 
oznaczać będzie wzrost o 80 mld franków w 
stosunku do roku 20078. Większość nadwyżki 
zostanie skonsumowana w dziedzinach takich 
jak: transport i komunikacja, polityka energe-
tyczna, rolnictwo, ochrona zdrowia i edukacja. 
Za przyczynę takiej alokacji środków uznano 
ruandyjską Wizję 2020, która stanowi, że „w 
sercu ruandyjskiego rozwoju leży najważniejszy 
jego atut: ludzie. Zatem wsparty zostanie roz-
wój zasobów ludzkich, aby Ruanda mogła stać 
się gospodarką opartą na wiedzy” 9 . Ze zdań 
tych wywnioskować można, że wśród elit poli-
tycznych Ruandy istnieje świadomość, iż bez 

                                                 
5IRIN service of the UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, RWANDA-SOMALIA: Presi-
dent seeks Kigali’s help to foster reconciliation, 
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=65350 
(05.11.2011). 
6Council on Foreign Relations, 2010, Remarks by 
Ambassador Susan Rice Regarding Rwanda, 
http://www.cfr.org/rwanda/remarks-ambassador-
susan-rice-regarding-rwanda-2010/p22366 
(06.11.2011).  
7Zob. African Union/United Nations Hybrid operation 
in Darfur, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unami
d/leadership.shtml (05.11.2011).  
8Kimanuka Oscar, op.cit., s. 14. 
9Ministerstwo Finansów i Planowania Gospodarcze-
go, Ruanda, Rwanda Vision 2020:  
http://www.minecofin.gov.rw/ministry/key/vision2020  
(24.11.2011). 



 

 

 

6 
silnie rozwiniętego przemysłu, w kontekście 
braku dostępu do złóż naturalnych, najważniej-
szym czynnikiem rozwoju kraju mogą stać się 
jego obywatele.  
 
Poprzez Wizję 2020 rząd Ruandy ustanowił 
ramowy plan, którego celem jest transformacja 
kraju z rolniczej monokultury ku społeczeństwu 
informatycznemu, opartemu na wiedzy i nieza-
leżnej gospodarce w okresie pomiędzy 2000 a 
2020 rokiem10. Wizja opiera się na założeniu, 
że technologie teleinformatyczne (ang. Informa-
tion and Communication Technology – ICT) 
mogą odgrywać rolę akceleratora gospo-
darczego i społecznego rozwoju kraju. Dlatego 
jednym z najważniejszych celów Wizji 2020 jest 
przekształcenie kraju w jedno z głównych cen-
trów ICT w regionie11. Rząd Ruandy zatem po-
stanowił skorzystać z fenomenu rewolucji inter-
netowej, by zmodernizować kraj. Już w 2006 
roku raport Konferencji Narodów Zjednoczo-
nych na temat Handlu i Rozwoju umiejscowił 
Ruandę na jednym z czołowych miejsc w za-
kresie informatyzacji w regionie Afryki Wschod-
niej, porównując ją do Kenii, dotychczasowego 
lidera w regionie12.    
 
Według Oscara Kimanuka w Ruandzie panuje 
pełne społeczne poparcie dla obranej przez 
rząd polityki rozwoju, według której to jedno z 
najbiedniejszych państw świata ma stać się 
„Doliną Krzemową Wschodniej i Centralnej 
Afryki”. Zaangażowanie kraju w Naukę, Tech-
nologię i Innowacje (ang. Science, Technology 
and Innovation – STI) zostało zauważone także 
przez Bank Światowy w raporcie za 2008 rok13, 
gdzie wymienia się prezydenta Kagame, jako 
pierwszego, który zwrócił uwagę na znaczenie 
nauki i technologii w ruandyjskim rozwoju go-
spodarczym i społecznym. W styczniu 2007 
roku, podczas ósmego szczytu państw Unii 
Afrykańskiej, Kagame wyjaśniał, iż jego zda-
niem rozwój nauki i technologii jest synonimem 
transformacji gospodarczej, która winna mieć 

                                                 
10Więcej o specyfice ruandyjskiego rozwoju pisze 
m.in. Isobel Coleman, Rwanda: Road to Recovery, 
Council of Foreign Relations, 7.04.2010, 
http://www.cfr.org/rwanda/rwanda-road-
recovery/p21853 (25.11.2011). 
11Kimanuka Oscar, op.cit., s. 40. 
12Ibidem, s. 88. 
13World Bank, 2008, Building Science, Technology 
and Innovation Capacity in Rwanda, s.IX.  

charakter „(...) holistyczny, tzn. mieć miejsce na 
wszystkich poziomach edukacji, handlu, bizne-
su, przyśpieszając rozwój dobrobytu i zatrud-
nienia, umożliwiając rządowi dostarczanie lep-
szych usług, dostarczając także społeczeństwu 
narzędzi ku ogólnemu wzrostowi14”.    
 
Wizja Ruandy jako „Singapuru Afryki” przyświe-
ca rządzącym elitom i dziś. Podczas coroczne-
go, dziewiątego spotkania Spotkaniu Liderów w 
Akademii Wojskowej w Gako, Bugesera 
(Wschodnia Prowincja) między 3 a 7 marca 
2012 r., podjęto próbę rewizji zobowiązań przy-
jętych we wspomnianej powyżej ruandyjskiej 
Wizji 2020. Jak podaje strona internetowa Pre-
zydenta Paula Kagame: 60% z 47 wskaźników 
wymienionych w Wizji 2020 zostało osiągnię-
tych lub stanie się to niebawem, 17% jest moż-
liwych do osiągnięcia a 23% z nich wymaga 
większego zaangażowania państwa i jego lide-
rów15. Jednym ze wskaźników, który zmieniono 
w toku rozmów jest planowane PKB per capita. 
Do tej pory ruandyjski rząd stawiał sobie za cel 
PKB per capita w wysokości 900 USD, nato-
miast podczas omawianego spotkanie, wskaź-
nik ten podniesiono do 1240 USD. Ruandyjski 
Minister Gospodarki zapowiedział, iż takie plany 
wymagają wzrostu gospodarczego na poziomie 
11,5% . 
 
Podczas spotkania prezydent Kagame zapo-
wiedział walkę z uzależnieniem od pomocy 
udzielanej przez inne państwa16. Jak stwierdził, 
uzależnienie to jest błędem popełnianym przez 
zbyt wiele państw afrykańskich. 
 
Ruanda w 2012 to kraj nowoczesny, niezwykle 
aktywny na forum międzynarodowym,  choć 
jednocześnie wskaźnik HDI w jego przypadku 

                                                 
14Kimanuka Oscar, op.cit., 88.  
15Oficjalna strona internetowa Prezydenta Ruandy, 
Paula Kagame, 
http://www.paulkagame.com/2010/index.php?option
=com_content&view=article&id=600%3Aleaders-
discuss-new-vision-2020-
targets&catid=36%3Anews&Itemid=71&lang=en  
(12.03.2012) 
16News of Rwanda, Rwandan Politics Should Be Of 
Self-Sustenance, Says President Kagame, 
06.03.2012, 
http://newsofrwanda.com/abanyapolitiki/3922/paul-
kagame-rwandan-politics-self-sustenance-president-
kagame/  (13.03.2012). 

http://www.paulkagame.com/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aleaders-discuss-new-vision-2020-targets&catid=36%3Anews&Itemid=71〈=en
http://www.paulkagame.com/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aleaders-discuss-new-vision-2020-targets&catid=36%3Anews&Itemid=71〈=en
http://www.paulkagame.com/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aleaders-discuss-new-vision-2020-targets&catid=36%3Anews&Itemid=71〈=en
http://www.paulkagame.com/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aleaders-discuss-new-vision-2020-targets&catid=36%3Anews&Itemid=71〈=en
http://newsofrwanda.com/abanyapolitiki/3922/paul-kagame-rwandan-politics-self-sustenance-president-kagame/
http://newsofrwanda.com/abanyapolitiki/3922/paul-kagame-rwandan-politics-self-sustenance-president-kagame/
http://newsofrwanda.com/abanyapolitiki/3922/paul-kagame-rwandan-politics-self-sustenance-president-kagame/
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pozostaje poniżej regionalnej średniej17. Jednak 
pomimo to, jak także pomimo wielu turbulencji 
historycznych, jest to jeden z najszybciej rozwi-
jających się krajów w całym regionie. Kontro-
wersyjne pozostają wciąż działania władzy (w 
2010 roku Paul Kagame został wybrany na ko-
lejną kadencję) w kwestii ochrony praw czło-
wieka, wolności prasy i polityki zagranicznej.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17International Human Development Indicators, 
Rwanda, 
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RWA.ht
ml  (13.03.2012). 
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„Na początku lutego 2012 r., ONZ 
ogłosiła koniec klęski głodu w Soma-
lii, zastrzegając jednocześnie, iż w re-
gionie wciąż utrzymuje się stan klęski 
humanitarnej. Fakt, iż Somalijczycy 
nie muszą już przemierzać setek kilo-
metrów w poszukiwaniu jedzenia, nie 
oznacza bynajmniej, że ich życie stało 
się dostatnie i spokojne”.  
 

Róg Afryki: kondycja regionu po 
wielkiej suszy 

mgr Anna Cichecka  

 

usza w Rogu Afryki w 2011 r. była jedną z 
najdotkliwszych w ciągu ostatnich 60-ciu 
lat w regionie Afryki Wschodniej. Dane 

publikowane przez ONZ wskazują, iż z powodu 
poszukiwania dostępu do pożywienia, ok. 1,5 
miliona Somalijczyków zostało zmuszonych do 
opuszczenia swoich domostw i przesiedlenia 
się. Fala migracyjna dotarła do północnych re-
gionów Kenii oraz południowego terytorium 
Etiopii.  
 
Na początku lutego 2012 r., ONZ ogłosiła ko-
niec klęski głodu w Somalii, zastrzegając jed-
nocześnie, iż w regionie wciąż utrzymuje się 
stan klęski humanitarnej. Fakt, iż Somalijczycy 
nie muszą już przemierzać setek kilometrów w 
poszukiwaniu jedzenia, nie oznacza bynajmniej, 
że ich życie stało się dostatnie i spokojne18. W 
minionych miesiącach ONZ wielokrotnie pod-
kreślała, że w Somalii wciąż istnieje ogromny 
problem niedożywienia, który najbardziej dotyka 
dzieci. Istotnym głosem w debacie na temat 
obecnej sytuacji w Somalii była wypowiedź Jo-
se Graziano – dyrektora generalnego ONZ ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa, który zaznaczył, że 
kryzys w Somalii wciąż trwa i nie zostanie roz-
wiązany jeśli podejmowane akcje pomocowe, 
nie zostaną przekształcone w długofalowe i 
skoordynowane działania19.  
 
Wśród regionów, które w najdotkliwszy sposób 
odczuły konsekwencje suszy i głodu znajdują 
się centralna i południowa Somalia. Mieszkańcy 
tamtejszych terenów muszą mierzyć się nie 
tylko z biedą, niedostatkiem żywności i brakiem 
schronienia, ale również z zagrożeniem wystą-
pienia ataków organizacji terrorystycznej Al-
Shabaab, która działa głównie w wyżej wymie-

                                                 
18 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16866913 
(12.03.2012). 
19 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40
932&Cr=somalia&Cr1 (12.03.2012). 
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nionych częściach kraju20. Mimo, że skutki su-
szy z 2011 r., z miesiąca na miesiąc wydają się 
być coraz słabiej odczuwalne, dyskusja na te-
mat minionej klęski żywiołowej w Somalii nie 
staje się mniej intensywna.  
 
Styczniowy raport przedstawiony przez Depar-
tament dla Międzynarodowego Rozwoju (DfID) 
obfituje w krytykę akcji pomocowych oraz dzia-
łań humanitarnych przeprowadzonych w Rogu 
Afryki w 2011 r. W dokumencie stwierdzono m. 
in., że klęski głodu na tak ogromną skalę moż-
na było uniknąć, podejmując wcześniejszą in-
terwencję. Według DfID, bodźcem alarmującym 
do podjęcia działań powinny być wskaźniki do-
tyczące spadku produkcji żywności oraz przy-
spieszone tempo wzrostu cen artykułów spo-
żywczych21. Wystarczająco szybka reakcja po-
zwoliłaby uniknąć śmierci tysięcy osób, znisz-
czenia lokalnego rynku oraz fali migracji miesz-
kańców Somalii. 
 
W chwili obecnej, niezwykle istotna dla Somalii 
jest dalsza skoordynowana pomoc międzyna-
rodowa oraz zintensyfikowanie działań na rzecz 
poprawy warunków życia mieszkańców kraju. 
Należy pamiętać, że Somalijczycy stracili cały 
swój dobytek i większość z nich zamieszkuje 
obozy dla uchodźców, w których perspektywy 
na zmianę życia nie są obiecujące.  
 
Sytuację tę dodatkowo skomplikowała decyzja 
podjęta przez niektóre organizacje pozarządo-
we (NGOs), które postanowiły wycofać się z 
kraju. Pracownicy NGOs argumentowali swoje 
stanowisko obawą o wzrastające zagrożenie 
atakami ze strony Al- Shabaab. Niepokoje po-
jawiły się już w październiku 2011 r., po upro-
wadzeniu dwóch wolontariuszy, a w ostatnich 
miesiącach jedynie przybrały na sile. W 
oświadczeniu z lutego 2012 r., wydanym przez 
Biuro Koordynowania Spraw Humanitarnych w 
Somalii (OCHA),  zaznaczono, że działanie i 
praca wolontariuszy NGOs nie może odbywać 
się w warunkach zagrożenia życia. Z jednej 
strony, nie sposób nie zgodzić się ze zdaniem 
organizacji pozarządowych, z drugiej jednak, 
należy zdawać sobie sprawę, co powyższa de-
cyzja oznacza dla Somalijczyków. W większo-
                                                 
20 http://allafrica.com/stories/201203090299.html 
(12.03.2012). 
21 http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/18/east-
africa-drought-disaster-report (12.03.2012). 

ści przypadków, mieszkańcy obozów borykają 
się z niedostatkiem żywności, brakiem dostępu 
do opieki medycznej i niemal 100% bezrobo-
ciem. Jednym z przykładów jest obóz Buulo 
Kontrol Camp w Południowym Gilkayo, gdzie 
przebywa około 6.500 Somalijczyków. W wyni-
ku suszy stracili oni swoje domostwa, bydło i 
byli zmuszeni wędrować w poszukiwaniu żyw-
ności. Po odejściu wolontariuszy z obozowiska, 
w którym obecnie mieszkają, ich sytuacja uległa 
znacznemu pogorszeniu22. 
 
W analizowaniu obecnej sytuacji w Somalii, w 
kontekście minionej klęski żywiołowej,  zwraca 
się również szczególną uwagę na prognozy 
pogodowe na nadchodzące miesiące. Ignoro-
wanie sygnałów ostrzegawczych w 2011 r. do-
prowadziło do licznych tragedii, które najbar-
dziej dotknęły najbiedniejszych mieszkańców 
kraju. World Meteorological Organization 
(WMO) oraz Famine Early Warning System 
(FEWS NET) zakomunikowały pod koniec lute-
go, że nadchodząca pora deszczowa w Rogu 
Afryki, nie będzie należała do obfitych oraz, że 
konieczne jest podjęcie działań, które zapobie-
gną kolejnej klęsce żywiołowej w regionie 23 . 
Informacje podane przez WMO oraz FEWS 
NET bynajmniej nie mają na celu wzbudzania 
sensacji, ale raczej zasygnalizowanie, że pro-
blemy Somalii nie należą do przejściowych, a 
szukanie rozwiązań powinno odbywać się w 
długofalowej perspektywie 24. Ponadto, ostrze-
żenia wysyłane przez WMO i FEWS NET do-
wodzą ponownie, iż skupienie uwagi na bieżą-
cych wskaźnikach może pozwolić na uniknięcie 
błędów popełnionych w przeszłości. 
 
Konferencja w Londynie na temat Somalii 
 
Somalia jest uznawana za „państwo upadłe” od 
wielu lat. Marionetkowy rząd sprawujący władzę 
jedynie w niewielkiej części Mogadiszu wielo-
krotnie był oskarżany o korupcję, dbanie o wła-
sne interesy oraz brak podejmowania działań 
na rzecz stabilizacji w regionie. Niejednokrotnie 

                                                 
22 
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94864 
(12.03.2012). 
23 
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/RCOF
_en.html (12.03.2012). 
24 http://irinnews.org/Report/94842/HORN-Poor-
rains-again-this-seasonb (12.03.2012). 
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też społeczność międzynarodowa próbowała 
pomóc mieszkańcom Somalii w odzyskaniu 
pokoju, zaprowadzeniu ładu na terenie kraju 
oraz zapewnieniu stabilnego życia Somalijczy-
kom. Działania te, nie zawsze jednak przynosiły 
zamierzone rezultaty i często stawały się obiek-
tem ostrej krytyki.  
 
Jednym z najważniejszych wydarzeń minionych 
miesięcy jest więc ponowne zwrócenie uwagi 
społeczności międzynarodowej na konieczność 
weryfikacji polityki pomocowej wobec Somalii 
oraz redefinicji jej celów, czego wyrazem stała 
się konferencja w Londynie z dn. 23 lutego2012 
r. Wśród omawianych na spotkaniu tematów 
znalazły się m. in. bezpieczeństwo, rozwój pro-
cesów politycznych, stabilizacja regionu, pro-
blem terroryzmu i piractwa, pomoc humanitarna 
oraz akcje międzynarodowe na rzecz Somalii. 
W rezultacie, przyjęto szereg zobowiązań i 
ustalono ścisłe warunki udzielania dalszej po-
mocy. Jednym z najistotniejszych postanowień 
jest zaakceptowanie rezolucji Rady Bezpie-
czeństwa o wzmocnieniu misji Unii Afrykańskiej 
(AMISOM) na terenie Somalii, poprzez zwięk-
szenie nakładów finansowych na jej rzecz oraz 
poprzez rozszerzenie jej mandatu. Wyzwaniem 
natomiast będzie w nadchodzących miesią-
cach, utworzenie parlamentu, który docelowo 
ma zastąpić rząd przejściowy i stać się orga-
nem reprezentującym wszystkie regiony kraju25. 
 
Konferencja w Londynie z dn. 23 lutego2012 r. 
jest oceniana jako pozytywny trend w przeła-
mywaniu impasu w Somalii. Uznano, że weryfi-
kacja i aktualizacja podejścia wobec bieżących 
problemów tego kraju jest podstawowym kro-
kiem początkującym zmiany. Nie mniej jednak, 
zarówno wśród dyplomatów, którzy brali udział 
w spotkaniu jak i wśród samych Somalijczyków, 
nie brakuje sceptycznych głosów, co do możli-
wości wprowadzenia postanowień w życie26. 
 
Somaliland pogłębia autonomię 
 
Kolejnym istotnym wydarzeniem na arenie poli-
tycznej Somalii w minionym kwartale było po-
wołanie instytucji banku centralnego przez So-
maliland – semi-autonomiczne terytorium Afry-
                                                 
25 http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-
news/?view=News&id=733445382 (12.03.2012). 
26 http://thinkafricapress.com/somalia/london-
conference-limited-success (12.03.2012). 

ki, które formalnie jest częścią Somalii. Przed-
stawiciele Somalilandu twierdzą, że stworzenie 
sektora bankowego wpłynie na poprawę atrak-
cyjności regionu i przyciągnie inwestorów, co 
przełoży się na polepszenie kondycji gospodar-
czej oraz warunki życia mieszkańców. Istotnym 
jest fakt, że wśród zainteresowanych prowa-
dzeniem interesów w regionie Somalilandu 
znajdują się nie tylko firmy prywatne, ale rów-
nież Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wo-
bec powyższego, warto jest zadać pytanie o 
dalsze losy Somalilandu, który od ogłoszenia 
secesji w 1991 r. nieustannie deklaruje auto-
nomię i przejawia wolę całkowitego odłączenia 
się od Somalii. Region wydaje się być atrakcyj-
ny dla inwestycji zagranicznych z uwagi na sto-
sunkowo stabilną i bezpieczną sytuację, 
zwłaszcza, w porównaniu do pozostałych tere-
nów Somalii27. 
 
Kenia – działania na północy kraju 
 
Uprowadzenie dwóch pracownic organizacji 
Lekarze Bez Granic, w październiku 2011 r. 
było oficjalnym powodem rozpoczęcia kenijskiej 
operacji militarnej na terytoriach Somalii,  znaj-
dujących się pod władzą Al-Shabaab. Ataki 
islamskich bojówkarzy w znaczący sposób 
wpływają na destabilizację północnych regio-
nów Kenii. Północ kraju ma ogromne znaczenie 
dla rozwoju turystyki, a także dla przyciągnięcia 
inwestorów. Ataki somalijskich bojowników Al- 
Shabaab są więc istotnym problemem, który w 
dużym stopniu uniemożliwia Kenii stabilizację 
regionu. 
 
W styczniu 2012 r. Wielka Brytania ostrzegła 
rząd kenijski o możliwości nasilenia się zagro-
żenia atakami terrorystycznymi oraz wezwała 
do intensyfikacji działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa. Komunikat ten spotkał się z na-
tychmiastowym odzewem ze strony Kenii. 
Rzecznik rządu kenijskiego – Alfred Mutua, 
zapewnił, że władze oraz służby policyjne są 
czujne i ostrożne oraz, że nie istnieją żadne 
realne przesłanki do obaw. Bezzwłoczna reak-
cja kenijskiego rządu jest całkowicie zrozumia-
ła, z uwagi na fakt, że oświadczenie Wielkiej 
Brytanii mogło wpłynąć na zmniejszenie ruchu 
oraz zastój w sektorze turystycznym, którego 
szczyt przypada właśnie na okres od stycznia 
                                                 
27 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7935139.stm 
(12.03.2012). 

http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=733445382
http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=733445382
http://thinkafricapress.com/somalia/london-conference-limited-success
http://thinkafricapress.com/somalia/london-conference-limited-success
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7935139.stm


 

 

 

11 
do marca 28 . Podobna sytuacja miała miejsce 
bezpośrednio po uprowadzeniu dwóch Hiszpa-
nek w październiku 2011 roku i przełożyła się 
na spadek zysków z turystyki, co dotkliwie od-
czuła cała kenijska gospodarka. 
 
Projekt Lapsset – kontrowersyjna perspek-
tywa rozwoju 
 
Jednym z najistotniejszych wydarzeń w Kenii w 
minionych miesiącach, było ogłoszenie przez 
rząd rozpoczęcia prac nad Projektem Lapsset 
(Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport 
Corridor), znanym również pod nazwą Korytarz 
Portu Lamu. Koszt przedsięwzięcia jest szaco-
wany na kwotę 23 mld USD, a prace mają po-
trwać do 2030 r. W ramach realizacji projektu 
ma powstać port morski w Lamu w Kenii, a po-
nadto trzy lotniska, rafineria ropy naftowej, ru-
rociąg biegnący z pól naftowych w Sudanie 
Południowym, autostrada oraz linia kolejowa 
łącząca Lamu z Jubą i Addis Abebą. Prezyden-
ci Kenii - Mwai Kibaki, Sudanu Południowego - 
Salva Kiir oraz Etiopii - Meles Zenawi zgodnie 
twierdzą, że projekt posiada rangę wydarzenia 
historycznego, które da początek nowym inwe-
stycjom, zapewni dostęp do rynków międzyna-
rodowych, a dzięki temu, wpłynie na przyspie-
szenie rozwoju gospodarczego każdego z tych 
krajów29.  
 
Dla Sudanu Południowego realizacja projektu 
oznacza uniezależnienie się od Sudanu. Obec-
nie, sieć rurociągów i infrastruktura przesyłowa 
Sudanu Południowego znajduje się właśnie w 
Sudanie. Sytuację tę dodatkowo komplikuje 
fakt, że od lipca 2011 r. pomiędzy tymi krajami 
trwa spór o zyski z produkcji i przesyłu ropy. 
Jeśli chodzi o Kenię, należy wskazać, że budo-
wa Korytarza Portu Lamu wiąże się z rozwojem 
całej sieci infrastruktury. Budowa lotnisk w pół-
nocnej części Kenii, a także ośrodków wypo-
czynkowych w Lamu, oznacza rozwój turystyki, 
a w długofalowej perspektywie wzrost gospo-
darczy na terenie tych prowincji. Zdaniem rzą-
du, realizacja założeń projektu przyniesie od-
czuwalne korzyści dla kraju i dla mieszkańców 
wymienionych regionów. Odmienne zdanie pre-

                                                 
28 
http://edition.cnn.com/2012/01/07/world/africa/kenya
-terror-warning/index.html (12.03.2012). 
29 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17231889 
(13.03.2012). 

zentują jednak sami Kenijczycy, którzy obawia-
ją się o skażenie i dewastację środowiska30. Z 
kolei Etiopia, może zyskać alternatywny dla 
Dżibuti dostęp do morza. W regionie Ogadenu 
trwają poszukiwania złóż ropy naftowej, więc w 
przypadku ich odnalezienia, Etiopia będzie po-
siadała sieć transportową dla ropy, a także do-
stęp do rynków międzynarodowych. Perspek-
tywa ta jest więc bez wątpienia atrakcyjna dla 
kraju. 
 
Należy równocześnie pamiętać, iż od momentu 
ogłoszenia decyzji o rozpoczęciu prac nad pro-
jektem, pomysł ten budzi kontrowersje. Pomimo 
uzasadnionych korzyści gospodarczych, inicja-
tywa spotyka się z silną krytyką. Po pierwsze, 
istotny głos w debacie zabierają mieszkańcy 
regionu, którzy obawiają się wprowadzenia zbyt 
radykalnych zmian w otaczającym ich środowi-
sku. Po drugie, niepokojące są zastrzeżenia 
wobec kosztów realizacji przedsięwzięcia. 
Kosztorys za usługi konsultingowe, które powie-
rzono japońskiej firmie Japan Port Consultants, 
kształtuje się na poziomie 20 mln USD. Japan 
Port Consultants specjalizuje się w budowie 
portów. Powstaje więc pytanie o sens konsul-
towania z firmą budowy lotnisk, autostrad oraz 
ośrodków wypoczynkowych, a także o jakość 
udzielonej w tym zakresie pomocy. Niczym nie-
uzasadnione są również stawki za poszczegól-
ne usługi, co budzi podejrzenia o zawyżanie 
kosztorysu i korupcję31. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 http://in2eastafrica.net/lamu-port-construction-
gets-underway/ (13.03.2012). 
31 http://in2eastafrica.net/kenya-presidents-word-on-
sh2-trillion-mega-project/ (13.03.2012). 
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„Bohater pokrzywdzonych i biednych, 
mściciel za okres apartheidu, rasista, 
krzewiciel idei czarnego apartheidu, 
najbardziej popularny polityk ostat-
niego okresu. Tak w skrócie można 
scharakteryzować człowieka, o któ-
rym najgłośniej jest w południowo-
afrykańskich mediach w ciągu ostat-
niego roku”.  

 

„Zabij Bura”.  Postać i polityka Juliu-
sa Malemy 

dr Marta Nowakowska   

 

 iona Forde pisząc biografię Juliusa Malemy 
podkreśla, że każdy członek Afrykańskiego 
Kongresu Narodowego przechodził własną 

inicjację sądową. Nelson Mandela, Walter Sisu-
lu, Oliver Tambo, Ahmed Kathrada, Govan 
Mbeki podczas walki o niepodległość mieli pro-
ces w Rivonii (ang Rivonia Trial) w latach 60. 
XX w., kiedy zostali wtrąceni do więzienia. Stali 
się męczennikami w oczach milionów Afrykań-
czyków. Jacob Zuma miał również swój dzień w 
sądzie, podczas procesu o gwałt, co dość nie-
spodziewanie spowodowało wzrost jest popu-
larności. Podczas prezydentury miał kolejny 
proces o korupcję.  
 
Malema również chciał mieć swoją chwilę. Gdy 
jeszcze nie był znany, został oskarżony o śpie-
wanie pieśni nienawiści Ayesaba amaGwala 
czyli „Zastrzel Bura”. Na procesie tłumaczył, że 
o historii nie należy zapominać i mimo że obec-
ni politycy zdają się to właśnie robić, on będzie 
walczył zawsze o prawa Afrykańczyków do ich 
ziemi. Dodał również, że mści się za lata apar-
theidu. Dzięki temu procesowi stanął na naj-
wyższej politycznej półce. 
 
Pieśń o strzelaniu do Burów uczynił swoim 
hymnem politycznym. Dwa lata temu (2010 r.) 
biali pozwali go znowu do sądu za to, że nawo-
łuje do rasowej nienawiści, i że pod wpływem 
śpiewanej przez niego pieśni czarna biedota 
morduje białych farmerów. Oskarżono go o 
przyczynienie się do morderstwa zwolennika 
supremacji Burów (Boerstaat) Eugene Terre'-
blanche. 
 
Na przesłuchaniu w sprawie pieśni nienawiści 
Julius Malema zjawił się w asyście ochroniarzy 
uzbrojonych w karabiny M14. Niczego mu nie 
udowodniono. Malema przekonywał, że słów 
pieśni nie należy brać dosłownie i że wzywała 
ona nie do walki z Burami czy białymi, lecz sys-
temem apartheidu. Przez wielu czarnych Połu-
dniowoafrykańczyków uznawany jest za jedy-
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nego walczącego z dawnym reżimem, którego 
skutki trwają do dziś. „Tylko na niego można 
liczyć, dzięki niemu nasze dzieci nie zapomną, 
jak cierpieliśmy w trakcie rasistowskiej polityki”, 
„Jako jedyny mówi nam jaka jest prawda – że 
biali ciągle czyhają na nasze ziemie i fabryki. 
Jesteśmy ostrzeżeni i możemy walczyć!”. Takie 
zdania pojawiają się często. Nie tylko wśród 
niewykształconej biedoty, ale także studentów 
uniwersyteckich czy właścicieli firm. Po rozpra-
wie Malema wyszedł przekształcając słowa 
pieśni i zamiast „Zabij Bura” (ang. „Kill the Bo-
er”) śpiewał wraz ze zwolennikami „Ucałuj Bu-
ra” (ang. „Kiss the Boer”). 
 
Sąd drugiej instancji uznał go winnym szerzenia 
nienawiści, co jest niezgodnie z konstytucją. 
Malema odwołał się od wyroku. Na kolejne 
przesłuchania się nie stawił, usprawiedliwiając 
się grypą. 
 
Julius „Juju” Malema (30 lat) został wybrany 
przewodniczącym Ligii Młodzieżowej Afrykań-
skiego Kongresu Narodowego (ANCYL) 7 
kwietnia 2008 r. Początkowo uważano go jedy-
nie za oręż prezydenta Jacoba Zumy, który 
wykorzystywał populistę i skandalistę Malemę 
do niszczenia nieprzyjaciół i kanalizowania 
gniewu Afrykanów,  niezadowolonych z korupcji 
i niekompetencji władz, a także niezmiennej 
biedy, w której żyją. 
 
Po procesie Zumy (który był oskarżony o gwałt 
na zarażonej wirusem HIV Khwezi), Malema 
podsumował całe wydarzenie słowami, iż „nie 
jest gwałtem stosunek, kiedy  kobieta wychodzi 
z pokoju mężczyzny rano. Znaczy, że chciała 
tego, co się stało”. 
 
W swoich przemówieniach popierających poli-
tykę partii rządzącej często używał sformuło-
wania „my, czyli pokolenie Malemy”, które stało 
się bardzo popularne wśród południowoafry-
kańskiej czarnej młodzieży. Uważają go za wy-
rocznię oraz swoisty barometr partii, gdyż 
„zawsze można się dowiedzieć z jego przemó-
wień dokąd zmierza polityka ANC”. „W przeci-
wieństwie do naszego prezydenta, Malema 
walczy o prawdziwą czarną Afrykę Południową. 
Nie daje się zmanipulować ludziom Zachodu, 
którzy mówią o przebaczeniu i demokracji. On 
wie, co to znaczy być Południowoafrykańczy-
kiem!”. W połowie 2009 roku zaczął krytykować 
obecnego prezydenta za dyskryminowanie 

czarnej większości i dawanie pracy kolorowej i 
białej mniejszości. 
 
Według Malemy nikt, kto jest wykształcony i 
należy do klasy średniej, nie jest prawdziwym 
Afrykańczykiem, tylko „kokosem” - czarnym z 
zewnątrz, białym w środku. Osobnik taki, zda-
niem krewkiego lidera, niesie największe za-
grożenie dla afrykańskiego nacjonalizmu, i ta-
kich ludzi trzeba przede wszystkich „tępić” jako 
zdrajców kraju. Jeden ze studentów Ubusha 
Technologies musiał wrócić do swojego pokoju 
podczas weekendu w trakcie strajku pracowni-
czego. Wychodząc na zewnątrz został dostrze-
żony przez strajkujących i oskarżony o bycie 
„kokosem” oraz zdrajcą rasy, a następnie zlin-
czowany. Z ciężkimi obrażeniami ciała wylądo-
wał w szpitalu. 
 
Malema obraża wszystkich i staje się coraz 
bardziej popularny. Już teraz mówi się o tym, 
że jest najpoważniejszym kandydatem do przy-
szłej prezydentury. Uważa się, że ANC nie chce 
wpłynąć na zachowanie swojego polityka.  Na-
wet gdy nazwał Hindusów, którzy „odbierają 
pracę prawowitym właścicielom ziemi” „Collie” 
(najbardziej obraźliwe określenie na Hindusa, 
porównywalne do nazwania Afrykańczyka „Ka-
frem”), odmówił publicznej debaty z rzecznikiem 
przewodniczącej Democratic Allience, Khume 
Ramulifho, twierdząc, iż nie będzie rozmawiał z 
ogrodnikiem Hellen Zille, a samą Zille nazwał 
rasistowską dziewczynką bawiącą się w polity-
kę. Niedługo później wyrzucił ze spotkania pra-
sowego dziennikarza BBC Jonaha Fishera na-
zywając go „bękartem i cholernym agentem”. 
Nadal jednak pozostawał bohaterem większości 
czarnych obywateli RPA. „Jest jedynym odważ-
nym politykiem, który nie boi się mówić tego, co 
myśli. Cała reszta ma zatrute umysły przez Za-
chód” twierdzi jedna ze studentek z University 
of Witwatersrand. „To nasz bohater. Należymy 
do pokolenia Malemy” dodaje druga. 
 
Przed wyborami w 2010 wezwał społeczność 
do głosowania na ANC, gdyż inaczej przyczynią 
się do śmierci Mandeli. „Prezydent Mandela jest 
bardzo chory i jeśli ANC przegra wybory, to 
tego nie wytrzyma i umrze. Jesteście odpowie-
dzialni za jego zdrowie i życie!” wygłaszał na 
każdym przemówieniu. 
 
W marcu 2010 r. został oskarżony o korupcję i 
przestępstwa finansowe, nie odprowadzanie 
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podatków od posiadanej przez siebie firmy SGL 
Engineering Projects. Jednocześnie wybudował 
kolejną willę w najdroższej części Johannes-
burga - Sandton. Na pytanie o źródło finanso-
wania odpowiedział dziennikarzom - „nie wasz 
interes”. W sądzie odpowiadając na zarzuty 
argumentował, że jest osobą prywatną i jego 
interesy są sprawą osobistą. Oskarżył media o 
naruszanie prawa prywatności. Dało to począ-
tek ustawie, którą do dziś ANC próbuje przefor-
sować, a która jest wzorowana na wprowadzo-
nej wcześniej w Zimbabwe  Secrecy Bill.  
 
Miesiąc później ANC przeprowadziło rozmowę 
dyscyplinarną względem Malemy, z powodu 
otwartej krytyki prezydenta Zumy i przyrówny-
wanie go do nieudolnego Thabo Mbeki oraz 
wyrażania poparcia dla partii Roberta Mugabe 
w Zimbabwe (ZANU-PF).  
 
Rzecznik prasowy Jacoba Zumy, Zizi Kodwa, 
stwierdził w przemówieniu w 2009 r: „Malema 
jest jak wino ze Stellenbosch – dojrzewa z wie-
kiem. Już jest dobry, ale kolejne lata pokażą, że 
to prawdziwy polityk”. Malema odwrócił się od 
prezydenta i oskarżał go o „zniedołężnienie i 
sprzyjanie białym kolonistom” Od 2010 r. stawał 
wielokrotnie przed sądem, oskarżony o działa-
nie szkodliwe dla Afrykańskiego Kongresu Na-
rodowego. Za każdym razem miał przeprosić 
prezydenta i zapłacić grzywnę. Przepraszał, 
płacił i... oskarżał znowu.  
 
Podczas Marszu Równości z Johannesburga 
do Pretorii, Malema niósł portret Kaddafiego. W 
tłumie było słychać głosy: „Składamy hołd anty-
imperialistycznemu wzorowi, który zginał mę-
czeńską śmiercią. Kaddafi był bohaterem. 90% 
gospodarki i przemysłu nadal leży w rękach 
białej mniejszości. Malema ma nam umożliwić 
odzyskanie naszej ziemi i pracy”. Przemarsz 
wywołał kolejne rozruchy na tle rasowym. 
 
Dopiero 10 listopada2011 r. Malema został za-
wieszony w prawach członka partii ANC na pięć 
lat. Jeśli apelacja (którą złożył) zostanie odrzu-
cona, musi również zrezygnować z przewodni-
czącego Ligii Młodzieżowej Afrykańskiego Kon-
gresu Narodowego.  
 
Znany antropolog polityczny, Petr Skalnik, na 
temat Malemy wypowiada się następującymi 
słowami: „to bardzo niebezpieczny człowiek. 
Głupi. Ale przez to niebezpieczny. Bez planu 

politycznego, jaki mimo wszystko posiada Mu-
gabe. Głosi hasła, które są pokarmem dla mas, 
nie zdając sobie sprawy, że kiedyś przyjdzie mu 
za nie odpowiadać. Nie porównywałbym go do 
prezydenta Zimbabwe, tylko raczej Hitlera. Jak 
mu władza pozwoli, on zacznie zabijać i nisz-
czyć. Wszystko dla władzy i pieniędzy”. 
 
Malema stara się jak może, by uzyskać rolę 
lidera w południowoafrykańskim społeczeń-
stwie. I choć opiera się na takich autorytetach 
jak Robert Mugabe, Idi Amin czy Napoleon na 
razie określany jest jako: „Mugabe bez umiejęt-
ności zastraszania”, „Amin bez charyzmy”, „Bo-
naparte bez talentu”. Jest Juliuszem. Ale na 
pewno nie Cezarem.  
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„Według ostatniego raportu Ernst & 
Young tzw. „nacjonalizm surowcowy” 
(ang. resource nationalism) jest obec-
nie postrzegany za największe ryzyko 
inwestycyjne wśród firm wydobyw-
czych działających w Afryce”. 
 

Nacjonalizm surowcowy w Afryce. 
Przypadek Zambii32   

dr Dominik Kopiński  

 
ygodnik The Economist w wymownie 
brzmiącym tytule „Wish you were mine” 
wieszczy nową erę w relacjach państw 

afrykańskich z inwestorami zagranicznymi wy-
dobywającymi na ich terytoriach surowce 33 . 
Kontynent afrykański doświadcza w ostatnich 
latach dynamicznego wzrostu gospodarczego. 
Jedną z sił napędowych tego procesu jest 
wzmożone zapotrzebowanie na surowce natu-
ralne, które ma źródło m.in. w dynamicznym 
rozwoju Chin, będących obecnie drugą co do 
wielkości gospodarką świata i jednym z naj-
większych konsumentów kopalin. Po chwilo-
wym tąpnięciu popytu globalnego w rezultacie 
kryzysu finansowego z 2008 r., ceny surowców 
szybko odbiły się od dna. Dla przykładu ceny 
miedzi pod koniec 2009 r. były na poziomie 2 
900 USD za tonę, a już w marcu 2011 r. za 
tonę czerwonego metalu trzeba było zapłacić 
niemal czterokrotnie więcej, bo 10 200 USD. 
Rosnące zainteresowanie afrykańską miedzią, 
ropą, platyną, kobaltem, złotem, boksytem, ru-
dami żelaza czy uranem, w obliczu morza po-
trzeb rozwojowych na kontynencie, wywołuje 
zrozumiałe dostosowania w polityce inwesty-
cyjnej wielu państw afrykańskich, które próbują 
zdyskontować korzystny trend. Bezlitosna logi-
ka prywatyzacji, która zdominowała lata 90. jest 
zastępowana zabiegami zmierzającymi do od-
zyskania kontroli nad strategicznymi surowca-
mi, większej partycypacji w dochodach genero-
wanych na skutek ich wydobycia poprzez pod-
noszenie podatków i opłat oraz wymuszanie na 
spółkach górniczych większych inwestycji na 
miejscu. Za przykład może posłużyć Ghana, 
która ogłosiła plany przeglądu polityki podatko-
wej i podniesienia m.in. podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz wprowadzenia podatku 

                                                 
32 Niniejszy tekst wykorzystuje fragmenty książki K. 
Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Klątwa surow-
cowa. Przypadek Zambii i Botswany, Wrocław 2012 
(w przygotowaniu).  
33 Zob. Wish you were mine, the Economist, Feb 11 
2012.  
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od zysków nadzwyczajnych; Gwinea, która 
chce przejąć 15% udziałów we wszystkich pro-
jektach wydobywczych; Namibia, która planuje 
przekazać wprawa do eksploracji i wydobycia w 
ręce przedsiębiorstwa państwowego, czy w 
końcu RPA rozważająca wprowadzenie dodat-
kowych obciążeń podatkowych nakładanych na 
działające na jej terenie firmy górnicze. Polityka 
ta z oczywistych powodów wywołuje rosnące 
zaniepokojenie w 
szeregach inwesto-
rów. Według ostat-
niego raportu Ernst & 
Young tzw. „nacjona-
lizm surowcowy” 
(ang. resource natio-
nalism) jest obecnie 
postrzegany jako 
największe ryzyko 
inwestycyjne przez 
firmy wydobywcze 
działające w Afry-
ce 34 . Ciekawą eg-
zemplifikacją tych 
tendencji jest Za-
mbia, w której rządy 
przejął w październi-
ku 2011 r. Micheal 
Sata, znany z nacjo-
nalistycznych haseł i 
gróźb wygłaszanych 
pod adresem firm wydobyw-
czych.  
 
 
Miedź zambijska nie dla Zambijczyków   
 
Jednym z bon motów Michaela Saty jest okre-
ślenie „infestors” (gra słowna – infester w j. an-
gielskim oznacza atakować przez szkodniki, 
pasożyty), jakie używał w trakcie kampanii wy-
borczej w stosunku do inwestorów zagranicz-
nych w Zambii, zwłaszcza pochodzących z 
Chin. Obecny prezydent oskarżał firmy górnicze 
o unikanie płacenia podatków i drenowanie 
zysków za granicę, łamanie prawa pracy, gło-
dowe pensje i degradację środowiska. Choć 

                                                 
34 Ernst & Young, Business risks facing mining and 
metals 2011–2012, 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Busines
s_risks_facing_mining_and_metals_2011-
2012/$File/Metal_Mining_paper_02Aug11_lowres.p
df (dostęp 22.04.2012).  

retoryka wprowadzona na użytek kampanii wy-
borczej była oczywiście celowo wyostrzona i w 
miarę zbliżania się do daty wyborów w sposób 
widoczny łagodzona35, Sata mówił o rzeczach, 
które są solą w oku niemal każdego Zambijczy-
ka. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych za-
gadnień jest bulwersująco niski poziom podat-
ków płaconych przez firmy wydobywcze. Fak-
tycznie, wkład przemysłu górniczego do budże-

tu od lat jest na 
niepokojąco niskim 
poziomie – od 2006 
do 2009 r. średnio 
7% (z wyłączeniem 
podatku dochodo-
wego od osób fi-
zycznych, PAYE, 
który jest odprowa-
dzany przez pra-
cowników – stano-
wi on średnio po-
nad 50% wpływów 
podatkowych uzy-
skiwanych od bran-
ży wydobywczej)36. 
W opracowaniu 
Banku Światowego 
można przeczytać, 
że „wkład górnictwa 
do zambijskiego 
budżetu jest na 

ekstremalnie niskim poziomie”37. Z raportu EITI 
za 2008 r., a opublikowanego w 2011 r., wyni-
ka, że z 16 firm wydobywających surowce w 
Zambii jedynie 7 płaciło podatek dochodowy od 
osób prawnych38.  
 
 

                                                 
35 Np. pod koniec kampanii Sata zaprzeczył planom 
nacjonalizacji kopalń, a w ostatnich dniach kampanii 
miał nawet powiedzieć, że nie będzie przywracał 
podatku windfall tax.  
36 W 2006 r. 3%, 2007 -  8%, 2008 - 10% i 2009 -
7%. 
37 World Bank, Zambia Sectoral Study of the Effec-
tive Tax Burden, Foreign Investment Advisory Ser-
vice a joint service of the International Finance Cor-
poration and The World Bank, December 2004, s. 
38. 
38 ZEITI, Independent Reconciliation Report for Year 
End December 2008, February 2011, 
http://www.zambiaeiti.org.zm/index.php?option=com
_docman&task=doc_download&gid=7&Itemid=78 
(dostęp 11.03.2012).  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Business_risks_facing_mining_and_metals_2011-2012/$File/Metal_Mining_paper_02Aug11_lowres.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Business_risks_facing_mining_and_metals_2011-2012/$File/Metal_Mining_paper_02Aug11_lowres.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Business_risks_facing_mining_and_metals_2011-2012/$File/Metal_Mining_paper_02Aug11_lowres.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Business_risks_facing_mining_and_metals_2011-2012/$File/Metal_Mining_paper_02Aug11_lowres.pdf
http://www.zambiaeiti.org.zm/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7&Itemid=78
http://www.zambiaeiti.org.zm/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7&Itemid=78
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Oskarżenia o unikanie płacenia podatków zy-
skały potwierdzenie w postaci wyników niedaw-
nego audytu przeprowadzonego przez norwe-
ską kancelarię, Grant Thornton and Econ Poy-
ry, w drugiej największej zambijskiej kopalni, 
Mopani Copper Mines39. Raport dowodził m.in., 
że firma, której głównym udziałowcem jest 
szwajcarski Glencore International AG, unikała 
płacenia podatku, stosowała praktykę sztucz-
nego zawyżania kosztów operacyjnych, dzięki 
czemu była w stanie zmniejszać podstawę 
opodatkowania, zaniżała wolumen wydobycia 
kobaltu oraz ceny miedzi w transakcjach z in-
nymi podmiotami należącymi do grupy (nawet 
do 25% poniżej ceny na LSE). Raport wywołał 
burzę i skierowanie przez pięć międzynarodo-
wych NGOs zapytania do OECD w związku z 
podejrzeniem o manipulacje finansowe i łama-
nie zasady „arm’s length” 40  obowiązującej w 
cenach transferowych41.        
 
W minionej dekadzie sektor wydobywczy w 
Zambii przeżywał bezprecedensowy boom. 
Jednak ponad czterokrotny wzrost cen nie prze-
łożył się na wpływy do budżetu. Wzrost renty 
surowcowej został przechwycony w głównej 
mierze przez inwestorów. Ten dysonans spro-
wokował dyskusję na temat wprowadzenia no-
wych instrumentów podatkowych, które mogły-
by zwiększyć udział państwa w dochodach z 
surowców i w konsekwencji poziom partycypacji 
społeczeństwa zambijskiego w zyskach, któ-
rych źródłem jest bogactwo narodowe. W ra-
mach kompleksowego przeglądu systemu po-
datkowego obejmującego górnictwo42 rząd zde-

                                                 
39 Mopani Copper mine accountants under investiga-
tion for ‘flawed’ tax submission, Lusaka Times, Feb-
ruary 28, 2011, 
http://www.lusakatimes.com/2011/02/28/mopani-
copper-accountants-investigation-flawed-tax-
submission/ (dostęp 11.03.2012).   
40 Tzw. zasada ceny rynkowej – mówi o tym, że 
przedsiębiorstwa powinny ustalać ceny w transak-
cjach w taki sposób, w jaki zostałyby one ustalone 
pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. 
41 Tax evasion in Zambia : Five NGOs file an OECD 
complaint against Glencore International AG and 
First Quantum Minerals for violation of OECD guide-
lines, 12 Avril 2011, 
http://www.corporatejustice.org/tax-evasion-in-
zambia-five-ngos.html?lang=fr (dostęp 11.03.2012).  
42 Nowe przepisy podatkowe dotyczyły m.in. wpro-
wadzenia wyższego podatku od osób prawnych 
(30% z 25%), z uwzględnieniem zmiennego podatku 

cydował się wprowadzić rozwiązanie, skądinąd 
stosowane w wielu krajach, polegające na opo-
datkowywaniu dodatkowych przychodów ze 
sprzedaży (nie zysków) wynikających ze wzro-
stu cen surowca, tzw. windfall tax. Instrument 
ten zakładał wprowadzenie dodatkowej opłaty 
w przypadku wzrostu ceny miedzi43. W 2009 r. 
rząd zrezygnował z tego pomysłu.    
 
Ówczesny rząd tłumacząc swoją decyzję mówił, 
że taki reżim podatkowy może nadmiernie ob-
ciążać inwestorów i w konsekwencji „zabić kurę 
znoszącą złote jaja”, zmniejszyć konkurencyj-
ność Zambii względem krajów o bardziej libe-
ralnym reżimie podatkowym i „zdławić” branżę 
wydobywczą44. Wiąże się to również z tym, że 
wraz z cenami surowca rosną również koszty 
operacyjne kopalń. A zdaniem Banku Świato-
wego wydobywanie miedzi w Zambii staje się 
coraz bardziej kosztowne w porównaniu do 
innych krajów 45 . Oczywiście znaczna część 
opinii publicznej nie podziela takiego zdania. 
„Dlaczego podwyżka podatków nie wypłoszyła 
inwestorów z innych krajów, które się na taki 
ruch zdecydowały” – pytają Zambijczycy.   
 
 

                                                                              
od zysku – stawka 15% liczona od dochodu do opo-
datkowania, który przekracza 8% dochodu brutto, 
podwyżka mineral royalty z 0,6% do 3%; cena mie-
dzi, stanowiąca podstawę naliczania podatków i MR 
będzie pochodziła nie od firm (jak dotychczas) tylko 
bezpośrednio z rynku światowego (giełda LSE), 
wprowadzenie 15%  (wcześniej brak podatku) po-
datku od dochodu dla ekspertów i firm świadczących 
usługi doradcze dla firm górniczych w Zambii, brak 
możliwości uwzględniania w obciążeniach podatko-
wych strat poniesionych w wyniku operacji finanso-
wych, obniżenie stawki ulg podatkowych związanych 
z nabyciem sprzętu i maszyn do 25% (wcześniej 
100%) z dodatkowym warunkiem, że odliczenie 
może nastąpić dopiero po uruchomieniu projektu.   
43 25 % w przypadku gdy cena miedzi waha się mię-
dzy $2.50 za funt a $3.00; 50% - $3.00 - $3.50; 75% 
- gdy przekracza $3.50 za funt. 
44 ZRA opposes windfall tax, Times of Zambia, Feb-
ruary 15, 2011, 
http://www.lusakatimes.com/2011/02/15/zra-
opposes-windfall-tax/ (dostęp 11.03.2012).  
45 World Bank, Zambia Sectoral Study of the Effec-
tive Tax Burden, Foreign Investment Advisory Ser-
vice a joint service of the International Finance Cor-
poration and The World Bank, December 2004, s. 
38.  

http://www.lusakatimes.com/2011/02/28/mopani-copper-accountants-investigation-flawed-tax-submission/
http://www.lusakatimes.com/2011/02/28/mopani-copper-accountants-investigation-flawed-tax-submission/
http://www.lusakatimes.com/2011/02/28/mopani-copper-accountants-investigation-flawed-tax-submission/
http://www.corporatejustice.org/tax-evasion-in-zambia-five-ngos.html?lang=fr
http://www.corporatejustice.org/tax-evasion-in-zambia-five-ngos.html?lang=fr
http://www.lusakatimes.com/2011/02/15/zra-opposes-windfall-tax/
http://www.lusakatimes.com/2011/02/15/zra-opposes-windfall-tax/
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W stronę renacjonalizacji sektora miedzio-
wego?   
 
Suwerenność polityczna Zambii uzyskana w 
1964 r., podobnie jak w wielu innych nowopow-
stałych państwach afrykańskich, nie przyniosła 
suwerenności ekonomicznej. Struktura gospo-
darki odziedziczona po Brytyjczykach była nie-
mal całkowicie podporządkowana produkcji 
miedzi, a kraj pozostawał zależny od dwóch 
gigantów przemysłu miedziowego -  Anglo-
American Corporation i Roan Selection Trust. 
W wyniku reform Matero z 1969 r. monopol 
miedziowy w Zambii został rozbity. Anglo-
American Corporation i Roan Selection Trust 
(przemianowany w pośpiechu z „niewłaściwie” 
brzmiącego Rhodesian Selection Trust) zostały 
zmuszone do przekazania rządowi pakietu kon-
trolnego46. Kopalnie pierwszej z firm utworzyły 
Nchanga Consolidated Copper Mines Ltd 
(NCCM), a drugiej Roan Consolidated Mines 
Ltd (RCM). W 1982 r. rząd utworzył konglome-
rat Zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM) 
na bazie znacjonalizowanych wcześniej kopal-
ni. Rząd posiadał w ZCCM 60,3% udziałów, 
27,3% udziałów było w rękach Anglo American 
Plc, a właścicielem pozostałych 12,4% byli inni 
prywatni inwestorzy. ZCCM było notowane na 
giełdzie NYSE, miało również swoje biuro w 
Londynie. W wyniku kontrowersyjnej prywaty-
zacji przeprowadzonej pod dyktando Banku 
Światowego i MFW, Zambia w zasadzie utraciła 
kontrolę nad sektorem miedziowym. ZCCM 
został rozparcelowany i odsprzedany inwesto-
rom zagranicznym, zdaniem Zambijczyków 
często za bezcen („for a song”); rząd pozostawił 
sobie jedynie niewielki pakiet udziałów.         
 
Dzisiaj pośrednio w imieniu obywateli państwo 
występuje w charakterze mniejszościowego 
właściciela w firmach górniczych poprzez 
ZCCM-IH (ang. ZAMBIA Consolidated Copper 
Mines-Investment Holdings). Ustawa Mine and 
Mineral Act z 1995 r. stanowi, że ZCCM-IH, w 
imieniu rządu, obejmuje udziały w każdej ko-
palni uruchamianej na terenie Zambii. Do tej 
pory rząd zambijski nie otrzymał jednak spo-

                                                 
46 Początkowo rząd planował jedynie wprowadzenie 
51% podatku mineralnego (mineral tax) w miejsce 
podatku eksportowego i MR, którym byłby obłożony 
zysk firm górniczych (jako dodatkowy instrument 
oprócz opodatkowania dochodu). Kaunda jednak 
naciskał na przejęcie 51% udziałów w AAC i RST.   

dziewanej dywidendy od firm, których jest 
współwłaścicielem 47 . Dla przykładu, kiedy w 
2010 r. FIRST Quantum Minerals (FQM) prze-
kazał rządowi czek na 18,1 mln USD, była to 
zdaniem ówczesnego ministra Maxwella Mwale 
„największa jednorazowa płatność na rzecz 
rządu od bardzo dawna”48. Być może zmienią 
to plany rządu, który rozważa pełne wprowa-
dzenie ZCCM-IH na giełdę w Lusace, dzięki 
czemu jej akcje mogłyby być nabywane przez 
samych Zambijczyków. Nowy rząd sygnalizuje 
również większą aktywność ZCCM-IH jeśli cho-
dzi o zarządzanie kopalniami na własny rachu-
nek49.      
 
Mimo haseł o nacjonalizacji kopalni pojawiają-
cych się w kampanii wyborczej Michaela Saty, 
powrót do pełnej kontroli państwa nad kopal-
niami wydaje się jednak mało realny. Wielu 
Zambijczyków zbyt dobrze pamięta schyłkową 
fazę ZCCM oraz funkcjonowanie przedsię-
biorstw państwowych (parastatals) i woli, by 
rząd zajmował się rządzeniem zamiast kontro-
lowaniem kopalni. Niemniej jednak w najbliż-
szym czasie sektor mogą czekać pewne zmia-
ny własnościowe. Obecnie ZCCM-IH reprezen-
tuje interesy rządu posiadając udziały w dzie-
więciu firmach, w tym udziały mniejszościowe w 
Kansanshi Mining Limited, właścicielem którego 
jest kanadyjski First Quantum Minerals 50 . 
Obecny minister ds. kopalni, Wlybur Simuusa, 
zapowiedział, że rząd wprawdzie nie zamierza 
nacjonalizować kopalni, ale poważnie rozważa 
zwiększenie udziałów ZCCM-IH z 20 do 35% 

                                                 
47 ZCCM-IH ready to buy shares from mines plan-
ning withdrawal, The Post, June 13, 2008.   
48 FQM presents $18.1m dividend to ZCCM-IH, The 
Post, 11 May 2010, 
http://www.postzambia.com/post-
read_article.php?articleId=9052 (dostęp 
15.03.2012).  
49 Zambia plans to double mining contribution to 
GDP, Jan 10, 2012, Reuters, 
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE8
0907P20120110 (dostęp 15.03.2012).  
50 Aktualne udziały ZCCM-IH, zgodnie z informacja-
mi na stronie internetowej http://www.zccm-
ih.com.zm, obejmują: Chambishi Metals plc – 10%, 
Ndola Lime Company (NLC) - 100%, Copperbelt 
Energy Corporation Plc – 15%, Chibuluma Mines Plc 
– 15%, Kansanshi Mining Plc – 15%, Konkola Cop-
per Mines Plc – 20,6%, Luanshya Copper Mines Plc 
– 15%, Mopani Copper Mines Plc – 10%, NFC Africa 
Mining Plc – 10%.     

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=9052
http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=9052
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE80907P20120110
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE80907P20120110
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(pozostawiając w rękach inwestorów 65%) 51 . 
Ma to zapewnić większą partycypację społe-
czeństwa zambijskiego w dochodach z wydo-
bycia. Nowy rząd podniósł również stawkę MR 
do 6%, co choć spotkało się z łatwymi do prze-
widzenia reakcjami firm52, dla opinii publicznej 
w Zambii i społeczności międzynarodowej ra-
czej nie było zaskoczeniem. W istocie, wielu 
komentatorów uznało, że zważywszy na agre-
sywną retorykę wyborczą, dociążenie branży 
podatkami mogłoby być znacznie gorsze53.  
Podsumowując, pierwsze miesiące rządów Sa-
ty mogą rozczarowywać tych spośród jego zwo-
lenników, którzy liczyli na brutalne rozprawienie 
się z koncernami międzynarodowymi. Nie ziści-
ły się również jak na razie czarne przepowied-
nie inwestorów, którzy zapowiadali exodus w 
przypadku wygranej Saty. Jednocześnie jed-
nak, ostatnie zmiany w polityce inwestycyjnej i 
podatkowej pokazują, że Zambia staje się czę-
ścią zjawiska nacjonalizmu surowcowego w 
Afryce, a sektor czekają najprawdopodobniej w 
najbliższym czasie zmiany.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
51 Zambia: We Shall Not Nationalise Mines – Simuu-
sa, Times of Zambia, 1 February 2012.   
52 Zambia mine tax increase will hurt production, 
says Chamber of Mines, mining.com, November 14, 
2011, http://www.mining.com/2011/11/14/zambia-
mine-tax-increase-will-hurt-production-says-mines-
minister/ (dostęp 15.03.2012).  
53 Peter Koven, Zambia’s mining tax hike not a dis-
aster, Financial Post, Nov 14, 2011, 
http://business.financialpost.com/2011/11/14/zambia
s-mining-tax-hike-not-a-disaster/ (dostęp 
15.03.2012).  
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„Ponad 100 milionów wyświetleń w 
internecie. Facebook, Twitter i inne 
portale społecznościowe na kilka ty-
godni zdominowane zostały przez je-
den film. Taką popularnością cieszył 
się film „KONY 2012” przygotowany 
przez organizację Invisible Children. 
Jednak fala zainteresowania wywołała 
potok krytyki na temat sposobu uka-
zywania problemu i proponowanego 
przez organizację rozwiązania”. 
 

Akcja „KONY 2012”: próba oceny  

mgr Tomasz Błoński  

 

 ziałalność organizacji Invisible Children 
rozpoczęła się w 2003 r. od wyprodukowa-
nia filmu o tytule – „Invisible Children: The 

Rough Cut”. Widać na nim, jak działacze IC 
udają się do Sudanu, by zobaczyć „masakry 
dżandżawidów”. Nie mogąc jednak znaleźć nic 
ciekawego, wybierają się do Ugandy w poszu-
kiwaniu legendarnych oddziałów dzieci – żołnie-
rzy. Tam dowiadują się o sytuacji byłych dzieci-
żołnierzy i o ich nocnych podróżach do miast.54 
Pokazana w filmie „KONY 2012” scena z ich 
pierwszej produkcji, w której Jason Russell 
mówi do jednej z ofiar LRA – „We're going to 
stop them”, najlepiej obrazuje postawę autorów 
w tym czasie i świadczy o ich naiwności. Nawet 
walczący z LRA Amerykanin Sam Childers 
„Machine Gun Preacher” (znany z filmu o tym 
samym tytule) mówił jak trudne, a wręcz nie-
możliwe, jest obecnie powstrzymanie LRA i 
ujęcie Kony-ego. Chris Blattman słusznie napi-
sał na swoim blogu, iż ich działanie nosi symp-
tom „brzemienia białego człowieka”. Chcą po-
móc, wierząc, że jest to ich obowiązek, a roz-
wiązania są proste. O tym jak skomplikowany 
jest problem LRA najlepiej świadczą pogłoski, 
że Kony zginął, a dowódcy, którzy opuścili LRA 
i zostali objęci amnestią, nadal wierzą w słusz-
ność swoich działań. Ci sami, którzy obcinali 
ludziom języki, usta, ramiona i ręce (bo taki był 
najpowszechniejszy sposób okaleczania ofiar) 
wierzą, że „karali ich w imię Boga”.  
 
Geneza tragedii 
 
Konflikt wywołały podziały etniczne po dojściu 
do władzy obecnego prezydenta Yoweri Mu-
seveni’ego w 1986 roku. Zamieszkujący północ 
kraju lud Acholi, chciał odzyskać utraconą w 
czasie rządów Idi Amina pozycję. Porwania 
dzieci rozpoczęły się gdy samozwańcza ka-
płanka Alicia Auma, utworzyła Ruch Ducha 
Świętego i rozpoczęła konflikt zbrojny. Konty-
                                                 
54 Tę kwestię opisywało wielu autorów, m. in. – Woj-
ciech Jagielski, Nocni wędrowcy, Warszawa, 2009. 
(przyp. autora) 
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nuował go jej rzekomy siostrzeniec – Joseph 
Kony. Wydaje się więc, że problem nie zniknie 
wraz z Kony’m. Tym bardziej, że cała walka 
armii Ruchu Ducha Świętego, a później LRA, 
jest podszyta rywalizacją etniczną i niespełnio-
nymi obietnicami prezydenta. Wspieranie 
ugandyjskiej armii (UPDF), której nadużycia są 
dobrze znane, jest także legitymizowaniem Yo-
weri Museweni’ego. W październiku 2011 roku 
administracja Baracka Obamy zdecydowała o 
wysłaniu małego, liczącego 100 żołnierzy, kon-
tyngentu wojskowego w celu szkolenia i wspar-
cia logistycznego armii ugandyjskiej. Pomoc to 
miała umożliwić  powstrzymanie LRA i ustabili-
zowanie sytuacji w regionie. Obecnie LRA 
przemieszcza się na granicach północnej 
Ugandy, południowego Sudanu i Republiki 
Środkowo-Afrykańskiej.  
 
Film, który chce zmienić świat 
 
KONY 2012 pokazuje Jasona Russella, który 
opowiada historię Jacoba – ofiary Armii Oporu 
Bożego, którego poznał podczas swojej podró-
ży do Ugandy. Film w skrócie opisuje problem 
„dzieci żołnierzy”, zmuszanych do walki przez 
LRA. Założona przez Russella organizacja od 
2005 roku prowadzi działania na rzecz po-
wstrzymania LRA. W tym roku, korzystając z 
trwającej kampanii prezydenckiej w USA, „Invi-
sible Children” rozpoczęła szeroko zakrojoną 
akcję na rzecz wypromowania osoby Josepha 
Kony-ego, przywódcy LRA. Film apeluje do 
internautów, by poprzez wpisy na Twitterze 
namawiali znane postaci świata filmu i muzyki, 
(takie jak m.in. George Clooney, Bono, Mark 
Zuckerberg) aby te włączyły się do akcji pod 
hasłem – KONY 2012. Bezpośrednim wspar-
ciem ma być także rozwieszanie plakatów Ko-
ny’ego z Osamą ibn Ladenem i Adolfem Hitle-
rem w tle. W tym celu organizacja przygotowała 
specjalne materiały dla aktywistów, do zakupie-
nia na stronie. Paczka „Action Kit” zawiera T-
shirt, bransoletkę, przewodnik, nalepki, przypin-
kę i plakat, kosztuje 30 USD i cały nakład już 
się wyczerpał. Można także kupić samą branso-
letkę (na stronie sprzedawane są także inne 
produkty, tyle że wyprodukowane w Afryce). 
Kolejnym etapem jest zarejestrowanie numeru 
„bransoletki aktywisty” na stronie organizacji 
aby upublicznić zdjęcia dokumentujące ilość 
powieszonych plakatów itp. Kulminacyjnym 
punktem tych działań ma być akcja „Cover The 
Night”, 20 kwietnia 2012 r., podczas której gru-

py aktywistów mają oplakatować ulice miast, 
tak by 21 kwietnia ich mieszkańcy dowiedzieli 
się o KONY 2012. Wszystko to ma służyć roz-
budzeniu powszechnej świadomości – głównie 
amerykańskiego społeczeństwa – w celu wy-
wierania presji na senatorów, kongresmenów i 
obecną administrację, by ta przedłużyła zaan-
gażowanie militarne USA w Ugandzie. Wspar-
cie dla ugandyjskiej armii ma spowodować 
aresztowanie Kony-ego i postawienie go przed 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Jose-
ph Kony od 2005 roku jest numerem jeden na 
liście poszukiwanych zbrodniarzy wojennych.55 
Czerpiąc z możliwości jakie daje Internet, dzia-
łacze organizacji chcą, by wzorem znanego 
artysty street – art Sheparda Fairey, Kony ni-
czym ikona popkultury stał się sławny, a  plaka-
ty z jego podobizną wisiały na ulicach wielkich 
miast.  
  
Kontrowersje wokół akcji 
 
IC nie mówi wprost, że finansowe wsparcie 
oznacza tak naprawdę dalszą walkę, bo aresz-
towanie Kony’ego nie wynika wyłącznie z braku 
środków i woli ze strony rządu Ugandy. Wiele 
kontrowersji na temat działalności IC wzbudziła 
publikacja Washington Post i zdjęcie, na którym 
widać członków organizacji pozujących z bronią 
Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (SPLA). 56 
Organizacja tłumaczyła na swej oficjalnej stro-
nie, że był to jedynie żart.  
 
Sam sposób redystrybucji zgromadzonych fun-
duszy jest bardzo dyskusyjny. W 2011 roku 
jedynie 32% środków wydane zostało na dzia-
łania bezpośrednie – budowę szkół, tworzenie 
miejsc pracy. 57 Resztę przeznaczono na pen-
sje, koszty podróży i produkcję filmu. Stowarzy-
szenie Charity Navigator, zajmujące się oceną 
                                                 
55 
http://communities.washingtontimes.com/neighborho
od/life-lisa/2012/mar/16/konys-cronies-war-criminals-
iccs-most-wanted-list/    (odwiedzono 6.04.2012) 
56 http://www.scarlettlion.com/blog/wp-
con-
tent/uploads/2012/03/GlennaGordon_InvisibleChildr
enA.jpg (odwiedzono 4.04.2012) 
57 
http://c2052482.r82.cf0.rackcdn.com/images/737/ori
ginal/FY11-
Audi-
ted%20Financial%20Statements.pdf?1320205055 
(odwiedzono 4.04.2012) 

http://www.pcsa.org.pl/
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=12429
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/life-lisa/2012/mar/16/konys-cronies-war-criminals-iccs-most-wanted-list/
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/life-lisa/2012/mar/16/konys-cronies-war-criminals-iccs-most-wanted-list/
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/life-lisa/2012/mar/16/konys-cronies-war-criminals-iccs-most-wanted-list/
http://www.scarlettlion.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/GlennaGordon_InvisibleChildrenA.jpg
http://www.scarlettlion.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/GlennaGordon_InvisibleChildrenA.jpg
http://www.scarlettlion.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/GlennaGordon_InvisibleChildrenA.jpg
http://www.scarlettlion.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/GlennaGordon_InvisibleChildrenA.jpg
http://c2052482.r82.cf0.rackcdn.com/images/737/original/FY11-Audited%20Financial%20Statements.pdf?1320205055
http://c2052482.r82.cf0.rackcdn.com/images/737/original/FY11-Audited%20Financial%20Statements.pdf?1320205055
http://c2052482.r82.cf0.rackcdn.com/images/737/original/FY11-Audited%20Financial%20Statements.pdf?1320205055
http://c2052482.r82.cf0.rackcdn.com/images/737/original/FY11-Audited%20Financial%20Statements.pdf?1320205055
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działalności organizacji charytatywnych, przy-
znało IC 2 z 4 możliwych gwiazdek za odpo-
wiedzialność i przejrzystość. Wiadomo także, 
że zarobki założycieli to ponad 80 tys. USD 
rocznie.58 
 
W kolejnej części filmu „KONY 2012 PART II, 
BEYOND FAMOUS”59 Ben Keecey z IC tłuma-
czy się z przyjętego planu dysponowania pie-
niędzmi przez organizację. Odpowiadając na 
krytykę, pokazuje projekty realizowane w samej 
Ugandzie. Keecey stara się zwrócić uwagę na 
holistyczną strategię działania IC, podkreślając 
jednocześnie, że rozbudzanie świadomości jest 
ich głównym celem, stąd takie proporcje finan-
sowe realizowanych projektów. Poza przybliże-
niem szerszego kontekstu działalności organi-
zacji, narrator nie ustosunkowuje się do krytyki 
samej idei aresztowania Josepha Kony’ego.  
 
Cała akcja wzbudziła bardzo wiele komentarzy 
na całym świecie. Krytyczne uwagi w stosunku 
do filmu i kilku faktów w nim podanych, jak i 
samej organizacji IC, pojawiły się nie tylko w 
USA, ale także w Ugandzie. Publiczne wyświe-
tlenia na północy kraju, gdzie narodziła się 
LRA, zakończyły się rozruchami oburzonej pu-
bliki. Wzburzenie wywołały uproszczenia za-
warte w filmie, a także wrażenie, iż mimowolnie 
gloryfikuje on postać Kony’ego, zapominając o 
bezimiennych ofiarach. Po pokazie w mieście 
Lira zdecydowano się ich nie powtarzać, by nie 
ranić uczuć miejscowej ludności. 60  Ciekawym 
głosem w dyskusji toczącej się w Internecie jest 
także zdanie samych Afrykanów, w tym głos 
Rosbell Kagumire, która słusznie zwraca uwa-
gę, że rozwiązanie nie leży jedynie w rękach 
„zachodnich potęg”, lecz przede wszystkim w 
rękach rządów regionu – czyli samych Afryka-

                                                 
58 
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=sear
ch.summary&orgid=12429 (odwiedzono 6.04.2012) 
59 „KONY 2012 PART II, BEYOND FAMOUS” został 
opublikowany, na kanale You Tube Invisible Chil-
dren, 4.04.2011 roku (przyp. Autora) 
60 
http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/
kony-2012-screening-in-uganda-met-with-anger-
rocks-thrown-at-
screen/2012/03/15/gIQADD98DS_blog.html (odwie-
dzono 4.04.2012) 

nów.61 Rząd Ugandy, co zrozumiałe z powodu 
kwestii wizerunkowych, również podchodzi 
sceptycznie do akcji „IC”; zdaniem rzecznika 
rządu Freda Opolot „Invisible Children przy 
użyciu drastycznych zdjęć chce oszukać spo-
łeczność międzynarodową w celu otrzymania 
wsparcia finansowego”. 
  
Wpływ e-społeczności na realne zmiany 
 
Pomimo kontrowersji podkreślić należy, że po-
mysłodawcom akcji udało się zainteresować 
dużą część mediów kwestią ofiar LRA, jak rów-
nież to, że rzeczywiście przyczynili się do więk-
szego zaangażowania USA w Ugandzie. Film 
„KONY 2012” do dziś zobaczyło ponad 100 
milionów ludzi, co sprawiło, że problem dzieci – 
żołnierzy zaistniał w szerszej świadomości opi-
nii publicznej, a co ważniejsze – przywrócił 
go na afisze. Ten obraz chwyta za serce i 
wzrusza. Forma teledysku przemawia w prosty, 
a nawet naiwny sposób wyjaśniając przyczyny, 
skutki oraz daje łatwe „rozwiązanie” trudnego 
problemu. Świetnym tego przykładem są sceny, 
gdy reżyser – Jason Russell, wyjaśnia swemu 
synowi, na czym polega akcja „KONY 2012”. 
Problem, którego być może on sam nie rozu-
mie, ma zrozumieć kilkuletnie dziecko. Pisarz 
Ishmael Beah, który sam był zmuszony jako 
dziecko do walki zbrojnej w wojnie domowej w 
Sierra Leone, uważa, że taki sposób zdawko-
wego i uproszczonego informowania niczego 
nie zmieni. Pytań o skutki tej akcji jest więcej. 
Jej rezultatem może być militaryzacja Ugandy, 
wsparcie i legitymizacja władzy prezydenta Mu-
seweni’ego. Może ona także pociągnąć za sobą 
większe rozwarstwienie plemienne i terytorialne 
w Ugandzie, wielomilionowe programy pomocy 
rozwojowej, „work – campy” (które już działają, 
także w z ramienia IC) i duży kapitał polityczny 
napełniany szczerą ludzką chęcią pomocy, a 
być może również po prostu złudne poczucie 
czynienia dobra. Już teraz pojawiają się podej-
rzenia, że zaangażowanie USA ma związek z 
odkrytymi niedawno złożami ropy, które dla 
miejscowych władz przedstawiają problem w 
zakresie korupcji 62 . Narrator podaje widzom 

                                                 
61 http://www.boingboing.net/2012/03/08/african-
voices-respond-to-hype.html  (odwiedzono 
4.04.2012) 
62 
http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2012/02/10/
ugandas_oil_scandal (odwiedzono 6.04.2012) 
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23 
datę, do kiedy Kony musi zostać zatrzymany 
(31 grudnia 2012 r.), natomiast nie wyjaśnia w 
przekonujący sposób, dlaczego akurat ten ter-
min jest tak istotny. Jednak podstawowym za-
rzutem jest schemat przyczynowo - skutkowy 
zaproponowany przez IC w filmie „KONY 2012”. 
Mówi on, iż nowy rozdział walki ze zbrodnia-
rzami wojennymi rozpocznie się od aresztowa-
nia Josepha Kony’ego. Chcąc tego dokonać 
należy kolejno: udzielić wsparcia doradców 
armii USA dla armii Ugandyjskiej, zapewnić 
poparcie administracji rządu USA dla utrzyma-
nia kontyngentu w Ugandzie, pokazać admini-
stracji USA, iż ludziom zależy na tej kwestii i 
rozbudzić ich świadomość. Tyle, że owa logika 
już u swoich podstaw zbudowana jest na błęd-
nym założeniu. Armia Ugandyjska, wsparta 
przez USA działać będzie jedynie w granicach 
Ugandy, a jak wiemy, Kony, jeśli w ogóle żyje, 
od kilku lat przebywa poza jej granicami. Nikt 
nie wie, czy jest to Sudan Południowy, Republi-
ka Środkowoafrykańska, czy Demokratyczna 
Republika Konga. Pewnym jest natomiast to, że 
armia Ugandy nie aresztuje człowieka przeby-
wającego poza jej granicami.  
 
Bezprecedensowe jest niewątpliwie to, jak 
ogromną siłę oddziaływania pokazała ta nowa 
forma aktywizacji społeczności poprzez Inter-
net. Pomimo, iż znamy wiele podobnych przed-
sięwzięć, a zjawisko Aktywizmu 2.0 czy slakty-
wizmu jest ich nieodłączną częścią, to skutecz-
ność tych działań znajduje realny wymiar w 
działaniach polityków. Podążając za zaintere-
sowaniem społecznym do akcji przyłączyli się 
politycy wielu krajów i zadeklarowali działania 
na rzecz powstrzymania LRA. Niezależnie od 
rezultatów, tak niewielu jeszcze nigdy nie miało 
tak wiele do powiedzenia.   
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„Większość Brytyjczyków zirytowało-
by się, gdyby Michael Jackson zaczął 
udzielać rad na temat tego, jak roz-
wiązać kryzys kredytowy. Amerykanie 
byliby pewnie równie niezadowoleni, 
gdyby receptę na rozwiązanie kryzysu 
na rynku nieruchomości zapropono-
wała Amy Winehouse. Nie widzę po-
wodu, dlaczego Afrykanie nie mieliby 
czuć się urażeni z podobnych przy-
czyn” – Dambisa Moyo      
 

Recenzja książki Dambisa Moyo, 
Dead Aid. Why aid is not working and 
how there is another way for Africa, 
Penguin Press, New York 2009.    

dr Dominik Kopiński  

 

ambisa Moyo jest ekonomistką pochodzącą 
z Zambii. Uzyskała tytuł magistra na presti-
żowej Kennedy School of Government na 

Harvardzie i tytuł doktora w dziedzinie ekonomii 
z St. Antony's College na Uniwersytecie 
Oxfordzkim za pracę o oszczędnościach w kra-
jach rozwijających się. Przez osiem lat praco-
wała dla banku inwestycyjnego Goldman Sachs 
w departamencie rynków kapitałowych, zajmo-
wała się również funduszami hedgingowymi  
oraz była ekonomistą w zespole ds. makroeko-
nomii międzynarodowej. W trakcie swojej karie-
ry była również konsultantem Banku Światowe-
go. Jej książka Dead Aid w krótkim czasie stała 
się bestsellerem według New York Times. W 
maju 2009 r. magazyn TIME uznał Moyo za 
jedną ze stu najbardziej wpływowych osób na 
świecie. Autorka stała się celebrytką i oficjalną 
twarzą krytyków pomocy rozwojowej. Moyo jest 
uważana za afrykańską odpowiedź na toczącą 
się od wielu lat debatę o skuteczności (niesku-
teczności) pomocy rozwojowej, która została 
zdominowana („skolonizowana”) przez białych, 
nieafrykańskich ekonomistów, takich jak Jeffrey 
Sachs, William Easterly czy Paul Collier.      
 
Teza, jaką prezentuje Moyo w książce Dead 
Aid jest bardzo prosta: pomoc jest dla Afryki 
przekleństwem. Pomoc prowadzi do korupcji, 
na tle pomocy wybuchają konflikty, pomoc uza-
leżnia i wprawia Afrykanów w stan letargu i in-
ercji. Pomoc zniechęca rządy do oszczędzania i 
mobilizowania podatków, pomoc osłabia bodź-
ce inwestycyjne oraz dławi inicjatywę i przed-
siębiorczość. Recepta na wyrwanie Afryki z 
ekonomicznej zapaści sprowadza się zdaniem 
Moyo do czterech kategorii działań. Po pierw-
sze, w miejsce pomocy państwa afrykańskie 
powinny zdobywać kapitał za pośrednictwem 
międzynarodowego rynku obligacji. Po drugie, 
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25 
stawiać na współpracę z Chinami i inwestować 
w duże projekty infrastrukturalne. Po trzecie, 
państwa afrykańskie muszą dążyć do jak naj-
szybszej liberalizacji międzynarodowego handlu 
i włączenia się w proces globalizacji. I po 
czwarte, rządy powinny wspierać rozwój rynku 
finansowego i wprawić w ruch miejscowy kapi-
tał. Moyo proponuje, by Zachód zaprzestał 
udzielania pomocy państwom afrykańskich w 
ciągu pięciu lat, co zdaniem autorki pozwoli raz 
na zawsze zerwać z kulturą uzależnienia i po-
może wydobyć się Afryce ze stanu permanent-
nego kryzysu.    
 
W pierwszym rozdziale zatytułowanym Mit po-
mocy Moyo kreśli stosunkowo pozytywny obraz 
Afryki, która w ostatnich latach demonstruje 
oznaki wyraźnego ożywienia. Po pierwsze, 
wzrost gospodarczy w wielu krajach uległ przy-
spieszeniu, głównie ze względu na bezprece-
densowy wzrost cen surowców stanowiących 
podstawę eksportu. Po drugie, reformy wolno-
rynkowe zapoczątkowane w latach 80. w końcu 
przynoszą owoce. Fundamenty makroekono-
miczne wielu państw są coraz solidniejsze - 
ustabilizowano inflację, zmniejszono deficyty i 
zadłużenie. Po trzecie, fala demokratyzacji roz-
lała się po kontynencie umożliwiając jej obywa-
telom udział w wolnych wyborach. Autorka jed-
nak nie pozostawia czytelnikowi złudzeń. Więk-
szość przemian ma charakter pozorny, fasado-
wy. W rzeczywistości Afryka tkwi w stanie per-
manentnego kryzysu, jest toczona przez korup-
cję i pogrążona w chronicznym ubóstwie. De-
mokracja funkcjonuje jedynie na papierze, a w 
rzeczywistości władzę w wielu krajach wciąż 
dzierżą despoci. Moyo uważa, że praźródłem 
takiego stanu rzeczy jest pomoc rozwojowa.            
 
Po wprowadzeniu do problematyki pomocy, 
Moyo zabiera czytelnika w krótką podróż w 
czasie. W rozdziale Krótka historia pomocy 
autorka prezentuje powojenne początki pomocy 
rozwojowej, które wyznaczają Plan Marshalla 
oraz konferencja z Bretton Woods, na której 
liderzy ówczesnego świata zaprojektowali glo-
balne ramy finansowe i powołali do życia Bank 
Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy. W latach 50. pomoc stała się narzędziem 
w zimnowojennej batalii, w której Zachód sta-
wiał czoła ideologii komunistycznej. Jednym z 
jej pierwszych frontów był kontynent afrykański, 
właśnie opuszczany w pośpiechu przez imperia 
kolonialne. Lata 60. to dynamiczny rozkwit po-

mocy rozwojowej, zwłaszcza w kontekście am-
bitnych projektów infrastrukturalnych, które 
ozdobiły afrykański krajobraz (m.in. tama Kari-
ba na granicy Zambii i Zimbabwe). W trakcie 
dekady lat 70., pamiętanej głównie z dwóch 
gigantycznych szoków naftowych, system po-
mocy ulega pewnej reorientacji i na czoło wy-
suwa się walka z ubóstwem. Okres ten przery-
wa gwałtownie kryzys zadłużenia i rewolucja 
neoliberalna, na której czele w latach 80. stają 
instytucje z Bretton Woods z owianymi złą sła-
wą programami dostosowawczymi. Dla Afryki 
jest to dekada, która wkrótce zyska miano 
„straconej”. Lata 90. upływają pod znakiem libe-
ralizacji politycznej i demokratyzacji kontynentu. 
Słowem klucz staje się teraz tzw. governance. 
Dla pomocy to jednak okres kryzysu, „zmęcze-
nia”. Na przełomie wieków pomoc wkracza w 
zupełnie nowy etap, nazwany przez autorkę aid 
glamour. W pomoc angażują się celebryci, staje 
się ona niemal częścią popkultury (koncerty Life 
8). Moyo kończy wędrówkę pesymistycznym 
stwierdzeniem – 1 billion dolarów pomocy, które 
w ciągu tego czasu Afryka otrzymała zostało 
zmarnowane. Pomoc nie działa.              
 
W kolejnym rozdziale Pomoc nie działa Moyo 
rozprawia się z ideą pomocy rozwojowej, uwa-
żając ją z praprzyczynę tragicznego położenia 
Afryki. Początkowo przytacza wyniki znanych 
badań, które próbują wyjaśniać zagadkę per-
manentnego kryzysu, w jakim utkwiły państwa 
afrykańskie wskazując na determinizm geogra-
ficzny, okres kolonializmu, zróżnicowanie et-
niczne czy rozkład instytucji. Autorka, choć nie 
odrzuca tezy, iż czynniki te odegrały istotną, 
hamującą rolę w rozwoju Afryki, uważa że uni-
wersalnym rozwiązaniem zagadki jest pomoc i 
stan uzależniania od niej. Jednocześnie Moyo 
uznaje za nieprzekonujące w stosunku do Afry-
ki argumenty zwolenników pomocy, takie jak 
sukces Planu Marshalla (inne realia – powojen-
na Europa, inne założenia – rekonstrukcja, 
krótki horyzont czasowy – 4 lata), fakt, że nie-
które państwa, np. Botswana, wydostały się z 
pułapki ubóstwa (nie zdążyły uzależnić się od 
pomocy), sukcesy tzw. warunkowości (reformy 
nie były w rzeczywistości wdrażane, za to po-
moc nie przestawała płynąć), skuteczność po-
mocy w państwach prowadzących odpowiednią 
politykę i stosujących się do zasad demokracji 
(Moyo prezentuje popularny obecnie w wielu 
kręgach pogląd, że demokracja przy wszystkich 
swoich cnotach jest dla wielu biednych krajów 
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w istocie barierą rozwoju oraz że lepszym roz-
wiązaniem byłby dla nich „dobroczynny dykta-
tor”).  
 
Rozdział Cichy zabójca wzrostu jest poświę-
cony w całości krytyce pomocy rozwojowej. 
Zdaniem Moyo kraje otrzymujące pomoc znala-
zły się w zaklętym kręgu pomocy – pomocy, 
która blokuje pilnie potrzebne inwestycje, wpaja 
kulturę uzależnienia, ułatwia szerzenie się plagi 
korupcji, w konsekwencji jedynie utrwalając (a 
nie eliminując) ubóstwo. Donatorzy wypowiada-
ją walkę z ubóstwem poprzez zwiększanie po-
mocy i wprawiają zaklęte koło w ruch. Najgroź-
niejszym efektem pomocy jest korupcja, która 
ma katastrofalne skutki dla długofalowego 
wzrostu, zwłaszcza jej tzw. negatywna odmia-
na, która powoduje odpływ kapitału za granicę 
(w przeciwieństwie do pozytywnej, jak np. w 
Chinach, której towarzyszy reinwestowanie 
łapówek w kraju). Moyo pokazuje, że choć do-
natorzy wiele o korupcji mówią, to na ich pomoc 
mogą liczyć zarówno kraje podejmujące walkę 
z korupcją jak i ją tolerujące. Pomoc stoi rów-
nież w sprzeczności z rozwojem klasy średniej, 
która jest istotnym spoiwem długofalowego 
rozwoju i w normalnych warunkach rozlicza 
rządzących z racji płacenia przez siebie podat-
ków. W Afryce rządy, które otrzymują pomoc z 
zewnątrz mogą obejść się bez klasy średniej i 
są odpowiedzialne nie wobec obywateli lecz 
wobec donatorów. Ponadto, Moyo zwraca rów-
nież uwagę na inflacjogenny wymiar pomocy i 
na fakt, że pomoc prowadzi do spadku 
oszczędności i w rezultacie inwestycji. Opisuje 
także efekt zwany chorobą holenderską, który 
polega na umacnianiu się waluty lokalnej w 
skutek napływu pomocy, co dławi eksport i ha-
muje wzrost gospodarczy.      
  
W drugiej części książki Moyo przedstawia wi-
zję Afryki bez pomocy i proponuje cztery roz-
wiązania, które pozwoliłyby trwale zerwać uza-
leżnienie pomocowe od Zachodu. W rozdziale 
Rozwiązanie kapitałowe Autorka namawia 
państwa afrykańskie do włączenia się w krwio-
obieg finansowy świata poprzez emisję mię-
dzynarodowych obligacji. Nie jest to trudne ani 
drogie w warunkach niskich stóp procentowych 
w gospodarce światowej i spadku spreadów. 
Wiąże się to jedynie z poddaniem się ocenie 
agencjom ratingowym i określonymi reformami, 
mającymi skłonić potencjalnych inwestorów do 
zakupu emitowanych papierów. Korzyści z emi-

sji długu są znaczne i udokumentowane. Wiele 
krajów afrykańskich, np. Gabon i Ghana, poszło 
już tą drogą i zdołało zmobilizować przy pomo-
cy rynków międzynarodowych niemałe fundu-
sze wykorzystane m.in. do rozbudowy infra-
struktury.   
 
Kolejną propozycją Moyo jest zacieśnianie 
współpracy gospodarczej z Państwem Środka, 
które coraz aktywniej inwestuje na kontynencie 
afrykańskim oraz przeprowadzenie reform ma-
jących na celu zwiększenie atrakcyjności inwe-
stycyjnej Afryki. Wprawdzie koszty pracy są 
stosunkowo niskie, inwestowanie w krajach 
afrykańskich pozostaje z wielu względów nie-
zwykle kosztowne (infrastruktura, biurokracja, 
korupcja, przerwy w dostawach energii etc.) W 
rozdziale Chińczycy są naszymi przyjaciółmi, 
Autorka argumentuje, że chińskie inwestycje 
niosą ze sobą obopólne korzyści i mimo wielu 
obiekcji w stosunku do nich (naruszanie prawa 
pracy, niskie płace, ignorowanie aspektów śro-
dowiskowych) stanowią atrakcyjną w stosunku 
do pomocy formę zewnętrznego finansowania 
wzrostu gospodarczego na kontynencie afry-
kańskim. 
 
Inną propozycją Autorki Dead Aid jest liberali-
zacja światowego handlu, zwłaszcza artykułami 
rolnymi oraz włączenie się państw afrykańskich 
aktywniej w procesy globalizacyjne. W rozdziale 
Handlujmy Moyo nawiązuje do hasła „Handel 
zamiast pomocy” (ang. trade not aid) i twierdzi, 
że gdyby państwa wysoko rozwinięte zniosły 
dotychczasowe bariery handlowe i przestały 
subsydiować własną produkcję rolną, Afryka 
mogłaby o własnych siłach wydobyć się z ubó-
stwa, bez konieczności pomocy ze strony Za-
chodu. Dotyczy to również, żeby oddać spra-
wiedliwość, samych państw afrykańskich, które 
chronią się przed sąsiadami za zasłoną wyso-
kich ceł. Autorka twierdzi, że moralistyczna, 
zatroskana postawa Zachodu w stosunku do 
Afryki i jej problemów jest czystą hipokryzją. 
Wystarczyłoby tylko otworzyć własne rynki na 
produkty afrykańskie (dotychczasowe inicjatywy 
– AGOA i EBA mają ograniczony zakres) i 
skończyć z dopłatami dla rodzimych producen-
tów rolnych.             
  
Moyo ma jeszcze jedną propozycję, która mo-
głaby być alternatywą dla pomocy. W rozdziale 
Bankowość dla nie mogących ubiegać się o 
usługi bankowe Autorka zajmuje się zjawi-
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skiem mikrokredytu, za którego ojca uważa się 
noblistę Muhammada Yunusa, twórcę Grameen 
Bank. Dowodzi w nim, że mikropożyczki są sku-
teczniejszym sposobem na przezwyciężenie 
biedy niż pomoc, gdyż pieniądze trafiają bezpo-
średnio do potrzebujących z pominięciem biu-
rokratów. Analogicznie, odpowiedzią na niedo-
skonałości pomocy rozwojowej mogłyby być 
zdaniem Moyo przekazy pieniężne z zagranicy, 
których wartość współcześnie szacuje się na 
kilkadziesiąt miliardów dolarów (chodzi o samą 
Afrykę). Autorka wydaje się świadoma tego, że 
przekazy mogą charakteryzować się niestabil-
nością (patrz ostatni kryzys) oraz służyć finan-
sowaniu konsumpcji zamiast inwestycji, jednak 
konsekwentnie dowodzi ich wyższości (zwłasz-
cza gdyby udało się obniżyć koszty przesyłania 
pieniędzy). W rozdziale tym Moyo zwraca rów-
nież uwagę na specyficzny problem rzekomego 
niedoboru kapitału w krajach rozwijających się. 
Zdaniem peruwiańskiego ekonomisty Hernanda 
de Soto, nie chodzi o brak kapitału, ale o brak 
egzekwowalnego prawa własności, który nie 
pozwala kapitału „zalegalizować” i wykorzystać 
do własnych celów (np. jako zastaw przy kredy-
cie bankowym).       
 
W ostatnim rozdziale Urzeczywistniając Roz-
wój Dambisa Moyo przedstawia swój kluczowy, 
a jednocześnie najbardziej radykalny pogląd. 
Twierdzi ona, iż jedynym sensownym rozwią-
zaniem, które pozwoli ograniczyć problemy 
wynikające z pomocy jest po prostu zaprzesta-
nie jej udzielania. Autorka sugeruje, że rządy 
afrykańskie powinny otrzymać pięć lat karencji 
na doprowadzenie swoich gospodarek do po-
rządku, po czym pomoc zostałaby wstrzymana 
(poza pomocą humanitarną czy nadzwyczajną). 
W jej miejsce Afryka byłaby zmuszona szukać 
innych, rynkowych źródeł finansowania (BIZ, 
obligacje etc.). Tym co uważają, że taki pomysł 
mógłby doprowadzić do śmierci wielu miesz-
kańców Afryki, Moyo odpowiada, że biedni i tak 
nie odczuwają efektów pomocy, więc jej brak 
niewiele by w ich położeniu zmienił. Doprowa-
dziłby za to do radykalnej zmiany sposobu my-
ślenia afrykańskich liderów.  
 
Praca wzmocniła toczącą się od kilku lat debatę 
na temat skuteczności pomocy rozwojowej kie-
rowanej do Afryki. Książka jest o tyle nowator-
ska, że została napisana przez ekonomistkę 
mającą afrykańskie korzenie, co w świecie pa-
radoksalnie zdominowanym przez niaafrykań-

skich ekonomistów jest pewną nowością. 
Książka pod względem warsztatowym po-
zostawia wiele do życzenia, jest uboga w 
przypisy, miejscami niespójna i prezentują-
ca argumenty w sposób mało rygorystyczny, 
jednak stawia odważne pytania i proponuje 
konkretne (choć mało realistyczne) alterna-
tywy wobec współczesnej pomocy. Jest to 
niewątpliwie ciekawy dodatek do dyskursu 
na temat pomocy rozwojowej, który współ-
cześnie wydaje się coraz bardziej jedno-
stronny. Dzięki pochodzeniu autorki, książka 
prezentuje nowy sposób myślenia o Afryce. 
Moyo pisze „większość Brytyjczyków ziryto-
wałoby się, gdyby Michael Jackson zaczął 
udzielać rad na temat tego, jak rozwiązać 
kryzys kredytowy. Amerykanie byliby pew-
nie równie niezadowoleni, gdyby receptę na 
rozwiązanie kryzysu na rynku nieruchomo-
ści zaproponowała Amy Winehouse. Nie 
widzę powodu, dlaczego Afrykanie nie mie-
liby czuć się urażeni z podobnych przy-
czyn”.      
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„Do roku 1960 tabletka antykoncep-
cyjna była obca kulturowa na całym 
świecie, bo jej nie było w ogóle. Na-
stępnie minęło wiele lat zanim się 
przyjęła na Zachodzie. Samochód, In-
ternet, samolot – to wszystko wyna-
lazki Zachodu, któ-re zrewolucjonizo-
wały kulturę ludzką – one też są Afry-
ce kulturowo obce?”   
 

Walka z AIDS w Afryce: polemika c.d.   

dr Konrad Czernichowski i mgr Karol 
Chwedczuk-Szulc   

 rogi Konradzie,  
 
Pozwolę sobie stwierdzić, że fakt iż obu 

nam zależy na zmniejszeniu problemu z roz-
przestrzenianiem się wirusa HIV i idącym za 
nim AIDS jest sprawą jak najbardziej oczywistą. 
Cieszę się zatem, że przychylasz się do mojego 
stanowiska z poprzedniego wpisu, gdzie za-
uważyłem, że strategia ABC generalnie jest 
przez nas oceniana pozytywnie, mimo różnic w 
szczegółowej jej ewaluacji. 
 
Tak jak w moim poprzednim wpisie, szybko 
zakończę część kurtuazyjną i powtarzającą 
sprawy już raz opisane i przejdę do konkretów, 
czyli naszej polemiki, z której cieszę się tak jak 
Ty. Nadmienię tylko Czytelnikom, że nasze 
przejście na „pisanie sobie po imieniu” z Konra-
dem jest obopólnie zaakceptowane. Ponadto 
nie jest to wynikiem zabiegu a la minister Ro-
stowski, świadczącym o protekcjonalnym wza-
jemnym traktowaniu się. 
 
1. Oto fragment, w którym dezawuujesz sku-

teczność prezerwatyw, powołując się na 
opinię pastora: 

 
„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 
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Bush. Od tego czasu Stany Zjednoczone prze-
znaczały na programy promujące wstrzemięźli-
wość i wierność 8 mln USD rocznie” 
  
Moim błędem, do którego się przyznaję, było 
nadużycie stwierdzenia, że używasz argumen-
tów ideologicznych w tym miejscu. Aczkolwiek 
powołanie się na opinię pastora budzi moje 
obawy, jako aspirującego naukowca, co do siły 
argumentów kapłanów. 
 
2. Konradzie! Oczywiście, że mój wpis nie jest 

wolny od mojej hierarchii wartości! Żaden 
wpis niczyjego autorstwa, nie jest wolny od 
uznawanych systemów wartości. To jest tru-
izm. Oczywistym jest to, że obiektywność 
jest tylko ideałem – nigdy nie zrealizowanym, 
do którego zawsze dążymy. Jednak ja nie 
powołuję się w debacie naukowej na autory-
tety religijne, ponieważ obie dziedziny są w 
moim przekonaniu całkowicie rozłączne. 

 
Mój postawa wobec całego Kościoła Rzymsko-
Karolickiego jest moją osobistą sprawą i jako 
taka nie jest przedmiotem naszej dyskusji. Na-
tomiast moje skrajnie (celowo używam tego 
mocnego słowa) negatywne stanowisko wobec 
KRK w tym przypadku, wynika z polityki tegoż 
wobec prezerwatyw. Z kolei mój argument o 
obcości kulturowej KRK w Afryce, był tylko od-
powiedzią na Twój argument o obcości kulturo-
wej prezerwatywy na tym kontynencie. 
 
Nie rozumiem zupełnie, dlaczego sformułowa-
nie „jeden z kościołów” miałoby być obraźliwe? 
Czy KRK nie jest jednym z wielu kościołów? 
Mój stan wiedzy podpowiada mi, że tak właśnie 
jest. 
 
Upór kościoła w kwestii prezerwatyw kosztuje 
moim zdaniem życie wielu ludzi i takie jest moje 
zdanie. Nie rozumiem gdzie tu widzisz Konra-
dzie „perfidną manipulację”? Czy może widzisz 
ją w zarzucie uczestnictwa w ludobójstwie, któ-
rą poparłem artykułem w Przeglądzie, a fakt ten 
zignorowałeś w swojej odpowiedzi? Jeśli mało 
Ci źródeł podaję następne: S.Totten, P. R. Bar-
trop, S. L. Jacobs, Dictionary of Genocide, 
Greenwood Publishing Group, 2008. I żeby było 
jasne – były naturalnie też przypadki, gdzie 
księża katoliccy oddawali życie w obronie ofiar. 
Jednak KRK nigdy nie przyznał, że część jego 
członków brała udział w ludobójstwie. 
 

Na koniec podkreślę tylko, że pozytywnie oceni-
łem działalność KRK zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji w Afryce. 
 
3. Kolejny punkt Twojej ze mną polemiki jest 

bardzo dziwny, ponieważ mija się niestety 
z prawdą. Naturalnie dostrzegam „prze-
oczywisty” fakt, że posiadanie wiele/u part-
nerek/ów zwiększa niebezpieczeństwo za-
rażenia: „Kończąc,  pragnę  tylko  podkre-
ślić,  że  odnośnie istoty problemu, zga-
dzam się z Konradem  Czernichowskim   –   
tylko   odpowiedzialny  seks  może  ograni-
czyć  rozprzestrzenianie się wirusa HIV w 
Afryce i na świecie. Odpowiedzialny  seks  
zaś,  to  ABC”. Twój zarzut, że nie rozu-
miem tak oczywistej kwestii jest conajmniej 
niepoważny. Do pozostałych Twoich argu-
mentów się nie odnosiłem, bo nie negują 
skuteczności prezerwatyw, więc nie widzia-
łem pola do polemiki. 
 

4. Po raz kolejny powtarzasz truizm, że pre-
zerwatywa nie rozwiązuje problemu 
HIV/AIDS. Ja matematykiem nie jestem i 
nie wiem, że „skuteczność prezerwatyw 
jest dużo niższa” niż 95%, jak to ująłeś. 
Bardzo prosiłbym Cię o źródła i dowód tej 
rzekomo „dużo niższej skuteczności”. W 
międzyczasie zaś zalecam Tobie i wszyst-
kim którzy mają jakiekolwiek wątpliwości do 
lektury publikacji WHO na ten temat: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publi
cations/en/. 

 
5. Twój zarzut o błąd metodologiczny jest 

całkowicie bezpodstawny. Nie udowad-
niasz tego błędu. Zamiast tego ponownie 
posługujesz się komunałem, który nie pod-
waża wyniku cytowanych przeze mnie ba-
dań: „Jako socjolog wiesz lepiej ode mnie, 
że  w  badaniach  nad  społeczeństwem  
nie  jest możliwe   wykluczenie   wszystkich   
czynników, żeby zbadać wpływ tylko jed-
nego z nich (w tym przypadku wdrożenia 
programu rozdawania prezerwatyw) na 
zmienną zależną (w tym przypadku odse-
tek zarażonych)”. Naturalnie, że nie jest to 
możliwe, ponieważ nie jest to nigdy możli-
we. Pomimo to, wszyscy wynikami takich 
badań się posługujemy, Ty również. Z ba-
dań klinicznych można wykluczyć inter-
wencje innych zmiennych – te badania 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/en/
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właśnie udowadniają kontestowaną przez 
Ciebie skuteczność prezerwatyw. 

 
6. Zrozumiałem metaforę w 100% Konradzie. 

Dlatego podkreśliłem, że prezerwatywa jest 
skuteczna ale nie doskonała. Wstrzemięź-
liwość, a jeszcze lepiej, abstynencja sek-
sualna, naturalnie jest o wiele skuteczniej-
sza. Jednak ja jestem zwolennikiem podej-
ścia, które zmierza do tego, by ludzie mieli 
swobodę realizacji swoich podstawowych, 
biologicznych potrzeb, bez groźby zaraże-
nia się śmiertelną chorobą. Abstynencja nie 
pozwala zaspokajać  naturalnych potrzeb 
seksualnych. Jeśli nie byłoby prezerwatyw, 
z pewnością z całego serca wspierałbym 
wstrzemięźliwość, a raczej nawet absty-
nencję. 

 
7. Do roku 1960 tabletka antykoncepcyjna 

była obca kulturowa na całym świecie, bo 
jej nie było w ogóle. Następnie minęło wiele 
lat zanim się przyjęła na Zachodzie. Samo-
chód, Internet, samolot – to wszystko wy-
nalazki Zachodu, które zrewolucjonizowały 
kulturę ludzką – one też są Afryce kulturo-
wo obce? 

 
8. W punkcie o rozwiązłości całkowicie obna-

żasz Konradzie swoje ideologiczne zaan-
gażowanie w dyspucie. Piszesz, że „współ-
życie z innymi osobami, niż partner/ka jest 
złe”, twierdząc jednocześnie, że nie dajesz 
sobie prawa moralnej oceny innych, do-
kładnie to czyniąc. Nie uważam rozwiązło-
ści ani za złą, ani za dobrą – indywidualne 
wybory innych, do których mają pełne pra-
wo, to nie moja kwestia. 

 
Twoje stwierdzenie, że „…nie  będziesz  mi  w  
stanie  udowodnić, że  ich  promocja  nie  pro-
wadzi  do  większej  rozwiązłości” prowadzi już 
do zupełnego absurdu. Wysuwasz twierdzenie, 
że prezerwatywa do rozwiązłości prowadzi i 
mnie prosisz o udowodnienie, że tak nie jest? 
Konradzie! Jeżeli kogoś oskarżysz, to on ma 
udowodnić swoją niewinność, czy Ty jego wi-
nę? Udowodnij mi zatem proszę, że smerfy nie 
istnieją i nie mieszkają pod Wrocławiem. To 
zdanie nie ma na celu urażenie Cię, tylko 
wskazanie groteskowego stanu, do którego 
doprowadziłeś dyskusję w jednym ze swoich 
punktów.  

9. Oczywiście, że nie udowodniłeś tezy o „po-
budzaniu do nieuporządkowanego życia  
seksualnego  przez  promocję  prezerwa-
tyw”, cokolwiek to znaczy. Cieszę się też 
że: „Pisząc  swój  tekst  rozumiałem zbyt 
dobrze, że wśród tych, którzy „może 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.”. Swojego poprzedniego 
wniosku nie uznajesz za błąd we wniosko-
waniu z danych statystycznych” „Trzeba 
się zgodzić, że zmniejsza ona ryzyko za-
rażenia w pojedynczym przypadku, ale 
w długim okresie zmienia zachowania 
seksualne na bardziej ryzykowne i – 
zamiast zmniejszać – zwiększa skalę 
epidemii”.. To ja jako socjolog, już nie 
wiem co takim błędem jest. Sam przyzna-
łeś, że nie udowodniłeś tezy na danych sta-
tystycznych, jednak mimo to twierdzisz, że 
prezerwatywa ZMIENIA zachowania sek-
sualne na bardziej ryzykowne. 
 

10. Bardzo Cię proszę o rozwinięcie tezy o 
wypaczeniu strategii ABC z powodu jej 
wewnętrznej sprzeczności, ponieważ nie 
rozumiem tej niezgodności. 

 
11. Mnie także to zastanawia dlaczego USA 

przyjęło taką politykę w Botswanie – czy to 
daje mi prawo do wysuwania twierdzeń na 
ten temat? Nie wydaje mi się. Zastanawia-
łem się również nad sprzecznością w po-
dejściu KRK do antykoncepcji, która z jed-
nej strony ją kontestuje, a z drugiej promuje 
(tzw. metody naturalne). Żałuję, że nie od-
niosłeś się do tych moich rozważań. Choć 
muszę przyznać, że „ukryłem” je w przypi-
sie. 

 
12. „Zdaję  sobie  sprawę,  że  dużą  popular-

nością cieszy  się  (także  wśród  ludzi  na-
uki)  pogląd  o dobroczynnym wpływie pre-
zerwatyw na walkę z AIDS,  jednak  od  
naukowców,  do  których  się zaliczasz,  
wymaga  się  większego  krytycyzmu do 
tzw. „pewników””. Ja sobie z tego sprawy 
nie zdaję. Prezerwatywa nie ma wpływu na 
walkę z AIDS – ma wpływ tylko na po-
wstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa 
HIV, który, co z całą pewnością zostało 
udowodnione, wywołuje HIV. Jeśli masz 
Konradzie dostęp do rzetelnych badań 
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podważających tę zależność, to proszę po-
dziel się nimi. Być może naukowcy uczest-
niczący w konferencji, o której wspomnia-
łeś (Rethinking AIDS 2011), dokonali ja-
kichś udokumentowanych odkryć? Tym-
czasem zachęcam do zapoznaniem się z 
publikacjami UNAIDS w temacie: 
http://www.unaids.org/en/ 

 
13. Zatem pojawia się zasadnicze pytanie: dla-

czego KRK jest przeciwny używaniu pre-
zerwatyw i zniechęca do tego? Jeśli nie 
wynika to z dogmatu, z czego zatem? Py-
tam szczerze, bo być może czegoś nie 
zrozumiałem w stanowisku KRK. Napisz 
także proszę, czy znany Ci misjonarz także 
podważa skuteczność prezerwatyw skoro 
je rozdaje? I czy rozdaje te prezerwatywy w 
porozumieniu ze swoimi przełożonymi? 

 
Kończąc nie będę powtarzał już formułek, któ-
rymi oboje się posługiwaliśmy. Nadal uważam, 
że ABC jest skuteczna – Ty Konradzie jak ro-
zumiem, nie. Chciałbym Cię zatem prosić u 
wyłożenie dlaczego, prezerwatywy jak mnie-
mam, czynią tę strategię niespójną. Pozdra-
wiam i z niecierpliwą ciekawością czekam na 
kolejną odsłonę naszej dyskusji, licząc, że za-
cznie zataczać one coraz szersze kręgi, do 
czego serdecznie zachęcam Czytelników! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.unaids.org/en/


 

 

 

32 

KALENDARIUM  
 
 

Okres Region Wydarzenie 
1-9 grudnia Afryka Polska: Powstał Parlamentarny Zespół ds. Afryki 
 Polska John Godson zainicjował powstanie parlamentarnego zespołu, 

który ma promować i kreować polsko – afrykańskie relacje. 
Zespół będzie składał się z jedenastu parlamentarzy-
stów.Celem inicjatywy będzie promowanie ‘przyjaźni i partner-
stwa pomiędzy Polską i Afryką’, rozwinięcie współpracy po-
między krajami, a nawet nawiązanie współpracy z parlamenta-
rzystami z afrykańskich państw. 

 Sudan Podział państwa podwyższy przyszłoroczną inflację do 
17% 

  Inflacja w Sudanie może wzrosnąć do 17 % w 2012 roku w 
porównaniu do 15 % w roku obecnym, poinformował media 
minister finansów Ali Mahmoud. Chartum musi uporać się ze 
skutkami secesji zasobnego w ropę południa. Południowy Su-
dan posiada około trzech czwartych z produkowanych przed 
rozdziałem w lipcu br. blisko pół miliona baryłek ropy dziennie. 

 Afryka Afryka w „The Economist. The World in 2012” 
Wprawdzie w najnowszym wydaniu blisko 150 stronicowego 
„The Economist. The World in 2012” prognozom na temat 
Afryki poświęcono zaledwie 4 strony, to pojawia się ona w 
wielu innych artykułach i prezentowana jest jako miejsce, które 
dzięki relatywnie małemu związaniu z gospodarką światową, 
nie odczuwa skutków kryzysu w taki sposób jak reszta świata. 

   
10-16  Libia Bojownicy mają dwa tygodnie na opuszczenie Trypolisu 
grudnia  Rząd poparł radę miejską Trypolisu w ustaleniu dwutygodnio-

wego terminu wycofania się grup rebeliantów poza stolicę, 
grożąc zamknięciem miasta w razie ich pozostania. Decyzję 
poprzedziły wielotysięczne demonstracje we wtorek, których 
uczestnicy domagając się opuszczenia miasta przez bojowni-
ków z innych części kraju zablokowali wiele głównych ulic w 
mieście. 

 Nigeria 
 

Rzecznik Boko Haram został skazany na trzy lata więzie-
nia 

  Sąd nigeryjski skazał członka organizacji Boko Haram – Ali-
'ego Konduga na trzy lata więzienia. Konduga pod pseudoni-
mem przemawiał w imieniu bojówkarzy jako rzecznik organi-
zacji. Podczas nagłośnionego przez media procesu oskarżony 
zapewnił o chęci współpracy z wymiarem sprawiedliwości w 
walce z islamskimi bojownikami. 

 Liberia Prezydent Ellen Johnson Sirleaf dostała pokojową nagro-
dę Nobla 

  W miniony weekend w Oslo wręczono pokojową nagrodę No-
bla. Wśród laureatek znalazła się prezydent Liberii – Ellen 
Johnson Sirleaf oraz Leymah Gdowee i Tawakkul Karman 
(zobacz także: http://www.pcsa.org.pl/products/pokojowa-
nagroda-nobla-dla-trzech-kobiet/). Nagroda jest szczególnym 
wyróżnieniem dla kobiet działających na rzecz pokoju i praw 
człowieka. 
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17-23  Burkina  Na farmach certyfikowanych Fair Trade pracują dzieci 
grudnia Faso Raport opublikowany przez portal finansowy Bloomberg do-

wodzi, że na farmach certyfikowanych Fair Trade w Burkina 
Faso wykorzystuje się do pracy dzieci. Jedną z największych 
firm zaopatrujących się w bawełnę z farm Burkina Faso jest 
Victoria's Secret. 

 WKS Partia prezydenta Ouattary zdobywa większość miejsc w 
parlamencie 

  Wyniki wyborów parlamentarnych, które przeprowadzono na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej 11 grudnia 2011 r. wskazują, że 
prawie połowę z 255 miejsc w parlamencie uzyskała rządząca 
partia RDR. Z kolei PDCI zdobyła 77 miejsc. 

 DRK Prezydent Joseph Kabila zaprzysiężony na drugą kaden-
cję 

  20 grudnia Joseph Kabila został zaprzysiężony jako prezydent 
DRK na drugą kadencję. Sąd Najwyższy DRK ogłosił, że zwy-
cięzcą wyborów jest Kabila, jednak kandydat opozycji, Etienne 
Tchisekedi utrzymuje, że wygrana należy do niego.  Tchiseke-
di twierdzi, że dokona własnego zaprzysiężenia na urząd pre-
zydencki. 
 

24-30 
grudnia 

Rwanda Wyrok dożywocia dla dwóch organizatorów ludobójstwa 
w Rwandzie w 1994 roku 

  Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw zbrodni w Rwan-
dzie (ICTR) wydał wyrok kary dożywocia dla dwóch byłych 
czołowych polityków rwandyjskich, Matthieu Ngirumpatse i 
Edouarda Karemera, za ich rolę w zorganizowaniu ludobój-
stwa Tutsi w 1994 r. Obydwaj byli starszymi oficerami w mło-
dzieżowym skrzydle Interahamwe. 

 Afryka „Forbes” po raz pierwszy publikuje listę najbogatszych 
Afrykańczyków 

  Magazyn „Forbes” zazwyczaj kojarzony jest z różnego rodzaju 
rankingami, z których najpopularniejsza jest lista najbogat-
szych ludzi świata. W tym roku po raz pierwszy na jego ła-
mach opublikowane zostało zestawienie najbogatszych Afry-
kańczyków, co ma być wyrazem „globalnego wzrostu znacze-
nia kontynentu afrykańskiego”. Zsumowane dochody 40 naj-
bogatszych ludzi Afryki sięgają poziomu 65 miliardów dolarów. 

 Gwinea- Armia udaremniła zamach stanu 
 Bissau Magazyn „Forbes” zazwyczaj kojarzony jest z różnego rodzaju 

rankingami, z których najpopularniejsza jest lista najbogat-
szych ludzi świata. W tym roku po raz pierwszy na jego ła-
mach opublikowane zostało zestawienie najbogatszych Afry-
kańczyków, co ma być wyrazem „globalnego wzrostu znacze-
nia kontynentu afrykańskiego”. Zsumowane dochody 40 naj-
bogatszych ludzi Afryki sięgają poziomu 65 miliardów dolarów. 
 

31 grudnia – 
6 stycznia 

Afryka Chiński Eximbank pożyczył Afryce Subsaharyjskiej więcej 
niż Bank Światowy 

  W ciągu ostatniej dekady Chiński Bank Eksportowo-Importowy 
(Export-Import Bank of China) udzielił Afryce Subsaharyjskiej, 
najuboższemu regionowi świata, pożyczek o łącznej wartości 
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blisko 67,2 miliarda dol. Jest to o 12,5 mld $ więcej od kredy-
tów Banku Światowego, podała w swoim raporcie agencja 
ratingowa Fitch. 

 Mauritius Władze rozważają prywatyzację sektora wodnego 
  Władze Mauritiusa rozważają projekt prywatyzacji sektora 

wodnego ze względu na trudności w dystrybucji wody oraz 
nieopłacalność dostaw. Zdania mieszkańców wyspy są w tym 
zakresie podzielone. 

 Nigeria Rząd wycofuje dopłaty do benzyny 
  Rząd Nigerii, największego producenta ropy w Afryce Subsa-

haryjskiej, podjął kontrowersyjną decyzję o wycofaniu subsy-
diów paliwowych, w wyniku czego ceny benzyny na stacjach 
wzrosły ponad dwukrotnie. 
 

7-13  Nigeria Kościół katolicki ostrzelany przez Boko Haram 
stycznia  Związki zawodowe z Nigerii zadecydowały, że zwołają strajk 

narodowy w odpowiedzi na zniesienie przez rząd subsydiowa-
nia paliw. Rozporządzenie rządu o wycofaniu dopłat i wzrost 
cen paliw wywołało falę protestów. 

 Sudan ONZ rozpoczęło operacją humanitarną w stanie Jonglei 
 Południowy Rząd Sudanu Południowego ogłosił “katastrofę humanitarną” 

w stanie Jonglei i zaapelował o międzynarodową pomoc. ONZ 
rozpoczęło potężną operację humanitarną, aby pomóc 60 tys. 
osób, które opuściły swoje domy w celu uniknięcia przemocy o 
podłożu etnicznym. 

 Gwinea Zmarł prezydent Malam Bacai Sanha 
 Bissau Malam Bacai Sanha zmarł w dn. 09.01.2012 r. we Francji, 

gdzie przebywał na leczeniu. Sanha sprawował urząd prezy-
denta w Gwinei Bissau od 2009 r. Jego prezydentura nie 
przyniosła istotnych zmian dla kraju i jego mieszkańców. 
 

14-20 Afryka Zmiana wieloletniej tendencji w polityce pomocowej 
stycznia  Wśród wielu państw afrykańskich odnotowano tendencję do 

uniezależniania się od pomocy zagranicznej. Zjawisko to jest 
najbardziej widoczne w regionie Afryki Zachodniej. Wzrost 
gospodarczy w takich warunkach jest oceniany pozytywnie 
przez ekonomistów. 

 RPA Rand trzecią najbardziej słabnącą walutą świata   
  Południowoafrykański rand jest trzecią najbardziej tracącą na 

wartości walutą w minionym roku. W tym niechlubnym rankin-
gu wyprzedziło go jedynie argentyńskie peso i indyjska rupia. 

 Kenia Braki Pb95 oraz diesla na stacjach benzynowych 
  Po sobotnich obniżkach cen paliw w Kenii, w niektórych regio-

nach kraju wczoraj i dzisiaj brakowało benzyny oraz diesla. 
Kierowcy stali w długich kolejkach, gdyż stacje benzynowe nie 
były zaopatrzone w odpowiednią ilość zapasów. Obecnie ofi-
cjalna cena Pb98 wynosi 111,95 kenijskich szylingów (obniżka 
o ponad 7 szylingów) a diesla 87,11 szylingów (obniżka o po-
nad 3 szylingi). 
 

21-27 Gambia, Wystartował Puchar Narodów Afryki 
stycznia Gabon W sobotę 21 stycznia na czterech boiskach w Gabonie i Gwi-

nei Równikowej rozpoczyna się Puchar Narodów Afryki (CAF). 
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Odbywający się co dwa lata turniej jest niezwykle popularny 
na kontynencie, zaś tegoroczna walka o Puchar będzie niety-
powa ze względu na brak afrykańskich potęg futbolowych – 
Egiptu, Kamerunu i Nigerii. Wśród faworytów rozgrywek naj-
częściej wymieniane są reprezentacje Wybrzeża Kości Sło-
niowej i Ghany. 

 Sudan Spór o ropę z Sudanem 
 Południowy Sudan Południowy oskarżył Sudan o dezorganizację w dosta-

wach ropy oraz o kradzież. Zagroził też wstrzymaniem pro-
dukcji ropy. Z apelem o zachowanie spokoju i nie podejmowa-
nie pochopnych decyzji wystąpiły Chiny – największy inwestor 
w regionie. 

 Egipt  Egipcjanie wybrali 
  Rok po tzw. egipskiej rewolucji znane są pełne wyniki wybo-

rów parlamentarnych w Egipcie do 508-osobowego Zgroma-
dzenia Ludowego. Bezapelacyjnie wybory wygrała partia Braci 
Muzułmanów – Partia Wolności i Sprawiedliwości – która 
przewodziła wyborczemu Sojuszowi Demokratycznemu. Dru-
gą siła została salaficka partia Al-Nour, trzecią zaś partia na-
rodowych liberałów Wafd. 
 

28 stycznia - WKS Koniec bezpłatnej opieki medycznej 
3 lutego  Minister Zdrowia Wybrzeża Kości Słoniowej zapowiedział 

zmiany w dostępie do bezpłatnej opieki medycznej. Od lutego 
2012 r. z darmowych konsultacji lekarskich będą mogły korzy-
stać jedynie matki z dziećmi, pozostali mieszkańcy kraju będą 
musieli płacić. 

 Ghana Chińska pożyczka może „kosztować” nawet 8.5 miliarda 
dolarów 

  Coraz więcej faktów wskazuje na to, że 3 miliardowa pożyczka 
w China Development Bank, będzie „kosztować” ponad 8.5 
miliarda dolarów, a Ghana może nie zrealizować projektów 
inwestycyjnych zaplanowanych w planie rozwojowym kraju na 
najbliższe lata. 

 Somalia ONZ ogłasza koniec głodu 
  W piątek, 03.02.2012 roku, ONZ ogłosiła koniec głodu w So-

malii, ale zastrzega, że w regionie wciąż utrzymuje się stan 
klęski humanitarnej. Ta sama organizacja kilka miesięcy 
wcześniej (w lipcu 2011 roku) obwieściła klęskę głodu w tym 
państwie. 
 

4-10 
lutego  

Afryka Międzynarodowy raport: większość ataków pirackich od-
bywa się na wodach Afryki 

  W połowie stycznia 2012 r. ukazał się raport Międzynarodo-
wego Biura Morskiego (IMB) na temat ataków pirackich na 
świecie. Zgodnie z danymi IMB większość ataków miało miej-
sce na wodach wschodniej i zachodniej Afryki. Z 439 ataków 
odnotowanych w 2011 roku, 275 wydarzyło się u wybrzeży 
Somalii i Zatoki Gwinejskiej na zachodnim wybrzeżu Afryki. 

 Sudan Kontrowersyjne efekty amerykańskiej ustawy Dodda-
Franka 

  Ustawa Dodda-Franka (pełna nazwa Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act) została przyjęta przez 
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Kongres w następstwie kryzysu finansowego m.in. z zamiarem 
uregulowania kontrowersyjnych praktyk Wall Street. Warto 
jednak pamiętać, iż dokument ten, liczący grubo ponad 2000 
stron, posiada dwie sekcje, które dotyczą bezpośrednio Afryki 
– sekcja 1504 i sekcja 1502. 

 RPA Precedensowy wyrok w sprawie morderstwa 19-letniej 
Zoliswy Nkonyana 

  Zapadł wyrok skazujący sprawców brutalnego morderstwa na 
18 lat pozbawienia wolności. Ofiarą skazanych była 19-letnia 
Zoliswa Nkonyana, która zginęła, ponieważ była lesbijką. 
 

11-17 Zambia Chipolopolo ta wina! 
lutego  Zakończył się Puchar Narodów Afryki. Niedzielny finał był bez 

wątpienia najlepszym meczem na całym turnieju. Niespodzie-
wanym zwycięzcą rozgrywek została Zambia. Akcje Copper-
bullets nie stały wysoko przed turniejem, przewidywano iż 
Zambia, która wygrała swoją grupę eliminacyjną może dojść 
do ćwierćfinałów, ale pod nieobecność Egiptu faworytami roz-
grywek były drużyny z Afryki Zachodniej – Ghana i Wybrzeże 
Kości Słoniowej (obie te reprezentacje zostały pokonane przez 
Zambię; Wybrzeże Kości Słoniowej w finale). 

 Nigeria Centralny Bank Nigerii wprowadza w życie plan ‘bezgo-
tówkowej gospodarki’ 

  Wraz z nadejściem 2012 roku, Centralny Bank Nigerii zapo-
wiedział stopniowe przyspieszenie wprowadzania w życie pla-
nu transformacji nigeryjskiego systemu finansowego, mające-
go na celu zwiększenie roli pieniądza bezgotówkowego. Naj-
ważniejszymi partnerami NBN będą nigeryjskie banki komer-
cyjne. Roczne oszczędności z tytułu przejścia na gospodarkę 
pieniądza elektronicznego mogą sięgnąć nawet 192 miliardów 
dolarów nigeryjskich. 

 Sudan Pakt o nieagresji 
 Południowy, 

Sudan 
Podczas negocjacji w ramach Unii Afrykańskiej w Addis Abe-
bie dwa środkowoafrykańskie państwa podpisały pakt o nie-
agresji. Rozmowy dotyczące podziału dochodów z ropy mają 
trwać nadal. 
 

18-24 
lutego 

Maroko Otwarto największą w Afryce Północnej fabrykę samo-
chodów 

  Francuska firma Renault oficjalnie otwarła największą w Afry-
ce Północnej fabrykę samochodów. Zakłady docelowo mają 
produkować do 400 000 aut marki Dacia rocznie. Wartość 
inwestycji to 1,1 mld euro. Na inauguracji obecny był król Ma-
roko Mohammed VI. 

 Senegal Ciąg dalszy konfliktu w Casamance 
  Ostatnia seria ataków przeprowadzonych przez rebeliantów z 

Ruchu Demokratycznych Sił Casamance (MFDC), miała miej-
sce  w Sindian, blisko granicy z Gambią i około 100 km od 
Ziguinchor, stolicy Casamance. Zginęło czterech żołnierzy 
senegalskich a dziewięciu zostało rannych. Straty rebeliantów 
nie są znane. 

 Sudan, 
Sudan Płd. 

Wytyczanie granic pomiędzy Sudanem a Sudanem Połu-
dniowym 
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  Delegaci z Chartumu i Dżuby zapewnili, że podejmą kroki 

zmierzające do wyznaczenia granicy pomiędzy Sudanem a 
Sudanem Południowym. Dążenie do wspólnych uregulowań w 
strategicznych obszarach współpracy ma uchronić te kraje 
przed nasilaniem się nieporozumień i zatargów. 
 

25 lutego - Róg Niepokojące prognozy na nadchodzącą porę deszczową 
2 marca Afryki World Meteorological Organization ostrzega przed niebezpie-

czeństwem wystąpienia kolejnej suszy w Rogu Afryki. Progno-
zy na nadchodzącą porę deszczową nie są optymistyczne i 
wskazują, że może spaść zaledwie 50-60% średnich corocz-
nych opadów. 

 Sudan Zatrzymani żołnierze ONZ i UA uwolnieni 
  Żołnierze misji pokojowej UNAMID (African Union-United Mis-

sion in Darfur) ustanowionej dzięki współpracy ONZ i UA zo-
stali aresztowani w niedzielę (19.02.2012r.) przez grupę rebe-
liantów z Ruchu na rzecz Sprawiedliwości i Równości (JEM) w 
Darfurze. Dzień później członkowie tego ugrupowania uwolnili 
49 żołnierzy sił pokojowych, podając za przyczynę ich aresz-
towania nieautoryzowane wejście na terytorium kontrolowane 
przez JEM. 

 Somaliland Nieistniejący oficjalnie kraj powołuje bank centralny 
  Somaliland, nie uznawane przez żadne niepodległe państwo 

świata semi-autonomiczne terytorium w Rogu Afryki, formalnie 
będące częścią Somalii, powołuje do życia… bank centralny. 
 

3-9 marca Kenia Lapsset – największa w historii inwestycja w Afryce 
Wschodniej 
W Kenii rozpoczęły się prace budowlane nad wielkim, infra-
strukturalnym projektem szacowanym na 23 mld USD. Do 
roku 2030 projekt Korytarz Port Lamu zakłada powstanie portu 
morskiego, trzech lotnisk, rafinerii ropy, rurociągu biegnącego 
od pól naftowych w Sudanie Południowym, a także autostrady 
oraz linii kolejowej łączącej Lamu z Dżubą i Addis Abebą. 

 DRK Niespodziewany wybuch składu amunicji w Brazzaville 
  W minioną niedzielę co najmniej 200 osób poniosło śmierć i 

setki zostało rannych w wyniku serii eksplozji, które miały 
miejsce w stolicy Konga, Brazzaville. O tym fakcie poinformo-
wał Betu Bangana, rzecznik prasowy prezydenta Konga. We-
dług źródeł dyplomatycznych około 1500 rannych przebywa w 
wojskowych i cywilnych szpitalach. 

 RPA Upadek Malemy? 
  Nie milkną echa upadku młodej gwiazdy polityki RPA ostatnich 

lat, Juliusa Malemy. Wydalony z Afrykańskiego Kongresu Na-
rodowego, lider młodzieżówki partii został poparty przez obec-
ne jej kierownictwo. Malema ma dwa tygodnie na odwołanie 
się od decyzji. 
 

10-16 marca Afryka Jeden z Milenijnych Celów Rozwoju spełniony 
  Jeden z Milenijnych Celów Rozwoju (MDG), dotyczący dostę-

pu do czystej wody pitnej, został według raportu dwóch agen-
cji ONZ wypełniony. Szacuje się, że około 780 milionów ludzi 
nadal musi spożywać brudną wodę, lecz postęp w ciągu 
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ostatnich dwóch dekad jest ogromny - poprawa warunków 
dostępu do wody u blisko dwóch miliardów mieszkańców Zie-
mi. 

 Afryka KONY 2012 
  70 milionów odsłon w niespełna pięć dni od premiery. Face-

book, Twitter i inne portale społecznościowe zdominowane 
przez jeden link. Taką popularnością cieszy się film 'KONY 
2012' przygotowany przez organizację Invisible Children. Jed-
nak fala zainteresowania wywołała potok krytyki na temat spo-
sobu ukazywania problemu i proponowanego przez organiza-
cję rozwiązania. 

 Zambia Delegalizacja Ruchu na Rzecz Wielopartyjnej Demokracji 
  Clement Andeleki -przewodniczący zambijskiego Rejestru 

Stowarzyszeń, wykreślił z niego opozycyjny Ruch na Rzecz 
Wielopartyjnej Demokracji (MMD). Oficjalnym powodem dele-
galizacji partii jest blisko dwudziestoletnie zaleganie MMD z 
opłatami z tytułu działalności. 
 

17-23 Afryka Ubóstwo w odwrocie 
marca  W Afryce obniża się poziom ubóstwa – wynika z badań zespo-

łu kierowanego przez Martina Ravalliona. W ostatnich latach z 
ubóstwa udało się wydobyć liczbę osób równą populacji Beni-
nu. To kolejne idące pod włos wyniki badań na temat proce-
sów zachodzących na kontynencie. 

 Egipt Śmierć papieża Szenudy III 
  W sobotę, 18.03, zmarł papież Szenuda III, głowa egipskiego 

Kościoła Koptyjskiego, który przewodził swoim wiernym od 
1971 roku. Społeczności Koptów w Egipcie i poza nim pogrą-
żyły się w żałobie. Szenuda III był bardzo konserwatywnym 
przywódcą, który nie zawsze trafiał w poglądy młodych wier-
nych, jednak był powszechnie szanowany przez nich i innych 
Koptów jako ich obrońca. 

 Nigeria Chwiejne negocjacje z Boko Haram 
  Nieoficjalne negocjacje pokojowe federalnego rządu Nigerii i 

islamistycznego ugrupowania Boko Haram napotkały na nie-
spodziewaną przeszkodę już na wstępnym etapie ich przygo-
towań. Rozmowy miały ograniczyć falę zamachów, ogarniają-
cych państwo; rozważane było zawieszenie broni. Zarówno 
strona rządowa, jak i sekta nie wydały dotąd żadnego komen-
tarza odnośnie rozmów. 
 

24-31 Mali Zbuntowane oddziały przejmują władzę 
marca  Nieoficjalne negocjacje pokojowe federalnego rządu Nigerii i 

islamistycznego ugrupowania Boko Haram napotkały na nie-
spodziewaną przeszkodę już na wstępnym etapie ich przygo-
towań. Rozmowy miały ograniczyć falę zamachów, ogarniają-
cych państwo; rozważane było zawieszenie broni. Zarówno 
strona rządowa, jak i sekta nie wydały dotąd żadnego komen-
tarza odnośnie rozmów. 

 Senegal Macky Sall przyszłym prezydentem kraju 
  Zwycięzcą drugiej tury niedzielnych wyborów prezydenckich w 

Senegalu został Macky Sall. Urzędujący prezydent Abdoulaye 
Wade uznał swoją porażkę i pogratulował zwycięzcy. 
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 Zimbabwe Wyrok za dyskusję nad Arabską Wiosną 
  Sześciu aktywistów, w tym były członek parlamentu, Muny-

aradzi Gwisau, zostało skazanych za spiskowanie przeciw 
rządowi, po zorganizowaniu w zeszłym roku spotkania, które 
sami określają jako wykład na temat demokratycznych praw. 

 Kenia Odkryto złoża ropy w regionie Turkana 
  Na północy Kenii w regionie Turkana odkryto złoża ropy, znaj-

dujące się na głębokości 20-u metrów pod ziemią. Poszukiwa-
nia były prowadzone przez British Tullow Oil plc. Prezydent 
Kenii nie krył radości i entuzjazmu ze znaleziska, które stwa-
rza nowe perspektywy rozwoju dla kraju. 
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