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Drodzy czytelnicy, 
 
Z ogromną radością oddajemy do Waszych rąk 
szósty już numer Raportów Kwartalnych Pol-
skiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. 
Celem Raportu jest przybliżanie wyselekcjono-
wanych przez Zespół PCSA wydarzeń i proce-
sów, które zaszły w Afryce w trzecim kwartale 
2012 roku. Ambicją autorów było wyjście poza 
stricte informacyjny charakter tekstów i zapre-
zentowanie pogłębionej kontekstualizacji oma-
wianych wydarzeń. Takie podejście wydaje się 
szczególnie istotne, ze względu na znikomą 
ilość informacji poświęconych sytuacji bieżącej 
w Afryce w polskich środkach masowego prze-
kazu.   
 
Raport otwiera tekst Joanny Mormul poświę-
cony wyborom w Angoli, które odbyły się 31 
sierpnia 2012 roku. Poza omówieniem systemu 
wyborczego i głównych sił politycznych w tym 
państwie, Autorka skupiła się na przebiegu 
kampanii wyborczej i perspektywach rozwoju 
tego kraju pod rządami Ludowego Ruchu 
Wyzwolenia Angoli.     
 
Pokojowe przekazanie władzy w Ghanie, po 
śmierci prezydenta Johna Atta Millsa zostało 
omówione przez Johna Liyaba. Niewątpliwie, 
najważniejszą informacją dla wszystkich zainte-
resowanych sytuacją polityczną w Afryce Za-
chodniej jest, iż instytucje państwa ghanijskiego 
okazały się sprawne i tranzycja odbyła się w 
sposób pokojowy. Autor, śledząc w Akrze in-
formacje nadawane przez środki masowego 
przekazu i oficjalne wystąpienia polityczne, wy-
szedł poza opis faktograficzny, dając w tekście 
wyraz nastrojom społecznym panującym w 
Ghanie po śmierci prezydenta.   
 
Tekst trzeci, autorstwa Marcina Kozińskiego 
poświęcony został Melesowi Zenawi’emu, 
zmarłemu pod koniec sierpnia, w belgijskim 
szpitalu, wieloletniemu prezydentowi i premie-
rowi Etiopii. Rządzący Etiopią przez ponad dwie 
dekady, Meles Zenawi był z jednej strony pre-
zentowany jako ojciec „cudu gospodarczego”, z 
drugiej strony pod jego adresem wysuwane 
były liczne oskarżenia o autorytaryzm i stoso-
wanie środków siłowych wobec oponentów poli-
tycznych. Podobnie jak w przypadku Ghany, 
również w Etiopii tranzycja odbyła się w sposób 
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w miarę spokojny, co jest godne odnotowania, 
gdyż było to pierwsze pokojowe przekazanie 
władzy w tym państwie.   
 
W tekście czwartym Monika Różalska przedsta-
wia dynamikę wzrostu gospodarczego, jaki ma 
miejsce w Afryce Subsaharyjskiej i powolną 
redefinicję polityki Stanów Zjednoczonych wo-
bec tego regionu. Szczególnie istotna jest za-
mieszczona w pierwszej części tekstu analiza 
opublikowanej w połowie 2012 roku Strategii 
USA wobec Afryki Subsaharyjskiej. W części 
drugiej Autorka omawia wizytę Sekretarz Stanu 
Hillary Clinton w: Senegalu, Sudanie 
Południowym, Ugandzie, Keni, Malawi, RPA, 
Nigerii, Ghanie i Beninie. Tekst kończą konklu-
zje na temat konieczności dalszej redefinicji roli 
i zaangażowania USA w Afryce Subsaharyj-
skiej. 
 
W kolejnej części Raportu, Konrad Czernichow-
ski zaprezentował bilans pierwszego roku nie-
podległego bytu państwowego Sudanu Połu-
dniowego. Autor w syntetyczny sposób przed-
stawił główne problemy jakie dotknęły nowo-
powstałe państwo, z których najważniejszymi 
wydają się być walki zbrojne w Kordofanie Po-
łudniowym, Jonglei i  Nilu Błękitnym, które 
zmusiły ponad 120 tys. osób do opuszczenia 
swoich domostw oraz trawiąca kraj korupcja. 
Sudan Południowy jest jednym z najbiedniej-
szych państw świata, zaś uznawane za poten-
cjalne źródło przyszłego bogactwa złoża ropy 
naftowej, nie przynosiły oczekiwanych zysków 
ze względu na nieposiadanie przez to państwo 
ropociągów i zależność w tej materii od Suda-
nu.  
 
W tekście szóstym, Monika Grzybowska zapre-
zentowała bilans startów sportowców afrykań-
skich w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpij-
skich w Londynie. Poza przedstawieniem „zdo-
byczy medalowych” poszczególnych państw 
afrykańskich i dysproporcji związanych ze środ-
kami przeznaczanymi na infrastrukturę sporto-
wą w Afryce i świecie rozwiniętym, Autorka 
zwraca uwagę na symboliczne znaczenie star-
tów w największej imprezie sportowej globu. 
Innym fenomenem związanym ze startami 
olimpijskimi, który został poruszony w tekście 
jest poszukiwanie azylu w Europie przez 25 
sportowców i działaczy pochodzących z Afryki.    
 

Anna Cichecka w tekście siódmym poruszyła 
kwestię kontrowersji związanych ze wstrzyma-
niem pomocy rozwojowej dla Rwandy ze 
względu na domniemane wsparcie udzielane 
przez rząd tego państwa dla bojówek M 23 
Movement operujących na wschodzie Demo-
kratycznej Republiki Konga. Rwanda po-
wszechnie uznawana za wzór prawidłowego 
wykorzystywania pomocy międzynarodowej, 
znalazła się w ogniu krytyki międzynarodowej. 
Jednakże, prezydent Paul Kagame, od wielu lat 
krytycznie wypowiadał się o warunkowości po-
mocy zagranicznej i dążeniu Rwandy do unie-
zależnienia się od zagranicznych donatorów. 
Wstrzymanie pomocy przez rząd brytyjski spo-
wodować może wzrost deficytu budżetowego w 
Rwandzie i odnieść odwrotny od zamierzonego 
skutek. Anna Cichecka zwraca również uwagę, 
na polityczno – militarne zaangażowanie 
Rwandy na kontynencie, z którego państwo to 
może się wycofać i potencjalną możliwość 
zwrócenia się ku państwom azjatyckim z proś-
bą o pomoc.  
  
Kolejny artykuł autorstwa Michała Szczurka 
prezentuje wieloaspektowość zagadnienia bez-
pieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsa-
haryjskiej w kontekście suszy, która dotknęła 
uprawy rolne w Stanach Zjednoczonych i spe-
kulacji na międzynawowym rynku żywności. 
Autor zaprezentował krótko- i długoterminowe 
działania, które mogą przyczynić się do samo-
wystarczalności żywnościowej kontynentu. Rol-
nictwo jest głównym źródłem utrzymania Afry-
kańczyków i generuje ok. 32% afrykańskiego 
PKB, jednakże jedna czwarta mieszkańców 
kontynentu jest zagrożonych niedożywieniem. 
 
Tekst dziewiąty autorstwa Dominka Kopiń-
skiego traktuje o piątym szczycie współpracy 
chińsko-afrykańskiej (FOCAC), na którym dys-
kutowano nowe kierunki współpracy oraz kroki 
zmierzające do zacieśnienia wzajemnych relacji 
Afryki i Państwa Środka. W artykule Autor za-
kreślił pięć pól współpracy chińsko – afry-
kańskiej i zwrócił uwagę na niewykształcenie 
przez FOCAC mechanizmów do ewaluacji po-
stanowień poprzednich szczytów oraz nieprzy-
jęcie przez państwa afrykańskie strategii nego-
cjowania z ChRL jako blok, co może poten-
cjalnie zmniejszać możliwość uzyskania lep-
szych warunków umów podpisywanych pomię-
dzy krajami afrykańskimi a Chinami.  
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Część merytoryczną Raportu kończy recenzja 
książki Jerzego Haszczyńskiego pt. „Mój brat 
obalił dyktatora”, której autorem jest Borys Biń-
kowski.  
 
Ostatnią część raportu stanowi kalendarium 
najważniejszych wydarzeń w Afryce, które mia-
ły miejsce od lipca do końca września 2012 
roku. Kalendarium zostało opracowane przez 
Wojciecha Tycholiza. 
 
Życzę udanej lektury! 

 

dr Andrzej Polus 

Prezes Polskiego Centrum  

Studiów Afrykanistycznych 
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„Nie sprawdził się czarny scenariusz 
przedwyborczy, przewidujący wybuch 
zamieszek i niepokojów społecznych 
w trakcie lub tuż po wyborach. 
Potwierdziły się za to wyniki 
przedwyborczych sondaży 
wskazujących na dalsze lata 
dominacji MPLA na angolskiej scenie 
politycznej”. 

Wybory w Angoli – bilans i ocena  

Joanna Mormul  

 

eszcze kilkanaście lat temu Angola 
zmagała się z trwającą od czasu 
uzyskania niepodległości wojną domową; 

dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się 
państw Afryki Subsaharyjskiej. Zmiany widać 
na każdym kroku, zwłaszcza w stolicy, 
Luandzie, która otwiera ranking najdroższych 
miast świata 1 . Niemniej jednak liczne 
inwestycje zagraniczne (głównie chińskie), 
luksusowe centra handlowe i nowe, okazałe 
budynki użyteczności publicznej, jak np. 
wielofunkcyjny Stadion 11 listopada w Luandzie 
(port. Estádio 11 de Novembro) czy budowane 
międzynarodowe lotnisko Angola International 
Airport kontrastują z rozległymi dzielnicami 
nędzy tzw. musseques, w których tysiące ludzi 
żyje bez prądu, wody i kanalizacji w 
prowizorycznych budynkach mieszkalnych. 
Duże rozwarstwienie społeczne Angoli 
potwierdzają dane Funduszu Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), 
według których ponad jedna trzecia 
Angolczyków żyje poniżej granicy ubóstwa. 
Nierównomierny rozwój i podział bogactw to nie 
jedyne problemy współczesnej Angoli. Od wielu 
lat władzę w kraju sprawuje ta sama partia – 
Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli (port. 
Movimento Popular de Libertação de Angola,  

MPLA). Demokratyczna legitymizacja jej 
rządów miała miejsce dopiero w 2008 roku 2. 
MPLA nie tylko sprawuje władzę ustawodawczą 
i wykonawczą, ale kontroluje również 
państwową telewizję, radio i jedyny 
wychodzący dziennik, Jornal de Angola. 
Kontrola mediów to tylko wierzchołek góry 
lodowej, angolska opozycja bije na alarm, 
wskazując na kwitnącą w kraju korupcję, złe 

                                                 
1The Five Most Expensive African Cities, “Forbes”, [za:] 
http://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2011/07/19/
the-five-most-expensive-african-cities/ (dostęp: 
24.05.2012). 
2Wyników przerwanych wyborów z 1992 r. nie uznały 
prawie wszystkie partie opozycyjne, według których zosta-
ły one sfałszowane, doprowadziło do dalszej eskalacji 
wojny domowej. 

J 

http://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2011/07/19/the-five-most-expensive-african-cities/
http://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2011/07/19/the-five-most-expensive-african-cities/


 

 

 

6 
zarządzanie dochodami z ropy naftowej 
(Angloa jest drugim największym producentem 
ropy na kontynencie) i represjonowanie 
oponentów politycznych, co poddaje w 
wątpliwość funkcjonowanie młodej angolskiej 
demokracji. 

Wybory z 31 sierpnia 2012 roku są drugimi od 
zakończenia konfliktu w 2002 roku i trzecimi od 
uzyskania niepodległości w 1975 r. W 2008 
roku zwycięstwo wyborcze odniosła MPLA, 
która wygrała ogromną większością głosów 
(82%). Choć wyniki głosowania uznano za 
wiążące, sama organizacja i przebieg procesu 
wyborczego do dziś wzbudzają szereg 
kontrowersji. Dlatego też tegoroczne wybory 
miały stać się dla Angoli okazją do pokazania 
demokratycznych zmian jakie zaszły w 
państwie w ostatnich czterech latach. Rządzący 
Angolą chcą by ich kraj jawił się jako państwo 
stabilne, intensywnie rozwijające się i 
bezpieczne3. Dlatego też, pytanie na jakie miały 
odpowiedzieć sierpniowe wybory w Angoli nie 
dotyczyło tego, kto będzie rządził państwem 
przez następne pięć lat, albowiem sondaże nie 
pozostawiały wątpliwości co do zwycięstwa 
MPLA, ale raczej jaki jest stan angolskiej 
demokracji od ostatnich wyborów, jak zmieniło 
się jej społeczeństwo oraz jaką rolę będzie 
odgrywać Angola na arenie regionalnej i 
międzynarodowej4. 

 
System wyborczy 
Wybory z 31 sierpnia są pierwszymi po wejściu 
w życie nowej konstytucji, przyjętej w styczniu 
2010 roku przez parlament, w którym 
dominującą siłę stanowił wspomniany już 
Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli. Nowe 
przepisy zlikwidowały urząd premiera i zmieniły 

                                                 
3Co ciekawe tak właśnie postrzegają Angolę mieszkańcy 
pogrążonej w kryzysie byłej metropolii. To właśnie Angola, 
obok Brazylii i Wielkiej Brytanii jest najczęstszym miej-
scem docelowym młodej portugalskiej emigracji – naj-
większej od 1970 roku, Rekordowa imigracja, nawet pre-
mier zachęca do wyjazdu, Polskie Radio, [za:] 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/572452,Rekordowa-
imigracja-nawet-premier-zacheca-do-wyjazdu (dostęp: 
29.09.2012). 
4Nasuwa się porównanie z potrójnymi (parlamentarnymi, 
prezydenckimi i gubernatorskimi) wyborami w Nigerii z 
kwietnia 2011 r., kiedy to nie nastąpiła zmiana obozu 
rządzącego, jednakże same wybory zostały potraktowane 
przez ekspertów jako swego rodzaju test dla nigeryjskiej 
demokracji. 

tryb wyboru prezydenta, jednocześnie 
ograniczając liczbę kadencji głowy państwa do 
dwóch pięcioletnich okresów. Zgodnie z nową 
ustawą zasadniczą każda partia przedstawia 
listę kandydatów do jednoizbowego parlamentu 
– Zgromadzenia Narodowego (port. Assembleia 
Nacional). Wyborcy wyłaniają 220 posłów na 
pięcioletnią kadencję; 130 posłów jest 
wybieranych z list krajowych zgodnie z 
systemem reprezentacji proporcjonalnej, 
kolejnych 90 z list obowiązujących w każdej z 
18 prowincji (po 5 miejsc w parlamencie na 
prowincję). Kandydat otwierający listę 
zwycięskiej partii zostaje prezydentem. Jak 
można się domyśleć 31 sierpnia główne 
ugrupowania na czele list wystawiły swoich 
liderów. Tym samym wybory w Angoli, w swej 
istocie parlamentarne, w rzeczywistości stają 
się również pośrednio wyborami prezydenckimi. 
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim 
obywatelom Angoli, którzy ukończyli 18 lat. 
Wyborcy są wpisywani do rejestru wyborczego 
z urzędu. W przypadku wyborów z 31 sierpnia 
zarejestrowanych do głosowania zostało ok. 9,7 
mln Angolczyków, co stanowi mniej więcej 
połowę populacji tego kraju. W głosowaniu nie 
mogą brać udziału przedstawiciele angolskiej 
diaspory - tę dość kontrowersyjną decyzję 
podjęła w lipcu tego roku Państwowa Komisja 
Wyborcza (port. Comissão Nacional Eleitoral, 
CNE). CNE zrezygnowała również z tzw. 
wcześniejszego głosowania dla funkcjonariuszy 
policji, żołnierzy, strażaków i obserwatorów w 
komisjach wyborczych, którym uczestnictwo w 
wyborach uniemożliwiają obowiązki służbowe. 
Bierne prawo wyborcze również przysługuje 
każdemu obywatelowi Angoli, który ukończył 18 
rok życia, za wyjątkiem kandydatów na urząd 
prezydenta, którzy muszą mieć skończone 35 
lat i przez ostatnie 10 mieszkać w Angoli. Sam 
przebieg wyborów jest monitorowany przez 
wspomnianą CNE, ale to Rada Konstytucyjna 
odpowiada za ogłoszenie ich ostatecznych 
wyników5. 
 

                                                 
5Q&A: Angolan general elections, BBC News Africa, [za:] 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19389985 (dostęp: 
26.09.2012); Elections in Angola. August 31 Presidential 
and National Assembly Elections, International Foundation 
for Electoral Systems, Washington, DC 2012, s. 3-5; An-
gola abolishes presidential polls in new constitution, BBC 
News, [za:] http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8472127.stm 
(dostęp: 29.06.2012). 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/572452,Rekordowa-imigracja-nawet-premier-zacheca-do-wyjazdu
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/572452,Rekordowa-imigracja-nawet-premier-zacheca-do-wyjazdu
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19389985
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8472127.stm
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Główne partie polityczne 
Aby lepiej zrozumieć angolską scenę polityczną 
w trakcie i po sierpniowych wyborach 
parlamentarnych, warto się przyjrzeć, choćby 
pobieżnie, jej dwóm głównym politycznym 
antagonistom: 

• MPLA – Ludowy Front Wyzwolenia 
Angoli 

MPLA jest najstarszą angolską partią 
polityczną, a jej początki sięgają roku 1956. Do 
uzyskania przez Angolę niepodległości jej 
głównym celem pozostawała walka z 
portugalskim kolonializmem. W 1975 roku po 
przekazaniu MPLA władzy nad krajem przez 
Portugalię, ugrupowanie to stało się jedną z 
głównych stron angolskiej wojny domowej. 
Praktycznie przez cały okres zimnej wojny było 
wspierane przez Związek Radziecki i Kubę, jak 
również inne państwa o ustroju socjalistycznym. 
Od śmierci w 1979 roku współzałożyciela 
MPLA, a następnie pierwszego prezydenta 
niepodległej Angoli, Agostinho Neto, na czele 
partii stoi José Eduardo Dos Santos. Przez 
ponad trzy dekady swoich rządów MPLA 
wykształciła ścisłą kontrolę nad instytucjami 
państwowymi, a większość najważniejszych 
ludzi w partii ma bliskie powiązania ze światem 
biznesu. 

• UNITA – Narodowy Związek na rzecz 
Całkowitego Wyzwolenia Angoli (port. 
União Nacional para a Independência 
Total de Angola) 

Przez cały okres wojny domowej UNITA była 
główną siłą walczącą z MPLA, ciesząc się przy 
tym poparciem Stanów Zjednoczonych i 
Republiki Południowej Afryki. Jej założycielem i 
liderem był charyzmatyczny Jonas Savimbi. To 
właśnie śmierć Savimbi'ego w lutym 2002 roku 
z rąk żołnierzy sił rządowych umożliwiła 
podjęcie kroków mających na celu zakończenie 
wieloletniego konfliktu zbrojnego i 
przekształcenie UNITA z grupy zbrojnej w 
partię polityczną. Obecnie na jej czele stoi 
Isaías Samakuva – bezpośredni sukcesor 
Savimbi'ego. UNITA zawsze była główną partią 
opozycyjną wobec MPLA, jednakże w marcu 
tego roku jej pozycję osłabił rozłam wewnątrz 
ugrupowania i założenie przez Abla 
Chivukuvuku Koalicji Wyborczej Szerokiej 
Konwergencji Ocalenia Angoli (port. 

Convergência Ampla de Salvação de Angola – 
Coligação Eleitoral, CASA-CE), która osiągnęła 
niespodziewanie dobry wynik w sierpniowych 
wyborach6. 
 

Kampania i atmosfera przedwyborcza 
Kampania wyborcza zainaugurowana została 
przez dwie główne partie polityczne 31 lipca, 
czyli równo miesiąc przed planowanymi 
wyborami. Zarówno MPLA, jak i UNITA 
prześcigały się w wyborczych obietnicach, które 
dotyczyły głównie poprawy warunków bytowych 
Angolczyków, opieki zdrowotnej, bezrobocia, 
edukacji i bezpieczeństwa społecznego. Lider 
UNITA, Isaías Samakuva, zaproponował nawet 
podniesienie płacy minimalnej ze 100 do 500 
dolarów7. W odpowiedzi stojący na czele MPLA 
Dos Santos zapewnił, iż jego rząd przeznaczy 
17 miliardów dolarów na poprawę elektryfikacji 
państwa – tego typu zapewnieniom nie było 
końca. Od samego początku kampanii 
wyborczej partie opozycyjne (szczególnie 
UNITA) miały jednak zastrzeżenia co do 
przejrzystości kampanii, równego dostępu do 
środków masowego przekazu, jak również 
kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej. W 
związku z tymi zastrzeżeniami na tydzień przed 
głosowaniem przewodniczący UNITA wezwał 
publicznie do przesunięcia o miesiąc terminu 
wyborów. Dodatkowy czas miał umożliwić 
wyrównanie szans wszystkich ugrupowań i 
uporanie się z nieprawidłowościami. 
Bezpośrednim argumentem była obawa przed 
powtórzeniem się sytuacji z 2008 roku, kiedy to 
zdaniem UNITA wybory zostały sfałszowane. 
Apel Samakuvy nie przyniósł żadnych 
rezultatów, wybory odbyły się planowo, a partia 
rządząca oskarżyła UNITA o szukanie 
usprawiedliwień dla ewentualnej porażki 
wyborczej, jak również próbę zwrócenia na 
siebie uwagi opinii międzynarodowej 8. Trudno 
                                                 
6D. Wheeler, R. Pélissier, História de Angola, Lisboa 2011, 
s. 299-311, 316-318; Q&A: Angolan general elections, 
op.cit. 
7Angola parties launch election campaign, AFP, [za:] 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jN
DPSHnp354W_DvjN-
RLR2WvhJRw?docId=CNG.a6762185067e87ae1a9208aa
00d4bc72.301 (dostęp: 29.09.2012). 
8S. Laxmidas, Angolan opposition wants August 31 elec-
tion postponed, Reuteurs, [za:] 
http://uk.reuters.com/article/2012/08/24/uk-angola-
election-unita-idUKBRE87N0NC20120824 , 
(dostęp:29.09.2012). 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNDPSHnp354W_DvjN-RLR2WvhJRw?docId=CNG.a6762185067e87ae1a9208aa00d4bc72.301
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNDPSHnp354W_DvjN-RLR2WvhJRw?docId=CNG.a6762185067e87ae1a9208aa00d4bc72.301
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNDPSHnp354W_DvjN-RLR2WvhJRw?docId=CNG.a6762185067e87ae1a9208aa00d4bc72.301
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNDPSHnp354W_DvjN-RLR2WvhJRw?docId=CNG.a6762185067e87ae1a9208aa00d4bc72.301
http://uk.reuters.com/article/2012/08/24/uk-angola-election-unita-idUKBRE87N0NC20120824
http://uk.reuters.com/article/2012/08/24/uk-angola-election-unita-idUKBRE87N0NC20120824


 

 

 

8 
jednak oprzeć się wrażeniu, iż MPLA 
wykorzystała jak tylko mogła swoją dominującą 
pozycję w państwie, m.in. w ramach kontroli 
egzekwowanej nad państwowym radiem czy 
telewizją. Jednym z wielu zarzutów 
wysuwanych przez partie opozycyjne było 
ustalenie daty wyborów parlamentarnych na 
trzy dni po hucznie obchodzonych 70-tych 
urodzinach urzędującego prezydenta, José 
Eduardo Dos Santosa. Stąd też, zdając sobie 
sprawę z braku możliwości rzeczywistej 
konkurencji w państwowych mediach, zarówno 
UNITA, jak i pomniejsze partie opozycyjne, 
skoncentrowała swe wysiłki na bezpośrednich 
spotkaniach z wyborcami, posiłkując się 
dodatkowo spotami wyborczymi we własnych 
środkach przekazu9. 
W czasie kampanii nie obyło się również bez 
przedwyborczych demonstracji, na ulicę 
wychodzili głównie ludzie młodzi oraz weterani 
wojenni. W obu przypadkach protestowano 
przeciwko biedzie, bezrobociu i jednych z 
najwyższych na świecie kosztów utrzymania10. 
W opublikowanym na początku sierpnia w 
związku ze zbliżającymi się wyborami raporcie 
Angola's Upcoming Elections. Attacks on the 
Media, Expression, and Assembly Human 
Rights Watch oskarża rząd Angoli o przemoc 
polityczną oraz zastraszanie i represjonowanie 
protestujących. W raporcie tym można również 
przeczytać, iż poziom respektowania praw 
człowieka w Angoli nie sprzyja 
przeprowadzeniu „wolnych, uczciwych i 
pokojowych wyborów” w tym kraju 11. Wydaje 
się jednak, iż raport ten nawet jeśli dostarczył 
dodatkowych argumentów partiom 
opozycyjnym, nie miał większego wpływu na 
postrzeganie kampanii wyborczej w samej 
Angoli, jak i poza nią. 
 

 
 
 

                                                 
9Np. w przypadku UNITA było to Radio Despertar. 
10Encerramento da campanha eleitoral em Angola, Radio 
França Internacional, [za:] 
http://www.portugues.rfi.fr/africa/20120829-encerramento-
da-campanha-eleitoral-em-angola (dostęp: 29.09.2012). 
11Angola's ruling party leads in early results, CNN, [za:] 
http://www.cnn.com/2012/09/01/world/africa/angola-
elections/index.html (dostęp: 27.09.2012). 

Przebieg i wyniki głosowania 
W całym kraju przygotowano 10 349 lokali 
wyborczych 12 , głównie wykorzystując do tego 
celu budynki szkolne. Komisje wyborcze 
rozpoczęły prace wyposażone w nowoczesny 
sprzęt komputerowy, m. in. tablety, które miały 
usprawnić głosowanie. Niestety zdarzały się 
przypadki braku nazwisk wyborców na listach 
uprawnionych do głosowania w okręgach 
wyborczych, pod które przynajmniej 
teoretycznie podlegali. Najczęściej okazywało 
się, iż ich nazwiska znajdują się w rejestrze 
wyborczym na drugim końcu kraju. Część 
niezadowolonych z tego faktu Angolczyków 
wyborczy piątek spędziła na demonstracjach w 
centrum stolicy. Mimo to samo głosowanie 
przebiegło spokojnie i bez większych zakłóceń, 
choć nie obyło się bez oskarżeń o oszustwa 
wyborcze oraz narzekań na niską frekwencję. 
Już w trakcie wyborów UNITA zapowiadała, że 
niezależnie od rezultatu zamierza złożyć protest 
sądowy dotyczący nieprawidłowości i naruszeń 
w procesie wyborczym. Opozycyjni działacze 
polityczni są zdania, że tysiące Angolczyków 
zbojkotowało wybory, nie wierząc w ich 
uczciwość, część ekspertów uważa jednak, iż 
niższa niż cztery lata wcześniej frekwencja 
wyborcza (63% - spadek o blisko 20%)13 jest 
skutkiem pokutującego w społeczeństwie 
przekonania, iż wskazywana w sondażach 
przewaga MPLA nad innymi partiami jest tak 
duża, że udział w wyborach i tak nie zmieni ich 
wyniku. 
Wybory obserwowali wysłannicy Wspólnoty 
Rozwoju Afryki Południowej (ang. Southern 
African Development Community, SADC), Unii 
Afrykańskiej (ang. African Union), Wspólnoty 
Państw Portugalskojęzycznych (port. 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa), jak również parlamentu 
Mercosuru, niemniej jednak zabrakło oficjalnej 
misji obserwacyjnej z Unii Europejskiej czy 
Stanów Zjednoczonych. Być może sytuację tę 
należy tłumaczyć faktem, iż oba te podmioty 
należą do jednych z głównych importerów 
angolskiej ropy naftowej, a decyzja o 
niewysyłaniu oficjalnej misji obserwacyjnej była 
                                                 
12Elections in Angola. August 31 Presidential and National 
Assembly Elections, op.cit., s.2. 
13M. Weimer, Angola Post-Election – What Next?, allAfri-
ca.com, [za:] 
http://allafrica.com/stories/201209051042.html (dostęp: 
29.09.2012). 

http://www.portugues.rfi.fr/africa/20120829-encerramento-da-campanha-eleitoral-em-angola
http://www.portugues.rfi.fr/africa/20120829-encerramento-da-campanha-eleitoral-em-angola
http://www.cnn.com/2012/09/01/world/africa/angola-elections/index.html
http://www.cnn.com/2012/09/01/world/africa/angola-elections/index.html
http://allafrica.com/stories/201209051042.html
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prawdopodobnie decyzją polityczn14. W zgodnej 
opinii większości zagranicznych obserwatorów 
wybory odbyły się w „atmosferze spokoju” i bez 
incydentów15, szef grupy obserwatorów z Unii 
Afrykańskiej, były prezydent Republiki 
Zielonego Przylądka, Pedro Verona Pires, 
organizację i przebieg wyborów ocenił jako 
„satysfakcjonujące”, zwłaszcza w porównaniu z 
wyborami z 2008 roku 16 . Do podobnych 
wniosków doszli również obserwatorzy z SADC, 
podkreślając transparentny i zorganizowany 
proces liczenia głosów przez komisje wyborcze, 
krytyce poddając właściwie tylko fakt, iż 
niektóre lokale wyborcze otwarto z 
opóźnieniem 17 . Największe kontrowersje 
podczas samego głosowania, jak i tuż przed 
wzbudzały problemy z akredytacją niektórych 
krajowych i zagranicznych obserwatorów. 
Państwowa Komisja Wyborcza tłumaczyła się 
procesem akredytacji regulowanym przez 
angolskie prawo w ramach systemu kwotowego 
(określonego w ustawie), jak również późnym 
zgłoszeniem potrzebnej dokumentacji, tym 
samym obarczając winą za zaistniałą sytuację 
instytucje i partie polityczne, które w jej 
mniemaniu nie dopełniły w terminie 
obowiązków rejestracyjnych18. 

                                                 
14UE wysłała do Angoli, państwa o powierzchni prawie 1 
250 000 km2 8 obserwatorów, nie powołując przy tym 
misji obserwacyjnej. 
15D. Smith, Angolan president expected to win another 
term in 'flawed' election, “The Guardian, 31 August 2012, 
[za:] 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/31/angolan-
president-win-term-election (dostęp: 28.09.2012), 
Primeiros resultados indicam vitória do atual presidente 
em Angola, Radio França Internacional, [za:] 
http://www.portugues.rfi.fr/africa/20120901-primeiros-
resultados-das-eleicoes-em-angola-serao-conhecidos-
neste-sabado (dostęp: 29.09.2012). 
16Polls close in Angola general election, Al Jazeera Eng-
lish, [za:] 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/08/201283118
1259453286.html (dostęp: 27.09.2012); D. Smith, Angola 
election begins amid complaints of irregularities, “The 
Guardian”, 31 August 2012, [za:] 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/31/angola-
election-begins-complaints-irregularities (dostęp: 
28.09.2012). 
17Interim Mission Statement. SADC Parliamentary Forum 
Election Observation Mission to the Angola 31st August 
2012 General Elections, SADC Parliamentary Forum, s. 
11, [za:] http://www.sadcpf.org (dostęp: 28.09.2012). 
18Angola: CNE informs Diplomats About Accreditation of 
Observers, allAfrica.com, [za:] 
http://allafrica.com/stories/201208260277.html (dostęp: 
29.09.2012). 

Już pierwsze, częściowe wyniki wyborów 
wskazywały na zwycięstwo rządzącej MPLA, 
przewidywane przez większość ekspertów. W 
praktyce oznacza to kolejne lata 
nieprzerwanych od 1979 roku rządów José 
Eduardo Dos Santosa 19 . Ostatecznie do 
parlamentu weszło pięć ugrupowań, osiągając 
następujące wyniki: MPLA – 71,82%, UNITA – 
18,7%, CASA-CE – 6,06%, Partia Odnowy 
Społecznej (Partido de Renovação Social, 
PRS) – 1,69% oraz Narodowy Front 
Wyzwolenia Angoli (Frente Nacional de 
Libertação de Angola, FNLA) – 1,08%. MPLA 
utrzymała większość w parlamencie, jednakże 
zmniejszyła się liczba posiadanych przez nią 
mandatów (ze 191 do 175), UNITA z kolei 
może się cieszyć względnym sukcesem 
wyborczym, albowiem podwoiła ilość swoich 
posłów z 16 do 32. Jednakże największym 
wygranym wydaje się CASA-CE. Ugrupowanie 
powstałe zaledwie kilka miesięcy przed 
wyborami zdobyło zaufanie prawie 350 tysięcy 
Angolczyków, zyskując tym samym 8 
parlamentarzystów w Zgromadzeniu 
Narodowym20. 
 

Wnioski: Zwycięstwo MPLA – stare/nowe 
perspektywy? 
Podsumowując sierpniowe wybory w Angoli 
należy podkreślić ich pokojowy przebieg i w 
miarę sprawną, poza nielicznymi incydentami, 
organizację. Nie sprawdził się czarny 
scenariusz przedwyborczy, przewidujący 
wybuch zamieszek i niepokojów społecznych w 
trakcie lub tuż po wyborach. Potwierdziły się za 
to wyniki przedwyborczych sondaży 
wskazujących na dalsze lata dominacji MPLA 
na angolskiej scenie politycznej. Według samej 
partii wygrana wyborcza to wynik pozytywnego 
odbioru wdrażanych przez rząd reform 
społeczno – gospodarczych, jak również 
programu wyborczego, w którym „ujęte są 
potrzeby wszystkich obywateli” 21 . Jednak to 

                                                 
19Ruling MPLA leading Angola elections, BBC News Afri-
ca, [za:] http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19451376 
(dostęp: 26.09.2012). 
20Comissão Nacional de Angola, [za:] http://www.cne.ao 
(dostęp: 29.09.2012); Assembleia Nacional de Angola, 
[za:] http://www.parlamento.ao (dostęp: 29.09.2012); M. 
Weimer, Angola Post-Election – What Next?, op.cit. 
21Angola: Ruling Party Victory Shows Experience With 
Masses, allAfrica.com, [za:] 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/31/angolan-president-win-term-election
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/31/angolan-president-win-term-election
http://www.portugues.rfi.fr/africa/20120901-primeiros-resultados-das-eleicoes-em-angola-serao-conhecidos-neste-sabado
http://www.portugues.rfi.fr/africa/20120901-primeiros-resultados-das-eleicoes-em-angola-serao-conhecidos-neste-sabado
http://www.portugues.rfi.fr/africa/20120901-primeiros-resultados-das-eleicoes-em-angola-serao-conhecidos-neste-sabado
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/08/2012831181259453286.html
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/08/2012831181259453286.html
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/31/angola-election-begins-complaints-irregularities
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/31/angola-election-begins-complaints-irregularities
http://www.sadcpf.org/
http://allafrica.com/stories/201208260277.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19451376
http://www.cne.ao/
http://www.parlamento.ao/
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samozadowolenie z własnych rządów nie do 
końca odpowiada rzeczywistej sytuacji w kraju. 
Przez ponad trzy dekady swojej władzy, choć 
problem ten dotyczy głównie ostatniego 
dziesięciolecia, Dos Santos, dzięki dochodom z 
ropy, praktycznie stworzył angolską klasę 
bogaczy - posiadaczy luksusowych 
samochodów i apartamentów typu penthouse, 
niejako zapominając o reszcie społeczeństwa. 
Tegoroczne hasło wyborcze MPLA „Większy 
wzrost, lepszy podział” świadczy jednak o tym, 
iż przynajmniej w czasie wyborów, sami 
rządzący zdają sobie sprawę z 
nierównomiernego podziału dochodu 
narodowego, problemu biedy, wykluczenia i 
bezrobocia. Najbliższe pięć lat z pewnością 
pokaże czy MPLA w jakikolwiek sposób zmieni 
swoją politykę społeczną. W międzyczasie 
warto się zastanowić nad kosztem 
wspomnianego zwycięstwa - kosztem w sensie 
dosłownym, albowiem na kampanię wyborczą 
partii rządzącej wydano ponad 75 milionów 
dolarów22, jak i w sensie przenośnym, bowiem 
nadużywanie przez MPLA pozycji partii 
rządzącej czy to w kampanii, czy to w czasie 
protestów w trakcie wyborów, mogło zadziałać 
niczym tzw. „czarny PR”. Mimo licznych 
zastrzeżeń co do przebiegu głosowania i samej 
kampanii wyborczej, dzień po wyborach UNITA 
ogłosiła, że uzna wybory za wiążące 23 . 
Niemniej jednak wraz z CASA-CE 
zapowiedziała wstąpienie na drogę sądową i 
przedstawienie dowodów potwierdzających 
fałszerstwa wyborcze MPLA. Nawet jeśli 
oskarżenia te zostaną udowodnione, nie wydaje 
się by mogło dojść do unieważnienia wyników 
głosowania. Warto jednak zwrócić uwagę na 
pozytywny aspekt tejże sytuacji, którym jest 
ewolucja w postrzeganiu walki wyborczej przez 
angolskie partie polityczne. Jeszcze w 1992 
roku niezadowolenie z pierwszej tury wyborów 
doprowadziło do ich przerwania i eskalacji 
konfliktu zbrojnego, kolejne wybory w 2008 roku 
UNITA uznała za sfałszowane, ale nie 
zdecydowała się na ponowne podjęcie walki 

                                                                              
http://allafrica.com/stories/201209110983.html (dostęp: 
26.09.2012). 
22Angola: Four More MPLA Years, allAfrica, [za:] 
http://allafrica.com/stories/201209070137.html (dostęp: 
26.09.2012). 
23Angola's ruling party declared election winner, CNN, 
[za:] http://articles.cnn.com/2012-09-
02/africa/world_africa_angola-elections_1_unita-president-
jose-eduardo-alcides-sakala (dostęp: 27.09.2012). 

zbrojnej, obecnie choć znów pojawiają się 
wątpliwości co do uczciwości głosowania, 
opozycja chce zdać się na drogę sądową, tym 
samym konsekwentnie podążając ścieżką 
demokratyczną. 
Można spotkać się z opinią, iż rządy jakie 
możemy obserwować w Angoli to tzw. „chiński 
model”, obecny przynajmniej w kilku innych 
afrykańskich państwach (np. w Etiopii czy 
Ugandzie). W państwach tych władzę od lat 
sprawują ci sami przywódcy, którzy poprzez 
swoją politykę zapewniają dynamiczny wzrost 
gospodarczy i utrzymują stały napływ 
zagranicznych inwestycji, a nawet do pewnego 
stopnia poprawę w dziedzinie służby zdrowia 
czy edukacji, przy jednoczesnym 
kontynuowaniu rządów autorytarnych. 
Jednakże na modelu tym pojawia się coraz 
więcej rys w postaci protestów społecznych, 
zainspirowanych, m.in. Arabską Wiosną 24 . W 
Angoli demonstracje uliczne nasiliły się w 
początkach 2010 roku po wprowadzeniu nowej 
konstytucji, brutalnie tłumione przez policję, 
stały się obiektem zainteresowania takich 
organizacji jak Amnesty International czy 
Human Rights Watch. Niepokój i 
niezadowolenie społeczne nie znikną wraz ze 
zwycięstwem MPLA, wręcz przeciwnie. Słabszy 
niż 4 lata wcześniej wynik wyborczy partii 
rządzącej może stać się dodatkową motywacją 
dla protestujących, zwłaszcza, że najbliższe 
miesiące i lata nie zapowiadają radykalnych 
zmian. Rządzący Angolą od 33 lat Dos Santos 
jest drugi w rankingu najdłużej urzędujących 
afrykańskich głów państw (po Teodoro Obiang 
Nguema Mbasongo z Gwinei Równikowej), 
wygrane przez MPLA wybory zapewniły mu 
kolejne pięć lat na najważniejszym stanowisku 
w państwie. Nieoficjalnie na jego następcę 
przygotowywany jest Manuel Vicente, obecny 
wiceprezydent, a dawny dyrektor generalny 
Sonangolu, jednakże ani w obozie rządzącym, 
ani wśród partii opozycyjnych nie ma cienia 
wątpliwości, że José Eduardo Dos Santos 
odejdzie z angolskiej polityki tylko wtedy, kiedy 
sam uzna to za stosowne. 
 
                                                 
24L. Polgreen, Change Unlikely From Angolan Election, 
but Discontent Simmers, “New York Times”, August 31 
2012, [za:] 
http://www.nytimes.com/2012/09/01/world/africa/change-
unlikely-from-angola-election-but-discontent-simmers.html 
(dostęp: 27.09.2012). 

http://allafrica.com/stories/201209110983.html
http://allafrica.com/stories/201209070137.html
http://articles.cnn.com/2012-09-02/africa/world_africa_angola-elections_1_unita-president-jose-eduardo-alcides-sakala
http://articles.cnn.com/2012-09-02/africa/world_africa_angola-elections_1_unita-president-jose-eduardo-alcides-sakala
http://articles.cnn.com/2012-09-02/africa/world_africa_angola-elections_1_unita-president-jose-eduardo-alcides-sakala
http://www.nytimes.com/2012/09/01/world/africa/change-unlikely-from-angola-election-but-discontent-simmers.html
http://www.nytimes.com/2012/09/01/world/africa/change-unlikely-from-angola-election-but-discontent-simmers.html
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Joanna Mormul – słuchaczka II roku studiów 
doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych i 
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, magister stosunków międzyna-
rodowych i filologii hiszpańskiej tegoż uniwersy-
tetu. Zainteresowania: portugalskojęzyczne 
kraje Afryki, Ameryka Łacińska, w obu przypad-
kach ze szczególnym naciskiem na problem 
łamania praw człowieka, transformacje poli-
tyczne, tworzenie się społeczeństwa obywatel-
skiego i kryzysy państwowości. 
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“Though Mills was not absolutely eve-
ryone’s favorite leader, however, the 
fine gentleman he was made him still 
liked by millions of Ghanaians who 
admitted that Mills brought a calm 
dignity to the nation’s highest office, 
hence earning him the title: 
ASOMDWEHENE (king of peace).” 

 Ghana’s exemplary transition  

John Liyab 

itnessing a successful transfer of power 
following the demise of president John 
Evans Atta Mills, Ghana has shown a 

matured way to manage political transition in 
the sub-Saharan Africa region notably when a 
sitting president dies. An indelible mark is im-
printed on motherland Ghana symbolizing that 
the constitutional rules and laws are working 
towards consolidating her democracy.  

Prior to the official announcement of the death 
of the president there were interjections such 
as: “What? Again?”, “Rumors of death from the 
populace?” - because the president had “died” 
more than once already. In the past the rumors 
always turned out to be false because the presi-
dent would be seen on television stations and 
at times captured by the media jogging before 
enplaning to and landing from the United States 
of America saying he was very much alive to 
the relief of the country. 

The death of the president was duly announced 
to the entire nation from the castle thus, the 
seat of Ghana’s government and signed by 
Chief of Staff John Henry Martey Newman- the 
statement said “It is with a heavy heart and 
deep sorrow that we announce the sudden and 
untimely death of the president of the Republic 
of Ghana - His Excellency, Professor John Ev-
ans Atta Mills. The death occurred at the 37 
Military Hospital this afternoon while [he was] 
receiving medical attention after being taken ill 
a few hours earlier. The Vice President will 
broadcast to the nation in due course.”  

This breaking news hit the people of Ghana 
hard. The entire nation became quieter. Peo-
ple’s faces became sober as they gathered in 
small groups to discuss, others sang dirges, 
and many more quickly changed their clothing 
into red and black colors depicting a state of 
mourning and grieve.  

Soon after the broadcast of the breaking news, 
tributes started pouring in from both local and 
international leaders. In memory of the late first 
gentleman of the land, Vice President John Ma-
hama, who was later sworn in as President de-
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13 
clared a one week of national mourning and 
requested that all flags should fly at a half-staff. 

In his address to the nation having been peace-
fully and successfully sworn in by Chief Justice 
Theodora Georgina Wood in accordance with 
the Ghana’s 1992 constitution, President John 
Mahama said: “Fellow countrymen and women, 
our nation has been hit by an unprecedented 
tragedy. Our nation is in mourning at the sud-
den and untimely death of the president of the 
Republic of Ghana and commander-in-chief of 
the armed forces, His Excellency, Professor 
John Evan Atta Mills.” 

“For the first time in the history of our dear 
country we have lost a sitting president who 
worked so tirelessly for his people.”  

“Madam Speaker, the president was taken ill 
around two (2p.m.), today. He was rushed to 
the 37 Military Hospital, and try as the medical 
team did, they were not able to avert this tragic 
loss. The president passed away at 14:15 hours 
this afternoon.” This is the saddest day in our 
nation’s history. Tears have engulfed our nation 
and we are saddened and distraught. I never 
imagined that one day l would address our na-
tion in such difficult circumstances. I am perso-
nally devastated, I have lost a father, I have lost 
a friend, I have lost a mentor and a senior com-
rade.”  

“Ghana is united in grief at this time for our de-
parted president.” 

President Mills dedicated his entire life to his 
dear nation Ghana. He was a brilliant aca-
demic, a sportsman, a law professor at the Uni-
versity of Ghana, Legon, commissioner of the 
Internal Revenue Service, vice president of the 
Republic of Ghana, leader of the National 
Democratic Congress (NDC) party in opposition 
and finally, became the president of the Repub-
lic of Ghana on Jan.7, 2009. 

Though Mills was not absolutely everyone’s 
favorite leader, however, the fine gentleman he 
was made him still liked by millions of Gha-
naians who admitted that Mills brought a calm 
dignity to the nation’s highest office, hence 

earning him the title: ASOMDWEHENE (king of 
peace). He brought a distinctive insight into 
Ghanaian politics. He was humble, honest and 
modest throughout his days in the public ser-
vice. He left a hallmark as a world leader and 
was a good example and inspiration to his sub-
ordinates and associates. 

The days of August 8-10 will long be remem-
bered as some of the saddest in Ghana’s his-
tory, because it was the period when the nation 
officially mourned and finally buried the late 
president John Atta Mills who died on the 24th of 
July, 2012. His funeral attracted many neigh-
boring African heads of states and also, in at-
tendance was the U.S. secretary of State Hillary 
Rodham Clinton.  

From the perspective of late President Mills’ 
family, the gratitude expressed by the average 
Ghanaian citizens had brought comfort to the 
wife and the rest of the family members. The 
testimonials from the ordinary Ghanaian 
demonstrate that he did his best and that is all 
the family could ask of him.  His religiosity and 
Godly life could be attested in his statement 
before the last breathe according to his brother 
Dr. Cadman Mills as “God, I leave it all to you”   

Late President J.E.A. Mills remains in the minds 
of the Ghanaian society as a unifier and peace 
maker. The greatest and finest tribute for the 
people of Ghana to offer the late president is to 
maintain the unity and stability mother Ghana 
enjoys now, during and after the December 7, 
election 2012. 

 

John Liyab holds a degree in sociology from 
the University of Ghana-Legon, Accra and In-
ternational Relations from the University of 
Wroclaw, Poland. He is currently working for 
National Disaster management Organization 
(NADMO) in Accra. 
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„Mimo oskarżeń wobec Melesa Zena-
wiego o rządy despotyczne, społecz-
ność międzynarodowa go szanowała, 
a Etiopia, w okresie jego przywództwa 
przeżywała zdecydowane odrodzenie. 
Dlatego, pominąwszy radość liderów 
al-Shabaab spowodowaną śmiercią 
etiopskiego premiera, tysiące ludzi 
zjawiło się na pogrzebie aby opłaki-
wać jego odejście”. 

 Koniec ery Melesa Zenawi’ego  

w Etiopii 

Marcin Koziński  

 

  sierpnia 2012 roku etiopski minister 
informacji, Bereket Simon, oficjalnie po-
twierdził, że Meles Zenawi, były prezy-

dent i premier Etiopii zmarł w Belgii wcześniej 
minionego dnia. Premier widziany był publicznie 
ostatni raz w czerwcu br.; przez okres dwóch 
miesięcy na temat jego stanu zdrowia zdążyło 
pojawić się wiele plotek i spekulacji. Po raz 
pierwszy oficjalnie zauważono jego nieobec-
ność podczas otwarcia szczytu Unii Afrykań-
skiej, 15 lipca, który odbył się w Addis Abebie – 
stolicy Etiopii, a Meles Zenawi występować miał 
tam w roli gospodarza. Dzień wcześniej nie 
stawił się także na spotkaniu Nowego Partner-
stwa na rzecz Rozwoju Afryki (New Partnership 
for Africa’s Development – NEPAD). Jego za-
stępca, Hailemariam Desalegn, stwierdził, że 
„choroba nie jest poważna”25 oraz, że niedługo 
zobaczymy premiera ponownie. Konferencja 
prasowa rządu etiopskiego zaplanowana na 18 
lipca została przełożona na kolejny tydzień, a 
doniesienia prasowe najczęściej mówiły o po-
ważnym stanie premiera, przebywającego w 
tym czasie w belgijskim szpitalu.26 Według ofi-
cjalnego oświadczenia rządu Etiopii, premier 
Meles Zenawi zmarł na skutek infekcji, która 
wdała się podczas pooperacyjnego leczenia.27 
Do tej pory nie podano oficjalnie z jakich przy-
czyn przeprowadzona musiała być operacja. 

Nie byłaby to pierwsza tajemnicza śmierć etiop-
skich przywódców. Podczas puczu wojskowego 
w 1974 roku, cesarz Etiopii, Haile Selassie, zo-
stał zatrzymany i aresztowany przez wspieraną 
przez komunistów juntę. Dalsze jego losy pozo-
stają tajemnicą. Komuniści potwierdzili jego 
śmierć w wyniku powikłań po operacji prostaty. 
Niektóre badania historyczne podają, że został 
                                                 
25 www.bloomberg.com/news/2012-07-16/ethiopia-says-
meles-is-ill-amid-african-union-summit-absence-1-.html 
[Dostęp: 01.10.2012] 
26 www.bbc.co.uk/news/world-africa-18882674 [Dostęp: 
01.10.2012] 
27 www.guardian.co.uk/world/video/2012/aug/21/ethiopia-
prime-minister-meles-zenawi-dies-video [Dostęp: 
01.10.2012] 
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on zamordowany w kilka dni po aresztowaniu. 
Faktem jest, że jego zwłoki znaleziono pod pod-
łogą pałacu prezydenckiego w 1992 roku. 28 
Natomiast prawie sto lat temu, w 1913 roku, 
pochowano bez żadnego oficjalnego oświad-
czenia ówczesnego cesarza Menelika II, w sku-
tek czego kraj pozostał bez koronowanej głowy 
państwa przez następne trzy lata.29 

Po 1945 roku jest to dopiero trzecia zmiana 
władzy w tym kraju, a pierwsza dokonana drogą 
pokojową. Po wyzwoleniu z okupacji włoskiej 
na tron cesarski przywrócono Haile’go Selassie, 
który został obalony w 1974 r. przez wspo-
mniany komunistyczny pucz wojskowy. Ów 
przewrót doprowadził do przejęcia władzy przez 
Derg – wojskową radę zarządzającą z Mengistu 
Haile Mariam na czele. Z kolei Meles Zenawi 
doszedł do władzy w 1991 roku po zakończe-
niu, trwającej kilkanaście lat, wojny domowej w 
Etiopii i w rezultacie porażki komunistów oraz 
ucieczce Mengistu do Zimbabwe. Jedną z przy-
czyn zatajenia informacji o chorobie Melesa 
Zenawi oraz o jego pobycie w szpitalu był za-
pewne strach przed walkami o władzę i spuści-
znę po premierze. Słaba i przetrzebiona ponad 
dwudziestoletnimi prześladowaniami opozycja 
nie stanowiła dużego zagrożenia, ale utrzymu-
jąc tajemnicę starano się nie dopuścić do we-
wnętrznych walk o sukcesję. Po śmierci byłego 
premiera, urząd tymczasowo przejął jego za-
stępca Hailemariam Desalegn, a nowy lider 
miał zostać wybrany na niezaplanowanym wte-
dy jeszcze zjeździe rządzącej partii – Etiop-
skiego Ludowo-Rewolucyjnego Frontu Demo-
kratycznego (Ethiopian People Revolutionary 
Democratic Front - EPRDF). Niepokój o poko-
jowe przejęcie władzy potęgował fakt, że liderzy 
partii na spotkaniu z okazji śmierci Zenawiego 
w dniu 21 sierpnia zaakceptowali tylko przej-
ściową władzę Hailemariama, wyraźnie 
wstrzymując się z ostatecznymi decyzjami.30 Na 
szczęście, w połowie września tymczasowy 
premier został ogłoszony liderem partii, a 21 

                                                 
28 www.nytimes.com/1992/03/01/world/ethiopians-
celebrate-a-mass-for-exhumed-haile-selassie.html 
[Dostęp: 01.10.2012] 
29 www.guardian.co.uk/world/2012/aug/08/ethiopia-meles-
zenawai-not-seen [Dostęp: 01.10.2012] 
30 world.time.com/2012/09/07/ethiopia-faces-dangers-but-
also-opportunities-in-meles-succession/ [Dostęp: 
01.10.2012] 

września, za zgodą parlamentu, oficjalnie za-
przysiężony na premiera Etiopii.31 

Zaskakującym może być fakt, że nowo wybrany 
lider rządu wprowadza równowagę w zdomino-
wanej przez Tigrajczyków partii. Pochodzą oni z 
północy kraju i stanowią zaledwie 6% populacji, 
ale za czasów Melesa Zenawiego obsadzili 
główne urzędy w kraju. Większość elit politycz-
nych najliczniejszej grupy etnicznej – Oromów 
(ponad 1/3 populacji), z racji prześladowania 
przez dziesięciolecia, tak przez komunistów jak 
i przez Zenawiego znajduje się obecnie na 
uchodźctwie. Zagrożeniem mogła być rywaliza-
cja rządzących Tigrajczyków z Amharami, któ-
rzy stanowią ponad 25% mieszkańców Etiopii i 
współdzielą ważne stanowiska polityczne z 
Tigrajczykami. Wspólnie zaakceptowany Hai-
lemariam wydaje się być wypracowanym kom-
promisem. Pochodzi on z grupy etnicznej zwa-
nej Wolaita, jest protestantem (w odróżnieniu 
od w większości prawosławnej ludności Etiopii), 
a na jego korzyść przemawiał fakt mianowania 
go zastępcą przez samego Zenawiego. Jest on 
także przedstawicielem nowego pokolenia 
Etiopczyków, którzy nie walczyli z komunistycz-
nym rządem Mengistu Haile Mariam.32 

Urodzony w 1955 roku Meles Zenawi karierę 
zrobił podczas wojny domowej w Etiopii. Na-
prawdę nazywał się Legesse Zenawi. W 1974 
roku porzucił szkołę medyczną, aby przyłączyć 
się do ugrupowania Tigrajczyków (Tigrayan 
People’s Liberation Front - TPLF), które wal-
czyło z reżimem Derg. W tym ugrupowaniu Ze-
nawi zrobił szybką karierę, zakładając Marxist-
Leninist League of Tigray i w latach 80. został 
liderem całego ruchu politycznego. Z chwilą 
pokonania junty Mengistu, partia Zenawiego 
odrzuciła wszelkie powiązania z komunizmem, 
a Zenawi został prezydentem Etiopii. W 1995 
roku został wybrany na urząd premiera i piasto-
wał go aż do śmierci.33  

Na pogrzeb byłego premiera przybyły dziesiątki 
tysięcy ludzi i prezydenci co najmniej 20 kra-
jów34. W powszechnej opinii obecnych na po-
                                                 
31www.voanews.com/content/new-ethiopia-pm-says-
meles-policies-to-continue/1512299.html, a także 
www.bbc.co.uk/news/world-africa-19672302 [Dostęp: 
01.10.2012] 
32 Ibidem, www.voanews.com 
33 www.durame.com/2011/09/meles-zenawis-
biography.html [Dostęp: 01.10.2012] 
34 www.bbc.co.uk/news/world-africa-19454253 [Dostęp: 
01.10.2012] 
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grzebie osób Meles Zenawi „uczynił” cud go-
spodarczy. Za czasów jego rządów kraj zmienił 
się diametralnie. Dworskie życie cesarza Haile 
Selassie, a potem przewlekła wojna domowa 
spowodowały, że w latach 80. klęski głodu były 
wpisane w życie codzienne Etiopczyków. Meles 
Zenawi sprawił, że w ciągu dwóch dekad Etio-
pia, z kraju stojącego na skraju przepaści za-
mieniła się w lidera gospodarczego regionu i 
jedno z najszybciej rozwijających się państw nie 
posiadających znaczących zasobów surowców 
naturalnych.35 

Wzrost gospodarczy tego państwa, w zależno-
ści od źródła wahał się między 7% - 9%36. Dane 
zawarte w raporcie pt. „Etiopia: 2010 MDGs” 
przygotowanym przez rząd Etiopii, pod nadzo-
rem urzędników ONZ wskazują, że wzrost w 7 
latach poprzedzających wydanie tego doku-
mentu oscylował w granicach 11% PKB. 37 W 
1991 roku Etiopia praktycznie nie posiadała 
sektora prywatnego. Po otwarciu się rynku na 
inwestycje zagraniczne obecnie funkcjonuje 
tam ponad 45 tys. przedsiębiorstw. 38  Dochód 
na jednego mieszkańca w początkowym okre-
sie podwoił się, wynosił 1,40 dolara dziennie, 
aby obecnie kształtować się na poziomie ponad 
1000 dolarów rocznie, co daje prawie 3 dolary 
dziennie per capita.39 Odsetek ludzi żyjących na 
granicy ubóstwa spadł z 49,5% w 1994 roku do 
29,2% w roku 200940 - przy wzrastającej inflacji, 
która ostatnio osiągnęła pułap 20% 41 Etiopia 
nadal pozostaje krajem biednym. Jednak liczne 
inwestycje (także chińskie) w infrastrukturę 
(m.in. rozwój budownictwa), a zwłaszcza w rol-
nictwo napędzają koniunkturę. 

                                                 
35 www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08115.htm 
[Dostęp: 01.10.2012] 
36 www.guardian.co.uk/world/2012/aug/21/meles-zenawi 
oraz http://www.guardian.co.uk/global-
development/poverty-matters/2012/aug/21/ethiopia-
renaissance-meles-zenawi [Dostęp: 01.10.2012] 
37 Ethiopia:2010 MDGs Report. Trends and Prospects for 
Meeting MDGs by 2015 –Addis Abeba, wrzesień 2010, 
dostepny na portalu www.et.undp.org [Dostęp: 
03.10.2012] 
38 
online.wsj.com/article/SB10000872396390443989204577
603000715125364.html [Dostęp: 03.10.2012] 
39 www.guardian.co.uk/world/2012/aug/21/meles-zenawi-
death-fears-turmoil [Dostęp: 03.10.2012] 
40Ethiopia:2010 MDGs Report... op. cit. 
41 www.guardian.co.uk/global-development/poverty-
matters/2012/aug/21/ethiopia-renaissance-meles-zenawi 
[Dostęp: 03.10.2012] 

Jednocześnie nie zapomniano o innych dziedzi-
nach, których rozwój jest niezbędny do osią-
gnięcia Milenijnych Celów Rozwoju ONZ. Sys-
tematycznie zwiększa się współczynnik pro-
porcji edukacji dziewcząt i chłopców, wyrównu-
jąc ich szanse na osiągnięcie podstawowego 
wykształcenia. Odsetek dzieci z dostępem do 
edukacji na poziomie podstawowym wzrósł z 
32% w 1990 roku do 96 % w 2010 roku. Obec-
nie ociera się on drugi rok z rzędu o 100%. W 
ciągu zaledwie 4 lat (2005-2009) powstało 9 
tysięcy nowych szkół podstawowych, co stano-
wiło ponad 50% wzrost. Znacząco zreduko-
wano współczynnik śmiertelności dzieci poniżej 
5 roku życia oraz współczynnik śmiertelności 
matek. Systematycznie zwiększa się liczba lu-
dzi z dostępem do świeżej wody, a coraz więk-
szą skuteczność odnotowuje się w walce z wi-
rusem HIV.42 

Powyższe dane w połączeniu z prozachodnim 
nastawieniem Etiopii spowodowały, że kraj ten 
mógł liczyć na hojne wsparcie krajów Europy 
Zachodniej i USA. Tylko w ubiegłym roku USA-
ID przekazała Etiopii 675 mln dolarów, a brytyj-
ski Departament ds. Rozwoju Międzynaro-
dowego corocznie przekazuje 331 mln funtów.43 
Hojność ta jest w dużej mierze spowodowana 
tym, że Etiopia pod rządami Melesa Zenawi’ego 
zawsze była wiernym sojusznikiem USA. W 
czasach wojny domowej Meles Zenawi i TPLF 
walczyli z Derg-iem wspieranym przez wspól-
nych wrogów - radziecki i kubański reżim. Po 
upadku Związku Radzieckiego Etiopia nadal 
stanowiła dla Amerykanów ważny strategicznie 
kraj. Konflikt somalijski, czy obecność islamu 
tak w Sudanie jak i Somalii oraz po drugiej 
stronie Morza Czerwonego spowodowały, że 
zwłaszcza po 11 września, kraj ten stał się 
istotnym partnerem Stanów Zjednoczonych. 
Idące za tym poparcie ONZ przyczyniło się do 
wykorzystania wojsk etiopskich w walce z bo-
jówkami al-Shabaab czy al-Kaidy. Meles Zena-
wi poparł interwencję amerykańską w Iraku w 
2003 roku; z terytorium Etiopii startują amery-
kańskie Drony (samoloty bezzałogowe). W po-
rozumieniu z UA, ONZ i USA etiopska armia 
interweniowała dwukrotnie w Somalii - w 2006 
roku oraz na początku 2012 roku, a jej jednostki 
stanowią trzon wojsk ONZ zabezpieczających 
                                                 
42 Ethiopia:2010 MDGs Report..., op. cit. 
43 www.guardian.co.uk/global-development/poverty-
matters/2012/aug/21/ethiopia-renaissance-meles-zenawi 
[Dostęp: 03.10.2012] 
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region Abyei na pograniczu dwóch państw su-
dańskich.44 Nowo zatwierdzony premier stwier-
dził, że będzie kontynuował politykę swojego 
poprzednika.  

Niewiadomą pozostaje, czy nowemu liderowi 
nie zabraknie zręczności Melesa Zenawi’ego, 
który z zadziwiająca łatwością potrafił zjednać 
sobie chińskich inwestorów, organizacje mię-
dzynarodowe oraz zapewnić amerykańskie 
wsparcie finansowe i polityczne. Wsparcie to 
pozwalało mu uniknąć odpowiedzialności za 
działania autokratyczne. Wśród największych 
zarzutów wymienia się notoryczne łamanie 
praw człowieka podczas kilkunastoletniego kon-
fliktu w rejonie Ogaden (który trwa po dziś 
dzień)45 oraz tragedię z 2005 roku, która wyda-
rzyła się w następstwie wyborów, wygranych 
przez partię Melesa Zenawi’ego. W kilkuset 
okręgach zgłoszono nieprawidłowości, które 
dotyczyły samych wyborów, jak i sytuacji po 
wyborach, w trakcie liczenia głosów i podawa-
nia wyników do wiadomości publicznej. W wy-
niku zamieszek, które wówczas ogarnęły kraj 
zginęło, głównie z rąk służb mundurowych, oko-
ło 200 osób, 763 osoby zostały ranne, a policja 
aresztowała 60 tys. ludzi. Sprawozdanie ob-
serwatorów z Unii Europejskiej potwierdziło 
naruszenie zasad wolnych demokratycznych 
wyborów oraz wielokrotne naruszenie praw 
człowieka.46 Natomiast amerykańscy obserwa-
torzy z ramienia organizacji Centrum Cartera 
stwierdzili w swoim raporcie47, że wybory, mimo 
obiecujących założeń i procedur przedwybor-
czych, międzynarodowych standardów nie 
spełniły.  

Także konflikt z Erytreą (1998-2000), której 
Meles Zenawi w 1993 roku pozwolił tak łatwo 
się uniezależnić pociągnął za sobą wiele oskar-
żeń o łamanie praw człowieka. W szczytowym 
momencie konfliktu wojska etiopskie okupowały 
¼ powierzchni Erytrei i łamały wszelkie założe-
nia pokojowe czy rozejmowe. Na dozbrojenie 
armii wydano miliony dolarów, a wojna pochło-
                                                 
44 www.guardian.co.uk/world/2012/aug/08/meles-zenawi-
profile-ethiopia-prime-minister [Dostęp: 03.10.2012] 
45 Zobacz - www.hrw.org/node/74305 [Dostęp: 
03.10.2012] 
46 Raport dostępny na portalu 
eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/finalreport-ethiopia-
2005.pdf [Dostęp: 03.10.2012] 
47 Raport dostępny na portalu 
www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publicat
ions/election_reports/Ethiopia-2005-Finalrpt.pdf [Dostęp: 
03.10.2012] 

nęła 70 – 100 tys. istnień. Żołnierze mieli do-
puszczać się gwałtów i rozbojów. Etiopia, po 
katastrofie finansowej, jaka nastąpiła w wyniku 
zakupów potężnych ilości broni potrzebnej do 
wojny, przy pomocy USA szybko się podniosła, 
by w połowie pierwszej dekady nowego mille-
nium osiągnąć szczyt rozwoju gospodarczego. 
Miasto Badme, o które rozpoczął się spór, mi-
mo ustaleń pokojowych nadal pozostaje pod 
kontrolą Etiopii. Jaki wpływ na wybuch i podsy-
canie konfliktu miało to, że Erytrea była w tym 
czasie jednym z głównych dostawców broni do 
ogarniętej konfliktem klanowym Somalii oraz 
oderwanie się od Somalii w 1998 roku Puntlan-
du, do dziś pozostaje tajemnicą. Wobec sepa-
ratystycznych ruchów w Ogadenie, wschodniej, 
muzułmańskiej prowincji Etiopii, Melesowi Ze-
nawi’emu mogło zależeć na podzielonym i 
słabnącym sąsiedzie, z którym Etiopia miała już 
wojenne doświadczenia. Międzynarodowa ko-
misja w Hadze, zbadawszy genezę konfliktu, 
stwierdziła winę Erytrei, oceniając działania 
wojsk Etiopskich jako samoobronę.48 

Wśród pozostałych zarzutów można wymienić 
głosy organizacji pozarządowych i stojących na 
straży praw człowieka, które nieustannie dono-
siły o prześladowaniach i torturach wobec 
członków opozycji, ograniczenie swobód oby-
watelskich oraz wolności prasy. Jednym z wielu 
przykładów może być przypadek dziennikarza, 
Eskinder Nega, który został skazany na 18 lat 
więzienia za „terroryzm”. Jego zbrodnią miało 
być dopuszczenie się krytyki antyterrorystycz-
nych regulacji prawnych Etiopii zakazujących 
politycznych przemówień.49 

Mimo oskarżeń wobec Melesa Zenawi’ego o 
rządy despotyczne, społeczność międzynaro-
dowa go szanowała, a Etiopia, w okresie jego 
przywództwa przeżywała zdecydowane odro-
dzenie. Dlatego, pominąwszy radość liderów al-
Shabaab spowodowaną śmiercią etiopskiego 
premiera50, tysiące ludzi zjawiło się na pogrze-
bie, aby opłakiwać jego odejście. Pojedyncze 
głosy krytyki, które twierdzą, iż tak za życia jak i 
po śmierci mówi się o Melesie Zenawi’m lepiej 
niż na to zasługiwał, giną wśród pozytywnych 
                                                 
48 news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4548754.stm [Dostęp: 
03.10.2012] 
49 
online.wsj.com/article/SB10000872396390443989204577
603000715125364.html [Dostęp: 03.10.2012] 
50 www.guardian.co.uk/world/2012/aug/21/meles-zenawi-
death-fears-turmoil [Dostęp: 03.10.2012] 
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wypowiedzi obywateli Etiopii, prezydentów kra-
jów afrykańskich i artykułów prasowych, którzy 
w samych superlatywach opisują jego osiągnię-
cia. 

 

Marcin Koziński - anglista, student Stosunków 
Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Z Polskim Centrum Studiów Afrykani-
stycznych współpracuje, jako analityk. Jego 
zainteresowania obejmują państwa regionu 
Wielkich Jezior Afrykańskich. W badaniach 
koncentruje się głównie na zagadnieniach eko-
logii i zdrowia. 
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„Wybór Baracka Obamy na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych 
wywołał falę radości i optymizmu w 
krajach afrykańskich […] Tymczasem 
zarówno decyzje nowego prezydenta 
USA, jak i inne czynniki przyczyniły 
się do utrzymania pragmatycznego 
podejścia względem państw 
afrykańskich”.  

 Nowa strategii USA wobec państw 
afrykańskich oraz afrykańskie 
tournee Sekretarz Clinton   

Monika Różalska  

 

 

ok 2012 okazał się jak dotychczas rokiem 
ważnym dla państw afrykańskich jeśli brać 

pod uwagę zainteresowanie ze strony 
największego mocarstwa światowego, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, zarówno pod 
względem politycznym, jak i gospodarczym. W 
czerwcu administracja amerykańska 
opublikowała nową strategię, która ma być 
politycznym drogowskazem dla USA w kwestii 
ich stosunków z państwami afrykańskimi. W 
sierpniu kontynent afrykański był miejscem 
kolejnej wizyty Sekretarz Stanu, Hilary Rodham 
Clinton, której w podróży towarzyszyła grupa 
ludzi biznesu zainteresowanych rozszerzeniem 
współpracy z przedsiębiorstwami afrykańskimi.  

Oczywistym jest, że Ameryka potrzebuje 
nowego podejścia i zdecydowanych działań w 
kwestii zaangażowania na kontynencie 
afrykańskim, zwłaszcza, jeśli brać pod uwagę 
początek przemian gospodarczych, jakie mają 
miejsce w wielu krajach na kontynencie. Stany 
Zjednoczone powinny przedefiniować swoją 
politykę wobec regionu, który chociaż nadal jest 
jednym z najsłabiej rozwiniętych na świecie, 
przechodzi transformację być może 
porównywalną do tej, jaką w drugiej połowie 
ubiegłego wieku przechodziły państwa w 
regionie Azji Południowo-Wschodniej. Jest to 
istotne o tyle, że Ameryka musi się obecnie 
liczyć z liczną konkurencją, albowiem na arenie 
afrykańskiej działają już nie tylko Chiny, ale też 
Indie, Brazylia czy inne państwa, które nie 
obawiają się inwestycji i współpracy z 
państwami afrykańskimi. Jednak głównym 
konkurentem nadal pozostają Chiny, które jak 
twierdzi Peter Lewis, ekspert z Uniwersytetu 
Johnsa Hopkinsa, już dawno rozpoznały 
potencjał Afryki, gdy tymczasem Stany 
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Zjednoczone po prostu tracą okazję na nowe 
możliwości.51  

Poza tym, amerykańskie firmy nadal inwestują 
dużo mniej w krajach afrykańskich niż to się 
dzieje w przypadku przedsiębiorstw z innych 
państw. Wartość amerykańskich bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (FDI) w Afryce wynosi 
około 1% całkowitych inwestycji tego kraju na 
świecie.52  

Tymczasem Afryka doświadcza pozytywnych 
zmian w sferze gospodarczej. Według The 
Economist w ciągu ostatniej dekady wydajność 
pracy wzrastała rocznie o 2,7%, a poziom 
wymiany handlowej pomiędzy krajami 
afrykańskimi a resztą świata zwiększył się o 
200% od roku 2000. Odnotowano również 
spadek inflacji z 22% w latach 90. XX w. do 8% 
w ostatnim dziesięcioleciu. O jedną czwartą 
zmalał również dług zagraniczny państw 
afrykańskich, a o dwie-trzecie ich deficyt 
budżetowy. W ciągu ostatnich lat wzrost 
gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej był 
szybszy niż w Azji Wschodniej. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
przewiduje, że gospodarki regionu 
subsaharyjskiego będą rozwijać się średnio na 
poziomie 5,57% w roku 2012, a niektóre z 
państw mogą uzyskać nawet wzrost 
gospodarczy na poziomie 10%.53 

Z kolei z raportu Afrykańskiego Banku Rozwoju 
wynika, że do 2030 r. w większości państw 
afrykańskich przeważająca część 
społeczeństwa będzie na poziomie niższej 
klasy średniej, a wydatki konsumentów wzrosną 
znacząco (z 680 mld dol. w 2008 r. do 2,2 mld. 
dol. w 2030r.). Według McKinsey and Co. w 
Afryce już istnieje więcej konsumentów klasy 
średniej aniżeli w Indiach, których populacja 
jest większa. Niestety media amerykańskie 
rzadko podejmują tę optymistyczną tematykę, 
skupiając się na wiadomościach o przemocy i 
                                                 
51 L., Polgreen, U.S., Too, Wants to Bolster Investment in 
a Continent’s Economic Promise, “The Memo from Africa”, 
August 8, 2012, za: 
http://www.nytimes.com/2012/08/09/world/africa/us-seeks-
to-step-up-africa-investment.html?ref=africa&_r=0 (dostęp: 
30.08.2012). 
52 Priority Issues During Secretary Clinton’s Trip to Africa, 
August 1, 2012, za:  
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/08/clinto
n-africa-kimenyi (dostęp: 25.08.2012). 
53The sun shines bright, “The Economist”, December 3, 
2011, za: http://www.economist.com/node/21541008 
(dostęp: 20.09.2012). 

cierpieniu. Ważne jednak, że pozytywne zmiany 
na kontynencie afrykańskim zauważone zostały 
przez korporacje amerykańskie, które uważnie 
śledzą wydarzenia gospodarcze, mając 
nadzieję, że Afryka będzie miejscem nowych 
inwestycji i rozwoju 54 . Ich inicjatywy mogą 
jednak nie ruszyć z miejsca, jeśli administracja 
państwowa nie podejmie zdecydowanych 
działań na rzecz rozwoju stosunków 
gospodarczych z państwami afrykańskimi. 

 

Nowa amerykańska strategia wobec Afryki 
Wybór Baracka Obamy na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych wywołał falę radości i 
optymizmu w krajach afrykańskich. W Liberii 
tańczono na ulicach, w Kenii dzień jego 
inauguracji ogłoszono dniem świątecznym. 
Pozytywne oczekiwania Afrykańczyków zostały 
spotęgowane szybką decyzją administracji 
Obamy o wizycie prezydenta na kontynencie 
afrykańskim w lipcu 2009 r., co było czymś 
zupełnie nowym patrząc na zachowania 
poprzednich prezydentów. Wiele osób 
uwierzyło więc, że amerykańska polityka wobec 
Afryki ulegnie transformacji. Tymczasem 
zarówno decyzje nowego prezydenta USA, jak i 
inne czynniki przyczyniły się do utrzymania 
pragmatycznego podejścia względem państw 
afrykańskich, które polega na realizacji 
dotychczasowych celów.55 

W czerwcu 2012 r. administracja Baracka 
Obamy opublikowała U.S. Strategy toward Sub-
Saharan Africa – dokument przedstawiający 
nową, w założeniu jej twórców, politykę 
amerykańską wobec państw afrykańskich. 
„Nowa” strategia kładzie nacisk na handel i 
demokrację i w wymowie przypomina strategie 
poprzednich prezydentów: G.W. Busha oraz B. 
Clintona.56   

We wstępie do dokumentu Prezydent Obama 
zapewnił o amerykańskim zaangażowaniu na 

                                                 
54 H.W., French, The Next Asia is Africa: Inside the Conti-
nent’ Rapid Economic Growth, “The Atlantic”, May 21, 
2012, za: 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/th
e-next-asia-is-africa-inside-the-continents-rapid-economic-
growth/257441/ (dostęp: 20.09.2012). 
55 J. Norris, Does Obama Have a Strategy for Africa? June 19, 
2012, za:  
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/19/obamas_
africa_strategy (dostęp: 15.09.2012). 
56 Ibidem. 

http://www.nytimes.com/2012/08/09/world/africa/us-seeks-to-step-up-africa-investment.html?ref=africa&_r=0
http://www.nytimes.com/2012/08/09/world/africa/us-seeks-to-step-up-africa-investment.html?ref=africa&_r=0
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/08/clinton-africa-kimenyi
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/08/clinton-africa-kimenyi
http://www.economist.com/node/21541008
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-next-asia-is-africa-inside-the-continents-rapid-economic-growth/257441/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-next-asia-is-africa-inside-the-continents-rapid-economic-growth/257441/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-next-asia-is-africa-inside-the-continents-rapid-economic-growth/257441/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/19/obamas_africa_strategy
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/19/obamas_africa_strategy
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rzecz dobrobytu ludności afrykańskiej, wparcia 
dla budowy silnych instytucji oraz tworzenia 
nowych możliwości dla państw kontynentu: 

“America believes in Africa as a region of 
growing opportunity and promise, for Africa, for 
America, and for our people and our 
economies. We believe that Africa can be the 
world’s next major economic success story. We 
will work with our African partners to build 
strong institutions, to remove constraints to 
trade and investment, and to expand 
opportunities for African countries to effectively 
access each other’s markets and global 
markets, to embrace sound economic 
governance, and diversify their economies 
beyond a narrow reliance on natural resources, 
and—most importantly—create opportunities for 
Africa’s people to prosper.”57 

Nowa strategia amerykańska wobec państw 
Afryki Subsaharyjskiej zbudowana jest na 
czterech filarach, co w praktyce oznacza 
współpracę realizowanie przez Stany 
Zjednoczone czterech celów. Każdy z tych 
celów będzie realizowany poprzez wyznaczone 
działania. 

CEL1 – wzmocnienie instytucji 
demokratycznych poprzez: 
 
-promocję odpowiedzialnych, transparentnych i 
reagujących (responsywnych) rządów; 
-wspieranie pozytywnych modeli; 
-promowanie i ochronę praw człowieka, 
społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych 
mediów; 
-wspieraniu wiarygodności procesów 
demokratycznych; 
-promowaniu silnych, demokratycznych norm. 
 
CEL 2 – przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego, handlu i inwestycji poprzez: 
 
-promowanie lepszych warunków dla handlu i 
inwestycji; 
-wspieranie integracji regionalnej; 
-wzmacnianie zdolności gospodarek; 
afrykańskich do efektywnego udziału w 
globalnych rynkach; 
-zachęcanie amerykańskich firm do handlu i 
inwestycji w krajach afrykańskich. 
 
                                                 
57 The White House, U.S. Strategy toward Sub-Saharan 
Africa, Washington, D.C., June 14, 2012. 

CEL 3– wspomaganie pokoju i 
bezpieczeństwa poprzez: 
 
-walkę z al-Kaidą i innymi grupami 
terrorystycznymi; 
-wzmacnianie regionalnej współpracy w 
zakresie bezpieczeństwa oraz reform sektora 
bezpieczeństwa; 
-zapobieganie transnarodowym zagrożeniom 
(międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej); 
-zapobieganie konfliktom i okrucieństwom oraz 
rozliczanie zbrodniarzy; 
-wspieranie inicjatyw promujących pokój i 
bezpieczeństwo. 
 
CEL 4 – promowanie możliwości i rozwoju 
poprzez: 
-likwidowanie barier rozwoju oraz promowanie 
redukcji ubóstwa; 
-promowanie bezpieczeństwa żywnościowego; 
-wprowadzanie zmian w afrykańskich 
systemach ochrony zdrowia; 
-zwiększanie możliwości dla kobiet i ludzi 
młodych; 
-reagowanie na kryzysy humanitarne 
jednocześnie promując odporność na nie; 
-promowanie wzrostu gospodarczego 
niskoemisyjnego, zrównoważonego rozwoju 
oraz budowanie odporności państw 
afrykańskich na zmiany klimatyczne.58 
 
Nowa strategia USA wobec państw 
afrykańskich pojawiła się w atmosferze 
narastającej krytyki w związku z brakiem 
spójnej polityki i konkretnych działań w 
stosunku do Afryki. Amerykańskie 
zaangażowanie na kontynencie afrykańskim, 
zwłaszcza w sferze gospodarczej, wypada 
słabo na tle innych aktorów międzynarodowych, 
szczególnie Chińskiej Republiki Ludowej. Już w 
2009 roku Chiny wyprzedziły bowiem Amerykę 
stając się największym partnerem handlowym 
kontynentu. W tym samym czasie, Amerykański 
Departament Handlu zamknął swoje biura w 
Ghanie, Senegalu oraz przy Afrykańskim Banku 
Rozwoju. Sekretarz Handlu USA nie odbył 
żadnej wizyty na kontynent od niemal dekady, z 

                                                 
58 Ibidem, s. 2-7. 



 

 

 

22 
kolei amerykański Bank Export-Import działa 
bez stałego przedstawicielstwa w Afryce.59 
Krytycy twierdzą, że nowa strategia 
przedstawia niewiele nowatorskich inicjatyw 
oraz jest wyrazem raczej minimalnej woli 
politycznej. Ich zdaniem jest to kompilacja tego, 
co już istniało, próba pokazania spójności 
realizowanych programów, a także odparcia fali 
krytycyzmu, że nie istnieje taka spójność. 
Rzeczywistość wymaga bardziej dogłębnej, 
szczegółowej strategii, aby można było 
umożliwić większe inwestycje w państwach 
afrykańskich. Obecnie jest to utrudnione z 
powodu braku odpowiednich funduszy, braku 
prawdziwego partnerstwa pomiędzy sferą 
publiczną i sektorem prywatnym oraz 
nieadekwatnych struktur biurokratycznych i 
politycznych.60 Wielkie nadzieje Afrykańczyków 
nie spotkały się zatem z reakcją ze strony 
administracji Prezydenta Obamy, prezydenta 
amerykańskiego, który w oczach mieszkańców 
kontynentu afrykańskiego jest z nimi ściśle 
związany z powodu swojego pochodzenia.  

Barack Obama nakreślił swoją politykę wobec 
Afryki już podczas przemowy w Parlamencie 
Ghany w lipcu 2009 roku, podkreślając, że 
Stany Zjednoczone są gotowe pomagać 
państwom afrykańskim, jeśli będą one 
podejmować wysiłki na rzecz poprawy rządów, 
walki z korupcją i rozwiązywania regionalnych 
konfliktów. Jego przemowa wzbudziła na 
kontynencie afrykańskim oczekiwania odnośnie 
noweych inicjatyw ze strony amerykańskiej. 
Jednakże administracja Obamy nie znalazła 
czasu na zainicjowanie nowych projektów, jak 
to miało miejsce za czasów B. Clintona czy 
G.W. Busha. Nowa strategia wobec Afryki 
opracowana przez Biay Dom jest tylko 
powtórzeniem starych obietnic i zapewnieniem 
o amerykańskim wsparciu dla promowania 
demokracji i rozwoju gospodarczego, nie 
wskazuje jednak na żadną inicjatywę lub 
konkretny projekt, który mógłby stać się 
spuścizną Obamy w kwestii polityki wobec 
kontynentu afrykańskiego.61 

                                                 
59 E. Whitehead, US strategy for Africa, August 31, 2012, 
za: http://www.thisisafricaonline.com/Policy/US-strategy-
for-Africa (dostęp: 20.09.2012). 
60 Ibidem. 
61 A., Quinn, Security in focus as Clinton begins Africa trip, 
July 31, 2012, za: 
http://www.reuters.com/article/2012/07/31/us-africa-
clinton-idUSBRE86U1RD20120731 (dostęp: 25.08.2012).  

Niemniej nie można twierdzić, aby Prezydent 
Obama nie podejmował prób stworzenia 
bardziej przyjaznej polityki amerykańskiej 
wobec kontynentu afrykańskiego. Obama dąży 
bowiem do przyspieszenia decyzji Kongresu w 
sprawie akceptacji reform sześciu 
amerykańskich agencji ds. handlu 
zagranicznego, z czego zapewne najbardziej 
skorzystałyby państwa afrykańskie. Jednakże 
realizacja tego dążenia jest trudna ze względu 
na stronniczy system panujący w Kongresie. 
Tymczasem amerykańskie firmy, które 
postrzegają Afrykę jako kontynent możliwości 
gospodarczych, obawiają się, że Ameryka 
nawet nie stara się dostarczać atrakcyjnych 
alternatyw, podczas gdy chiński kapitał płynie 
szerokim strumieniem do państw afrykańskich, 
często w zamian za dostęp do surowców. 
Państwa afrykańskie weszły na ścieżkę zmian 
gospodarczych, gdy tymczasem USA nie 
posiada odpowiednich instrumentów, aby 
wspomagać te zmiany.62 

Mimo wszystko rok 2012 jest rokiem 
pozytywnych, małych zmian w podejściu 
amerykańskim do państw afrykańskich. Oprócz 
opublikowanej w czerwcu tego roku strategii, 
pojawiła się inna również bardzo istotna 
inicjatywa. W Senacie USA przedstawiono 
ustawę o nazwie. Increasing American Jobs 
Through Greater Exports to Africa Act. Ustawa 
ta ma na celu potrojenie amerykańskiego 
eksportu do Afryki, co, zdaniem jej twórców, 
doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy 
w Stanach Zjednoczonych oraz zwiększy 
amerykańską konkurencyjność na kontynencie 
afrykańskim.63 

 

Wizyta Sekretarz Clinton na kontynencie 
afrykańskim 
Pomiędzy 31 lipca i 10 sierpnia 2012 r. 
Sekretarz Stanu, Hilary Rodham Clinton, odbyła 
podróż po Afryce odwiedzając 9 państw: 
Senegal, Sudan Południowy, Ugandę, Kenię, 
Malawi, Republikę Południowej Afryki, Nigerię, 
Ghanę i Benin. Podróż Sekretarz Clinton po 
Afryce była niewątpliwie rodzajem 
dyplomatycznej kampanii promocyjnej nowej 
strategii amerykańskiej wobec państw 

                                                 
62 J. Norris, Does Obama Have a Strategy …, op. cit. 
63 E. Whitehead, US strategy for …, op. cit.  
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afrykańskich. 64  Oprócz tego, podróż Clinton 
była też kolejną próbą ostrzeżenia państw 
afrykańskich przed zbyt daleko idącym 
zaufaniem w stosunkach z Chinami.  

Pierwszym punktem podróży był Senegal, gdzie 
niedawno w pokojowej atmosferze władzę 
przejął Macky Sall zastępując Abdoulaye Wade 
na stanowisku prezydenta. Stany Zjednoczone 
współpracują z Senegalem w dziedzinie 
wojskowości. 65  Senegal jest kluczowym 
sojusznikiem Stanów Zjednoczonych we 
francuskojęzycznej Afryce; podczas swojego 
przemówienia i kolejnych spotkań Sekretarz 
Clinton chwaliła demokratyczne przemiany i 
przebieg ostatnich wyborów.66    

W Sudanie Południowym, najmłodszym 
państwie Afryki, Sekretarz Clinton rozmawiała z 
prezydentem Salvą Kiirem Mayardittem o 
konieczności zaprowadzenia pokoju w 
stosunkach z Sudanem. Sudan Południowy 
otrzymuje duże wsparcie finansowe zarówno ze 
Stanów Zjednoczonych, jak i ich europejskich 
partnerów, dlatego administracja amerykańska 
przywiązuje znaczenie do pozytywnych 
rezultatów tej „inwestycji”.67   

W Ugandzie z kolei Sekretarz Clinton 
pochwaliła rząd Yoweriego Museveni za 
militarne wsparcie dla Somalii, a właściwie dla 
rządu w Mogadiszu, który ustanowiony został 
przy pomocy Amerykanów.  

W Kenii natomiast obiecała poparcie Stanów 
Zjednoczonych dla wspólnych działań 
amerykańsko-afrykańskich na rzecz rozwoju 
handlu. W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele innych państw Afryki 
Wschodniej: Tanzanii, Rwandy, Burundi i 
Ugandy.68  

W Malawi Sekretarz Clinton spotkała się z 
prezydent Joyce Bandą, pierwszą kobietą na 
tym stanowisku w tym kraju; Clinton wyraziła 
                                                 
64 Priority Issues During Secretary Clinton’s …, op. cit.  
65  Africa: Clinton's Africa Trip, August 21, 2012, Za: 
http://allafrica.com/stories/201208210801.html (dostęp: 
10.09.2012).  
66  D. Smith, Hillary Clinton launches African tour with 
veiled attack on China, August 1, 2012,  
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/01/hillary-
clinton-africa-china (dostęp: 25.08.2012). 
67 E. Haywood, US Secretary of State Clinton’s Africa tour 
raises tensions with China, August 8, 2012, za:  
http://www.wsws.org/articles/2012/aug2012/afri-a08.shtml 
(dostęp: 25.08.2012).  
68 Ibidem. 

uznanie dla reform gospodarczych, które udało 
się w Malawi przeprowadzić w ostatnich latach 
oraz zachęciła do utrzymania obranego kursu, 
który pomoże uczynić z Malawi miejsce 
atrakcyjne dla inwestycji zagranicznych.69 

W RPA wizyta Hilary Clinton miała dwa główne 
punkty, spotkanie z byłym prezydentem 
Nelsonem Mandelą oraz spotkanie 
amerykańskiej delegacji biznesmenów z 
przedstawicielami firm południowoafrykańskich 
w Johannesburgu, finansowym centrum kraju. 
Wśród delegacji amerykańskiej znaleźli się 
dyrektorzy wykonawczy takich firm, jak: Black & 
Veatch, Boeing, Chevron, EMD/Caterpillar, 
FedEx Express, GE, Symbion, Trimble, Wal-
Mart i Zanbato. Oprócz tego w spotkaniu brali 
udział szefowie: Korporacji Prywatnych 
Inwestycji Zagranicznych (OPIC), 
Amerykańskiego Banku Export-Import, 
Amerykańskiej Agencji ds. Handlu i Rozwoju, a 
także Robert Hormats, Podsekretarz Stanu ds. 
rozwoju gospodarczego, sektora 
energetycznego i ochrony środowiska oraz 
Francisco Sanchez, podsekretarz Izby Handlu 
Zagranicznego.70 

W Nigerii Secretarz Clinton spotkała się z 
Prezydentem Goodluckiem Jonathanem i 
nigeryjskimi liderami zwalczającymi korupcję w 
państwie.  

Z kolei krótka wizyta w Ghanie była związana z 
udziałem Pani Sekretarz w pogrzebie niedawno 
zmarłego prezydenta Ghany, Johna Atty Millsa.  

Ostatnie państwo, które Sekretarz Stanu 
odwiedziła podczas swej podróży po 
kontynencie to Benin, gdzie Clinton spotkała się 
z Prezydentem Boni Yayi.71 

Podczas tegorocznej wizyty na kontynencie 
afrykańskim, Sekretarz Clinton odwiedziła 
zatem państwa, które są przykładem 
demokratycznego sukcesu i ostatnio przeszły 
pokojową transformację lub doświadczyły 

                                                 
69 M. Lee, Hillary Clinton Africa Trip: Secretary Of State 
Visits Malawi President Joyce Banda, August 5, 2012, za:  
http://www.huffingtonpost.com/2012/08/05/hillary-clinton-
africa-malawi_n_1743743.html (dostęp: 25.08.2012). 
70 S., Mdledle, Clinton lunches with Mandela in rare visit at his 
home, August 6, 2012, za:  
http://www.modernghana.com/news/410161/1/clinton-
lunches-with-mandela-in-rare-visit-at-his-.html (dostęp: 
25.08.2012).  
71 Za: http://www.state.gov/secretary/trvl/2012/195788.htm 
(dostęp: 24.08.2012). 
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pokojowego przejęcia władzy: Senegal, Malawi 
oraz Ghana.72  

Emilio Viano, professor z American University 
jest zdania, że jednym z głównych powodów 
podróży Sekretarz Clinton po Afryce jest 
rywalizacja z Chinami i próba ograniczenia ich 
wpływów, zarówno w sferze biznesowej, jak i 
politycznej. Jest to oczywiście zabieg 
dyplomatyczny i żadne nazwy w tym kontekście 
bezpośrednio nie padają. 73  Na decyzję o 
podróży Sekretarz Clinton wpłynęły bowiem 
dwa czynniki: obawy o bezpieczeństwo USA 
oraz wysiłki, aby powstrzymać gospodarczą 
ofensywę Chin w Afryce. Od momentu 
utworzenia AFRICOM przez administrację G.W. 
Busha w polityce amerykańskiej dominuje 
nacisk na militaryzację stosunków z państwami 
amerykańskimi. Służy to częściowo realizacji 
planu tzw. wojny z terroryzmem, a częściowo 
jako zabezpieczenie amerykańskich interesów 
w związku z rosnącą obecnością Chin na 
kontynencie.74   

Chociaż Clinton nie wspominała bezpośrednio 
Chin podczas swojej podróży, to wątek chiński 
był ukrytym podtekstem wielu wypowiedzi. 
Media najczęściej przytaczają przemowę pani 
Sekretarz na Uniwersytecie w Dakarze, w 
Senegalu, w której oświadczyła, że Stany 
Zjednoczone oferują Afryce model partnerstwa 
opartego o wartości aniżeli tylko eksploatację 
zasobów. Miało to być nawiązanie do chińskiej 
polityki wobec Afryki – wyraźne przesłanie, jak 
Ameryka postrzega chińskie działania. 
Tymczasem, mimo uchybień w sferze 
dotyczącej praw człowieka czy stylu rządzenia, 
Chiny są obecnie głównym źródłem kapitału dla 
państw afrykańskich, co niestety Stany 
Zjednoczone postrzegają jako zagrożenie dla 
swoich interesów. 75  Tymczasem to, co robią 
Chińczycy w Afryce, ich wszelkie inwestycje 
mogą mieć pozytywne znaczenie również dla 
interesów gospodarczych USA. Na przykład 
nowo zbudowane lotniska będą oznaczać, że 
afrykańskie linie lotnicze będą bardziej skłonne 
do zakupu nowych samolotów typu Boeing. Z 
kolei lepsze drogi pozwolą na szybszą i tańszą 

                                                 
72 L., Polgreen, U.S., Too, Wants to Bolster Investment 
in…. op. cit.  
73 D. Smith, Hillary Clinton launches African tour …, op. 
cit.  
74 Africa: Clinton's Africa …, op. cit. 
75 Ibidem. 

komunikację, co oznacza mniejsze koszty dla 
takich firm jak Walmart.76 

Chińskie media skrytykowały wypowiedź 
Sekretarz Clinton, twierdząc, że albo była 
nieświadoma faktów dotyczących chińskich 
inwestycji w Afryce, albo je po prostu 
zignorowała. Agencja Xinhua podała, że w 
ostatnich latach Chiny zainwestowały miliardy 
dolarów w krajach afrykańskich, wspomagając 
między innymi realizację projektów 
infrastrukturalnych. Agencja przypomniała 
także, że Chińskie stosunki z Afryką są oparte 
na przyjaźni, równości i wzajemnych 
korzyściach.77  

 
Konkluzje 
Administracja amerykańska nie wykształciła 
jeszcze mechanizmów i instrumentów 
niezbędnych do podjęcia „ofensywy” 
gospodarczej na kontynencie afrykańskim. 
Dotychczas kontynuowane inicjatywy, takie jak 
AGOA okazują się być niewystarczające. 
Niestety, także nowa strategia wobec Afryki, 
opublikowana przez administrację Obamy jest 
raczej powtórzeniem istniejących wcześniej 
haseł w polityce amerykańskiej względem 
kontynentu afrykańskiego. Oczywiście ważnym 
jest fakt, że Prezydent Obama i jego 
współpracownicy kontynuują działania na rzecz 
rozwoju i pokoju w państwach afrykańskich i 
osiągają względne sukcesy w realizacji tych 
celów. Jednakże istnieje potrzeba większego 
nacisku na sferę gospodarczą i ściślejszą 
współpracę z państwami afrykańskimi. 
Retoryka powinna się zamienić w inicjatywy, a 
środki przeznaczane na działania militarne 
skierowane na wsparcie dla reform 
gospodarczych i tworzenie środowiska 
przyjaznego dla amerykańskich inwestorów. 
Istotne jest jednak, aby zmiana podejścia w 
polityce amerykańskiej i dostrzeżenie faktu, że 
Afryka – a przynajmniej poszczególne państwa 
afrykańskie – mogą mieć znaczenie dla 
gospodarki amerykańskiej, zwłaszcza w 
kontekście rywalizacji z Chinami, nie były 
ograniczane przez Kongres czy biurokratyczne 
                                                 
76 L., Polgreen, U.S., Too, Wants to Bolster Investment in 
…, op. cit.  
77 Chinese state media slam Hillary Clinton's speech in 
Africa, August 3, 2012, za:  
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/03/hillary-
clinton-china-africa-investment (dostęp: 24.08.2012). 
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bariery. Afryka jest ważna dla Ameryki i nie jest 
to tylko pięknie brzmiące hasło, ale w 
najwyższym stopniu rzeczywistość.  

 

 

Monika Różalska - doktorantka na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Magister stosunków 
międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. 
Absolwentka studiów podyplomowych z Global 
Development i międzynarodowego prawa pu-
blicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
Studium Podyplomowego ISP PAN w zakresie 
nauk o polityce. Uczestniczka wielu konferencji 
naukowych dotyczących stosunków międzyna-
rodowych, szczególnie zaś polityki USA, ChRL 
oraz państw afrykańskich. W pracy badawczej 
koncentruje się  na analizie stosunków afrykań-
sko-amerykańskich i afrykańsko-chińskich oraz 
problemach rozwojowych w Afryce Subsaharyj-
skiej.  
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„Został wykonany pierwszy krok – 
kraj odzyskał wolność polityczną. 
Podniesienie standardu życia zwy-
kłych mieszkańców wymaga długiego 
procesu przemian i nie można ocze-
kiwać, że w ciągu roku uda się odbu-
dować zniszczenia powstałe w ciągu 
ponad 50 lat wojny”. 

 Pierwsza rocznica niepodległości 
Sudanu Południowego   

Konrad Czernichowski  

 

 lipca 2012 r. minął dokładnie rok od prokla-
mowania niepodległości najmłodszego pań-
stwa świata – Sudanu Południowego. Sta-

nowi to okazję do sporządzenia bilansu i odpo-
wiedzi na pytania, czy nadzieje jego obywateli 
nie zostały pogrzebane. Rok temu oczekiwania 
dotyczyły przede wszystkim nastania pokoju i 
sprawiedliwości, życia w demokratycznym kra-
ju, możliwości powrotu uchodźców na Południe, 
uniezależnienia się od rządu w Chartumie, po-
prawy infrastruktury i wejścia na ścieżkę trwa-
łego wzrostu gospodarczego dzięki możliwości 
wykorzystania południowosudańskiej ropy na 
rzecz lokalnego rozwoju. 

Radosnymi momentami było dla Sudańczyków 
Południowych uznawanie ich państwa przez 
kolejne organizacje międzynarodowe. 14 lipca 
2011 r. kraj stał się 193. członkiem ONZ, a 27 
lipca –  54. członkiem Unii Afrykańskiej. W 
związku z tym, że nie został jeszcze powołany 
narodowy komitet olimpijski, Sudan Południowy 
nie był reprezentowany na Igrzyskach Olimpij-
skich w Londynie. Nie znaczy to jednak, że za-
brakło sportowców pochodzących z tego kraju. 
Guor Marial (uchodźca od 20 lat mieszkający w 
Stanach Zjednoczonych), który wystąpił, jako 
niezależny sportowiec olimpijski, wziął udział w 
maratonie. Nie zdobył jednak medalu. Wśród 
105 lekkoatletów zajął 47. miejsce78. 

Dużo częściej w ciągu ostatnich dwunastu mie-
sięcy agencje prasowe donosiły o tragicznych 
wydarzeniach, mianowicie o wybuchu walk w 
obszarach przygranicznych, zwłaszcza w 
Kordofanie Południowym, Nilu Błękitnym (Su-
dan Północny) i Jonglei (Sudan Południowy). W 
tym ostatnim zginęły setki ludzi. Według niektó-
rych źródeł w Kordofanie Południowym po stro-
nie Sudańczyków Południowych walczą Darfur-

                                                 
78 T. Law, South Sudan’s first Olympic athlete captures 
imagination of London 2012, w: 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article43566 
(13.08.2012; pobrano 17.08.2012). 
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czycy z Ruchu Sprawiedliwości i Równości 
(JEM, ang. Justice and Equality Movement)79. 

We wszystkich walkach ostatniego roku liczbę 
ofiar szacuje się na tysiące. Z terenów objętych 
walkami uciekło już 120 tysięcy cywili. Znajdują 
oni schronienie w obozach dla uchodźców. Jed-
nym z nich jest Batil. Jednak Lekarze bez Gra-
nic alarmują, że sytuacja w nim jest drama-
tyczna. Codziennie w Batil umiera czworo dzie-
ci. Pozostałym grozi katastrofa humanitarna80. 
Nie unormowana pozostaje przynależność dys-
tryktu Abyei. Ponadto obie strony oskarżają się 
nawzajem o wspieranie grup zbrojnych81. 

Nie poprawiła się także sytuacja ekonomiczna 
kraju. W dalszym ciągu należy on do najbied-
niejszych na świecie. 40 proc. mieszkańców 
jest uzależnionych od dostaw żywności z za-
granicy 82 . Dzieci na wsi nadal uczą się pod 
drzewami. Mimo odzyskania kontroli nad 75 
proc. sudańskiej ropy83, kraj nie posiada wła-
snych ropociągów i rząd w Chartumie zażądał 
horrendalnych cen za przesył ropy. W wyniku 
podziału kraju na Północy sytuacja gospodar-
cza także się pogorszyła. Powstał deficyt bu-
dżetowy w wysokości 2,4 mld USD84, wzrosły 
ceny. Do ludzi protestujących w Darfurze prze-
ciwko podwyżkom otworzono ogień85, a prawie 
2000 aresztowano 86 . Gabinet Salvy Kiira nie 
zgodził się na nie mające uzasadnienia wysokie 
stawki za przesył ropy. 
                                                 
79 J. Copnall, Sudan’s tangled conflicts fuel border battles, 
w: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17739363 
(18.04.2012; pobrano 17.08.2012).. 
80 Sudanese refugees face ‘humanitarian disaster’, w: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19292250 
(17.08.2012; pobrano 17.08.2012). 
81 J. Copnall, Is war between the Sudans inevitable?, w: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17783636 
(20.04.2012; pobrano 14.08.2012). 
82 M. Grzybowska, Sudan Południowy: Desmond Tutu 
apeluje o pokój w Południowym Sudanie, w: 
http://www.pcsa.org.pl/products/sudan-
po%c5%82udniowy%3a-desmond-tutu-apeluje-o-pokoj-w-
po%c5%82udniowym-sudanie/ (10.07.2012; pobrano 
14.08.2012). 
83 South Sudan anniversary: Salva Kiir focuses on econo-
my, w: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18769200 
(9.07.2012; pobrano 14.08.2012). 
84 Sudan: Darfur Protesters Torch Government Buildings, 
w: http://www.cisanewsafrica.com/?p=6559 (7.08.2012; 
pobrano 17.08.2012). 
85 Sudan: Security Forces Must not Use Live Rounds, 
says AI, w: http://www.cisanewsafrica.com/?p=6534 
(3.08.2012; pobrano 17.08.2012). 
86 Sudan frees political detainees, w: 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article43603 
(16.08.2012; pobrano 17.08.2012). 

Na początku roku Sudan przez 3 miesiące w 
ogóle nie płacił za ropę. W odpowiedzi rząd w 
Dżubie zablokował eksport ropy, co odbiło się 
bardzo negatywnie na interesach przedsię-
biorstw obu Sudanów. Stawka toczy się o 
wpływy z produkcji i eksportu 80 tys. baryłek 
ropy dziennie87. Dla Sudanu Południowego zy-
ski z ropy stanowią 98 proc. dochodów budże-
towych 88 . Bardzo szybko nawiązane zostały 
stosunki polityczne i gospodarcze na najwyż-
szym szczeblu z Chinami. W kwietniu prezy-
dent Salva Kiir udał się ze swoją oficjalną wizy-
tą do Chin. W jej następstwie Chiny zobowią-
zały się do skredytowania budowy dróg, mo-
stów, elektrowni wodnych i rozwoju rolnictwa za 
łącznie 8 mld USD.  

Został wykonany pierwszy krok – kraj odzyskał 
wolność polityczną. Podniesienie standardu 
życia zwykłych mieszkańców wymaga długiego 
procesu przemian i nie można oczekiwać, że w 
ciągu roku uda się odbudować zniszczenia po-
wstałe w ciągu ponad 50 lat wojny. Najważniej-
szy warunek – uzyskanie niepodległości – zo-
stał spełniony. Od 2011 r. rząd realizuje trzy-
letni plan rozwoju, zmierzający do zapewnienia 
dobrych rządów, rozwoju gospodarki i zapew-
nienia podstawowej opieki społecznej. Prezy-
dent Salva Kiir zwracał uwagę, że kraj nie jest 
jeszcze całkowicie wolny i że musi stać się nie-
zależny ekonomicznie. Rząd w Chartumie 
wciąż zdaje się mieć pokusę traktowania połu-
dniowego sąsiada jak swojej prowincji.  

Wyzwaniem stojącym przed rządem w Dżubie 
pozostaje natomiast opanowanie trawiącej kraj 
korupcji. Wynika ona nie tylko z nieuczciwości 
urzędników niższego szczebla, ale także z nie-
właściwej polityki kadrowej rządu. Na stanowi-
ska polityczne mianuje się często młodych nie-
doświadczonych absolwentów uczelni wyż-
szych. W czerwcu parlament zdecydował o za-
wieszeniu 75 wyższych urzędników z powodu 
korupcji. Przywłaszczyli oni sobie 4 mld USD89, 
co stanowi jedną trzecią pomocy zagranicznej 
                                                 
87 J. Copnall, Is war between the Sudans inevitable?, w: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17783636 
(20.04.2012; pobrano 14.08.2012). 
88 U. Soares, Soudan du Sud: le président Salva Kiir dé-
nonce la corruption dans son pays, w: 
http://www.rfi.fr/afrique/20120606-soudan-sud-president-
salva-kiir-denonce-corruption-dans-son-pays (6.06.2012 ; 
pobrano 17.08.2012). 
89 Africa Debate: Has South Sudan lived up to its expecta-
tions?, w: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
18409584 (20.06.2012; pobrano 16.08.2012). 
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udzielonej państwu od podpisania traktatu po-
kojowego w 2005 r.90 

Pogorszyła się sytuacja chrześcijan w Sudanie. 
W czerwcu zamknięta została szkoła katolicka 
w Omdurmanie, co rząd argumentował wyjaz-
dem wielu uczniów na południe91. Tymczasem 
wielu ludzi – mimo chęci – wyjechać nie mogło. 
Początkowo rząd organizował im transport, jed-
nak wraz z podziałem państwa przestał się nimi 
interesować. W dalszym ciągu ponad 300 ty-
sięcy Sudańczyków Południowych oczekuje w 
trudnych warunkach na możliwość powrotu do 
swojej ojczyzny 92. W Polsce zbiórki funduszy 
mających ten cel podjął się Ruch Solidarności z 
Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 
(www.maitri.pl). 

Mimo tych nie napawających optymizmem wy-
darzeń, pierwsza rocznica uzyskania niepodle-
głości była obchodzona hucznie. Prze-
prowadzono paradę wojskową, której towarzy-
szyła orkiestra. Przemawiali przedstawiciele 
władz, a na twarzach ludzi dało się dostrzec 
uśmiech. Prezydent Salva Kiir zwracał uwagę, 
że kraj nie jest jeszcze całkowicie wolny i że 
musi stać się niezależny ekonomicznie. Uroczy-
stości centralne w Dżubie zgromadziły tysiące 
obywateli młodego państwa. Wziął w nich także 
udział Yoweri Museveni 93 , prezydent Ugandy 
(jednego z najbardziej zaprzyjaźnionych kra-
jów). Nadzieja na poprawę sytuacji wciąż ist-
nieje w Sudanie Południowym. 

 

Konrad Czernichowski - doktor nauk ekono-
micznych, członek Polskiego Towarzystwa 
Afrykanistycznego. Jego dorobek obejmuje 
ponad 20 artykułów naukowych. Publikuje po-
nadto w dwumiesięczniku „My a Trzeci Świat”. 
Jest autorem książki pt.: Integracja afrykańska. 
Uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, 

                                                 
90 U. Soares, Soudan du Sud: le président Salva Kiir dé-
nonce la corruption dans son pays, w: 
http://www.rfi.fr/afrique/20120606-soudan-sud-president-
salva-kiir-denonce-corruption-dans-son-pays (6.06.2012 ; 
pobrano 17.08.2012). 
91 Sudan: zamknięta szkoła katolicka, w: 
http://www.radiovaticana.org/pol/articolo.asp?c=599516 
(25.06.2012; pobrano 14.08.2012). 
92 Africa Debate: Has South Sudan lived up to its expecta-
tions?, w: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
18409584 (20.06.2012; pobrano 16.08.2012). 
93 South Sudan anniversary: Salva Kiir focuses on econo-
my, w: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18769200 
(9.07.2012; pobrano 14.08.2012). 

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010. W 
latach 2007-2009 brał udział w międzyna-
rodowym projekcie Fatal Transactions. Obecnie 
jest zaangażowany w badania dotyczące pu-
łapki bogactw naturalnych w Zambii i Botswa-
nie, finansowane przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Od 2009 r. kieruje wro-
cławskim ośrodkiem Ruchu Solidarności z 
Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 
(www.maitri.pl). 
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„Większość uczestników olimpijskich 
zmagań nie zdobywa żadnego meda-
lu, ale już sam fakt uczestnictwa w 
nich jest powodem do dumy i ukoro-
nowaniem ciężkiej pracy na trenin-
gach. Na niedawno zakończonych 
igrzyskach w Londynie państwa afry-
kańskie reprezentowało łącznie 944 
zawodników pochodzących z 53 pań-
stw”. 

 

„Medalowa Afryka” – podsumowanie 
udziału państw afrykańskich na 
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 

Monika Grzybowska  

 
ajważniejszą rzeczą w Igrzyskach Olim-
pijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w 
nich udział, podobnie jak w życiu nie jest 

ważne triumfować, ale zmagać się z organi-
zmem” 94. Tak brzmi jeden z cytatów opisują-
cych ideę jednego z najważniejszych wydarzeń 
sportowych na świecie. Większość uczestników 
olimpijskich zmagań nie zdobywa żadnego me-
dalu, ale już sam fakt uczestnictwa w nich jest 
powodem do dumy i ukoronowaniem ciężkiej 
pracy na treningach. Na Igrzyskach w Londynie 
państwa afrykańskie reprezentowało łącznie 
944 zawodników pochodzących z 53 państw. 
Oprócz nich wystartowali również niezależni 
sportowcy olimpijscy, którzy nie posiadają swo-
jego oficjalnego narodowego komitetu olimpij-
skiego. Jednym z nich był zawodnik z Sudanu 
Południowego Guor Marial, który uczestniczył w 
maratonie. Łącznie sportowcy z Afryki zdobyli 
34 medale. Ponad 900 z nich zatem wyjechało 
ze stolicy Wielkiej Brytanii bez żadnego krążka. 
Niektórzy jednak stali się tzw. cichymi bohate-
rami, którzy mimo porażek pokazywali wielki 
hart ducha i chęć walki, zyskując tym samym 
wielki aplauz publiczności, mediów i widzów po 
drugiej stronie ekranu. Jednym z nich był wio-
ślarz Hamadou Djibo Issaka pochodzący z Ni-
gru95. Na metę dotarł jako ostatni, ale wszyst-
kich wzruszyła jego historia. Jeszcze parę mie-
sięcy przed zawodami pracował jako ogrodnik 
w Niamey. Nie jest profesjonalnym sportow-
cem. Trenował na zwykłej łodzi rybackiej, został 
zakwalifikowany do drużyny olimpijskiej swego 
kraju. Jak sam opowiadał później w wywiadach 
to dzięki wsparciu i aplauzie kibiców oglądają-
                                                 
94 Cytat pochodzi z: 
http://www.sportowefakty.pl/londyn2012/300141/historia-
nowozytnych-igrzysk-olimpijskich [dostęp 23.09.2012] 
95 Niger rower Hamadou Issaka captures hearts: 
http://www.bbc.co.uk/sport/0/rowing/19112057 [dostęp 
23.09.2012] 
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30 
cych zmagania wioślarskie udało mu się dopły-
nąć do mety. Po igrzyskach obiecano zakupić 4 
łodzie treningowe dla zawodników z Nigru.  

 
Złoci biegacze z Afryki 
Jeżeli chodzi o ogólną klasyfikację medalową to 
najwyżej z kontynentu afrykańskiego znajduje 
się Republika Południowej Afryki, która uplaso-
wała się na 23. miejscu z trzema złotymi, dwo-
ma srebrnymi oraz jednym brązowym meda-
lem. Tuż za nią jest Etiopia z dorobkiem 7 me-
dali (3 złote, 1 srebrny, 3 brązowe). 28. miejsce 
zajmuje Kenia. Sportowcy z tego kraju przy-
wieźli 11 medali (2 złote, 4 srebrne, 5 brązo-
wych). Tabelę medalową zamyka Maroko z 
jednym brązowym krążkiem na koncie96. Cieka-
wym przypadkiem wydaje się być Etiopia, która 
od lat w rankingach HDI (wskaźnik rozwoju 
ludzkiego) zajmuje miejsce w ostatniej „15” a 
mimo to w sporcie pokonała w rankingu meda-
lowym takie potęgi jak m.in. Kanada czy Szwe-
cja97. Niewątpliwie można to uznać za przypa-
dek, ale nie bez znaczenia jest również specja-
lizacja w danej dziedzinie. Przychodzi tu na 
myśl bieganie, w którym zawodnicy z Afryki 
zdobywają zawsze wiele medali. Krążek z naj-
cenniejszego kruszcu przywiózł, można by rzec 
nawet, „wybiegał” Stephen Kiprotich z Ugandy. 
W jednym z najbardziej prestiżowych konku-
rencji, czyli olimpijskim maratonie, Ugandyjczyk 
zdobył złoto pokonując dystans 42 km 195 me-
trów w czasie 2 godzin 8 minut 1 sekundy. Ra-
dość kibiców w jego kraju była ogromna, gdyż 
maratończyk przywiózł jedyny medal dla Ugan-
dy, w dodatku ten najważniejszy, którego nie 
zdobył żaden olimpijczyk z tego państwa od 
1972 roku, czyli pamiętnych igrzysk w Mona-
chium98. Dzięki temu osiągnięciu jego ojczyzna 
uplasował się na 54. pozycji w ogólnej klasyfi-
kacji medalowej. Dodatkowo ugandyjski prezy-
dent Yoweri Museveni obiecał, że wszyscy za-
wodnicy, którzy zdobędą medale na międzyna-
rodowych zawodach otrzymają stypendium w 
wysokości 400 dolarów miesięcznie na szkole-
nia, treningi oraz rozwój ich kariery sportowej. 
                                                 
96 Klasyfikacja medalowa IO London2012, oficjalna strona 
igrzysk: http://www.london2012.com/medals/medal-count/ 
[dostęp 23.09.2012] 
97 HDI na 2011 rok: http://hdr.undp.org/en/statistics/ 
dostęp 23.09.2012] 
98 Uganda Olympic champion Kiprotich given hero’s wel-
come: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19266144 
[dostęp 27.09.2012] 

Innym słynnym lekkoatletą jest Kenijczyk David 
Rudisha, który w Londynie pobił rekord w biegu 
na 800 metrów, co dało mu oczywiście złoto. 
Jako pierwszy w historii pobiegł poniżej minuty 
41 sekund99.  

 
W poszukiwaniu lepszego życia 
Dla niektórych sportowców Londyn okazał się 
nie tylko celem o charakterze sportowym, ale 
również azylem. 25 zawodników i działaczy 
pochodzących z Afryki „zaginęło” podczas 
Igrzysk. Wśród nich znajdowało się siedmiu 
obywateli Kamerunu, czterech Demokratycznej 
Republiki Konga, tyle samo z Erytrei, po trzech 
sportowców z Gwinei, Sudanu, Wybrzeża Kości 
Słoniowej oraz jeden Etiopczyk 100 . Jednym z 
nich był 18-letni reprezentant Erytrei, który zło-
żył wniosek o azyl. Swoją decyzję argumento-
wał ciężkimi warunkami, jakie panują w jego 
kraju ojczystym, zwrócił uwagę m. in. na pro-
blem łamania praw człowieka czy kwestię bie-
dy. W ostatnim raporcie przeprowadzonym 
przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
Unii Europejskiej pod przewodnictwem Wyso-
kiej Przedstawiciel Catherine Ashton stwier-
dzono, że w Erytrei nadal występuje wiele przy-
padków łamania podstawowych praw. Wśród 
nich można wymienić m. in. wolność religii czy 
wolność sumienia101. Ze względów ekonomicz-
nych czy politycznych sportowcy postanowili 
pozostać w Europie. Nie jest to jednak takie 
proste, gdyż na Wyspach prawo imigracyjne 
jest niezwykle restrykcyjne. O azyl można się 
starać, gdy w kraju ojczystym dana osoba jest 
zagrożona karą śmierci. Sprawy o przyznanie 
prawa do legalnego pobytu zostają rozpatry-
wane indywidualnie. Zawodnik, któremu dano 
by taką szansę mógłby być wartościowym ogni-
wem w drużynie sportowej w „nowej” ojczyźnie.  

Wielu sportowców z różnych części świata wy-
stępuje w barwach innych krajów. To zjawisko 
                                                 
99 Ranking biegaczy na 800 m, oficjalna strona 
Międzynarodowego Związku Lekkoatletów: 
http://www.iaaf.org/statistics/toplists/inout=o/age=n/season
=0/sex=M/all=y/legal=A/disc=800/detail.html [dostęp 
28.09.2012] 
100 Znikający sportowcy: http://tvp.info/magazyn/po-
godzinach/znikajacy-sportowcy/8314501 [dostęp 
28.09.2012] 
101 Raport Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych UE 
nt. demokracji i praw człowieka na rok 2011: 
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_
pl.pdf [dostęp 28.09.2012] 

http://www.london2012.com/medals/medal-count/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19266144
http://www.iaaf.org/statistics/toplists/inout=o/age=n/season=0/sex=M/all=y/legal=A/disc=800/detail.html
http://www.iaaf.org/statistics/toplists/inout=o/age=n/season=0/sex=M/all=y/legal=A/disc=800/detail.html
http://tvp.info/magazyn/po-godzinach/znikajacy-sportowcy/8314501
http://tvp.info/magazyn/po-godzinach/znikajacy-sportowcy/8314501
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_pl.pdf
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_pl.pdf


 

 

 

31 
dotyczy także zawodników pochodzących z 
Afryki. Złoty medalista w biegu na 5 i 10 kilome-
trów Mohammed Farah jest Somalijczykiem, 
który występował w barwach Wielkiej Brytanii, 
podobnie jak 16 sportowców pochodzenia nige-
ryjskiego zasilających brytyjski team naro-
dowy102. Te dane pokazują nie tylko różnorod-
ność etniczną, jaka występuje na Wyspach, ale 
również fakt, że wciąż w dziedzinie lekkoatle-
tyki, szczególnie biegów, prym wiodą zawod-
nicy z Afryki.  

 
Świetne wyniki paraolimpijczyków 
Oprócz igrzysk olimpijskich, co 4 lata rozgry-
wane są igrzyska paraolimpijskie z udziałem 
osób niepełnosprawnych. Idea tego przedsię-
wzięcia zrodziła się w 1960 roku, kiedy to w 
Rzymie odbyły się pierwsze letnie igrzyska pa-
raolimpijskie. Jedynym krajem afrykańskim, 
który wówczas w nich uczestniczył była Rode-
zja, należąca do Wielkiej Brytanii103. Dopiero w 
następnych zawodach, po przekształceniu Re-
publiki Południowej Afryki w republikę kraj ten 
wziął udział w igrzyskach w 1964 roku rozgry-
wanych w Tokio 104 . W Londynie, w tego-
rocznych zmaganiach paraolimpijczyków za-
wodnicy pochodzący z Afryki wypadli bardzo 
dobrze. Zdobyli łącznie aż 112 medali (w po-
równaniu do 34 medali zdobytych na igrzyskach 
rozgrywanych kilka tygodni wcześniej można 
stwierdzić, że to imponujący wynik). Sportowcy 
przywieźli 38 medali złotych, tyle samo brązo-
wych oraz 36 srebrnych krążków. Najwyżej w 
klasyfikacji z państw afrykańskich uplasowała 
się Tunezja. Zajęła w ogólnym podsumowaniu 
14. miejsce. Zawodnicy z tego kraju zdobyli 
razem 19 medali, w tym 9 złotych, po 5 srebr-
nych i brązowych105. Na miejscu 18. znajduje 
się Republika Południowej Afryki z wynikiem 29 
krążków, w tym 8 z najcenniejszego kruszcu, 
                                                 
102 Medale obcokrajowców zdobyte dla Wielkiej Brytanii: 
http://www.polskieradio.pl/128/2235/Artykul/666030,24-
medale-dla-Wielkiej-Brytanii-zdobyli-obcokrajowcy [dostęp 
28.09.2012] 
103 Klasyfikacja medalowa igrzysk paraolimpijskich w 1960 
roku: http://www.paralympic.org/Athletes/Results [dostęp 
28.09.2012] 
104 Klasyfikacja medalowa igrzysk paraolimpijskich w 1964 
roku: http://www.paralympic.org/Athletes/Results [dostęp 
28.09.2012] 
105 Klasyfikacja medalowa igrzysk paraolimpijskich 2012, 
oficjalna strona igrzysk olimpijskich: 
http://www.london2012.com/paralympics/medals/medal-
count/  [dostęp 28.09.2012] 

12 srebrnych i 9 brązowych. To z tego kraju 
pochodzi słynny lekkoatleta Oscar Pistorius, 
który występował także z pełnosprawnymi za-
wodnikami podczas innych zawodów. Pobiegł 
nawet na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 
2008 roku. W Londynie udało mu się zdobyć 
złoto w biegu sztafetowym 4 x 100 metrów, 
indywidualnie na 400 metrów, a także srebro w 
biegu na 200 metrów106. Wiele osób zastanawia 
się na czym polega fenomen tego sportowca. 
Przyszedł na świat 26 lat temu w Johannesbur-
gu. Urodził się bez tzw. strzałki, długiej, smukłej 
kości poniżej stawu kolanowego. Rodzice kon-
sultowali się z wieloma ortopedami, w końcu 
podjęto decyzję o amputacji. Mimo tego Pisto-
rius nie poddał się i zaczął uprawiać różne 
sporty m. in. rugby. Szybko odkryto jednak jego 
talent lekkoatletyczny. W 2004 roku otrzymał 
swoją pierwszą parę protez, dzięki której mógł 
konkurować z innymi w zmaganiach sporto-
wych. Jak sam pisze na swojej oficjalnej stronie 
internetowej jest dumnym paraolimpijczykiem, 
pragnie nadal wspierać ruch paraolimpijski, 
inspirować ludzi na całym świecie oraz przybli-
żać im ideę sportu niepełnosprawnych107.  

W igrzyskach paraolimpijskich wzięło udział 317 
zawodników z 43 państw afrykańskich. 10 z 
nich przywiozło medale. Medaliści reprezento-
wali takie kraje jak: Tunezja, Republika Połu-
dniowej Afryki, Nigeria, Algieria, Egipt, Maroko, 
Kenia, Namibia, Angola oraz Etiopia. Igrzyska 
w Londynie na przykładzie występów sportow-
ców z Afryki pokazały, że choć sport na tym 
kontynencie się rozwija, wciąż brakuje dosta-
tecznie dobrej bazy treningowej, sprzętu i pro-
fesjonalnej kadry szkoleniowej. Sportowi nie 
poświęca się tak dużej uwagi jak w innych rejo-
nach świata; wydatki z budżetu na sport są ni-
skie. Warto jeszcze raz podkreślić, że najwięcej 
sukcesów w bieganiu odnoszą od dawna spor-
towcy z Afryki. Jednak wiele talentów nie zosta-
nie być może odkrytych ze względu na ograni-
czenia finansowe. Czasami zawodnicy nie mają 
w ogóle środków na trenowanie, często pracują 
w innym zawodzie po to by się utrzymać. Przy-
kładem jest wspomniany wioślarz z Nigru, któ-
remu obiecano zakupić łodzie do treningu. Mi-
mo, że większość sportowców nie zdobywa 

                                                 
106 Oscar Pistorius na igrzyskach paraolimpijskich w 
Londynie: http://www.paralympic.org/news/blade-runner-
pistorius-takes-gold-400m [dostęp 29.09.2012] 
107 Oficjalna strona internetowa Oscara Pistoriusa: 
http://www.oscarpistorius.com/about [dostęp 29.09.2012] 

http://www.polskieradio.pl/128/2235/Artykul/666030,24-medale-dla-Wielkiej-Brytanii-zdobyli-obcokrajowcy
http://www.polskieradio.pl/128/2235/Artykul/666030,24-medale-dla-Wielkiej-Brytanii-zdobyli-obcokrajowcy
http://www.paralympic.org/Athletes/Results
http://www.paralympic.org/Athletes/Results
http://www.london2012.com/paralympics/medals/medal-count/
http://www.london2012.com/paralympics/medals/medal-count/
http://www.paralympic.org/news/blade-runner-pistorius-takes-gold-400m
http://www.paralympic.org/news/blade-runner-pistorius-takes-gold-400m
http://www.oscarpistorius.com/about
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żadnego krążka ważne jest samo pojawienie 
się na tak prestiżowej sportowej imprezie. Czę-
sto też występ na zawodach poza krajem oj-
czystym może być szansą na lepsze życie, 
ucieczką od biedy. Niektórzy wykorzystują ją i 
wnoszą o prawo pobytu w kraju igrzysk (jak 
pokazał przykład IO w Londynie). Zdarzają się 
tzw. „cisi bohaterowie”, którzy porywają tłumy 
kibiców, wzruszają ich. Często są potem zapo-
minani, ale przeżywają swoje „5 minut sławy” i 
to od nich zależy jak je spożytkują, bo jak ma-
wiał św. Augustyn „dopóki walczysz-jesteś zwy-
cięzcą”108.  

 

Monika Grzybowska - studentka III roku dyplo-
macji europejskiej w Centrum im. W. Brandta 
(Uniwersytet Wrocławski). Odbyła staż w Parla-
mencie Europejskim w Brukseli. W kręgu jej 
zainteresowań dotyczących Afryki znajdują się 
tematy związane z problemem łamania praw 
kobiet w Afryce, szczególnie kwestia obrzeza-
nia oraz pomoc rozwojowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Cytat pochodzi z: 
http://www.cytaty.info/cytat/dopokiwalczyszjesteszwyciezc
a.htm [dostęp 29.09.2012] 
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„Raport ONZ wywarł bardzo negatyw-
ny wpływ na postrzeganie Rwandy na 
arenie międzynarodowej. Na uwagę 
zasługuje jednak fakt, że władze kraju 
nie miały możliwości odniesienia się 
do stawianych im zarzutów przed 
opublikowaniem dokumentu. Równie 
kontrowersyjne wydają się być ostre 
reakcje państw – donatorów”. 

 

 

 

Kontrowersje wokół wstrzymania 
brytyjskiej pomocy rozwojowej dla 
Rwandy   

Anna Cichecka  

 rupa sześciu ekspertów powołanych 
przez ONZ opublikowała 27 czerwca 2012 
r. raport, w którym oskarżyła rząd Rwandy 

o wspieranie i finansowanie działań bojówek 
zbrojnych M 23 Movement. Przeprowadzone 
śledztwo opiera się przede wszystkim na 
zeznaniach anonimowych świadków 
pochodzących z ponad 80-u różnych źródeł109. 
Na czele grupy eksperckiej stał Steven Hege, 
który po podaniu do wiadomości informacji o 
treści raportu spotkał się z ostrą falą krytyki ze 
strony prezydenta Rwandy – Paula Kagame110. 

Bojówki M 23 Movement (March 23 Movement) 
działają we wschodniej części Demokratycznej 
Republiki Konga (DRK). Na czele rebeliantów 
stoi Bosco Ntaganda, ścigany przez Międzyna-
rodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne, 
wcielanie dzieci do armii, destabilizowanie 
wschodniego terytorium DRK oraz napady na 
ludność cywilną111. Większość członków M 23 
przynależy do grupy etnicznej Hutu i stanowi 
część ludności Rwandy, która po ludobójstwie 
w 1994 r. opuściła kraj w obawie przed wymia-
rem sprawiedliwości oraz odwetem ze strony 
Tutsich 112 . Działania prowadzone przez rebe-
liantów M 23 doprowadziły w ostatnich kilku 
miesiącach do wysiedlenia ponad pół miliona 
mieszkańców prowincji Kivu113. Za strategiczny 
cel bojówkarzy uznaje się dążenie do przejęcia 
kontroli nad wydobyciem surowców we 
wschodnim DRK, wśród których znajduje się 
cyna, tantal, wolfram oraz złoto114. Siły wojsko-
we DRK, wspierane przez misję ONZ – MO-
NUSCO, od dawna toczą nieudaną walkę z 
żołnierzami M 23115. Informacje o wsparciu re-
beliantów, dostarczaniu im broni oraz nowych 

                                                 
109 www.ft.com 
110 www.ec.europa.eu 
111 www.un.org 
112 www.nytimes.com 
113 www.un.org 
114 www.enoughproject.org 
115 www.un.org 
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bojowników przez rwandyjski rząd dodatkowo 
zaogniły napiętą atmosferę. 

Bezpośrednim następstwem publikacji raportu 
było również wstrzymanie pomocy rozwojowej 
dla Rwandy przez państwa – donatorów i wyco-
fanie lub zawieszenie środków finansowych na 
kwotę prawie 70,5 mln USD, przeznaczonej na 
lata 2012/2013 r, (3,1 % całego budżetu Rwan-
dy)116. Jako pierwszy zareagował departament 
stanu USA, który w lipcu 2012 r. wstrzymał po-
moc wojskową w kwocie 200 tys. USD prze-
znaczoną dla Akademii Oficerskiej117. W sierp-
niu 2012 r. ograniczenia w zakresie udzielanej 
pomocy zapowiedziały również Wielka Brytania 
i Holandia, odpowiednio w wysokości 25 mln 
USD oraz 6,1 mln USD. Jednocześnie Wielka 
Brytania zażądała od władz Rwandy szczegó-
łowych informacji o sposobie rozdysponowania 
dotychczas przyznawanych środków118. 

W związku z bezkompromisową reakcją państw 
silnie wspierających rozwój Rwandy i ograni-
czeniem niesionej przez nich pomocy finanso-
wej, John Rwangambwa – minister finansów 
Rwandy, oznajmił, że poszczególne plany go-
spodarcze i inwestycyjne na nadchodzący rok 
będą wstrzymane. Zaznaczył jednak, że rząd 
nie zamierza rezygnować z realizacji strate-
gicznych projektów, podnosić podatków ani 
zwiększać deficytu budżetowego, ponieważ 
skłonny jest raczej szukać oszczędności w pro-
gramach mniej priorytetowych, tj. dotyczących 
rozbudowy infrastruktury lub w dziedzinie 
ochrony zdrowia. Dodał również, że Rwanda 
uzyskała dostęp do nowego funduszu majątko-
wego – Agaciro Development Fund, finansowa-
nego głównie przez Rwandyjczyków z diaspory, 
z którego środki zostaną przeznaczone na po-
krycie kosztów wstrzymanych projektów119. 

Paul Kagame wystąpił z oficjalnym oświadcze-
niem bezpośrednio po opublikowaniu raportu w 
czerwcu 2012 roku i ostro skrytykował reakcję 
państw - donatorów oraz pochopne wnioski 
społeczności międzynarodowej. Zaznaczył, że 
raport i wysunięte na jego podstawie oskarże-
nia nie zostały poparte żadnymi istniejącymi 
dowodami 120 . Dodatkowo – nie bez racji – 
przedstawił zarzut, że darczyńcy pod byle pre-

                                                 
116 www.thinkafricapress.com 
117 www.devex.com 
118 www.bbc.co.uk 
119 www.thinkafricapress.com 
120 www.nytimes.com 

tekstem tyranizują swoich beneficjentów i wy-
wierają na nich silną presję tożsamą z prefero-
wanymi kierunkami wzajemnej współpracy121. 

Sytuacja w Rwandzie skłania do zastanowienia 
się nad zasadami udzielania pomocy rozwojo-
wej. Kraj ten uchodził bowiem dotychczas za 
wzór w pozyskiwaniu i skutecznym wykorzy-
stywaniu środków pomocowych. W maju 2012 
roku agenda ONZ United Nations Development 
Programme (UNDP) opublikowała dane doty-
czące bezpieczeństwa żywnościowego w Afry-
ce, z których wynikało, że Rwanda osiągnęła 
jeden z najwyższych indeksów rozwoju122. Fun-
dusze zagraniczne były przeznaczane przede 
wszystkim na ochronę zdrowia, edukację, roz-
budowę infrastruktury, ochronę społeczną oraz 
rolnictwo, stanowiące jedną z najważniejszych 
dziedzin gospodarczych Rwandy 123 . Zapisy 
Country Strategy Paper i National Indicative 
Programme na lata 2008 - 2013 określające 
współpracę Unii Europejskiej i Rwandy w za-
kresie przyznawania środków pomocowych, 
wskazywały, że inwestycje w rolnictwo stwarza-
ją największą szansę na efektywną i trwałą 
walkę z ubóstwem w kraju124. Zaangażowanie 
Paul’a Kagame w efektywne rozporządzanie 
funduszami z pomocy zagranicznej znalazło też 
odzwierciedlenie w widocznej poprawie w sek-
torze edukacji i oświaty125.  

Warto jednak zaznaczyć, że równolegle do po-
szukiwania donatorów, Kagame dążył do unie-
zależnienia Rwandy od pomocy zagranicznej. 
Prezydent wielokrotnie podkreślał, że nie za-
mierza godzić się na ingerencję państw za-
chodnich w wewnętrzne sprawy kraju. Był na-
wet skłonny postawić warunek, zgodnie z któ-
rym darczyńcy mieli przystać na wizję rozwoju 
państwa proponowaną przez Kagame (bez 
prób korygowania jej) albo przerwać udzielanie 
pomocy126. Wobec faktu, że Rwandę uznaje się 
za państwo uzależnione od pomocy zagranicz-
nej (pomoc ta stanowi ok. 23% środków budże-
towych kraju) strategia prezydenta wydaje się 
być bezkompromisowa127. 

                                                 
121 www.bbc.co.uk 
122 www.in2eastafrica.net 
123 www.allafrica.com 
124 www.ec.europa.eu 
125 www.guardian.co.uk 
126 www.devex.com 
127 www.guardian.co.uk 
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Raport ONZ wywarł bardzo negatywny wpływ 
na postrzeganie Rwandy na arenie międzynaro-
dowej. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wła-
dze kraju nie miały możliwości odniesienia się 
do stawianych im zarzutów przed opublikowa-
niem dokumentu. Równie kontrowersyjne wy-
dają się być ostre reakcje państw – donatorów. 
Wielka Brytania uzasadniła wstrzymanie po-
mocy finansowej stwierdzeniem, że z raportu 
ONZ wynika, iż w Rwandzie dochodzi do łama-
nia praw człowieka 128 . Pomimo odrzucenia 
oskarżeń przez prezydenta Paula Kagame, 
Brytyjczycy nie zmienili swojego stanowiska. 
Decyzja Wielkiej Brytanii nie znajduje uzasad-
nienia w przepisach prawnych. Ponadto, już w 
latach ubiegłych, podczas przygotowywania 
w/w Country Strategy Paper i National Indica-
tive Programme na lata 2008-2013 wskazy-
wano, że sytuacja na terenie wschodniego DRK 
jest powodem do niepokoju, a mimo to zobo-
wiązano się do udzielania pomocy rozwojowej 
dla Rwandy129. 

Paul Kagame wydaje się być oburzony zaist-
niałą sytuacją. Prezydent od wielu lat dostrze-
gał ujemne skutki korzystania z pomocy zagra-
nicznej i dążył do zminimalizowania pozyskiwa-
nia funduszy na rozwój kraju z tego źródła. Po-
nieważ struktura produkcji PKB w Rwandzie 
jest zdominowana przez rolnictwo (stanowi ono 
43% PKB), prezydent zmierzał do stabilizacji 
sektora rolniczego i stopniowego zwiększania 
produkcji żywności w kraju poprzez wprowa-
dzenie systemu dopłat rządowych dla małych 
przedsiębiorstw rolnych130. Tym niemniej, rady-
kalne i niezapowiedziane cięcia środków finan-
sowych, które były uwzględniane w planach na 
bieżące wydatki, stanowią ekonomiczne wy-
zwanie dla rządu Rwandy. Wobec powyższego 
oraz celem zmniejszenia deficytu budżetowego 
władze najprawdopodobniej będą zmierzały do 
przyspieszenia prywatyzacji niektórych firm w 
rolnictwie, bankowości, turystyce i sektorze ICT 
oraz będą poszukiwały inwestorów w Azji131. 

Sytuację komplikuje również fakt, że wojska 
Rwandy wspierają kontyngent wojskowy w Su-
danie Południowym, w celu utrzymanie pokoju 
na terytorium tego kraju, a zaangażowanie 
Rwandyjskiej armii jest doceniane przez 

                                                 
128 www.ft.com 
129 www.ec.europa.eu 
130 www.in2eastafrica.net 
131 www.thinkafricapress 

ONZ 132. Wstrzymanie pomocy rozwojowej dla 
Rwandy na podstawie raportu ONZ i dalszy 
przebieg wydarzeń nabiera więc charakteru 
politycznego i doprowadza do zderzenia się 
interesów poszczególnych aktorów międzynaro-
dowych. W chwili obecnej ustalono jedynie, że 
na początku października 2012 r. Rwanda ma 
wystąpić z oficjalną odpowiedzią na przedsta-
wione zarzuty. 

 

Anna Cichecka - magister stosunków między-
narodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, 
obecnie współpracownik PCSA. Odbyła szereg 
wyjazdów studyjnych do krajów Afryki Wschod-
niej i Północnej, podczas których zdobyła nowe 
doświadczenia i wiedzę. Miłośniczka reportaży 
Ryszarda Kapuścińskiego. Jej zainteresowania 
badawcze koncentrują się wokół problematyki 
dostępu do edukacji i szkolnictwa w państwach 
afrykańskich, konfliktów wewnątrzpaństwo-
wych, a także współpracy pomiędzy państwami 
Maghrebu a Unią Europejską. 
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„Globalny rynek żywności jest bardzo 
mocno umiędzynarodowiony a go-
spodarki narodowe są ściśle ze sobą 
połączone. W wyniku tego, szoki po-
zytywne jak i negatywne, szybko 
przenoszone są pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami. Wydaje się, że z 
powodu tegorocznej suszy w Stanach 
Zjednoczonych społeczeństwa afry-
kańskie znowu staną przed groźbą 
głodu, tak samo jak w 2008 roku”.   

Bezpieczeństwo żywnościowe 2012: 
głodujący rolnicy oraz globalna 
zależność od Stanów Zjednoczonych 

Michał Szczurek  

 twierdzenie, że bezpieczeństwo żywno-
ściowe Afryki, kontynentu najbardziej za-
grożonego głodem, zależy tylko i wyłącznie 

od niskiej produktywności rolnictwa jest uprosz-
czeniem. Globalny rynek żywności jest bardzo 
mocno umiędzynarodowiony a gospodarki na-
rodowe są ściśle ze sobą połączone. W wyniku 
tego, zarówno szoki pozytywne jak i negatyw-
ne, szybko przenoszone są pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami. Wydaje się, że z powodu 
tegorocznej suszy w Stanach Zjednoczonych 
społeczeństwa afrykańskie znowu staną przed 
groźbą głodu, tak samo jak w 2008 roku.   

 

Bezpieczeństwo żywnościowe 

Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego ewolu-
owało na przestrzeni ostatnich 40 lat. Po raz 
pierwszy użyte zostało podczas Światowej Kon-
ferencji Żywnościowej w 1974 roku i wtedy zo-
stało zdefiniowane po prostu jako podaż żywno-
ści133. W 1996 roku w Rzymie zorganizowany 
został Światowy Szczyt Żywnościowy, podczas 
którego przyjęta została definicja bezpie-
czeństwa żywnościowego, szeroko zaak-
ceptowana przez wspólnotę międzynarodową. 
Składa się ona z czterech elementów: (1) do-
stępność żywności, która oznacza możliwość 
nabycia żywności o odpowiedniej jakości; (2) 
dostęp do żywności, który definiowany jest jako 
możliwość nabycia wystarczającej ilości żywno-
ści; (3) odpowiednie wykorzystanie żywności, 
która bierze pod uwagę dostęp do wody pitnej, 
instalacji sanitarnych oraz ochrony zdrowia; (4) 
stabilność, która oznacza dostęp do wystarcza-
jącej ilości żywności, we wszystkich okresach 

                                                 
133 Edward Clay, “Food Security: Concepts and 
Measurement”, in Trade Reforms and Food Security: 
conceptualising the linkages, Food and Agriculture 
Organization, Rome 2003. 
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czasowych134. Wprawdzie znacząca część PKB 
kontynentu afrykańskiego pochodzi z produkcji 
rolnej, państwa afrykańskie coraz częściej cier-
pią z powodu braku wystarczającej ilości żyw-
ności.  

 

Susza w Stanach Zjednoczonych i jej wpływ 
na globalny rynek żywności 

W tym roku Stany Zjednoczone cierpią z po-
wodu jednej z największych susz w przeciągu 
stu lat. Lato 2012 roku zostało odnotowane, 
jako najgorętsze od 1895 roku, tj. kiedy rozpo-
częto oficjalny pomiar temperatur w USA. Środ-
kowy Zachód Stanów Zjednoczonych nazywany 
jest spichlerzem świata i to właśnie ten region 
został najbardziej dotknięty tegoroczną suszą. 
Tamtejsi rolnicy są na drugim miejscu pod 
względem produkcji pszenicy na świecie (zaraz 
po Chinach); ponadto wytwarzają 35% świato-
wej podaży kukurydzy oraz soi 135 . Te dwie 
ostatnie rośliny są szczególnie ważne z uwagi 
na produkcję paszy dla zwierząt hodowlanych.  

Susza w USA dotknęła 80% ziem uprawnych, 
75% upraw oraz 65% zwierząt hodowlanych na 
terenie  kraju136. Przewidywane zbiory kukury-
dzy oraz soi są znacząco niższe od prognoz na 
maj. Będzie to miało znaczący wpływ na ceny 
obu roślin uprawnych na koniec 2012 i 2013 
roku. Wzrost cen dla kukurydzy szacowany jest 
na poziomie 16-36%, dla soi jest to 22-30%137. 
Rosnące ceny wpłyną nie tylko na dostęp do 
niektórych roślinnych produktów spożywczych, 
ale także ograniczą dostępność produktów mię-
snych.  

Globalne spożycie mięsa podwoiło się w latach 
1950-2009 i trend ten wydaje się być stabilny. 
Wynika to ze spadającego poziomu ubóstwa, 
postępującej urbanizacji oraz rosnącej siły na-
bywczej w wielu krajach na całym świecie138.  

                                                 
134 Food and Agriculture Organization, “Rome Declaration 
on World Food Security”, World Food Summit 1996, Food 
and Agriculture Organization, Rome 1996. 
135 Ibidem 
136 United States Department of Agriculture, “U.S. Drought 
2012: Farm and Food Impacts”, Accessed September 25, 
2012, http://www.ers.usda.gov/newsroom/us-drought-
2012-farm-and-food-impacts.aspx. 
137 Ibidem 
138 William Moomaw et al, “The critical role of global food 
consumption patterns in achieving sustainable food 

Kolejnym czynnikiem jest ustawa Renewable 
Fuel Standard obowiązująca w Stanach Zjedno-
czonych. Prawo to wprowadza obowiązkowy 
udział etanolu (produkowanego z kukurydzy) w 
paliwach sprzedawanych na terenie USA na 
poziomie 10%139. W czasie suszy i ograniczo-
nej podaży żywności ustawa ta, a w zasadzie 
jej nieelastyczność, powoduje dalsze pogar-
szanie się dostępu do żywności na całym świe-
cie. Aktualne ceny mięsa na globalnym rynku 
żywności spadają, ale jest to wynik wyprzedaży 
zwierząt hodowlanych, dla których nie starcza 
paszy. W tym roku podaż rośnie, co powoduje 
spadek ceny. W 2013 roku zależność będzie 
prawdopodobnie odwrotna - kiedy podaż pro-
duktów mięsnych znacząco spadnie, nastąpi 
wzrost cen140. Wszystkie te czynniki prowadzą 
do sytuacji, w której człowiek konkuruje o żyw-
ność ze zwierzętami hodowlanymi i przemy-
słem paliwowym.  

 

Afryka i bezpieczeństwo żywnościowe 

W 2010 roku 240 milionów osób w Afryce cier-
piało z powodu niedożywienia, co daje ok 25% 
całej populacji kontynentu141. Każdego roku 300 
tys. dzieci w Afryce umiera z powodu niedoży-
wienia 142. Wszystko to ma miejsce na konty-
nencie „rolniczym”, gdzie 65% siły roboczej jest 
zatrudnione w rolnictwie; rolnictwo generuje ok. 
32% afrykańskiego PKB143.  

Tego lata informacje o zagrożeniu bezpieczeń-
stwa żywnościowego płynęły praktycznie z każ-

                                                                              
systems and food for all, UNEP Discussion Paper”, United 
Nations Environment Programme, Paris 2012, p. 17. 
139 David Lewis, “US drought reducing crop harvest, 
raising global food security concerns”, Maplecroft, 
accessed September 25, 2012, 
http://blog.maplecroft.com/2012/08/20/us-drought-
reducing-crop-harvest-raising-global-food-security-
concerns/. 
140 Alessi, “U.S. Drought and Rising Global Food Prices”. 
141 Food and Agriculture Organization, “The State of Food 
Insecurity in the World—Addressing Food Insecurity in 
Protracted Crisess”, Food and Agriculture Organization, 
Rome 2010. 
142 United Nations, “The Millennium Development Goals 
Report 2011”, United Nations, New York 2011, p. 13 
143 World Bank, “Fact Sheet: The World Bank and 
Agriculture in Africa”, World Bank, accessed Setember 25, 
2012, 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRI
ES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:21935583~pagePK:1467
36~piPK:146830~theSitePK:258644,00.html. 
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dego zakątka Afryki. Dla przykładu, Premier 
Lesoto, Tom Thabane, ogłosił, że prawie 42% z 
2,2 milionowego narodu będzie zagrożone gło-
dem w drugiej połowie 2012 roku 144. W pań-
stwach Sahelu 18 milionów osób będzie potrze-
bowało pomocy żywnościowej do końca 2012 
roku145. Niska podaż żywności (spowodowana 
suszą w USA) orz niska produktywność sektora 
rolniczego w Afryce są dwiema najważniejszymi 
przyczynami tegorocznego widma głodu, które 
zawisło nad państwami afrykańskimi.  

Rolnictwo w Afryce wymaga dużych nakładów 
finansowych i głębokich zmian. Należy do nich 
zwiększenie wykorzystania nawozów sztucz-
nych, wprowadzenie genetycznie modyfikowa-
nych nasion, mechanizacja oraz wiele innych 
innowacji 146 . Działania krótkoterminowe sku-
piają się na pomocy żywnościowej, zaś inicja-
tywy długoterminowe dotyczą głównie podnie-
sienia poziomu produktywności. Amerykańska 
USAID złożyła zobowiązanie przekazania 81 
milionów dolarów na pomoc humanitarną dla 
krajów Sahelu; Wielka Brytania obiecała prze-
znaczyć 15,5 milionów dolarów; 5 milionów 
dolarów ma popłynąć z Holandii 147 . Niestety 
środki pomocowe nie są zwykle w stanie pokryć 
wszystkich doraźnych potrzeb.  

Oprócz pomocy ad hoc istnieje wiele projektów, 
których celem jest zwiększenie produktywności 
rolnictwa w Afryce. Global Agriculture and Food 
Security Program to multilateralna agencja, 
która zajmuje się tym właśnie zagadnieniem148. 
W tym roku zobowiązania państw G20 dla Bu-

                                                 
144 Jennifer Brookland, “Lesotho’s Chronic Food Insecurity 
Debomes a Crisis”, Devex, accessed September 25, 
2012, http://www.devex.com/en/news/blogs/lesotho-s-
chronic-food-insecurity-becomes-a-crisis. 
145 Eliza Villariono, “Fresh Funding Pledges for Sahel 
Crisis Response”, Devex, accessed September 25, 2012, 
Devex, accessed September 25, 2012, 
http://www.devex.com/en/news/blogs/fresh-funding-
pledges-for-sahel-crisis-response. 
146 Kwadwo Asenso-Okyere and Samson Jemaneh, 
“Increasing Agricultural Productivity & Enhancing Food 
Security in Africa”, International Food Policy Research 
Institute, Washington 2012, p. 5 
147 Jenny Lei Ravelo, “New Aid for Sahel's Food Crisis”, 
Devex, accessed September 25, 2012, 
http://www.devex.com/en/news/blogs/new-aid-for-sahel-s-
food-crisis. 
148 The Global Agriculture and Food Security Program, 
“About”, The Global Agriculture and Food Security 
Program, accessed September 25, 2012, 
http://www.gafspfund.org/gafsp/content/global-agriculture-
and-food-security-program. 

rundi, Gambii, Malawi, Senegalu oraz Tanzanii 
wyniosły 150 milionów dolarów. Fundusze te 
mają na celu rozbudowę sieci irygacyjnej przy 
wykorzystaniu mobilnych systemów nawadnia-
nia. Badania pokazują, że zastosowanie tego 
rodzaju sprzętu skutkuje zwiększeniem plonów 
nawet o 275%149.  

 

Wnioski  

Bezpieczeństwo żywnościowe Afryki nadal jest 
na niskim poziomie. Kontynent ten nie jest sa-
mowystarczalny pod względem produkcji rolnej 
a w wyniku umiędzynarodowienia handlu żyw-
nością negatywne szoki podażowe są szybko 
transmitowane na cały świat, w tym do Afryki. 
Pomoc żywnościowa ma duże znaczenie dla 
zaspokojenia doraźnych potrzeb społeczeństw 
afrykańskich, jednak kluczowe jest podniesienie 
poziomu produktywności w sektorze. Przykła-
dem może być wykorzystanie przenośnych sys-
temów irygacji, które w przyszłości mają przy-
nieść poprawę bezpieczeństwa żywnościowego 
Afryki.  

 

Michał Szczurek - absolwent studiów magister-
skich z zakresu Ekonomii Międzynarodowej i 
Rozwoju w Académie universitaire “Louvain” w 
Belgii oraz studiów magisterskich z zakresu 
Stosunków Międzynarodowych na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Aktualnie pracuje, jako Młod-
szy Analityk ds. Gospodarczych w Polskim 
Centrum Studiów Afrykanistycznych.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Nina Chastney, “Drought, food supply fears boost 
small-scale irrigation – study”, Reuters, accessed 
September 25, 2012, 
http://in.reuters.com/article/2012/08/24/irrigation-farmers-
idINL6E8JL6QX20120824. 
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„[…] jedynie wspólnym frontem Afry-
ka może faktycznie budować syme-
tryczne partnerstwo i stawiać warunki. 
Niestety i tym razem państwa afry-
kańskie występowały bardziej jako 50 
odrębnych bytów, bez spójnej strate-
gii lub choćby planu jak rozmawiać z 
Pekinem”. 

Piąty FOCAC. Co nowego?    

Dominik Kopiński  

lipca 2012 roku, w Pekinie, odbył się 
piąty FOCAC - szczyt współpracy chiń-
sko-afrykańskiej, na którym dyskuto-

wano dalsze kierunki współpracy oraz kroki 
zmierzające do zacieśnienia wzajemnych relacji 
Afryki i Państwa Środka. Do Chin przylecieli 
przedstawiciele pięćdziesięciu państw afrykań-
skich w randze ministrów. Obecne były także 
trzy głowy państwa – RPA, WKS oraz Kenii.    

FOCAC odbywa się naprzemiennie w Afryce i 
Chinach. Tym razem gospodarzem była strona 
chińska. To już piąta konferencja tego typu na 
wysokim szczeblu. Pierwszy FOCAC odbył się 
w 2000 roku i można go uznać za próbę zinsty-
tucjonalizowania idei partnerstwa w ramach 
globalnego południa. Dla Chin FOCAC stanowi 
również platformę pozwalającą na ekspansję 
gospodarczą na terytorium Afryki oraz - implici-
te - poszerzanie politycznej strefy wpływów na 
kontynencie.   

Podczas otwarcia chiński prezydent Hu Jintao 
przedstawił propozycję nowych instrumentów 
współpracy i nakreślił pięć obszarów prioryteto-
wych, w których kooperacja miałaby jeszcze 
bardziej zbliżyć do siebie Afrykę i Chiny.  

Chiny jak zwykle stawiają w pierwszej kolejno-
ści na współpracę w zakresie finansowania 
inwestycji oraz wspierania szeroko rozumia-
nego rozwoju w dziedzinie infrastruktury, rolnic-
twa, przemysłu oraz sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, na co planują przeznaczyć 
linie kredytowe o łącznej wartości 20 mld USD 
(czyli dwukrotnie więcej niż w FOCAC IV w 
Egipcie). Sporo miejsca poświęcono wsparciu 
rozwoju rolnictwa afrykańskiego, którego wydaj-
ność, przy ogromnym potencjale, pozostawia 
wciąż wiele do życzenia. Tutaj Chińczycy będą 
w dalszym ciągu tworzyli centra demonstra-
cyjne w zakresie technologii rolnictwa.   

Drugi obszar dotyczy wsparcia kadrowego i 
programów szkoleniowych. Pekin zamierza 
utworzyć program „African Talents Pro-
gramme”, w ramach którego planuje przeszko-
lenie 30 tys. osób w różnych sektorach oraz 
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powołać liczne centra szkoleniowe. Zaoferuje 
także 18 tys. stypendiów rządowych oraz wyśle 
na kontynent 1,5 tys. lekarzy, kontynuując tym 
samym praktyki zapoczątkowane jeszcze w 
latach 60. w okresie Bandungu.   

Jedną z nowych propozycji jest utworzenie pro-
gramu "China-Africa people-to-people friends-
hip action", który ma za zadanie promować wy-
mianę i wzajemną współpracę pomiędzy zwy-
kłymi mieszkańcami Afryki i Chin, szczególnie 
w zakresie kontaktów kobiet i młodzieży.  

Kolejnym obszarem zakreślonym przez Hu Jin-
tao jest dalsze wspieranie rozbudowy infra-
struktury na kontynencie. W tym miejscu należy 
wspomnieć, iż perspektywa Chin w tym obsza-
rze ulega pewnej korekcie. O ile do tej pory 
dominowały projekty realizowane na zasadzie 
bilateralnej, od tej pory Państwo Środka zamie-
rza wspierać finansowo również transregio-
nalne projekty infrastrukturalne (np. węzły ko-
munikacyjne łączące różne kraje) i zachęcać 
chińskie firmy oraz instytucje finansowe do 
współuczestniczenia w takich przedsię-
wzięciach.    

O ile wcześniejsze szczyty były wyraźnie zo-
rientowane na współpracę gospodarczą, tym 
razem stosunkowo sporo miejsca poświęcono 
zagadnieniom bezpieczeństwa i pokoju. To 
piąty obszar wyodrębniony w przemówieniu 
prezydenta Chin. Z zapowiedzi wynika, iż Chiny 
będą planowały uruchomienie "Initiative on Chi-
na-Africa Cooperative Partnership for Peace 
and Security" oraz zintensyfikowanie współ-
pracy z Unią Afrykańską w zakresie wzmacnia-
nia potencjału misji pokojowych i rozwoju sił 
szybkiego reagowania (Africa Standby Force), 
działających pod egidą UA.    

Piąty FOCAC był wielokrotnie zapowiadany, 
jako nowe otwarcie w relacjach sino-afrykań-
skich. Choć zapowiedzi te okazały się mocno 
na wyrost, pewnym novum jest podjęcie przez 
Chiny konkretnych zobowiązań z zakresie po-
prawy standardów funkcjonowania firm na lo-
kalnych rynkach afrykańskich, co w ostatnich 
latach budziło wiele kontrowersji. W ramach 
ceremonii zamknięcia ogłoszono deklarację 
dotyczącą społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, co należy uznać za istotny, choć być mo-
że bardziej w sferze symbolicznej niż realnej, 

krok naprzód. Na ten cel Pekin zamierza wya-
sygnować kwotę 20 mln USD.  

Innym precedensem jest zaproszenie na szczyt 
szefa ONZ Ban Ki-Moona. Podobnie należy 
ocenić udział w forum organizacji pozarządowej 
World Wildlife Fund, która na zlecenie Chin 
przygotowała draft dokumentu na temat tzw. 
zielonej gospodarki z zamiarem inkorporowania 
tego elementu w przyszłe relacje sino-afrykań-
skie. Tego typu tematyka stanowi niewątpliwie 
nową jakość w szczytach i wywołała pewną 
konsternację wśród komentatorów. Dowodzi to 
jednak i jednocześnie potwierdza fakt, że stra-
tegia Chin wobec Afryki jest dynamiczna i ma 
charakter ewolucyjny, a Chiny zamiast trwać 
przy określonych rozwiązaniach i mechani-
zmach współpracy, dostosowują się do poja-
wiających się wyzwań i próbują dyskontować 
nowe okoliczności.   

Warto przy tej okazji zauważyć, iż piąty FOCAC 
ma miejsce w nieco innych okolicznościach. 
Dotychczasowy, zawrotny wzrost gospodarczy 
Państwa Środka nieco osłabł, a władze chińskie 
zapowiadają transformację struktur gospodar-
czych, polegającą na odchodzeniu od wzrostu 
napędzanego eksportem do wzrostu, którego 
źródłem jest konsumpcja wewnętrzna. Może to 
mieć wymierne, niekoniecznie pozytywne kon-
sekwencje dla afrykańskich partnerów.  

Niewątpliwym „problem” FOCAC pozostaje to, 
że do tej pory nie zdołano wykształcić instru-
mentów pozwalających na ewaluację realizacji 
obietnic padających na kolejnych konfe-
rencjach. Już piąty raz można było usłyszeć 
długą, niewątpliwie imponującą listę zobo-
wiązań strony chińskiej. Jak słusznie zauważa 
Africa-Asia Confidential -  hasło przewodnie 
szczytu 'build on past achievements and open 
up new prospects for the new type of China-
Africa strategic partnership' nie robi specjalnie 
wrażenia i brzmi trochę jak „zdarta płyta” 150 . 
Choć trzeba jednocześnie przyznać, iż przy 
relatywnym braku konkurencji Chinom jest co-
raz trudniej przebijać swoje własne obietnice co 
trzy lata. Z drugiej strony niezwykła dynamika 
stosunków sino-afrykańskich, odzwierciedlająca 
się choćby w wolumenie wymiany handlowej 
(160 mld USD w 2011 r., tj. trzykrotny wzrost od 
roku 2006) czy wymiernych efektach inwestycji, 
                                                 
150 FOCAC V brings billions more, Africa-Asia Confidential, 
August 2012, Vol. 5, No. 10.  
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pozwala sądzić, że faktycznie zobowiązania 
FOCAC nie są zobowiązaniami tylko na papie-
rze i Chiny nie pozostają gołosłowne.    

Wielu komentatorów zwraca uwagę, że pań-
stwa afrykańskie mniej zyskują na współpracy z 
Chinami jeśli grają w pojedynkę i indywidualnie 
zabiegają o atencję i pieniądze Chin. Przed 
szczytem podkreślano, że jedynie wspólnym 
frontem Afryka może faktycznie budować syme-
tryczne partnerstwo i stawiać warunki. Niestety i 
tym razem państwa afrykańskie występowały 
bardziej jako 50 odrębnych bytów, bez spójnej 
strategii lub choćby planu jak rozmawiać z Peki-
nem.   

 
Dominik Kopiński – doktor nauk ekonomicz-
nych, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów 
Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocław-
skim. W 2007 r. obronił pracę doktorską pt. 
Wpływ programów dostosowawczych MFW i 
Banku Światowego na wzrost gospodarczy w 
krajach o niskim dochodzie – przypadek Afryki 
Subsaharyjskiej na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. Autor ok. 50 publikacji i artykułów nauko-
wych dotyczących głównie pomocy rozwojowej, 
relacji afrykańsko-chińskich oraz polityki surow-
cowej. Założyciel i Wiceprezes Polskiego Cen-
trum Studiów Afrykanistycznych. Współreda-
gował m.in. książkę Afryka na progu XXI wieku. 
Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze 
(ASPRA-JR, Warszawa 2009), Zgubne trans-
akcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a 
rozwój państw afrykańskich (Difin, Warszawa 
2010) oraz China's Rise in Africa: Perspectives 
on a Developing Connection, (Routledge, Lon-
don 2011). Jest autorem monografii Pomoc 
rozwojowa: teoria i polityka (Difin, Warszawa 
2011). Prowadził badania terenowe w Zambii, 
Botswanie i Ghanie.  
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„Podobnie jak Kapuściński nie używa 
on bardzo kwiecistego języka, poet-
yckich porównań czy wielokrotnie 
złożonych zdań. A mimo to jest to lite-
ratura ambitna, dobrze przemyślana”. 

Recenzja książki „Mój brat obalił 
dyktatora” Jerzego Haszczyńskiego   

Borys Bińkowski  

 ój brat obalił dyktatora” to zbiór tekstów 
o charakterze rozbudowanych artykułów 
prasowych. Każdy z nich stanowi od-

rębną całość i może być czytany niezależnie od 
innych. Wszystkie dotyczą obszaru kultury Is-
lamu. Książkę można podzielić na dwie części. 
Pierwsza opowiada o krajach, w których toczyły 
się ostatnio konflikty, nazwane Arabską Wio-
sną, a więc Tunezji, Egiptu, Libii (Syria nie jest 
tu opisywana). Drugą część stanowią mniej 
powiązane tematycznie reportaże z innych kra-
jów islamskich (Turcji, Strefy Gazy, Maroko, 
Iranu, Jemenu).  

Książka Jerzego Haszczyńskiego porusza te-
maty polityczne i społeczne. Punktem wyjścia 
są wydarzenia związane z genezą Arabskiej 
Wiosny, a więc samospalenie Mohameda Bua-
ziziego i zamieszki w Tunezji, które doprowa-
dziły do obalenia dyktatora Ben Alego. Tu autor 
opisuje m.in. rozmowę z siostrą bohatera rewo-
lucji, Samią, wypowiadającą słowa „mój brat 
obalił dyktatora”, które wykorzystano w tytule 
książki.  

Kolejne rozdziały przenoszą nas do Egiptu i 
rozmowy z przedstawicielami Braci Muzułma-
nów (tłumaczonego na język polski też jako 
Bractwo Muzułmańskie) i do Libii. W tym frag-
mencie opisana jest historia autora nieoficjal-
nego hymnu rewolucji libijskiej, nikomu wcze-
śniej nieznanego lekarza, który wyemigrował z 
Libii i przypatruje się walkom pomiędzy strona-
mi konfliktu.  

Rozdział o Maroko prezentuje kraj znajdujący 
się w innej sytuacji politycznej i społecznej niż 
Egipt i Tunezja, dając do zrozumienia, że Arab-
ska Wiosna może mieć zupełnie inny (bardziej 
ewolucyjny niż rewolucyjny) przebieg. Relacja 
ze Strefy Gazy jest dobrym przykładem opisu 
konfliktu z różnych perspektyw, pokazując jak 
skrajne mogą być opinie Izraelczyków i Pale-
styńczyków i jak łatwo można podsycić at-
mosferę nienawiści, pomiędzy ludźmi, którzy 
wcześniej byli sąsiadami.  
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Kolejne dwa ważne rozdziały dotyczą Jemenu, 
kraju słabo rozwiniętego gospodarczo i poten-
cjalnego miejsca schronienia dla członków Al 
Kaidy. Jemen trafił na czołówki gazet, gdy stu-
diujący w tym kraju Nigeryjczyk, Umar Faruk 
Abdulmutallab, próbował dokonać zamachu 
samobójczego na samolot lecący z Europy do 
Stanów Zjednoczonych. Jerzy Haszczyński 
podąża jego śladami, docierając do szkoły nie-
doszłego samobójcy, kolegów z grupy języka 
arabskiego, nauczycieli, próbując zrozumieć 
mentalność człowieka, który decyduje się na 
tak skrajny krok. Autor pokazuje Jemen jako 
kraj stojący na skraju rozpadu i możliwej secesji 
jego południowo-zachodniej części.  

W rozdziale „tureckim” Haszczyński podąża 
śladami „Śniegu” Orhana Pamuka, trafiając do 
miejscowości Kars i rozmawiając z bohaterami 
książki, za którą Pamuk otrzymał literacką na-
grode Nobla. Na koniec mamy relację z Iranu, 
gdzie opisywana jest sytuacja kobiet i ruchów 
feministycznych oraz spotkanie z przyjacielem 
Chomeiniego, ajatollahem Gilanim.  

W krótkim postscriptum, autor wraca do wyda-
rzeń z Tunezji i legendy (w dużej mierze fałszy-
wej), która narosła wokół dramatycznego aktu 
samospalenia Mohameda Buaziziego.  

Haszczyński często patrzy na świat oczami 
jego rozmówców, dbając jednak o to, aby nie 
byli to świadkowie jednostronni. Podając fakty i 
mity przytaczane przez jedną stronę konfliktu 
stara się też dotrzeć do opinii drugiej strony. 
Dobrze to widać w opisie konfliktu palestyńsko-
izraelskiego, w którym autor powołuje się za-
równo na opinie Palestyńczyków, jak i Żydów, 
którzy musieli opuścić swoje domostwa w nowo 
utworzonym „niby-państwie” - Strefie Gazy. 
Świetnym przykładem jest tutaj rozdział poświę-
cony spotkaniu z ajatollahem Gilanim, który 
autorowi wydał się miłym staruszkiem, a okazał 
się również jednym z najbardziej krwawych lu-
dzi Chomeiniego, który nadzorując aparat są-
downiczy skazał tysiące ludzi (w tym swoich 
synów) na śmierć. Poszukiwanie obiektywności 
w dopuszczeniu do głosu różnych rozmówców 
widać też w rozdziale tureckim, poświęconym 
miejscowości Kars, położonej w północno-
wschodniej części kraju. Miejscowość stała się 
niemalże bohaterem książki Orhama Pamuka i 
właśnie ta książka jest komentowana przez jej 
mieszkańców. Haszczyński słucha i przytacza 

krytyczne zdania rozmówców, jednocześnie 
próbując zrozumieć i tłumaczyć postępowanie 
bohaterów prozy Pamuka. Podobnie jest w roz-
dziale „marokańskim” czy „irańskim”. Nawet 
jeśli autor nie prowadzi pogłębionych wywiadów 
ze stronami konfliktu, bądź osobami o różnych 
poglądach, to zawsze stara się przytoczyć inne 
wypowiedzi, nawet jeśli jest to wyrwana z kon-
tekstu, krótka wypowiedź bezimiennego tak-
sówkarza. Sprzyja to tworzeniu obrazu społe-
czeństw niejednorodnych, ludzi różnie patrzą-
cych na świat.  

Mniej obiektywne (głównie ze względu na nie-
możność przekroczenia frontu walk) były relacje 
z ogarniętej wojną Libii. Lecz tu autor skupił się 
raczej na przytaczaniu przebiegu wydarzeń i 
rozmów, aniżeli subiektywnych opinii swoich 
rozmówców. Pokazywał nastrój rewolucji, nie 
próbując stawać po żadnej stronie.  

Obiektywizm relacji jest tu zresztą godny naj-
wyższego uznania. Czytając „Mojego brata...” 
nie ma się ani przez moment wrażenia, że jed-
na strona jest dobra a inna zła, ale raczej, że 
sytuacja jest zawsze bardziej skomplikowana, 
niż przekazują nam media w krótkich informa-
cjach; zawsze szara, a nigdy czarno-biała. Do-
tyczy to np. kobiecych strojów szczelnie zakry-
wających całe ciało, które przez jednych trak-
towane są jak zamach na wolność osobistą, 
przez innych jak opieka nad słabszymi w społe-
czeństwie kobietami, a przez jeszcze innych (w 
tym przez wiele kobiet) jak moda, która przy-
wędrowała z bogatych krajów Zatoki Perskiej. 
Inny przykład dotyczy zróżnicowanego podej-
ścia do Al-Kaidy. Jej działania są przez więk-
szość rozmówców Haszczyńskiego potępiane, 
niemniej jednak wielu z nich zwraca uwagę, że 
Al-Kaida pozwoliła muzułmanom podnieść 
dumnie głowę po wiekach upokorzeń ze strony 
świata Zachodu. Wszystkie te spostrzeżenia są 
istotne nie tylko jako czysta wartość poznaw-
cza, lecz element zrozumienia inności kulturo-
wej, co jest niesłychanie ważne we wszelkich 
kontaktach, czy to na poziomie politycznym czy 
wycieczek turystycznych. Dzięki spostrzeże-
niom rozmówców Haszczyńskiego, percepcja 
zwyczajów kultury islamskiej, które przez świat 
zachodni odbierane są często w sposób jedno-
znacznie negatywny, zmienia się. Hidżaby, za-
krywające włosy kobiet, przestają być wyłącznie 
dowodem zniewolenia kobiet, a Bracia Muzuł-
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manie przestają być fundamentalistycznym 
zapleczem terrorystów.  

Szczególnie ciekawy w dociekaniu prawdy jest 
ostatni rozdział, a więc krótkie postscriptum, w 
którym autor krytycznie patrzy na legendę bo-
hatera i twarzy Arabskiej Wiosny, Mohameda 
Buaziziego. Jego śmierć obrosła w mity, które 
okazały się nieprawdą, jak np. ten, że został 
spoliczkowany przez policjantkę, bądź że przed 
śmiercią umieszczał poetyckie wpisy w interne-
cie. Haszczyński na koniec zauważa, że choć 
szczegóły mogą się różnić, a opinie zależeć od 
rozmówców, to pewnym wydarzeniom nie da 
się zaprzeczać. „Mohamed Buazizi […] na-
prawdę się podpalił, naprawdę zmarł. Jego de-
speracki czyn naprawdę wywołał rewolucję”. 

Świat muzułmański jawi się w książce jako nie-
jednorodny. Różni się nie tylko poziomem roz-
woju gospodarczego czy podziałem na Szyitów 
i Sunnitów. To mieszanka zwyczajów, języków, 
sposobów podejścia do życia, poglądów, zróż-
nicowana wewnątrz krajów i pomiędzy krajami. 
To zróżnicowanie, na tle Arabskiej Wiosny, do-
piero zauważamy. Książka Haszczyńskiego 
może być uważana za kamień milowy w lep-
szym zrozumieniu tego świata, podobnie jak 
Heban Kapuścińskiego stał się niezwykle istot-
ną publikacją pozwalającą nam zrozumieć świat 
Afryki Subsaharyjskiej.  

Przywołanie Ryszarda Kapuścińskiego jest tu 
istotne. Podobnie jak reportaże „króla” tego 
gatunku, teksty Jerzego Haszczyńskiego czyta 
się bardzo dobrze. Podobnie jak Kapuściński 
nie używa on bardzo kwiecistego języka, poet-
yckich porównań czy wielokrotnie złożonych 
zdań. A mimo to jest to literatura ambitna, do-
brze przemyślana. Choć w tekstach czasem 
zdarzają się rozbudowane dygresje, to każdy z 
nich jest spójny, często podporządkowany prze-
wodniemu motywowi, jak w rozdziale „Jemeń-
ska szkoła dżihadu”, w którym opis narodzin 
zamachowcy-samobójcy, przeplatany jest cyta-
tami z koranu nawołującymi do walki z niewier-
nymi. Taki zabieg być może lepiej tłumaczy 
motywacje głęboko wierzących muzułmanów 
niż jakiekolwiek inne analizy.  

Nie dziwi też, że Jerzy Haszczyński stał się 
laureatem pierwszej edycji nagrody PAP im. 
Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii reportażu 

właśnie. Dostał ją za tekst „Jemeńska szkoła 
dżihadu”, który ukazał się w Rzeczpospolitej. 
Wydaje się, że w dociekaniu prawdy i obiek-
tywności prześcignął nawet samego Kapu-
ścińskiego.  

Książka jest wycinkami rzeczywistości, dlatego 
trudno na jej podstawie wysnuć ogólne wnioski. 
Trudno jasno powiedzieć, czy islamska demo-
kracja jest dla Zachodu szansą czy zagroże-
niem, czy przemiany doprowadzą do stabilizacji 
czy do eskalacji napięć. Na te pytania Jerzy 
Haszczyński nie odpowiedział. Brak tu analiz 
ogólnych, prognoz, podsumowań, choćby su-
biektywnych. Zapewne nie było to jego celem, a 
szkoda, bo prawdopodobnie można go uważać 
za eksperta w tej dziedzinie i jego spostrzeże-
nia mogłyby się okazać cenniejsze niż płytkie 
analizy dziennikarzy, którzy nawet nie odwiedzi-
li żadnego z krajów, o których piszą.  

Niemniej jednak krótka (157 stron) książka jest 
pozycją obowiązkową dla każdego, kto zajmuje 
się sprawami Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu i być może najważniejszą pozycją z 
dziedziny literatury faktu dotyczącą tego re-
gionu, jaka kiedykolwiek wyszła spod pióra pol-
skiego autora.  

Na podstawie:  

Jerzy Haszczyński, Mój brat obalił dyktatora, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012  

 

Borys Bińkowski eksploatuje dwa pola badaw-
cze: badania nad wpływem zróżnicowania lud-
nościowego na rozwój krajów Afryki Subsaha-
ryjskiej oraz badania nad funkcjonowaniem Fair 
Trade. Zakończył studia doktorskie w Instytucie 
Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 
2012 r. jest członkiem PCSA. 
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KALENDARIUM 
 
 
 

Okres Region Wydarzenie 
1-6 Somalia Pokój w Mogadiszu 
lipca  Odkąd w sierpniu 2011 roku bojówki al-Shabaab opuściły mia-

sto ludzie coraz ufniej spoglądają w przyszłość. Jedynymi woj-
skami w tym mieście obecnie są jednostki Unii Afrykańskiej w 
liczbie 10 tys. Kontyngent wkrótce ma zostać powiększony do 
17 tys., aby dopilnować trwanie najdłuższego okresu spokoju 
w mieście od 1991 roku. 

 Zanzibar American Corner otwiera bibliotekę cyfrową 
  United States Agency for International Development ufun-

dował bibliotekę cyfrową na Zanzibarze. Korzystanie z zaso-
bów biblioteki jest bezpłatne i dostosowane do potrzeb niepeł-
nosprawnych. 

 RPA Festiwal w Grahamstown 
  Od 28 czerwca do 8 lipca w miasteczku Grahamstown odbę-

dzię się jedno z największych i najbardziej nietuzinkowych 
wydarzeń kulturalnych RPA  – National Art Festiwal. Już po 
raz 38smy artyści Afryki prezentować będą swoje prace. W 
programie: spektakle teatru dramatycznego, taniec, teatr 
uliczny, teatry studenckie, opera, muzyka, wystawy, wykłady 
oraz  część festiwalowa przygotowywana przez dzieci. 
 

7-13 Uganda Osunięcia ziemi 
lipca  We wschodniej Ugandzie, w regionie Bududa, w wyniku ulew-

nych deszczy jakie nawiedziły ten region doszło do osunięcia 
się ziemi. Pod zwałami błota znalazły się 3 wioski, a klęska 
bezpośrednio dotknęła kilkuset ludzi. 

 Sudan  Desmond Tutu apeluje o pokój w Południowym Sudanie 
 Południowy W przeddzień pierwszej rocznicy proklamowania niepodległo-

ści tego państwa biskup Desmond Tutu apelował o pokój. Tutu 
przemawiał do politycznych, religijnych i wojskowych przywód-
ców świata, alarmując o złej sytuacji, a mianowicie o stanie 
wojny z Sudanem Południowym, jaki w kwietniu bieżącego 
roku ogłosił Sudan. 

 Tanzania Tysiące nowych miejsc pracy 
  Ministerstwo Pracy przewiduje, że w ciągu bieżącego roku 

podatkowego przybędzie około 650 tyś. nowych miejsc pracy. 
Wzrost zatrudnienia przewidywany jest w związku z planowa-
nymi inwestycjami infrastrukturalnymi. 
 

14-20 
lipca 

Tunezja Śmierć afrykańskich migrantów podczas przeprawy do 
Włoch 

  Agencja ONZ do spraw uchodźców podała, że podczas mor-
skiej przeprawy z Libii do Włoch z powodu odwodnienia zmar-
ły 54 osoby. Ocalała tylko jedna. Jest nią obywatel Erytrei. 

 Kenia Spór o ziemię w rezerwacie Maasai Mara 
  Masaje zamieszkujący region Amok County zagrozili, że spa-
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raliżują ruch turystyczny w rezerwacie Maasai Mara, jeśli rząd 
nie zajmie stanowiska wobec sporu o 26 tys. hektarów ziemi, 
która – zdaniem Masajów – od 1975 r. była ich własnością i 
została ofiarowana społeczności masajskiej pod wypas bydła. 

 RPA 94 urodziny Nelsona Mandeli pretekstem do pytań o kieru-
nek rozwoju kraju 

  Nelson Mandela kończy 94 lata. Z całego świata płyną życze-
nia zdrowia i wyrazy podziwu dla pierwszego czarnoskórego 
prezydenta Republiki Południowej Afryki. Urodziny ojca na-
rodu określanego często w RPA jako „tata Mandela” są też 
pretekstem do rozważań nad zmianami jakie zaszły w RPA od 
1994 roku, kiedy objął on urząd prezydenta. 
 

21-27 
lipca 

Afryka Nkosazana Dlamini-Zuma nową przewodniczącą Unii Afry-
kańskiej 

  Komisja Unii Afrykańskiej po raz pierwszy wybrała kobietę na 
swoją przewodniczącą. Została nią minister spraw wewnętrz-
nych RPA, Nkosazana Dlamini-Zuma. Pokonała ona dotych-
czas kierującego Komisją UA Jeana Pinga. 

 Nigeria Powodzie w centrum kraju doprowadziły do śmierci 35 
osób 

  Wyjątkowo obfite opady deszczu w centralnej częsci Nigerii są 
przyczyną powodzi, które doprowadziły do śmierci 35 osób w 
mieście Jos. Z powodu katastrofy naturalnej zniszczonych zo-
stało ponad 200 domów. 

 WKS Podpisanie umowy na anulowanie długu zagranicznego 
na prawie 4 mld euro 

  Przedstawiciele Francji i Wybrzeża Kości Słoniowej podpisali 
umowę bilateralną dotyczącą anulowania długu zagranicz-
nego. Umowa podpisana w Paryżu opiewa na 3,76 mld euro. 

 Ghana Prezydent John Atta Mills nie żyje 
  24 lipca 2012 r. w szpitalu wojskowym w Akrze zmarł nagle 

prezydent Ghany, John Atta Mills. Jego śmierć nastąpiła pięć 
miesięcy przed końcem kadencji. Następcą Millsa został do-
tychczasowy wiceprezydent, John Dramani Mahama. 
 

28 lipca - Bank  Nowy prezes związany z ochroną zdrowia 
3 sierpnia Światowy Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama mianował dr 

Jim Yong Kima na nowego prezesa Banku Światowego. Po-
mimo tego, że Jum Yong Kim od lat jest związany z ochroną 
zdrowia, to zastrzega on, że obszar ten nie będzie dominujący 
w następnych latach działalności Banku Światowego. 

 Nigeria Shell odmawia wypłacenia Nigerii 5 milionów dolarów od-
szkodowania za wyciek ropy w Oceanie Atlantyckim 

  Nigeria zwróciła się do gigantycznego koncernu paliwowego 
Shell o odszkodowanie w związku z wyciekiem ropy naftowej, 
które miało miejsce na południowym wybrzeżu kraju w grudniu 
ubiegłego roku. Podczas wycieku na polu naftowym Bonga do 
Oceanu Atlantyckiego dostało się 40 000 baryłek ropy. Pomysł 
ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty pojawił 
się podczas parlamentarnego przesłuchania. 

 Liberia Narody Zjednoczone znoszą sankcje dla 17 osób związa-
nych z reżimem Charlesa Taylora  
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  Rada Bezpieczeństwa ONZ ogłosiła zniesienie sankcji perso-

nalnych dla 17 Liberyjczyków związanych wcześniej z reżi-
mem Charlesa Taylora. Pośród tych osób znajdują się dwie 
byłe żony Taylora. 
 

4-10 
sierpnia 

Etiopia Londyn 2012 Tiki Gelana zdobywa złoto w maratonie ko-
biet 

  Etiopska atletka specjalizująca się w biegach długodystanso-
wych sięgnęła po olimpijskie złoto. Srebrny medal dla Kenijki 
Priscah Jeptoo, brąz dla Rosjanki Tatyany Petrovej Arkhi-
povej. 

 Rwanda Wielka Brytania i Holandia wstrzymują pomoc finansową 
dla Rwandy 

  Po tym jak w zeszłym tygodniu USA zmniejszyły o 200 tys. 
USD pomoc wojskową dla Rwandy, cięcia w zakresie pomocy 
finansowej zapowiedziały także Wielka Brytania oraz Holan-
dia. Przyczyną decyzji obu państw są informacje dotyczące 
wspierania przez państwo rwandyjskie bojówek M23 w Demo-
kratycznej Republice Konga (DRK). 

 Afryka  Konflikt na pograniczu Tanzanii z Malawi 
 Wschodnia Rząd Tanzanii oznajmił, że nie wyrazi zgody na eksploatowa-

nie północnego obszaru Jeziora Nyasa w poszukiwaniu ropy 
naftowej. Tanzania zadeklarowała również gotowość do uży-
cia wojsk, jeśli dalsze rozmowy dyplomatyczne z Malawi za-
kończą się fiaskiem w tym zakresie. 
 

11-17 
sierpnia 

Uganda Działania mające na cele uniezależnienie się regionu Kara-
moja od pomocy żywnościowej 

  Karamoja, suchy region Ugandy północno-wschodniej, był 
uzależniony od pomocy żywnościowej przez dziesięciolecia, 
ale nowe programy społeczne wdrażane przez rząd i jego 
partnerów mają położyć temu kres i uczynić tradycyjnie ko-
czowniczy lud Karimojong bardziej samowystarczalnym. 

 Uganda 
 

Złoty medal dla Ugandy w maratonie; podsumowanie 
udziału państw afrykańskich na igrzyskach w Londynie 

  „Złota Uganda”- tak prasa tytułuje fakt zwycięstwa w olimpij-
skim maratonie mężczyzn reprezentanta tego kraju Stephena 
Kiproticha. Tradycyjną trasę na dystansie 42 km 195 metrów 
pokonał w 2 godziny 8 minut 1 sekundę. Drugie i trzecie miej-
sce zajęli zawodnicy z Kenii, wśród których znalazł się Wilson 
Kipsang Kiprotich, zbieżność nazwisk okazała się jednak 
przypadkowa. 

 Etiopia Nie żyje patriarcha Etiopii Abune Paulos 
  Jak poinformowały media przywódca etiopskiego kościoła 

ortodoksyjnego zmarł w czwartek nad ranem. 76- letni patriar-
cha dostał ataku serca, jednak dokładne przyczyny śmierci nie 
są jeszcze potwierdzone. Abune Paulos zmagał się wcześniej 
z cukrzycą i nadciśnieniem. 

18-24  Etiopia Wieloletni premier, Meles Zenawi, nie żyje 
sierpnia  Państwowa telewizja poinformowała we wtorek o śmierci pre-

miera Melesa Zenawi. Od dwóch miesięcy 57-letni Zenawi 
cierpiał z powodu nieujawnionej choroby i leczony był za gra-
nicą. Ciągłość prac rządu zapewnić ma zastępca premiera i 
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jednocześnie minister spraw zagranicznych Hailemariam De-
salegn, mający pełnić tymczasowo funkcję premiera. 

 Malawi Nowa ustawa uderza w drobnych zagranicznych biznes-
menów 

  W Malawi wprowadzono zakaz handlu i działalności usługowej 
na prowincji osobom, które nie są obywatelami tego kraju. 
Właściciele wszystkich marketów i mniejszych sklepów zmu-
szeni są do zamknięcia interesu lub przeniesienia go do jed-
nego z czterech największych miast (Lilongwe, Blantyre, Mzu-
zu i Zomba), jednak tam musza się oni starać o nowe licencje. 

 Afryka Łagodzenie sporu Tanzanii z Malawi 
 Wschodnia Kontrakt rządu Malawi z firmą brytyjską na poszukiwanie ropy 

naftowej w obszarze Jeziora Nyasa wywołał gwałtowny sprze-
ciw Tanzanii, która jeszcze kilka tygodni temu gotowa była 
rozpocząć wojnę z sąsiadem w razie braku porozumienia w tej 
kwestii. Ostatnie spotkanie prezydentów obu krajów wskazuje 
jednak, że spór prawdopodobnie zostanie rozwiązany w spo-
sób polubowny. 
 

25 – 31 Sierra  Stan wyjątkowy w związku z epidemią 
sierpnia Leone Rząd Sierra Leone w wyniku rozmów z przedstawicielami 

WHO i UNICEF-u ogłosił stan wyjątkowy. Spowodowany on 
jest wybuchem epidemii cholery w stolicy tego kraju Freetown 
oraz jej okolicach. 

 Somalia Zaprzysiężenie parlamentarzystów 
  Ceremonia zaprzysiężenia parlamentarzystów jest oceniana 

jako symboliczny przełom w historii Somalii. Jednak zarówno 
społeczność międzynarodowa jak i sami Somalijczycy zdają 
sobie sprawę, że w najbliższej przyszłości kraj zmierzy się z 
olbrzymią ilością nowych wyzwań. 

 Afryka Wzrost znaczenia mobilnych instalacji irygacyjnych w 
obliczu kryzysu żywnościowego 

  Rolnicy w Afryce Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej prze-
konują się do stosowania instalacji irygacyjnych o małej skali, 
co wynika z rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw 
żywności związanego z coraz częstszymi i intensywnymi su-
szami w tych regionach. 
 

1-7  RPA Górnicy z zarzutami morderstwa po Marikanie 
września  Minister sprawiedliwości RPA zażądał wyjaśnień po postawie-

niu 270 górnikom zarzutu morderstwa. Dwa tygodnie wcze-
śniej ich koledzy zostali zastrzeleni przez policję. Zarówno 
postawa policji w incydencie w Marikanie, gdzie zlokalizowana 
jest kopalnia, jak i zachowanie prokuratury jest określane jako 
postępowanie rodem z epoki aparthaidu. 

 Tanzania 
Zanzibar  

Ujednolicenie ustaw morskich Zanzibaru i Tanzanii konty-
nentalnej 

  Kenijczyk sparaliżowany w strzelaninie podróżuje na wózku 
inwalidzkim zbierając pieniądze… nie na własną operację, ale 
na cały oddział szpitalny, który zajmowałby się rehabilitacją 
urazów kręgosłupa. Odważny projekt osiąga sukcesy, jednak 
został zastopowany z powodów biurokratycznych. 

 Republika Umowy o współpracy gospodarczej z Chinami celem od-
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Konga budowy stolicy kraju 

  Republika Konga oraz Chińska Republika Ludowa podpisały 
siedem bilateralnych umów o współpracy gospodarczej, któ-
rych łączna wartość opiewa na ponad 975 milionów euro. 
Środki te w znacznej mierze mają zostać przeznaczone na 
odbudowę Brazzaville, stolicy kraju, która ucierpiała podczas 
eksplozji składu z amunicją w marcu tego roku. 

8-14  Uganda Tragiczny wypadek na trasie Jinja-Iganga 
września  W Ugandzie doszło do tragicznego wypadku samochodo-

wego, w którym zginęło kilkanaście osób. Samochód cięża-
rowy staranował autobus pełen pasażerów. Wśród ofiar były 
również dzieci. 

 Libia Atak na konsulat USA i śmierć ambasadora 
  W Benghazi zaatakowany został konsulat USA. W rezultacie 

zginęło 4 amerykańskich obywateli, wśród nich ambasador 
USA w Libii Christopher Stevens. 

15-21  Togo Atak piratów w Zatoce Gwinejskiej 
września  Kolejny atak piratów miał miejsce w Zatoce Gwinejskiej. Re-

gion ten w ciągu kilku lat stał się drugim po wodach somalij-
skich obszarem o największej aktywności morskich bandytów. 

 Zambia Emisja euroobligacji o wartości 750 mln USD 
  13 września 2012 roku przeszedł do historii jako dzień debiutu 

Zambii na rynku euroobligacji. Stopa oprocentowania obligacji 
ukształtowała się na poziomie 5,625%. Tym samym jest ona 
niższa niż w przypadku obligacji portugalskich i porównywalna 
z oprocentowaniem obligacji hiszpańskich. 

 Kenia Sterylizacje kobiet bez ich zgody 
  W Kenii wszczęto dochodzenie w sprawie wykonywania zabie-

gów sterylizacji kobiet w szpitalach publicznych. Wszystkie 
kobiety są nosicielkami wirusa HIV i żadna z nich nie wyraziła 
zgody na taką operację. 
 

22-30  Kamerun Wzrasta liczba ofiar powodzi 
września  rwające od blisko miesiąca tropikalne ulewy, które nawiedzają 

kameruński Region Dalekiej Północy są przyczyną największej 
od ponad 60 lat klęski powodzi w tym kraju. Bezpośrednią 
konsekwencją ulewnych deszczy było pęknięcie w zbiorniku 
retencyjnym Lagdo na rzece Bénoué. 

 Sierra  Epidemia cholery zbiera coraz więcej ofiar 
 Leone Według oficjalnych danych Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) epidemia cholery w Sierra Leone spowodowała już 
niemal 300 zgonów, natomiast liczba zachorowań przekracza 
19 000. Stopa śmiertelności w ciągu ostatniego miesiąca spa-
dła i obecnie wynosi 1,4%. Jest to największy wybuch epide-
mii tej choroby w Afryce Zachodniej od ponad 40 lat. 

 WKS Zamknięcie granicy z Ghaną 
  Władze Wybrzeża Kości Słoniowej zdecydowały się zamknąć 

granicę z Ghaną po ataku na graniczny posterunek wojskowy 
w pobliżu miasta Noé oraz atakach na dwa komisariaty policji 
oraz posterunek żandarmerii w Port-Bouët na południe od Abi-
dżanu, które miały miejsce 20 września. Łącznie w atakach 
zginęło siedem osób. 
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