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Drodzy czytelnicy,  
 
Zespół PCSA z radością oddaje do Waszych 
ósmy Raport Kwartalny poświęcony wydarze-
niom, które miały miejsce na kontynencie afry-
kańskim w trzech pierwszych miesiącach 2013 
roku. Głównym zadaniem niniejszej publikacji 
jest bardziej szczegółowe niż ma to miejsce w 
raportach tygodniowych omówienie wybranej 
problematyki związanej z bieżącą sytuacją na 
kontynencie. 
 
Sytuacja w Kenii przykuła uwagę światowej 
opinii publicznej głównie ze względu na zagro-
żenie ponownego wybuchu konfliktu wewnętrz-
nego, jak miało to miejsce w 2007 roku.  
Dodatkowo, kontrowersje budziła też rola  
głównych pretendentów do urzędu prezydenc-
kiego w eskalacji przemocy sześć lat temu. Ra-
port otwiera tekst Anny Cicheckiej, w którym 
podniesione zostały wybrane kontrowersje 
związane z wyborami i procesem powyborczym 
w Kenii.  
 
W drugim artykule Dominik Kopiński wychodząc 
od szczytu państw BRICS w Durbanie rozważa 
rolę, miejsce i potencjał Republiki Południowej 
Afryki w tym ugrupowaniu. Interesującą,  
aczkolwiek niemożliwa do utrzymania w długim 
okresie hipotezą, którą rozważa autor jest 
twierdzenie, że RPA może „ciągnąć BRICS  
w dół” ze względu na nieprzystawalność jej 
potencjału gospodarczego Republiki Południo-
wej Afryki do innych członków ugrupowania.  
 
Kolejny tekst, autorstwa Karoliny Bieniek, po-
święcony został przestępczości zorganizowanej 
w Afryce Wschodniej. Autorka syntetycznie 
scharakteryzowała determinanty rozwoju  
i ewolucję przestępczości zorganizowanej  
w tym regionie oraz ich odniesienia do szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa prowadzenia 
działalności gospodarczej.  
 
Następnie Konrad Czernichowski podjął próbę 
ewaluacji bieżących relacji Sudanu z Sudanem 
Południowym. Autor skoncentrował się w głów-
nej mierze na nierozwiązanych sporach  
granicznych oraz sytuacji migrantów. Wydaje 
się, że promykiem nadziei dla umacniana  
procesu pokojowego może być wznowienie 
dostaw ropy z południa na północ, jednakże 
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realnym testem dla chwiejnej równowagi  
pomiędzy Sudanami będzie reakcja Dżuby i 
Chartumu na wynik referendum w sprawie  
statusu dystryktu Abyei.      
 
Piąty tekst napisany przez Monikę Różalską 
wiąże się ze wspomnianym wcześniej szczytem 
państw BRICS w Durbanie. O ile jednak  
Dominik Kopiński skupił na determinantach 
członkostwa w tym ugrupowaniu, to Monika 
Różalska przedstawiła przebieg spotkania oraz 
analizę głównych dokumentów przyjętych  
podczas szczytu.  
 
Ostatni artykuł, poświęcony został wizycie  
nowego prezydenta Chin na kontynencie  
afrykańskim. Monika Różalska zaprezentowała 
główne punkty wizyt prezydenta Xi Jinpinga w 
Tanzanii, Republice Kongo i RPA oraz wzmian-
kowała o głównych kontrowersjach związanych 
z chińskim zaangażowaniem w Afryce oraz 
możliwościach utrzymania dotychczasowego 
tempa wzrostu relacji gospodarczych.  
 
Recenzja książki China and the European Un-
ion in Africa. Partners of Competitors?, red. 
Jing Men i Benjamin Barton, opracowana przez 
Dominika Kopińskiego, dotyczy relacji w trójką-
cie Chiny-Afryka-Unia Europejska. Wprawdzie 
w literaturze Unia Europejska i Chiny występują 
w Afryce najczęściej w roli rywali, książka  
dokumentuje wiele obszarów, w których możli-
wa jest współpraca i partnerstwo.   
 
Raport kończy kalendarium najważniejszych 
wydarzeń mających miejsce na kontynencie 
afrykańskim opracowane przez Wojciecha  
Tycholiza. 
  
 
Życzę udanej lektury! 
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„Pomimo napiętej atmosfery 
przedwyborczej, kandydaci na fotel 
prezydencki zachowali dużą dozę 
dyscypliny podczas prowadzonych 
kampanii. Ich hasła wyborcze 
nawoływały raczej do utrzymania 
pokoju i wzajemnego poszanowania 
niż do rywalizacji międzyplemiennej. 
Ostatecznie, sprawdziły się 
optymistyczne prognozy i głosowanie 
przebiegło spokojnie i bez 
poważniejszych incydentów”. 

 

Wielkie nazwisko-niepewna przy-
szłość. Powyborcze kontrowersje w 
Kenii  

Anna Cichecka  

 

Wyniki wyborów 
 

marca 2013 r. rozpoczęły się wybory 
prezydenckie w Kenii. Zwycięzcą okazał 
się Uhuru Kenyatta – syn pierwszego 
prezydenta niepodległej Kenii. Zdobył 

50,07% głosów, co wystarczyło do zwycięstwa 
w pierwszej turze. Główny rywal Kenyatty – 
Raila Odinga, został pokonany po raz trzeci 
(poprzednio przegrał również w wyborach  
w 1997 r. i w 2007 r.), po czym zakwestionował 
wyniki i skierował sprawę do sądu. Proces 
zakończył się wydaniem wyroku z 
rozstrzygnięciem na korzyść Kenyatty  
i umożliwił przeprowadzenie ceremonii 
związanych z zaprzysiężeniem prezydenta1. 

Tegoroczne wybory wiązały się z silnymi 
napięciami społecznymi wewnątrz Kenii,  
a także z obawami środowiska 
międzynarodowego o przebieg kampanii 
prezydenckiej oraz o konsekwencje 
głosowania. Niepewność wiązała się  
z tragicznymi wydarzeniami towarzyszącymi 
wyborom w 2007 r., podczas których zginęło 
kilkaset osób. Wstępne sondaże 
przedwyborcze wskazywały wprawdzie, że 
czarny scenariusz sprzed kilku lat niekoniecznie 
sprawdzi się i tym razem. Z drugiej strony, 
pojawiały się również odmienne opinie, 
wzbudzające dodatkowe nasilenie negatywnych 
emocji2.  

Pomimo napiętej atmosfery przedwyborczej, 
kandydaci na fotel prezydencki zachowali dużą 
dozę dyscypliny podczas prowadzonych 
kampanii. Ich hasła wyborcze nawoływały 
raczej do utrzymania pokoju i wzajemnego 
poszanowania niż do rywalizacji 

                                                 
1 www.bloomberg.com (25.05.2013) 
2 www.nytimes.com (25.05.2013) 
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http://www.bloomberg.com/
http://www.nytimes.com/


 

 

 

5 
międzyplemiennej. Ostatecznie, sprawdziły się 
optymistyczne prognozy i głosowanie 
przebiegło spokojnie i bez poważniejszych 
incydentów3. 

 
Mglista przeszłość prezydenta 
 
Uhuru Kenyatta uchodzi za postać 
kontrowersyjną – zwłaszcza w świetle opinii 
obserwatorów międzynarodowych. Fakt, iż jest 
potomkiem Jomo Kenyatt’y, nazywanego 
„ojcem niepodległej Kenii”, zapewnia mu 
przychylność i wzbudza uznanie wśród 
Kenijczyków. Z drugiej strony, przeciwko 
prezydentowi toczy się proces  
w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Uhuru 
Kenyatta jest oskarżony o łamanie praw 
człowieka w trakcie wyborów w 2007 r., 
polegających na wzniecaniu, organizowaniu  
i wspieraniu finansowym masakr.  

Zarówno Kenyatta jak i poprzedni prezydent 
Kenii – Mwai Kibaki, wywodzą się z plemienia 
Kikuju, które jest uznawane za najpotężniejszą 
grupę etniczną w Kenii. Raila Odinga natomiast 
należy do plemienia Luo. Podczas kampanii 
wyborczej w 2007 r. doszło do zaognienia 
konfliktów plemiennych, które po ogłoszeniu 
wyników wyborów przemieniły się w otwartą 
przemoc. W wyniku zamieszek zginęło kilkaset 
osób, a Kenia musiała stawić czoło jednemu z 
najpoważniejszych kryzysów politycznych w 
minionych dziesięcioleciach4. 

Uhuru Kenyatta jest oskarżany o bliskie 
kontakty z organizacją Mungiki 5 , której 
członkowie wywodzą się głównie z plemienia 
Kikuju. Nazwa organizacji pochodzi z języka 
Kikuju i w angielskim jest tłumaczona jako 
„multitude” lub „united people”. Celem Mungiki 
jest wspieranie powrotu do tradycyjnych 
zwyczajów i przekonań plemiennych, co często 
wiąże się z odrzuceniem zachodnich wartości  
i represjami wobec pozostałych grup 
etnicznych. Według ONZ jest to jedna z 
najgroźniejszych organizacji przestępczych w 
Kenii, nosząca znamiona sekty religijnej  
i ugrupowania terrorystycznego. Mimo iż w 
2002 r. Mungiki została zdelegalizowana przez 

                                                 
3 www.guardian.co.uk (25.05.2013) 
4 www.bloomberg.com (25.05.2013) 
5 www.bbc.co.uk (25.05.2013) 

rząd kenijski, akcje przeprowadzane przez 
przynależących do ruchu działaczy nie uległy 
osłabieniu6. 

Zarzuty MTK wobec prezydenta są poważne  
i nabierają pełniejszego znaczenia tym bardziej, 
że odnoszą się do głowy państwa. Termin 
kolejnej rozprawy wyznaczono na czerwiec 
2013 r. Od początku procesu Uhuru Kenyatta 
utrzymuje, że jest niewinny i nie przyznaje się 
do zarzucanych mu czynów. Jednocześnie 
deklaruje chęć współpracy z sądem. Dalszy 
przebieg postępowania stoi jednak pod 
znakiem zapytania, ponieważ strategiczni 
świadkowie zajść z 2007 r. wycofują swoje 
zeznania7. 

Sprawa prezydenta Kenii w Międzynarodowym 
Trybunale Karnym wiąże się nie tylko  
z konsekwencjami wewnątrz kraju. Zarzuty 
postawione wobec Kenyatty są na tyle 
poważne, że powodują również reperkusje  
w szerszej perspektywie. Obserwatorzy sceny 
politycznej w Kenii wskazują bowiem, że proces 
może negatywnie oddziaływać na relacje  
z podmiotami zagranicznymi 8 . Ważnym 
obszarem gospodarki kenijskiej jest eksport 
kawy, herbaty i kwiatów do krajów Unii 
Europejskiej oraz USA. Jeśli więc państwa 
zachodnie zdecydują się na ograniczenie 
kontaktów z Kenyattą, doprowadzą w ten 
sposób do znaczącego pogorszenia sytuacji 
ekonomicznej Kenii. 

Jednocześnie, nie należy zapominać  
o negatywnym stosunku Kenijczyków do 
międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, 
którego działania często traktowane są jako 
tożsame z ingerencją Zachodu w autonomię 
Kenii. Paradoksalnie więc, pojawiają się 
komentarze, które dowodzą, że oskarżenia  
o łamanie praw człowieka pomogły 
prezydentowi wygrać wybory, ponieważ 
posłużyły zademonstrowaniu suwerenności 
kraju na scenie międzynarodowej9. 

 
 
 
 
                                                 
6 www.refworld.org (25.05.2013) 
7 www.guardian.co.uk (25.05.2013) 
8 www.bloomberg.com (25.05.2013) 
9 www.bloomberg.com (25.05.2013) 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.bloomberg.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.refworld.org/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/
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Przyszłość Kenii pod rządami nowego 
prezydenta 
 
Podczas ceremonii zaprzysiężenia, które 
odbyło się na stadionie w stolicy Kenii – 
Nairobi, Kenyatta obiecywał, że będzie dążył do 
zmniejszenia bezrobocia w kraju, pobudzenia 
wzrostu gospodarczego oraz stworzenia 
sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu. 
Dodał ponadto, że celem rządu będzie 
wspieranie pokoju i jedności w narodzie. W 
uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy 
Kenijczyków oraz kilku afrykańskich 
przywódców, tj. Jonathan Goodluck – prezydent 
Nigerii oraz Jacob Zuma – prezydent RPA10. 

Prezydent zaznaczył, że kluczem do 
osiągnięcia wzrostu gospodarczego jest 
głębsza integracja państw afrykańskich na 
szczeblu między-krajowym oraz między-
instytucjonalnym. Istotną rolę w tym procesie 
przypisał Unii Afrykańskiej, która mogłaby 
przyczynić się do realizacji programów 
promujących pokój i integrację gospodarczą na 
kontynencie. Kenyatta stwierdził, że 
wzmocnienie sieci wzajemnych powiązań 
pomiędzy gospodarkami afrykańskimi ułatwi 
rozwój handlu, rozbudowę infrastruktury  
i przyspieszy integrację. Prezydent odwoływał 
się przy tym do idei panafrykanizmu oraz do 
haseł związanych z równością  
i sprawiedliwością społeczną11.  

Kenyatta podkreślał również znaczenie wartości 
kapitału ludzkiego, w tym w szczególności 
młodzieży. Zaznaczył, że inwestowanie w tę 
grupę wiekową jest nie tylko zobowiązaniem ze 
strony rządu, ale także dobrem całego narodu. 
Oświadczył, że pierwszym krokiem 
zmierzającym do poprawy sytuacji w kraju, 
zmniejszenia bezrobocia, zapewnienia edukacji 
wszystkim obywatelom oraz polepszenia usług 
świadczonych w ramach opieki zdrowotnej jest 
nowa konstytucja. Zmiany przepisów 
zatwierdzono wprawdzie jeszcze przed 
objęciem urzędu przez nowego prezydenta, ale 
znaczenie dokumentu jest na tyle istotne, że 
wpłynie na kształtowanie przyszłości Kenii12.  

                                                 
10 www.bloomberg.com (25.05.2013) 
11 www.allAfrica.com (25.05.2013) 
12 www.allAfrica.com (25.05.2013) 

Program wyborczy Uhuru Kenyatty był dość 
ogólnikowy. Odnosił się wprawdzie do bieżącej 
i ważnej problematyki w kraju, ale nie 
prezentował propozycji rozwiązań. Hasła, które 
przekonały wyborców do oddania głosu na 
prezydenta mogą okazać się trudniejsze  
w realizacji i we wdrażaniu ich na grunt życia 
codziennego. 

 

Podsumowanie 
 
W nadchodzących latach prezydent Kenii 
będzie musiał zmierzyć się z wieloma 
wyzwaniami. Najważniejsze z nich to 
niewątpliwie wywiązanie się choć w części  
z obietnic wyborczych oraz doprowadzenie do 
zakończenia procesu w Hadze. W perspektywie 
długoterminowej Kenyatta powinien skupić się 
na utrzymaniu wzrostu gospodarczego, a także 
na doprowadzeniu do realizacji kluczowych 
inwestycji związanych z energetyką oraz  
z rozbudową infrastruktury. Prezydent jest 
również zobowiązany do podejmowania 
właściwych decyzji dotyczących północy Kenii, 
gdzie najwyraźniej odnotowuje się skutki 
spowolnienia gospodarczego i wpływu 
somalijskiej organizacji terrorystycznej Al 
Shabaab. 

Od marca 2013 r. Kenia odnotowała jednak 
wzmocnienie waluty oraz wzrost indeksów na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Nairobi13. 
Ponadto, prognozy Banku Światowego 
zapowiadają ponad 4% wzrost PKB do końca 
bieżącego roku14. Sprzyjające okoliczności do 
zintensyfikowania rozwoju wiążą się z faktem, 
że kampania wyborcza przebiegła i została 
zakończona w pokojowych warunkach. Można 
uznać, iż świadczy to o stabilizującej się 
sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju. 
Wydaje się więc, że dotychczas pozytywny 
wizerunek kluczowego gracza z obszaru Afryki 
Wschodniej nie został osłabiony nawet przez 
kontrowersje wokół osoby nowego prezydenta 
 

Anna Cichecka - magister stosunków między-
narodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, 
obecnie współpracownik PCSA. Odbyła szereg 

                                                 
13 www.economist.com (25.05.2013) 
14 www.worldbank.org (25.05.2013) 

http://www.bloomberg.com/
http://www.allafrica.com/
http://www.allafrica.com/
http://www.economist.com/
http://www.worldbank.org/


 

 

 

7 
wyjazdów studyjnych do krajów Afryki Wschod-
niej i Północnej, podczas których zdobyła nowe 
doświadczenia i wiedzę. Miłośniczka reportaży 
Ryszarda Kapuścińskiego. Jej zainteresowanie 
badawcze koncentrują się wokół problematyki 
dostępu do edukacji i szkolnictwa w państwach 
afrykańskich, konfliktami wewnątrzpaństwowy-
mi, a także współpracą pomiędzy państwami 
Maghrebu a Unią Europejską. 
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„ […] w przeciwności do innych „pań-
stw-liter” BRICS niekwestionowaną 
siłą RPA jest jej przynależność do 
ugrupowania integracyjnego SADC, 
które zrzesza 15 państw i stanowi  
stosunkowo dobrze zintegrowany   
organizm, zwłaszcza jak na realia 
afrykańskie. Niektórzy komentatorzy 
uważają wręcz, że litera S w akronimie 
BRICS nie powinna oznaczać „South 
Africa”, tylko „SADC”.   

 Szczyt w Durbanie a miejsce RPA w 
BRICS  

Dominik Kopiński  

 
7 marca 2013 r. liderzy Brazylii, Rosji, 
Indii, Chin i RPA spotkali się po raz piąty 
na szczycie BRICS, tym razem w Durba-

nie w RPA. Tym samym dobiegł końca  
pierwszy cykl spotkań (każdy z członków  
zorganizował już jeden szczyt). W tym kontek-
ście ponownie powróciły pytania o miejsce RPA 
w BRICS: czy członkostwo jest faktycznie  
uzasadnione i jak kraj ten powinien wykorzystać 
swoją obecność w elitarnym klubie krajów  
rozwijających się? 

Należy przypomnieć, na co zwracaliśmy  
również uwagę w poprzednich raportach PCSA, 
że członkostwo RPA w BRICS od początku 
budziło szereg kontrowersji. Już samo zapro-
szenie RPA do BRICS przez Chiny w grudniu 
2010 r. było odczytywane jako gest o charakte-
rze wyłącznie politycznym, który nie ma  
uzasadnienia gospodarczego. Gospodarka 
RPA, która na tle innych gospodarek regionu 
rzeczywiście prezentuje się okazale z PKB  
stanowiącym ok. 30% PKB Afryki Subsaharyj-
skiej, przy innych członkach BRICS wygląda jak 
przysłowiowy „biedny krewny”. Twórca akroni-
mu BRIC, Jim O’Neill, szef Global Economic 
Research w Goldman Sachs, przypomina,  
iż jego głównym zamierzeniem było zdefinio-
wanie takich gospodarek, które mogłyby w naj-
bliższym czasie stanowić przeciwwagę dla  
tradycyjnych światowych potęg. Napisany przez 
niego w 2001 r. artykuł Building Better Global 
Economic BRICs niespodziewanie przyczynił 
się do powstania tego quasi-politycznego  
bytu 15. BRIC, zdaniem O’Neilla, symbolizował 
początek końca dominacji gospodarki światowej 
przez kraje G7 i zapowiadał trwałe przesunięcie 
sił w kierunku świata rozwijającego się. Blok  
z czasem przestał być jedynie opisem staty-
stycznym, upodmiotowił się i nabrał charakteru 

                                                 
15 J. O’Neill, Building Better Global Economic BRICs, 
Global Economics Paper No 66, 30th November 
2001.  
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9 
politycznego, stając się jednocześnie trybunem 
innych krajów rozwijających się.  

W grudniu 2010 r. Jim O’Neill specjalnie prze-
rwał urlop, żeby publicznie wyrazić swoje  
zdziwienie zaproszeniem RPA do BRICS. 
Wprawdzie na łamach Financial Times wcze-
śniej wyraził on pogląd, że Afryka mogłaby stać 
się kolejnym elementem BRIC, jednak wyłącz-
nie jako całość. Zaledwie kilka dni przed  
ogłoszeniem zaproszenia, ekonomiści obradu-
jący na szczycie Reuters 2011 Investment  
Outlook Summit, zdecydowanie odrzucili  
pomysł, że RPA mogłoby stać się w najbliż-
szym czasie częścią klubu. W pierwszym z ra-
portów na temat BRIC ekonomiści Goldman 
Sachs pokazali, że scenariusz, w którym RPA 
osiąga wielkość któregokolwiek członka BRIC 
jest nierealistyczny 16. Z przedstawionych pro-
gnoz wynikało, że zakładając średni wzrost na 
poziomie 3,5% gospodarka RPA nawet w 2050 
r. wciąż byłaby zdecydowanie mniejsza od naj-
mniejszej gospodarki BRIC.  

Dzisiaj pozycja RPA w bloku nie jest wcale  
łatwiejsza do obrony, a ma to związek z pogar-
szającą się sytuacją polityczną oraz spowolnie-
niem ekonomicznym, które ma miejsce w połą-
czeniu z wysokim bezrobociem, gigantycznymi 
nierównościami społecznymi oraz niepokojami  
i strajkami w przemyśle. Jednym z czynników 
jest także zmieniający się układ sił gospodar-
czych w regionie. Dominacja RPA na kontynen-
cie przestała być czymś oczywistym. W Afryce 
Zachodniej ambicje do objęcia pozycji lidera 
przejawia od pewnego czasu Nigeria. Wszystko 
wskazuje na to, że po zmianie parametrów  
bazowych rachunkowości PKB Nigerii, co ma 
nastąpić w 2014 r., RPA przestanie być  
największą gospodarką Afryki. Również w Afry-
ce Południowej pozycja RPA jako hegemona 
gospodarczego jest coraz bardziej zagrożona, a 
wszystko za sprawą Angoli, która po zakończe-
niu wyniszczającej wojny domowej w 2002 r. 
wyrasta na silnego gracza. W Maghrebie rów-
nież nie brakuje pretendentów. Do grona 
BRICS chciałby dołączyć możliwie szybko 
Egipt, o czym wspominał prezydent Mursi przy 
okazji wizyty w Brazylii17.       

                                                 
16 Goldman Sachs, How Solid are the BRICs?, 
Global Economics Paper No: 134, 2010, s. 4.  
17 Presidential spokesperson: Morsi pledges for 
Egypt to join BRICS, Daily News Egypt, May 14, 
2013, 

 

Niewątpliwie, zasadny wydaje się argument,  
iż ocenianie wagi RPA jedynie przez pryzmat 
wielkości populacji czy produktu krajowego  
maskuje istotne atuty gospodarki południo-
woafrykańskiej, w tym o charakterze jakościo-
wym, zwłaszcza na tle regionu, ale nie tylko. 
Chodzi tutaj między innymi o dynamiczny  
sektor prywatny, który z powodzeniem stawia 
kroki w gospodarce globalnej, bardzo dobrze 
rozwinięte instytucje o charakterze ekonomicz-
nym, jak chociażby giełdę Johannesburg Stock 
Exchange czy ogólnie rynki finansowe, które 
pod względem głębokości i dojrzałości nie mają 
sobie równych w promieniu wielu tysięcy kilo-
metrów. Podkreśla się również, że w przeciw-
ności do innych „państw-liter” BRICS niekwe-
stionowaną siłą RPA jest jej przynależność do 
ugrupowania integracyjnego SADC, które  
zrzesza 15 państw i stanowi stosunkowo  
dobrze zintegrowany organizm, zwłaszcza jak 
na realia afrykańskie. Niektórzy komentatorzy 
(np. Martyn Davies, szef Frontier Advisory) 
uważają wręcz, że litera S w akronimie BRICS 
nie powinna oznaczać „South Africa”, tylko 
„SADC” (SADC razem to już ok. 260 mln ludzi, 
czyli więcej niż liczba mieszkańców Brazylii czy 
Rosji).        

Mówiąc o integracji gospodarczej, warto zwró-
cić uwagę, że przy wszystkich swoich atutach 
BRICS, jako nowy byt polityczny, doprowadził 
do marginalizacji, a wkrótce być może praktycz-
nego unicestwienia, innej ciekawej inicjatywy 
międzynarodowej IBSA, która została zawią-
zana w 2003 r. pomiędzy Indiami, Brazylią  
a RPA. Obie inicjatywy są jednak, jak twierdzi 
Ian Taylor, uznawane za zorientowane na  
realizowanie interesów elit politycznych, a w 
konsekwencji pozbawione, w sensie samej 
konstrukcji (celów, statutu itd.), potencjału do  
rozwiązywania problemów społeczeństw18.    

Wprawdzie szczyt w Durban zakończył się  
w atmosferze sukcesu, istnieją uzasadnione 
obawy, że samo członkostwo RPA w BRICS nie 
zda się na wiele w sensie wzmocnienia strate-
                                                                              
ttp://www.dailynewsegypt.com/2013/05/14/presidenti
al-spokesperson-morsi-pledges-for-egypt-to-join-
brics/ 
18 I. Taylor, Has the BRICS killed IBSA?, SAFPI, 
South African Foreign Policy Initiative, 15.05.2013, 
http://www.safpi.org/worldview/ian-taylor-has-brics-
killed-ibsa  
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gicznej pozycji kraju na arenie międzynaro-
dowej, jeśli liderzy nie nadadzą wzajemnym 
stosunkom w ramach bloku politycznego pożą-
danych kierunków, w szczególności w relacjach 
bilateralnych. Należy pamiętać, że w rozgryw-
kach globalnych interesy RPA nie muszą być 
lojalnie wspierane przez pozostałe kraje - i w 
istocie nie są. Pokazał to przykład Ngozi  
Okonjo-Iweala, nigeryjskiej Minister Finansów, 
która cieszyła się wsparciem Południowej  
Afryki, jako kandydatka na szefową Banku 
Światowego. Wyścig o fotel szefa BŚ jednak 
przegrała, na co również miało wpływ niespójne 
stanowisko krajów rozwijających się.  

Inne kraje BRICS stanowią również poważne 
zagrożenie dla interesów gospodarczych RPA 
w regionie Afryki Subsaharyjskiej; już teraz  
musi ona ustępować pola na wielu rynkach 
afrykańskich Chińczykom czy Hindusom.  
Ponadto, RPA staje coraz częściej przed  
problemem konkurencji z krajów BRICS w  
obszarze własnego przemysłu i wytwórstwa, 
które jego liderzy uznają za kluczowe dla pobu-
dzenia wzrostu gospodarczego i kreowania 
miejsc pracy. W 2010 r. RPA wdrożyła strategię 
Industrial Policy Action Plan (IPAP), w ramach 
której rewitalizacja przemysłu ma przynieść  
5 milionów dodatkowych miejsc pracy do 2020 
r.19 Tak więc wątpliwości wysuwane po szczy-
cie, mianowicie że BRICS, jako blok jest za 
mało spójny, a współpraca często wypierana 
jest przez wykluczające się interesy gospodar-
cze, wydają się do pewnego stopnia uzasad-
nione.     

Zagrożenia płyną także z coraz bardziej  
widocznej dominacji Chin, czego wyrazem jest 
próba instytucjonalizacji chińskiej waluty  
renminbi w relacjach handlowych z Afryką, ale 
także stworzenie banku rozwojowego BRICS, 
który mógłby chińską pozycję jeszcze wzmoc-
nić, a którego bardziej realne kształty zaczęły 
wyłaniać się podczas szczytu w Durbanie.  
Według jednej z propozycji, kapitał założycielski 
banku zostałby oparty na wpłatach członków w 
następujących proporcjach: Chiny 41 mld USD, 
Brazylia, Rosja i India – 18 mld USD, a RPA –  
5 mld USD. Oznacza to, że nawet połączone 
głosy Indii, Brazylii i RPA nie byłyby w stanie 

                                                 
19 W. Gumede, The BRICS and South Africa, Pam-
bazuka, April 10, 2013, Issue 625, 
http://www.pambazuka.org/en/category/features/869
50/print 

zrównoważyć siły Chin 20 . Od początku poja-
wiały się głosy, że propozycja członkostwa dla 
RPA wystosowana przez Chiny jest częścią 
agendy politycznej Pekinu w Afryce i wyrazem 
raczej instrumentalnego traktowania RPA,  
tj. jako „entry point” w ekspansji gospodarczej 
na kontynencie21.         

Należy na koniec zastanowić się, czy obecność 
RPA w BRICS de facto nie osłabia siły całego 
bloku. Wszystkie pozostałe kraje mają wiele 
podobieństw w sensie ekonomicznym (choć 
różnice są oczywiście często również  
jaskrawe), członkostwo RPA z kolei te podo-
bieństwa rozmywa, wyostrzając z kolei różnice 
pomiędzy poszczególnymi krajami. Pojawiają 
się w konsekwencji pytania o zasadność trak-
towania BRICS jako partnera odznaczającego 
się pewną spójnością pod względem para-
metrów gospodarczych i poglądy, że poza poli-
tyką kraje te w istocie niewiele łączy. Twórca 
akronimu Jim O’Neill nie pozostawia w tym 
względnie żadnych wątpliwości mówiąc, że jego 
zdaniem RPA „ciągnie BRICS w dół” 22. Z dru-
giej strony, analizując charakterystyki pozosta-
łych krajów, każdy z nich można uznać za pew-
ną anomalię – Rosję, za strukturalne  
uzależnienie od ropy i gazu oraz bycie dawną 
potęgą światową, teraz zredukowaną do roli 
aspiranta, Indie za bardzo niski poziom  
dochodu na osobę i gigantyczną skalę ubóstwa, 
Chiny za wyprzedzające inne kraje pod wzglę-
dem PKB o kilka długości 23 . Jak konkluduje 
Financial Times, jedynie Brazylia nie wygląda 
na „odmieńca”, co jednak w otoczeniu innych 
„odmieńców” czyni ją również… nietypowym, 
bo jedynym nie budzącym większych kontro-
wersji członkiem BRICS..         

 

Dominik Kopiński - doktor nauk ekonomicz-
nych, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów 

                                                 
20 N.Watson, M. Younis and S. Spratt, What Next for 
the BRICS development bank?, Rapid Response 
Briefing, Issue 03, May 2013, Institute of Develop-
ment Studies.  
21 South Africa's presence 'drags down Brics', Mail & 
Guardian, March 23, 2012, 
http://mg.co.za/article/2012-03-23-sa-presence-
drags-down-brics  
22 Ibidem.   
23 G. Rachman, Who is the odd-man out, Financial 
Times, March 27, 2013, http://blogs.ft.com/the-
world/2013/03/the-brics-who-is-the-odd-man-out/ 



 

 

 

11 
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  
Centrum Studiów Afrykanistycznych. Współre-
dagował m.in. książkę Zgubne transakcje. Fatal 
Transactions. Surowce mineralne a rozwój 
państw afrykańskich (Difin, Warszawa 2010) 
oraz China's Rise in Africa: Perspectives on a 
Developing Connection, (Routledge, London 
2011). Jest autorem monografii Pomoc rozwo-
jowa: teoria i polityka (Difin, Warszawa 2011). 
Prowadził badania terenowe w Zambii, Botswa-
nie i Ghanie.  
 
 
. 
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„Niedawny raport Departamentu   
Stanu USA potwierdził, że w systemie  
finansowym samej Kenii rok rocznie 
pranych jest około 100 mln USD. 
Oszacowano także, że w 2010 roku 
suma 2,1 mld USD trafiła do kenijskiej 
gospodarki, bez możliwości określe-
nia jej źródeł. Warto zastanowić się, 
jak bardzo nielegalny przepływ kapita-
łu narusza podstawy systemu poli-
tycznego kraju”  

 Bezpieczeństwo i zorganizowana 
przestępczość w Afryce Wschodniej  

Karolina Bieniek 

   

iędzynarodowa przestępczość jest po-
strzegana jako jedno z głównych  
zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostek,  

i jako czynnik hamujący społeczny, gospodar-
czy, polityczny i kulturalny rozwój społeczeństw 
na całym świecie. To wielowymiarowe zjawisko 
objawia się na różne sposoby. Proces globali-
zacji zmienił znane nam otoczenie między-
narodowe, w związku z tym, także zorgani-
zowane działania przestępcze uległy przemia-
nom. I tak, kojarzone przez nas tradycyjne 
struktury zorganizowanych grup przestępczych 
(m.in. włoska mafia sycylijska) zostały zastą-
pione luźnymi sieciami, które pracują razem  
w celu wykorzystania nowych możliwości, jakie 
oferuje nowoczesna, globalna gospodarka 24 . 
Syndykaty przestępcze specjalizują się m.in.  
w przemycie diamentów, oleju napędowego, 
kości słoniowej, broni, drewna i ludzi etc.  
Ponieważ jest to nielegalne i z oczywistych 
względów odbywa się dyskretnie, eksperci  
potwierdzają, że zakres działań tych organizacji 
jest trudny do ustalenia. Zgodnie z raportem 
Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości z 
2005 roku pt. Crime and Development in  
Africa 25  "[…] Afryka może być kontynentem 
najbardziej zagrożonym przestępczością  
zorganizowaną.[…] Brak kontroli czyni ten  
kontynent podatnym na zjawiska takie jak:  
pranie pieniędzy i korupcję, które to są nie-
zbędne do rozbudowy przestępczości zorgani-
zowanej ". 

 

Przestępczość zorganizowana 
Afrykańskie syndykaty są także coraz bardziej 
związane z terroryzmem. Podważa to trady-

                                                 
24 Bieniek Karolina, Organized crime in sub-optimally 
developed societies, The Review of International 
Affairs Vol. LXII, Belgarde, 2011, s.36. 
25 Crime and Development in Africa, United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna, 2005, 
s. 29. 

M 



 

 

 

13 
cyjny pogląd, że Afryka nie jest "hot spotem" 
dla tego typu działań. Według Jean-Paula  
Laborde, przewodniczącego jednostki ONZ ds. 
Walki z Terroryzmem (CTITF: UN Counter-
Terrorism Implementation Task Force), specy-
ficzny sojusz ponadnarodowej przestępczości 
zorganizowanej i terroryzmu zmusza nas  
byśmy szczególnie skupili się na państwach 
afrykańskich. W przeszłości, terroryzm w Afryce 
był związany z ruchami wyzwoleńczymi, dziś 
jednak ruchy terrorystyczne działające w regio-
nie są związane z działalnością międzynaro-
dowych grup przestępczych26. Według Laborde, 
zarówno Wschodnia jak i Zachodnia Afryka są 
coraz bardziej popularne, jako miejsca przerzu-
towe dla nielegalnych towarów (w tym narkoty-
ków) i ludzi. Stało się oczywiste, że grupy  
terrorystyczne chcą, za pomocą środków  
pozyskanych w tym procesie, kupować broń do 
ataków i zamachów bombowych. Przybycie 
wojowników z dwóch dominujących organizacji 
terrorystycznych w regionie, al Kaida  
i al Shaabab, na teren Afryki Wschodniej, 
wprowadziło nowe metody terrorystyczne:  
zamachy bombowe stały się powszechne nie 
tylko w Nigerii i Somalii, ale także w krajach 
takich jak Kenia, Tanzania czy Uganda. Wspo-
mniane grupy przestępcze nadal działają  
swobodnie między wszystkimi krajami regionu.   

Region Afryki Wschodniej jest jednym z najbar-
dziej podatnych na konflikty na mapie Afryki. W 
regionie znajdziemy jeden z najbardziej niebez-
piecznych i słabo rozwiniętych krajów: Somalię. 
Jest to obszar, gdzie wciąż żywe są stare kon-
flikty między państwami, m.in. te pomiędzy 
Etiopią a Erytreą. W regionie często występują 
także rebelie (przykładowo w ostatnim czasie w 
północnej części Ugandy). Znajdują się tam 
także takie kraje jak Rwanda, Burundi, czy  
Kenia, gdzie pamięć o niedawnej przemocy jest 
wciąż żywa. Afryka Wschodnia jest także  
zagrożona przemocą, gdyż na jej rubieżach  
znajduje się Demokratyczna Republika Konga, 
czy będący w niezwykle trudnej sytuacji Sudan 
Południowy. Region, o którym mowa, przyjmuje 
co roku setki tysięcy uchodźców i migrantów. 
Wszystkie te przedstawione powyżej powiąza-
nia i problemy z zakresu bezpieczeństwa,  

                                                 
26 UN Official Warns Terrorism and Organized Crime 
Increasingly Linked, AllAfrica, 30.07.2010, 
http://allafrica.com/stories/201007300978.html. 

tworzą środowisko sprzyjające powstawaniu 
różnego typu bojówek i grup zbrojnych. 

Najnowsze dane wskazują, że wiele zorgani-
zowanych grup przestępczych obrało sobie za 
siedziby kraje Afryki Wschodniej. Istnieje wiele 
anegdot mówiących, że wraz z rozwojem  
handlu międzynarodowego, region stał się 
ważnym punktem tranzytowym dla ładunków 
narkotyków i przemycanych ludzi na Bliski 
Wschód, do Europy a nawet dalej. Zdrowie  
i życie Afrykanów w tym regionie jest zagrożone 
ze względu na obecność licznych podrabianych 
leków przemycanych najczęściej z Azji.  
W regionie można także zaopatrzyć się w pod-
rabiane towary znanych marek, co jest  
niezgodne z prawem międzynarodowym.  
Konflikty zbrojne i brutalne przestępstwa, które 
są rzeczywistością w tej części świata, są  
możliwe ze względu na obecność i nielegalny  
handel bronią strzelecką i lekką (tzw. SALW). 
Analizując bieżące wydarzenia w krajach Afryki 
Wschodniej, wydaje się, że nie powinniśmy się 
skupiać jedynie na pytaniu, czy te działania 
nielegalnych sieci przestępczych podważają 
ideę państwa w Afryce, ale w jakim stopniu  
stanowią one  zagrożenie dla rozwoju afrykań-
skich społeczeństw, i co stanie się, jeżeli dalsze 
działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się mafijnych struktur nie zostaną podjęte27.  

Rola Afryki Wschodniej jako punktu tranzyto-
wego i punktu przeznaczenia dla nielegalnych 
narkotyków i broni wydaje się być coraz w 
iększa. Region jako całość charakteryzuje się 
słabą kontrolą graniczną (lądową, morską  
i powietrzną), a także intensywną transgranicz-
ną współpracą, co może być stosunkowo łatwo 
wykorzystane przez handlarzy. Antonio Mazzi-
telli, Regionalny Przedstawiciel na Środkową  
i Zachodnią Afrykę z Biura Narodów Zjedno-
czonych ds. Narkotyków i Przestępczości,  
opisując cały proces destabilizacji regionu 
przez wzrost aktywności nielegalnych sieci 
przestępczych zwrócił uwagę na tzw. "cykl  
upadłych państw 28 ". Zauważył on, że quasi-
państwa ze względu na swoją słabość stają się 

                                                 
27 Organised Crime and Trafficking in Eastern Africa, 
United Nations Office on Drugs and Crime, Nairobi, 
November 2009, p. 6. 
28 Global Drug Trade: Africa’s Expanding Role, 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
http://www.wilsoncenter.org/publication/global-drug-
trafficking-africas-expanding-role 20.05.2013. 
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siedzibą dla wielu nielegalnych organizacji. 
Słabość tych krajów powoduje, że tym bardziej 
wspomniane grupy mogą z łatwością prowadzić 
na ich terytorium swoją działalność. A to zaś 
podważa procesy rekonstrukcji władzy  
państwowej, gdyż m.in. naraża ją na korupcję. 
Mazzitelli podkreśla, że działalność grup  
przestępczych w państwach upadłych może 
być powiązana także z także terroryzmem  
politycznym, mającym na celu zmianę władzy, 
lub przyjęcie prawnych lub politycznych rozwią-
zań korzystnych dla nielegalnych syndykatów. 
Wszystkie te elementy cyklu prowadzą państwa 
upadłe do zamkniętej spirali przemocy, ograni-
czonego rozwoju, lub jego braku. 

 

Biznes i bezpieczeństwo inwestowania w 
regionie 
Podczas kwietniowego spotkania głów państw 
Afryki Wschodniej w tanzańskiej Aruszy, prezy-
dent Yoweri Museveni z Ugandy powiedział: 
"Nikt nie może mieć prawa do destabilizacji 
regionu. Nasz region jest teraz gotowy na inwe-
stycje i rozwój29". Podczas szczytu liderzy tych 
państw wysłali silny sygnał, iż nie będą tolero-
wać żadnych przejawów destabilizacji, czy  
innego typu zagrożeń dla biznesu i wolności 
inwestowania w ich krajach. Nowo wybrany 
prezydent Kenii Uhuru Kenyatta podkreślił, że 
stabilność pozostaje krytycznym składnikiem 
dla przyszłego rozwoju i dobrobytu Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej (EAC). 

Każdy podmiot gospodarczy decydujący się na 
inwestycje musi być w stanie interpretować 
zmieniające się otoczenie finansowe, gospodar-
cze i polityczne w celu określenia najlepszych 
możliwych strategii. Obecnie Afryka Wschodnia 
cieszy się szybkim i wydaje się także trwałym 
wzrostem w wielu sektorach gospodarki,  
dlatego uważa się, że współczesny inwestor nie 
może już sobie pozwolić na ignorowanie  
potencjału Afryki. Jednak musimy także  
rozważyć wszelkie zagrożenia, które mogą  
towarzyszyć aktywności gospodarczej. Jednym 
z nich na pewno jest intensyfikacja działalności 
międzynarodowej przestępczości w subregio-
nie. Jak pokazują autorzy raportu The Evolution 
of Organized Crime in Africa, Mark Shaw i Thu-
esday Reitano, zinstytucjonalizowana korupcja, 
                                                 
29 East Africa leaders emphasise security and trade 
at summit, Daily Monitor, 29.04.2013. 

będąca w bliskich związkach z nielegalnym 
handlem stały się codziennością na całym sub-
kontynencie. Omawiane sieci przestępcze 
pozostają ściśle powiązane z instytucjami pań-
stwowymi i prywatnymi przedsiębiorstwami 30 .  
W 2006 roku w porcie w Mombasie (także  
Kenia), uważanym za bramę dla nielegalnego 
biznesu na terenie całej Afryki Wschodniej,  
wykryto przemyt 1,2 tony kokainy transporto-
wanej z Ameryki Południowej do Europy 31 . 
Obecnie potwierdza się, że ktokolwiek ma  
władzę nad tym portem, ten rządzi także bizne-
sem w regionie 32 . Zorganizowana przestęp-
czość przeniknęła do wielu niestabilnych  
państw regionu i wykorzystuje ich słabość,  
zagrażając procesowi odbudowy i rekonstrukcji 
struktur państwowych (patrz m.in. sytuacja we 
wschodnich prowincjach Demokratycznej  
Republiki Konga). Niedawny raport Departa-
mentu Stanu USA potwierdził, że w systemie 
finansowym samej Kenii rok rocznie pranych 
jest około 100 mln USD. Oszacowano także, że 
w 2010 roku suma 2,1 mld USD trafiła do kenij-
skiej gospodarki, bez możliwości określenia jej 
źródeł. Warto zastanowić się, jak bardzo  
nielegalny przepływ kapitału narusza podstawy 
systemu politycznego kraju33.  

Dziś, afrykańskie bezpieczeństwo pozostaje 
zagrożone nie tylko przez skrajne ubóstwo, ale 
również przez grupy o charakterze kryminal-
nym, które odgrywają znaczącą rolę w regionie. 
Bez alternatywnych zachęt finansowych, bezro-
botni młodzi ludzie, biedni rolnicy i inni nisko 
opłacani pracownicy są podatni na współpracę 
z afrykańskim „półświatkiem”. Polityczne,  
religijne, etniczne i gospodarcze napięcia mogą 
prowadzić do wydarzeń, z jakimi mieliśmy do 
czynienia podczas majowej inauguracji nowego 
kościoła katolickiego w tanzańskiej Aruszy 34 .  
Łatwość w dostępie do wszelkiego rodzaju  
broni, podsycane ekstremistyczne zachowania, 
jak także korupcja na wszystkich poziomach 

                                                 
30 Shaw Mark, Reitano Thuesday, The Evolution of 
Oragnized Crime in Africa, The Institute for Security 
Studies Paper 244, April 2013, s. 14. 
31 Organised Crime and Trafficking in Eastern Africa, 
United Nations Office on Drugs and Crime, Nairobi, 
November 2009, s. 30. 
32 Shaw Mark, Reitano Thuesday, op.cit., s. 16. 
33 Ibidem, s. 16. 
34 Bieniek Karolina, Tanzania: Zaostrzenie sytuacji w 
północnej części kraju, Blog Informacyjny PCSA, 
11.05.2013. 
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władzy mogą być barierą w promocji inwestycji  
w regionie. Aby utrzymać trend proinwestycyjny 
państwa afrykańskie powinny skutecznie ogra-
niczyć korupcję i zasięg działalności zorgani-
zowanej przestępczości.     

  

Karolina Bieniek - doktor nauk społecznych w 
zakresie nauk o polityce. Jej zainteresowania 
naukowe obejmują: badania nad pokojem,  
polityką zagraniczną i powojenną odbudową. 
Jest doświadczoną menadżerka rozwoju lokal-
nego, oddolnych inicjatyw kulturalnych i niefor-
malnych projektów edukacyjnych. Animatorka 
kultury, trenerka i koordynatorka w dziedzinie 
edukacji globalnej i działań antydyskry-
minacyjnych. Posiada 10-letnie doświadczenie 
w sektorze non-profit, 3 lata doświadczenia 
pracy w małym biznesem, 6 lat pracy na  
uczelniach wyższych. Znaczące umiejęt-
ności  w zarządzania cyklem projektu oraz do-
świadczenie w public relations, zarządzaniu i 
współpracy z lokalnymi władzami i społeczno-
ściami. Jej projekty naukowe i doświadczenie 
zawodowe związane są z częstymi pobytami w 
krajach Globalnego Południa (np. w Gruzji, In-
diach, Kenii, Rwandzie, Tanzanii, itd.). Publiku-
je w kraju i za granicą.    
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 Sudan Południowy – między 
pokojem a wojną 

Konrad Czernichowski  

 

imo że 9 stycznia 2013 minęło 8 lat od 
podpisania w Naivashy w Kenii 
porozumienia pokojowego między 

Sudanem Północnym a Południowym, a 9 lipca 
upłyną 2 lata od proklamowania niepodległości 
Sudanu Południowego, mieszkańcy nie mogą 
czuć się spokojnie. Sytuacja jest bardzo 
niestabilna, a ludzie żyją w ciągłym zagrożeniu, 
szczególnie ci mieszkający na pograniczu (w 
stanach Nil Górny, Jonglei i Unity po stronie 
Sudanu Południowego oraz Kordofan 
Południowy i Nil Błękitny po stronie Sudanu). Z 
drugiej strony udało się zażegnać długotrwały 
kryzys w stosunkach gospodarczych pomiędzy 
dwoma Sudanami35, który był wywołany przez 
brak porozumienia w kwestii opłat za 
przesyłaną ropę, co zaowocowało 
wstrzymaniem wydobycia tego surowca. W 
przypadku Sudanu Południowego zyski ze 
sprzedaży ropy naftowej stanowią 98 procent 
dochodów budżetowych36. Kraj ten jest zdany 
obecnie na jedyny ropociąg przechodzący 
przez obszar północnego sąsiada. Budowa 
alternatywnych ropociągów przez Kenię i 
Etiopię do Dżibuti bądź przez Republikę 
Środkowoafrykańską do Kamerunu jest dopiero 
w planach37. Z kolei Sudan Północny, w wyniku 

                                                 
35 S.K. Prokopczuk, Sudan Południowy: wznowienie 
wydobycia ropy naftowej, w: 
http://www.pcsa.org.pl/products/sudan-
po%C5%82udniowy%3a-wznowienie-wydobycia-
ropy-naftowej/ (18.04.2013; pobrano 18.05.2013). 
36 K. Czernichowski, Pierwsza rocznica 
niepodległości Sudanu Południowego, w: „Raport 
Afryka”, lipiec – wrzesień 2012, Polskie Centrum 
Studiów Afrykanistycznych, s. 27. 
37 S.K. Prokopczuk, Południowy Sudan: rząd w 
Jubie rozwija plany budowy alternatywnego 
względem Chartumu ropociągu, w: 

                                                                              
http://www.pcsa.org.pl/products/po%C5%82udniowy
-sudan%3a-rz%C4%85d-w-jubie-rozwija-plany-
budowy-alternatywnego-wzgl%C4%99dem-
chartumu-ropoci%C4%85gu/ (25.03.2013; pobrano 
18.05.2013). 
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„W marcu 2013 r. przedstawiciele obu 
Sudanów podpisali w Etiopii 
porozumienie o zdemilitaryzowaniu 
obszarów przygranicznych. Wciąż 
jednak w tym regionie dochodzi do 
napięć. Mają one związek z 
planowanym na październik 2013 r. 
referendum pod auspicjami Unii 
Afrykańskiej w sprawie statusu 
Abyei”.  
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sporów z południowym sąsiadem, został 
odcięty na rok od dostaw południowosudańskiej 
ropy 38 . W konsekwencji nastąpił wzrost cen,  
a deficyt budżetowy osiągnął 2,4 mld USD39. 

W marcu 2013 r. przedstawiciele obu Sudanów 
podpisali w Etiopii porozumienie o 
zdemilitaryzowaniu obszarów 
przygranicznych40. Wciąż jednak w tym regionie 
dochodzi do napięć. Mają one związek z 
planowanym na październik 2013 r. referendum 
pod auspicjami Unii Afrykańskiej w sprawie 
statusu Abyei41. Ponadto w marcu w okolicach 
Heglig (zwanego przez Sudańczyków 
Południowych Panthou 42 ), do którego prawa 
roszczą sobie zarówno południowosudański 
stan Unity, jak i sudański stan Kordofan 
Południowy, doszło do walk pomiędzy armią 
Sudanu a Sudańską Armią Wyzwolenia Sudanu 
(ang. Sudan People’s Liberation Army, 
SPLA)43. W maju prezydent Salva Kiir oskarżył 
rząd Sudanu o udział w zabójstwie Kuola 
Denga Kuola – zwierzchnika Dinków Ngok  
i szefa dystryktu Abyei44. 

Coraz częściej podnoszone są głosy krytyczne 
wobec prezydenta Salvy Kiira. Oskarżany jest 
on o tłumienie protestów na prowincji  
i ograniczanie wolności mediów (pojawiły się 
nawet doniesienia o bezprawnych 
aresztowaniach i zniknięciach ludzi) 45 . 

                                                 
38 S.K. Prokopczuk, Sudan…, wyd. cyt. 
39 K. Czernichowski, Pierwsza…, wyd. cyt., s. 27. 
40 A. Cichecka, Sudan – Sudan Południowy: 
Wznowienie rozmów o eksporcie ropy, w: 
http://www.pcsa.org.pl/products/sudan-sudan-
po%C5%82udniowy%3a-wznowienie-rozmow-o-
eksporcie-ropy/ (14.03.2013; pobrano 18.05.2013). 
41 Renewed tension between Khartoum and Juba, w: 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article46540 
(11.05.2013, pobrano 24.05.2013). 
42 L.B. Deng, Abyei and Panthou (Heglig): Clarifying 
the deliberate confusion, w: 
http://www.sudantribune.com/Abyei-and-Panthou-
Heglig,42430 (26.04.2012, pobrano 24.05.2013). 
43 Amnesty International Report 2013. The State of 
the World’s Human Rights, Amnesty International, 
London, s. 243. 
44 Kiir accuses Sudan of killing Abyei chief to sabo-
tage referendum, w: 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article46516 
(9.05.2013, pobrano 24.05.2013). 
45 Artur Domosławski, Sudan Południowy na skraju 
przepaści. Państwo w bagnie, w: 
http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1538819,1,sudan

Opublikowany w maju 2013 r. raport Amnesty 
International (AI) donosi, że SPLA oraz Policja 
Sudanu Południowego (ang. South Sudan 
Police Service, SSPS) w dalszym ciągu 
dopuszczają się pogwałcenia praw człowieka, 
dziennikarze bywali zatrzymywani, a ich sprzęt 
konfiskowany46. Władze Sudanu Południowego 
natychmiast zareagowały, krytykując raport  
i wytykając mu nieobiektywność oraz 
nierzetelność. Minister sprawiedliwości John 
Luk Jok zaznaczył, że zarzuty stawiane rządowi 
przez AI nie są poparte dowodami, co obniża 
wiarygodność raportu47. 

Następują duże ruchy migracyjne 48 . Masowe 
powroty do Sudanu Południowego rozpoczęły 
się po podpisaniu porozumienia pokojowego 
między oboma Sudanami w 2005 r.49 Według 
szacunków Międzynarodowej Organizacji ds. 
Migracji (ang. International Organization for 
Migration, IOM) od 2007 do 2009 r. 
reemigrowało 1,2 miliona osób. Wciąż jednak 
poza granicami kraju znajduje się wielu 
uchodźców. Do powrotu zniechęcają ich przede 
wszystkim następujące czynniki: 

• zagrożenie walkami zbrojnymi  
i zaminowany teren; 

• zła sytuacja gospodarcza (biurokracja, 
brak infrastruktury i podstawowych 
usług); 

• poczucie wyobcowania (dotyczy 
szczególnie tych migrantów, którzy 
znaleźli się na Zachodzie – część z nich 
spędziła większość życia w takich 
krajach, jak Stany Zjednoczone, które 

                                                                              
-poludniowy-na-skraju-przepasci.read (26.03.2013; 
pobrano 18.05.2013). 
46 Amnesty…, wyd. cyt., ss. 242-244. 
47 South Sudan says Amnesty International report 
„not objective”, w: 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article46674 
(24.05.2013, pobrano 24.05.2013). 
48 Amnesty International Report 2013. The State of 
the World’s Human Rights, Amnesty International, 
London, s. 242. 
49 K. Czernichowski, Polityczne i ekonomiczne 
wyzwania przed Sudanem Południowym, „Dynamika 
afrykańskich struktur państwowych w wymiarze 
historycznym, politycznym i społeczno-
gospodarczym”, Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne, 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
UWM, Olsztyn 2011, s. 196. 
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po wojnie przyjęły na swoje terytorium 
3385 sudańskich dzieci); 

• odwyknięcie od tradycyjnego podziału 
ról społecznych kobiet i mężczyzn 50 (u 
niektórych ludów w Sudanie 
Południowym wciąż np. opłata za pannę 
młodą ustalana jest w krowach,  
a ojcowie wolą wydać nieletnią – nawet 
dwunastoletnią – córkę za mąż niż 
ponosić ryzyko, że mogłaby ona zajść w 
ciążę, nie będąc jeszcze mężatką51). 

 

Migranci nie wracają jednak zazwyczaj do 
swoich domów, gdyż tych po prostu już nie ma. 
Tworzą się miasta wielokulturowe. Szczególnie 
jest to widoczne w Dżubie, którą zamieszkują 
różne ludy. Z jednej strony może to rodzić 
napięcia, oskarżenia jednych przez drugich o 
chęć dominacji nad innymi grupami (takie 
oskarżenia kieruje się pod adresem Dinków – 
najliczniejszego ludu Sudanu Południowego),  
z drugiej sprzyja integracji. W zaistniałej 
sytuacji „etnicznego pomieszania” obywatele 
Sudanu Południowego są zmuszeni 
porozumiewać się ze sobą w języku 
angielskim52. 

Przed Sudanem Południowym rysują się dwa 
scenariusze: albo nastąpi powolny proces 
pokojowy, albo napięcia na granicy między 
Sudanem i Sudanem Południowym 
przekształcą się w otwartą wojnę, którą trudno 
będzie opanować. Ważnym momentem, który 
może przesądzić o dalszych losach 
najmłodszego państwa świata, będzie 
październikowe referendum w sprawie statusu 
dystryktu Abyei oraz reakcje na jego wyniki 
rządów w Chartumie i Dżubie. 

Konrad Czernichowski - doktor nauk 
ekonomicznych, członek Polskiego 

                                                 
50 O. Stern, ‘I was once lost’: South Sudanese wom-
en in the diaspora, [w:] Friederike Bubenzer, O. 
Stern (red.), Hope, Pain & Patience. The Lives of 
Women in South Sudan, The Institute for Justice 
and Reconciliation, Wynberg 2011, s. 233 i n. 
51 C. Doki, Marrying Off South Sudan’s Girls for 
Cows, w: http://www.ipsnews.net/2013/05/marrying-
off-south-sudans-girls-for-cows/ (24.05.2013, pobra-
no 24.05.2013). 
52 K. Czernichowski, Sudan Południowy czy 
Republika Nilu?, „My a Trzeci Świat” 2011, nr 1-2, s. 
5. 

Towarzystwa Afrykanistycznego. Jego dorobek 
obejmuje ponad 20 artykułów naukowych. 
Publikuje ponadto w dwumiesięczniku „My  
a Trzeci Świat”. Jest autorem książki pt.: 
Integracja afrykańska. Uwarunkowania, formy 
współpracy, instytucje, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2010. W latach 2007-2009 brał 
udział w międzynarodowym projekcie Fatal 
Transactions. Kieruje wrocławskim ośrodkiem 
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego 
Świata „Maitri” (www.maitri.pl). 
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 Szczyt BRICS w Durbanie 2013 - 
początek partnerstwa dla rozwoju 
Afryki 

Monika Różalska  

  dniach 26-27 marca 2013 r., odbył się 
piąty szczyt państw BRICS w Durbanie, 
w Republice Południowej Afryki. Tema-

tem tegorocznego spotkania było partnerstwo 
BRICS-Afryka w zakresie rozwoju, integracji  
i uprzemysłowienia (“BRICS and Africa:  
Partnership for Development, Integration and 
Industrialisation”). Szczyt po raz pierwszy miał 
miejsce na kontynencie afrykańskim, co ma 
szczególne znaczenie w związku z planowa-
nymi na ten rok obchodami 50. rocznicy  
utworzenia Organizacji Jedności Afrykańskiej, 
poprzedniczki Unii Afrykańskiej. Mając na  
uwadze hasło tegorocznego szczytu warto  
zastanowić się, w jaki sposób działania  
podejmowane przez państwa z grupy BRICS 
mogą przyczynić się do  wspierania rozwoju na 
kontynencie afrykańskim? W jaki sposób  
państwa afrykańskie mogą skorzystać z zaan-
gażowania grupy BRICS we współpracę na 
rzecz rozwoju? 

   

Czym jest BRICS? 
Termin BRIC53 ukuty został przez Jima O’Neilla 
z Goldman Sachs w artykule The World Needs 
Better Economic BRICs z 2001 r. Współpraca 
grupy czterech państw zawiązana została  
podczas pierwszego spotkania ministrów spraw 
zagranicznych Brazylii, Rosji, Indii i Chin w  
Nowym Jorku w ramach spotkań Zgromadzenia 
Generalnego ONZ w 2006 r., a pierwszy szczyt 
odbył się w Jekaterynburgu, w Rosji. Kolejne 
spotkania miały miejsce: w 2010 r. w Brasilii 
(Brazylia), w 2011 r. w Sanya (Chiny) oraz w 
2012 r. w New Delhi (Indie). 54 W 2011 r. do 

                                                 
53 Nazwa BRIC (później BRICS) wzięła się od 
pierwszych liter angielskiej wersji nazw państw: czyli 
B - Brazil, R - Russia, I - India, C - China, a od 2011 
r. także S - South Africa. 
54 M. Isa, Brics Summit expected to establish devel-
opment bank, March 22 2013, 
http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2013/

                                                                              
03/22/brics-summit-expected-to-establish-
development-bank (dostęp: 15.05.2013). 
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„Zaangażowanie państw BRICS na 
kontynencie afrykańskim polega   
jednak przede wszystkim na współ-
pracy bilateralnej skupiającej się w na 
sektorze zasobów naturalnych, np. 
umowy dotyczące eksportu ropy naf-
towej z Angoli, Nigerii i Sudanu czy 
umowy z sektorem górniczym w   Li-
berii i Mozambiku. Unia Afrykańska     
i pozostałe organizacje regionalne  
zaczynają dopiero budować strategie 
wobec BRICS, na razie brakuje jednak 
zdecydowanych kroków i wspólnie 
wypracowanych inicjatyw”. 
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BRIC „dołączyła” Republika Południowej Afryki  
i odtąd mówi się już o BRICS 55. W styczniu 
2013 r. przedstawiciele państw BRICS spotkali 
się w Pretorii, aby omówić możliwość utworze-
nia banku rozwoju. Trzy miesiące później,  
ministrowie finansów państw BRICS spotkali się 
przy okazji szczytu państw G-20, aby przedys-
kutować wizję struktury banku. Padła propozy-
cja, że każde z pięciu członków BRICS wniesie 
kapitał początkowy w wysokości 10 mld dol. do 
banku.56  

Obecnie, w państwach z grupy BRICS mieszka 
40% światowej populacji (2,8 mld osób), która 
wytwarza łącznie 25% globalnego PKB.  
Nieformalnym liderem są Chiny, z populacją 
ponad 1,34 mld osób i PKB w wysokości 8,25 
bln dol. w 2012 r. oraz szacunkowym wzrostem 
gospodarczym powyżej 8,2% w 2013 r. Drugie  
miejsce zajmuje Brazylia, która dzięki PKB  
o wartości 2,425 bln dol. w 2012 r. zajmuje 
siódme miejsce na świecie pod względem  
wielkości gospodarki. Rosja, będąca z kolei na 
dziewiątym miejscu (PKB o wartości 1,953 bln 
dol.  
w 2012 r.) jest w dodatku ósmym największym 
eksporterem ropy naftowej. Na miejscu dziesią-
tym w światowym rankingu znajdują się Indie  
z PKB o wartości 1,946 bln dol. Najmniejszą 
gospodarkę z pośród pięciu państw BRICS ma 
Republika Południowej Afryki, która pod wzglę-
dem wielkość gospodarki zajmuje czterdziestą 
pierwszą pozycję na świecie (PKB o wartości 
390 mld dol. w 2013 r.). 57  Według jednego  
z ostatnich raportów Programu Narodów Zjed-
noczonych ds. Rozwoju do roku 2020 łączna 
produkcja gospodarcza trzech państw BRICS – 
Brazylii, Chin i Indii – przewyższy łączną pro-
dukcję Kanady, Francji, Niemiec, Włoch,  
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 58 
Wymiana handlowa pomiędzy państwami 
BRICS osiągnęła w zeszłym roku wartość 310 

                                                 
55 New era as South Africa joins BRICS,11 April 
2011, http://www.southafrica.info/global/brics/brics-
080411.htm#.Ubga4ncuYfw  
56 M. Isa, Brics Summit expected …., op.cit.  
57 BRICS reach deal over development bank, March 
27 2013 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/03/2013
3268641350653.html (dostęp: 15.05.2013) 
58 M. Davies, BRICS nations meet to cement rela-
tionship, March 26 2013,  
http://www.bbc.co.uk/news/business-21923874 
(dostęp: 14.05.2013). 

mld dol., a handel BRICS z państwami afrykań-
skimi wyniósł 340 mld dol. Jeśli chodzi  
o Republikę Południowej Afryki, to wymiana 
handlowa z BRICS stanowi 19% handlu tego 
państwa. Samo RPA odpowiedzialne jest za 
11% handlu BRICS, chociaż jego wkład w PKB 
państw BRICS stanowi jedynie 2,5%.59 

 

Współpraca BRICS z państwami afrykań-
skimi 
Jak wynika z podejmowanych przez państwa 
BRICS działań i głoszonych przez nie postula-
tów, dążą one do wspólnych celów: pokoju, 
bezpieczeństwa, rozwoju i współpracy. Dzięki 
szybkiemu wzrostowi gospodarczemu powoli  
z odbiorców pomocy rozwojowej stają się dona-
torami. Dotychczasowa współpraca BRICS  
z państwami afrykańskimi przyniosła Afryce 
zwiększenie poziomu wymiany handlowej  
i bezpośrednich inwestycji zagranicznych,  
a także podniesienie konkurencyjności,  
i transfer wiedzy oraz technologii. Oficjalna 
Pomoc Rozwojowa (ODA) z państw BRICS do 
krajów afrykańskich koncentruje się na realiza-
cji nowych projektów w obszarze infrastruktury 
oraz pomocy technicznej. W ramach ODA  
państwa BRICS dostarczają Afryce także gran-
tów i pożyczek, zarówno preferencyjnych, jak  
i komercyjnych.60  

Szacuje się, że wymiana handlowa pomiędzy 
państwami afrykańskimi a BRICS wzrośnie do 
500 mld dol. do roku 2015, co wskazuje na 
ogromny potencjał handlu jako stymulatora 
szybkiego wzrostu gospodarczego. Najbardziej 
istotne jest jednak to, że państwa BRICS poka-
zują, iż możliwy jest rozwój nawet jeśli począt-
kowe warunki wydają się być bardzo  
niesprzyjające.61 

Zaangażowanie państw BRICS na kontynencie 
afrykańskim polega jednak przede wszystkim 
na współpracy bilateralnej skupiającej się w na 
sektorze zasobów naturalnych, np. umowy  
dotyczące eksportu ropy naftowej z Angoli,  
                                                 
59 M. Isa, Brics Summit expected …., op.cit. 
60 T. Chiraerae, 5th BRICS Summit, an opportunity 
to enhance mutual accountability, “AFRODAD 
Newsletter”, January/February 2013 (1/2013), s. 1.  
61 United Nations Economic Commission for Africa, 
Africa-BRICS cooperation: implications for growth, 
employment and structural transformation in Africa, 
Addis Ababa 2013, s. iii. 
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Nigerii i Sudanu czy umowy z sektorem  
górniczym  
w Liberii i Mozambiku. 62  Unia Afrykańska  
i pozostałe organizacje regionalne zaczynają 
dopiero budować strategie wobec BRICS, na 
razie brakuje jednak zdecydowanych kroków  
i wspólnie wypracowanych inicjatyw.  

 

Najważniejsze postanowienia szczytu w 
Durbanie 

W piątym szczycie BRICS udział wzięli m. in. 
najważniejsi przedstawiciele tej grupy,  
brazylijska prezydent Dilma Rousseff, rosyjski 
prezydent Władimir Putin, indyjski premier 
Manmohan Singh, prezydent Chin Xi Jinping 
oraz prezydent RPA Jacob Zuma. 63 64  Temat 
tegorocznego szczytu: “BRICS i Afryka:  
partnerstwo dla rozwoju, integracji i industriali-
zacji” rozbudził wiele oczekiwań. W spotkaniach 
podczas szczytu uczestniczyło także kilkunastu 
przywódców afrykańskich, którzy oczekują, że 
ich państwa skorzystają z inwestycji i umów 
handlowych, zainicjowanych podczas wydarze-
nia.65 

Rezultatem rozmów prowadzonych podczas 
dwudniowego szczytu w Durbanie są dwa  
końcowe dokumenty: eThekwini Declaration 
oraz Action Plan. Za implementację tego  
drugiego odpowiedzialne będzie RPA, które 
było gospodarzem szczytu. W dokumencie  
eThekwini Declaration po raz pierwszy  
odniesiono się do kwestii praw człowieka i rów-
                                                 
62 T. Chiraerae, 5th BRICS Summit …., op.cit. 
63 M. Isa, Brics Summit expected …., op.cit. 
64 W forum uczestniczyli także: prezydent Senegalu 
Macky Sall, prezydent Czadu Idriss Deby, prezydent 
Angoli Jose Eduardo Dos Santos, prezydent 
Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattara, 
prezydent Beninu Boni Yayi, prezedent Republiki 
Konga Denis Sassou-Nguesso, prezydent Mozam-
biku Armando Guebuza, prezydent Ugandy Yoweri 
Museveni, prezydent Gwinei Równikowej Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, Prezydent Gwinei Alpha 
Condé, prezydent Egyptu Mohammed Morsi, prem-
ier Ethiopii Hailemariam Desalegn oraz prze-
wodnicząca Komisji Unii Afrykańskiej Nkosazana 
Dlamini Zuma. President Xi Jinping Attends BRICS 
Leaders-Africa Dialogue Forum, Calling for the 
Building of Partnership for a Better Future, March 
28, 2013, 
 http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1026422.shtml 
(dostęp: 09.05.2013). 
65 Ibidem. 

nouprawnienia płci. Przywódcy państw BRICS 
wezwali ONZ do wzmocnienia współpracy  
z Unią Afrykańską i jej Radą Pokoju i Bezpie-
czeństwa (Peace and Security Council).66  

Ponadto, co najbardziej istotne, państwa 
BRICS wyraziły poparcie dla zrównoważonego 
rozwoju w Afryce, w tym szczególnie rozwoju 
infrastruktury i przemysłu. Dokument eThekwini 
Declaration potwierdza zaangażowanie państw 
BRICS na rzecz promocji prawa międzynarodo-
wego, multilateralizmu i kluczowej roli Narodów 
Zjednoczonych. Określa również obszar wspól-
nych działań BRICS, których celem jest dążenie 
do światowego pokoju, stabilności, rozwoju  
i współpracy. Państwa BRICS podkreśliły, że 
struktura gospodarki światowej ulega zmianie, 
dlatego niezbędne jest poszukiwanie nowych 
modeli i podejścia do kwestii sprawiedliwego  
i inkluzyjnego rozwoju w skali globalnej. Obie-
cały także rozszerzyć współpracę z państwami 
poza BRICS, w szczególności z rynkami 
wschodzącymi i krajami rozwijającymi się 
(Emerging Market and Developing Countries - 
EMDCs) oraz organizacjami międzynarodowy-
mi i regionalnymi. Państwa BRICS potwierdziły 
również swoje wsparcie dla integracji regional-
nej na kontynencie afrykańskim, podkreślając 
jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju  
i redukcji ubóstwa w Afryce. W ramach Nowego 
Partnerstwa dla Rozwoju w Afryce (New Part-
nership for Africa's Development - NEPAD), 
państwa BRICS będą wspierać kraje afrykań-
skie w procesie industrializacji poprzez stymu-
lowanie bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych, wymiany wiedzy, budowanie zdolności  
i dywersyfikacji importu z Afryki. Ponadto, pań-
stwa BRICS popierać będą wszelkie inicjatywy 
mające na celu rozbudowę infrastruktury, 
zwłaszcza Program dla Infrastruktury w Afryce 
(Programme for Infrastructure Development in 
Africa - PIDA), a także stworzone w ramach 
NEPAD Africa Action Plan (2010-2015), NE-
PAD Presidential Infrastructure Championing 
Initiative (PICI) oraz Regional Infrastructure 
Development Master Plans. Wspieranie inwe-
stycji infrastrukturalnych ma się odbywać na 
zasadzie wzajemnych korzyści dla rozwoju 
przemysłu, tworzenia miejsc pracy, rozwoju 
umiejętności, bezpieczeństwa żywnościowego, 
wyeliminowania ubóstwa i zrównoważonego 

                                                 
66 http://www.brics5.co.za/ 
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rozwoju infrastruktury na kontynencie afrykań-
skim67. 

Podczas spotkania w Durbanie, państwa 
BRICS uzgodniły najważniejsze kwestie doty-
czące realizacji następujących celów: 

1) Ustanowienie Nowego Banku Rozwoju 
(New Development Bank), którego 
głównym zadaniem będzie finansowanie 
projektów infrastrukturalnych; 

2) Ustanowienie dodatkowych zabezpie-
czeń finansowych – contingent reserve 
arrangement (CRA) o wartości począt-
kowej 100 mld dol., które ma posłużyć 
wzmocnieniu stabilności finansowej w 
przypadku pojawiających się proble-
mów; 

3) Powołanie dwóch rad: BRICS Think 
Tanks Council, której zadaniem będzie 
stworzenie sieci służącej do rozwoju 
długoterminowej strategii oraz narzędzi 
ewaluacji; a także BRICS Business  
Council, która ma zarządzać społeczno-
ściami biznesowymi ze wszystkich  
państw BRICS.68   

Oprócz tego, liderzy z państw BRICS podpisali 
również dwie ważne umowy: 

1) Umowę dotyczącą współfinansowania 
projektów infrastrukturalnych w Afryce 
(BRICS Multilateral Infrastructure Co-
Financing Agreement for Africa); 

2) Umowę dotyczącą współfinansowania 
zrównoważonego rozwoju i elementów 
tzw. zielonej gospodarki (BRICS Multila-
teral Cooperation and Co-Financing 
Agreement for Sustainable  
Development).69 

Ponadto, podczas rozmów przywódcy państw 
BRICS podkreślili, że organizacje takie jak 
Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz  
Walutowy czy Rada Bezpieczeństwa ONZ  
wymagają zmian i dostosowania ich struktury 
tak, aby odzwierciedlała zachodzące zmiany  
                                                 
67 Joint Statement of the Fifth BRICS Summit in 
Durban, March 2013 
Published March 27, 2013 
,http://www.cfr.org/emerging-markets/joint-
statement-fifth-brics-summit-durban-march-
2013/p30341 
68 http://www.brics5.co.za/ 
69 http://www.brics5.co.za/ 

i rzeczywistą pozycję oraz znaczenie państw 
rozwijających się.70  

Istotnym jest, że podczas szczytu liderzy odnie-
śli się także do wyzwań na drodze do realizacji 
postawionych celów. Na przykład, prezydent 
RPA, Jacob Zuma wskazał na dwie sprawy, 
które wymagają uzgodnienia zanim powstanie 
bank rozwoju. Pierwsza dotyczy źródeł finan-
sowania – państwa BRIC muszą zastanowić się 
i zdecydować skąd będą pochodzić środki  
finansowe i jaka będzie procedura finansowania 
działalności banku. Druga sprawa dotyczy sie-
dziby głównej banku. Zdaniem prezydenta  
Zumy bank powinien mieć swoją siedzibę na 
kontynencie afrykańskim, ponieważ to właśnie 
ten region potrzebuje pomocy banku  
najbardziej. 71  RPA ma zatem nadzieję, że  
siedziba banku BRICS będzie znajdowała się 
właśnie na jej terenie, jednak na to samo liczą 
także Indie. O wszystkim zadecyduje prawdo-
podobnie głos Chin, które są najsilniejszym 
członkiem BRICS.72   

 

Konkluzje 
Szczyt w Durbanie i obietnice oraz propozycje 
państw BRICS mówiące o partnerstwie dla 
rozwoju kontynentu afrykańskiego wzbudzają 
wiele oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań 
problemów i możliwość zaspokojenia części 
potrzeb państw afrykańskich. Poparcie państw 
BRICS dla rozbudowy infrastruktury oraz 
uprzemysłowienia Afryki z naciskiem na  
zrównoważony i inkluzyjny rozwój wskazują na 
prawidłowy kierunek współpracy państw BRICS 
z kontynentem afrykańskim. Niewątpliwie  
zaangażowanie BRICS w Afryce może  
przynieść temu regionowi wiele korzyści,  
przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotne 
aspekty, które w relacjach państw zachodnich  
z krajami afrykańskimi znajdują się na dalszym 
planie, takie jak infrastruktura. Współpraca 
Afryki z BRICS przynieść może korzyści obu 
stronom, jednak zwłaszcza państwom afrykań-
skim, ponieważ stanowi dla nich uzupełnienie, 

                                                 
70 BRICS reach deal …., op.cit. 
71 R. Vollgraff, Long way to go before Brics bank 
gets going, MAJ 12 2013,  
http://www.bdlive.co.za/world/2013/05/12/long-way-
to-go-before-brics-bank-gets-going (dostęp: 
13.05.2013). 
72 M. Isa, Brics Summit expected …., op.cit. 
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bądź nawet alternatywę dla ich relacji z Zacho-
dem. Należy jednak pamiętać, że realizacja 
postulatów wysuwanych przez BRICS podczas 
szczytu w Durbanie będzie raczej procesem 
długotrwałym. Sukces państw BRICS  
w osiągnięciu najważniejszych celów w  
relacjach z kontynentem afrykańskim będzie 
zależeć od tego, czy członkowie tego ugrupo-
wania poradzą sobie z własnymi problemami i 
czy stawią czoła wyzwaniom związanym ze 
wspieraniem rozwoju w Afryce. Z kolei sukces 
państw afrykańskich we współpracy z BRICS 
będzie uwarunkowany wprowadzaniem zmian 
na kontynencie, zarówno w sferze gospodar-
czej, jak i społecznej. Partnerstwo BRICS-
Afryka będzie zatem wymagało od obu stron 
przede wszystkim przejrzystości w realizacji 
zadań, nacisku na rozliczalność rządów z po-
dejmowanych inicjatyw oraz wytrwałości w po-
konywaniu kolejnych barier, takich jak korupcja, 
brak odpowiednich instytucji czy tzw. poor 
governance.  

 

Monika Różalska - obecnie doktorantka na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych  
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Magister stosunków międzynarodowych na 
Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów 
podyplomowych z Global Development  
i międzynarodowego prawa publicznego na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Po-
dyplomowego ISP PAN w zakresie nauk o poli-
tyce. Uczestniczka wielu konferencji naukowych  
dotyczących stosunków międzynarodowych, 
szczególnie zaś polityki USA, ChRL oraz pań-
stw afrykańskich. Swoje badania naukowe  
pragnie skoncentrować  przede wszystkim na 
analizie stosunków afrykańsko-amerykańskich i 
afrykańsko-chińskich oraz problemów rozwojo-
wych w Afryce Subsaharyjskiej.  
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„Wizyta Xi Jinpinga na kontynencie 
afrykańskim odzwierciedla rosnące 
znaczenie Afryki w polityce 
zagranicznej Chin. Dynamika relacji 
chińsko-afrykańskich jednakże powoli 
słabnie, ponieważ obydwie strony 
zaczynają dostrzegać wzajemne wady. 
Znana badaczka stosunków sino-
afrykańskich, Deborah Brautigam 
twierdzi nawet, że skończył się 
miesiąc miodowy („The honeymoon is 
over”) i obie strony czeka teraz wiele 
pracy nad przyszłym kształtem 
współpracy”. 

 

Pierwsza wizyta Xi Jinpinga na 
kontynencie afrykańskim – 
podtrzymanie obietnic wsparcia dla 
rozwoju kontynentu 

Monika Różalska  

 

  trakcie pierwszej wizyty na kontynencie 
afrykańskim, Xi Jinping, nowy prezydent 
Chin, wybrany w listopadzie 2012 r., 

próbował złagodzić obawy Afrykańczyków co 
do rosnącej potęgi gospodarczej swojego  
państwa i odeprzeć zarzuty odnośnie tego, że 
chińskie firmy eksportujące tanie produkty sta-
nowią zagrożenie dla prób budowania afrykań-
skiego przemysłu. Xi obiecał, że rząd chiński 
dostarczy pomoc rozwojową, stypendia oraz 
zintensyfikuje transfer technologii do państw 
afrykańskich.73 Podczas sześciodniowej podró-
ży, Xi Jinping odwiedził trzy kraje: Tanzanię, 
Republikę Południowej Afryki, gdzie wziął udział 
w szczycie państw BRICS oraz Kongo (Repu-
blikę Konga). Jego wizyta w Afryce świadczy  
o wysokiej randze Afryki w polityce zagranicz-
nej Chin. Można zatem zadać pytanie, jaki  
kierunek obiorą relacje chińsko-afrykańskie za 
prezydentury Xi Jinpinga? 

 

Znaczenie wizyty Xi Jinpinga 

Stosunki gospodarcze Chin z państwami  
afrykańskimi rozwijają się w szybkim tempie. 
Niemal 12,5% afrykańskiego eksportu wysyłane 
jest do Chin. W 2009 r. Chiny wyprzedziły  
Stany Zjednoczone jako największy partner 
handlowy kontynentu afrykańskiego. 74  Według 

                                                 
73 C. Buckley, China’s Leader Tries to Calm African 
Fears of His Country’s Economic Power, March 25, 
2013, 
http://www.nytimes.com/2013/03/26/world/asia/chine
se-leader-xi-jinping-offers-africa-assurance-and-
aid.html?_r=0 (dostęp: 10.05.2013). 
74 P. Pham, What Xi Sees in Africa, March 25, 2013, 
http://www.acus.org/new_atlanticist/what-xi-sees-
africa (dostęp: 08.05.2013). 
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http://www.nytimes.com/2013/03/26/world/asia/chinese-leader-xi-jinping-offers-africa-assurance-and-aid.html?_r=0
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chińskich statystyk, wymiana handlowa Chin  
z krajami afrykańskimi, w tym również z pań-
stwami Afryki Północnej takimi jak, Libia czy 
Egipt, osiągnęła w roku 2012 wartość 198 mld 
dol., co oznacza wzrost o 19,3 % w stosunku 
do roku poprzedniego. Znaczącą część tej  
wymiany stanowi import ropy naftowej oraz  
innych surowców z Angoli i Nigerii, a także  
pozostałych państw posiadających bogactwa 
naturalne. 75  W krajach afrykańskich, według 
różnych doniesień, działa pomiędzy 1 a 2 mln 
chińskich przedsiębiorców. Co więcej, wartość 
chińskich inwestycji w Afryce przekroczyła już 
20 mld dol.76 

Wizyta Xi Jinpinga na kontynencie afrykańskim 
odzwierciedla rosnące znaczenie Afryki  
w polityce zagranicznej Chin. W zeszłym roku, 
Wei Jianguo, poprzedni minister handlu, 
prognozował, że w ciągu trzech do pięciu lat 
Afryka wyprzedzi Stany Zjednoczone i Unię 
Europejską jako najważniejszy partner 
handlowy Chin. 77  Dynamika relacji chińsko-
afrykańskich jednakże powoli słabnie, ponieważ 
obydwie strony zaczynają dostrzegać 
wzajemne wady. Znana badaczka stosunków 
sino-afrykańskich, Deborah Brautigam twierdzi 
nawet, że skończył się miesiąc miodowy („The 
honeymoon is over”) i obie strony czeka teraz 
wiele pracy nad przyszłym kształtem 
współpracy 78 . W podobnym tonie wypowiada 
się David Shinn, były ambasador USA w Etiopii 
i Burkina Faso, który uważa, że stosunki 
wzajemne pozostają silne, jednak Chiny muszą 
zacząć rozwiązywać pojawiające się problemy, 
inaczej krytyka ze strony niektórych 
afrykańskich partnerów wzrośnie. 79 

                                                 
75 C. Buckley, China’s Leader …, op. cit. 
76 P. Ford, As China's Xi Jinping visits, Africa asks: 
What are we getting out of this?, 
http://www.csmonitor.com/World/Asia-
Pacific/2013/0326/As-China-s-Xi-Jinping-visits-
Africa-asks-What-are-we-getting-out-of-this 
77 E., Watts, As Xi Jinping Visits Africa: What are 
China’s Intentions?, March 25, 2013, 
http://thediplomat.com/china-power/as-xi-jinping-
visits-africa-what-are-chinas-intentions/ (dostęp: 
10.05.2013). 
78 P. Ford, As China's Xi Jinping visits, Africa…, op. 
cit.  
79 K. Olsen, Xi trips highlights China’s Africa influ-
ence, March 21, 2013, http://mg.co.za/article/2013-
03-21-xi-trip-highlights-chinas-africa-influence 
(dostęp: 09.05.2013). 

 

Wizyta Xi w Tanzanii 
Wizyta prezydenta Xi w Tanzanii i pozostałych 
dwóch państwach afrykańskich określona  
została „podróżą przyjaźni i dziedzictwa” (“a trip 
of friendship and inheritance”) w celu zwiększe-
nia współpracy i określenia perspektyw na 
przyszłość.80 

Podczas przemowy w Dar es Salaam w Tanza-
nii, w centrum konferencyjnym zbudowanym 
przy wsparciu i za pomocą pożyczek chińskich, 
Xi przyznał, że Chiny pomagają Afryce w  
rozwoju, jednak stosunki chińsko-afrykańskie 
nie pozostają bez napięć. Dodał jednak, że 
Chiny będą współpracować z państwami afry-
kańskimi, aby rozwiązać problemy, które zaist-
niały  
w dotychczasowych relacjach handlowych.  
Prezydent Chin obiecał również, że Chiny  
dotrzymają obietnicy z 2012 r. o przekazaniu  
w ciągu trzech lat pożyczek o wartości 20 mld 
dol. na rozwój infrastruktury, rolnictwa i biznesu. 
Ponadto, ogłosił także 3-letni plan szkoleń dla 
30 tys. Afrykańczyków oraz przyznanie 18 tys. 
stypendiów na studia za granicą. Przy okazji,  
Xi Jinping powiedział, że będzie dążył do tego, 
aby Chiny stały się jednym z głównym  
mocarstw światowych. Dążenie to nie zakłóci 
jednakże relacji z państwami afrykańskimi,  
które nadal będą wzmacniane.81 

Wizyta Xi Jinpinga w Tanzanii ma szczególne 
znaczenie dla relacji chińsko-tanzańskich,  
ponieważ jest to drugie państwo, po Rosji, które 
Xi odwiedził jako prezydent. Symbolem tych 
relacji pozostaje nadal linia kolejowa Tanzara82, 
wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku,  
co nastąpiło w wyniku ideologicznego zbliżenia 
liderów Tanzanii, Mwalimu Juliusa Nyerere oraz 
Chin, Mao Zedonga.83 Tanzania posiada boga-
                                                 
80 A. Bitekeye, What Xi Jinping's visit to Tanzania, 
March 20, 2013, 
http://www.africareview.com/Analysis/What-Xi-
Jinpings-visit-to-Tanzania-means-/-
/979190/1725458/-/94xmahz/-/index.html (dostęp: 
08.05.2013). 
81 C. Buckley, China’s Leader …, op. cit. 
82 Znana także pod nazwą Tanzam Railway, Uhuru 
Railway 
83 Tanzam zbudowana została głównie w interesie 
Zambii. Ówczesny prezydent Zambii, Kenneth Kau-
nda nawiązał bliską współpracę z Tanzanią i Chi-
nami. 
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te złoża minerałów, zasoby leśnie oraz gaz, 
istnieją także przesłanki, że w przyszłości od-
kryte zostaną złoża ropy naftowej. Kraj ten po-
siada zatem wszystko, czego potrzebują Chiny 
dla swojego przemysłu. Z kolei Tanzania może 
skorzystać z chińskiego wsparcia finansowego 
dla rozwoju infrastruktury i przemysłu przetwór-
stwa rolniczego.84  

 

Wizyta Xi w Republice Konga 
Xi Jinping jest pierwszym chińskim przywódcą, 
który odwiedził Republikę Konga odkąd Chiny 
ustanowiły stosunki dyplomatyczne z tym pań-
stwem w 1964 r. W Brazzaville, Xi spotkał się  
z prezydentem Konga, Denisem Sassou-
Nguesso. W trakcie rozmów prezydent Chin 
obiecał wspierać projekty dwustronnej współ-
pracy oraz zachęcać chińskich inwestorów do 
udziału w budowie specjalnej strefy ekonomicz-
nej w Republice Konga. Z kolei, prezydent 
Konga oświadczył, że jego państwo doceniania 
chińską pomoc i ma nadzieję na rozszerzenie 
współpracy, zwłaszcza w sektorze infrastruktury 
drogowej i kolejowej. Prezydent Sassou-
Nguesso powiedział również, że oskarżanie 
Chin o „neokolonializm” jest nieuzasadnione i 
błędne.85  

Obecnie Chiny są największym partnerem  
handlowym Konga – wymiana handlowa  
między tymi dwoma państwami wzrosła z 290 
mln dol. w 2002 r. do 5 mld dol. w 2012 r.  
Podczas spotkania, prezydenci Chin i Konga 
nadzorowali sfinalizowanie kilkunastu nowych 
umów z zakresie projektów z sektora infrastruk-
tury, energii wodnej i edukacji.86 Wśród najważ-
niejszych umów znajdują się także te dotyczące  
portu rzecznego w Oyo, rodzinnej miejscowości 
prezydenta Sassou-Nguesso, a także portu 
morskiego w Pointe-Noire, z którego można 
wysyłać załadunki z eksportowanymi minerała-
mi. Wcześniej Chiny i Kongo rozpoczęły reali-
zację także kilku innych projektów, w tym bu-
dowy autostrady pomiędzy stolicą administra-

                                                 
84 A. Bitekeye, What Xi Jinping's visit …, op. cit. 
85 Xi Jinping wraps up African tour, promises deeper 
cooperation, March 30, 2013, 
http://news.xinhuanet.com/english/video/2013-
03/30/c_132273241.htm (dostęp: 11.05.2013). 
86 Ibidem. 

cyjną Brazzaville a centrum gospodarczym  
Pointe-Noire.87  

W przemówieniu wygłoszonym przed parlamen-
tem kongijskim, prezydent Xi powiedział,  
że Chiny będą zawsze przyjacielem („all-
weather” friend) i partnerem Afryki niezależnie 
od zmian w międzynarodowej sytuacji. Dodał 
także, że Afryka jest kontynentem pełnym  
witalności i nadziei, a współpraca chińsko-
afrykańska ma duży potencjał i perspektywy. 
Prezydent Chin obiecał solidarność i wzajemną 
pomoc oraz bliską współpracę z państwami 
afrykańskimi. Wskazał również na znaczenie 
najważniejszego filaru nowego strategicznego 
partnerstwa Chin z Afryką, czyli bliskich relacji 
pomiędzy społeczeństwami, nazywając je 
„miękką siłą napędową” („soft propellant”)  
w przeciwieństwie do „twardego wsparcia” 
(„hard backing”), jakim jest współpraca gospo-
darcza.88 Xi powiedział również, iż rozwój Chin 
będzie niespotykaną szansą dla Afryki, nato-
miast rozwój Afryki szansą dla Chin. Prezydent 
Xi starał się pokazać relacje chińsko-
afrykańskie jako partnerstwo równych sobie.89  

 

Wizyta Xi w RPA i udział w szczycie BRICS  
27 marca 2013 r., Prezydent Xi wiął udział  
w Forum przywódców BRICS dla dialogu z 
Afryką w Durbanie (BRICS Leaders-Africa  
Dialogue Forum).90 W trakcie forum prezydent 
Chin podkreślał, że dialog pomiędzy liderami 
państw BRICS i państw afrykańskich jest wyra-
zem woli politycznej obydwu stron i dążenia do 
osiągnięcia równości oraz poszukiwania wspól-
nej ścieżki rozwoju. Zdaniem Xi dzisiejszy świat 
nie  
może cieszyć się stabilizacją i dobrobytem bez 
pokoju i rozwoju w Afryce, a stosunki międzyna-
rodowe nie mogą prawidłowo funkcjonować bez 
udziału Afryki. Dodał także, że wiek XXI będzie 
wiekiem wzrostu Afryki. Współpraca pomiędzy 
państwami BRICS i Afryką przyczyni się do 
                                                 
87 Xi Jinping wraps up Africa trip in Congo, 30 March 
2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
21979122 
88 Xi Jinping wraps up African tour …, op. cit. 
89 Xi Jinping wraps up Africa trip in …, op. cit. 
90 President Xi Jinping Attends BRICS Leaders-
Africa Dialogue Forum, Calling for the Building of 
Partnership for a Better Future, March 28, 2013, 
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1026422.shtml 
(dostęp: 09.05.2013). 
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demokratyzacji stosunków międzynarodowych, 
większej równowagi w światowej gospodarce 
oraz trwałości pokoju i rozwoju. Budowanie 
partnerstwa powinno opierać się na równości  
i demokracji oraz strategicznym podejściu.91  

Jeśli chodzi o kwestie związane z promowa-
niem rozwoju infrastruktury, prezydent Xi zapo-
wiedział, że będzie to priorytet chińskich działań 
w Afryce. Ponadto rząd chiński wyraża chęć 
stworzenia partnerstwa dla transnarodowej  
i transregionalnej infrastruktury i pomocy krajom 
afrykańskim w projektowaniu inicjatyw infra-
strukturalnych.92 

 

Relacje chińsko-afrykańskie podczas  
rządów Xi Jinpinga 
Prezydent Xi odziedziczył po swych poprzedni-
kach dobre relacje z Afryką. Ich zmiana nastę-
powała przez ponad ostatnie dwie dekady. Za 
prezydentury Jiang Zemina Chiny rozpoczęły 
realizację strategii “going out” (zouchuqu  
zhanlue), której celem było zabezpieczenie 
dostępu do stałych źródeł surowców natural-
nych niezbędnych dla szybkiego rozwoju go-
spodarczego państwa. Chińskie firmy zachęca-
ne były do poszukiwania możliwości inwesty-
cyjnych  
i współtworzenia nowych rynków za granicą. 
Strategia ta kontynuowana była przez prezy-
denta Hu Jintao, którego administracja zwięk-
szyła ekspansję chińskich firm zwłaszcza w 
krajach afrykańskich.93  

Wiele wskazuje na to, że chińskie zaangażo-
wanie w Afryce będzie silne również podczas 
rządów Xi Jinpinga, który będzie kontynuował 
realizację najważniejszych interesów Chin na 
kontynencie afrykańskim, w tym: zabezpiecze-
nia dostępu do surowców energetycznych  
i minerałów, utrzymania poparcia państw afry-
kańskich na arenie międzynarodowej, uzyska-
nia poparcia wszystkich państw afrykańskich 
dla Chin kontynentalnych94, a także pozyskania 
afrykańskiego rynku dla swoich produktów. 
Chiny będą starały się również wzmocnić swoje 
relacje z afrykańskimi organizacjami regional-
                                                 
91 Ibidem. 
92 Ibidem.  
93 P. Pham, What Xi Sees in …, op. cit. 
94 Obecnie relacje z Tajwanem utrzymują nadal: 
Burkina Faso, Gambia, Wyspy Świętego Tomasza i 
Książęca oraz Swaziland.  

nymi, takimi jak Unia Afrykańska, Wspólnota 
Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej  
(ECOWAS), Wspólnota Rozwoju Afryki Połu-
dniowej (SADC) czy Wspólny Rynek Afryki 
Wschodniej  
i Południowej (COMESA). 95 

 

Kontrowersje wokół chińskiego  
zaangażowania w Afryce 
Podróż prezydenta Xi po krajach afrykańskich 
była także głównym powodem wzrostu  kolejnej 
fali krytyki odnośnie zaangażowania Chin  
w Afryce. Jeszcze na początku marca szef 
Centralnego Banku Nigerii, Lamido Sanusi, 
skrytykował działania chińskie w artykule dla 
Financial Times. Najczęściej cytowanym  
zdaniem jest to, które porównuje chińskie po-
stępowanie do kolonializmu: „China takes from 
us primary goods and sells us manufactured 
ones. This was also the essence of colonia-
lism”. 96  Jest to jednak zbytnie uproszczenie 
treści artykułu Lamido Sanusi, który wskazuje 
po prostu, że Afryka musi dostrzec prawdziwe 
oblicze relacji z Chinami, ponieważ do tej pory 
traktowała to państwo niemal jako „zbawiciela, 
partnera i model” dla rozwoju. Tymczasem, 
jego zdaniem, Chiny stają  się rywalem Afryki i  
podobnie jak inne państwa (USA, Rosja, Wielka 
Brytania czy Brazylia) są obecne na kontynen-
cie afrykańskim raczej dla w celu realizacji swo-
ich interesów, a nie interesów Afryki. Lamido  
Sanusi nawołuje, aby państwa afrykańskie 
przestały tylko konsumować produkty chińskie  
i zaczęły produkować je same u siebie.97 Tym-
czasem wypowiedź Nigeryjczyka na łamach 
Financial Times spotkała się z odpowiedzią 
strony chińskiej. Chińskie ministerstwo handlu 
oświadczyło, że „eksploatacja zasobów  

                                                 
95 D. H. Shinn, China and Africa in the Xi Jinping 
Era, March 25, 2013,  
http://thediplomat.com/2013/03/25/china-and-africa-
in-the-xi-jinping-era/ (dostęp: 08.05.2013). 
96 Yun Sun, China’s Increasing Interest in Africa: 
Benign but Hardly Altruistic, April 5, 2013, 
http://www.brookings.edu/blogs/up-
front/posts/2013/04/05-china-africa-sun (dostęp: 
05.05.2013). 
97 L. Sanusi, Africa must get real about Chinese ties, 
March 11. 2013, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/562692b0-898c-11e2-
ad3f-00144feabdc0.html#axzz2UyWmphFE (dostęp: 
09.05.2013). 
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afrykańskich, handlu i ludzi, okupowanie ziemi  
i niszczenie afrykańskiej kultury” są charaktery-
styczne dla działań Zachodu, Chiny natomiast 
starają się wspierać rozwój społeczno-
gospodarczy Afryki.98   

Głosy krytyczne odnośnie specyfiki chińskiej 
obecności na kontynencie afrykańskim słychać 
również wśród chińskich ekspertów, zwłaszcza 
gdy pojawiają się oskarżenia w stosunku do 
chińskich firm o nieprzestrzeganie standardów 
bezpieczeństwa pracy lub ochrony środowiska. 
Jak podkreśla Pang Zhongying, specjalista  
z Uniwersytetu Renmin w Pekinie, głównym 
wyzwaniem dla Chin jest udowodnienie, że nie 
stosują starych praktyk europejskich mocarstw. 
Oznacza to, że Chiny muszą sprawić, aby dzia-
łania chińskich podmiotów odzwierciedlały to, 
co promują one w oficjalnej strategii. 99 

Jak uważa Yun Sun z Brookings Institute,  
opinie na temat chińskiego zaangażowania  
w Afryce są bardzo podzielone, koncentrują się 
one jednak na różnych aspektach. Z jednej 
strony pojawiają się głosy tzw. dragon-slayers, 
które mówią o chińskim wyzysku Afryki i popie-
raniu autorytarnych reżimów. Z drugiej strony 
natomiast, słychać opinie tzw. panda-huggers, 
którzy podkreślają chiński wkład w rozwój  
gospodarczy Afryki, zwłaszcza poprzez finan-
sowanie projektów infrastrukturalnych.100  
 
Konkluzje  
Sieć powiązań gospodarczych, politycznych  
i militarnych pomiędzy Chinami i państwami 
afrykańskimi świadczy nie tylko o rosnącym 
znaczeniu Chin jako głównego aktora na 
kontynencie afrykańskim, ale także o rosnącym 
znaczeniu geopolitycznym i szybkim wzroście 
gospodarczym samej Afryki. 101  Wizyta 
prezydenta Chin w trzech afrykańskich 
państwach jest tego najlepszym przykładem. 

Prezydentura Xi Jinpinga przyniesie zapewne 
pogłębienie relacji chińsko-afrykańskich  
i kontynuację wcześniejszej strategii, czy 

                                                 
98 Yun Sun, China’s Increasing Interest in Africa 
…, op. cit. 
99 P. Ford, As China's Xi Jinping visits, Africa …, op. 
cit. 
100 Yun Sun, China’s Increasing Interest in Africa 
…, op. cit. 
101 P. Pham, What Xi Sees in …, op. cit. 

wspierania rozwoju w krajach afrykańskich oraz 
stosowania polityki nieangażowania się  
w wewnętrzne sprawy państw afrykańskich. 
Stosunki Chin z kontynentem afrykańskim  
w kolejnych latach będą jednak 
charakteryzowały się większym sceptycyzmem 
po obu stronach oraz zwiększeniem 
wzajemnych wymagań. 

 

Monika Różalska - obecnie doktorantka na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych  
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Magister stosunków międzynarodowych  
na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka stu-
diów podyplomowych z Global Development  
i międzynarodowego prawa publicznego na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Po-
dyplomowego ISP PAN w zakresie nauk o poli-
tyce. Uczestniczka wielu konferencji naukowych 
dotyczących stosunków międzynarodowych, 
szczególnie zaś polityki USA, ChRL oraz pań-
stw afrykańskich. Swoje badania naukowe  
pragnie skoncentrować  przede wszystkim na 
analizie stosunków afrykańsko-amerykańskich  
i afrykańsko-chińskich oraz problemów rozwo-
jowych w Afryce Subsaharyjskiej.  
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The question raised in the book’s title 
(“Partners or Competitors?”) is aptly 
addressed by Wissenbach. He argues 
that even highly competitive norma-
tive frameworks and divergent views 
on the most fundamental issues, such 
as human rights or democracy, 
should not impede functional collabo-
ration in specific areas of mutual    
interest and necessity”. 

 

 

 China and the European Union in 
Africa. Partners of Competitors?, 
edited by Jing Men and Benjamin 
Barton, Ashgate (May 1, 2011), pp. 
294, ISBN-10: 1409420477.       

Dominik Kopiński  

he book is a comprehensive study of 
equally complex and fascinating 
relationship between the EU, China and 

Africa. As the title suggests it departs from  
a basic assertion that mutual interactions within 
this triangle cannot be easily defined and put 
under one universal rubric. This runs counter to 
a widespread, popular image of the EU and 
China participating in a head-to-head death 
race, a new scramble for Africa, in which 
Africa’s situation is often being dramatically 
described using African proverb: “When 
elephants fight, it is the grass that suffers”. In 
fact, nowadays demonizing China in Africa has 
become a fashionable thing to do. Dambisa 
Moyo describes China as “shrewd, selfish, 
calculating, greedy and primitive because it 
prioritizes its economic and political interests 
over ordinary people’s human rights in its 
dealings with African countries” (p. 66). 
Interestingly, if this message was reduced to 
bare bones while employing less sensational 
language it would not be far from the official 
position of China which basically claims that it is 
merely doing business in Africa (“prioritizing 
economic interests”; despite political rhetoric 
Chinese approach is predominantly business-
oriented) without interfering in domestic affairs 
(“ordinary people’s human rights”). On the 
whole, this book does not commit the above sin 
and should be commended for the balanced 
approach to analyzing China’s role in Africa, 
demystifying some of its inherent features, but 
also discussing the EU possible ways to 
engage with China. It seeks to better 
understand how the interactions between the 
EU, China and Africa are shaping bilateral 
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relations between the three actors, influencing 
trilateral dynamic, and last but not least - what 
implications it carries for Africa, being the most 
reactive and passive stakeholder in the current 
developments. The book is a collection of 
papers, in some instances lacking coherence, 
but read en block the authors advance a thesis 
that China’s strategy has been recently 
undergoing an adjustment process. Many 
papers pin the beginning of the China’s 
diplomacy gradual evolution to the launching of 
Darfur hybrid peace-keeping operation and 
diplomatic efforts that preceded it. The book 
further argues that there has been  
an incremental shift with regards to  
the concepts of non-interference, sovereignty 
and human rights. An initially hard stance on 
these issues, which would provoke bitter 
reactions in the West, has been somewhat 
relaxed and China set out towards acting as  
a more responsible global player.  

The first part of the book is a welcome 
contribution to the wider China-Africa literature 
(the EU component is almost entirely missing 
from the picture), since it presents the Africa’s 
growing significance in the Chinese foreign 
policy and its changing perception through the 
lenses of Chinese scholars. The historical 
journey begins with solidarity of the Bandung 
era, time jumping to post-Tiananmen support 
followed by a diplomatic reshuffle in the 1990s 
(out of 13 countries chopping off relations with 
China, 10 were African countries) and finish 
with the new opening under administration  
of Hu Jintao and Wen Jiabao. At times, this 
different perspective becomes questionable, for 
example when Anshan Li, who sees China’s 
Africa Policy as a faithful reproduction  
of Confucius teaching, is calling Darfur crisis 
merely a part of “nation-building process” and 
“a problem” that should be “solved” by the 
Sudanese people (p. 48), incomplete when  
he portrays TAZARA project (see Bailey 1975, 
pp. 48-50) as a manifestation of Xin principle, 
which can be expressed as trustfulness  
or “living up to one’s words” or inconsistent 
when Chinese development assistance is 
somewhat naively seen as an extension of the 
Pingdeng principle (equality), as China’s 
approach could in fact fundamentally challenge 
the aid industry and offer “an alternative model 
for intra-state behavior” (p. 53). An interesting 
contribution is a chapter by Suisheng Zhao who 

implicitly challenges a widely-held assumption 
about  
a Beijing grand master plan with regards to 
Africa and argues the opposite, claiming that 
“China’s advance on the continent has 
appeared and will continue to appear as ad 
hoc, without any sign of the implementation  
of a grand strategy” (p. 74).       

The second part, which is devoted to the China-
EU rivalry and cooperation with regards to 
recent military operations and arms trade, is 
also an original and much appreciated piece  
of research, as these topics have rarely made it 
to the Sino-African literature. In the first 
manuscript Joris Larik and Quentin Weiler 
compare the EU’s and China’s anti-piracy 
operations off the coast of Somalia, 
convincingly arguing that this military exercise 
combines coordination and political rivalry, as 
both global powers share similar economic 
incentives (securing the Gulf of Aden in order to 
keep trade flowing) and aspirations (attaining 
world power status and catering for desires of 
public opinion domestically). It also reveals that 
China, as it politically “threw itself into the deep 
water” by going naval, has been struggling with 
a self-imposed trap of non-interference which 
adds yet another layer to the discourse of an 
alleged transition of Chinese Africa’s policy. 
Another potential area of cooperation, namely 
tackling the proliferation of Small Arms and 
Light Weapons (SALW), is examined by 
Thomas Wheeler from Saferworld. While 
addressing illicit accumulation and trafficking of 
SALW and their ammunition may have clear 
reputational effects for China, there is not much 
convincing evidence why China would be any 
time soon interested in controlling its legitimate 
small arms exports to African countries, 
especially in a dialogue with the EU. Firstly, 
China’s SALW sales to Africa should be 
contextualized - the country is among 22 
suppliers and more problematically - this figure 
includes many EU members (Wezeman et al. 
2011). Another problematic issue is that, as 
Wheeler duly notes, the EU has maintained an 
arms embargo on China (since the 1989 
crackdown on protesters around Tiananmen 
Square), making any trilateral discussions 
politically difficult if nigh on impossible. The 
other problem is a rather lukewarm commitment 
on the part of many African governments.  
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A sovereignty–human rights nexus is 
scrutinized in the third part of the book, where 
authors seek to argue that China, clearly having 
aspirations to be perceived as a responsible 
stakeholder and to meet expectations of the 
international community, has been changing its 
once rock-steady stance towards some of the 
mainstays of its foreign policy. Taylor places 
two different visions of human rights in the 
center of China-EU relations. According to 
Taylor, Chinese interpretation of human rights 
stresses “communitarian emphasis on solidarity 
and duty towards others, which coincides with 
the Confucian concern for promoting harmony” 
(p. 130) and takes priority over individual 
political and civil liberties, as promoted in the 
Western version of the concept. It is also very 
closely linked to (and in fact stands below) state 
sovereignty which serves as a bedrock of 
Chinese foreign policy. While noting a great 
deal of hypocrisy with regards to human rights 
on the part of the EU and the West in general 
(see cordial relations of France with Gabon or 
the US with Equatorial Guinea), Taylor superbly 
demonstrates a deep-seated contradiction  
in the Beijing policy on human rights: non-
interference rule applied with regards to African 
states which in many cases are quasi-states 
and neo-patrimonial regimes is effectively 
undermining and obstructing development, 
which in turn is the very essence of the Chinese 
definition of human rights. In the following 
chapter, Sara van Hoeymissen is trying to make 
a case of “Third Paradigm” of international 
relations emerging in the foreign policy milieu in 
China. Two case studies presented – Eastern 
Congo and Darfur – show that “in spite of its 
sovereignty concerns, China can be persuaded 
to play a non-obstructionist and even 
constructive role” (p. 149) in addressing human 
security crisis and civilian protection. Whereas 
China has on both occasions played a rather 
reactive-turned-mildly active role (“a quiet 
participant”), as it was tuning into concerns 
about its international reputation and security of 
its interests in the countries involved, there are 
reasons to believe that non-interference has 
lost its virginity in humanitarian interventions 
and has incorporated elements of what van 
Hoeymissen aptly calls “a non-indifference” 
policy. Complementary to this is the contribution 
by Jianxiang Bi who along similar lines argues 
that Chinese peacekeeping operations in Africa 
are a case of “limited sovereignty”, a concept 

that China has more eagerly adopted in its 
recent practices, while rising to the global 
power status.                         

The fourth part provides an account of  
the China’s economic expansion into Africa and 
alleged challenges the EU is facing in the 
development aid allocation as a result of  
a rising China’s financial clout on the continent. 
This is arguably the most disappointing part of 
the book as it merely scratches the surface and 
spends too much time on reproducing facts and 
figures already available in the large and still 
growing body of Sino-African literature. In the 
last chapter, the contribution of Uve 
Wissenbach saves the day and is particularly 
welcome. Wissenbach argues that competition 
between the EU and China with regards to 
Africa, even fundamental differences  
in normative approaches, should not override  
a vast potential for “functional” collaboration - in 
certain areas of concern or on specific issues. 
According to Wissenbach, this is Africa’s own 
normative framework for engagement with 
outside partners which should ultimately direct 
the behaviour of both China and the EU. While 
the cooperation would arguably work best if the 
African Union was involved, Wissenbach rightly 
notes that this may be “a key difficulty ahead” 
(p. 261) considering a lack of consensus among 
African countries and divergent views on many 
matters, competition for funds and political 
backing, but also China’s clear preference to 
engage Africa on bilateral basis. While  
a constructive engagement with China is 
arguably the best way forward, there is also an 
issue of internal quarrels within the EU and 
different visions of the European Commission, 
Parliament and Council on how to deal with 
China’s presence in Africa (Carbone 2011).      

To conclude, in authors’ words: “This book will 
offer an innovative framework for research by 
focusing on the changes brought by China to 
Africa and the ensuing reactions that have 
emerged in the EU, in terms of security issues, 
humanitarian intervention, evolving norms and 
model soft social and economic development” 
(p. 15). Whereas the book is definitely  
a welcome addition to a growing body of 
literature devoted to the China-Africa relations, 
it has a number of shortcomings. Regrettably, 
the EU component, let alone challenges 
associated with the EU-China interactions  
in Africa, is missing in many chapters. Some 
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papers only scratch the surface, without really 
exploring in-depth the China-EU-Africa triangle. 
The question raised in the book’s title (“Partners 
or Competitors?”) is ultimately addressed by 
Wissenbach. He argues that even highly 
competitive normative frameworks and 
divergent views on the most fundamental 
issues, such as human rights or democracy, 
should not impede functional collaboration  
in specific areas of mutual interest and 
necessity. This seems like the most reasonable 
way forward, especially after the idea of 
trilateral institutionalized cooperation, endorsed 
by the EU, collapsed (Carbone 2011). 
Therefore there is a need to think of China and 
the EU rather as “Partners AND Competitors” 
(or “partners in competition”). More importantly, 
in order to create “win-win-win solutions” (p. 
263) it is imperative to think of Africa as  
a partner not a beneficiary of the EU-China 
interactions above African heads (this is also 
what the book fails to acknowledge). To this 
end, African leaders should be actively working 
on joint strategies towards how to constructively 
engage with external actors.      
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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  
Centrum Studiów Afrykanistycznych. Współre-
dagował m.in. książkę Zgubne transakcje. Fatal 
Transactions. Surowce mineralne a rozwój 
państw afrykańskich (Difin, Warszawa 2010) 
oraz China's Rise in Africa: Perspectives on a 
Developing Connection, (Routledge, London 
2011). Jest autorem monografii Pomoc rozwo-
jowa: teoria i polityka (Difin, Warszawa 2011). 
Prowadził badania terenowe w Zambii, Botswa-
nie i Ghanie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 

 
 

KALENDARIUM 
 

 

 

Okres Region Wydarzenie 
1-11 styczeń Egipt IMF potwierdza chęć udzielenia 4,8 mld USD pożyczki, 

Katar podwaja pomoc finansową dla Egiptu 
  Sytuacja gospodarcza w Egipcie, choć nadal trudna nie jest 

już beznadziejna. IMF podtrzymuje chęć udzielenia pomocy 
finansowej, a Katar ogłosił właśnie decyzję o jej podwojeniu (z 
2 do 4 mld USD). Egipski funt nadal ulega systematycznej 
deprecjacji. Dane z rynku instrumentów pochodnych wskazu-
ją, że za 6 miesięcy za jednego dolara trzeba będzie zapłacić 
7,5 funta egipskiego. 

 Kenia Prezydencka amnestia dla więźniów 
  Prezydent Mwai Kibaki wydał 21 grudnia 2012 roku dekret 

ułaskawiający 6 700 więźniów przebywających w kenijskich 
zakładach karnych. Głównym celem amnestii jest przeciwdzia-
łanie przeludnieniu w placówkach penitencjarnych. 

 Ghana Unia Europejska przekazała ponad 15 mln euro pomocy 
rozwojowej od na realizację MDGs 

  Ghana otrzymała pierwszą transzę pomocy rozwojowej od 
Unii Europejskiej w wysokości 15,5 milionów euro. Środki te 
mają służyć realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs) w 
sektorze ochrony zdrowia w nadchodzących latach. 

12-18 styczeń Mali Francuskie samoloty niespodziewanie rozpoczęły bom-
bardowania pozycji rebeliantów 

  Francuzi ku niemałemu zaskoczeniu światowej opinii publicz-
nej rozpoczęli w pojedynkę bombardowania pozycji sił rebe-
lianckich w Mali. Prezydent Hollande pokazał, że mimo wize-
runku miękkiego polityka, stać go na bardzo odważne decyzje. 

 Afryka 
 

Wizyta szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowe-
go 

  Wizyta dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego – 
Christine Lagarde w Malawi i Cote d’Ivoire w dniach 4 – 8 
stycznia 2013 r. przyniosła oświadczenie na temat perspektyw 
wzrostu gospodarczego na kontynencie afrykańskim oraz jego 
bieżących problemów. Podczas tej wizyty podkreślano ogrom-
ny potencjał regionu, poruszając również problem braku dłu-
gookresowej strategii gospodarczej. 
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 UE-Mali Unia planuje przeznaczyć więcej środków na pomoc hu-

manitarną dla Mali 
  Catherine Ashton, szefowa dyplomacji Unii Europejskiej za-

powiedziała, że organizacja ta przeznaczy więcej środków na 
pomoc humanitarną dla Mali. Kraj ten pogrążony jest w wojnie 
domowej, siły rządowe walczą z islamistami, którzy zajęli pół-
nocną część terytorium. 
 

19-25 styczeń Mali Stany Zjednoczone uznały rząd Somalii 
  Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 20 lat oficjalnie uznały 

rząd Somalii. Stosunki dyplomatyczne między USA i rządem w 
Mogadiszu zostały zerwane w 1993 r., po zestrzeleniu dwóch 
helikopterów Black Hawk podczas operacji wojsk amerykań-
skich w Somalii, w której zginęło 18 żołnierzy, a 80 zostało 
rannych. 

 Polska-
Afryka 

Afryka Wschodnia pozostaje regionem priorytetowym dla 
polskiej pomocy rozwojowej 

  Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarz w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, zapowiedziała podczas swojej wizyty w 
Kenii oraz w Rwandzie, że region Afryki Wschodniej pozosta-
nie głównym priorytetem polskiej pomocy zagranicznej. 

 Mali Rada Bezpieczeństwa ONZ rozszerza mandat misji poko-
jowej w Mali 

  Rada Bezpieczeństwa ONZ poprzez jednogłośnie uchwaloną 
Rezolucję 2086 (2013) rozszerzyła mandat misji pokojowej 
Narodów Zjednoczonych w Mali. Dalsze działania sił ONZ 
powinny być prowadzone w sposób, „który ułatwi późniejsze 
budowanie pokoju, uniemożliwi ponowny wybuch konfliktu 
zbrojnego oraz umożliwi trwały pokój i rozwój”. 
 

26 styczeń – Nigeria IFC wyemituje obligacja „Naija” 
1 luty  IFC ogłosił plany emisji na nigeryjskim rynku denominowanych 

w lokalnej walucie obligacje. Wartość emisji wyniesie 50 mln 
dolarów. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realiza-
cję projektów inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Wcze-
śniej IFC wyemitowała podobne obligacje m.in. w Maroku i 
Ghanie. Nigeryjski rynek kapitałowy od kilkunastu miesięcy 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. 

 Liberia Charles Taylor wniósł apelację od wyroku Specjalnego 
Sądu dla Sierra Leone 

  Charles Taylor, były prezydent Liberii, skazany w maju ze-
szłego roku na 50 lat więzienia za zbrodnie wojenne i zbrodnie 
przeciwko ludzkości przez Specjalny Sąd dla Sierra Leone, 
wniósł apelację od wyroku. Odwołanie od wyroku złożyli także 
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prokuratorzy oskarżający Taylora podczas trwającego kilka lat 
procesu. 

 Rwanda Zmiany w Rwandyjskiej konstytucji 
  Izba Deputowanych głosowała nad projektem ustawy dotyczą-

cym zmiany konstytucji w Rwandzie. To już czwarta zmiana 
Ustawy Zasadniczej od czasu jej wprowadzenia w życie, 4 
marca 2003 roku. 
 

2-8 luty Somalia Światowy Program Żywnościowy po latach wraca do po-
łudniowej części kraju 

  Po 4 latach konfliktu i podwyższonego stany zagrożenia dla 
pracowników pomocy humanitarnej Światowy Program Żyw-
nościowy ponownie rozpoczyna działalność w południowej 
części Somalii. 

 Nigeria  Sekta Boko Haram składa broń 
  Przywódcy islamskiej sekty Boko Haram w oficjalnym oświad-

czeniu deklarują przerwanie ataków, złożenie broni oraz chęć 
podjęcia współpracy z lokalnym rządem w celu zaprowadzenia 
pokoju w stanie Borno, głównej siedzibie sekty. 

 Madagaskar Cyklon tropikalny Felleng uderzył w Madagaskar 
  Cyklon Felleng zabił już 6 osób, 3 uznaje się za zaginione. Jak 

podaje krajowa agencja zarządzania kryzysowego w wyniku 
tego kataklizmu ucierpiało ponad 800 mieszkańców. Obecnie 
cyklon znajduje się w odległości 500 kilometrów na wschód od 
Fort Dauphin. 

   
9-15 luty Nigeria Triumf drużyny narodowej w Pucharze Narodów Afryki 
  W finale Pucharu Narodów Afryki w piłce nożnej drużyna Nige-

rii pokonała Burkina Faso 1:0. Radość Nigeryjczyków była 
wielka, bowiem ostatni raz wygrali w 1994 roku. To już trzeci 
triumf tej drużyny w futbolowej historii kraju. 

 Rwanda Rwanda i Korea Południowa podpisały umowę o współ-
pracy rozwojowej 

  W Nowym Yorku minister spraw zagranicznych Rwandy, Loui-
se Mushikiwabo i jej południowokoreański odpowiednik, Kim 
Sung-Hwan, podpisali ramową umowę o współpracy rozwojo-
wej. 

 Angola Pierwsza kobieta-miliarderka w Afryce 
  Według doniesień Forbesa majątek Isabel dos Santos, naj-

starszej córki angolskiego prezydenta,  Josego Eduarda dos 
Santosa, przekroczył w 2012 roku miliard dolarów, co czyni z 
niej pierwszą afrykańska kobietę-miliarderkę, a także trzydzie-
stą pierwszą najbogatszą osobę na tym kontynencie. 
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16-22 luty Swaziland Nieograniczona władza króla 
  W bieżącym roku król Mswati III wyznaczy datę przeprowa-

dzenia wyborów parlamentarnych. Podczas przemówienia 
publicznego, które odbyło się w minionym tygodniu, zachęcał 
poddanych do wzięcia udziału w tym ważnym dla kraju wyda-
rzeniu i podkreślał, że głosowanie to narzędzie, dzięki któremu 
obywatele korzystają z prawa do bycia wysłuchanymi. 

 Tunezja Rezygnacja Hamadiego Jebali ze stanowiska premiera 
  Tunezyjski premier podał się dzisiaj do dymisji zgodnie ze 

swoją zapowiedzią, że zrezygnuje z pełnienia tej funkcji, jeżeli 
nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie utworzenia no-
wego rządu. Hamadi Jebali obiecał utworzyć nowy gabinet w 
odpowiedzi na kryzys polityczny wywołany zabójstwem czoło-
wego polityka opozycji Chokri Belaida. 

 RPA Oscar Pistorius przed sądem 
  26-letni słynny atleta stanął przed sądem. Jest oskarżony o 

zabójstwo swojej narzeczonej Reevy Steenkamp. Pistorius 
zabił swoją dziewczynę strzelając do niej czterokrotnie przez 
drzwi łazienki w domu w Pretorii. Opinia publiczna, fani oraz 
sponsorzy medialni są zszokowani tym wydarzeniem. 
 

23 luty-  
1 marzec 

Afryka- Pol-
ska 

Rusza portal „Go Africa”, baza informacji dla polskich 
przedsiębiorców inwestujących na dalekim południu 

  Ministerstwo Gospodarki we współpracy z innymi resortami 
otworzyło portal informacyjny „Go Africa”. Strona internetowa 
ma zachęcić polskich przedsiębiorców do inwestowania w 
państwach afrykańskich. 

 Nigeria Bill Clinton na ceremonii rozpoczęcia budowy Eko Atlan-
tic City 

  Były prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton, wraz z 
prezydentem Nigerii, Goodluckiem Jonthanem wziął udział w 
ceremonii rozpoczęcia realizacji projektu Eko Atlantic City, 
nowoczesnej dzielnicy finansowo-korporacyjnej Lagos. Ma 
ona powstać na lądzie, który został „odzyskany” z Oceanu 
Atlantyckiego. 

 Afryka Statuetka dla Malika Bendjelloul za film "Sugar Man" 
  W słynnym Kodak Theatre w Los Angeles po raz 85. odbyła 

się gala rozdania Oscarów. Nie zabrakło na niej akcentów 
afrykanistycznych. Nagrodę za najlepszy pełnometrażowy film 
dokumentalny wręczono twórcy „Sugar Man”. 
 

2-8 marzec Afryka Camelcino, czyli wielbłądzie mleko w cappuccino 
 Wschodnia W Afryce Wschodniej odnotowuje się coraz większą popular-

ność w zastosowaniu wielbłądziego mleka. W jednej z restau-
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racji somalijskich w centrum Nairobi furorę robią wielbłądzie 
milk shake'i oraz camelcino, czyli cappuccino oparte na bazie 
mleka wielbłąda. Mleko jest również dostępne w niektórych 
supermarketach. 

 Afryka Prawa kobiet w ośrodkach miejskich 
  Organizacja ActionAid International przedstawiła raport, z któ-

rego wynika, że słaba jakość i niedofinansowanie usług pu-
blicznych stanowią jedną z głównych przyczyn łamania praw 
kobiet zamieszkujących w ośrodkach miejskich. Nasilające się 
zjawisko przemocy w miastach jest uznawane za ciemną stro-
nę urbanizacji, które zmniejsza potencjał i możliwości metro-
polii. 

 Rwanda Język Kinyarwanda włączony do Kamusi GOLD 
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Kamusi 

Global Online Living Dictionary (GOLD) zapowiedział dodanie 
języka Kinyarwanda do stworzonego przez siebie słownika. 

   
9-15 marzec Afryka Wyniki badań medycznych dają nadzieję na świat bez 

HIV/AIDS 
  Podczas konferencji dotyczącej retrowirusów i zakażeń opor-

tunistycznych Deborah Persaud, wirusolog z Uniwersytetu 
Johnsa Hopkinsa w Baltimore, przedstawiła wyniki badań, 
które dają nadzieję na wykorzenienie HIV/AIDS. 

 Kenia Uhuru Kenyatta, oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzko-
ści, wygrał wybory prezydenckie w kraju 

  Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Kenii potwierdzają, 
że w pierwszej turze urząd zdobył Uhuru Keenyatta. Kenyatta 
oraz William Ruto, kandydat na wiceprezydenta, odkażeni są 
przez Trybunał Haski o zbrodnie przeciwko ludzkości. 

 Sudan- Wznowienie rozmów dotyczących eksportu ropy 
 Sudan Po-

łudniowy 
W miniony piątek delegaci z Sudanu oraz Sudanu Południo-
wego spotkali się w Etiopii celem wznowienia rozmów o eks-
porcie ropy naftowej. W trakcie zebrania podpisano umowę o 
zdemilitaryzowaniu terenów przygranicznych. Krok ten uznaje 
się za warunek podjęcia dalszych działań i wznowienia sprze-
daży surowca. 
 

16-22 marzec Rwanda Podwyżka cen paliw 
  W minionym tygodniu Ministerstwo Przemysłu i Handlu w 

Rwandzie podniosło ceny paliw (z RWF 0,50 do RWF 1,05), 
powołując się na wzrost cen na rynku światowym. Wywołało 
tym samym falę niepokojów społecznych i szereg spekulacji 
ekonomicznych. 

 Egipt Bractwo Muzułmańskie przeciwko deklaracji ONZ doty-
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czącej praw kobiet 

  Partia rządząca Egiptem sprzeciwia się dokumentowi ONZ 
argumentując to obawą o „całkowitą dezintegrację społeczeń-
stwa”. Dokument stworzony przez Komisję ONZ ds. Statusu 
Kobiet potępia stosowanie przemocy wobec kobiet. 

 Czad Cztery miliony dzieci zaszczepionych dzięki kampanii 
wspieranej przez ONZ 

  Wyeliminowanie polio, dostarczenie witaminy A oraz odroba-
czanie 4 milionów dzieci poniżej siódmego roku życia jest ce-
lem trzydniowej kampanii rozpoczętej 18 marca przez rząd 
Czadu przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
 

23-29 marzec Sudan Po-
łudniowy 

Rząd w Jubie rozwija plany budowy alternatywnego 
względem Chartumu ropociągu 

  Minister ds. informacji Sudanu Południowego, Barnaba Marial 
Benjamin, oznajmił wybór niemieckiej firmy doradczej ILF 
Consulting Engineers, jako głównego wykonawcy raportu dot. 
możliwości budowy nowego ropociągu bięgnącego przez Ke-
nię, Ethiopię i dalej do portu w Dijbouti. 

 Burundi Dziennikarz skazany na trzy lata pozbawienia wolności 
  Hassan Ruvakuki został skazany na trzy lata pozbawienia 

wolności. Sprawa dziennikarza odbiła się szerokim echem w 
środowisku prasowym zarówno w Burundi jak i na forum mię-
dzynarodowym. 

 Afryka- Szczyt państw BRICS w Durbanie 
 Chiny W Durbanie rozpoczął się szczyt państw BRICS. Przedstawi-

ciele Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Afryki Południowej będą 
dyskutować przede wszystkim o spowolnieniu gospodarczym 
odnotowanym w minionym roku oraz o potrzebie powołania 
wspólnego banku rozwoju. 
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