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Drodzy czytelnicy,  

 

Zespół PCSA z radością oddaje do Waszych 
rąk dziesiąty już Raport Kwartalny poświęcony 
wydarzeniom, które miały miejsce na kontynen-
cie afrykańskim w trzecim kwartale 2013 r oku. 
Głównym zadaniem niniejszej publikacji jest 
bardziej szczegółowe niż ma to miejsce w ra-
portach tygodniowych omówienie wybranej 
problematyki związanej z bieżącą sytuacją na 
kontynencie.   

 

Raport otwiera artykuł Anny Cicheckiej w któ-
rym autorka w syntetyczny sposób prezentuje 
przebieg i kontekst ataku terrorystycznego na 
centrum handlowe Westgate w Nairobi. Poza 
widocznym nieprzygotowaniem kenijskich sił 
specjalnych do działania w sytuacjach kryzyso-
wych, autorka przywołuje tezę według której, 
działalność Al-Shabaab poza granicami Somalii 
nie świadczy wcale o sile tej organizacji, ale o 
jej malejących możliwościach operacyjnych.  

Szczególnej uwadze czytelników polecam tekst 
Izabeli Cywy, który jest wynikiem bezpośredniej 
obserwacji przez autorkę rozwoju sytuacji w 
Republice Środkowoafrykańskiej. Opracowanie 
to wychodzi poza funkcjonującą w środkach 
masowego przekazu narrację walki 
muzułmanów z chrzescijanami i ukazuje 
szersze gospdoarcze, społeczne oraz 
międzynarodwe spektrum kryzysu w RŚA. 

Artykuł trzeci, napisany przez Marcina 
Kozińskiego poświęcony został ewolucji roli, 
miejsca i taktyki działań Al-Shabaab w Somalii. 
Autor zaprezentował ewolucję organizacji, od 
regularnej walki zbrojnej z siłami AMISOM do 
przyjęcia strategii wojny asymetrycznej i po-
dejmowania ataków na c ele cywilne, z których 
największy rozgłos uzyskał omówiony w tekście 
pierwszym zamach na c entrum Westgate w 
Kenii.   
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W kolejnym artykule, Urszula Róg omawia spo-
tkanie Africa Unite Command Post Exercise 
poświęcone przeciwdziałaniu przemocy wobec 
kobiet, które odbyło się w stolicy Rwandy. 
Autorka nie ograniczyła się jedynie do relacji z 
konferencji, ale omówiła kilka z najtrudniejszych 
problemów związanych z przemocą wobec 
kobiet, które występują we współczesnej Afryce 
Subsaharyjskiej. 

Tekst piąty, autorstwa Moniki Różalskiej 
traktuje o drugiej podróży prezydenta Baracka 
Obamy do Afryki, która miała miejsce na 
przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku. 
Autorka omówiła główne cele afrykańskiego 
tourne amerykańskiego prezydenta oraz nowe 
programy pomocowe USA (Power Africa i Tra-
de Africa) skierowane do Afryki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport zamyka artykuł Michała Tula 
poświęcony konfliktowi pomiędzy rządem 
nigeryjskim a Boko Haram. Autor 
zaprezentował genezę powstania Boko Haram 
wraz z widoczną w ostatnich miesiącach 
zmianą w działalności tej organizacji oraz 
strategię prezydenta Nigerii ukierunkowaną na 
niedopuszczenie do dalszej eskalacji przemocy.  

Życzę udanej lektury, 

 

 

 

 

dr Andrzej Polus  

Prezes Polskiego Centrum  

Studiów Afrykanistycznych 
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„Zamach wywołał falę pytań o 
kondycję rządu kenijskiego oraz 
stabilność sytuacji politycznej kraju. 
Od początku konfliktu w Somalii 
Kenia odczuwała jego następstwa. 
Kenijskie władze pomagały 
somalijskim uchodźcom i mierzyły się 
z destabilizacją regionów 
przygranicznych”. 

 

Kenia na celowniku Al-Shabaab   

Anna Cichecka  

 
 sobotę, 21 września 2013 r. uzbrojeni 
napastnicy zaatakowali centrum 
handlowe Westgate w stolicy Kenii, 

Nairobi. Terroryści wdarli się do centrum przy 
użyciu granatów ręcznych i broni palnej. 
Niektórzy świadkowie zdarzenia relacjonowali, 
że atakujący kazali opuścić  miejsce 
muzułmanom, zapowiadając, że celem ataku są 
“niemuzułmanie”. Do akcji natychmiast 
wkroczyły kenijskie siły bezpieczeństwa i 
rozpoczęły ewakuację odwiedzających centrum 
Westgate.  

Jeszcze w pierwszym dniu zamachu 
podejrzenia o atak zostały skierowane                    
w stronę radykalnego somalijskiego 
ugrupowania Al-Shabaab, co szybko zostało 
potwierdzone przez rzecznika tej organizacji. W 
odpowiedzi na zaistniałe wydarzenia, prezydent 
Uhuru Kenyatta wystąpił z oficjalnym 
oświadczeniem i zaznaczył, że sprawcom nie 
uda się zastraszyć narodu kenijskiego oraz że 
Kenia nie ustąpi w wojnie z terroryzmem1.  

Po ponad 30 godzinach od ataku wojsko 
kenijskie we współpracy z siłami 
bezpieczeństwa rozpoczęło szturm na centrum 
handlowe. W wyniku podjętych działań udało 
się uwolnić większość zakładników, a 
napastnicy zostali zmuszeni do zejścia na 
parter i do podziemi budynku. W odpowiedzi na 
kroki podjęte przez władze Kenii, rzecznik Al-
Shabaab - Ali Mohamud Rage, opublikował na 
stronie internetowej komunikat, w którym 
upoważnił mudżahedinów do zabijania 
więźniów. Dnia 23 września Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Kenii zakomunikowało, że siły 
bezpieczeństwa przejęły pełną kontrolę nad 
budynkiem i uwolniły zakładników. Wtedy do 
akcji przystąpili saperzy, którzy zajęli się 

                                                
1 D. Howden, Terror in Westgate mall: the full story of the 
attacks that devastated Kenya, The Guardian, 4.10.2013, 
dostęp: 09.11.2013. 
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5 
rozbrajaniem ładunków wybuchowych 
pozostawionych przez terrorystów2. 

Westgate zostało oswobodzone 24 września. Z 
danych kenijskiego Czerwonego Krzyża 
wynika, że w ataku zginęło 67 osób, a ponad 
200 zostało rannych3. Wśród ofiar byli m. in. 
bliscy prezydenta Uhuru Kenyatty. Prace 
poszukiwawcze na najniższym poziomie 
centrum handlowego przebiegały w bardzo 
trudnych warunkach. W rumowisku 
odnajdywano zmiażdżone i zdeformowane 
ludzkie szczątki, których identyfikacja była 
możliwa dopiero po analizie DNA. W kilka dni 
później w Kenii ogłoszono żałobę narodową i 
odprawiono pierwsze uroczystości pogrzebowe. 
Na ulicach Nairobi pojawiły się wzmożone 
patrole policyjne przeszukujące cywilów w 
ramach prowadzonego postępowania 
śledczego. Zamach odbił się szerokim echem w 
światowych mediach, które na bieżąco 
relacjonowały sytuację w Nairobi4.  

Centrum handlowe Westgate otwarto w 2007 r. 
Znajdowało się w nim ponad 80 sklepów, sale 
kinowe i kasyno. Było to miejsce niezwykle 
popularne wśród zamożnych Kenijczyków i 
ekspatów mieszkających w kenijskiej stolicy5. 

 

Zemsta za interwencję w Somalii 
W kilka dni po zamachu odbyła się konferencja 
w Genewie, podczas której przemawiał 
Nicholas Kay - specjalny wysłannik ONZ ds. 
Somalii. Kay zaznaczył, że atak Al-Shabaab na 
Westgate nie powinien być dla władz kenijskich 
zaskoczeniem. Wskazał on, że Kenia musi 
liczyć się z konsekwencjami militarnego 
zaangażowania na terytorium Somalii i w celu 
zapobieżenia dalszym zagrożeniom powinna 
skupić się na wzmocnieniu systemu 
bezpieczeństwa kraju. Jednocześnie 
zaapelował o wsparcie do społeczności 
                                                
2 M. Pearson, Z. Verjee, N. Elbagir, Kenyan police vow to 
'finish and punish' Westgate Mall terrorists, CNN, 24 wrze-
sień 2013, dostęp: 9.11.2013, 
http://edition.cnn.com/2013/09/23/world/africa/kenya-mall-
attack/ 
3 Kenia- ratowali i rabowali, Rzeczpospolita, 5.10.2013, 
dostęp: 9.11.2013, http://glosbe.com/ 
4 D. Howden, op. cit. 
5 Westgate Premier Shoppnig Mall, Internet Archive. 
Wayback Machine, 11.06.2012, dostęp: 9.11.2013, 
https://web.archive.org/web/20120611215203/http://www.
westgate.co.ke/index.php?page 

międzynarodowej i wezwał do nasilenia walki 
przeciwko bojownikom islamskim, zarówno na 
płaszczyźnie wojskowej jak i politycznej 6. Do 
dyskusji o ataku na Westgate oraz do ostrej 
krytyki pod adr esem Al-Shabaab dołączyła 
także Unia Afrykańska, która zadeklarowała 
wsparcie w walce z terroryzmem na 
kontynencie oraz wzmożoną pomoc w 
stabilizowaniu sytuacji w Somalii7. 

Geneza obecności Kenii na terytorium Somalii 
wiąże się z datą 16 października 2011 r., kiedy 
to Siły Obronne Kenii wkroczyły do tego 
państwa. Działania te nastąpiły po serii porwań 
turystów odwiedzających północną Kenię, o 
które oskarżano Al-Shabaab. W lutym 2012 r. 
kenijscy żołnierze zostali formalnie przyłączeni 
do misji AMISOM prowadzonej przez Unię 
Afrykańską. Misja została powołana w 2007 r., 
a jej celem było przywrócenie pokoju na 
terytorium Somalii oraz pozbawienie władzy Al-
Shabaab 8 . W 2013 r. działania prowadzone 
przez AMISOM doprowadziły m. in. do 
przejęcia portu Kismayo, który od wielu lat był 
kontrolowany przez Al-Shabaab. Utrzymywanie 
władzy w Kismayo umożliwiało bojownikom 
pozyskiwanie stałych dochodów, co z kolei 
pozwalało na finansowanie działań zbrojnych. 
Utrata dostępu do portu wydatnie osłabiła 
organizację9.  

Władze Kenii uznały, że atak Al-Shabaab na 
Westgate był zemstą za wojskowe 
zaangażowanie na terenie Somalii. Wersja taka 
została potwierdzona przez somalijskich 
bojowników. Przywódcy Al-Shabaab 
zapowiadali odwet i pokazali, że są zdolni do 
brutalnych akcji odwetowych. W 2010 r. w 
zamachu w Kampali zorganizowanym podczas 
transmisji meczu finałowego Mistrzostw Świata 

                                                
6 UN envoy urges increased efforts to defeat militant 
groups in Somalia, UN News Centre, 24.09.2013, dostęp: 
9.11.2013, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp//story.asp?NewsID
=45959&Cr=somalia&Crl 
7 Kenya: The African Union Strongly Condemns the Das-
tardly Terrorist Attacks Against Innocent Civilians in Nai-
robi, All Africa, 21.09.2013, dostęp: 9.11.2013, 
http://allafrica.com/stories/201309220025.html 
8 AMISOM. African Union Mission in Somalia, dostęp: 
10.11.2013, http://amisom-au.org/kenya-kdf/ 
9 R. Kasasira, Somalia gets back control of strategic Kis-
mayu port, Africa Review, 4.08.2013, dostęp: 10. 11.2013, 
http://www.africareview.com/News/Somalia-regains-
control-of-strategic-Kismayu-port/-/979180/1937164/-
/ptocvm/-/index.html 
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w Piłce Nożnej w RPA zginęło 76 osób. W 
październiku 2011 r. doszło do dwóch ataków 
na przystankach autobusowych, w wyniku 
których zginęła jedna osoba, a ponad 20 
zostało rannych. W 2012 r. przed nocnym 
klubem w Mombasie zamachowiec samobójca 
zdetonował granat, zabijając jedną osobę10.  

Początkowo kenijska dyplomacja kierowała 
oskarżenia o dokonanie zamachu na Westgate 
w stronę Samanthy Lewthwaite, wdowie po 
jednym z terrorystów, który brał udział w 
atakach na sieć transportu miejskiego w 
Londynie w lipcu 2005 r. Podejrzewano także 
dwóch lub trzech Amerykanów pochodzenia 
somalijskiego lub arabskiego. Doniesienia te 
zostały jednak zdementowane przez Al-
Shabaab. Wskazano również na istotną rolę 
pochodzącej z Toronto Fadumo Jama, znanej 
jako „Mama Szabab”. Zarzucono jej 
organizowanie szkoleń dla chętnych do wzięcia 
udziału w zamachu. Mama Szabab od lat jest 
ścigana za udzielanie schronienia dżihadystom 
pochodzącym z Zachodu 11 . Ostatecznie jako 
odpowiedzialnych za zamach na Westgate 
wskazano Abu Bara as-Sudani, Omara 
Nabhan, Chattab al-Kene oraz osobę o imieniu 
Umajr12.  

 
Za kulisami ataku 
Atak na Westgate okazał się dla kenijskich 
służb bezpieczeństwa największym wyzwaniem 
od czasów zamachu z 1998 r. dokonanego 
przez Al Kaidę na ambasadę USA w Nairobi13. 
Zamach wywołał również falę pytań o kondycję 
rządu kenijskiego oraz stabilność sytuacji 
politycznej kraju. Od początku konfliktu w 
Somalii Kenia odczuwała jego następstwa. 
Kenijskie władze pomagały somalijskim 
uchodźcom i mierzyły się z destabilizacją 

                                                
10 D. Howden, op. cit. 
11 N. Robertson, Did 'White Widow' Samantha Lewthwaite 
spy on Kenya mall?, CNN, 25.10.2013, dostęp: 
10.11.2013, 
http://edition.cnn.com/2013/10/24/world/africa/kenya-
white-widow-landlord/ 
12 Kenya military names Westgate mall attack suspects, 
BBC News, 5.10.2013, dostęp: 10.11.2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24412315 
13 1998: US embassies in Africa bombed, BBC Home, 
dostęp: 10.11.2013, 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/august/7/n
ewsid_3131000/3131709.stm 

regionów przygranicznych14. Kiedy więc Kenia 
zdecydowała się na militarne zaangażowanie w 
Somalii, ruch ten wzbudził kontrowersje 
zarówno wśród Kenijczyków jak i 
Somalijczyków. Kenijczycy obawiali się 
reperkusji ze strony bojowników Al-Shabaab, a 
Somalijczycy dostrzegali w decyzji rządu Kenii 
nie tylko chęć niesienia pomocy i budowania 
pokoju, ale także wyrównania rachunków z 
terrorystami15.  

Zamach na Westgate ukazał słabość rządu 
kenijskiego, potęgowaną przez informacyjny 
chaos towarzyszący uwalnianiu zakładników. 
Po szturmie wojskowym na Westgate Minister 
Spraw Wewnętrznych Kenii, Joseph Ole Lenku, 
określił liczbę osób wciąż przetrzymywanych w 
budynku jako „bardzo niewielką”. Na „ponad 
dziesięciu” ustalono liczbę podejrzanych 
zatrzymanych podczas śledztwa. W innym 
komunikacie kenijskie MSW poinformowało, że 
„trzech terrorystów zostało zabitych, a inni 
zostali ranni”, również nie precyzując ich 
liczby16. 

Dodatkowo, na zamieszanie powstałe w 
związku z atakiem nałożył się toczący się w 
Międzynarodowym Trybunale Karnym proces 
prezydenta Uhuru Kenyatty oraz 
wiceprezydenta Williama Ruto. Obydwaj są 
oskarżeni o łamanie praw człowieka podczas 
wyborów prezydenckich w 2007 r., tj. o 
finansowanie, wspieranie i organizowanie 
masakr ulicznych, do jakich dochodziło w 
tamtym okresi17. Ostatecznie, Międzynarodowy 
Trybunał Karny odroczył o tydzień proces W. 
Ruto i zezwolił mu na powrót do kraju, aby mógł 
wziąć udział w rozwiązywaniu kryzysu18. Wiele 
zastrzeżeń budzi też sama akcja uwalniania 
zakładników. W kilka tygodni po zamachu 
okazało się bowiem, że podczas akcji 
ratunkowej siły bezpieczeństwa plądrowały i 
                                                
14 UNHCR, dostęp: 10.11.2013, 
http://www.unhcr.org/pages/49e483a16.html 
15 D. Howden, op. cit. 
16 Atak w Nairobi: jest 10 podejrzanych, TVP Info, 
23.09.2013, dostęp: 10.11.2013, 
http://tvp.info/informacje/swiat/msw-kenii-wiekszosc-
zakladnikow-uratowana/12484352 
17 Kenya's President Kenyatta 'excused most of ICC trial', 
BBC News, 18.10.2013, dostęp: 10.11.2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24586164 
18 W. Menya, William Ruto granted another week off ICC, 
Daily Nation, 1.11.2013, dostęp: 10.11.2013, 
http://www.nation.co.ke/news/politics/William-Ruto-ICC-
Trial-Hague/-/1064/2056904/-/w9o3ws/-/index.html 
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okradały sklepy i restauracje znajdujące się w 
Westgate19. 

 
Podsumowanie 
Zamach na Westgate spotkał się z ostrą krytyką 
ze strony środowiska międzynarodowego. 
Rozpoczęły się dyskusje o konieczności 
podjęcia radykalnych kroków zmierzających do 
położenia kresu działaniom terrorystów 
somalijskich, jako niezbędnego warunku 
budowania pokoju w Somalii i walki z 
terroryzmem. Szczególny niepokój wywołał fakt, 
iż do ataku doszło poza terytorium Somalii, co z 
jednej strony może świadczyć o wzrastającej 
sile Al-Shabaab, z drugiej z kolei, dowodzić 
coraz większej desperacji bojowników.  

Atak na centrum handlowe w Nairobi stał się 
wydarzeniem medialnym, które zasiało strach 
odnośnie przyszłej sytuacji w tym kraju. 
Kenijczycy zaczęli stawiać pytania o sens i 
konsekwencje związane z zaangażowaniem 
militarnym na terytorium Somalii. W odpowiedzi 
na te wątpliwości Uhuru Kenyatta zapowiedział, 
że nie zamierza wycofywać kenijskich wojsk, 
dopóki misja AMISOM nie przyniesie 
zadowalających efektów. Al-Shabaab z kolei 
oznajmiło, że atak na Westgate jest dopiero 
początkiem odwetu na wrogach Somalii20. 

 

Anna Cichecka - magister stosunków między-
narodowych, doktorantka w Instytucie Studiów 
Międzynarodowych UWr.. Odbyła szereg wy-
jazdów studyjnych do krajów Afryki Wschodniej 
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, konfliktów wewnątrzpaństwo-
wych, a także współpracy pomiędzy państwami 
Maghrebu a Unią Europejską. 

 

 
                                                
19 Kenia-ratowali i rabowali, op. cit 
20 M. Hamza, Q&A: Al-Shabab defends Nairobi attack, 
AlJazeera, 25.09.2013, dostęp: 10.11.2013, 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/20139
23628350977.html 
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„Przejęcie władzy przez ugrupowanie 
Seleka, w przeciwieństwie do wcze-
śniejszych rebelii, było brutalniejsze i 
przyniosło więcej ofiar śmiertelnych. 
Dotychczasowe konflikty nie powo-
dowały aż tak ogromnej skali przemo-
cy . Co więcej, Michel Djotodia ma 
obecnie ogromne problemy z rebe-
liantami, dzięki którym stał się tym-
czasową głową państwa”. 

Michel Djotodia gra Seleką, czyli 
niestabilności ciąg dalszy 

Izabela Cywa  

 
d przejęcia władzy przez ugrupowanie 
Seleka w Republice Środkowoafrykań-
skiej (RŚA), skala bezprecedensowej 

przemocy przybrała na sile. Od kiedy rebelianci 
zajęli stolicę, bezprawie, grabieże i gwałty w 
połączeniu z bezsilnością władz, doprowadziły 
do częściowego upadku państwa. Co więcej, 
pomoc humanitarna przeznaczona na r atowa-
nie kraju, nierzadko przyczyniła się do wzmoc-
nienia pozycji poszczególnych członków rządu. 
Przyczyną zaistniałej sytuacji była korupcja, 
występująca na wszystkich szczeblach władzy. 

 

Plan wymyka się spod kontroli 
Już od 25 marca Michel Djotodia starał się 
wdrożyć plan przejęcia władzy w państwie. 
Najpierw zawiesił konstytucję, następnie roz-
wiązał Zgromadzenie Narodowe, informując, że 
dla RŚA zaczął się okres trzech lat przejścio-
wych, podczas których będzie on reprezentował 
kraj jako tymczasowa głowa państwa 21 . Na-
stępnie jego słowa potwierdziła nowa Narodo-
wa Rada Tymczasowa, wybierając go na pre-
zydenta przez aklamację22.  

Przejęcie władzy przez ugrupowanie Seleka, w 
przeciwieństwie do wcześniejszych rebelii, było 
brutalniejsze i przyniosło więcej ofiar śmiertel-
nych. Dotychczasowe konflikty nie powodowały 
aż tak ogromnej skali przemocy23. Co więcej, 
Michel Djotodia ma obecnie ogromne problemy 
z rebeliantami, dzięki którym stał się tymczaso-
wą głową państwa. 
Michel Djotodia, jako pierwszy środkowoafry-
kański prezydent, przyznający się do wyznawa-
                                                
21  Centrafrique: Michel Djotodia suspend la Constitution, 
dostęp dnia 5.10.2013, http://www.rfi.fr/afrique/20130325-
centrafrique-michel-djotodia-suspend-constitution-tiangaye 
22 Centrafrique: Michel Djotodia élu président par le Con-
seil national de transition, dostęp : 5.10.2013, 
http://www.rfi.fr/contenu/centrafrique-michel-djotodia-elu-
president-le-conseil-national-transition 
23 Autorka przeprowadzała wywiady z miejscową 
ludnością w dniach od 1-30 czerwca 2013 r.  
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nia islamu, do przejęcia władzy użył sudańskich 
i czadyjskich muzułmanów, co stało się źródłem 
konfliktów. Pierwsze starcia o takim charakterze 
miały miejsce w Bossangoa. W reakcji na te 
wydarzenia prezydent Czadu, Idriss Deby, ape-
lował o pomoc do społeczności międzynarodo-
wej, sugerując, że Republika Środkowoafrykań-
ska może stać się kolebką zagrożenia terrory-
stycznego dla całego regionu 24 . Pod koniec 
września 2013 r. społeczność międzynarodowa 
była zaniepokojona doniesieniami z RŚA, które 
przedstawiały kraj, jako „ostoję dla ekstremi-
stów”25.   

Działania Seleki były oparte na systemie gra-
bieży. Oprócz przemocy żołnierze używali do 
tego celu różnych metod, m.in. zastraszali firmy 
prywatne czy czerpali zyski z kopalni złota oraz 
nielegalnego przemytu tego kruszca26. Rebelia 
Seleki i Djotodia, oprócz skrajnej brutalności, 
odróżnia się od innych zamachów stanu nie-
subordynacją żołnierzy. Jak zostało wyżej 
wspomniane, rebelianci od początku byli na-
stawieni na szybki zysk. Po przejęciu władzy 
okazało się, że żołnierze nie mogą liczyć na 
obiecane pieniądze. „Gra zastraszania” stoso-
wana przez Selekę miała spowodować uległość 
miejscowej ludności. W konsekwencji bieda 
panująca w państwie, kolejny raz zablokowała 
plany rebeliantów. Zostali oni rozesłani po ca-
łym kraju, w celu pozornego przywracania po-
koju i bezpieczeństwa. W tym czasie skala 
przemocy i nienawiści w ich szeregach znacz-
nie wzrosła, ponieważ pozostawieni bez środ-
ków do życia, w coraz brutalniejszy sposób 
dopuszczali się grabieży.  

Samowola Seleki wciąż przybiera na sile a wła-
dze nadal nie wiedzą jak zatrzymać spiralę 
przemocy. We wrześniu 2013 roku, tymczaso-
wy prezydent RŚA, pod wpływem nacisków 
społeczności międzynarodowej ogłosił rozbro-
jenie oddziałów rebelianckich. Dowódca sił misji 
sub-regionalnych na rzecz umocnienia pokoju 

                                                
24 Autorka ma na myśli świętą wojnę a nie pokojowe 
szerzenie islamu.  
25  INFOGRAPHIE. Laurent Fabius à Bangui: les princi-
pales étapes du conflit en Centrafrique, la crise oubliée, 
Le Huffington Post, 13.10.2013, dostęp dnia 15.10.2013, 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/13/chronologue-
guerre-crise-centrafrique_n_4029289.html 
26  Centrafrique : Les Sélékas les meilleurs amis des dia-
mants’, dostęp dnia 12.10.2013, 
http://www.lanouvellecentrafrique.info/centrafrique-les-
selekas-les-meilleurs-amis-des-diamants  

w RŚA, Jean-Felix Akaga, na inauguracji roz-
brojenia oddziałów Seleki powiedział, że zosta-
ną podjęte wszelkie kroki, aby zapewnić egze-
kwowanie prawa. Natomiast względem osób, 
które będą się temu sprzeciwiały zostaną po-
wzięte sankcje karne27. Niestety, działania de-
militaryzacyjne w stosunku do rebeliantów nie 
zostały właściwie przeprowadzone. Zamiast 
demobilizacji rozbrojono ludność cywilną, która 
rzekomo dostała broń od zwolenników byłego 
prezydenta 28 . Konsekwencją rozbrajania była 
śmierć kilku młodych ludzi w stolicy kraju29.   

Następnie, pod wpływem dalszych nacisków 
międzynarodowych, Djotodia zdecydował się 
rozwiązać koalicję rządzącą Seleka. Optowano 
za skoszarowaniem rebeliantów, aby w następ-
nej kolejności odesłać ich do swoich macierzys-
tych państw30. Likwidacja Seleki została nagło-
śniona w mediach i była obliczona na zaspoko-
jenie oczekiwań społeczności międzynarodo-
wej. Jednocześnie wcielono ich do armii (około 
25 tys. osób), co ciekawe fakt ten nie był ko-
mentowany publicznie. Ci sami ludzie, którzy 
grabili, gwałcili i zabijali, obecnie pod nazwą 
CRA (czyli armia środkowoafrykańska)31, mają 
odbudowywać kraj i dbać o bezpieczeństwo 
jego obywateli.  

 

Łamanie praw człowieka 
Wyżej opisane działania przyczyniły się do 
utwierdzenia Seleki w przekonaniu, że pomimo 
ich karygodnych wykroczeń, nie będą pocią-
gnięci do odpowiedzialności. Dlatego rebelianci 
w sposób spójny i świadomy działają na szkodę 
kraju i obywateli. Do 17 lipca 2013 roku nali-
                                                
27 Désarmement de la Seleka: les autorités centrafricaines 
haussent le ton, Notre Afrik, 29.02.2013, dostęp dnia 
22.10.2013, 
http://www.notreafrik.com/index.php/actualite/politique/536
-centrafrique-les-autorites-de-transition-mettent-la-
pression-sur-la-seleka  
28  Informacja uzyskana od naocznych świadków 
rozbrojenia, wrzesień 2013 r.  
29 Centrafrique: vaste opération de désarmement de la 
Seleka, dostęp dnia 28.10.2013, 
http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=5135  
30 Centrafrique : Djotodia annonce la dissolution de la 
coalition Séléka, dostęp dnia 28.10.2013, 
http://www.africa1.com/spip.php?article35738  
31 Centrafrique: Michel Djotodia annonce la création de 
l'Armée républicaine de Centrafrique, dostęp dnia 
12.10.2013, http://www.rfi.fr/afrique/20130728-
centrafrique-rca-djotodia-creation-armee-republicaine-
faca-seleka 
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czono ponad 400 śmiertelnych ofiar, będących 
efektem rządów koalicji w RŚA. Z każdym 
dniem skala przemocy rośnie. Przykłady łama-
nia praw człowieka w ostatnich miesiącach 
można mnożyć. W dniach 19 i 20 sierpnia 2013 
roku, kilkanaście wiosek położonych w okręgu 
Bohong, zostało zniszczonych a ponad 4,5 tys. 
domów w tym okręgu doszczętnie spalonych32. 
Z kolei dnia 20 s ierpnia, w dzielnicy Boy-Rabe 
w Bangui33, pod pretekstem rozbrojenia żołnie-
rzy byłego prezydenta, zatrzymano i pobito 
grupę młodych osób. Kilka dni później - 27 
sierpnia - zastraszeni mieszkańcy Bangui 
schronili się na terenie międzynarodowego lot-
niska w stolicy. Ostatecznie siły pokojowe Fo-
mac’u – czyli siły zewnętrzne skierowane do 
przywrócenia porządku w kraju przez Wspólno-
tę Krajów Afryki Środkowej – użyły armatek 
wodnych oraz gazu łzawiącego do rozpędzenia 
tłumów.  Na skutek tej interwencji szpitale przy-
jęły wielu rannych, w tym kobiety i dzieci. Z ko-
lei w miejscowości Bossangoa, 7 i 8 września, 
rozegrało się jedno z najtragiczniejszych starć. 
Ludzie podający się za zwolenników byłego 
prezydenta Bozizé, wtargnąwszy do wioski za-
bijali muzułmanów, z kolei żołnierze obecnego 
prezydenta Djotodia wzięli odwet na miejscowej 
ludności34.  

Powodów zaistniałych sytuacji można szukać w 
kulturze Środkowoafrykańczyków. Wyznania 
animistyczne wraz z innymi odłamami religijny-
mi zawsze przeważały na terenach RŚA. 
Obecnie ich wyznawcy nadal stanowią więk-
szość, natomiast przybycie rebeliantów z Cza-
du odbierają jako kolejne zagrożenie. Według 
przeciętnego mieszkańca RŚA w muzułmań-
skich krajach ościennych prawo oparte na za-
sadach islamu jest zbyt brutalne. 

                                                
32 Centrafrique : Désastre des éléments de Séléka au 
village Bohong, dostęp dnia 02.10.2013, 
http://www.lanouvelletribune.info/index.php/actualite/etran
ger/annonces/15782-centrafrique-desastre-des-elements-
de-seleka-au-village-bohong  
33 Les fauteurs de trouble de Boy Rabe seront dénichés, 
dostęp dnia 01.10.2013, 
http://www.radiondekeluka.org/securite/item/16755-les-
fauteurs-de-trouble-de-boy-rabe-seront-
d%C3%A9nich%C3%A9s.html 
34 Début de solution à Bossangoa, mais beaucoup reste à 
faire selon l’UNFPA, dostęp dnia 14.10.2013, 
http://www.radiondekeluka.org/securite/item/17597-
d%C3%A9but-de-solution-%C3%A0-bossangoa,-mais-
beaucoup-reste-%C3%A0-faire-selon-
l%E2%80%99unfpa.html 

W tym samym czasie, kiedy rebelianci plądro-
wali kraj, Michel Djotodia składał przysięgę 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, obiecując, 
że za 18 miesięcy zostaną przeprowadzone 
wolne wybory 35 . Zważywszy na stan obecny 
kraju - kilkanaście tysięcy uciekinierów, upadek 
edukacji, służby zdrowia i administracji - prawi-
dłowe przeprowadzenie wyborów jest niemożli-
we. Fakt ten często przytaczają organizacje 
humanitarne.  

Dnia 18 września, Human Rights Watch 
(HRW), organizacja czynnie działająca na tere-
nie RŚA, wydała raport, według którego nadu-
życia Seleki są bezsporne. W dokumencie tym 
HRW informuje o umyślnym i zaplanowanym 
działaniu rebeliantów, zmierzających do celo-
wego zabijania ludności cywilnej. Organizacja 
bez skutku apeluje o nałożenie sankcji na środ-
kowoafrykański rząd, który jest współodpowie-
dzialny za zaistniałą sytuację36.  

 

Zobaczyć cierpienie, czyli rebelia okiem or-
ganizacji międzynarodowych  
W początkowej fazie konfliktu (marzec 2013 
rok) w kręgach społeczności międzynarodowej 
dało się zaobserwować tendencję do pozosta-
wienia kwestii rozwiązania konfliktu panującego 
w RŚA afrykańskim organizacjom regionalnym. 
Podczas nadzwyczajnego szczytu w Ndżame-
nie w kwietniu 2013 roku, szefowie państw 
wchodzących w skład Wspólnoty Krajów Afryki 
Środkowej (CEEAC) postanowili zwiększyć siły 
militarne do 2 tys. żołnierzy. Zakładany czas 
trwania misji miał wynieść około 20 miesięcy i 
pochłonąć 50 mld franków CFA. Do pokrycia 
części kosztów zobowiązali się: ONZ, Unia Eu-
ropejska, Unia Afrykańska oraz Francja. 
Militarne zaplecze CEEAC miało doprowadzić 
do stopniowego zaprowadzania porządku w 
państwie. Za cel przyjęto ochronę społeczeń-
stwa przed falą narastającej przemocy ze stro-
ny rebeliantów. Niestabilna sytuacja w kraju 

                                                
35 Centrafrique : Michel Djotodia signe le décret promul-
guant la très attendue charte constitutionnelle de transi-
tion, dostęp dnia 14.10.2013, 
http://www.rfi.fr/afrique/20130720-centrafrique-rca-
djotodia-promulgue-charte-constitutionnelle-transition 
36 RCA: Rapport de Human Rights Watch République 
centrafricaine: LES NOUVEAUX DIRIGEANTS COM-
METTENT DE TERRIBLES EXACTIONS, Centrafrique 
Libre, 18.08.2013, dostęp dnia 19.08.2013, 
http://www.centrafriquelibre.info/?p=4218 
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zaważyła na decyzji o zwiększeniu liczby żoł-
nierzy, tym razem do 3000.  Następnie dosyła-
no kolejne kontyngenty37.  

Niestety starania samych Afrykanów nie przy-
niosły zamierzonych rezultatów. Dlatego na 68. 
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, 
24 września, społeczność międzynarodowa 
ponownie żywo debatowała nad kwestią roz-
wiązania konfliktu w RŚA. Na spotkaniu Francja 
naciskała, aby poprzez pomoc logistyczną i 
finansową MISCA (Międzynarodowych Sił 
Wsparcia dla Republiki Środkowoafrykańskiej) 
wesprzeć ochronę praw człowieka w pań-
stwie 38. Na jednej z sesji poruszono również 
kwestie przemocy seksualnej, stanowiącej 
wciąż nierozwiązany problem. Efektem spotka-
nia była decyzja o wysłaniu do RŚA około 2 
tysięcy żołnierzy39. 

Parlament Europejski, uwzględniając podpisany 
11 stycznia 2013 roku w Libreville dokument 
mający zakończyć kryzys w RŚA, apelował kil-
kakrotnie o przestrzeganie jego postanowień. 
W styczniu w stolicy Gabonu spotkali się 
François Bozizé oraz przedstawiciele Seleki, na 
czele z Michel’em Djotodia. Umowa podpisana 
przez obie strony wzywała do stopniowego wy-
cofywania się sił rebeliantów z państwa w celu 
powstrzymania dezorganizacji kraju. Parlament 
uwzględniając raporty i sprawozdania opraco-
wane przez ONZ, jak i decyzje oraz odezwy 
Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środ-
kowej, nawoływał do zintensyfikowania działań 
społeczności międzynarodowej na rzecz pokoju 
w RŚA, zwracając również uwagę na narusze-
nia praw człowieka: grabieże, przemoc fizycz-
ną, gwałty, porwania, bezprawne egzekucje, 
rekrutowanie dzieci i wiele innych40. 

                                                
37 Centrafrique : Report au 18 avril du Sommet de la 
CEEAC prévu lundi à N’Djamena, dostep dnia 13.10.2013, 
http://tchadpages.com/2013/04/15/centrafrique-report-au-
18-avril-du-sommet-de-la-ceeac-prevu-lundi-a-ndjamena/ 
38 MISCA to siły pod egidą Unii Afrykańskiej, liczą one 
kilka tysięcy żołnierzy i policjantów z krajów 
członkowskich: Czadyjczyków, Kongijczyków, 
Kameruńczyków i Gabończyków. 
39 68ème Assemblée générale des Nations unies (New 
York, 22-28 septembre 2013) , dostęp dnia 15.10.2013, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/onu/evenements-et-actualites-lies-aux/68eme-
session-de-l-agnu/article/68eme-assemblee-generale-des 
40 Résolution du Parlement européen du 12 septembre 
2013 sur la République centrafricaine, dostęp dnia 
30.09.2013, 

Z kolei w październiku szef francuskiej dyplo-
macji, Laurent Fabius, przebywał na wizycie 
monitorującej sytuację w RŚA. W rozmowach 
między nim a urzędnikami, często padała uwa-
ga na temat prawidłowego przeprowadzenia 
wolnych wyborów prezydenckich, zaplanowa-
nych na początek 2015 roku41.  

Państwa ONZ, pomimo swojego niezdecydo-
wania w stosunku do ewentualnej interwencji w 
RŚA, były dobrze poinformowane o skali kryzy-
su humanitarnego. Groźbę upadku państwa 
widzieli zarówno reprezentanci Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych w RŚA, jak i organizacje 
humanitarne, np. Médecins sans Frontières 
(Lekarze Bez Granic), czy misje religijne. Po-
przez swoje relacje w internecie, w sposób fo-
tograficzny przedstawiały one obraz obecnego 
konfliktu w państwie, pokazując jednoznacznie, 
że dla obecnego rządu prawa człowieka nie 
mają znaczenia42.  

 

Armia upadłych 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat organizowano 
liczne konferencje i seminaria, prowadzone 
przez bardzo doświadczonych wojskowych z 
Europy. RŚA została również włączona do Re-
formy Sektora Bezpieczeństwa43. Niestety sta-
rania te nie przyniosły pozytywnych rezultatów. 
Armia środkowoafrykańska jeszcze przed rebe-
lią była niezorganizowana. Słabo uzbrojona, 
bez odpowiedniego przygotowania merytorycz-
nego i psychologicznego, nie była zdolna do 
obrony państwa. Nie było zatem zaskoczeniem, 
                                                                            
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&
language=FR&reference=P7-TA-2013-389 
41 Après la résolution à l'ONU, Laurent Fabius en visite en 
Centrafrique, dostęp dnia 15.10.2013, 
http://www.rfi.fr/afrique/20131013-apres-resolution-onu-
laurent-fabius-visite-centrafrique  
42  Przykładowe strony: http://www.msf.fr/pays/republique-
centrafricaine, http://www.przezywam.blogspot.com/ 
43 Réforme du Secteur de la Sécurité, jest to program 
prowadzony przez ONZ, mający wspomóc państwa, które 
narażone są na konflikty zbrojne, w poprawie 
bezpieczeństwa. Od 2007 roku poprzez pomoc francuską 
RŚA została zakwalifikowana do tego programu, aby 
wspierać rozwój policji, systemu sądowego oraz mediów. 
„La réforme des secteurs de sécurité (RSS)”, dostęp dnia 
27.10.2013, http://www.franceonu.org/la-france-a-l-
onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-
droit/la-reforme-des-secteurs-de/la-france-a-l-
onu/dossiers-thematiques/droits-de-l-homme-etat-de-
droit/la-reforme-des-secteurs-de/article/la-reforme-des-
secteurs-de 
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kiedy w grudniu 2012 roku rebelianci weszli do 
kraju, część żołnierzy armii rządowej ratowało 
się ucieczką, inni zdejmowali mundury na znak 
poddania się, często przechodząc na stronę 
wroga. W obecnej sytuacji, kiedy żołnierze Se-
leki zostali wcieleni do armii, pod przykrywką 
obrony kraju, osoby te mogą w sposób „legalny” 
podejmować działania przestępcze. 

Dlatego armia w żaden sposób nie jest w stanie 
pomóc w normalizacji sytuacji w kraju. Ważną 
kwestią jest stały brak środków na żołd dla wal-
czących. Chroniczny głód występujący w RŚA, 
prowokował żołnierzy do nieludzkich zachowań. 
Regularne doniesienia o ściąganiu haraczy, 
torturach, wymuszeniach wojska sprawiły, że 
jego pozycja w społeczeństwie jest obecnie 
bardzo słaba. Według przeciętnego obywatela 
wojsko nie broni obywateli, lecz im zagraża.  

 

Podsumowanie – niestabilności ciąg dalszy 
Konflikt w RŚA w porównaniu z innymi wojnami 
w Afryce pochłonął mniej śmiertelnych ofiar, co 
często podkreślają politycy, tłumacząc swoją 
odmowę udzielenia pomocy. Być może liczba 
ofiar rebelii faktycznie nie przekroczyła jeszcze 
progu wrażliwości społeczności międzynarodo-
wej.  

Według ONZ, 1,6 miliona Środkowoafrykańczy-
ków potrzebuje pomocy. Od marca 2013 roku, 
w ramach przesuwania się rebelii, fala przemo-
cy objęła 4 mln dzieci i dorosłych, z kolei ponad 
60 tys. rodzin, które musiały opuścić swoje do-
mostwa i szukać schronienia w innym rejonie 
kraju, bądź w innym państwie, cierpiało z po-
wodu głodu, a coraz więcej osób jest dotknię-
tych niedożywieniem. Obecnie tylko 30% 
uczniów kontynuuje naukę, a 65% szkół zostało 
splądrowanych, zajętych, bądź spalonych przez 
rebeliantów. Od początku rebelii w RŚA, około 
40 tys. Środkowoafrykańczyków zbiegło do 
Kamerunu, a kilka kolejnych tysięcy do innych 
krajów ościennych44.  

Michel Djotodia obecnie zmienia swoich współ-
pracowników z nadzieją, że to pomoże mu za-
panować nad rebeliantami. Musi on również 
dostosować swoją politykę do wymogów ONZ, 
aby móc liczyć na kolejne pieniądze pomoco-
we. Nie wiadomo jednak jak długo uda mu się 
                                                
44 http://www.msf.fr/actualite/dossiers/republique-
centrafricaine-crise-silencieuse 

utrzymać władzę w państwie, ze względu na 
nieoficjalne doniesienia o zagrożeniu kontrrebe-
lią ze strony François Bozizé. W weekend, 26 
października, zorganizowane oddziały bojowe 
zajęły część miasta Bouar, w północnej części 
kraju, odgrażając się, że w następnej kolejności 
bojówki skierują swoje siły do stolicy kraju - 
Bangui45.  

Izabela Cywa - absolwentka politologii Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego i magister zarządzania 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje 
w Republice Środkowoafrykańskiej, która sta-
nowi część jej zainteresowań. Zaangażowana 
społecznie, współprowadzi stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju lokalnego oraz czynnie działa w 
obszarze Ekonomii Społecznej. Wolontariusz w 
Szpitalu im. Jana Beyzyma w Bagandou, Re-
publika Środkowoafrykańska. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Nowa rebelia idzie na Bouar, Gość Opole, 27.10.2013, 
dostęp dnia 30.10.2013, 
http://opole.gosc.pl/doc/1755373.Nowa-rebelia-idzie-na-
Bouar 
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„Małymi krokami Somalia zmierza do 
pozbycia się statusu państwa upadłe-
go, a to stawia walkę z Al-Shabaab 
wśród priorytetów polityki we-
wnętrznej. Zwalczenie radykalnego 
skrzydła terrorystów pomoże wygrać 
wojnę, ale może nie wystarczyć do 
utrzymania pokoju.” 

Al-Shabaab i upadłe państwo Soma-
lia    

Marcin Koziński  

   

 trakcie trwania konfliktu w Somalii 
wiele ugrupowań próbowało przejąć 
władzę. Jednym z pierwszych była tzw. 

„frakcja Aidida”, której liderami byli kolejno oj-
ciec, Mohamed Farrah Aidid a potem jego syn – 
Hussein Mohamed Aidid. Następnie do głosu 
doszli przedstawiciele Unii Trybunałów Islam-
skich. W wyniku inwazji wojsk etiopskich w la-
tach 2006 – 2007 członkowie tej organizacji 
uciekli do krajów ościennych, a władzę nad 
terenami południowej i centralnej Somalii, mimo 
okupacji etiopskiej (głównie Mogadiszu), przejął 
radykalny odłam Unii – Al-Shabaab (arab. Mło-
dzież). Moment ten był katalizatorem transfor-
macji, jaką przeszła ta organizacja w Somalii, 
zyskując coraz większe poparcie lokalnej lud-
ności. W większości muzułmańska, obawiała 
się ona obecności wojsk chrześcijańskiej Etio-
pii, popieranych przez znienawidzonego w So-
malii wroga – USA. Po wycofaniu się oddziałów 
armii etiopskiej na przełomie lat 2008 – 2009, w 
ciągu kilku miesięcy kontrolę nad terytorium 
prawie całego kraju (z wyłączeniem Somalilan-
du i Puntlandu) przejęło Al-Shabaab. 

Organizacja zyskała na popularności, a swoje 
działania finansowała m. in. z coraz bardziej 
wówczas rozpowszechniającego się piractwa 
na wodach Oceanu Indyjskiego. Źródłami jej 
dochodu były także składki innych organizacji 
terrorystycznych, wymuszenia na l okalnych 
przedsiębiorcach, porwania oraz wsparcie fi-
nansowe somalijskiej diaspory. Nieoficjalnie, 
jako państwa wspierające Al-Shabaab wymie-
niało się Iran, Syrię, Erytreę, Arabię Saudyjską 
oraz Jemen. Organizacja ta, według raportów 
ONZ, w latach 2009 – 2012 doprowadziła do 
perfekcji działalność gangsterską w jednym z 
największych portów Somalii i jednocześnie 
swojej głównej bazie – Kismayo. Haracze po-
bierane za operacje logistyczne portu jak i lot-
nisk oraz zupełna kontrola nad tymi obiektami 
sprawiły, że Al-Shabaab posiadała faktyczny 
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monopol na handel. Największe zyski przynosił 
węgiel drzewny i cukier46.  

Jednak w ostatnich dwóch latach sytuacja za-
częła się zmieniać. Najważniejszym czynni-
kiem, mającym wpływ na osłabienie organizacji, 
wydaje się być spadek popularności i poparcia 
wśród miejscowej ludności47. Szariat był jedy-
nym prawem, do jakiego można się było odwo-
łać w ciągu ostatnich dwóch dekad w ogarniętej 
chaosem Somalii i dawał jakiekolwiek poczucie 
porządku w życiu publicznym, a wymuszenie 
jego wprowadzenia na parlamencie somalijskim 
działało na korzyść Al-Shabaab. Jednak Soma-
lijczycy zdążyli zorientować się, że organizacja 
często łamie nawet to prawo, niejednokrotnie 
kieruje swoje działania przeciw rodzimej ludno-
ści, a także poszukuje pieniędzy, najczęściej 
właśnie u przeciętnego obywatela. „Podatki” 
zbierane na targowiskach, opłaty portowe wy-
windowane do as tronomicznych sum, haracze 
pobierane pod najmniejszym pretekstem, a 
obywatele Somalii oglądali śmierć sąsiadów i 
członków swoich rodzin zbyt często. Śmierć nie 
tylko z rąk bojowników z Al-Shabaab, ale także 
spowodowaną klęską głodu, do której eskalacji 
dopuściła organizacja, zamykając granice kraju 
dla humanitarnej pomocy międzynarodowej48. 

Po odbiciu Mogadiszu, latem 2011 roku, Soma-
lijczycy uważnie obserwowali odbudowę i po-
wrót do normalnego funkcjonowania miasta 
strzeżonego przez kilkanaście tysięcy żołnierzy 
Unii Afrykańskiej. Obecnie, stolica, nękana 
jeszcze pojedynczymi atakami terrorystyczny-
mi, tętni życiem, zmagając się z korkami samo-
chodowymi w godzinach szczytu i licznymi re-
montami budynków, w tym hoteli. Pojawili się 
pierwsi turyści, a na lotnisku ląduje regularnie 
kilka komercyjnych linii lotniczych49. Jednocze-

                                                
46 J. Masters, Al-Shabab, artykuł zamieszczony na portalu 
internetowym Council on Foreign Relations, 23.09.2013, 
www.cfr.org/somalia/al-shabab/p18650. 
47 James Verini, The last stand of Somalia’s Jihad, Foreign 
Policy, 17.12.2012, 
www.foreignpolicy.com/articles/2012/12/17/the_last_stand
_of_somalias_jihad 
48Ibidem. 
49 Mapping Mogadishu’s revival, artykuł zamieszczony na  
portalu internetowym Integrated Regional Information 
Networks, 25.11.2013, 
www.irinnews.org/report/99197/mapping-mogadishu-s-
revival, zob. także Mogadishu on the up, artykuł za-
mieszczony na  portalu internetowym Integrated Regional 
Information Networks, 18.05.2013, 
www.irinnews.org/report/95480/somalia-mogadishu-on-

śnie etiopskie wojska, wkraczając ponownie do 
Somalii, oczyściły z bojówek Al-Shabaab za-
chodnie tereny kraju, wyzwalając duże miasta 
tego regionu Beledweyne i Baidoa. Kenia w tym 
samym czasie skutecznie utworzyła strefę bufo-
rową wzdłuż swojej granicy z Somalią głęboką 
na kilkadziesiąt kilometrów (region Jubaland), 
wyzwalając przy okazji Kismayo. Udało się 
efektywnie ograniczyć liczbę aktów pirackich na 
wodach otaczających Somalię, tak, by w maju 
2013 roku świętować rok od ostatniego takiego 
zdarzenia zakończonego powodzeniem na-
pastników. Chociaż zdania są podzielone i na-
dal toczy się debata na temat tego, jaki udział w 
ograniczeniu liczby aktów piractwa miała obec-
ność kilku okrętów, głównie Unii Europejskiej, 
na Oceanie Indyjskim, a jaki ofensywa lądowa 
Kenii i Etiopii na t erytoriach kontrolowanych 
przez Al-Shabaab 50 , to fakty pozostają nie-
zmienne - liczba ataków piratów spadła z 200 w 
2011 do 75 w 2012 roku51 i tylko 17 w pierw-
szych trzech kwartałach 2013 roku52.  

Udana ofensywa wojsk pod auspicjami ONZ na 
3 frontach i utrata głównej bazy oraz źródeł 
dochodu postawiła Al-Shabaab w trudnej sytu-
acji strategicznej. Skutkuje to m. in. mniejszym 
napływem nowych ochotników do tej organiza-
cji, co sprowokowało wprowadzenie przez nią 

                                                                            
the-up; L. Ali, Mogadishu is like Manhattan’: Somalis re-
turn home to accelerate progress, Guardian, 11.01.2013, 
www.theguardian.com/global-
development/2013/jan/11/mogadishu-manhattan-somalis-
return-progress oraz M. Koziński, Światełko w tunelu, 
artykuł zamieszczony na portalu internetowym PCSA, 
23.04.2013, www.pcsa.org.pl/products/somalia%3a-
%C5%9Bwiate%C5%82ko-w-tunelu/ 
50 C. Singh, Al-Shabab fights pirates, New York Times, 
22.10.2013, 
www.nytimes.com/2013/10/23/opinion/international/al-
shabab-fights-the-pirates.html?ref=alshabab 
51 „What happened to Somalia’s pirates”, Economist, 
19.05.2013, www.economist.com/blogs/economist-
explains/2013/05/economist-explains-11 
52 M. Nicholes, Somali piracy at seven-years low, new 
tactics by militants onshore – U.N., Reuters, 23.10.2013, 
uk.reuters.com/article/2013/10/23/uk-somalia-piracy-un-
idUKBRE99M10720131023, zob. także portal internetowy 
Międzynarodowej Izby Handlowej,  
www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-
map/piracy-map-2013 oraz As Somali piracy falls, ques-
tions over what to do with captured pirates, artykuł za-
mieszczony na  portalu internetowym Integrated Regional 
Information Networks, 20.11.2013, 
www.irinnews.org/report/99164/as-somali-piracy-falls-
questions-over-what-to-do-with-captured-pirates 
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przymusowych poborów w szeregi jednostek 
bojowych53.  

W tym samym czasie zaczęły narastać proble-
my wewnątrz samego ruchu. Struktura Al-
Shabaab, podobnie jak struktura ludności całej 
Somalii, ma charakter klanowy – silnie zdecen-
tralizowany. Postępująca fragmentaryzacja w 
organizacji nasiliła się w następstwie oficjalne-
go ogłoszenia przyłączenia się do Al-Kaidy w 
lutym 2012 r oku. Lider frakcji nacjonalistów, 
Hassan Dahir Aweys, wraz z większością po-
zostałych przywódców klanów od początku 
przeciwstawiał się temu, jako priorytet działań 
forsując przejęcie władzy w samej Somalii. Bę-
dący w mniejszości zwolennicy wyjścia z dzia-
łaniami terrorystycznymi poza granice kraju i 
rozpętania totalnej wojny religijnej, opowiadali 
się za ścisłą współpracą z Al-Kaidą. Na czele 
radykalnego odłamu organizacji stoi Ahmed 
Abdi Godane. Rozłam wydaje się być dość po-
ważny, gdyż zagrożony Godane rozkazał w 
czerwcu 2013 roku zlikwidowanie czołowych 
przedstawicieli frakcji nacjonalistów. W ciągu 
kilku dni aresztowano 16 os ób i zabito 4 przy-
wódców w tym Al-Afghaniego54. Aweys uniknął 
tego samego losu tylko dlatego, że zdążył na 
czas oddać się w ręce wojsk Unii Afrykań-
skiej55. Obaj wspomniani przeciwnicy Godane-
go znani są ze słów ostrej krytyki wobec posu-
nięć Al-Shabaab pod jego rządami, a Hassan 
Aweys – współzałożyciel Unii Trybunałów Is-
lamskich, miał Godanemu za złe przede 
wszystkim podejmowanie wrogich działań wo-
bec miejscowej, muzułmańskiej ludności Soma-
lii56.  

Wraz z rozłamem wewnątrz organizacji nastąpi-
ły podziały wśród lokalnej ludności i poszcze-
gólnych klanów oraz ich poparcia dla działań 
różnych frakcji. W 2011 roku liczbę bojowników 
                                                
53 B. Bruton, Divisive Alliance, New York Times, 
21.02.2012,  
www.nytimes.com/2012/02/22/opinion/divisive-
alliance.html?pagewanted=all&_r=0 
54 Somalia al-Shabab’s kill two of their own chiefs in fac-
tional feud, artykuł zamieszczony na  portalu internetowym 
www.somaale.com/somalias-al-shabab-kill-two-of-their-
own-chiefs-in-factional-feud/ 
55 Top Somali Islamist flown to Mogadishu ‘after split’, 
portal internetowy BBC, 29.06.2013, 
www.bbc.co.uk/news/world-africa-23115819 
56 M. Mohamed, Somali observers: internal division widen-
ing within al-Shabaab, 05.04.2012, sa-
bahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2012/
04/05/feature-01 

z oddziałów Al-Shabaab oceniano na o k. 14 
tys.57 Obecnie szacuje się, że jest ich między 5 
a 9 t ys.58 Większość bojowników Al-Shabaab, 
nie licząc kilkuset najemników rekrutowanych 
na całym świecie – także w USA59, wywodzi się 
z lokalnych klanów, które popierają walki o 
przejęcie władzy w Somalii, odcinając się jed-
nocześnie od powiązań z Al-Kaidą.  

Zakończenie działań stricte militarnych na tery-
torium Somalii przez bojówki Al-Shabaab, 
oznaczające w zasadzie zlikwidowanie linii fron-
tu, popchnęło organizację do prowadzenia walki 
na zasadach wojny asymetrycznej. W 2013 
roku domniemywano, że klanowe ugrupowania 
nacjonalistyczne prowadziły rozmowy z przed-
stawicielami oficjalnych władz somalijskich oraz 
UA i ONZ60, natomiast faktem stało się to, że 
ugrupowanie Godanego, jako formę walki wy-
brało akcje terrorystyczne. Zwiększyła się liczba 
i częstotliwość zamachów na restauracje, hote-
le czy kluby, a at ak terrorystów na c entrum 
handlowe w stolicy Kenii był zwieńczeniem tych 
działań. Wszystkie te operacje, według wielu 
analityków, są oznaką słabości organizacji 61 . 
Skala tych ataków i ic h liczba z jednej strony 
może wskazywać, że Al-Shabaab jest organi-
zacją wciąż prężną i groźną, jednak wielu spe-
cjalistów twierdzi, że transformacja stylu pro-
wadzenia walk, uderzanie w cele miękkie, po-
zbawione wojskowej ochrony oraz ataki na cy-
wilów i bezbronnych, jest oznaką ograniczenia 
możliwości militarnych organizacji i uwydatnia 
jej postępującą słabość62. Nie mogąc zaszko-
                                                
57 Dahir Alasow, Report on Al-Shabaab military force, 
06.05.2011, www.sunatimes.com/view.php?id=564 
58 Who are Somalia’s al-Shabab, 24.09.2013, 
www.bbc.co.uk/news/world-africa-15336689, zob. także 
J. Masters, Al-Shabab…, op. cit. oraz F. Dews, Al Sha-
baab: Background on the Somalia-based Terrorist Group 
that Attacked a Nairobi Mall, 23.09.2013,  
www.brookings.edu/blogs/brookings-
now/posts/2013/09/al-shabaab-somalia-terrorist-nairobi-
mall-attack# 
59 10 things to know about Somali militants al-Shabab, 
USA Today, 22.09.2013, 
www.usatoday.com/story/news/world/2013/09/22/10-
things-al-shabab/2849841/ oraz Jonathan Masters, “Al-
Shabab”, op. cit. 
60 J. Verini, The last stand of Somalia’s Jihad…, op. cit. 
61 J. Michaels, Weakened terror group trying to grab head-
lines, USA Today, 22.09.2013, 
www.usatoday.com/story/news/world/2013/09/22/al-
shabaab-somalia-nairobi-attack/2850347/ 
62 Rozmowa z byłym ambasadorem USA w Etiopii, 
profesorem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu 
George’a Waszyngtona – Davidem Shinnem 
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dzić militarnie wojskom rządowym czy jednost-
kom misji AMISOM w samej Somalii, tracąc 
grunt na każdym z frontów we własnym kraju, 
organizacja uderza tam gdzie jeszcze ma szan-
se powodzenia. Tymczasem terrorystyczne 
ataki bombowe na własnym terytorium jeszcze 
bardziej odsuwają ją od uzyskania poparcia 
wśród ludności cywilnej. Odległy wydaje się tym 
samym główny cel, jaki przyświecał Al-Shabaab 
od początku swojego istnienia, tj. przejęcie wła-
dzy i utworzenie kalifatu. 

Planowane rozbudowanie kontyngentu wojsk 
misji AMISOM zwiększy bezpieczeństwo i po-
zwoli przejąć kontrolę nad kolejnymi terenami 
południowej Somalii63. Zniechęcona miejscowa 
ludność chętnie powraca do miast względnego 
spokoju – Mogadiszu i Kismayo. Na całym 
świecie coraz częściej pojawiają się doniesienia 
prasowe, w których przeczytać można relacje 
Somalijczyków o tym, że mają dosyć chaosu i 
domagają się powrotu do normalności64. Istnie-
je tu pole do działań dla parlamentu i rządu 
Somalii, który do tej pory nie wychodził naprze-
ciw potrzebom swoich obywateli, a wręcz ich 
okradał. Ujawnione w poprzednich latach przez 
kontrolerów ONZ czy MFW kolejne skandale 
korupcyjne oraz oskarżenia o defraudacje na-
wet 96% sum uzyskanych z pomocy zagranicz-
nej 65 , podważyły zaufanie wobec rządowych 
przedstawicieli i zrodziły pytanie o sens mię-
dzynarodowej pomocy66. Sytuacja zmieniła się 
po sformowaniu obecnego rządu, który przez 
wielu jest postrzegany pozytywnie i wydaje się 
być najbardziej reprezentatywny ze wszystkich 
do tej pory powołanych, choć, pozostają obawy 
w kwestii korupcji67. 

                                                                            
opublikowana na portalu internetowym WBUR – radia 
Uniwersytetu w Bostonie, 23.09.2013, 
hereandnow.wbur.org/2013/09/23/al-shabab-somalia. 
63 Somalia peacekeeping force gets boost, 12.11.2013, 
www.aljazeera.com/news/africa/2013/11/somalia-
peacekeeping-force-gets-boost-
2013111219924627670.html 
64 J. Verini, The last stand of Somalia’s Jihad, op. cit. 
65 B. Bruton, J.P. Pham, The Splintering of Al Shabaab, 
Foreign Affairs, 02.02.2012, 
www.foreignaffairs.com/articles/137068/bronwyn-bruton-
and-j-peter-pham/the-splintering-of-al-shabaab 
66 Somalia government money ‘goes missing’ , portal 
internetowy BBC, 01.06.2012, www.bbc.co.uk/news/world-
africa-18293101 
67 K. Manson, Somalia central bank governor resigns after 
seven weeks, 03.11.2013, Financial Times, 
www.ft.com/intl/cms/s/0/5bf9ac6c-4319-11e3-8350-
00144feabdc0.html#axzz2qhS7c9Lx 

Małymi krokami Somalia zmierza do pozbycia 
się statusu państwa upadłego, a to stawia wal-
kę z Al-Shabaab wśród priorytetów polityki we-
wnętrznej. Zwalczenie radykalnego skrzydła 
terrorystów pomoże wygrać wojnę, ale może 
nie wystarczyć do utrzymania pokoju. Trzeba 
pamiętać, że kwestie klanowe leżą u podstaw 
konfliktu, a niedoszacowanie ich znaczenia było 
przyczyną wielu porażek negocjacyjnych w 
pierwszej połowie lat 90. Podzielone, niezado-
wolone klany potrafią szybko przekształcić się 
w niezależne podmioty polityczne. Odcinające 
się od Al-Kaidy ugrupowania, są zdecydowaną 
większością całego Al-Shabaab i mają poparcie 
wśród lokalnej ludności własnego klanu, dlate-
go, jeśli w razie ewentualnej porażki chętnie 
porzucą transparent z nazwą organizacji, to ich 
wpływy i znaczenie pozostaną niezachwiane. 
Nie uda się zapewne powstrzymać terrorystów 
przed rozpierzchnięciem się po terytorium całe-
go kraju, jak i krajów ościennych, ale sytuacja 
może wymagać od społeczności międzynaro-
dowej podjęcia oficjalnej i pełnej współpracy z 
tymi, których teraz tak chętnie zwalczają pod 
egidą walki z terroryzmem. Społeczność ta po-
winna jak najszybciej uświadomić sobie istnie-
nie obecnie dwóch organizacji o naz wie Al-
Shabaab, z których jedna jest nieodłączną czę-
ścią społeczeństwa Somalii. 

Współpraca taka utworzyłaby możliwość podję-
cia konkretnych negocjacji. W zamian za 
uwzględnienie klanów należących do Al-
Shabaab w procesie tworzenia struktury poli-
tycznej kraju, można uzyskać dostęp do ich 
terytorium dla pomocy humanitarnej oraz wy-
musić oficjalne zerwanie z poparciem między-
narodowego dżihadu, co doprowadziłoby do 
sytuacji, w której ugrupowania nacjonalistyczne, 
w ramach tworzenia struktur państwowości 
Somalii, przyłączyłyby się do walki przeciwko 
frakcji radykalnej, wspartej przez Al-Kaidę. 

 

Marcin Koziński - anglista, magister Stosun-
ków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Z Polskim Centrum Studiów Afryka-
nistycznych współpracuje jako analityk. Jego 
zainteresowania obejmują państwa regionu 
Wielkich Jezior Afrykańskich. W badaniach 
koncentruje się głównie na zagadnieniach eko-
logii i zdrowia. 
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Africa Unite Command Post Exercise 
w Rwandzie – problem przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt 

Urszula Róg 

 

lipcu 2013 w stolicy Rwandy – Kigali 
miało miejsce spotkanie przedstawicieli 

organów bezpieczeństwa poświęcone 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 
Zgromadzeni przedstawiciele 33 państw 
afrykańskich dzielili się doświadczeniami  
w zakresie środków i przepisów stosowanych 
przez różne kraje zmagające się z tym 
zjawiskiem. Prezydent Paul Kagame, oficjalnie 
rozpoczynając Africa Unite Command Post 
Exercise, powiedział, iż każdy sektor ma do 
odegrania swoją rolę w walce, mającej na celu 
wyeliminowanie przemocy ze względu na 
płeć68. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest 
zjawiskiem globalnym i stanowi poważny 
problem, zarówno w czasie konfliktu jak i 
pokoju.  

 
Rwandyjska inicjatywa 
W 2010 roku w Rwandzie odbyła się 
konferencja69, której tematem była rola organów 
bezpieczeństwa w zwalczaniu przemocy 
względem kobiet i dziewcząt. Doprowadziło to 
do podpisania 14-punktowej międzynarodowej 
deklaracji (Kigali International Conference 
Declaration – KICD) i ustanowienia 
Sekretariatu, który będzie koordynował prace 
nad realizacją postanowień Deklaracji. W 
dokumencie jest mowa między innymi o 
                                                
68 President Kagame launches the Africa Unite Command 
Post Exercise to end violence against women and girls’, 
The official website the Republic of Rwanda, July 11, 
2013, dostęp:15.08.2013, http://www.gov.rw/President-
Kagame-launches-the-Africa-Unite-Command-Post-
Exercise-to-end-violence-against-women-and-
girls?lang=en  
69 Konferencja miała miejsce w Kigali, w dniach 26-27 
października 2010 roku. Uczestnicy przybyli z 12 afrykań-
skich państw: Botswany, Burundi, Republiki Środko-
woafrykańskiej, Czadu, Demokratycznej Republiki Konga, 
Etiopii, Gabonu, Ghany, Nigerii, Rwandy, Ugandy i Zambii.  
 

W 

 

 

 

„W lipcu 2013 w stolicy Rwandy – 
Kigali miało miejsce spotkanie 
przedstawicieli organów 
bezpieczeństwa poświęcone 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt. Zgromadzeni 
przedstawiciele 33 państw 
afrykańskich dzielili się 
doświadczeniami  w zakresie środków 
i przepisów stosowanych przez różne 
kraje zmagające się z tym 
zjawiskiem.”  

„Przemoc wobec kobiet i dziewcząt 
jest zjawiskiem globalnym i stanowi 
poważny problem, zarówno w czasie 
konfliktu jak i pokoju”. 
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standaryzacji przepisów prawnych dotyczących 
całego kontynentu, czy też rekrutacji i 
promowaniu kobiet na wszystkich szczeblach 
systemu bezpieczeństwa. Deklaracja zwraca 
również uwagę na zapewnienie wsparcia 
ofiarom przemocy seksualnej i ukarania 
sprawców tego rodzaju przestępstw70.  

Lipcowe spotkanie w Kigali w 2013 roku 
poprzedziła majowa wizyta sekretarza 
generalnego ONZ Ban Ki-moona, podczas 
której Sekretariat został przemianowany na 
Africa’s Security Organs Centre for the 
Coordination of Action to end Violence against 
Women and Girls.  

W Rwandzie od 2009 roku działa The Isange71 
One Stop Centre (OSC), które zostało 
utworzone przez rząd rwandyjski w ramach 
partnerstwa z UNICEF, UNFPA i ONZ. Centrum 
udziela kompleksowej pomocy i wsparcia 
zarówno dla dziewcząt i chłopców, kobiet  
i mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy ze 
względu na płeć (z ang. gender-based violence 
– GBV)72. Pomaga również wykorzystywanym 
dzieciom. Jest to pierwszy taki ośrodek  
w Rwandzie, gdzie ofiary tego rodzaju 
przemocy mają bezpłatny dostęp do świadczeń 
medycznych, porad prawnych i pomocy 
psychologicznej. Podczas wspomnianego 
spotkania uczestnikom zostały przedstawione 
metody, jakimi posługuje się The Isange One 
Stop Center, jako mogące stanowić punkt 
odniesienia dla innych państw i być przykładem 
jak należy reagować na zagrożenie w czasie, 
jak i po zakończeniu konfliktu73. 

 

 

                                                
70 Okwach Abagi, A Report of the Proceedings. Kigali 
International Conference on the Role of Security Organs in 
Ending Violence against Women and Girls, October 2010, 
Annex 1, p.14-15. 
71 Słowo isange w języku Kinyarwanda oznacza ,,czuj się 
mile widzianym’’.  
72 Gender-based violence (GBV) – to przemoc skierowana 
przeciwko osobie, w oparciu o płeć. Jest ona zakorzenio-
na w nierówności płci. Stanowi naruszenie podstawowego 
prawa do życia, wolności, bezpieczeństwa, godności, 
równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i integralno-
ści fizycznej i psychicznej. 
73 African security organs to fight gender-based violence', 
The Rwanda Focus, July 8, 2013, dostęp: 15.07.2013, 
http://focus.rw/wp/2013/07/african-security-organs-to-fight-
gender-based-violence/  
 

Gender-based violence 

W wielu afrykańskich państwach zarówno 
podczas trwania konfliktu jak i w czasie pokoju, 
głównie dziewczęta i kobiety są ofiarami 
przemocy, która jest uwarunkowana przez płeć. 
Oczywiście nie jest to zagadnienie, z którym 
boryka się tylko kontynent afrykański, gdyż 
problem ma charakter globalny. Rodzaje 
przemocy uwarunkowanej płcią są różnorodne. 
Obejmują one między innymi: przemoc w 
rodzinie, molestowanie seksualne, gwałt, 
przemoc seksualną podczas konfliktów, 
szkodliwe zwyczaje i praktyki, takie jak 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych czy 
przymusowe małżeństwa, handel kobietami, 
zmuszanie do prostytucji, łamanie praw 
człowieka w konfliktach zbrojnych (w 
szczególności zabójstwo, gwałt, niewolnictwo 
seksualne, wymuszone ciąże), przymusową 
sterylizację, przymusową aborcję74.  

Badacze zajmujący się analizą współczesnych 
konfliktów mówią o reseksualizacji przemocy, 
która przejawia się od orgii dzikich gwałtów po 
regularną strategię przemocy seksualnej. Jak 
trafnie zauważa Herfried Münkler, niemiecki 
politolog, autor książki Wojny naszych czasów, 
bitwy zostały zastąpione przez masakry, gdzie 
przemoc skierowana jest wobec ludności 
cywilnej, w rezultacie czego stanowi ona 
zazwyczaj ok. 80% ofiar konfliktu zbrojnego. 
Jeden z rozdziałów wspomnianej książki odnosi 
się do przemocy seksualnej w obecnie 
toczonych wojnach75.  P rzemoc ta skierowana 
jest głównie przeciwko dziewczętom i kobietom, 
gdyż to właśnie one są ,,nośnikami’ kulturowo-
etnicznej tożsamości danej grupy. 
Gwarantowana przez kobietę zdolność do 
reprodukcji sprawia, że jej unicestwienie jest 
równoznaczne z fizycznym zniszczeniem całej 
grupy. Doskonałego przykładu, obrazującego 
ową sytuację dostarcza ludobójstwo w 
Rwandzie.  

Ludobójstwo, które wydarzyło się w 1994 roku 
miało doprowadzić do eliminacji Tutsi i wiązało 
się z masowymi gwałtami na kobietach Tutsi. Z 
uwagi na fakt, iż gwałt był narzędziem 
eksterminacji i służył fizycznej eliminacji kobiet 

                                                
74 http://eige.europa.eu/content/what-is-gender-based-
violence, dostęp: 15.07.2013. 
75 Por. H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków: Wy-
dawnictwo WAM, 2004.  

http://eige.europa.eu/content/what-is-gender-based-violence
http://eige.europa.eu/content/what-is-gender-based-violence


 

 

 

20 
Tutsi, można określić go mianem gwałtu 
ludobójczego 76 . Według szacunków 
specjalnego wysłannika ONZ – Rene Degni-
Segui, zawartych w raporcie z 1996 roku, ofiarą 
gwałtów padło przynajmniej 250 tys. kobiet, 
choć faktyczna liczba jest nieznana. Według 
Rwandyjskiego Ministerstwa ds. Rodziny i 
Ochrony Kobiet liczba gwałtów wyniosła 15 700 
przypadków. Dane przedstawione przez 
ministerstwo wydają się być zaniżone, gdyż 
dotyczą tylko gwałtów zarejestrowanych. 
Dodatkowo, należy uwzględnić fakt, że wiele 
kobiet z obawy przed ostracyzmem społecznym 
nie zgłosiło gwałtu, a tysiące zostało 
zgwałconych i pozbawionych życia.  

Kolejnym przykładem jest obecna sytuacja w 
Demokratycznej Republice Konga (DRK). 
Raport ONZ, który ukazał się w maju 2013 roku 
oskarżył żołnierzy 391 Batalionu Komandosów 
DRK o udział w zbrodniach, w tym gwałtach 
kobiet oraz dziewcząt  
w listopadzie 2012 roku, we wschodniej części 
Demokratycznej Republiki Konga. Szokującym 
jest fakt, iż żołnierze 391 Batalionu byli 
uczestnikami szkolenia, prowadzonego w 2010 
roku przez US Africa Command i dotyczącego 
poszanowania praw człowieka, zapobiegania 
przemocy ze względu na płeć, a także relacji 
pomiędzy władzami cywilnymi  
a wojskowymi w demokratycznym 
społeczeństwie 77 . Nie jest to niestety 
odosobniony przypadek w tym kraju.  

Również w państwach gdzie nie toczą się 
konflikty skala przemocy wobec kobiet  
i dziewcząt jest wysoka. Według raportu 
opublikowanego przez Światową Organizację 
Zdrowa (WHO) jedna na trzy kobiety jest ofiarą 
przemocy. Co szczególnie szokujące, więcej 

                                                
76 Pojęcie ,,gwałt ludobójczy'' budzi wiele kontrowersji. 
Badacze zajmujący się tym określeniem, zauważają, iż 
motywacja gwałtu podczas konfliktu zbrojnego i ludobój-
stwa często bywa zasadniczo różna. Jako przykład podają 
gwałty mające miejsce podczas wojny w byłej Jugosławii, 
które umotywowane były zmianą struktury etnicznej lud-
ności i gwałty podczas ludobójstwa w Rwandzie, mające 
na celu całkowitą eksterminację grupy. Choć wśród nau-
kowców pojawiają się stanowisko, że gwałt jako akt ludo-
bójstwa nie powinien być traktowany w sposób wyjątkowy.  
77 U. Róg, Demokratyczna Republika Konga: Armia DRC 
łamie prawa człowieka', Polskie Centrum Studiów Afryka-
nistycznych, sierpień 16, 2013, dostęp: 17.08.2013, 
http://www.pcsa.org.pl/products/demokratyczna-republika-
konga%3a-armia-drc-%C5%82amie-prawa-
cz%C5%82owieka-/   

niż jedna trzecia kobiet doznaje przemocy 
fizycznej lub seksualnej ze strony swojego 
partnera lub osób płci męskiej z bliskiego 
otoczenia. Najwyższa skala przemocy 
występuje w Afryce, gdzie prawie połowa 
wszystkich kobiet cierpi z powodu przemocy 
fizycznej i seksualnej (45,6%)78. Często fakt ten 
jest tłumaczony strukturą afrykańskich 
społeczności, w których kobieta zajmuje niską 
pozycję, a wartość jej życia jest niższa niż 
zwierząt hodowlanych.  

Krótko- i długofalowe konsekwencje dla kobiet i 
dziewcząt, będących ofiarami przemocy są 
poważne. Poczynając od ostracyzmu 
społecznego po problemy natury zdrowotnej, 
takie jak: urazy, okaleczenia ciała, powikłania 
podczas ciąży, choroby przenoszone drogą 
płciową, w szczególności AIDS, choroby 
psychiczne.  

 

Podsumowanie 

Przytoczone powyżej przykłady są jedynie 
naświetleniem zjawiska i można je mnożyć. 
Spotkanie, jakie miało miejsce w Rwandzie 
zwraca uwagę na skalę i istotność problemu, 
jak również na konieczność podjęcia 
skutecznych działań w celu eliminacji 
zagrożenia i jego skutków. Także kobiety 
bardziej świadomie walczą o egzekwowanie 
swoich praw. Jedną z inicjatyw jest ruch 
społeczny GIRLRISING 79 , który ma zwrócić 
uwagę na problem, jakim jest przemoc 
warunkowana płcią i jakie niesie ze sobą 
konsekwencje. 

Jednak najbardziej istotnym jest stworzenie 
sprawnie działających mechanizmów 
legislacyjnych, edukacja i podnoszenie 
świadomości samych kobiet, które często w 
obawie przed stygmatyzacją społeczną lub 
kierowane wstydem świadomie dają 
przyzwolenie swoim oprawcom na zadawanie 
fizycznego i psychicznego cierpienia.  

 
                                                
78 S. Boseley, One in three women suffers violence, global 
study finds’, The Guardian, June 20, 2013, dostęp: 
27.07.2013, 
http://www.theguardian.com/society/2013/jun/20/one-in-
three-women-suffers-violence 
79 http://www.girlrising.com/what-is-girl-
rising/?id10x10=undefined, dostęp: 25.07.2013. 
 

http://www.theguardian.com/society/2013/jun/20/one-in-three-women-suffers-violence
http://www.theguardian.com/society/2013/jun/20/one-in-three-women-suffers-violence
http://www.girlrising.com/what-is-girl-rising/?id10x10=undefined
http://www.girlrising.com/what-is-girl-rising/?id10x10=undefined
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Urszula Róg - obecnie doktorantka na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Absolwentka studiów licencjackich 
Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku 
politologia. Magister kulturoznawstwa, o 
specjalności stosunki etniczne i migracje 
międzynarodowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze 
skupiają się wokół zagadnień związanych z 
etnicznością i jej wpływem na struktury 
państwowe i społeczne, konfliktów etnicznych, 
ludobójstwa, rekonstrukcji pokonfliktowej. 
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 Druga podróż Obamy do Afryki – 
początek nowego partnerstwa z 

państwami regionu 

Monika Różalska 

ruga oficjalna podróż Baracka Obamy 
do Afryki (27 czerwca – 2 lipca 2013 r.) 
od czasu objęcia przez niego urzędu 

była długo wyczekiwana zarówno przez elity 
afrykańskie, jak i mieszkańców państw afrykań-
skich. Wielkie nadzieje Afrykańczyków, które 
pojawiły się wraz z wyborem Obamy na prezy-
denta USA nie zostały spełnione ani podczas 
jego pierwszej wizyty w Afryce w 2009 r., w 
trakcie której z krajów subsaharyjskich zdołał 
odwiedzić jedynie Ghanę, ani w czasie kolej-
nych miesięcy jego prezydentury. Kolejna po-
dróż, mimo że objęła większą ilość państw, 
również nie do końca usatysfakcjonowała 
mieszkańców kontynentu, zwłaszcza jego czę-
ści subsaharyjskiej. Prezydent Obama po raz 
kolejny nie uwzględnił w planie podróży na 
przykład Kenii, ojczyzny swojego ojca.  

Jednakże wizyta prezydenta USA w Senegalu, 
Republice Południowej Afryki i Tanzanii mimo 
wszystko powinna wnieść nieco więcej optymi-
zmu w stosunki amerykańsko-afrykańskie – 
dała bowiem początek dwóm nowym progra-
mom rządu amerykańskiego, których celem ma 
być wspieranie rozwoju gospodarczego w Afry-
ce na z asadach partnerstwa. Programy Power 
Africa i Trade Africa, stanowią dowód na to, że 
administracja Obamy podjęła trud kolejnych 
inicjatyw na kontynencie mimo problemów go-
spodarczych w Stanach Zjednoczonych. Z kolei 
wystąpienia prezydenta Obamy pokazały jak 
dużą wagę amerykański prezydent przywiązuje 
do więzi łączących Stany Zjednoczone z Afryką 
oraz, w wymiarze prywatnym, do inspiracji wy-
darzeniami na kontynencie, które miały wypływ 
na jego karierę polityczną.  

  
Główne punkty i cele podróży Obamy i jego 
rodziny  
Pierwsza wizyta prezydenta Obamy w Afryce i 
jego przemowa w Akrze miały przede wszyst-
kim wymiar symboliczny – z jednej strony sta-
nowiły krytykę korupcji i represji, które nadal są 

D 

 

 

„Podróż Baracka Obamy do wybra-
nych państw afrykańskich jest swego 
rodzaju wiadomością dla Afrykańczy-
ków i elit politycznych kontynen-tu. 
Rząd Stanów Zjednoczonych posta-
nowił być konsekwentny w swej stra-
tegii, oficjalnie popie-rając te kraje 
afrykańskie, w których sposób rzą-
dzenia nie stanowi zagrożenia ani dla 
rozwoju demokracji ani dla gwarancji 
praw człowieka. Państwa, takie jak 
Kenia, Nigeria czy Etiopia, nie zostały 
uwzględnione w planie podróży ze 
względu na zbyt rażące nadużycia w 
sposobie rządzenia, których dopusz-
czają się ich przywódcy polityczni i 
wojskowi”.   
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powszechne w większości krajów afrykańskich, 
a z drugiej były pochwałą silnych instytucji oraz 
dobrego rządzenia. Ghana została wybrana 
jako miejsce wizyty ze względu na panujący w 
niej polityczny pluralizm oraz szybko rozwijają-
cą się gospodarkę80. Druga, kilkudniowa podróż 
prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego naj-
bliższej rodziny po Afryce także obfitowała w 
wątki symboliczne i stała się okazją do uznania 
dla procesów demokratyzacji w krajach afry-
kańskich. Niemniej jej najważniejszą częścią 
była promocja amerykańsko-afrykańskiego 
partnerstwa dla rozwoju, handlu i inwestycji.  

Podróż rodziny prezydenckiej objęła trzy pań-
stwa, z których dwa – Republikę Południowej 
Afryki i Tanzanię – kilka miesięcy wcześniej 
odwiedził również prezydent Chińskiej Republiki 
Ludowej, Xi Jinping 81. Fakt ten nie pozostaje 
bez znaczenia, jeśli tłumaczyć to jako próbę 
stworzenia przeciwwagi dla chińskich wpływów, 
przynajmniej w wymiarze dyplomatycznym. 
Jednakże bardziej istotne jest to, że Republika 
Południowej Afryki i Tanzania, jak również Se-
negal to państwa demokratyczne, a przede 
wszystkim ważni sojusznicy Stanów Zjedno-
czonych na kontynencie afrykańskim. Na uwa-
gę zasługuje również samo położenie tych kra-
jów – w południowej, wschodniej i zachodniej 
Afryce Subsaharyjskiej82. Widać zatem wyraź-
nie, że amerykański rząd zdecydował się po-
stawić na współpracę ze wszystkimi subregio-
nami, wskazując w nich na przykłady godne 
naśladowania w kwestii demokratyzacji i dążeń 
do podniesienia poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego.  

Wśród głównych celów podróży Obamy do 
Afryki wymienić należy: rozszerzenie współpra-
cy gospodarczej, podniesienie poziomu inwe-
stycji i wymiany handlowej, a także wsparcie 
dla instytucji demokratycznych i młodej genera-
cji przywódców afrykańskich. Gospodarczy 
wymiar wizyty prezydenta USA w krajach afry-
kańskich ma znaczenie zwłaszcza w perspek-
tywie długoterminowej – kontynent afrykański to 
ponad 1 mld potencjalnych konsumentów, a 
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więc w przyszłości może stanowić nowy, duży 
rynek zbytu dla towarów amerykańskich. W 
ciągu ostatniej dekady wymiana handlowa mię-
dzy USA a krajami afrykańskimi potroiła się (z 
38,6 mld. dol. w 2000 r. do 99,6 mld dol. w 
2012 r.), jednak Stany Zjednoczone są w tyle 
za Chinami w kwestii możliwości handlowych z 
Afryką (dla porównania wymiana handlowa 
między Chinami i Afryka wyniosła 10,6 mld dol. 
w 2000 r. i 198,5 mld dol. w 2012 r.)83.   

Afryka ma obecnie jedną z największych popu-
lacji młodych osób, jednak większość z nich nie 
posiada odpowiednich kwalifikacji. W 2010 r. 
administracja Obamy uruchomiła Young African 
Leaders Initiative (YALI), inicjatywę, która ma 
pomagać w tworzeniu sieci młodych liderów 
ważnych sektorów gospodarki, a także promo-
wać bliskie relacje z USA, instytucje demokra-
tyczne oraz rozwój84. Podróż prezydenta USA 
do Afryki posłużyła dalszej promocji YALI i 
umożliwiła mu spotkanie z młodymi liderami z 
krajów afrykańskich. 

Najważniejszymi punktami wizyty prezydenta 
Obamy w pierwszym z trzech państw, Senega-
lu, były m. in.: udział w spotkaniu i konferencji 
prasowej z prezydentem tego państwa, 
Mackym Sallem, uczestnictwo w spotkaniu z 
liderami środowiska sędziów regionalnych w 
Najwyższym Sądzie Senegalu w Dakarze, 
udział w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa 
żywnościowego, a także wycieczka do muzeum 
Domu Niewolników (Maison Des Esclaves) na 
wyspie Gorée 85 . Wizyta Obamy w muzeum 
upamiętniającym tragiczne losy niewolników 
wysyłanych do Nowego Świata miała wymiar 
symboliczny – była przesłaniem nie tylko dla 
Afrykanów, ale również dla samych Ameryka-
nów. W ten sposób prezydent USA oddał hołd 
wszystkim niewolnikom, a także przypomniał, 
że to właśnie dzięki ich cierpieniu i pracy po-
wstała Ameryka, jaką znamy dzisiaj86.  

                                                
83 S. Firsing, SPECIAL REPORT: Why Obama’s visit to 
Africa matters, June 25, 2013, dostęp: 10.01.2014,  
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84 Ibidem.  
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W RPA Prezydent USA również wziął udział w 
ważnych spotkaniach, m. in. z: prezydentem 
Jacobem Zumą, z przewodniczącą Komisji Unii 
Afrykańskiej Nkosazaną Dlamini-Zumą oraz 
Arcybiskupem Desmondem Tutu. Obama wy-
głosił także dwa publiczne przemówienia: dla 
Młodych Liderów Afrykańskich na kampusie 
Soweto Uniwersytetu w Johannesburgu oraz 
dla studentów Uniwersytetu Kapsztadzkiego. 
Ponadto, celem uczczenia pamięci chorego 
wówczas Nelsona Mandeli, Obama wraz z ro-
dziną odwiedził również muzeum na wyspie 
Robben87, znajdujące się w murach więzienia z 
okresu apartheidu, gdzie przetrzymywany był 
Mandela. 

Wizyta w RPA była istotną częścią podróży 
Obamy do Afryki ze względu na gospodarcze 
znaczenie tego kraju na kontynencie oraz w 
stosunkach amerykańsko-afrykańskich. RPA 
jest miejscem wielu inicjatyw rządu amerykań-
skiego, w tym, m. in. tych odnoszących się do 
promocji kontaktów biznesowych, np. US-South 
Africa Business Partnership Summit czy US-
South Africa Business Council. RPA jest rów-
nież państwem, w którym rząd amerykański 
promuje alternatywne sposoby pozyskiwania 
energii elektrycznej. W 2012 r. amerykański 
Export-Import Bank oraz południowoafrykańska 
Korporacja Rozwoju Przemysłowego (Industrial 
Development Corporation - IDC) podpisały 
umowę o wartości 2 mld dol., której celem ma 
być zagwarantowanie kredytów dla rozwoju 
sektora energii odnawialnej 88 . Dlatego też to 
właśnie podczas wizyty w RPA, Obama ogłosił 
początek nowego programu Stanów Zjedno-
czonych dla krajów afrykańskich – Power Afri-
ca, którego głównym celem jest rozwój sektora 
energetycznego w krajach afrykańskich89. 

W Tanzanii z kolei, prezydent Obama wziął 
udział m. in. w spotkaniu i konferencji prasowej 
z prezydentem Jakayim Kikwete, a także w fo-
rum z liderami biznesu. Nie bez znaczenia była 
również wizyta prezydenta USA w elektrowni w 
Ubungo, w dzielnicy Dar es Saalam90. W trakcie 
wizyty we wschodnioafrykańskim państwie, 
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Obama ogłosił drugi z nowych programów ame-
rykańskich dla Afryki – Trade Africa. Wybór 
miejsca nie jest przypadkowy – inicjatywa ta ma 
początkowo objąć tylko państwa Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej (East African Communi-
ty – EAC), której Tanzania jest członkiem 91 . 
Ponadto, Tanzania także stanowi przykład pań-
stwa, które robi znaczące postępy w kwestii 
demokratyzacji, czego dowodem jest m. in. 
opublikowana w czerwcu 2013 r. wstępna wer-
sja nowej konstytucji. Dotychczas państwo to 
skorzystało z wielu programów pomocy rozwo-
jowej, w tym ze wsparcia w walce z HIV/AIDS 
czy inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa żywno-
ściowego (np. udział w inicjatywie „Feed the 
Future”), oferowanych przez rząd Stanów Zjed-
noczonych92.   

Plan podróży Obamy po Afryce nie objął takich 
państw, jak wspomniana już Kenia, Nigeria czy 
Etiopia. Ich pominięcie wynikało prawdopodob-
nie z wielu przyczyn, z których najważniejszymi 
były kwestie bezpieczeństwa oraz wizerunku 
prezydenta USA i jego relacji z przywódcami 
państw afrykańskich. W Kenii prezydentem 
został wybrany Uhuru Kenyatta, wobec którego 
Międzynarodowy Trybunał Karny (International 
Criminal Court – ICC) wysunął oskarżenie o 
udział w zbrodni przeciwko ludzkości w czasie 
zamieszek na tle etnicznym po wyborach pre-
zydenckich w 2007 r . Doradcy Obamy chcieli 
uniknąć spotkania amerykańskiego prezydenta 
z człowiekiem, którego prawdopodobnie czeka 
proces w ICC93.  

Nigeria, ważny partner strategiczny Stanów 
Zjednoczonych w Afryce Subsaharyjskiej, rów-
nież nie znalazła się na liście państw, które 
Obama odwiedził. Głównym powodem były 
kontrowersje wokół działań podejmowanych 
przez nigeryjską armię przeciwko islamskiemu 
ugrupowaniu Boko Haram, które terroryzuje 
północne stany kraju. Wielu nigeryjskich polity-
ków oraz organizacje praw człowieka oskarżają 
żołnierzy o nadużycia w trakcie walk i zbrodnie, 
takie jak dokonywanie egzekucji bez wcześniej-

                                                
91 USAID, President in Africa…, op. cit. 
92 S. Firsing, SPECIAL REPORT: Why Obama’s visit …, 
op. cit. 
93 M. D. Shear, N. Kulish, L. Polgreen, Rare Visit Under-
scores Tangles in Obama’s Ties to Africa, June 26, 2013, 
dostęp: 12.01.2014,  
http://www.nytimes.com/2013/06/27/world/africa/rare-visit-
underscores-tangles-in-obamas-ties-to-africa.html?_r=0 



 

 

 

25 
szego procesu94. Decyzja o pominięciu Nigerii 
jest jednak problematyczna, ponieważ kraj ten 
ma niedługo stać się pierwszą pod względem 
wielkości gospodarką Afryki95. 

W planie podróży prezydenta Obamy pominięta 
została także Etiopia, która jest wiernym so-
jusznikiem Stanów Zjednoczonych w walce w 
islamskimi ugrupowaniami w regionie Rogu 
Afryki oraz jednym z głównych państw docelo-
wych amerykańskiej pomocy rozwojowej. Nie-
stety rząd Etiopii jest postrzegany jako jeden z 
bardziej represyjnych w Afryce Subsaharyj-
skiej96.  

Podróż Baracka Obamy do wybranych państw 
afrykańskich jest swego rodzaju wiadomością 
dla Afrykańczyków i elit politycznych kontynen-
tu. Rząd Stanów Zjednoczonych postanowił być 
konsekwentny w swej strategii, oficjalnie popie-
rając te kraje afrykańskie, w których sposób 
rządzenia nie stanowi zagrożenia ani dla roz-
woju demokracji ani dla gwarancji praw czło-
wieka. Państwa, takie jak Kenia, Nigeria czy 
Etiopia, nie zostały uwzględnione w planie po-
dróży ze względu na zbyt rażące nadużycia w 
sposobie rządzenia, których dopuszczają się 
ich przywódcy polityczni i wojskowi.   

 
Nowe programy USA na r zecz rozwoju w 
Afryce 
Jak już wspomniano, w trakcie podróży po 
Afryce, prezydent Obama ogłosił dwie ważne 
inicjatywy rządu amerykańskiego dla Afryki – 
Power Africa i Trade Africa. Ich celem będzie 
wspieranie krajów afrykańskich w działaniach, 
które mają przede wszystkim promować rozwój 
elektryczności i handlu.  

Bez dostępu do elektryczności żyje ponad dwie 
trzecie ludności Afryki Subsaharyjskiej, a na 
obszarach wiejskich nawet ponad 85% popula-
cji. Państwa regionu potrzebują inwestycji o 
wartości ponad 300 mld dol., aby elektryczność 
mogła być powszechnie dostępna do 2030 r. 
Inicjatywa Power Africa, na którą w ciągu kolej-
nych pięciu lat Stany Zjednoczone przeznaczą 
ponad 7 mld dol., ma pomóc państwom afry-
kańskich rozwinąć ich potencjał energetyczny, 

                                                
94 Ibidem. 
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wykorzystując zasoby ropy naftowej i gazu, a 
także energię wodną, wiatrową i słoneczną oraz 
wspierać prawidłowe zarządzanie tymi zaso-
bami. Dzięki programowi Power Africa mają 
powstać nowe elektrownie oraz sieci transmi-
syjne energii elektrycznej. Ponadto, ta nowa 
inicjatywa rządu Stanów Zjednoczonych ma 
promować inwestycje w sektor energetyczny w 
krajach afrykańskich97. 

Pierwsza grupa państw, w których będzie reali-
zowany program Power Africa obejmuje: Etio-
pię, Ghanę, Kenię, Liberię, Nigerię i Tanzanię. 
Kraje te zostały wybrane ze względu na podjęte 
przez nie do tej pory działania, m.in. reformy 
sektora energetycznego oraz regulacje służące 
stopniowemu zniesieniu barier dla inwestycji. Z 
programu dodatkowo skorzystają również 
Uganda i Mozambik, które otrzymają doradztwo 
w kwestii zarządzania zasobami ropy naftowej i 
gazu98.  

Pomoc finansową w ramach Power Africa mają 
zagwarantować takie instytucje rządowe, jak: 
Amerykańska Agencja ds. Rozwoju 
Międzynarodowego (U.S. Agency for Interna-
tional Development – USAID), Korporacja Pry-
watnych Inwestycji Zagranicznych (Overseas 
Private Investment Corporation – OPIC), 
amerykański Export-Import Bank (Ex-Im), Mil-
lennium Challenge Corporation (MCC), 
Amerykańska Agencja ds. Handlu i Rozwoju 
(U.S. Trade and Development Agency – UST-
DA) oraz amerykańska Fundacja Rozwoju 
Afrykańskiego (African Development Founda-
tion – USADF). Inicjatywa Power Africa będzie 
realizowana również przez inwestorów z sekto-
ra prywatnego, którzy dotychczas zobowiązali 
się do wsparcia finansowego o łącznej kwocie 9 
mld dol. (według USAID 14 mld dol.99) Wśród 
firm, które złożyły taką deklaracje znajdują się: 
General Electric, Heirs Holdings, Symbion 
Power, Aldwych International, Harith General 
Partners, Husk Power Systems oraz The Afri-
can Finance Corporation100. 
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Drugi program, ogłoszony przez prezydenta 
USA w trakcie jego podróży na kontynent afry-
kański, Trade Africa, to nowe partnerstwo po-
między Stanami Zjednoczonymi a Afryką Sub-
saharyjską, którego celem jest zwiększenie 
handlu wewnętrznego i zewnętrznego tego re-
gionu, a także rozszerzenie współpracy gospo-
darczej pomiędzy krajami afrykańskimi i Sta-
nami Zjednoczonymi oraz innymi rynkami glo-
balnymi. Trade Africa obejmie najpierw tylko 
państwa Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej 
(EAC), tj. Burundi, Kenię, Rwandę, Tanzanię i 
Ugandę. Państwa EAC już odniosły duży suk-
ces gospodarczy, wprowadzając przyjazne dla 
biznesu regulacje, sprzyjające rozwojowi lokal-
nych przedsiębiorstw oraz inwestycjom korpo-
racji międzynarodowych. Z tego względu stwa-
rzają one ogromne możliwości dla eksportu i 
inwestycji amerykańskich. Program Trade Afri-
ca ma przynieść państwom Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej, m. in.: podwojenie po-
ziomu wewnętrznej wymiany handlowej (obec-
nie wynosi ona ponad 80 mld dol.), zwiększenie 
eksportu z EAC do USA o 40%, a także reduk-
cję czasu potrzebnego do przetransportowania 
eksportowanych i importowanych towarów. 
Stany Zjednoczone mają również nadzieję, że 
dzięki Trade Africa uda się wzmocnić współpra-
cę gospodarczą z innymi regionalnymi wspólno-
tami gospodarczymi w Afryce Subsaharyj-
skiej101. 

 
Znaczenie podróży Obamy dla polityki Sta-
nów Zjednoczonych wobec Afryki  
Stosunki amerykańsko-afrykańskie uległy zna-
czącej zmianie w ciągu ostatnich 20 lat. Stany 
Zjednoczone przez długi czas skoncentrowane 
głównie na realizacji interesów związanych ze 
sferą bezpieczeństwa, walce z terroryzmem i 
dążeniem do zagwarantowania sobie dostępu 
do zasobów energetycznych, zaczęły przywią-
zywać coraz większą wagę do kwestii partner-
stwa z krajami afrykańskimi. Rząd Stanów 
Zjednoczonych nie zrezygnuje jednak z działań 
na rzecz wspierania pokoju i bezpieczeństwa. 
Poprzez United States Africa Command 
(AFRICOM), a także wspierając operacje i mi-
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sje Unii Afrykańskiej czy ONZ, administracja 
amerykańska przyczynia się m.in. do umacnia-
nia pokoju i stabilności w krajach afrykańskich, 
po części wspierając ich rozwój społeczno-
gospodarczy102.  

Wśród komentarzy odnośnie polityki Baracka 
Obamy wobec Afryki dominują takie, które 
wskazują na zbyt małe zaangażowanie jego 
administracji w sprawy afrykańskie. Pierwsza 
kadencja nie przyniosła bowiem ani znaczących 
zmian w strategii ani nowych inicjatyw rządu 
amerykańskiego w stosunku do państw afry-
kańskich. Nową Strategię USA wobec Afryki 
Subsaharyjskiej Obama ogłosił dopiero w 2012 
r. Pomimo deklaracji, strategia ta podtrzymuje 
raczej dotychczasowy kierunek polityki Stanów 
Zjednoczonych wobec krajów afrykańskich i 
dalszego zaangażowania w realizację progra-
mów rozwojowych zainicjowanych przez admi-
nistrację G.W. Busha, niż stanowią nową ja-
kość.  

Ubiegły rok był również okresem zwiększonej 
aktywności dyplomatycznej. Na przełomie lipca 
i sierpnia ówczesna Sekretarz Stanu USA, Hila-
ry Clinton, odwiedziła 9 państw afrykańskich103. 
Celem podróży była promocja amerykańskiej 
strategii wobec Afryki Subsaharyjskiej oraz ‘za-
woalowane’ zabiegi mające ostrzec kraje afry-
kańskie przed rosnącą obecnością Chin na 
kontynencie. Z kolei pod koniec listopada 2012 
r., amerykańska Sekretarz Handlu, Rebecca 
Blank, ogłosiła początek kampanii „Doing Busi-
ness in Africa”, której celem jest promocja 
wzrostu gospodarczego, handlu i inwestycji w 
Afryce.   

Wydarzenia te nie przyniosły przełomu w rela-
cjach USA z krajami afrykańskimi, jednak sta-
nowią przykład strategii drobnych kroków admi-
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bliki Zielonego Przylądka, Liberii, Nigerii, Demokratycznej 
Republiki Konga, Angoli, Republiki Południowej Afryki i 
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nistracji Obamy, być może nawet pewnego ro-
dzaju niepewności, w którym kierunku owa stra-
tegia powinna iść. Dotychczasowe działania 
wskazują na kontynuację istniejących już inicja-
tyw, ale warto podkreślić, że nieustannie pro-
wadzone są prace, aby je udoskonalać. Ste-
phen J. Morrison, analityk z amerykańskiego 
Centrum Studiów Strategicznych i Międzynaro-
dowych (CSIS), twierdzi, że strategia admini-
stracji Obamy wobec Afryki nie opiera się na 
wielkiej wizji ani wprowadzaniu dużych zmian, 
ale raczej na „doszlifowywaniu” dotychczaso-
wych inicjatyw i czynieniu ich bardziej skutecz-
nymi104.  

Podstawowym pytaniem, jakie nasuwa się w 
związku z drugą podróżą Obamy po Afryce, jest 
to, jakie zmiany przyniosła ona dla polityki Sta-
nów Zjednoczonych, a zarazem wizerunku tego 
państwa na kontynencie? Wydaje się, że może 
to być symboliczny przełom w podejściu rządu 
amerykańskiego – wyraźne wskazanie na po-
czątek partnerskiej współpracy z państwami 
afrykańskimi. Dwa nowe programy – Power 
Africa i Trade Africa, mają być realizowane przy 
dużym zaangażowaniu krajów, które z nich sko-
rzystają. Administracja Obamy podkreśla, że 
państwa afrykańskie otrzymają wsparcie od 
Stanów Zjednoczonych, ale muszą także same 
podjąć działania zmierzające do zmiany sytuacji 
i wprowadzenia koniecznych reform. 

Kolejne pytanie powinno brzmieć: czy obecne 
działania administracji amerykańskiej są wy-
starczające, aby Stany Zjednoczone utrzymały 
silną pozycję w relacjach z krajami afrykański-
mi? Od kilkunastu lat można obserwować ro-
snące zaangażowanie Chińskiej Republiki Lu-
dowej na kontynencie afrykańskim. Liczne in-
westycje w sektor surowcowy i infrastrukturę 
krajów afrykańskich, również tych, które są 
często krytykowane przez Stany Zjednoczone 
czy ogólnie Zachód, a także nieustające za-
pewnienia o chińskim poparciu dla rozwoju w 
Afryce, powodują, że Chiny są coraz częściej 
postrzegane jako nowy, ważny partner gospo-
darczy. Amerykańskie interesy być może nie są 
jeszcze poważnie zagrożone, ale nabierająca 
tempa współpraca Chin z krajami afrykańskimi 
może wkrótce stać się jednym z głównym pro-
blemów dla administracji amerykańskiej. Nasu-
wa się zatem jeszcze jedno pytanie – czy nowe 
                                                
104 M. D. Shear, N. Kulish, L. Polgreen, Rare Visit Under-
scores Tangles…, op. cit. 

programy oferowane przez Stany Zjednoczone 
będą w stanie chociaż częściowo zrównoważyć 
chińskie wpływy na kontynencie? Aby udzielić 
na nie odpowiedzi trzeba jednakże poczekać na 
pierwsze rezultaty obu inicjatyw.  

 

Monika Różalska – obecnie doktorantka na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Poli-
tycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magi-
ster stosunków międzynarodowych na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Absolwentka studiów pody-
plomowych z Global Development i międzyna-
rodowego prawa publicznego na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz Studium Podyplomowego 
ISP PAN w zakresie nauk o polityce. Uczest-
niczka wielu konferencji naukowych dotyczą-
cych stosunków międzynarodowych, szczegól-
nie zaś polityki USA, ChRL oraz państw afry-
kańskich. Swoje badania naukowe pragnie 
skoncentrować  przede wszystkim na analizie 
stosunków afrykańsko-amerykańskich i afry-
kańsko-chińskich oraz problemów rozwojowych 
w Afryce Subsaharyjskiej.  
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„Od 2009 roku nigeryjski konflikt 
przyniósł około cztery tysiące ofiar. 
Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego 
zginęło blisko tysiąc osób. Naj-
większą grupę ofiar stanowią cywile, 
zarówno chrześcijanie jak i muzułma-
nie. Obecnie strony konfliktu znalazły 
się w patowej sytuacji. Terroryści 
używając partyzanckich metod walki 
w większości przypadków skutecznie 
unikają starć”. 

 

Na wojennej ścieżce z Boko Haram 

Michał Tul  

 

omimo dużego potencjału społeczno-
gospodarczego i statusu regionalnej 
potęgi, ostatnie wydarzenia pokazują, że 

Nigeria pozostaje państwem wysoce niestabil-
nym. W corocznie przygotowywanym przez 
Foreign Policy i Found for Peace rankingu pań-
stw upadłych Nigeria od 7 lat plasuje się w 
pierwszej 20-stce105. Heterogeniczna struktura 
etniczna i podział na muzułmańską północ i 
chrześcijańskie południe prowadziły przez lata 
do wielu napięć. Podziały w Nigerii w połącze-
niu z innymi czynnikami lokalnymi stoją również 
za powstaniem organizacji Boko Haram.  

Organizacja zintensyfikowała swoją aktywność 
po wyborach z 2011 r oku, w wyniku których 
prezydentem został Goodluck Jonathan. Do-
chodziło wówczas do coraz większej liczby za-
machów z udziałem bojowników Boko Haram. 
Jednak dopiero w 2013 r . skala przemocy ze 
strony Boko Haram sięgnęła poziomu, który 
zmusił władze federalne do podjęcia szeroko 
zakrojonych działań militarnych. Po starciach, 
do jakich doszło w kwietniu i maju prezydent 
ogłosił stan wyjątkowy na terenie stanów: Bor-
no, Yobe i Adamawa. Jednocześnie rozpoczęto 
operację sił zbrojnych na t ym obszarze w celu 
przywrócenia porządku. Od sierpnia częstotli-
wość starć, a także liczba ofiar zdecydowanie 
wzrosła, czyniąc z Boko Haram wroga publicz-
nego numer 1 państwa nigeryjskiego. 

 

Boko Haram – sekta, powstańcy, czy terro-
ryści? 
Boko Haram utworzono w 2002 roku w Maidu-
guri, stolicy stanu Borno. Twórcą organizacji 
oraz jej pierwszym przywódcą był Mohammad 
Yusuf. Nazwa Boko Haram, którą można tłu-
maczyć jako „zachodnia edukacja jest grzesz-
na”, jest obecnie potocznym określeniem ugru-
powania. Sami członkowie określają się jako 
                                                
105 Failed States Index, http://library.fundforpeace.org/fsi, 
29.10.2013. 
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Jama'atul Alhul Sunnah Lidda'wati wal jihad, co 
oznacza „Sunnickie zrzeszenie na rzecz na-
wrócenia i dżihadu”106. Oficjalnym celem orga-
nizacji jest ustanowienie szariatu na t erenie 
całej Nigerii. Obecnie takie prawo obowiązuje 
na terenie 12 z 36 nigeryjskich stanów, jednak 
jego kształt nie satysfakcjonuje członków ugru-
powania. 

Trudno jednoznacznie określić, czym tak na-
prawdę jest Boko Haram. Wyraźnie widoczne 
są dwa etapy działalności ugrupowania. W 
pierwszym pod p rzywództwem Mohammada 
Yusufa organizacja stopniowo rosła w siłę na 
terenach północno-wschodniej Nigerii, gdzie w 
niewielkich obozach propagowano idee założy-
ciela. Liczba zwolenników Yusufa szybko rosła. 
W tym okresie potencjalne zagrożenie nie było 
szczególnie widoczne. W kolejnych latach do-
chodziło do niewielkiej liczby incydentów z 
udziałem członków Boko Haram, którzy atako-
wali funkcjonariuszy państwowych.  

Przełomową datą dla istnienia ugrupowania był 
rok 2009. W lipcu doszło do zamieszek, w wy-
niku których śmierć poniosło kilkuset członków 
Boko Haram, w tym założyciel i przywódca Mo-
hammad Yusuf107. Wydawało się, że organiza-
cja ulegnie rozpadowi, jednakże owe wydarze-
nia dały początek nowej odsłonie działalności 
Boko Haram. W rok po starciach, określający 
się jako następca Yusufa, Abubakar Shekau, 
zapowiedział zemstę 108 . W tym samym roku 
doszło do akcji, w której odbito kilkuset więź-
niów przetrzymywanych od czasu zamieszek. 

Istotnym czynnikiem, który spowodował wzrost 
aktywności Boko Haram była kandydatura i 
wybór Goodlucka Jonathana na pr ezydenta 
Nigerii w 2011 roku. W myśl niepisanej zasady 
po demokratyzacji kraju prezydentem na zmia-
nę mieli zostawać przedstawiciele ludności 
chrześcijańskiej oraz muzułmańskiej. W wyniku 
śmierci pochodzącego z muzułmańskiej półno-
cy prezydenta Umaru Yar'Adui w maju 2010 

                                                
106 T. Johnson, Boko Haram, 
http://www.cfr.org/world/boko-haram/p25739, dostęp: 
29.10.2013. 
107 Nigeria sect head dies in custody, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8177451.stm, dostęp: 
29.10.2013. 
108 N. Tatersall, W. Maclean, Nigerian sect leader praises 
al Qaeda, warns U.S., 
http://www.reuters.com/article/2010/07/13/nigeria-sect-
idAFLDE66C24X20100713, dostęp: 29.10.2013. 

roku, Goodluck Jonathan, będący dotychcza-
sowym wiceprezydentem, objął urząd głowy 
państwa. Muzułmanie, powołując się na wspo-
mnianą umowę twierdzili, że na kolejną 4-letnią 
kadencję powinien zostać wybrany muzułma-
nin. Do tego jednak nie doszło, co doprowadziło 
do zamieszek na północy kraju oraz znacznego 
zaktywizowania Boko Haram109. Od tego czasu 
z miesiąca na miesiąc liczba zamachów zdecy-
dowanie wzrastała. 

Najczęściej spotykane w mediach określenia 
Boko Haram to „sekta”, „powstańcy”, bądź „ter-
roryści”. Jednoznaczna kategoryzacja bojowni-
ków jest jednak trudna. W pierwszych latach 
istnienia można ich określić jako ruch reprezen-
tujący islamski fundamentalizm. W tym okresie 
działania miały w zdecydowanej większości 
charakter niemilitarny. Ponieważ część muzuł-
mańskich hierarchów ostrzegała władze przed 
ich ignorowaniem, można uznać Boko Haram 
za sektę.  

Charakter organizacji uległ jednak przeobraże-
niu. Dzisiejsze Boko Haram dąży do osiągnię-
cia swoich celów poprzez walkę i zamachy o 
charakterze terrorystycznym. Prawdopodobnie 
obecnie Boko Haram jest raczej luźną konfede-
racją niż silnie scentralizowanym organizmem. 
Niewiele wiadomo o strukturze organizacji oraz 
jej liczebności. W pierwszych latach działalno-
ści celami nielicznych ataków były przede 
wszystkim ośrodki władz państwowych oraz 
chrześcijanie mieszkający na północnym ob-
szarze kraju. Obecnie ataku ze strony bojowni-
ków obawiają się niemal wszyscy. Niektórzy 
oceniają, że do tej pory mogło zginąć nawet 
więcej muzułmanów niż chrześcijan. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że cele są dobiera-
ne wedle zasady „kto nie jest z nami, jest prze-
ciwko nam”. Brak poparcia ze strony ludności 
cywilnej stawia ich na równi z innymi organiza-
cjami terrorystycznymi o charakterze religijnym, 
takimi jak Al-Shabaab, niźli powstańców o wol-
ność nigeryjskiej ludności muzułmańskiej. 

 
Otwarty konflikt – krwawy 2013 rok 
Wydarzenia, jakie nastąpiły do tej pory w całym 
2013 roku, w szczególności w jego drugiej po-

                                                
109 Nigeria attacks claimed by Islamist sect Boko Haram, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13618775, dostęp 
29.10.2013. 
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łowie są zdecydowanie najbardziej krwawe w 
całej dotychczasowej historii poczynań Boko 
Haram. Duży wpływ na aktywizację bojowników 
miał upadek powstania w Mali, w którym naj-
prawdopodobniej uczestniczyli także członko-
wie nigeryjskiego ugrupowania. Co więcej, z 
terenów Mali mogło do Nigerii trafić wiele broni, 
którą odziedziczono po byłych libijskich najem-
nikach. Świadczyć o tym mogą relacje ze starć, 
do których dochodziło w tym roku, a w których 
bojownicy wielokrotnie używali zdecydowanie 
cięższego uzbrojenia niż w latach poprzednich. 

W pierwszych dniach kwietnia pojawiła się ini-
cjatywa amnestii dla Boko Haram, która uzy-
skała aprobatę prezydenta110. Jednak nie za-
trzymało to rozwoju konfliktu. Pierwsze poważ-
ne incydenty miały miejsce w drugiej połowie 
kwietnia. W starciu między bojownikami Boko 
Haram a nigeryjskimi siłami zbrojnymi w miej-
scowości Baga śmierć poniosło blisko 200 
osób 111. Ten incydent wraz z kilkoma innymi 
atakami doprowadził do podjęcia przez prezy-
denta decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątko-
wego w trzech północno-wschodnich stanach 
Nigerii – Adamawa, Borno i Yobe, co nastąpiło 
14 maja 112 . Tym samym Goodluck Jonathan 
wydał terrorystom wojnę, traktując ich dotych-
czasowe działania jako wkroczenie na wojenną 
ścieżkę przeciwko państwu nigeryjskiemu. 
Rząd Nigerii oddelegował do walki z terrory-
stami znaczną liczbę sił zbrojnych wchodzą-
cych w skład Joint Task Force. W rozpoczętej 
ofensywie wojsko szybko zajmowało kolejne 
obszary poszczególnych stanów. Bojownicy 
zdawali sobie sprawę z tego, iż nie są w stanie 
wygrać otwartej wojny z armią113, dlatego siły 
Boko Haram w większości się rozproszyły. 

Od tego czasu członkowie Boko Haram działali 
przede wszystkim w stanie Borno na pograni-
                                                
110 K. Ogundele, US, Buhari back amnesty for Boko Ha-
ram members, http://www.punchng.com/news/us-buhari-
back-amnesty-for-boko-haram-members/, 30.10.2013. 
111 M. Tul, Wiele ofiar starć między wojskiem a Boko 
Haram, http://www.pcsa.org.pl/products/nigeria%3a-wiele-
ofiar-starć-między-wojskiem%2c-a-boko-haram/, 
31.10.2013. 
112 M. Różalska, Nigeria: Goodluck Jonathan ogłasza stan 
wyjątkowy po kolejnych atakach ekstremistów islamskich, 
http://www.pcsa.org.pl/products/nigeria%3a-goodluck-
jonathan-ogłasza-stan-wyjątkowy-po-kolejnych-atakach-
ekstremistow-islamskich/, 30.10.2013. 
113 Nigeria eases curfew in northeast, 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/05/201352183
231842345.html, 30.10.2013. 

czu z Nigrem, Czadem i Kamerunem. Po okre-
sie względnego spokoju w sierpniu nastąpiło 
nasilenie starć. W kolejnych aktach terrory-
stycznych zginęło kilkadziesiąt osób. W sierpniu 
armia poinformowała o śmierci przywódcy Boko 
Haram, Abubakara Shekau. Jednak we wrze-
śniu pojawiło się nagranie, w którym Shekau 
miał wystąpić114. Wprawdzie uznano, iż nie jest 
ono prawdziwe, ale wątpliwości nie zostały cał-
kowicie rozwiane. Dalsze tygodnie przynosiły 
wzrastającą ilość doniesień o kolejnych uda-
nych rajdach armii na obozy Boko Haram prze-
platanych informacjami o atakach na c ele cy-
wilne przeprowadzanych przez organizację. Od 
połowy sierpnia w ciągu miesiąca zginęło około 
200 osób. Cztery miesiące po ogłoszeniu stanu 
wyjątkowego prezydent Goodluck Jonathan 
oznajmił, iż państwo nigeryjskie wygrywa wojnę 
z terroryzmem115. Deklaracja okazała się moc-
no nietrafiona, gdyż już kolejne 7 dni przyniosło 
śmierć około 350 osób, z czego połowa zginęła 
w wyniku brutalnej napaści bojowników Boko 
Haram116. Był to najbardziej krwawy tydzień od 
czasu ogłoszenia stanu wyjątkowego. Atak 
członków ugrupowania na akademik w ostat-
nich dniach września, w którym zginęło kilka-
dziesiąt osób stanowi zapowiedź dalszych 
walk117.  

Od 2009 roku nigeryjski konflikt przyniósł około 
cztery tysiące ofiar. Po wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego zginęło blisko tysiąc osób. Naj-
większą grupę ofiar stanowią cywile, zarówno 
chrześcijanie jak i muzułmanie. Obecnie strony 
konfliktu znalazły się w patowej sytuacji. Terro-
ryści używając partyzanckich metod walki w 
większości przypadków skutecznie unikają 
starć. Pomimo odnoszonych strat niejednokrot-
nie biorą skuteczny odwet na armii. Trudny te-

                                                
114  Marama, U. Kalu, D. Adesulu, I am alive, says Abuba-
kar Shekau in new video, 
http://www.vanguardngr.com/2013/09/i-am-alive-says-
abubakar-shekau-in-new-video/, 30.10.2013. 
115 M. Tul, Nigeria: Koniec wojny z terrorymem?, 
http://www.pcsa.org.pl/products/nigeria-koniec-wojny-z-
terroryzmem-/, 30.10.2013. 
116 M. Tul, Nigeria: Starcia z Boko Haram przybierają na 
sile, kolejne setki ofiar, 
http://www.pcsa.org.pl/products/nigeria%3a-starcia-z-
boko-haram-przybieraj%c4%85-na-sile%2c-kolejne-setki-
ofiar-/, 30.10.2013. 
117 Atak na akademik w Nigerii. Co najmniej 40 ofiar, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/atak-na-
akademik-w-nigerii-co-najmniej-40-ofiar,358539.html, 
dostęp 30.10.2013. 
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ren oraz bliskość terytoriów innych państw zde-
cydowanie sprzyja działaniu bojowników. Nawet 
najlepiej wyszkolona armia może w takich oko-
licznościach nie być w stanie zadać wrogowi 
ostatecznego ciosu, czego dobrym przykładem 
jest konflikt w Afganistanie. 

 

Wojna dobra ze złem? 
Konflikt pomiędzy państwem nigeryjskim a Bo-
ko Haram można uznać za jedną z odsłon to-
czonej w XXI wieku wojny z terroryzmem. 
Wszelkie dotychczasowe działania związane ze 
zwalczaniem terroryzmu są często oceniane 
jako walka dobra ze złem. Podobnie, w nigeryj-
skim konflikcie wiele osób przedstawia walczą-
ce ze sobą strony według takiego schematu, co 
jest oczywiście na rękę władzom Nigerii. Przy 
bardzo dużym stopniu generalizacji, rzeczywi-
ście można taką tezę obronić. Jednakże przy 
bardziej wnikliwiej analizie pojawiają się liczne 
wątpliwości. 

Bojowników Boko Haram łatwo oceniać, biorąc 
pod uwagę ich „dokonania”. Ilość zamachów, a 
także liczba ich ofiar jest zatrważająca. Co wię-
cej, bestialski sposób, w jaki niejednokrotnie 
dokonywano egzekucji na ludności wzbudza 
odrazę. Przykładem okrucieństwa może być 
wrześniowy zamach, w którym członkowie or-
ganizacji zatrzymywali podróżujących autostra-
dą i wywlekając ich z samochodów zabijali w 
bestialski sposób. Po wykryciu zdarzenia służby 
od świtu do zmierzchu zbierały ciała ponad set-
ki ofiar, porozrzucane po okolicznym buszu. W 
wyniku tych wydarzeń śmierć poniosło ponad 
150 osób 118 , co czyni je największym zama-
chem terrorystycznym na terenie Afryki w 2013 
roku, ze zdecydowanie większą liczbą ofiar niż 
zamach na centrum handlowe w Kenii. 

W walce z tak okrutnym przeciwnikiem każdego 
łatwo uczynić bohaterem, lecz w tym wypadku 
państwo nigeryjskie, a szczególnie reprezentu-
jące je siły zbrojne z całą pewnością nie walczą 
szlachetnie. Od samego początku konfliktu po-
jawiały się doniesienia o łamaniu praw człowie-
ka przez zwalczających Boko Haram żołnierzy. 
Wielokrotnie pojawiały się doniesienia o nadu-
życiach wobec ludności cywilnej. Jak wynika z 
licznych relacji wielokrotnie ginęli niewinni cywi-
le, tylko dlatego, że nigeryjska armia nie zważa-
                                                
118 M. Tul, Nigeria: Starcia z Boko Haram..., op. cit. 

ła na otoczenie. Na obszarze stanów, w których 
toczą się walki obowiązuje blokada informacyj-
na. Większość informacji, jakie trafiają do me-
diów przekazywanych jest przez rzeczników 
armii. Poprzez kontrolę informacji z frontu siły 
zbrojne mają możliwość ukazania swoich dzia-
łań w lepszym świetle. Pomimo tego pojawiają 
się przecieki, które dyskredytują władze Nigerii. 
Z niedawnego raportu Amnesty International 
wynika, iż w więzieniach, w których przetrzymu-
je się oskarżonych o przynależność, czy też 
współpracę z Boko Haram panują nieludzkie 
warunki. Ponadto dochodzi do licznych egzeku-
cji na osadzonych przez obecnych tam żołnie-
rzy. Ocenia się, iż w pierwszym półroczu w ni-
geryjskich więzieniach wojskowych mogło 
umrzeć około 950 osób119. To wszystko stawia 
siły zbrojne Nigerii, a tym samym odpowiedzial-
ne za ich poczynania władze państwa w bardzo 
niekorzystnym świetle. Okrucieństwo armii nie-
jednokrotnie jest porównywalne z działaniami 
bojowników Boko Haram. 

  

Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę ostatnie miesiące konfliktu 
trudno uwierzyć prezydentowi Goodluckowi 
Jonathanowi, iż wojna z Boko Haram dobiega 
końca. Zdobywając kolejne obozy bojowników, 
armia wydaje się to potwierdzać. Jednak jedno-
czesne zamachy, w których giną kolejne dzie-
siątki ludzi wzbudzają dalszy niepokój. Prawdo-
podobna śmierć głównego przywódcy także nie 
złamała ducha walki członków ugrupowania.  

Nasilenie starć może także świadczyć o ner-
wowych działaniach odwetowych osaczonych 
bojowników, którzy pozbawieni wsparcia, ostat-
kiem sił starają się zadać jak najwięcej strat 
nigeryjskiej armii i sterroryzować ludność cywil-
ną. Nowe ataki będą zapowiedzią dalszego 
trwania konfliktu. Jeśli nie zakończą się w naj-
bliższym czasie, to można przypuszczać, iż 
walki będę ciągnąć się przez kolejne długie 
miesiące. 

Największym przegranym pozostaje miejscowa 
ludność. Mieszkańcy północno-wschodniej Ni-
gerii żyją w ciągłym strachu przed możliwością 
                                                
119 Nigeria: Deaths of hundreds of Boko Haram suspects 
in custody requires investigation,  
https://www.amnesty.org/en/news/nigeria-deaths-
hundreds-boko-haram-suspects-custody-requires-
investigation-2013-10-15, dostęp: 31.10.2013. 
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napaści i utraty życia. Co więcej, wojsko nige-
ryjskie nie zapewnia im bezpieczeństwa, ani 
komfortu psychicznego, że dzięki ich obecności 
sytuacja ulegnie poprawie. 

Toczący się konflikt ma wiele oblicz. Choć mo-
że niebawem dobiec końca, jego efekty będą 
odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Liczne nie-
uzasadnione okrucieństwa z pewnością wyjdą 
na jaw. Ponadto władze czeka trudny test. Jeśli 
uda im się pokonać Boko Haram, co bynajmniej 
nie jest pewne, to zajdzie potrzeba przeprowa-
dzenia wielu zmian po t o, by w miejsce poko-
nanych terrorystów nie powstała równie groźna 
grupa, która znów będzie siać niepokój. Aby 
tego uniknąć potrzebne są działania pozwalają-
ce na wyrównanie szanse i poziomu życia 
mieszkańców północy i południa. Bez tego, 
nawet pokonawszy Boko Haram, Nigeria nigdy 
nie zazna spokoju. 

 

Michał Tul - absolwent studiów licencjackich na 
kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Obecnie kontynuuje nau-
kę na studiach II stopnia na kierunkach stosunki 
międzynarodowe (Uniwersytet Wrocławski) 
oraz bezpieczeństwo narodowe (Wyższa Szko-
ła Oficerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki 
we Wrocławiu). Zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół zagadnień bezpieczeń-
stwa na terenie Afryki Subsaharyjskiej (głównie 
bezpieczeństwo militarne i polityczne).  
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