Adam W. Jelonek

Badacze systemów politycznych cz sto odnosili stabilno ustroju demokratycznego do struktury i charakteru podzia ów wyst puj cych w spo ecze stwie. Wzgl dna jednorodno systemów spo ecznych, jak zak adali, stanowi a jeden z istotnych
czynników przyczyniaj cych si do budowy stabilnej demokracji. Heterogeniczne
systemy spo eczne natomiast, z trudem, je li w ogóle, stanowi mog y podatny grunt
dla procesów demokratyzacji1.
Zwolennicy pogl du, e demokracja rozwija si mo e niezale nie od g boko ci
podzia ów etnicznych, rasowych i religijnych, wskazuj na wyst powanie ca kiem
licznych tzw. spo ecze stw pluralnych, które pomimo to wypracowa y modele spe niaj ce zasadnicze warunki demokratycznego normatywu. Wyra nie wyodr bnione
wspólnoty j zykowe w Szwajcarii, wielo segmentów sk adaj cych si na struktury
spo eczne Belgii (w postaci tzw. familles spirituelles) czy Holandii (w postaci tzw. zuilen), dowodz istnienia bardzo silnie sfragmentaryzowanej kultury politycznej. Pomimo to zarówno Szwajcaria, Belgia, jak i Holandia, zaliczane s do grupy pa stw
o najbardziej stabilnych systemach demokratycznych na wiecie.
Hipotez , staraj c si wyja ni te odst pstwa, sformu owali m.in. Gabriel A. Almond i Sidney Verba w The Civic Culture. By mo e, przypuszczaj Almond i Verba,
pa stwom tym uda o si wypracowa swoj w asn wersj kultury politycznej i stworzy praktyk dostosowania sprzeczno ci przenikaj cych spo ecze stwo, prowadz Douglas W. Rae, Michael Taylor, The analysis of political cleavages, Yale University Press, New
Haven 1970, s. 516.
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c do instytucjonalnego kompromisu2. Verba uwa a, e w przypadkach tak zwanych
sfragmentowanych demokracji, spo ecze stwa dziel si na dwa zamkni te i izolowane obozy. Mo na przypuszcza , e kana y komunikacji pomi dzy tymi obozami
istniej jedynie na poziomie naj ci lejszego przywództwa obydwu grup. Uprawianie polityki w takim systemie przypomina prowadzenie negocjacji mi dzy rywalizuj cymi pa stwami, kiedy to za amanie si negocjacji i wojna s zawsze mo liwe.
Mówi c s owami Verby, niestabilno takich systemów ma charakter endemiczny3.
Jest nie tylko mo liwa, ale wysoce prawdopodobna, z drugiej strony jednak nie jest
nieunikniona. Przywódcy rywalizuj cych ze sob grup, je li s tylko wiadomi zagro e , mog podejmowa dzia ania zmierzaj ce do przeciwdzia ania destabilizacji.
Dahl zauwa a, e mo liwo przemocy i wojny domowej zawsze stanowi zagro enie
w krajach z wrogimi sobie subkulturami, a zagro enie to bez w tpienia stymuluje do
poszukiwa alternatywnych rozwi za 4.
W tym samym kierunku w swych poszukiwaniach poszed tak e Arend Lijphart
 wspó twórca terminu konsocjonalna demokracja, odnosz cego si do dzia ania
mechanizmów demokratycznych w spo ecze stwach pluralnych. Podobnie jak Dahl
twierdzi on, e od rodkowe tendencje typowe dla spo ecze stwa pluralnego s równowa one przez postaw i zachowania kooperacji przywódców ró nych segmentów
populacji5. Lijphart kontynuuj c tok rozumowania Almonda i Verby zauwa a, e zwyk o si traktowa zasad podejmowania decyzji przez wi kszo jako zupe nie naturalny warunek konieczny dla funkcjonowania systemów demokratycznych. Zasada
wi kszo ci, kontynuuje Lijphart, w ramach tak zwanego systemu demokracji majorytarnej (westminsterskiej) wy cza mniejszo ci z procesu podejmowania decyzji.
We wzgl dnie homogenicznych spo ecze stwach zasada ta nie budzi na ogó w tpliwo ci. W wi kszo ci systemów majorytarnych wy czenie mniejszo ciowej opozycji z procesu podejmowania decyzji ma charakter przej ciowy. Partie opozycyjne
mog w nadchodz cych wyborach zdoby wi kszo g osów lub utworzy koalicj
gwarantuj c im udzia w procesie podejmowania decyzji.
Jednak e w spo ecze stwach, w których g boko podzia ów przekroczy pewn
mas krytyczn , zachowanie klasycznego modelu majorytarnego ma g bokie konsekwencje dla samego ducha demokracji. Jak wskazuje Arend Lijphart, w spo ecze stwach g boko podzielonych wed ug kryteriów religijnych, j zykowych, etnicznych
czy rasowych w adza wi kszo ci jest nie tylko niedemokratyczna, ale równie niebezpieczna, poniewa mniejszo ci w trwa y sposób s wy czane z procesu politycz2
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3
Tam e, s. 135.
4
Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and opposition, Yale University Press, New Haven
1971, s. 110111.
5
Arend Lijphart, Denitions, evidence, and policy, Journal of Theoretical Politics, Volume 12, 4/2000;
Arend Lijphart, Democracies : patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries, Yale University Press, New Haven 1984. s. 22.

nego, a tym samym czuj si marginalizowane i dyskryminowane. Utrzymywanie
si modelu majorytarnego w takich spo ecze stwach, zdaniem Patricka Moynihana,
nieuchronnie prowadzi musi do kryzysu systemu, jego dezintegracji, upadku procedur demokratycznych, a prawdopodobnie te do eskalacji przemocy6. Zwolennicy rozwi zania konsocjonalnego twierdz , e wyst puj ca w ród elit politycznych
poszczególnych segmentów spo ecze stw pluralnych dyspozycja do nieustannego
poszukiwania kompromisu umo liwia nie tylko unikanie otwartych koniktów, ale
tak e zachowanie standardów demokratycznych. Reprezentacje polityczne poszczególnych segmentów spo ecze stwa musz nieustannie odwo ywa si do dwóch wymiarów  wewn trznego, koncentruj cego si na reprezentacji w asnego segmentowego elektoratu, i zewn trznego, oscyluj cego wokó poszukiwania porozumienia
z reprezentantami pozosta ych segmentów spo ecznych7.
Zwolennicy koncepcji konsocjonalizmu pos uguj si szerokim materia em empirycznym dla dowiedzenia potencjalnych mo liwo ci zachowania systemowego porozumienia i zinstytucjonalizowanej demokracji w spo ecze stwach pluralnych. Cz sto przywo uj wspomniane ju przeze mnie na wst pie przyk ady Belgii, Holandii
czy Szwajcarii, jako dowody na to, e demokracja w spo ecze stwach pluralnych ma
szanse. Niestety, praktyka pokazuje, e demokracja i stabilno spo ecze stw wieloetnicznych, wieloreligijnych czy wielorasowych rzadko chodz ze sob w parze.
Krytycy koncepcji konsocjonalnej demokracji dostarczaj niezliczonych przyk adów za amania si spo ecznego konsensusu lub/i upadku procedur demokratycznych,
w a nie w spo ecze stwach pluralnych8. Niejasne i ma o przekonywuj ce s argumenty teoretyków konsocjonalizmu co do fukcjonowania konsocjonalnej demokracji w Kanadzie, podzielonej na segmenty anglo- i frankofo ski9. Katastrof i wybuchem wojny domowej zako czy y si próby budowy konsocjonalnego porozumienia
oraz wprowadzenia systemu demokratycznego w wielowyznaniowym Libanie czy
na wieloetnicznym Cyprze10. Stopniow erozj rozwi za demokratycznych, a tak e
wprowadzeniem instytucji dyskryminuj cych mniejszo chi sk i indyjsk zako czy y si próby zbudowania opartego na konsensusie systemu politycznego w Malezji11. Nie nastrajaj te do optymizmu niedawne niepowodzenia wspólnoty mi dzyDaniel P. Moynihan, Pandemonium: Ethnicity in international politics, Oxford University Press,
New York 1993, s. 54.
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narodowej w budowie systemów demokratycznych w pluralnych spo ecze stwach
Iraku, Afganistanu, czy na Ba kanach12. Dla wielu krytyków teorii konsocjonalnej
modelowy wr cz przyk ad za amania si systemu demokratycznego i kryzysu spo ecze stwa pluralnego stanowi wieloetniczne Fid i.

Zrozumienie charakteru wspó czesnego systemu politycznego Fid i wymaga analizy dynamiki kszta tuj cych go relacji pomi dzy wspólnotami etnicznymi, zamieszkuj cymi archipelag. Nieodzowna dla osi gni cia tego celu jest krótka retrospekcja
historii osadnictwa na wyspach i polityki kolonialnej, która na trwa e uformowa a
segmentowy charakter spo ecze stwa i pluralny kszta t systemu politycznego.
Fid i jest krajem po o onym na archipelagu 322 wysp w po udniowej cz ci Oceanu Spokojnego. Zdecydowana wi kszo populacji yje na dwóch g ównych wyspach Viti Levu i Vanua Viti. Spo ecze stwo Fid i od lat stanowi z o on mozaik
zró nicowanych wewn trznie grup etnicznych i religijnych. Archipelag zamieszka y
jest obecnie w wi kszo ci (54,3%) przez rdzenn ludno d yjsk o mieszanym polinezyjsko-melanezyjskim pochodzeniu. Prócz niej na wyspach yje du a wspólnota
indyjska (38,1%), sk adaj ca si z potomków robotników sprowadzonych przez brytyjsk administracj kolonialn w XIX w. Na Fid i spotykamy równie inne mniejszo ci, w tym potomków osadników z Europy i Chin. Podzia y etniczne pokrywaj
si z grubsza z podzia ami religijnymi. Etniczni Fid yjczycy s w ogromnej wi kszo ci chrze cijanami (97,2%), podczas gdy mniejszo indyjska wyznaje indyjizm
(70,7%) i islam (17,9%).
Przed kolonizacj organizacja polityczna Fid i by a ca kowicie zdecentralizowana. Sk ada o si na szereg lokalnych wspólnot plemiennych. Mataqali (rody oparte na patriarchacie) czy y si w yavusa (klany), te z kolei tworzy y wspólne vanua
( pa stwa ), które czy y si w konfederacje matanitu13. W po owie XIX w. najsilniejsze z nich, po o one we wschodnich prowincjach kraju, rozpocz y trwaj c kilkadziesi t lat wojn o dominacj nad ca ym archipelagiem. Ze wschodnich prowincji
pochodzi równie wspólny j zyk d yjski bauan, który w tym samym czasie zacz
si upowszechnia . Prawdziwe zjednoczenie kraju i wprowadzenie jednolitej administracji przynios a jednak dopiero kolonizacja brytyjska14.
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Wielka Brytania przej a formaln kontrol nad wyspami w 1874 r., lecz pierwsi
europejscy osadnicy  pocz tkowo kupcy i misjonarze  zacz li si tam pojawia ju
pod koniec XVIII w. Wzrost kontaktów handlowych i intensywna kolonizacja kraju
przypada jednak dopiero na pierwsze dekady XIX w. Brytyjczycy dla wzmocnienia
swojej pozycji w regionie umiej tnie wykorzystywali tocz ce si wówczas walki pomi dzy konfederacjami i próby przeciwstawienia si dominacji przybyszy z s siednich wysp Tonga. Ju pod koniec lat 60. XIX w. w adze w Londynie zdecydowa y si
bezpo rednio zaanga owa w konikt tocz cy si mi dzy tongijskim wodzem Maafu
i samozwa czym Tui Viti (królem) Fid i  Ratu Seru Cakobau15. W rozbitym na dwa
pa stewka kraju przedstawiciele brytyjscy mogli swobodnie rozgrywa wewn trzne konikty. Ostatecznie rz dz cy wschodem Fid i Ratu Seru Cakobau w zamian za
udzielone mu wsparcie postanowi odda swe pa stwo pod opiek Londynu16. Akt
przekazania z 10 pa dziernika 1874 r., przyj ty ocjalnie przez gubernatora Nowej
Po udniowej Walii, mówi o bezwarunkowym zrzeczeniu si przez wszystkich przywódców plemiennych suwerenno ci nad wyspami na rzecz królowej Wiktorii i zdaniu si na jej opiek i sprawiedliwo 17.
Akt przekazania zawiera w paragrae 7. istotne z punktu widzenia rdzennej ludno ci zamieszkuj cej wyspy postanowienie, mówi ce i prawa i interesy króla Fid i (Tui Viti) oraz innych przywódców plemiennych b d w pe ni respektowane, je li
nie b dzie to pozostawa w sprzeczno ci z brytyjsk suwerenno ci nad wyspami18.
Na stra y przywilejów rdzennej ludno ci sta mia a specjalnie w tym celu powo ana
Wielka Rada Przywódców Plemiennych. W adze brytyjskie zobowi zywa y si te
nie ingerowa w lokalny, tradycyjny system w adzy plemiennej.
Izolacja spo eczno ci plemiennych na Fid i i bia ych osadników stawa a si podstaw prowadzonej przez w adze kolonialne polityki19. Za ocjalnie g oszonym has em ochrony lokalnej kultury przed zewn trznymi wp ywami kry o si formowanie
si dwóch niezale nie od siebie yj cych spo eczno ci  rdzennych mieszka ców Fid i i bia ych kolonistów. Obie wspólnoty budowa y w asne, niezale ne od siebie instytucje spo eczne, polityczne i kulturowe. Obie te , zdaniem w adz kolonialnych,
realizowa mia y zupe nie odmienne zadania.
Sir Arthur Hamilton Gordon, pierwszy kolonialny gubernator Fid i, i jego nast pca na urz dzie, Sir John Thurston, niebawem mieli jednak podj dzia ania, które
ca kowicie zmieni y etniczny charakter wyspy i zagrozi y interesom lokalnych przywódców. Realizuj c polityk wyznaczon przez brytyjskie Ministerstwo d.s. Kolonii,
gubernatorzy doszli do porozumienia z australijsk Colonial Sugar Rening CompaBrij V. Lal, Broken waves: A history of the Fiji Islands in the Twentieth Century. Hawaii University Press, Honolulu 1992, s. 9.
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ny (CSR) w sprawie budowy na wyspach pierwszych ranerii cukru. Zak adanie na
wyspach nowych plantacji trzciny cukrowej ci gn o z Europy kolejn fal kolonistów oraz doprowadzi o do znacznego wzrostu zapotrzebowania na tani si robocz , a tym samym do konieczno ci przynajmniej cz ciowej rewizji pogl dów administracji brytyjskiej na kwesti izolacji wspólnot. Wprowadzone u progu XX w.
ustawodawstwo zmniejsza o bezwzgl dn w adz przywódców plemiennych, pozwalaj c po raz pierwszy na swobodne zatrudnianie si na plantacjach onatym autochtonom. Ograniczano te wspólnotowy charakter gospodarki plemiennej, sankcjonuj cy na po y niewolnicze relacje pomi dzy d yjskim ch opstwem a tradycyjnymi
naczelnikami wsi. Rozwi zania te zredukowa mia y w zamy le w adz brytyjskich
rosn cy decyt r k do pracy.
Problem ten zacz to rozwi zywa równocze nie tak e i w inny sposób. W 1879 r.
pod naciskiem bia ych kolonistów gubernator Arthur Gordon postanowi zasili lokalny rynek pracy, umo liwiaj c masow imigracj robotników rolnych z Indii. W ramach systemu osadnictwa zwanego girmit, w ci gu 40 lat jego obowi zywania na
wyspy Fid i przyby o ponad 60 tysi cy pracowników z subkontynentu indyjskiego.
System okaza si niezwykle korzystny dla bia ych plantatorów i przyczyni si do
dynamicznego rozwoju gospodarki kolonii. Robotnicy rolni jeszcze w Indiach podpisywali pi cioletnie kontrakty (girmit) z w a cicielami plantacji. Kontrakty przewidywa y wiadczenie pracy za symboliczne wynagrodzenie przez 9 godzin dziennie
w dni robocze i 5 godzin w soboty. Na miejscu cz sto okazywa o si , e robotnicy
musieli jeszcze pokrywa koszty zakwaterowania czy opieki medycznej, co w praktyce redukowa o ich dochody do zera. Pracownicy z Indii, nie obj ci adn opiek ze
strony pa stwa, zdani byli ca kowicie na ask swoich panów. miertelno na plantacjach pod koniec XIX w. si ga a kilkunastu procent20. System okazywa si tylko
pod jednym wzgl dem korzystny dla przybyszy. Po zako czeniu pi cioletniego kontraktu robotnicy rolni (garmitya) mogli wydzier awi ziemi od Korony, b d od lokalnych wspólnot plemiennych i uprawia j na w asny rachunek. Mimo e w adze
kolonialne proponowa y indyjskim osadnikom po kolejnych pi ciu latach powrót
na koszt Korony do Indii, stosunkowo nieliczni decydowali si na skorzystanie z tej
mo liwo ci21. Indusi osiedlali si na wyspach na sta e. Pocz tkowo zajmowali si
upraw niewielkich poletek trzciny cukrowej. Z czasem otwierali drobne, rodzinne
przedsi biorstwa. W 1887 r. na 49 wydanych licencji na handel uliczny a 20 przypad o Indusom. W r. 1900 niemal ca y handel i us ugi znalaz y si w r kach przybyszy z Indii. Statystyki z 1911 r. podaj , e na 25.976 Indusów, zamieszkuj cych na
archipelagu Fid i, rolnictwem zajmowa o si zaledwie 10.35722.
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Likwidacja systemu kontraktowego girmit nie sta a si przeszkod dla dalszej dynamicznej imigracji na Fid i przybyszy z subkontynentu indyjskiego. W latach 20.
i 30. na wyspy przybywa o coraz wi cej wolnych Indusów, skuszonych pog oskami
o mo liwo ciach atwego zdobycia pracy i lepszych zarobków. O ile w 1921 r. na Fid i
zamieszkiwa o 60 tys. Indusów, to w 1936 r. ich liczba si gn a 85 tys.23. We wspólnocie indyjskiej dokonywa y si te powa ne przeobra enia spo eczne i kulturalne.
Przed r. 1920 wspólnota ta by a spo ecznie izolowana, uzale niona ekonomicznie,
kulturowo zdezorientowana, za politycznie zdezorganizowana i pozbawiona g osu.
Brak jej by o niezale nego przywództwa i reprezentacji we w adzach kolonii. Lata
20. przynosi zacz y stopniowe zmiany24.
W adze brytyjskie z mieszanymi uczuciami przygl da y si indyjskiemu osadnictwu na wyspach. Jako wyj tkowo zró nicowana  pochodz ca z wielu regionów kraju, reprezentuj ca ró n przynale no kastow i wyznaniow  wspólnota indyjska
nie stanowi a bezpo redniego zagro enia dla w adzy kolonialnej, mog a jednak tak
si sta w przysz o ci. Obawiano si zagro enia kultury rdzennej ludno ci przez rosn c grup przybyszy, co w dalszej perspektywie grozi o wzrostem napi mi dzyetnicznych. Tymczasem za wspieraniem indyjskiej imigracji przemawia y argumenty ekonomiczne. Brytyjczycy mieli wiadomo , e przemys cukrowniczy  g ówne
ród o dochodów bia ych mieszka ców wysp  nie ma szans przetrwania bez sta ego nap ywu robotników z Indii. Kolonizacja indyjska oparta na systemie girmit przebiega a zatem w sposób niczym niezak ócony do 1920 r. Spowodowana ni zmiana struktury etnicznej kraju wywar a powa ny wp yw na XX-wieczn histori kraju
i jego system polityczny.

Brytyjska polityka wobec poszczególnych grup etnicznych zamieszkuj cych Fid i od pocz tku kszta towa a wzajemne postrzeganie ludno ci rdzennej i przybyszy
z subkontynentu. Jak ju wspomnia em, pierwsi gubernatorzy g osili doktryn pe nej
izolacji poszczególnych wspólnot, uzasadniaj c j ró nymi funkcjami, jakie ka da
z nich mia a spe nia w wykreowanym w ten sposób systemie spo ecznym. Przesycone stereotypami pogl dy w adz kolonialnych na temat rzekomej natury Fid yjczyków i Indusów oraz reprezentowanych przez nich kultur wywiera y równie trwa y
wp yw na kszta towanie si to samo ci etnicznej obydwu grup.
W adze brytyjskie w lad za gubernatorem Gordonem uwa a y, e rdzenna ludno reprezentuje unikaln kultur , której nale y si ochrona. Najlepszym sposobem na jej przetrwanie mia a by cis a jej izolacja od niepotrzebnych kontaktów,
zarówno z bia ymi kolonistami, jak i nap ywaj cymi robotnikami z Indii. Autochto23
24
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ni mieli mieszka w zamkni tych wspólnotach. D ugo uwa ano, e dopuszczanie ich
do pracy na równi z Indusami mo e, eby u y s ów samego gubernatora Gordona,
przyczyni si do ich spo ecznego zatoni cia w masie imigrantów. Rzadziej formuowane opinie wr cz podawa y w w tpliwo zdolno autochtonów do przetrwania
poza w asnymi wspólnotami wiejskimi. W poufnych raportach administracji kolonialnej wielokrotnie czytamy o niskim poziomie intelektualnym rdzennych Fid yjczyków, ich lenistwie, ma ej wytrzyma o ci i ogólnie niewielkich szansach wykorzystania ich jako pracowników25. Odmiennie, cho równie stereotypowo, oceniano
przybyszy z subkontynentu. Jeden z brytyjskich urz dników kolonialnych, Morgan
Finucane, opisywa ich jako przebieg , wytrzyma i pracowit mas , pozbawion
jakiejkolwiek kultury26.
W oczach Brytyjczyków obydwie grupy zamieszkuj ce wyspy by y tak ró ne od
siebie, e nigdy nie powinny y ze sob razem. Zdaniem Stephanie Lawson, trwa e
przekonanie w adz brytyjskich o homogenicznym charakterze obydwu grup doprowadzi o ostatecznie do realizacji scenariusza samospe niaj cego si proroctwa we
wprowadzaniu polityki separacji obu grup etnicznych i wtórnym stworzeniu specycznej ideologii tych grup 27.
Koloni ci brytyjscy równie starali si utrzymywa stan wygodnej samoizolacji.
W my l obowi zuj cych rozporz dze ludno kolorowa nie mia a prawa osiedla
si w bezpo rednim s siedztwie siedzib ludno ci bia ej czy w centrach miast. Przez
d ugi czas cis y system segregacji rasowej utrzymywa si w szkolnictwie. W adze
kolonii w raportach wielokrotnie zreszt dawa y zna o tym, e nie ycz sobie nadmiernie wykszta conej si y roboczej, która stanowi by mog a zagro enie dla pokoju spo ecznego na wyspach 28.
Brytyjska administracja kolonialna ca kowicie kontrolowa a realny system w adzy
na wyspach. Zarówno autochtoni, jak i Indusi, pozbawieni byli praw wyborczych.
Czynne prawo wyborcze przys ugiwa o jedynie umiej cym czyta i pisa poddanym
króla brytyjskiego [ ] o europejskim pochodzeniu, którzy uko czyli 21 lat i posiadali
w asno ziemsk umo liwiaj c im p acenie podatków. Jednak pomimo e ludno
rdzenna uzyska a prawa wyborcze dopiero w 1963 r., ju znacznie wcze niej mog a
liczy na pewien ograniczony udzia we w adzy. Nie mo na tego powiedzie o mniejszo ci indyjskiej. Deklaracja Urz du Sekretarza d/s Kolonii z 1922 r. w sposób nie
budz cy adnych w tpliwo ci wyklucza a Indusów z jakichkolwiek form ycia politycznego na wyspach: (Brytyjczycy) b d przeciwstawia si , jak równie wspomaga opór rdzennych mieszka ców Fid i, przy u yciu wszelkich mo liwych rodków,
przeciwko jakimkolwiek próbom uzyskania przez nap ywow ludno indyjsk dost 25
26
27
28

Tam e, s. 13.
Tam e, 39.
S. Lawson, cyt. wyd., s. 42.
B. V. Lal, cyt. wyd., s. 35.

pu do urz dów publicznych i zobowi zuj si do nie przyznawania (tej wspólnocie)
jakiegokolwiek statusu politycznego29.
Deklaracja ta by a odpowiedzi na pierwsze próby organizowania si wspólnoty
indyjskiej, po czone z coraz bardziej otwartym domaganiem si przez ni wp ywu na
decyzje podejmowane przez rz d. Urz d Sekretarza d/s Kolonii ju w 1910 r. odnotowywa , e przyjmuje rosn c liczb petycji dotycz cych rozmaitych problemów spoecznych, polityki gruntami i kwestii reprezentacji politycznej wspólnoty indyjskiej30.
W 1929 r. utworzono wprawdzie przy gubernatorze specjalne stanowisko Sekretarza
d/s Indyjskich, który mia opiekowa si  imigrantami i reprezentowa ich interesy
na forum lokalnego rz du, jednak obecno rosn cej grupy przybyszów z subkontynentu indyjskiego na scenie politycznej by a wci niemal niezauwa alna31.
W polityce wewn trznej Brytyjczycy nadal uznawali, e konieczne jest zachowywanie jasno wyznaczonych granic poszczególnych segmentów spo ecze stwa
pluralnego, sami za przyj li rol rozjemcy i gwaranta spokoju spo ecznego na wyspach. W my l tej doktryny Indusi mieli zachowa ci le podporz dkowany status,
a ich przedstawiciele zosta na trwa e pozbawieni jakiegokolwiek udzia u we w adzy.
Doktryna ta stanowi a g ówny lar organizacji ycia politycznego w kolonii. Dziao si tak niezale nie od ponawianych z Londynu zapewnie , e Indusi jako poddani korony brytyjskiej powinni cieszy si takimi samymi prawami, jak inni obywatele Imperium32.
Ducha tych rozwi za nie zmieni y te przeprowadzane stopniowo zmiany w systemie administracji pa stwowej. W adza wykonawcza w kolonii, sprawowana przez
mianowanego przez Londyn gubernatora oraz Rad Ministrów a do lat 40., stanowia wy czn domen europejskich osadników i dzia a a tylko w ich interesie. Wprowadzenie za w 1929 r. do Rady Ustawodawczej równych, 5-osobowych reprezentacji wszystkich trzech wspólnot zamieszkuj cych wyspy, mia o znaczenie czysto
symboliczne.
Pierwsze partie polityczne na Fid i powstawa zacz y na gruncie coraz silniejszej rywalizacji pomi dzy poszczególnymi segmentami spo ecze stwa pluralnego.
Za o ony w 1954 r. przez Ratu Sir Lala Sukuna Zwi zek Fid i (Fijian Association)
stawia sobie za cel wspieranie brytyjskiego gubernatora w walce z daniami Indusów o uzyskanie wi kszego wp ywu na decyzje w pa stwie. Powsta a w odpowiedzi
Narodowa Partia Federacji (National Federation Party  NFP) stanowi a lu ne ugrupowanie indyjskich organizacji hodowców trzciny cukrowej, reprezentuj ce interesy przybyszy z subkontynentu.
10 pa dziernika 1970 r. Fid i uzyska o niepodleg o w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, przejmuj c od metropolii parlamentarny system rz dów. Sir Ratu
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George Cakobau, wnuk pierwszego króla Fid i Ratu Seru Cakobau, zosta pierwszym gubernatorem generalnym niepodleg ego pa stwa. System etnicznej separacji ustanowiony przez Brytyjczyków nadal kszta towa jednak wzajemne relacje pomi dzy zamieszkuj cymi go wspólnotami i nie pozosta bez wp ywu na kszta t jego
sceny politycznej.

W 1966 r. dosz o do próby powo ania pierwszej partii wieloetnicznej  Partii
Zwi zku (Alliance Party). Ugrupowanie formalnie stanowi o koalicj trzech partii etnicznych: reprezentuj cego bia ych kolonistów Zwi zku Wyborczego (General Electors Association), niewielkiego Zwi zku Indusów Fid i (Fiji Indian Alliance) oraz
Zwi zku Fid i (Fijian Association), inicjatora utworzenia nowej partii. Partia Zwi zku
wbrew nazwie nie sta a bynajmniej na stanowisku konieczno ci rzeczywistego zjednoczenia wszystkich mieszka ców wyspy. Jej powstanie by o odpowiedzi na coraz
wyra niejsze sukcesy indyjskiej etnicznej Narodowej Partii Federacji. Partia Zwi zku promowa a w swoim programie cis separacj wszystkich wspólnot etnicznych,
a kluczowe stanowiska zajmowali w niej przywódcy plemienni ze wschodnich prowincji. Na czele partii stan nacjonalistyczny dzia acz obrony praw ludno ci rdzennej Ratu Sir Kamisese Mara, któremu po uzyskaniu przez kraj niepodleg o ci przypad o stanowisko pierwszego premiera kraju. Cz dzia aczy partyjnych, takich jak
Sakiasi Butadroka, g osi o pogl dy skrajnie szowinistyczne, wzywaj c wprost do
ostatecznego rozwi zania kwestii indyjskiej i przymusowej repatriacji wszystkich
obcych do kraju ich pochodzenia. Wielu polityków d yjskich skrycie podziela o
opinie Butadroki, cho poprawno polityczna nie pozwala a im na otwart aprobat . Jego apele wyg aszane na wiecach spotyka y si jednak z masowym poparciem
szerokich rzesz rdzennych Fid yjczyków33.
W 1975 r. Butadroka zdecydowa si na utworzenie w asnego ugrupowania Nacjonalistycznej Partii Fid i, g osz cej otwarcie has o konieczno ci czystek etnicznych
na wyspie. Cho jego partii nie uda o si odnie spektakularnego sukcesu w wyborach z kwietnia 1977 r., jej dzia alno skutecznie os abi a reprezentacj Partii Zwi zku w parlamencie. Na dominuj c si ponownie wyrasta a Narodowa Partia Federacji, kierowana przez Sidiq Koya, przywódc indyjskich muzu manów. W rezultacie
kwietniowych wyborów dysponowa a ona wi kszo ci 26 miejsc w 50-osobowej
Izbie Reprezentantów. Mo liwo powo ania na stanowisko premiera przedstawiciela Indusów wywo a o masowe protesty. Gubernator generalny Fid i, staraj c si
za egna narastaj cy kryzys w pa stwie, zrezygnowa z mianowania premierem przywódcy wi kszo ci parlamentarnej, godz c si tym samym na rz d mniejszo ciowy,
33
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kierowany przez Ratu Mara, przywódc Partii Zwi zku. Kolejne wybory, przeprowadzone zaledwie w pi miesi cy pó niej, pozwoli y w wyniku zmasowanej kampanii propagandowej na ponowne zdobycie wi kszo ci parlamentarnej przez Parti Zwi zku. Obie elekcje w 1977 r. ukaza y jednak rzecz znamienn dla d yjskiej
sceny politycznej: rdzenna ludno i jej dzia acze nie byli sk onni do zaakceptowania sytuacji, w której w adza znalaz aby si w r kach ugrupowania reprezentuj cego
ludno indyjsk . Brak akceptacji przek ada si w takich przypadkach na kontestowanie rezultatów samego aktu wyborczego  je li tylko nie by on po my li rdzennych mieszka ców wyspy34.
Partii Zwi zku uda o si zachowa swój stan posiadania i wi kszo parlamentarn w kolejnych wyborach 1982 r. Odwrót Indusów od NFP, n kanej wa niami pomi dzy wyznawcami indyjizmu i muzu manami, oraz skuteczna mobilizacja rdzennej
ludno ci pod nacjonalistycznymi has ami przez Parti Zwi zku pozwoli y na zachowanie stanu równowagi politycznej, deniowanego w ten sposób, e partia rz dz ca
reprezentuje z natury rzeczy Fid yjczyków, a partia opozycyjna Indusów35. Sytuacja
ta mia a jednak wkrótce si zmieni .
W lipcu 1982 r. dosz o do powstania kolejnej, tym razem rzeczywi cie wieloetnicznej Partii Pracy Fid i (Fiji Labour Party  FLP), kierowanej przez pochodz cego z rdzennej ludno ci dr Timoci Uluivuda Bavadr . Cho ugrupowanie w znacznej
mierze stanowi o spadkobierc elektoratu NFP, jako pierwsze w historii sceny politycznej pa stwa znacznie mniej koncentrowa o si na podzia ach etnicznych. Program Partii Pracy k ad nacisk przede wszystkim na zwalczanie nierówno ci ekonomicznych, niekoniecznie pokrywaj cych si z podzia ami narodowo ciowymi36. FLP
przyznawa a si do programu demokratycznego socjalizmu, a jej g ównymi has ami w kampanii sta y si walka o sprawiedliwo spo eczn i zrównowa ony rozwój
gospodarczy oraz eliminacja wci obecnych nierówno ci pomi dzy wschodnimi
i zachodnimi prowincjami pa stwa37. Partia Pracy szybko zacz a zdobywa poparcie nie tylko rozczarowanych do dzia a NFP Indusów, ale te zubo a ych przedstawicieli rdzennej ludno ci d yjskiej.
W 1986 r. Partia Pracy przed zbli aj cymi si wyborami utworzy a koalicj z os abionym NFP (dzia aj c pod nazw Partii Koalicyjnej lub w skrócie Koalicji). Kampania wyborcza 1987 r. przebieg a w atmosferze niespotykanej dotychczas walki
i wzajemnych oskar e pomi dzy wieloetniczn Koalicj NFPFLP a Parti Zwi zku. Program tej ostatniej nadal sta na gruncie utrzymywania separacji grup etnicznych, a wypowiedzi jej przywódców pe ne by y ksenofobicznych ostrze e kierowanych pod adresem swego elektoratu. Przypominano, e ewentualna zmiana partii
rz dz cej musi doprowadzi do podwa enia praw rdzennej ludno ci, pogorszenia si
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jej warunków ycia i szybkiej utraty ziemi oraz miejsc pracy na rzecz ludno ci indyjskiej. Koalicja zarzuca a partii rz dz cej tolerowanie szerz cej si korupcji, w tym
samego premiera Mary. Wyst powa a te ostro przeciwko tradycyjnym przywilejom
przywódców plemiennych38.
W wyborach z kwietnia 1987 r. Koalicja odnios a sukces. Ugrupowanie zdoby o 28
miejsc w 52-osobowej Izbie Reprezentantów, pozostawiaj c 24 mandaty Partii Zwi zku. Znaczna cz
mieszka ców Fid i uwa a a, e powtórzy si scenariusz z 1977 r.
i w adza przypadnie ponownie ugrupowaniu mniejszo ciowemu. Ku zaskoczeniu
wszystkich 13 kwietnia Bavadra zosta zaprzysi ony na stanowisku premiera39.
Fakt ten wywo a powa ne zaniepokojenie cz ci mieszka ców Fid i. Wkrótce po
og oszeniu wyników wyborów przegrana Partia Zwi zku zacz a organizowa protesty, demonstracje i blokady dróg w stolicy pa stwa Suvie. 21 kwietnia grupa jej
radykalnych dzia aczy, zgromadzonych pod domem Bavadry, odczyta a deklaracj
o stanie zagro enia ywotnych praw rdzennej ludno ci, b d cych rezultatem indyjskich machinacji40. Dokument powo ywa do ycia now organizacj quasi-partyjn
 Ruch Spo eczny Taukei (od s owa taukei  oznaczaj cego d yjskich ch opów).
Ruch stawia sobie za cel koordynowanie dzia a zmierzaj cych do obalenia rz dów
Koalicji. 24 kwietnia pod has ami Fid i dla Fid yjczyków i Indusi do domu ulicami
stolicy kraju przesz a czterotysi czna manifestacja, której uczestnicy zacz li podpala budynki rz dowe i niszczy indyjskie sklepy. Kraj stan na kraw dzi wojny domowej. Stanowi o to dogodny pretekst do interwencji si zbrojnych. 14 maja 1987 r.
oddzia y ówczesnego podpu kownika Sitiveni Rabuki wkroczy y do budynku parlamentu i dokona y aresztowania deputowanych wybranych z list Koalicji. Rabuka zawiesi w adz gubernatora generalnego kraju i uniewa ni konstytucj w imi ochrony
spokoju spo ecznego i zagwarantowania zagro onych praw ludno ci d yjskiej.
Zamachowi stanu przeciwstawi y si liczne rodowiska polityczne. Fid yjski S d
Najwy szy uzna dzia ania wojskowych za niekonstytucyjne. Zaprotestowa reprezentuj cy na wyspie królow El biet II gubernator generalny Ratu Sir Penaia Ganilau. Zainicjowane przez niego rozmowy mi dzy przywódcami Koalicji i Partii
Zwi zku zako czy y si wzgl dnym sukcesem. Zawarte przez zwa nione strony 23
wrze nia kompromisowe porozumienie z Dabua mówi o o utworzeniu koalicyjnego
rz du zgody narodowej pod kierunkiem samego gubernatora Ganilau. Porozumienie
z Dabua po raz pierwszy w historii kraju dawa o nadziej na wprowadzenie na wyspie rozwi za rzeczywistej konsocjonalnej demokracji. Rodzi a si mo liwo porozumienia sk óconych do tej pory elit politycznych obydwu wspólnot etnicznych.
Nowy rz d nigdy jednak nie powsta
25 wrze nia podpu kownik Rabuka zdecydowa si na przeprowadzenie kolejnego zamachu stanu. Drugi zamach stanu mia o wiele bardziej gwa towny przebieg.
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W ca ym kraju wprowadzono godzin policyjn i zakaz podró owania. Wojsko przej o kontrol nad stacjami radiowymi i wkroczy o do redakcji opozycyjnych gazet. 7
pa dziernika 1987 r. kraj zosta proklamowany republik , a w dwa dni pó niej wykluczony z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Rabuka wyznaczy dotychczasowego gubernatora generalnego Ratu Ganilau na
stanowisko prezydenta i powo a przywódc Partii Zwi zku, Ratu Mara, na premiera. Nowy rz d by w istocie zak adnikiem wojskowego re imu. Pi ciu jego cz onków stanowili dzia acze kontrolowanego przez Rabuk Ruchu Spo ecznego Taukei,
którego publiczne wypowiedzi przyczynia y si do nieustannego podsycania wa ni
etnicznych i powodowa y coraz wyra niejszy opór ze strony wspólnoty indyjskiej41.
Wydarzenia z 1987 r. oznacza y za amanie niestabilnego stanu równowagi w pa stwie. Dowodzi y te niew tpliwie silnych animozji pomi dzy obydwoma segmentami spo ecze stwa. Pokazywa y równie , jak atwo za pomoc podsycania owych
animozji udaje si manipulowa opini publiczn , a tym samym jak w t e s podstawy systemu demokratycznego w kraju.
Drugi zamach, podobnie zreszt jak pierwszy, przeprowadzono w imi obrony
interesów rdzennej ludno ci d yjskiej. W jego rezultacie wszystkie ziemie nale ce dotychczas do Korony  w tym dzier awione przez Indusów  zosta y przekazane
w r ce autochtonów. W kraju przez ca y czas obowi zywa y przepisy stanu wojennego, cz sto wykorzystywane do dyskryminacji ludno ci indyjskiej. Protestuj cy byli
brutalnie przes uchiwani i wi zieni. Rewidowano i rabowano indyjskie domy. Rozporz dzenie o bezpiecze stwie (Internal Security Degree  ISD), które wesz o w ycie
w czerwcu 1988 r., pozwala o na prewencyjne zatrzymanie bez procesu na okres do
2 lat. Nowe przepisy pozwala y te na niszczenie i palenie w majestacie prawa wi ty indyjskich jako potencjalnych zarzewi antyrz dowych spisków42.
W warunkach obowi zuj cych wci przepisów stanu wojennego Fid i przyj o 25 lipca 1990 r. now konstytucj . Dokument sankcjonowa separacj etniczn
i w powa ny sposób dyskryminowa ludno indyjsk . Ustawa zasadnicza wprowadza a dwuizbowy parlament. Do jego izby ni szej wybory odbywa si mia y w oparciu o wspólnotowy (kurialny) system wyborczy. W oparciu o niego wyborcy z danej
grupy etnicznej mogli g osowa wy cznie na przedstawicieli w asnej grupy. W 69osobowej Izbie Reprezentantów nowy system wyborczy gwarantowa 37 miejsc ludno ci rdzennej wyspy. W mianowanym w ca o ci przez prezydenta 34-osobowym
senacie 24 cz onków stanowi mieli przedstawiciele d yjskich przywódców plemiennych. Prezydent, wybierany równie przez przywódców plemiennych, mia powo ywa premiera spo ród etnicznych Fid yjczyków. Wielka Rada Przywódców Plemiennych wnios a do konstytucji artyku o chrze cija skim charakterze pa stwa, co
oznacza o po redni dyskryminacj indyjskiej i muzu ma skiej ludno ci z subkontyR. T. Robertson, Multiculturalism & reconciliation in an indulgent republic: Fiji after
the coups: 19871998, Fiji Institute of Applied Studies, Suva 1998, s. 3840.
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nentu indyjskiego. Znalaz si w niej równie zapis, e jedynie przedstawiciele ludno ci rodzimej mog piastowa najwy sze stanowiska w pa stwie. Dla Fid yjczyków zastrze ono m.in. funkcje ministra nansów, spraw zagranicznych, przemys u,
spraw wewn trznych, a tak e stanowiska dowódcy si zbrojnych i komendanta policji43. W zgodnej opinii obserwatorów nowa konstytucja mia a na celu stopniow
eliminacj wspólnoty indyjskiej z ycia politycznego kraju. Jej przepisy instytucjonalizowa y system jednopartyjny w pa stwie. Od tej chwili ka dy rz d móg by powo ywany bez poparcia przedstawicieli ludno ci indyjskiej44.
Na scenie politycznej pojawi a si nowa, dostosowana do aktualnego systemu politycznego partia Soqosoqo ni Vakavulewa ni Taukei (SVT) znana te pod nazw Partii
Fid i. Niemal wszyscy jej cz onkowie rekrutowali si z szeregów ludno ci autochtonicznej, a wi kszo dzia aczy stanowili politycy Partii Zwi zku. Na czele ugrupowania
stan sam inicjator zamachu, major Rabuka. Po wyborach 1992 r. partia zdominowa a
ca kowicie scen polityczn pa stwa, zdobywaj c 30 z 37 miejsc dla etnicznych Fid yjczyków w parlamencie, a jej przywódca obj w czerwcu 1992 r. funkcj premiera45.
Pod naciskiem wspólnoty mi dzynarodowej ju w 1995 r. postanowiono jednak
rozpocz próby uzupe nienia i zmiany dotychczasowej ustawy zasadniczej. Nowy
projekt, podpisany ostatecznie przez prezydenta Mar w czerwcu 1997 r., agodzi
nieco system politycznego apartheidu. Przyjmowa cz ciowe odej cie od wspólnotowego charakteru g osowania. Cz miejsc w parlamencie obsadzana mia a by nadal w wyborach kurialnych, zwi kszano jednak liczb mandatów z okr gów wieloetnicznych. Liczba zagwarantowanych dla autochtonów miejsc w parlamencie ulega a
znacz cemu obni eniu z 37 do 23. Z konstytucji wykre lono te zapis o koniecznoci obsadzania stanowiska premiera przez etnicznego Fid yjczyka46.
Zmiany w konstytucji przyczyni y si do poprawy ogólnego klimatu politycznego w pa stwie. Reprezentacje obu grup etnicznych podejmowa y ch tniej wspó prac na forum parlamentu. W adze kraju poprzez wykre lenie dyskryminuj cych
wobec wspólnoty indyjskiej zapisów w ustawie zasadniczej podreperowa y nieco
swoj nadszarpni t pozycj na arenie mi dzynarodowej, czego rezultatem sta o si
powtórne przyj cie Fid i w sk ad Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz odblokowanie rodków pomocowych przez rz dy Australii i Nowej Zelandii. Koncesje poczynione przez rz d Sitiveni Rabuki doprowadzi y jednak do znacz cego spadku jego
poparcia we wspólnocie rdzennej ludno ci d yjskiej. W po owie 1998 r. jego popularno w spo ecze stwie spad a do rekordowo niskiego poziomu 29%. Stopniowo
odzyskiwa a natomiast znaczenie ca kowicie do tej pory zmarginalizowana, zdominowana przez Indusów Partia Pracy47.
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Pierwsze wybory, przeprowadzone w maju 1999 r. w oparciu o zmienion konstytucj , mia y si sta wa nym testem nowych, wzgl dnie kompromisowych rozwi za
w systemie politycznym wyspy. Po przeliczeniu g osów okaza o si , e kierowana
przez Mahendr Chaudhryego Partia Pracy odnios a spektakularne zwyci stwo. Indyjskie ugrupowanie, g osz ce has a wspó pracy pomi dzy wspólnotami etnicznymi
zamieszkuj cymi wysp , zdoby o 37 miejsc w 71-osobowej Izbie Reprezentantów,
pozostawiaj c g ównego konkurenta Parti Fid i z zaledwie 8 mandatami. Pozwalao to Partii Pracy na samodzielne sformowanie rz du. Poszerzenie koalicji o Zwi zek
Fid i i kilka mniejszych partii dawa o dotychczasowej opozycji stabiln wi kszo
52 miejsc w parlamencie. 18 maja prezydent Kamisese Mara desygnowa przywódc
Partii Pracy na stanowisko premiera. Cho nowa konstytucja formalnie umo liwia a
obj cie stanowiska premiera przez Indusa, a sam Chaudhry deklarowa umiarkowan polityk wspó pracy wszystkich si parlamentarnych, znaczna cz
d yjskiego
elektoratu ponownie zareagowa a na ten fakt z wyra n wrogo ci . Nawet cz jego
kolegów partyjnych i partnerów koalicyjnych ze Zwi zku Fid i publicznie zacz a
deklarowa , e dla stabilno ci sytuacji bezpieczniej by oby, gdyby przywódca Partii
Pracy sam zrezygnowa z misji formowania rz du48.
Obawy okaza y si uzasadnione. Rz d Partii Pracy przetrwa niespe na rok, a w kraju powtórzy si nieco zmodykowany scenariusz sprzed kilkunastu lat. 19 maja 2000
r. grupa spiskowców kierowana przez Georga Speighta, powo uj c si na zagro enie
interesów rdzennych Fid yjczyków przez wieloetniczny rz d Chaudhryego, dokona a kolejnego zamachu stanu. Mimo i spiskowców aresztowano, w adza ponownie znalaz a si w r kach armii. Kieruj cy nowym re imem wojskowym komandor
Frank Bainimarama zawiesi obowi zywanie przepisów kompromisowej konstytucji.
W wyborach, przeprowadzonych we wrze niu 2001 r. pod kontrol wojska, zwyci stwo odnios a ponownie etniczna Partia Fid i, kierowana przez nowego przywódc
Laisenia Qarases. Fid i po kolejnym, czwartym ju z kolei zamachu stanu, przeprowadzonym 5 grudnia 2006 r., wci znajduje si pod kontrol wojskowego re imu.

Teoria konsocjonalizmu szeroko pos uguje si poj ciem spo ecze stwa segmentowego (pluralnego)49. Rozumie przez to spo ecze stwo z o one z kilku ca kowicie samowystarczalnych, oddzielonych od siebie subkultur, o w asnej organizacji, a tak e
oddzielnych instytucjach ycia kulturalnego i politycznego. W konsekwencji potencjalne napi cia mi dzy nimi znajduj wyraz niemal na wszystkich p aszczyznach 
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w partiach politycznych, grupach interesu czy mediach  wsz dzie tam, gdzie przedstawiciele poszczególnych segmentów wchodz ze sob w interakcje. Do takich spoecze stw niew tpliwie zalicza si spo ecze stwo d yjskie. Odziedziczony po Wielkiej Brytanii system separacji dwóch g ównych wspólnot zamieszkuj cych wysp
w gruncie rzeczy funkcjonowa wr cz w imi unikania etnicznych koniktów i zachowania pokoju spo ecznego. Wielu badaczy spo ecznych stara o si zreszt wspiera na gruncie teoretycznym tego rodzaju technik spo eczn . Ich zdaniem stabilno
pluralnych systemów spo ecznych powinna rosn wraz z pog biaj c si izolacj
poszczególnych ich segmentów. Quincy Wright zauwa y a: Ideologie przyj te przez
ró ne grupy, dzia aj ce w ramach jednego spo ecze stwa, mog sta w sprzeczno ci
wobec siebie, co niekoniecznie musi prowadzi do otwartych napi
napi cia pojawi si jednak, je li grupy te znajd si w bliskim kontakcie50. Easton za stwierdzi , e wysi ki, zmierzaj ce do homogenizacji sfragmentaryzowanego systemu, nie
musz by najlepsz drog do osi gni cia jego stabilizacji wi ksze sukcesy mo na
osi gn poprzez podj cie kroków, które doprowadz do wzrostu wiadomo ci swego
istnienia, a tak e wzajemnej odpowiedzialno ci, w ramach ci le zamkni tych i odizolowanych od siebie jednostek kulturowych51. Pierwszy warunek konieczny, uj ty
w normatywie sprawnego funkcjonowania systemu konsocjonalnej demokracji na
Fid i, wydawa si wi c spe niony.
Zgodnie z przekonaniem klasyków konsocjonalizmu, funkcjonowanie systemu
 wobec trwa ej izolacji subkultur na poziomie mas  uzale nione jest od efektywnej kooperacji elit. Struktury artykulacji interesów nie przypominaj w tym przypadku piramidy, ale wiele oddzielnych larów. Wspó praca ta stanowi ma mechanizm
cz cy szczyty larów poszczególnych subkultur. Proces ten nazywany jest przez
Lijpharta akomodacj elit. Funkcjonuje on jako substytut braku konsensusu politycznego na poziomie mas. W r ce elit powierzone zostaje zatem zarz dzanie mi dzysegmentowym koniktem, co dostarcza podstaw dla ograniczonej jedno ci politycznej.
Odmiennie ni podzielone spo eczno ci subkultur elity s w stanie, zdaniem Lijpharta, negocjowa i osi ga kompromis. Wydaje si , e równie ten warunek konsocjonalnego porozumienia do pewnego stopnia znajdowa swój wyraz w ewolucji sceny
politycznej na Fid i. Elity obydwu wspólnot mia y zbli ony status ekonomiczny. Coraz bardziej stawa y si te wiadome wyst puj cych zagro e dezintegracji ca ego
systemu politycznego, z mo liwo ci wojny domowej w cznie. Gdzie zatem mo na
poszukiwa istoty katastrofy wieloetnicznej demokracji na wyspie?
Odpowiedzi wydaje si dostarcza sama teoria konsocjonalizmu. Jako podstaw
dla instytucjonalnego rozwi zania Lijphart formu uje dwa warunki. Pierwszym jest
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wspó praca elit poszczególnych segmentów sfragmentaryzowanego spo ecze stwa
dla osi gni cia porozumienia politycznego (mo na to okre li mianem solidarno ci
horyzontalnej). Drugi warunek to zapewnienie sobie przez elity minimalnego stopnia
poparcia, które pozwoli im na efektywne wcielanie w ycie uzgodnionych uprzednio
porozumie (co mo na okre li jako wertykaln mobilizacj spo ecze stwa). Dobre
relacje mi dzy elitami poszczególnych wyodr bnionych segmentów spo ecze stwa
s warunkiem koniecznym, jednak wcale nie wystarczaj cym dla sprawnego funkcjonowania systemu konsocjonalnej demokracji. Zachowania elit musz uzyskiwa
minimalny kredyt zaufania ze strony poszczególnych segmentów spo ecze stwa.
Niezale nie od tego masy musz zachowywa lojalno wobec w asnych elit. Dla
stabilnego poparcia mas konieczna jest natomiast ich satysfakcja z bie cych i d ugofalowych konsekwencji podejmowanych przez elity rozwi za . Pos uguj c si
s owami Hansa Daaldera, trwa o konsocjonalnej demokracji zale y nie tylko od
tego, na ile przywódcy partii oka si bardziej tolerancyjni ni ich zwolennicy, ale
równie od tego, na ile (przywódcy) b d w stanie utrzyma swoich zwolenników,
czego w konsocjonalnym modelu na Fid i zdawa o si brakowa 52. Takie nieco paradoksalne wyt umaczenie kl ski porozumienia na scenie politycznej Fid i dodaje
do ogólnego katalogu warunków koniecznych stabilno ci konsocjonalnej demokracji jeszcze jeden. System polityczny spo ecze stwa pluralnego zale y niew tpliwie
od skuteczno ci izolacji poszczególnych jego segmentów. Bardziej jednak istotnym
jego warunkiem jest wykszta cenie przez poszczególne segmenty trwa ych i stabilnych reprezentacji politycznych.
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