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Obozy dla uchod�ców w Afryce mo¿na opisaæ jako ogromne miasta
prowizorycznie skleconych domostw, po³o¿onych na kresach konty-
nentu. Daleko od miast, z rozmys³em zgettyzowane i wzglêdnie trudno
dostêpne niczym dawne leprozoria. Ich rzucaj¹ca siê w oczy nêdza
wzbudza do�æ powszechne przekonanie, ¿e uchod�cy pog³êbiaj¹ jesz-
cze problemy ekonomiczne krajów, do których przybywaj¹. Krajów
nale¿¹cych, jak wiadomo, do najbiedniejszych na �wiecie.
Z drugiej jednak strony, w miêdzynarodowym dyskursie na temat
ochrony uchod�ców istniej¹ silne glosy, jak w przypadku amerykañ-
skiej badaczki uchod�ców Karen Jacobson, wskazuj¹ce na korzy�ci,
jakie odnosz¹ lokalne spo³eczno�ci z istnienia obozów dla uchod�-
ców1. Podkre�laj¹ one, ¿e osiedlanie uchod�ców na terenach wiej-
skich przynosi profity miejscowej gospodarce, gdy¿ dziêki temu
w strefach zaniedbanych czy ma³o zurbanizowanych dochodzi do
o¿ywienia lokalnej gospodarki. Faktycznie mo¿na znale�æ takie przy-
k³ady w krajach zamo¿niejszych. Czy jednak tak siê dzieje w przy-

1 K. Jacobsen, The Economic Life of Refugees, Kumarian Press, Boston
2005.
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padku krajów ubogich, jest spraw¹ wysoce problematyczn¹? Warto
jednak postawiæ to pytanie, gdy¿ jak pisze brytyjski ekspert od
problemów rozwojowych Robert Chambers, ca³a literatura na temat
pomocy humanitarnej jest, uchod�czo-centryczna. Wiêkszo�æ badañ
na temat uchod�ców skupia siê jedynie na samych uchod�cach, ma³o
za� kto interesuje siê problemem, jaki owi uchod�cy stanowi¹ dla
kraju, do którego przybywaj¹. Wspomina siê o nich wy³¹cznie
w kontek�cie integracji uchod�ców ze spo³eczno�ci¹ w kraju docelo-
wym2.

St¹d celem niniejszego tekstu bêdzie próba pokazania znaczenia
nap³ywu uchod�ców dla gospodarek spo³eczno�ci przyjmuj¹cych
a zarazem odpowiedzenie na pytanie o ekonomiczny bilans zysków
i strat, jakie on za sob¹ poci¹ga3.

* * *

Obozy dla uchod�ców w Afryce powstaj¹ w ramach miêdzynaro-
dowej pomocy humanitarnej, w celu zapewnienia ochrony i utrzy-
mania przy ¿yciu rozmaitych wygnañców i uciekinierów z s¹sied-
nich krajów dotkniêtych zazwyczaj konfliktami zbrojnymi. Migran-
tów przymusowych uciekaj¹cych przed bombardowaniami, pogroma-
mi, masakrami, g³odem i gwa³tami.

Wspomniana pomoc dzieli siê na dwa podstawowe typy: pierw-
sza z nich to pomoc w wy¿ywieniu, druga to materia³y i osoby
potrzebne do �wiadczenia us³ug z zakresu pomocy medycznej, edu-
kacji i bezpieczeñstwa. Dostarczana jest ona na trzy sposoby: bila-
teralnie na podstawie umów miêdzypañstwowych, poprzez organiza-

2 R. Chambers, Hidden Losers? The impact of rural refugees and refugee
programs on poorer hosts, �International Migration Review� 1986, Vol. 20, No. 2,
s. 245�63.

3 Wykorzystujê tu g³ównie teksty Roberta Chambers�a (1989) i Karen Ja-
cobson (2002) po�wiêcone obronie przeciwstawnych tez w kwestii ekonomiczne-
go wp³ywu obozów dla uchod�ców na spo³eczno�ci przyjmuj¹ce oraz w³asne ba-
dania w obozach dla uchod�ców w Kenii w miejscowo�ci Kakuma i Dedaab.
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cje miêdzynarodowe (g³ównie Wysokiego Komisarza ds. Uchod�ców
Narodów Zjednoczonych � UNHCR) oraz przez organizacje pozarz¹-
dowe. Sposoby �wiadczenia tej pomocy s¹ dwa: pierwszy to pomoc
materialna (dostarczenie materia³ów, specjalistów i us³ug), druga to
pomoc finansowa (dostarczenie niezbêdnych funduszy na zakup
powy¿szych dóbr). Ogólnie rzecz bior¹c pomoc¹ humanitarn¹ dla
uchod�ców zajmuje siê na �wiecie ponad piêæset ró¿nych organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych zwykle w porozumieniu i na zlecenie
UNHCR. Same obozy dla uchod�ców maj¹ ró¿ne rozmiary, od 2 tys.
osób, jak obozy Mauretañczyków w Senegalu, po 100 tys. i wiêcej,
jak jeszcze niedawno liczy³y obozy Sudañczyków w Kenii. W prak-
tyce skupiska uchod�ców mog¹ byæ jeszcze wiêksze, gdy¿ czêsto
tworz¹ zespo³y obozów wokó³ jednej bazy humanitarnej, jak np.
obozy wokó³ Gomy w Kongo, które dawa³y schronienie oko³o 750 tys.
osób.

Z za³o¿enia s¹ to schronienia nietrwale i dora�ne. Prawie wszyst-
ko, co powstaje w takich obozach, ma charakter czasowy. Mimo to
istniej¹ nieraz 20 lat i d³u¿ej. Kontynuowanie wojen w krajach
pochodzenia uniemo¿liwia uchod�com szybki powrót. Po zakoñcze-
niu konfliktów nie maj¹ te¿ czêsto, do czego powróciæ. Podejrzewaæ
te¿ mo¿na, ¿e organizacje pozarz¹dowe maj¹ tak¿e prywatny interes
w tym, by obozy trwa³y jak najd³u¿ej. Kryzysy humanitarne,
w wyniku których powstaj¹, wymagaj¹ od nich szybkiego dzia³ania,
pó�niej jednak zaobserwowaæ mo¿na pewne ich zwolnienie na sku-
tek, czego trwaj¹ one latami w stanie permanentnej prowizorki.
Rozwi¹zanie problemu uchod�ców widzi siê przede wszystkim w ich
repatriacji, ostatecznie przesiedleniu do krajów trzecich (zachodnich
krajów imigracyjnych) a nie w integracji na miejscu, gdy¿ kraje
przyjmuj¹ce na ogó³ tego sobie nie ¿ycz¹. Dlatego te¿ nie poprawia siê
warunków ¿ycia w obozie ponad niezbêdne minimum, którym jest
samo prze¿ycie uchod�ców i niedopuszczenie do wybuchu epidemii.

UNHCR tworz¹ca rodzaj miêdzynarodowego rz¹du nad uchod�-
cami zajmuje siê administracj¹ obozów, logistyk¹, zabiegami o miê-
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dzynarodowych darczyñców i koordynacj¹ wszelkich dzia³añ pomo-
cowych. Organizacja ta wspó³pracuje w zakresie bezpieczeñstwa nad
uchod�cami z resortami spraw wewnêtrznych krajów przyjmuj¹cych.
Natomiast bezpo�rednimi wykonawcami dzia³añ pomocowych s¹
zwykle miêdzynarodowe organizacje pozarz¹dowe, w tym te¿ orga-
nizacje ko�cielne.

Dany obóz powstaje w ten sposób, ¿e najpierw grodzi siê jego
przysz³¹ przestrzeñ (np. 2�3 ha) za pomoc¹ ga³êzi z ciernistych
drzew i drutów kolczastych. Nastêpnie dzieli siê j¹ równo na tzw.
bloki, bêd¹ce dzia³kami zarezerwowanymi dla kilkuset uchod�ców.
Bloki s¹ równie¿ ogrodzone ciernistymi ga³êziami, wyposa¿one
w latrynê i poprzedzielane drogami wewnêtrzni dla dojazdu pojaz-
dów policyjnych, s³u¿by zdrowia czy transportu materia³ów. Ka¿dy
z uchod�ców po zarejestrowaniu otrzymuje oko³o 10 metrów folii,
¿erdzie, metalowe ³ó¿ko, materac i plac wielko�ci 4 m2, na którym
buduj¹ sobie �domostwo� w przydzielonym mu bloku obozu.

Wspomniane domostwa zbudowane s¹ w ró¿nych stylach cha-
rakterystycznych dla przebywaj¹cych tam kultur, choæ z wykorzy-
staniem g³ównie blachy, starych szmat i worków po pomocy huma-
nitarnej. W Kenii, np. Somalijczycy buduj¹ lekkie konstrukcje
w formie kopulastych sza³asów z ga³êzi, które przykrywaj¹ foli¹
i workami UNHCR, Etiopczycy za� lepi¹ swe domostwa z gliny.
Wyposa¿enie takiego schronienia to metalowe ³ó¿ko z materacem do
spania, ze dwa garnki i trochê zniszczonych ubrañ, a przed wej-
�ciem palenisko do przygotowania potraw.

W tych uchod�czych �miastach�, jakimi s¹ obozy, pomimo ogrom-
nych trudno�ci próbuje toczyæ siê prawdziwe ¿ycie. Jest to miejsce
dzia³alno�ci gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Za-
wierane s¹ transakcje handlowe, funkcjonuje rzemios³o (plecionkar-
stwo, krawiectwo, stolarstwo, blacharstwo, szewstwo), powstaj¹ kra-
my, targowiska, restauracje i bary z domami publicznymi, warszta-
ty, rze�nie, szko³y, boiska sportowe, szpitale, �wi¹tynie ró¿nych wy-
znañ chrze�cijañskich, meczety i pogañskie miejsca �wiête.
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Wszystkie te instytucje normalnie pracuj¹, choæ ich rentowno�æ
stricte ekonomiczna jest do�æ niepewna. Zale¿y przede wszystkim od
nap³ywu �rodków z zewn¹trz, organizacji pozarz¹dowych, które
zatrudniaj¹ i wynagradzaj¹ zatrudnionych przez siebie pracowni-
ków w�ród uchod�ców. Dziêki tym dochodom, s¹ oni w stanie niekie-
dy zbudowaæ sobie domostwa z nieco lepszych materia³ów, zatrudniæ
do pracy u siebie innych uchod�ców. Zainwestowaæ w ma³e biznesy
typu stragan z warzywami na rynku, zak³ad krawiecki lub fryzjer-
ski albo studio fotograficzne.

Organizacje pozarz¹dowe tworz¹ oprócz tego specjalne progra-
my nazywane �dzia³aniami generuj¹cymi dochody�. Nale¿¹ do nich
przede wszystkim warsztaty produkuj¹ce wyroby regionalne, które
mog¹ byæ sprzedawane np. przedstawicielom ONZ odwiedzaj¹cych
obozy. Z natury rzeczy nie jest to jednak ¿aden rzeczywisty rynek
zbytu. Raczej chodzi stworzenie pozorów pracy czy potrzymanie w�ród
uchod�ców poczucia ich przydatno�ci spo³ecznej.

Bardziej licz¹cym siê �ród³em gotówki s¹ s¹siedzi obozów dla
uchod�ców. Mieszkañcy pobliskich i dalszych miejscowo�ci przyje¿d¿a-
j¹ czêsto do takiego obozu jak do miasta, w którym mog¹ zaopatrzyæ
siê w produkty i us³ugi, których nie ma w okolicach, w których
mieszkaj¹. Przyje¿d¿aj¹ tam tak¿e wzglêdnie zamo¿ni, jak na tutej-
sze warunki miejscowi zawodowi handlarze, w³a�ciciele du¿ych stad
byd³a, szefowie klanów, którzy robi¹ tam interesy. Niemniej tylko
dziêki miêdzynarodowej �kroplówce� ta prymitywna ekonomia obo-
zów dla uchod�ców mo¿e byæ utrzymywana w ruchu i ka¿da decyzja
ich dotycz¹ca podjêta w Nowym Jorku, Genewie czy Nairobi bezpo-
�rednio na ni¹ wp³ywa.

Obozy s¹ czêsto porównywalne do miast4. Miast przede wszyst-
kim w sensie du¿ych zbiorowo�ci ludzkich tworz¹cych skomplikowa-
n¹ strukturê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ na stosunkowo ma³ym teryto-
rium; z drugiej strony, miast tylko w cudzys³owie, miast potencjal-

4 M. Agier, Aux Bords du monde, les réfugiés, Flammarion, Paris 2002, s. 112.
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nych, w których podstawowe instytucje w³a�ciwe dla miast tam ist-
niej¹, ale na niezwykle prymitywnym poziomie, stale na etapie
prowizorki, z zasady nierozwijaj¹ce siê. W tym sensie bêd¹cych za-
przeczeniem miast kojarzonych z pewn¹ trwa³o�ci¹, niezniszczalno-
�ci¹ i dostêpno�ci¹ szeregu udogodnieñ niedostêpnych poza miastem.

Na g³ównych ulicach i placach obozu/miasta panuje sta³y ruch
i harmider. Obóz jak miasto ma swoje arterie translokacyjne dla
ludzi i towarów, swoje têtno ¿ycia, swój rytm. Zaobserwowaæ mo¿na,
¿e ludzie przejawiaj¹ tu pewn¹ przedsiêbiorczo�æ, aktywno�æ, poka-
zuj¹, ¿e s¹ sk³onni do pracy. Tej jednak dla wiêkszo�ci mieszkañców
obozu nie ma. Gdy wejdzie siê do poszczególnych bloków, widaæ, ¿e
wiêkszo�æ uchod�ców nie ma nic do roboty. Ich nêdza wydaje siê byæ
nie tylko ekonomiczna, lecz obejmuj¹ca równie¿ sferê spo³eczn¹
i psychologiczn¹. Jest totalna przez ich izolacjê i prawie ca³kowity
brak aktywno�ci spo³ecznej i zawodowej.

Czekanie na ¿ywno�æ wype³nia uchod�com wiêkszo�æ czasu.
¯ywno�æ czasami jest jedynym tutaj sensem egzystencji, jest walut¹
wymienialn¹ na wszystko, tematem rozmów, powodem k³ótni i bó-
jek, czasami na �mieræ i ¿ycie. Jedzenie jest te¿ powodem konfliktów
miêdzy uchod�cami a miejscowymi, gdy¿ uchod�cy przybywaj¹ nie-
raz w okresie, kiedy po¿ywienia jest ma³o. W sytuacji odwrotnej,
kiedy jedzenia nie brakuje, mo¿e siê ono staæ znakomitym �rodkiem
integracyjnym spo³eczno�ci lokalnej i nap³ywowej.

* * *

Miejscowa ludno�æ na ogó³ rzadko widzi dla siebie wiêkszy po-
¿ytek z faktu istnienia w okolicach ich siedzib obozu dla uchod�ców.
Stanowi zwykle mniejszo�æ w stosunku do populacji uchod�ców
i ¿yje nieraz w wiêkszej biedzie ni¿ oni. Styka siê z uchod�cami
jedynie podczas zakupów na targach i g³ównych ulicach obozu. Musi
konkurowaæ z przybyszami o pracê, po¿ywienie, miejsce do ¿ycia
i pieni¹dze. Nara¿ona jest na zagro¿enie epidemiami (w obozach sze-
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rzy siê prostytucja, co ma bezpo�redni wp³yw na rozprzestrzenianie
siê AIDS), ryzyko nap³ywu razem z uchod�cami rebeliantów i wybu-
chem na ich terytorium zamieszek. Przypadki zabójstw, jakie siê zda-
rzaj¹ z winy obu stron, jeszcze bardziej podsycaj¹ wzajemne konflikty.

Najwiêksze k³opoty sprawiaj¹ miejscowej ludno�ci obozy nie-
chronione (lub niedostatecznie chronione) po³o¿one w regionach
przygranicznych. Staj¹ siê one czêsto ofiar¹ ³upie¿ców, rozmaitych
band, jak na pograniczu kenijsko-somalijskim. Zorganizowana prze-
stêpczo�æ oraz rebelianci czêsto rekrutuj¹ siê z m³odych i znudzo-
nych mê¿czyzn przebywaj¹cych w obozach. Ponadto razem z uchod�-
cami przedostaj¹ siê emigranci ekonomiczni, którzy staraj¹ siê tak-
¿e o pomoc humanitarn¹ przeznaczon¹ dla uchod�ców. Trudno�ci
z oddzieleniem prawdziwych uchod�ców od osób, które siê pod nich
podszywaj¹, powoduje, ¿e kryminali�ci i rebelianci czêsto tak¿e prze-
bywaj¹ w obozach. Czasami zdarza siê nawet, ¿e rebelianci lub te¿
syndykaty przestêpcze przejmuj¹ kontrolê nad ca³ym obozem, jak to
mia³o miejsce w obozach Rwandyjczyków w Kongo. Dodatkowo pañ-
stwa maj¹ problemy z uchod�cami, którzy uciekaj¹ z obozów, docieraj¹
do miast krajów przyjmuj¹cych i zaczynaj¹ ¿yæ na ulicy, czêsto kradn¹c
w celu prze¿ycia albo trudni¹c siê nielegalnym handlem broni¹.

W dodatku uchod�cy odci¹gaj¹ nieraz w³adze lokalne od miej-
scowych spraw i problemów. W³adze te, podobnie, jak UNHCR
i organizacje pozarz¹dowe s¹ czêsto skoncentrowane wy³¹cznie na
uchod�cach. Z jednej strony s³usznie, gdy¿ to w³a�nie uchod�cy cier-
pi¹ najbardziej, a ze wzglêdu na sw¹ liczbê nie sposób nie po�wiêcaæ
im uwagi, na któr¹ z pewno�ci¹ zas³uguj¹. Z drugiej jednak strony
ludno�æ tubylcza te¿ ma swoje potrzeby i oczekiwania, które czêsto
bywaj¹ niezauwa¿ane. Urzêdnicy odwiedzaj¹cy miejscowych przy-
wódców mówi¹ tylko o ciep³ym przyjêciu uchod�ców, natomiast nie
poruszaj¹ problemów lokalnej spo³eczno�ci.

Zdarza siê równie¿, ¿e miejscowi mieszkañcy w desperacji opusz-
czaj¹ okolice obozów dla uchod�ców lub dochodzi do otwartych na-
piêæ miêdzy jednymi ubogimi, którzy jednak dostaj¹ zaopatrzenie,
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z innymi biednymi, którzy tego zaopatrzenie nie otrzymuj¹. Poczu-
cie niesprawiedliwo�ci w�ród miejscowych plemion wyra¿a siê wów-
czas we wrogim stosunku do uchod�ców, nasilaj¹cym siê z biegiem
czasu. Tym bardziej ¿e wokó³ obozów dochodzi zwykle do mniejszej
lub wiêkszej dewastacji �rodowiska. Nadwyrê¿enia lokalnej infra-
struktury, zw³aszcza dróg, lotnisk, szpitali, szczególnie w pierwszym
okresie istnienia obozu.

Obecno�æ uchod�ców wp³ywa tak¿e po�rednio na stosunki spo-
³eczne w�ród lokalnej ludno�ci. M³odzie¿ i generalnie ludzie z inicja-
tyw¹, którzy z decydowali siê na rozpoczêcie dzia³alno�ci handlowej
i us³ugowej w�ród uchod�ców, bogac¹c siê zyskuj¹ znacznie wiêkszy
presti¿ ni¿ starsze pokolenie. Pogorszeniu ulegaj¹ relacje w rodzinie
miêdzy mê¿em i ¿on¹. Staje siê tak zarówno z powodów rozkwit³ej
prostytucji jak i przejêcia z r¹k kobiet handlu, który sta³ siê od tej
pory bardziej intratnym zajêciem ni¿ dawniej. Z tych te¿ wzglêdów
teza, ¿e lokalne spo³eczno�ci, zw³aszcza grupy najbiedniejsze, zna-
cz¹co trac¹ na nap³ywie uchod�ców jest dominuj¹ca5 .

* * *

Z drugiej strony, jak ju¿ wspomnia³em na pocz¹tku, pojawiaj¹
siê glosy twierdz¹ce, ¿e pomoc miêdzynarodowa organizowana dla
uchod�ców przebywaj¹cych w obozach pomaga w rozbudowie tak¿e
miejscowej infrastruktury i w konsekwencji nie tylko w du¿ym stop-
niu niweluje niepo¿¹dane zjawiska, ale jest �ród³em rozwoju dla
lokalnych spo³eczno�ci. Nawet je�li nie jest tak od razu, to po zakoñ-
czeniu dzia³alno�ci obozu, wspomniana infrastruktura staje siê do-
stêpna dla ich lokalnej spo³eczno�ci. Prawd¹ jest, ¿e w obozach
wiêkszo�æ zabudowañ ma charakter tymczasowy, zauwa¿yæ jednak
trzeba, ¿e pojawiaj¹ siê tam równie¿ domy z cegie³, szko³y, szpitale,
których na ogó³ w tych okolicach nigdy nie by³o. St¹d mo¿liwa jest
równie silna teza, ¿e w d³u¿szej perspektywie ludno�æ miejscowa

5 R. Chambers, op. cit.
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odnosi z pobytu uchod�ców na swoim terenie wiêcej korzy�ci, ni¿
odnotowuje strat6.

Przyznaæ trzeba, ¿e faktycznie obozy uchod�ców staj¹ siê
w pewnym sensie motorem pewnego rozwoju w regionie i szeregu
zmian. Rozmaite produkty i przedmioty, które trafiaj¹ do obozów
w ramach pomocy, czêsto drog¹ wymiany handlowej trafiaj¹ na lo-
kalne targi. Uchod�cy, chc¹c urozmaiciæ sobie racje ¿ywno�ciowe,
kupuj¹ warzywa i miêso od miejscowej ludno�ci, sprzedaj¹c im
w zamian �rodki czysto�ci, naczynia czy ubrania, które dostaj¹
w ramach pomocy humanitarnej. Przede wszystkim kilkusettysiêcz-
ne rzesze ludzi, nawet generalnie ubogich, stanowi¹ mimo to do�æ
du¿y rynek zbytu na towary sprzedawane w Kenii.

Poza tym nie wszyscy z uchod�ców s¹ ca³kiem biedni i ekono-
micznie bierni. Niektórzy, posiadaj¹ �rodki, które inwestuj¹ w zak³a-
danie kawiarni, warsztatów czy gospodarstw rolnych. S¹ te¿ tacy,
którzy byli ju¿ wcze�niej wykszta³ceni i posiadaj¹ okre�lone zawody,
dziêki czemu dostarczaj¹ miejscowej ludno�ci swoich umiejêtno�ci.
Na przyk³ad w Ghanie, wykszta³ceni i przedsiêbiorczy uchod�cy li-
beryjscy dostrzegli szereg potrzeb miejscowej ludno�ci i zobaczyli
w tym szansê na rozwój w³asnych drobnych przedsiêbiorstw. Z kolei
wielu niewykszta³conych uchod�ców jest czêsto wykorzystywana przez
miejscowych jako tania si³a robocza. W Tanzanii, np. uchod�cy
z Rwandy ulokowani w�ród miejscowej ludno�ci wywo³ali ich du¿e
niezadowolenie, kiedy nagle zdecydowali siê odej�æ i osiedliæ samo-
dzielnie w innym miejscu, gdy¿ gospodarze sami musieli zacz¹æ
wykonywaæ prace, które wcze�niej wykonywali im uchod�cy. Tak
wiêc, mimo generalnej niechêci pomiêdzy uchod�cami a tubylcami,
dochodzi niekiedy do pewnej integracji miêdzy nimi. Jedn¹ z jej
oznak s¹ tak¿e przyk³ady zawierania ma³¿eñstw miêdzy uchod�cami
a miejscow¹ ludno�ci¹.

6 K. Jacobsen, Can Refugees Benefit the State? Refugee Resources and Afri-
can Statebuilding, �Journal of Modern African Studies� December 2002, Vol. 40,
No. 4, s. 577�596.
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W latach poprzednich czêsto zdarza³o siê, ¿e rolnicy w Tanzanii,
Sudanie czy w Gwinei witali uchod�ców z otwartymi ramionami.
Dzia³o siê tak nie tyle z powodu niewiarygodnej go�cinno�ci czy
altruistycznych postaw tamtejszych Afrykanów, ale dlatego ¿e uchod�-
cy stanowili dla nich potencjalne �ród³o profitów. Na przyk³ad
w Sudanie w³a�ciciel du¿ego gospodarstwa rolnego w pobli¿u Geda-
ref, zatrudniaj¹cego dwustu piêædziesiêciu pracowników, zachwala³
ich pracê mówi¹c, ¿e zanim siê oni pojawili musia³ d³ugimi godzina-
mi je�dziæ po okolicy i rekrutowaæ pracowników oraz p³aciæ im wysokie
wynagrodzenia. Od kiedy za� nap³ynêli uchod�cy z Erytrei, to mo¿e
p³aciæ im mniej, w dodatku s¹ oni dyspozycyjni, gdy¿ nie maj¹ innej
pracy. Wykorzystywanie uchod�ców jako taniej si³y roboczej zale¿y
jednak od sytuacji. Gdy istnieje na ni¹ zapotrzebowanie przewa¿nie
do prac rolnych, miejscowa ludno�æ sprzeciwia siê, gdy uchod�cy
odchodz¹. W przypadku jednak, gdy nadchodzi czas suszy i g³odu,
uchod�cy z miejsca s¹ wyrzucani z lokalnej spo³eczno�ci. S¹ te¿
sytuacje odwrotne, gdzie obóz bywa miejscem pracy dla miejsco-
wych. Przyk³adem jest Kakuma w Kenii, gdzie gospodarze, maj¹cy
znacznie gorsze warunki bytowe ni¿ uchod�cy, zatrudniali siê
w obozie do noszenia wody czy zbierania opa³u, aby polepszyæ jako�æ
swego ¿ycia. Tak, wiêc obozy uchod�ców mog¹ byæ dla ludno�ci
miejscowej zarówno �ród³em taniej si³y roboczej, jak i miejscem pracy,
dodatkowym �ród³em dochodów, jak dla kenijskich Turkana.

* * *

Dostarczenie pomocy do obozów przez wiele lat wymaga od
organizacji miêdzynarodowych budowy dróg i mostów, l¹dowisk dla
samolotów i rozwoju ca³ej organizacji transportu. Poza tym UNHCR,
prowadz¹c politykê ³agodzenia konfliktów z miejscow¹ ludno�ci¹,
celowo inwestuje w regionie w budowê np. nowych ujêæ wodnych czy
szkó³, z których korzystaj¹ nie tylko uchod�cy, ale równie¿ okoliczna
ludno�æ. Szpitale, kliniki i opieka lekarska, powstaj¹ce w obozach
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dla uchod�ców, s¹ dostêpne równie¿ dla lokalnej ludno�ci. Co wiêcej,
jako�æ opieki medycznej i edukacji w obozach jest czêsto wy¿sza ni¿
ta dla gospodarzy, przez co staraj¹ siê oni dostaæ do obozów i czerpaæ
z nich korzy�ci.

Prawd¹ jest, ¿e w pierwszych miesi¹cach i latach nap³ywu
uchod�ców na terenach wokó³ obozów czêsto brakuje wszystkiego,
zarówno lekarstw, jak i miejsc w szko³ach. Miejscowi mieszkañcy
musz¹ siê do czasu wybudowania nowych szkól czy studni dzieliæ siê
wszystkim z uchod�cami, przez co ani jedni ani drudzy na tym nie
zyskuj¹. Z czasem jednak powstaj¹ wymienione placówki, budowane
s¹ drogi i studnie. Zw³aszcza ¿e tego typu inwestycje s¹ naj³atwiej-
sze do zweryfikowania i sponsorzy chêtnie wyk³adaj¹ na nie pieni¹-
dze. Poza tym s¹ one traktowane jako jeden z elementów polityki
integracyjnej miêdzy miejscow¹ ludno�ci¹ a uchod�cami. Gdy nie
ma uchod�ców, nikt siê nawet nie zastanawia nad finansowaniem
takich rzeczy w przygranicznych i najbiedniejszych zwykle rejonach
tych krajów. W d³u¿szej perspektywie, ludno�æ miejscowa na takich
inwestycjach wiêc zyskuje, poniewa¿ dziêki obecno�ci uchod�ców ze-
wnêtrzni sponsorzy je buduj¹. Na przyk³ad, w Ugandzie w regionie
Kibanda ok. 40% pomocy humanitarnej by³o skierowane do okolicz-
nej ludno�ci w celu zmniejszenie wystêpowania spiêæ miêdzy gospo-
darzami a uchod�cami. Podobnie w Tanzanii w regionie Kigoma
mia³ miejsce specjalny program inwestycyjny w poprawê infrastruk-
tury regionu, którego by nie by³o, gdyby nie by³o tam uchod�ców.
Inwestycje, pierwotnie przeznaczone dla uchod�ców, pozostaj¹ po ich
repatriacji czy przeniesieniu do krajów trzecich i s¹ przejmowane
w ca³o�ci przez lokaln¹ spo³eczno�æ. Na przyk³ad w 1995 roku, UNHCR
przekaza³o rz¹dowi Malawi szko³y, szpitale, pojazdy warte ok.
35 mln USD, dodatkowe 78 mln USD zosta³o przekazane na cel
usuniêcia szkód w �rodowisku naturalnym, jakie mia³y miejsce
w czasie istnienia obozów dla uchod�ców.

Faktem jest, ¿e uchod�cy wcze�niej korzystaj¹ z �darmowych�
zasobów lokalnego �rodowiska przyrodniczego, takich jak woda czy
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opa³, powoduj¹c jego zubo¿enie oraz zachwianie gospodarki surow-
cami naturalnymi. Rol¹ organizacji miêdzynarodowych jest ograni-
czenie tego typu dewastacji poprzez budowê odpowiedniej infrastruk-
tury czy podniesienie jako�ci upraw, dziêki czemu polepszaj¹ oni
równie¿ jako�æ ¿ycia gospodarzy. Sprz¹tanie terenów po obozach
i odnowa �rodowiska naturalnego jest zazwyczaj sponsorowana przez
agencje miêdzynarodowe w �cis³ej wspó³pracy z lokalnymi rz¹dami.
Dodatkowo jest �wiadczona pomoc dla rolników, których uprawy
zosta³y zniszczone przez istnienie obozów.

Kolejn¹ korzy�ci¹ dla gospodarzy jest obecno�æ licznego perso-
nelu zagranicznych organizacji. Dla bogatej klienteli powstaj¹
w okolicy sklepy, otwiera siê hotele, przydro¿ne bary i restauracje.
Pojawiaj¹ siê oferty pracy dla wykwalifikowanych pracowników s³u¿by
zdrowia, o�wiaty czy ksiêgowo�ci. W obozach pracê mog¹ dostaæ
tak¿e miejscowi kierowcy i ochroniarze.

* * *

Jednak nawet najwiêksi optymi�ci spostrzegaj¹, ¿e pozytywne
skutki istnienia obozów nie s¹ zawsze tak jednoznaczne. Pobyt
uchod�ców mo¿e spowodowaæ choæby wzrost cen ¿ywno�ci w okolicy
obozów, innym razem natomiast ich spadek. Wszystko zale¿y jeszcze
od urodzaju, pory roku, czy stopnia wykorzystania przez miejsco-
wych rolników pracy uchod�ców jako taniej si³y roboczej. Wzrost cen
powoduje, ¿e najubo¿szych przedstawicieli miejscowej ludno�ci nie
staæ wówczas na zakup ¿ywno�ci, ich spadek z kolei powoduje dra-
styczne zmniejszenie siê dochodów tych rolników, którzy nadwy¿ki
z produkcji przeznaczaj¹ na rynek. Tak czy inaczej w oczach gospo-
darzy win¹ za ten stan rzeczy obarcza siê zawsze uchod�ców. Poza
tym istnienie obozów niesie zawsze, jak ju¿ wspomnia³em, liczne
problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem oraz budzi zrozumia³¹
niechêæ gospodarzy, zarówno w³adz danego kraju, jak i jego miesz-
kañców.
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* * *

Podsumowuj¹c, najwa¿niejsze zagro¿enia, jakie p³yn¹ z obec-
no�æ uchod�ców, to z jednej strony z zwiêkszone wymagania wobec
aparatu biurokratycznego pañstw przyjmuj¹cych w zarz¹dzaniu
zasobami lokalnego �rodowiska, bêd¹cymi w zasiêgu uchod�ców
i zabezpieczenie ich dla lokalnej ludno�ci, a z drugiej, zwiêkszone
wymagania dla aparatu bezpieczeñstwa zwi¹zanego z potencjalnym
wzrostem przestêpczo�ci w regionie. Problemem jest równie¿ korup-
cja w�ród lokalnej administracji, która stara siê wykorzystaæ pomoc
miêdzynarodow¹ w celu zaspokojenia przede wszystkim jej potrzeb.

Generalnie rzecz bior¹c, skutki ekonomiczne pobytu uchod�ców
na danym terenie s¹ niekiedy bardzo zró¿nicowane i trudne z góry
do przewidzenia. Trudno jednoznacznie wykazaæ, czy bilans ten jest
pozytywny, czy negatywny. W krótkiej perspektywie jest przewa¿nie
wiêcej skutków negatywnych (s¹ to, jak ju¿ wspomnia³em zagro¿e-
nia zwi¹zane przede wszystkim z bezpieczeñstwem i destabilizacj¹
miejscowej gospodarki). W okresie istnienia obozu daj¹ siê jednak
zauwa¿yæ tak¿e liczne korzy�ci dla spo³eczno�ci gospodarzy, które
w czê�ci niweluj¹ negatywne konsekwencje istnienia obozów. Najwa¿-
niejsze z nich zwi¹zane s¹ z popraw¹ edukacji szkolnej i ochrony zdro-
wia oraz z nap³ywem nowych specjalistów. Mo¿liwo�ci¹ rozwoju lokal-
nej gospodarki dziêki taniej sile roboczej i przedsiêbiorczo�ci niektórych
uchod�ców czy dostêpu do wcze�niej niedostêpnych towarów.

 Przy czym efekt taniej si³y roboczej jest te¿ zmienny. Z jednej
strony praca uchod�ców mo¿e pomóc miejscowym we wzro�cie ich
dochodów. Z drugiej jednak nie wszyscy gospodarze mog¹ zatrud-
niaæ uchod�ców jako tani¹ si³ê robocz¹, a co za tym idzie, imigranci
staj¹ siê dla nich konkurentami o miejsce w lokalnej gospodarce.
Wiele zale¿y tu od tego, czy ziemia obfituje w plony, czy raczej
panuje niedostatek. Poza tym tania si³a robocza w postaci uchod�-
ców mo¿e spowodowaæ, ¿e w niektórych gospodarstwach, niepostrze-
¿enie mo¿e zabrakn¹æ pracy dla kobiet, których pracê bêd¹ lepiej
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wykonywaæ tañsi w utrzymaniu mê¿czy�ni-uchod�cy. Dodatkowo na
ich niekorzy�æ dzia³a fakt, ¿e z racji bycia uchod�cami wszelka po-
moc opieki spo³ecznej i innych organizacji zamiast do kobiet trafi
w³a�nie do przyjezdnych.

Korzy�ci z wybudowanej infrastruktury zwykle nie s¹ dostêpne
od razu, jednak po zakoñczeniu dzia³alno�ci obozów dla uchod�ców,
staje siê ona dostêpna dla wiêkszo�ci lokalnej spo³eczno�ci. Zale¿y to
jednak jeszcze od staranno�ci jej wykonania. Na pewno po zamkniê-
ciu obozu pozytywne skutki s¹ bardziej jednoznaczne. Wynikaj¹ one
z przejêcia infrastruktury pierwotnie stworzonej dla uchod�ców.
Rachunek zysków i strat zale¿y w du¿ej mierze od tego, jak spraw-
nie dzia³a pomoc miêdzynarodowa, niezbêdna w tej sytuacji. Jej
opó�nianie i niedostateczna ilo�æ �rodków sprawia, ¿e uchod�cy sta-
j¹ siê ciê¿arem dla spo³eczno�ci gospodarzy, a to z kolei nastawia ich
do nich negatywnie. Unikniêcie powa¿niejszych konfliktów miêdzy
uchod�cami a miejscow¹ ludno�ci¹ jest jednak mo¿liwe, je�li istnieje
skuteczna pomoc miêdzynarodowa oraz wspó³praca wszystkich zain-
teresowanych stron.
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REFUGEES IN AFRICA: DEEPEN POVERTY
OR SOURCE OF BENEFITS

SUMMARY

Refugees impose a variety of security, economic and environ-
mental burdens on host countries, but also embody a significant
flow of resources in the form of international humanitarian assi-
stance, economic assets and human capital. This article explores the
challenges and opportunities for African local communities arising
from the double impact of refugee - generated resources and secu-
rity problems. It argues that the potential benefit for the local
peoples go beyond the burdens imposed by a mass influx. Refugee
resources and security threats potentially provide long-term gains,
and, by compelling the state to strengthen its grip on border areas,
enable the state to �harden� its presence there. However, for host
states to realize the potential of refugee resources and continue
hosting refugees, they must be assisted by appropriate humanita-
rian programmers.


