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Pisz¹c o zubo¿eniu trzeba koniecznie pamiêtaæ o wieloznaczno-
�ci pojêcia ubóstwa. W sensie absolutnym, ubóstwo oznacza stan,
w jakim znajduje siê jednostka niezdolna zapewniæ sobie wystarcza-
j¹cego do normalnego ¿ycia po¿ywienia. Natomiast termin �ubóstwo
wzglêdne� wskazuje na pewn¹ koncepcjê opart¹ bardziej na podziale
dóbr ni¿ na faktycznym stanie posiadania i oznacza �mieæ mniej ni¿
inni�1. O ile pojêcie ubóstwa jest u¿yteczne do oceny zasobno�ci
kraju w sensie makroekonomicznym i do okre�lenia kierunków roz-
woju, o tyle nie wyra¿a ono jednak zró¿nicowania spo³eczno-kultu-
rowego sytuacji, które powoduj¹ stan ubóstwa. Rodzina mo¿e byæ
biedna ze wzglêdu na du¿¹ liczbê dzieci lub krewnych na utrzyma-
niu czy te¿ ze wzglêdu na niskie lub niesystematyczne dochody.
Mo¿e siê ¿ywiæ regularnie, ale niewystarczaj¹co, cierpieæ na niedo-
¿ywienie w okresie przednówku albo przez ca³y rok. Kryteria ubó-
stwa ró¿ni¹ siê w zale¿no�ci od kraju, �rodowiska geograficznego
i sytuacji rodzinnej. Podobnie zmianie ulegaj¹ jego skala i zakres.

1 Warto zasygnalizowaæ wydan¹ w serii �Key Concepts� ksi¹¿kê Ruth Li-
ster, Bieda, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, która szczegó³owo omawia m.in. kwestie
terminologiczne dotycz¹ce ubóstwa.
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Na przyk³ad, w ostatnim czasie ciê¿ar ubóstwa przeniós³ siê na
kobiety. Mê¿czy�ni trac¹ pracê lub jej nie znajduj¹, albo te¿ zarabia-
j¹ zbyt ma³o, aby utrzymaæ rodzinê i w konsekwencji niekiedy
emigruj¹. Dlatego obowi¹zek utrzymania rodziny i troska o wycho-
wanie dzieci spoczywa coraz czê�ciej na kobietach. Zakres ubóstwa
równie¿ uleg³ zmianie. Dzi� to nie tylko kwestia niedo¿ywienia, ale
równie¿ braku dostêpu do wiedzy i opieki zdrowotnej, bezdomno�ci
lub nêdznych warunków mieszkaniowych, a tak¿e niemo¿liwo�æ
dochodzenia swych praw i wyra¿ania wyborów. Ubóstwo jest wiêc
pojêciem relatywnym uzale¿nionym od kultury oraz warunków spo-
³eczno-ekonomicznych danego kraju.

Kryteria definiuj¹ce ubóstwo czêsto nie uwzglêdniaj¹ uwarun-
kowañ zwi¹zanych z konkretn¹ sytuacj¹ materialn¹ i spo³eczn¹.
A przecie¿ ubóstwo ekonomiczne niekoniecznie musi wynikaæ z bra-
ku dóbr materialnych. Mo¿e byæ te¿ efektem licznych zobowi¹zañ.
W³¹czenie do sytemu spo³ecznego gwarantuje Afrykaninowi wspar-
cie i pomoc w przypadku trudno�ci, ale równie¿ narzuca na niego
obowi¹zki ekonomiczne i spo³eczne. Presja ze strony grupy ma istot-
ny wp³yw na wielko�æ �rodków materialnych pozostaj¹cych do dys-
pozycji jednostki. Nawet ¿yj¹ca dostatnio rodzina nie wie, jak sobie
poradzi, kiedy zaistnieje konieczno�æ okazania solidarno�ci grupo-
wej. Zobowi¹zañ jest wiele: trzeba wy¿ywiæ wszystkich cz³onków
spo³eczno�ci, op³aciæ dzieciom szko³ê, wys³aæ pieni¹dze do krewnych
w wiosce, uczestniczyæ w kosztach obrzêdów ¿a³obnych cz³onków
rodziny itp.

Ubóstwo jest przede wszystkim rzeczywisto�ci¹ spo³eczn¹ i za-
le¿y od tego, w jaki sposób jest postrzegane przez ludzi. Utrata
pracy lub opó�nienia w wyp³acie pensji wi¹¿¹ siê z niezdolno�ci¹
utrzymania rodziny, a w konsekwencji mog¹ prowadziæ do za³amañ
psychicznych lub do podejmowania nieuczciwych kombinacji. Tysi¹-
ce m³odych absolwentów szkó³ i uniwersytetów nieznajduj¹cych pracy
próbuje za wszelk¹ cenê zdobyæ �rodki do ¿ycia. Ponadto migracja
ze wsi do miast w nadziei na lepsze ¿ycie nie zawsze spe³nia ocze-
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kiwania, przynosz¹c rozczarowanie i poczucie beznadziejno�ci. Wspo-
mniane sytuacje wskazuj¹ na wieloaspektowe uwarunkowanie ubó-
stwa, które najpro�ciej mo¿na nazwaæ niemo¿no�ci¹ zaspokojenia
podstawowych potrzeb ¿yciowych.

Dotychczas wiele pisano o ubóstwie ludno�ci wiejskiej, bowiem
a¿ dwie trzecie g³oduj¹cych na �wiecie mieszka na wsi. Afryka pod
wzglêdem liczby takich osób bije rekordy, poniewa¿ a¿ 35% jej lud-
no�ci jest niedo¿ywiona2. Gwa³towny rozwój miast oraz drakoñskie
ograniczenia w wydatkach publicznych, maj¹ce na celu zmniejszenie
zad³u¿enia krajów afrykañskich, prowadz¹ w ostatnim dwudziesto-
leciu do zubo¿enia ludno�ci miejskiej. Przedstawiaj¹c to nowe zjawi-
sko artyku³ analizuje dane dotycz¹ce du¿ych miast francuskojêzycz-
nej Afryki Zachodniej: Abid¿anu, Bamako, Dakaru, Lomé, Niameju,
Cotonou i Wagadugu. G³ównym �ród³em analiz bêd¹ dokumenty
robocze centrum badawczego ekonomii rozwoju DIAL (Développe-
ment, Institutions et Analyses de Long Terme) w Pary¿u3 . Po zrefe-
rowaniu faktów zostan¹ ukazane przyczyny badanego zjawiska oraz
skutki, jakie poci¹ga za sob¹ zubo¿enie ludno�ci miejskiej w Afryce.

Fakty

Faktem jest, ¿e 25% biednych �wiata ¿yje w Afryce (w 1987
roku by³o ich 18%). Ponadto po³owa Afrykanów dysponuje mniej ni¿
1 USD na dzieñ (próg skrajnego ubóstwa), przy czym liczba ubogich
miêdzy rokiem 1998 a 2008 wzros³a z 220 mln do 290 mln miesz-
kañców Afryki4.

2 Zob. S. Brunel, Les grands défis d�une agriculture durable, �Sciences Hu-
maines� juillet 2010, No. 217, s. 26�27.

3 Centrum to (UMR 225) tworz¹: Institut de recherche pour le développe-
ment oraz Université Paris-Dauphine. Zob. http://www.dial.prd.fr [14.05.2010].

4 Zob. M. Razafindrakoto, F. Roubaud, Pauvreté et récession dans les métro-
poles africaines et malgaches: Eléments de diagnostic, http://www.dial.prd.fr/
dial_publications/PDF/Doc_travail/2001-10.pdf, s. 4�5 [1.09.2010].
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Zgodnie z raportem Organizacji Wy¿ywienia i Rolnictwa ONZ,
w 2009 roku na �wiecie zanotowano 1,02 mld ludzi niedo¿ywionych,
z czego w samej Afryce Subsaharyjskiej (ASS) 262 mln5. Import zbó¿
do Afryki miêdzy 1965 a 2007 rokiem wzrós³ piêciokrotnie, a w tym
samym czasie produkcja rolna na kontynencie zmniejszy³a siê
o po³owê. Tylko 8% ziemi uprawnej jest nawadniane, mimo ¿e za-
bieg ten pozwala zwiêkszyæ produkcjê czterokrotnie. Ponadto nast¹-
pi³o przesuniêcie z uprawy ro�lin alimentacyjnych na ro�liny prze-
mys³owe i przeznaczone na eksport (kawa, herbata, kakao, tytoñ,
orzeszki ziemne, bawe³na, ananas, banany itp.)6.

Wydawa³oby siê, ¿e siedliskiem ubóstwa s¹ wioski afrykañskie,
¿e fala migracji do miast jest prób¹ ucieczki od biedy i w³¹czenia siê
do miejskiej �prosperity�. W istocie, do lat osiemdziesi¹tych XX wieku
miasta afrykañskie prze¿ywa³y ekonomiczny rozwój, budz¹c u wielu
nap³ywaj¹cych ludzi nadziejê na lepsze jutro. Jednak od po³owy lat
80. mo¿na zauwa¿yæ swoist¹ stagnacjê. Liczba mieszkañców miast
stale siê powiêksza, ale powiêksza siê tutaj jednocze�nie zasiêg
ubóstwa.

Tempo rozwoju afrykañskich miast by³o szczególnie du¿e w la-
tach 1960�1975 (od 6% do 7% na rok). Dzi� jednak wynosi �rednio
4-5% rocznie. W Afryce 30% ludno�ci ¿yje w miastach (dla porówna-
nia 46% na �wiecie, 75% w Ameryce £aciñskiej). Jednak w samej
Afryce Zachodniej liczba mieszkañców miast wzros³a z 12 mln
w roku 1960 do 78 mln w roku 1990, a poziom urbanizacji przekro-
czy³ dzi� 40% (w roku 1960 wynosi³ 13%). Proces ten zachodzi za-
równo w krajach gospodarczo silnych, takich jak Nigeria czy Wy-
brze¿e Ko�ci S³oniowej, jak równie¿ w gospodarkach �biednych�, na
przyk³ad w Mauretanii lub Czadzie. Do 2020 roku w miastach Afry-
ki Zachodniej bêdzie mieszkaæ 60% ludno�ci tego regionu. Bior¹c

5 Zob. L�état de l�insécurité alimentaire dans le monde, Rapport de la FAO,
Rome 2009.

6 R.-É. Dagorn, Le retour des émeutes de la faim, �Sciences Humaines�
juillet 2008, No. 195, s. 27.
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pod uwagê niski poziom ¿ycia mieszkañców i ograniczony rozwój
infrastruktury miejskiej, mo¿na siê domy�laæ ogromu wyzwañ,
z jakimi nale¿y siê zmierzyæ, aby miasta nie pogr¹¿y³y siê w skraj-
nej nêdzy7 .

Afryka Subsaharyjska jest jedynym regionem �wiata, gdzie
urbanizacja nie idzie w parze z rozwojem ekonomicznym. Miêdzy
1975 a 1998 rokiem zaludnienie miast wzrasta³o w rocznym rytmie
5,2%, podczas gdy wysoko�æ produktu krajowego brutto na miesz-
kañca spada³a �rednio o 0,4% rocznie. Choæ po 1995 roku odnotowa-
no odwrócenie tendencji, to nie trwa³o ono d³ugo i nie by³o w stanie
zrekompensowaæ wcze�niejszych strat8. Jednocze�nie produkt krajo-
wy brutto niezwi¹zany z rolnictwem i dotycz¹cy ludno�ci miejskiej
spad³ jeszcze bardziej � co wskazuje na brak dynamiki ekonomicznej
tego �rodowiska9. Wszystkie dane dowodz¹, ¿e nast¹pi³a degradacja
warunków ¿ycia ludno�ci afrykañskiej, szczególnie w �rodowiskach
miejskich.

Zubo¿enie ludno�ci miast dotyczy nie tylko si³y roboczej niewy-
kwalifikowanej czy nowych migrantów ze wsi, ale równie¿ pracow-
ników sektora publicznego. W Niamej po³owa rodzin tej grupy jest
biedna, w Wagadugu, Cotonou i Lomé � jedna trzecia, w Abid¿anie
i Dakarze � jedna pi¹ta10. W Lomé, �nowe ubóstwo� obejmuje kadry
z wy¿szym i �rednim wykszta³ceniem, m³odych, którzy ukoñczyli
studia lub szko³y techniczne i nie znajduj¹ pracy oraz robotników
zwolnionych w ramach prywatyzacji. Raport Banku �wiatowego
z 1996 roku podaje nastêpuj¹ce dane odno�nie ubóstwa w Togo:

� w zakresie wy¿ywienia � 64% rodzin spo¿ywa zaledwie jeden
lub maksymalnie dwa posi³ki dziennie;

� w zakresie zdrowia � tylko 26% chorych jest zdolnych wyku-
piæ przepisane lekarstwa;

7 M. Razafindrakoto, F. Roubaud, op. cit., s. 6�7.
8 Ibidem, s. 6.
9 Ibidem, s. 7.

10 Ibidem, s. 14.
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� w zakresie szkolnictwa � 85% rodzin op³aca czesne na raty a
wyniki s¹ coraz bardziej katastrofalne (30% uczniów zalicza rok
szkolny)11.

Zauwa¿a siê te¿ tutaj pewn¹ niekorzystn¹ dynamikê rynku pracy.
Zablokowane s¹ etaty op³acane z bud¿etu pañstwa. Zwiêkszy³y siê
wymagania dotycz¹ce kwalifikacji robotników. Spad³a wydajno�æ
ekonomiczna pracowników dyplomowanych, wynagrodzenia i p³ace
realne. Dzia³alno�æ gospodarcza staje siê coraz mniej sformalizowa-
na. Wzros³o bezrobocie, a tak¿e poziom zatrudnienia kobiet12.

Dane makroekonomiczne s³abo odzwierciedlaj¹ ewolucjê rzeczy-
wistych dochodów ludno�ci. Z jednej strony, oficjalne dane nie budz¹
zaufania ze wzglêdu na degradacjê jako�ci badañ statystycznych,
która powoduje, ¿e dane dotycz¹ce Afryki s¹ ma³o wiarygodne, nie-
pe³ne i czêsto sprzeczne. Z drugiej strony, trudno zbadaæ poziom
¿ycia i zmierzyæ ubóstwo, bior¹c pod uwagê produkt krajowy brutto
na mieszkañca, poniewa¿ wska�nik ten s³abo wyra¿a si³ê nabywcz¹
rodzin. Zachodzi pytanie, czy czasem dane makroekonomiczne
uwzglêdniaj¹ce jedynie gospodarkê formaln¹, bardziej wra¿liw¹ na
koniunkturê, nie wyolbrzymiaj¹ rozmiaru recesji ekonomicznej.
Z pewno�ci¹ trzeba je zweryfikowaæ, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�æ
istnienia licznych, niezarejestrowanych �róde³ dochodu oraz relacje
wspó³zale¿no�ci i wspó³pracy wynikaj¹ce z solidarno�ci afrykañskiej
(konsumpcja wewn¹trz rodzin, sektor nieformalny, podwójna dzia-
³alno�æ gospodarcza, transfery miêdzy gospodarstwami itd.)13.

W obliczu kryzysu ekonomicznego sytuacja na wsiach wydaje
siê lepsza ni¿ w miastach. Wynika to z mniejszej zale¿no�ci od fluk-
tuacji rynkowych, g³ównie z powodu s³abej monetyzacji dzia³alno�ci
rodzinnej i silnego stopnia samowystarczalno�ci ¿ywno�ciowej. Pro-
dukcja dóbr potrzebnych do zaspokojenia pierwszych potrzeb odpo-

11 Zob. E. Amouzou, Pourquoi la pauvreté s�aggrave-t-elle en Afrique noire?,
L�Harmattan, Paris 2009, s. 13.

12 Zob. M. Razafindrakoto, F. Roubaud, op. cit., s. 17.
13 Ibidem, s. 10.
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wiada bardziej zasadom wymiany ni¿ przeliczania na warto�æ pie-
niê¿n¹. Równowaga zostaje zachowana przy obrotach towarami lo-
kalnymi. Poniewa¿ pieni¹dz pochodzi ze sprzeda¿y produktów ¿yw-
no�ciowych, ceny produktów fabrycznych staj¹ siê dla mieszkañców
wsi nieproporcjonalnie wysokie. Na przyk³ad, aby pozwoliæ sobie na
leczenie antybiotykami, trzeba sprzedaæ worek kukurydzy. Dlatego
te¿ �rednia si³a nabywcza pozostaje stosunkowo wy¿sza w mie�cie
ni¿ na wsi. Dostêp do opieki zdrowotnej i szko³y nie jest lepszy
w miastach ni¿ w wioskach, ale miasto proponuje wiêcej, bardziej
zró¿nicowanych rozwi¹zañ. Szeroka gama mo¿liwo�ci oraz ³atwiejszy
dostêp do informacji stanowi¹ podstawowe czynniki, które t³umacz¹,
dlaczego biedni uwa¿aj¹ migrowanie do miast za korzystne14.

Zdobycie ¿ywno�ci w mie�cie jest bardziej utrudnione ni¿
w strefach wiejskich. Biedni w mie�cie zarabiaj¹ na �rodki do ¿ycia
drobnymi zajêciami, zatrudnieniem czasowym oraz upraw¹ nawet
najmniejszego kawa³ka ziemi. Obecna sytuacja zubo¿enia doprowa-
dzi³a wiele rodzin do uprawiania ziemi na znajduj¹cych siê w gra-
nicach miasta terenach niezabudowanych. W niektórych o�rodkach
zauwa¿a siê tendencjê spontanicznego zajmowania peryferii, aby
uprawiaæ ziemiê nawet na szerok¹ skalê.

Gwa³towny rozwój urbanizacji prowadzi do powstawania prze-
strzeni, które maj¹ zarówno charakter miejski jak i wiejski. Strefy
te ³¹cz¹ cechy intensywnej produkcji rolnej obszarów wiejskich,
przedmie�æ mieszkalnych oraz rejonów przemys³owych. Wokó³ mia-
sta rozci¹gaj¹ siê obszary produkcji uzale¿nione od kosztów trans-
portu, trwa³o�ci produktów i potrzeb przestrzennych. Najbli¿ej mia-
sta wytwarza siê produkty szybko psuj¹ce siê (mleczne, jarzyny),
w wiêkszej odleg³o�ci znajduj¹ siê fermy kurze, pola warzywne
i ma³e pastwiska. Najdalej sytuuje siê produkcjê zbó¿ i prowadzon¹
na szerok¹ skalê hodowlê. Zakup mo¿e byæ dokonywany bezpo�red-

14 Por. M. Griffon, L�avenir des dynamiques de développement des zones
rural-urbaines: Quel développement durable pour les zones rurbaines?, www.
ruralforum.info/papers/griffon2fr.pdf, s. 3 [13.05.2010].
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nio od ch³opów, poprzez po�redników, na wielkich targowiskach oraz
w supermarketach. W rzeczywisto�ci nie ma wyra�nej granicy od-
dzielaj¹cej miasto od wsi. Istnieje oczywi�cie granica administracyj-
na, ale miasto przechodzi w wie� szerokim pasem po�redniej prze-
strzeni. Biedni stref wiejsko-miejskich s¹ bardzo wra¿liwi na zmia-
nê dochodów w sektorze formalnym, gdy¿ dochody ze sprzeda¿y
produktów rolnych zale¿¹ od mo¿liwo�ci finansowych potencjalnych
nabywców. Dla wiêkszo�ci biednych dostêp do ¿ywno�ci zale¿y od
ilo�ci ofert drobnych zajêæ, uwarunkowanych wzrostem ekonomicz-
nym. Podczas recesji trudno znale�æ zatrudnienie w mie�cie. Pozo-
staje jednak ziemia rodzinna, stanowi¹ca rodzaj ochrony spo³ecz-
nej, do której mo¿na siê odwo³aæ15. Z tego powodu, w zakresie
zaspokojenia g³odu, sytuacja biednych mieszkañców stref wiejsko-
miejskich jest lepsza ni¿ ubogich z miast, którzy nie maj¹ dok¹d
powróciæ.

Czêsto migracja ze wsi do miast ma charakter sezonowy. Pracy
dorywczej poszukuje siê najczê�ciej na przednówku. Kiedy za� za-
czn¹ padaæ pierwsze deszcze, ch³opi powracaj¹ na wie�, aby rozpo-
cz¹æ prace polowe. Dotyczy to w szczególno�ci biednych ch³opów
Sahelu. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ nigerska wioska Bazazaga za-
mieszka³a przez przedstawicieli ludu Hausa. Jej spo³eczeñstwo mo¿na
podzieliæ na trzy grupy. Spo³eczno�æ dostatnich ch³opów, którzy zgro-
madzili znaczy kapita³ produkcyjny, dysponuj¹cych ¿ywno�ci¹ przez
ca³y rok, maj¹cych liczn¹ rodzinê, prowadz¹cych handel w wiosce
jest niewielka. Ma ona zró¿nicowane �ród³a utrzymania, prowadzi
w wiosce inwestycje oraz zatrudnia robotników rolnych. Du¿¹ grupê
po�redni¹ stanowi¹ rodziny biedne, fluktuuj¹ce miêdzy integracj¹
a wy³¹czeniem. Cierpi¹ one na chroniczny brak dostatecznego kapi-
ta³u, na przednówku podejmuj¹ prace w mie�cie oraz zapo¿yczaj¹
siê, aby prze¿yæ. Istnieje te¿ grupa bardzo biednych, którzy nie maj¹
mo¿liwo�ci uprawy ziemi, podejmuj¹ ka¿d¹ pracê zarobkow¹ i nie

15 Ibidem.
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mog¹ liczyæ na po¿yczki. Z tej grupy wywodz¹ siê niemaj¹cy wspar-
cia rodziny i niezdolni do pracy fizycznej ¿ebracy16.

Przyk³ad wioski hausañskiej pokazuje, jak bardzo zró¿nicowane
jest ¿ycie w przestrzeni wiejskiej. Jednym z istotnych czynników
warunkuj¹cych dobrobyt jest posiadanie ziemi. Nieodzowna jest
równie¿ umiejêtno�æ zarz¹dzania tym kapita³em w celu sta³ego
zwiêkszanie jego potencja³u. Jednak zubo¿enie ludno�ci miejskiej,
potencjalnych pracodawców i konsumentów, przyczynia siê do pog³ê-
bienia biedy na wsi. Dla wielu mieszkañców wiosek korzystna sytu-
acja ekonomiczna w mie�cie jest warunkiem ³atwego znalezienia
pracy w okresie przednówku, a wiêc jest kwesti¹ prze¿ycia. Recesja
i zubo¿enie ludno�ci miejskiej maj¹ wiêc istotny wp³yw na funkcjo-
nowanie gospodarki na wsi.

Biedni migranci ze wsi powiêkszaj¹ rzeszê biedoty miejskiej
w poszukiwaniu pracy lub jakichkolwiek mo¿liwo�ci prze¿ycia. Je�li
jest to migracja sezonowa, istnieje szansa, ¿e w roku o du¿ym uro-
dzaju nie bêdzie konieczne szukanie w mie�cie pracy. Punktem
odniesienia pozostanie zawsze �rodowisko wiejskie. Inaczej przed-
stawia siê sytuacja ubogich mieszkañców miast, którzy s¹ we wsi
obcy i zdani wy³¹cznie na zajêcia, jakie proponuje �rodowisko miej-
skie. Do grupy ludzi niewykwalifikowanych i s³abo wykwalifikowa-
nych do³¹czyli w ostatnim okresie ludzie wykszta³ceni, którzy albo
nie znajduj¹ pracy, albo praca, któr¹ wykonuj¹, nie pozwala na
zaspokojenie minimum potrzeb ¿yciowych. Czy dynamika �rodowi-
ska miejskiego pozwoli na zaspokojenie tych potrzeb? Czy przedsiê-
biorczo�æ jednostek pozwoli na stworzenie nowych �róde³ dochodu?

Mimo pesymistycznego szacunku makroekonomicznego, niewie-
lu nazywa siebie biednymi. Ten, kto ma dach nad g³ow¹, od czasu
do czasu jakie� zajêcie i co� do jedzenia nie uwa¿a, ¿e ¿yje w ubó-
stwie. Bardziej zastanawiaj¹ce jest stwierdzenie, ¿e �ten, kto jest

16 P. Gilliard, Pauvreté et mobilités circulaires campagnes/villes au Niger,
�Brève� 2006, No. 1, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/breves/2006/2.htm
[13.05.2010].
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biedny, nie ma przyjació³�. Sytuacja wiêkszo�ci naznaczona jest
pog³êbiaj¹c¹ siê niepewno�ci¹ wynikaj¹c¹ z braku spo³ecznego wspar-
cia. Wdowieñstwo, wypadek, choroba lub u³omno�æ wystarcz¹, aby
wci¹gn¹æ rodzinê w ekstremaln¹ biedê, poniewa¿ solidarno�æ afry-
kañska, ze wzglêdu na rosn¹cy indywidualizm i powszechny brak
�rodków przestaje odgrywaæ znacz¹c¹ rolê.

Przyczyny

Przyczyn¹ zwiêkszania siê ubóstwa w Afryce jest negatywny
rozwój ekonomiczny zwi¹zany z brakiem inwestycji, gospodark¹
opart¹ na przemy�le wydobywczym lub rolnictwie i zacofanie cywi-
lizacyjne oraz szczególnie wysoki poziom nierówno�ci spo³ecznej.
Utrzymuj¹ce siê przez d³u¿szy czas z³e wyniki w gospodarce dopro-
wadzi³y do spadku poziomu ¿ycia ludno�ci i do wzrostu biedy, której
g³ównym ofiarami stali siê mieszkañcy miast. Spo�ród konkretnych
przyczyn zubo¿enia, w zale¿no�ci od kontekstu geograficznego
i politycznego, wymienia siê najczê�ciej konflikty zbrojne, wzrost
cen ¿ywno�ci, brak realnej polityki modernizacji rolnictwa, plagê
korupcji, brak polityki zatrudnienia, pora¿kê projektów rozwojo-
wych, szkodliwe skutki ocieplenia klimatu, anachroniczn¹ prokre-
acjê w �rodowisku wiejskim, skutki programów dostosowania struk-
turalnego, dewaluacjê i inne. Niektóre z nich zas³uguj¹ na szcze-
góln¹ uwagê.

Zgodnie z raportem Organizacji Wy¿ywienia i Rolnictwa ONZ,
g³ównymi przyczynami niedo¿ywienia, jest gwa³towny wzrost cen,
spadek zarobków oraz wzrost bezrobocia. Powody wzrostu cen ¿yw-
no�ci na rynkach �wiatowych s¹ ró¿norodne. Przeznaczenie produk-
tów rolnych na produkcjê biopaliw ma istotny wp³yw na wzrost cen
kukurydzy (w 70%), soi (w 40%) i ry¿u (w 50%). Globalizacja zwy-
czajów alimentacyjnych przejawia siê m.in. wzrostem spo¿ycia miê-
sa. Dla przyk³adu: miêdzy rokiem 1960 a 2007, roczna konsumpcja
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kurczaka wzros³a z 2 do 10 kg na osobê. W koñcowym efekcie,
dysfunkcja �wiatowego systemu powoduje zaprzestanie upraw ¿yw-
no�ci na znacznych po³aciach ziemi17 .

W kontek�cie Afryki Zachodniej ostatnia z przyczyn ma szcze-
gólnie istotne znaczenie, poniewa¿ wprowadzenie uprawy ro�lin
przemys³owych powoduje systematyczne zmniejszenie area³u ro�lin
spo¿ywczych. W rzeczywisto�ci chodzi o ro�liny przeznaczone na
eksport, spo�ród których nale¿y wymieniæ bawe³nê, kawê, kakao,
herbatê i tytoñ. Ich wprowadzenie w pierwszej po³owie XX wieku
wi¹¿e siê z systemem kolonialnym i obowi¹zkiem konkretnych upraw.
Niemniej, w dzisiejszych czasach rolnicy anga¿uj¹ siê w ich hodowlê
dobrowolnie, widz¹c w tym wa¿ne �ród³o dochodu. Kultury ro�lin
przemys³owych stanowi¹ konkurencjê dla ro�lin spo¿ywczych, po-
niewa¿ zajmuj¹ du¿e area³y ziemi oraz poch³aniaj¹ si³ê robocz¹.
Wp³ywa to niekorzystnie na uprawy spo¿ywcze, tym bardziej ¿e oba
typy dzia³añ rolniczych prowadzi siê w tym samym czasie. Eksperci
nie s¹ zgodni co do rozmiarów szkodliwego wp³ywu upraw przemy-
s³owych na sytuacjê ¿ywieniow¹ ludno�ci. Jedni podkre�laj¹ fakt, ¿e
wraz z rozwojem eksportu, wprowadzone zostaj¹ nowe odmiany ro�lin
spo¿ywczych (np. kukurydza hybrydowa), pola staj¹ siê bardziej ¿yzne
dziêki u¿yciu nawozów sztucznych, a zarobione pieni¹dze mo¿na
przeznaczyæ na zakup sprzêtu rolniczego. Inni zwracaj¹ uwagê, ¿e
przy wci¹¿ spadaj¹cych cenach produktów eksportowych, rentow-
no�æ takich upraw staje pod znakiem zapytania. Wk³ad materialny
(nawozy, �rodki chemiczne) oraz ciê¿ka praca fizyczna (przy mini-
malnej mechanizacji) nie zawsze pozwalaj¹ na osi¹gniêcie istotnych
zysków, które by zrekompensowa³y ograniczenie upraw ¿ywno�ci.
Dlatego uwa¿a siê, ¿e system upraw przemys³owych mo¿e prowa-
dziæ do pog³êbiania biedy18 .

17 Zob. R.-É. Dagorn, op. cit., s. 26�27.
18 Zob. A. Fromageot, S. Ndembou, G. Courade, Les cultures de rente con-

currencent les cultures vivrières, w: G. Courade (ed.), L�Afrique des idées reçues,
Belin � Paris 2006, s. 288�294.
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W strefie Sahelu ograniczenie powierzchni upraw zwi¹zane jest
w mniejszym stopniu z wprowadzeniem upraw ro�lin przemys³o-
wych, a bardziej z drastycznym zmniejszeniem siê ilo�ci opadów
i postêpowaniem pustynnienia regionu. W Nigrze, przy wzro�cie
ludno�ci o 3,3% rocznie, wzrost produkcji ¿ywno�ci osi¹ga zaledwie
2,2%. Chroniczny brak ¿ywno�ci (20%), który datuje siê od koñca lat
90. XX wieku, spowodowany jest nie tylko czynnikiem demograficz-
nym i kontekstem ekonomicznym, ale przede wszystkim zmniejsza-
niem siê powierzchni uprawy prosa, które potrzebuje do wzrostu
przynajmniej 400 mm deszczu. Powierzchnia jego uprawy od roku
1970 zmniejszy³a siê o po³owê, z 25% do 12%19.

Wzrost cen ¿ywno�ci nie oznacza automatycznie wzbogacenie
siê jej producentów. Indywidualni rolnicy produkuj¹ stosunkowo ma³o,
przede wszystkim na w³asne potrzeby. Ponadto system komercjali-
zacji jest czêsto wadliwy. Michel Griffon wymienia nastêpuj¹ce g³ówne
przyczyny biedy w �rodowisku wiejskim Sahelu: �1. z³e funkcjono-
wanie targów rolnych; asymetria si³y nabywczej na niekorzy�æ rol-
ników (brak informacji, rozproszenie oferty, nadu¿ycia w³adzy poli-
cji, brak sprawiedliwo�ci komercyjnej); wysokie koszty transportu
i oddalenie od centrów konsumpcji, które czêsto nie pozwala na
dostrze¿enie zapotrzebowania; miêdzynarodowa konkurencja na ryn-
ku wewnêtrznym; import dóbr rolniczych po ni¿szych cenach; nie-
sprawiedliwe ceny produktów rolnych na rynkach miêdzynarodo-
wych; 2. z³e funkcjonowanie pañstwa, spo³eczno�ci politycznej i us³ug
publicznych; wysokie koszty funkcjonowania pañstwa; s³abo�æ pañ-
stwowych nak³adów redystrybucji; publiczne decyzje nieodpowiada-
j¹ce interesom ogólnym; s³abo�æ demokracji; brak us³ug kolektyw-
nych; 3. koncentracja �rodków utrzymania na rolnictwie i drobnym
handlu, co uzale¿nia wie�niaków od niepewnych cen i zmienno�ci
klimatu�20.

19 P. Gilliard, op. cit.
20 M. Griffon, op. cit., s. 4.
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W strefie wiejsko-miejskiej zauwa¿a siê te same braki, ale
wystêpuj¹ one w mniejszym stopniu. Informacje na temat cen s¹
bardziej dostêpne i producenci mog¹ lepiej broniæ swoich interesów.
Zró¿nicowanie sposobów zdobywania �rodków do ¿ycia pozwala na
wiêksz¹ elastyczno�æ zachowañ. Jednocze�nie powstaj¹ tu nowe
problemy zwi¹zane ze zwiêkszaj¹c¹ siê gêsto�ci¹ zamieszkania. Coraz
bardziej dochodzi do g³osu demokratyzacja ¿ycia spo³ecznego, po-
zwalaj¹ca na lepsze wspó³¿ycie ludno�ci o ró¿nym pochodzeniu.
Jednak, z ¿yciem na peryferiach miasta wi¹¿¹ siê nowe problemy:
1. Jak zapewniæ ludno�ci biednej �rodki do ¿ycia (szczególnie ¿yw-
no�æ)? 2. Jak ograniczyæ zniszczenie �rodowiska zwi¹zane z aktyw-
no�ci¹ rolnicz¹ i przemys³ow¹? 3. Jak ograniczyæ zanieczyszczenia
zwi¹zane z wydzielaniem spalin, zu¿yciem wody, odpadami itp.?
4. Jak kszta³towaæ przestrzeñ, aby zapewniæ trwa³y rozwój?21

Sytuacja na rynkach �wiatowych i koniunktura na produkty
¿ywno�ciowe nie s¹ jedynymi przyczynami wzrostu cen ¿ywno�ci,
które przynajmniej po czê�ci odpowiedzialne s¹ za zubo¿enie ludno-
�ci miejskiej. Innym wa¿nym czynnikiem maj¹cym du¿y wp³yw na
sytuacjê ekonomiczn¹ rodzin miejskich s¹ programy dostosowania
strukturalnego, wprowadzone w wiêkszo�ci krajów afrykañskich
w latach 80. XX wieku. Zwi¹zana z nimi polityka wywo³uje skutki
spo³eczne w dwóch podstawowych domenach: 1. podziale dochodów
opartych na mechanizmach rynkowych; 2. dostarczaniu dóbr pu-
blicznych przez pañstwo. Efekty programu zale¿¹ od sytuacji kon-
kretnego kraju, wp³ywów zewnêtrznych, typu prowadzonej polityki
oraz natury problemów, które nale¿y rozwi¹zaæ.

Programy dostosowania strukturalnego mia³y pomóc poszcze-
gólnym pañstwom w zaradzeniu katastroficznym wynikom w zakre-
sie rozwoju. Mia³y przeciwdzia³aæ zapa�ci ekonomicznej, a w szcze-
gólno�ci zahamowaæ ich zad³u¿enie. Wiêkszo�æ ludno�ci miejskiej
jest aktywna w sektorze publicznym, prywatnym i nieformalnym:

21 Zob. Ibidem.
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w administracji, przedsiêbiorstwach, przemy�le i handlu. Otó¿, pro-
gramy te przyjmuj¹ dwa podstawowe uwarunkowania: zamro¿enie
masy p³atniczej oraz prywatyzacjê przedsiêbiorstw pañstwowych.
Racjonalizacja wydatków publicznych poci¹gnê³a za sob¹ zwolnienia
i ograniczenie nowych etatów w tym sektorze. W rezultacie, pracow-
ników, którzy osi¹gnêli 50 rok ¿ycia, zmusza siê do przej�cia na
emeryturê, a niekontrolowane zwolnienia powoduj¹ bezrobocie. Za-
tem zamiast rozwi¹zaæ problemy, programy dostosowania struktu-
ralnego poci¹gnê³y za sob¹ powstanie uderzaj¹cego ubóstwa w�ród
warstw spo³ecznych, które dotychczas cieszy³y siê relatywnym do-
statkiem.

Jednocze�nie, liberalizacja handlu doprowadzi³a do odblokowa-
nia eksportu zbó¿, co zmniejszy³o poda¿, zwiêkszaj¹c ceny na ryn-
kach wewnêtrznych. Choæ ze wzgl¹du na rozdrobnienie produkcji
i dyktat po�redników nie przynios³o to wiêkszych korzy�ci wie�nia-
kom, wzrost cen ¿ywno�ci by³ silnie odczuwalny przez kupuj¹cych
mieszkañców miast. W sektorze publicznym programy dostosowania
strukturalnego zamrozi³y wzrost p³ac, co spowodowa³o, ¿e zakup
¿ywno�ci zacz¹³ poch³aniaæ wiêksz¹ czê�æ zarobków.

Innym negatywnym efektem programu dostosowania struktu-
ralnego, przyczyniaj¹cym siê do wzrostu ubóstwa, by³o ograniczenie
wydatków publicznych. Dla ludno�ci miejskiej oznacza³o to ograni-
czony dostêp do wody pitnej, przerwy w dostawach pr¹du, �mieci
zalegaj¹ce ulice, popsute drogi i chaos komunikacyjny. Taka sytu-
acja wp³ynê³a na pogorszenie stanu zdrowia i higieny ludno�ci. Nie
wszystkich staæ na przeznaczenie czê�ci zarobku na op³acenie wody
bie¿¹cej. Korzystanie z niepewnych ujêæ prowadzi do rozwoju chorób
paso¿ytniczych, a tym samym zwiêkszenia wydatków na leczenie, co
przy wysokich cenach leków mo¿e doprowadziæ rodzinê do bankructwa.

Dog³êbna analiza pokazuje, ¿e programy dostosowania struktu-
ralnego generuj¹ nowe ubóstwo. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e nie
stworzono ich bezpodstawnie. Mia³y bowiem na celu rozwi¹zanie
problemu zachwiania równowagi gospodarczej wynikaj¹cego z ludz-
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kich posuniêæ ujemnie wp³ywaj¹cych na rozwój ekonomiczny kraju.
Niestety, pozytywne skutki programów dostosowania strukturalnego
nie spe³ni³y oczekiwañ ludno�ci miejskiej, która za niewielk¹ poprawê
w skali makroekonomicznej musia³a zap³aciæ zbyt wysok¹ cenê.

Posuniêciem, które powiêkszy³o negatywne skutki programów
dostosowania strukturalnego by³o przeprowadzenie 12 stycznia 1994
roku w 13 pañstwach afrykañskich piêædziesiêcioprocentowej dewa-
luacji franka CFA. Ludno�æ tych krajów musia³a bezradnie przyj¹æ
gwa³towny spadek poziomu ¿ycia we wszystkich wymiarach. Wzro-
s³y nie tylko dwukrotnie ceny towarów importowanych, ale równie¿
istotn¹ zwy¿kê odnotowa³y ceny produktów miejscowych (ze wzglê-
du na koszty produkcji i transportu).

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e przyczyny widocznego zu-
bo¿enia ludno�ci miejskiej w Afryce Zachodniej maj¹ charakter eko-
nomiczny oraz spo³eczno-polityczny. W odniesieniu do Togo, Essé
Amouzou wymienia w pierwszej grupie: dewaluacjê franka CFA oraz
brak dzia³añ maj¹cych na celu z³agodzenia jej skutków, dwukrotny,
a nawet trzykrotny wzrost cen, politykê prywatyzacji, opó�nienia
w wyp³atach pensji, kryzys finansowy kraju, brak stabilizacji ekono-
micznej oraz wymagania miêdzynarodowych instytucji finansowych.
W�ród przyczyn spo³eczno-politycznych, umieszcza: zablokowanie
sytuacji politycznej, brak polityki rozwoju oraz strategii tworzenia
miejsc pracy, nierówno�ci spo³eczne, zamro¿enie nowych etatów, z³e
zarz¹dzanie oraz eksplozjê demograficzn¹22.

Analiza danych wskazuje na trudn¹ sytuacjê szerokich warstw
spo³ecznych zamieszkuj¹cych miasta. Pragnienie przetrwania zmu-
sza je do podejmowania zaskakuj¹cych nieraz inicjatyw, maj¹cych
na celu znalezienie sposobu na prze¿ycie. Wykazuj¹ oni przy tym
niezwyk³¹ kreatywno�æ i przedsiêbiorczo�æ.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e jednym z powodów ubóstwa w Afryce s¹
ci¹gle powiêkszaj¹ce siê dysproporcje spo³eczne i maj¹tkowe � obok

22 Zob. E. Amouzou, op. cit., s. 94.
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stref biedy, istniej¹ dzielnice miast afrykañskich, w których �nie
widaæ� niedostatku. Ma³a grupa osób bogatych, kumuluje bogactwo,
które w innej sytuacji by³yby redystrybuowane przez pañstwo. Nie-
stety, nie maj¹c wystarczaj¹co �rodków, nie mo¿e ono przyj�æ z pomoc¹
ludziom potrzebuj¹cym, godz¹c siê bezsilnie na powiêkszanie siê
rzeszy ubogich.

Skutki

Konsekwencje zubo¿enia ludno�ci mog¹ byæ odczuwalne zarów-
no w skali ogólnokrajowej jak i na poziomie gospodarstw domowych.
W skali makro przek³ada siê to na zahamowania w rozwoju nie
tylko gospodarczym, ale równie¿ spo³ecznym, zwiêkszenie siê pozio-
mu analfabetyzmu oraz liczby ludzi niedo¿ywionych i chorych, co
ma bardzo istotny wp³yw na kondycjê kapita³u ludzkiego. Ponadto,
niemaj¹ca nadziei na polepszenie warunków ¿ycia rzesza bezrobot-
nych i biednych zwiêksza ryzyko zaistnienia publicznej przemocy
i wzrostu liczby pope³nianych czynów kryminalnych. Poczucie bez-
pieczeñstwa obywateli staje pod znakiem zapytania, a spo³eczeñ-
stwo ulega coraz silniejszej polaryzacji.

Na poziomie mikrospo³ecznym powstaje pytanie, jak gospodar-
stwa domowe radz¹ sobie z obni¿k¹ dochodów. Jakie s¹ mechanizmy
adaptacji do zaistnia³ych sytuacji? Wspomniana wy¿ej, opracowana
w roku 2009 analiza Organizacji Wy¿ywienia i Rolnictwa ONZ: �L�état
de l�insécurité alimantaire dans le monde� wyodrêbnia w tym zakre-
sie trzy grupy. Pierwsza z nich obejmuje nowe rodzaje dzia³alno�ci
gospodarczej: 1. wiêksze zaanga¿owanie (szczególnie kobiet) w pracy
odp³atnej; 2. migracjê do regionów, gdzie ³atwiej o miejsca pracy;
3. migracjê powrotn¹ do wioski lub kraju. Druga dotyczy zdobywa-
nia dodatkowych �rodków przez sprzeda¿ dóbr trwa³ych oraz po-
¿yczki. Trzecia grupa mechanizmów adaptacyjnych, uwzglêdniona
przez dokument ONZ, to modyfikacja sposobów konsumpcji: 1. zmiana
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sposobów ¿ywienia z po³o¿eniem akcentu na produkty tañsze ze
szkod¹ dla produktów bogatych w oligoelementy, takich jak mleko,
miêso, owoce i zielone jarzyny oraz 2. ograniczenie wydatków na
zdrowie i edukacjê dzieci , a tak¿e na zakup dóbr trwa³ych i pó³tr-
wa³ych w celu zaspokojenia potrzeb alimentacyjnych.

Stosowanie mechanizmów oszczêdno�ciowych ma powa¿ne kon-
sekwencje. Dokument ONZ analizuje je w powi¹zaniu z ka¿d¹
z wymienionych powy¿ej grup. Nowe formy dzia³alno�ci gospodar-
czej powoduj¹ zmniejszenie wydatków rekreacyjnych i ograniczenie
innych aktywno�ci ze szkod¹ dla troski o dzieci (karmienie i wycho-
wanie), obni¿aj¹ spójno�æ spo³eczn¹ i os³abiaj¹ rodzinê oraz obni¿aj¹
poziom zarobków na miejscowym rynku pracy. Sprzeda¿ dóbr powo-
duje utratê mo¿liwo�ci zdobycia pieniêdzy w przysz³o�ci, a po¿yczki
redukuj¹ przysz³e zyski i zwiêkszaj¹ ryzyko bankructwa. Tañsza
¿ywno�æ mo¿e prowadziæ do niedo¿ywienia i braku oligoelementów,
a wiêc mieæ powa¿ne konsekwencje dla zdrowia. Podobnie zaniedba-
nia zdrowotne mog¹ wystawiæ na niebezpieczeñstwo przysz³¹ zdol-
no�æ uzyskiwania dochodu23.

W okresie kryzysu w postawie ludzi, rodzin i grup spo³ecznych
dostrzega siê zmiany, które maj¹ na celu adaptacjê do nowych
warunków ekonomicznych. Dotycz¹ one przede wszystkim sposobu
od¿ywiania: miêso i ryby spo¿ywa siê coraz rzadziej. Ogranicza siê
wydatki zwi¹zane z odzie¿¹, przemieszczaniem i przyjemno�ciami,
ogranicza siê pomoc dla krewnych, znikaj¹ pewne znajomo�ci,
a oszczêdzanie staje siê kwesti¹ drugorzêdn¹.

Spadek si³y nabywczej zwi¹zany z gwa³town¹ podwy¿k¹ cen
zmusza ludno�æ miejsk¹, a przede wszystkim urzêdników, do poszu-
kiwania dodatkowych �róde³ utrzymania. Dla przyk³adu w Togo,
46% rodzin urzêdniczych jest zmuszona do zaci¹gania d³ugów, tylko
po to, aby prze¿yæ. Natomiast 54% podejmuje dodatkow¹ pracê,
z czego 23% pracê na roli i w drobnym handlu, 26% uczy dodatkowo

23 Zob. http://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0876f/i0876f00.pdf, s. 28 [5.03.2010].
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w szko³ach prywatnych lub daje korepetycje, a 21% w godzinach
wolnych staje siê kierowcami mototaksi24 . Zauwa¿alna jest innowa-
cyjno�æ i kreatywno�æ w tworzeniu miejsc pracy, rozkwita inicjatywa
prywatna, powstaj¹ micro-przedsiêbiorstwa, mno¿¹ siê organizacje
pozarz¹dowe i stowarzyszenie. Nie wszyscy jednak s¹ zdolni pozy-
tywnie odpowiedzieæ na te wyzwania czasu kryzysu. Rozwija siê
wiêc jednocze�nie przestêpczo�æ, przemoc, narkomania, zak³amanie
i ¿ebractwo.

Brak pieniêdzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb w rodzi-
nie powoduje pog³êbienie trudnych warunków mieszkaniowych, po-
garszanie siê stanu zdrowia oraz obni¿enie poziomu wykszta³cenia.
W Togo, na 100 uczniów rozpoczynaj¹cych szko³ê podstawow¹ tylko
dwóch dochodzi do klasy maturalnej25. Z jednej strony, stan ten
zwi¹zany jest z ograniczeniem nak³adów na szkolnictwo (klasy licz¹
ok. 50 uczniów), z drugiej, tak¿e z konieczno�ci¹ opuszczenia szko³y
w celu zdobywania po¿ywienia.

Przy zmniejszaj¹cych siê nak³adach pañstwa na s³u¿bê zdrowia
wydatki na opiekê zdrowotn¹ czêsto przekraczaj¹ mo¿liwo�ci rodzin.
Nie mog¹c skorzystaæ z us³ug personelu medycznego (które s¹ bar-
dzo drogie) i zap³aciæ za lekarstwa, wielu zadawala siê wizyt¹
u uzdrowiciela, zielarza i terapeuty tradycyjnego, którzy nie s¹ wy-
starczaj¹co kompetentni, aby daæ w³a�ciw¹ diagnozê i przepisaæ
w³a�ciwe lekarstwo. Ponadto, przy ma³ych nak³adach pañstwa, stan
o�rodków zdrowia oraz proponowanych przez nie zabiegów pozosta-
wia wiele do ¿yczenia.

Na koniec trzeba wspomnieæ o panuj¹cej atmosferze niepewno-
�ci, strachu, w¹tpliwo�ci i niebezpieczeñstwa. Prowadzi ona do zwró-
cenia siê ku specyficznej religijno�ci czerpi¹cej z tradycji wiarê
w si³y niewidzialne, które s¹ przyczyn¹ niepowodzeñ ludzi. Nasila

24 Zob. E. Amouzou, op. cit., s. 87. Moto-taksi � motorowery, które s³u¿¹ za
taksówki.

25 Ibidem, s. 84. Por. M.-F. Lange, Le refus de l�école: pouvoir d�une société
civile bloquée?, �Politique africaine� 1987, No. 7, s. 74-86.
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siê wiara w czarownictwo, jako model wyja�niaj¹cy nieszczê�cie oraz
maj¹tkowe ró¿nice miêdzy lud�mi. Braki widoczne u jednych t³uma-
czy siê nadmiarem obserwowanym u innych. Ponadto mno¿¹ siê
Ko�cio³y niezale¿ne oferuj¹ce praktyki wypêdzania z³ych duchów,
obwinianych o spowodowanie nêdzy. W sytuacji ogólnej biedy, nie-
wielu wierzy, ¿e maj¹tku mo¿na dorobiæ siê uczciwie. Powszechne
jest przekonanie, ¿e bez wsparcia przyjaznych duchów do niczego
w ¿yciu siê nie dojdzie.

Sytuacja kryzysowa, o jakiej mówi siê powszechnie w mediach,
dotyczy wszystkich spo³eczeñstw na �wiecie. Ale kryzys ten ma wp³yw
na konkretne kraje w zró¿nicowanym stopniu. Dla jednych jest to
przys³owiowe zaciskanie pasa i zrezygnowanie z luksusu lub ko-
nieczno�æ ograniczenia wydatków. Dla innych oznacza zagro¿enie
¿ycia lub nêdzê i g³ód. Kraje afrykañskie w szczególny sposób odczu-
waj¹ degradacjê systemu ekonomicznego �wiata. Beznadziejno�æ ich
sytuacji, brak perspektyw we w³asnym kraju zmusza Afrykanów do
emigracji. Wbrew sobie, rozstaj¹c siê z rodzin¹, ryzykuj¹c ¿yciem,
przemieszczaj¹ siê do innych krajów afrykañskich, a nastêpnie do
Europy w poszukiwaniu �rodków do ¿ycia dla siebie i swoich rodzin.
Czy druty kolczaste Ceuty i fale Cie�niny Gibraltarskiej zdo³aj¹ ich
powstrzymaæ? Prawdopodobnie nie, poniewa¿ innymi prawami kie-
ruje siê cz³owiek g³odny, a innymi cz³owiek syty.

Nawet stawiaj¹c mury, Europa nie bêdzie w stanie powstrzymaæ
fali migracyjnej. Jedyn¹ skuteczn¹ strategi¹ wydaje siê przyj�cie
z pomoc¹ krajom afrykañskim. Pomoc ta nie powinna jednak odby-
waæ siê w sposób bezosobowy, przez wysy³anie ¿ywno�ci lub realiza-
cjê projektów przygotowanych w biurach Europy. Pomoc musi do-
trzeæ do konkretnego cz³owieka, który chce zrealizowaæ konkretn¹
inicjatywê. Do tego, kto wykazuje siê kreatywno�ci¹ i przedsiêbior-
czo�ci¹.

Analitycy trafnie wskazuj¹ na konieczno�æ przyj�cia z pomoc¹
ludziom biednym: �Wed³ug Banku �wiatowego dwie trzecie global-
nego wzrostu w ci¹gu najbli¿szych 30 lat zale¿eæ bêdzie od wzboga-
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cenia biednych, którzy, tworz¹c rynek wewnêtrzny, zaoszczêdz¹
swemu krajowi walki o rynki zewnêtrzne, jako to pokaza³ sukces
by³ych �smoków� azjatyckich, obecnie rozwiniêtych�26 . Po³o¿enie
nacisku na produkcjê krajow¹ opart¹ na kreatywno�ci ludzi miejsco-
wych i wspieranie inicjatyw indywidualnych przyczyni siê do pod-
niesienia poziomu ¿ycia i intensyfikacji obrotów wewnêtrznych.
Jednak na przeszkodzie stoi nie tylko brak odpowiedniej strategii
dzia³ania, ale równie¿ paternalizm i klientelizm w³adzy, który spra-
wia, ¿e indywidualne inicjatywy nie znajduj¹ poparcia, je�li nie
przynosz¹ korzy�ci rz¹dz¹cym. Widaæ zatem, ¿e przyczyny zubo¿e-
nia ludno�ci miejskiej, jak równie¿ impas wspó³czesnych inicjatyw
rozwoju nale¿y rozpatrywaæ nie tylko ze strony instancji �wiato-
wych, ale równie¿ ze strony wewnêtrznych stosunków spo³ecznych
i politycznych.
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GROWING POVERTY OF URBAN POPULATION
IN WEST AFRICA

SUMMARY

Since about twenty years the poverty of urban population in
West Africa is growing. This impoverishment is due to the draco-
nian limitation of public expenses and persistent economic crisis.
Based on the documents of DIAL (Development, Institutions and
Globalization) Centre in Paris the paper demands for the causes of
this situation. First, the author presents the actual situation of
deficiency of food and rapid increase of prices. In that circumstances
the middle-class employees (teachers, health and public agents, etc.)
are enable to support their families. Main cause of this situation are
the consequences of structural adjustment, i.e. the limitation of
public help, reduction in salaries, mass dismissals, the devaluation
of Franc CFA and the rapid increase of population. In response to
constantly aggravating situation the people take second job, borrow
money, cultivate crops and vegetables. The growth of earning acti-
vities of women is one of issues of insufficiency of men�s salaries.
After all, facing the crisis inhabitants of African towns prove a lot
of creativity and initiative.


