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Okre�lenie �Róg Afryki� jest pojêciem wspó³czesnym, które po-
wsta³o w okresie dekolonizacji Afryki. Mianem tym okre�lany jest
region wschodniej czê�ci Afryki, chocia¿ ró¿nie definiuje siê jego
zasiêg geopolityczny. Zdaniem niektórych badaczy jest to Sudan,
Etiopia, Erytrea, D¿ibuti i Somalia � obszar ten bywa nazywany
�ma³ym� Rogiem Afryki. Inni do tego regionu dodaj¹ jeszcze Keniê
i Ugandê, nazywaj¹c ca³o�æ �wielkim� Rogiem1. Region ten zawsze
mia³ wa¿ne strategiczne znaczenie, przede wszystkim z powodu
po³o¿enia geograficznego. Kontrola nad obszarem ³¹cz¹cym Morze
Czerwone z Oceanem Indyjskim oznacza równie¿ strategiczn¹ kon-
trolê militarn¹ i gospodarcz¹ nad miêdzykontynentalnymi szlakami.
Dlatego te¿, niezale¿nie od epoki, Róg Afryki interesowa³ mocarstwa
�wiata � od staro¿ytno�ci do wspó³czesno�ci. Szczególne nasilenie
walki o wp³ywy i kontrolê nad tym regionem mia³o miejsce
w okresie kolonializmu i pó�niej, w czasie trwania zimnej wojny.

1 J. Mantel-Nieæko, Wstêp, w: Róg Afryki. Historia i wspó³czesno�æ, red.
J. Mantel-Nieæko, M. Z¹bek, Warszawa 1999, s. 15; Great Horn of Africa, USGS
International Program, http://edcintl.cr.usgs.gow.gha/gha.htm; Africa South of
the Sahara, http://www.sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa.horn.html.
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Kszta³towanie siê niepodleg³ych pañstw Rogu Afryki by³o i jest
bardzo burzliwym procesem. Wspó³czesny podzia³ polityczny tego
regionu ma swe �ród³o w dwóch wa¿nych okresach historii nie tylko
Afryki, ale i ca³ego �wiata. Pierwszym z nich jest okres dekoloniza-
cji, jaki mia³ miejsce w latach 50. i 60. XX wieku. Drugi wa¿ny
moment to upadek komunizmu, prze³om lat 80. i 90. tego¿ wieku.
Jak siê wydaje, proces kszta³towania siê podzia³u politycznego Rogu
Afryki wcale siê jeszcze nie zakoñczy³; towarzyszy mu wiele z³o¿o-
nych konfliktów, problemów spo³ecznych, dramatów niewinnych ludzi.

Proces wyodrêbniania siê nowych to¿samo�ci pañstwowych oku-
piony jest ogromnymi kosztami. Przyczyny konfliktów politycznych
i zbrojnych w �ma³ym� Rogu Afryki, ich przebieg oraz skutki s¹
przedmiotem zainteresowania tego artyku³u.

Geneza wspó³czesnych konfliktów w Rogu Afryki

Wspó³czesne konflikty w Rogu Afryki maj¹ bardzo skompliko-
wane pod³o¿e. Zasadnicze ich przyczyny tkwi¹ w historii regionu
(kolonializm i dekolonizacja), zró¿nicowaniu etnicznym i religijnym,
ingerencji mocarstw �wiata (przede wszystkim w okresie zimnej
wojny). Oczywi�cie w ka¿dym z pañstw regionu powody konfliktów
politycznych i zbrojnych s¹ odmienne, niemniej jednak wspólnym
ich mianownikiem jest z ca³¹ pewno�ci¹ historia.

Okres kolonializmu

W XIX wieku Afrykê Pó³nocno-Wschodni¹ podzieli³y miêdzy sie-
bie Wielka Brytania, Francja i W³ochy. Jedynym pañstwem, które
nie podda³o siê kolonizacji, by³a Etiopia.

Otwarcie Kana³u Sueskiego w 1869 roku skróci³o szlak handlo-
wy z Europy do Indii. Wzrost obrotu ekonomicznego i znaczenie
strategiczne dotyczy³y nie tylko drogi morskiej, ³¹cz¹cej Morze �ró-
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dziemne z Morzem Czerwonym, ale tak¿e pañstw granicz¹cych ze
szlakami handlowymi2. Sta³y siê one �³akomym k¹skiem� dla ówcze-
snych mocarstw europejskich.

W 1898 roku Wielka Brytania zajê³a terytorium Sudanu. W 1899
roku Egipt i Wielka Brytania podpisa³y uk³ad o ustanowieniu w Su-
danie wspólnej egipsko-angielskiej administracji. Kondominium bry-
tyjsko-egipskie trwa³o do 1951, roku kiedy to Egipt wypowiedzia³
umowê, chc¹c podporz¹dkowaæ Sudan koronie egipskiej. Wielka
Brytania nie wyrazi³a na to zgody i w 1953 roku podpisano porozu-
mienie angielsko-egipskie w sprawie uznania prawa Sudanu do sa-
mostanowienia. W 1956 roku proklamowano niepodleg³o�æ Sudanu3.

Wschodnie wybrze¿e Somalii od 1889 roku znalaz³o siê pod
kontrol¹ W³och. W³osi wydzier¿awili tak¿e tereny na po³udnie od
Brytyjskiej Kampanii Wschodnioafrykañskiej. Wszystkie te wydzier-
¿awione tereny oraz ziemie wcze�niej zajête rz¹d w³oski uzna³ w 1905
roku za swoj¹ koloniê4. Z kolei Wielka Brytania zajê³a okrêgi Zeila
i Berbera w pó³nocnej Somalii (1884), tworz¹c Somali Brytyjskie.
W 1940 roku W³osi opanowali Somali Brytyjskie, jednak po klêsce
W³och w walce z po³¹czonymi si³ami francusko-brytyjskimi i etiopski-
mi w 1941 roku dawny protektorat w³oski oraz etiopskie terytoria
zamieszka³e przez Somalijczyków (Ogaden i Haud) przesz³y pod woj-
skowy zarz¹d brytyjski. Somali W³oskie pozostawa³o pod administracj¹
Wielkiej Brytanii do 1950 roku. W 1960 roku nast¹pi³o po³¹czenie
Somali Brytyjskiego i W³oskiego w niepodleg³¹ Republikê Somalii5.

2 D. Hartlieb-Wroczyñska, Kolonializm w Rogu Afryki, w: Róg Afryki. Hi-
storia i wspó³czesno�æ..., s. 95.

3 Anglo-Egyptian Condominium, Britannica Online, http://www.britanni-
ca.com/eb/africle?tocld=9007586%query=condominium; The Anglo-Egyptian
Condominium, 1899�1955, http://countrystudies.us/sudan/15htm.

4 Somalia, The Columbia Encyclopedia, 6th Edition, 2001, http://www.bar-
tleby.com/65/50/somalia.html; Somalia, infoplease, http://www.infoplease.com/
ce6/world/A0845894.htm

5 Ogaden History Profile, http://www.ogaden.fi/info.html; Somalia: Timeli-
ne ABC News.com, http//:www.abc.go.com/sections/world/dailynews/Somalia_ti-
meline.html.
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Natomiast Francja w 1884 roku zakupi³a terytoria po³o¿one wokó³
zatoki Tad¿ura i og³osi³a przejêcie su³tanatu Tad¿ura i powstanie
kolonii francuskiej o nazwie Somali Francuskie ze stolic¹ w mie�cie
D¿ibuti. W 1967 roku zmieniono nazwê z Somali Francuskiego na
Francuskie Terytorium Afarów i Issów, a 10 lat pó�niej proklamowa-
no niepodleg³o�æ Republiki D¿ibuti6.

Z kolei w 1890 roku W³osi proklamowali powstanie w³oskiej
kolonii Erytrea na wybrze¿u Morza Czerwonego. Klêska wojsk w³o-
skich w 1941 roku spowodowa³a, ¿e Erytrea przesz³¹ pod zarz¹d
brytyjski, który mia³ miejsce do 1952 roku. Og³oszono wtedy uchwa-
³ê ONZ, na mocy której Erytrea zosta³a w³¹czona w sk³ad Etiopii
jako autonomiczna prowincja z w³asnym rz¹dem i parlamentem.
W 1962 roku Erytrea zosta³a przy³¹czona do Etiopii jako jej 14 pro-
wincja, a w 1993 proklamowano jej niepodleg³o�æ7.

* * *

Granice pañstw afrykañskich, bêd¹ce wynikiem podzia³ów kolo-
nialnych, po okresie dekolonizacji i odzyskaniu niepodleg³o�ci, staj¹
siê czêsto zarzewiem wspó³czesnych konfliktów przygranicznych. Taka
sytuacja mia³a na przyk³ad miejsce w latach 1977�1978, kiedy to
wybuch³a wojna miêdzy Somali¹ a Etiopi¹ o Ogaden � region Etiopii
zamieszka³y przez Somalijczyków.

Kolejna wielka wojna graniczna wybuch³a w 1998 roku pomiê-
dzy Etiopi¹ i Erytre¹. Znaczne nasilenie walk nast¹pi³o w maju
2000 roku mimo kilkukrotnych deklaracji obu stron konfliktu o wo-
li zawarcia pokoju. W wyniku konfliktu swoje domy musia³o opu-
�ciæ 750 tys. ludzi.

Problem granic istnieje w mniejszym lub wiêkszym stopniu
miêdzy wszystkimi krajami Rogu Afryki i stanowi potencjalne za-

6 The Country and the People of Djibouti, http://www.hejleh.com/countries/dji-
bouti.html; Background Note: Djibouti, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5482htm.

7 Eritrea, Yahoolingans! Reference: Columbia Encyclopedia, http://
yahoo.com/reference/encyclopedia/entry?id=15777.
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gro¿enie wybuchem kolejnych konfliktów. Ingerencja pañstw euro-
pejskich w okresie kolonializmu w naturalne podzia³y spo³eczno�ci
Rogu Afryki ci¹gle jeszcze jest �ród³em braku stabilizacji w tym
regionie.

Zimna wojna

Po dekolonizacji, a¿ do prze³omu lat 1989/1990, o wp³ywy w Ro-
gu Afryki toczy³y walkê dwa supermocarstwa: Stany Zjednoczone
i Zwi¹zek Radziecki. Okres zimnej wojny wyznacza³ polityczn¹, go-
spodarcz¹, spo³eczn¹ sytuacjê wewnêtrzn¹ pañstw Rogu Afryki,
uzale¿niaj¹c je od jednego lub drugiego mocarstwa. Tak¿e zakoñcze-
nie zimnej wojny mia³o ogromny wp³yw na region. Upadek komu-
nizmu stworzy³ now¹ sytuacjê tak¿e w Rogu Afryki. Powsta³o nowe
pañstwo, Erytrea. Dyktatorskie rz¹dy w Etiopii i Somalii zosta³y
obalone. Zaczê³y tworzyæ siê nowe struktury w³adzy w raczkuj¹cym
jeszcze procesie demokratyzacji ¿ycia politycznego. Proces ten prze-
biega w bardzo trudnych warunkach i czêsto ulega zak³óceniom
miêdzy innymi z powodu konfliktów etnicznych.

Zró¿nicowanie etniczne

Jednym z najwiêkszych problemów krajów Rogu Afryki jest ich
wieloetniczno�æ. Zró¿nicowanie etniczne by³o i jest naturalnym �ró-
d³em konfliktów, wykorzystywano je jednak do sprawowania kontro-
li i podporz¹dkowywania danego pañstwa w³asnym celom ju¿
w okresie kolonializmu. Wspieranie (finansowe, materialne) domi-
nacji jednej z grup etnicznych przez zainteresowane pañstwa jest
prostym mechanizmem kontroli w³asnego status quo. W krajach Rogu
Afryki jest to szczególnie ³atwe ze wzglêdu na ogromn¹ ró¿norod-
no�æ etniczn¹, czego ilustracj¹ jest poni¿sze zestawienie:8

8 The World Factbook. Field listing- ethnic groups, http://www.cia.gov/cia/
publications/factbook/fields/2075.html.
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D¿ibuti: Somali 60%, Afar 35%, Francuzi, Arabowie, Etiopczycy
i W³osi 5%;

Erytrea: Tigrinya 50%, Tigre i Kunama 40%, Afar 4%, Saho
3%, inni 3%;

Etiopia: Oromo 40%, Amhara i Tigre 32%, Sidamo 9%, Shan-
kella 6%, Somalijczycy 6%, Afar 4%, Gurage 2%, inni 1%;

Somalia: Somalijczycy 85%, Bantu i inni nie-Somalijczycy 15%
(³¹cznie z ludno�ci¹ pochodzenia arabskiego 30 tys.);

Sudan: czarna ludno�æ 52%, Arabowie 39%, Beja 6%, cudzo-
ziemcy 2%, inni 1%.

Konflikty religijne

Napiêcia religijne nie s¹ podstawowym �ród³em wspó³czesnych
konfliktów w Rogu Afryki. Dochodzi do nich przede wszystkim
w Sudanie, którym od odzyskania niepodleg³o�ci w 1956 roku wstrz¹-
saj¹ konflikty zbrojne. Linia podzia³u przebiega miêdzy arabsk¹,
muzu³mañsk¹ pó³noc¹ i zamieszka³ym przez czarne ludy animistycz-
no-chrze�cijañskie po³udnie9. Od ponad 20 lat w Sudanie trwa kon-
flikt miêdzy rz¹dem centralnym w Chartumie, który próbuje narzu-
ciæ wszystkim obywatelom ustawodawstwo muzu³mañskie, a broni¹-
cymi praw mniejszo�ci chrze�cijañskiej i animistycznej partyzanta-
mi z Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu. Skutki tych wojen i na-
piêæ trwaj¹ do dzi�, a niestabilna sytuacja polityczna i katastrofa
gospodarcza powoduje masowe zjawisko uchod�stwa10.

9 Prze�ladowanie z powodów religii na �wiecie, �Z Obcej Ziemi� kwiecieñ
2003, nr 18, http://unhcr.pl/publikacje/zobcejziemi/nr18/przesladowania_religij-
ne_�wiat.php.

10 Religiously-based civil unrest and warfare, http://www.religioustoleran-
ce.org/curr_war.htm; Religion, Nationalism and Peacemaking in Sudan, United
States Institute of Peace, http://www.usip.org/religionpeace/rehr/sudanconf/con-
cept.html.
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Przebieg i skutki wspó³czesnych konfliktów
w Rogu Afryki

Sudan

Konflikty pó³noc � po³udnie
W 1983 roku powsta³a Sudañska Ludowa Armia Wyzwolenia

(SPLA), za³o¿ona przez pu³kownika Johna Garangê. W 1985 roku
obali³ on prezydenta Jafaara al-Nimajriego. W 1986 roku, po wybo-
rach parlamentarnych, wojsko przekaza³o w³adzê gabinetowi Sadiqa
al-Mahdiego, który wprowadzi³ zasady republiki islamskiej. Rz¹d
Sudanu popiera³ separatystów erytrejskich, a w odwecie Etiopia
wspomaga³a genera³a Garangê. W 1988 roku rz¹d zawar³ uk³ad
z SPLA, który zgodzi³ siê na zakoñczenie wojny domowej w za-
mian za zniesienie szariatu, ale uk³adowi sprzeciwi³ siê Narodowy
Front Muzu³mañski. W 1989 roku dosz³o do kolejnego wojskowego
zamachu stanu, w wyniku którego powsta³ muzu³mañsko-arabski
rz¹d wojskowy OHA pod przywództwem Omara Hasana Ahmeda al-
Baszira. Na po³udniu kraju w dalszym ci¹gu toczy³a siê wojna
z rebeliantami z SPLA. Wed³ug Davida de Chanda, konflikt ten
spowodowa³ w latach 1983�1995 �mieræ 1,6 mln osób, a dalsze 5
mln opu�ci³o tereny objête walkami11.

20 lipca 2002 roku w miejscowo�ci Machakos w Kenii zosta³
podpisany protokó³ z rozmów na rzecz pokoju miêdzy rz¹dem su-
dañskim a Ludowym Ruchem Wyzwolenia Sudanu (Sudan�s People�s
Liberation Movement � SPLM). Protokó³ ten sta³ siê wa¿nym punk-
tem w poszukiwaniu rozwi¹zania d³ugotrwa³ego konfliktu w Suda-
nie. Porozumienie to dotyczy³o okre�lenia statusu po³udniowego
Sudanu w polityce i konstytucji sudañskiej, a tak¿e problemu mar-
ginalizowanych obszarów Sudanu (góry Nubijskie, Engessenna,

11 D. de Chand, South Sudan Claims for Right of Self-Determination, http:/
/www.sas.upenn.edu/african-studies/articles_gen/de_chand.html.
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regiony Beja). Protokó³ z Machakos jest znacz¹cym wydarzeniem
równie¿ z tego wzglêdu, ¿e proponuje rozwi¹zania prawne, politycz-
ne i konstytucyjne wypracowane w drodze pokojowych negocjacji.
Do tego czasu stosunki miêdzy Chartumem a po³udniowym Suda-
nem by³y bardzo napiête, charakteryzowa³y siê du¿¹ nieufno�ci¹
i nieuczciwo�ci¹ z obu stron. Od 1956 roku, w którym Sudan uzy-
ska³ niepodleg³o�æ, najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce kraju by³y po-
dejmowane na pó³nocy, co nieuchronnie prowadzi³o do konfliktu
z po³udniem. Podejmowano wprawdzie próby rozwi¹zania spornych
kwestii, takie jak porozumienie z Addis Abeby z 1972 roku, daj¹ce
10-letni okres wzglêdnego pokoju12, nie doprowadzi³y one jednak do
ostatecznego rozwi¹zania konfliktu. Porozumienie z Addis Abeby
zosta³o wkrótce z³amane, kiedy Chartum formalnie og³osi³ Sudan
pañstwem muzu³mañskim (islamskim).

Po latach krwawej wojny, w której wielu obywateli tego kraju
straci³o ¿ycie, zniszczono infrastrukturê i ekonomiê13, strony kon-
fliktu zdaj¹ siê rozumieæ, ¿e opcja militarna nie przyniesie rozwi¹-
zania problemu.

Stronami w rozmowach na rzecz pokoju w Sudanie s¹ przede
wszystkim rz¹d sudañski i SPLM, ale uczestnicz¹ w nich tak¿e
obserwatorzy z USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, W³och, przedsta-
wiciele IGAD (InterGovernmental Authority Development). Podpisa-
nie protoko³u z Machakos budzi nadzieje na ostateczne rozwi¹zanie
konfliktu sudañskiego. Porozumienie to jest akceptowane zarówno
przez Sudañczyków, jak i spo³eczno�æ miêdzynarodow¹. Gwarantuje
ono prawo do samostanowienia dla po³udniowego Sudanu, a tym
samym likwiduje g³ówn¹ przyczynê konfliktu14.

12 Sudan�s long road to justice and peace, ,,Horn of Africa Bulletin� July-
August 2002, No. 4, Vol. 14, s. 1.

13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 35.
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Konflikt w Darfur
Darfur, ubogi region Sudanu, jest miejscem krwawego konfliktu

pomiêdzy rz¹dem a rebeliantami, którego �ród³em jest ignorowanie
sytuacji w tej czê�ci kraju przez rz¹d w Chartumie. Dodatkowym
elementami konfliktu jest dyskryminowanie przez rz¹d czarnej lud-
no�ci na rzecz ludno�ci pochodzenia arabskiego. Historycznie rzecz
ujmuj¹c, zawsze istnia³y ostre nieporozumienia pomiêdzy obiema
wspólnotami, dotycz¹ce sporu o ziemiê i prawo do posiadania pa-
stwisk dla zwierz¹t. Konflikty te ewoluowa³y i doprowadzi³y do
zatrwa¿aj¹cych strat, poch³aniaj¹c tysi¹ce ofiar i staj¹c siê najwiêk-
szym zarzewiem niepokoju w 2004 roku.

Rebelianci w regionie Darfur zorganizowani s¹ w dwóch ugru-
powaniach: The Sudan Liberation Army (SLA) oraz The Justice and
Equality Movement (JEM). Rz¹d w Chartumie, chc¹c zniszczyæ si³y
opozycji, rozpocz¹³ mobilizacjê Milicji Arabskiej, tzw. Janjaweed, która
dopu�ci³a siê wielu ataków przeciwko niearabskiej ludno�ci Darfu-
ru. W ich wyniku setki tysiêcy ludzi uciek³o z miejsca zamieszkania,
a tysi¹ce zosta³o zamordowanych15. Wed³ug danych ONZ ogó³em
ponad dwa miliony ludzi sta³o siê ofiarami tego konfliktu. Wiele
osób zmuszono do opuszczenia swych domów. Jak podaje ONZ,
wewnêtrznymi uchod�cami sta³o siê 432 tys. osób w zachodnim
Darfurze, 321 tys. w czê�ci pó³nocnej i 233 tys. na po³udniu Darfuru.
Kolejne 120 tys. osób uciek³o do s¹siedniego Czadu16. Sytuacja ta
wywo³a³a g³êbokie zaniepokojenie spo³eczno�ci miêdzynarodowej.
10 czerwca 2004 roku przywódcy pañstw G 8: Kanada, Francja,
Niemcy, W³ochy, Japonia, Wielka Brytania i USA wezwali rz¹d su-
dañski do niezw³ocznego rozbrojenia Milicji Arabskiej, dokonuj¹cej
czystek etnicznych w Darfurze17. Rada Bezpieczeñstwa ONZ 26 maja

15 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/_1/hi/world/africa/3496731.stm, [2004/04/02].
16 Darfur conflict claims 2 million victims, http://www.afrol.com.articles/

12350.
17 Great powers demand action on Darfur, Afrol News, http://www.afrol.com//

articles/13318 [10/06/2004].
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2004 roku, ostro protestuj¹c przeciwko atakom na ludno�æ cywiln¹,
wys³a³a mocny sygna³ do rz¹du Sudanu, ¿¹daj¹c zaprzestania udzie-
lania poparcia bojownikom Janjaweed18.

Konflikt w Darfurze nie pozosta³ bez echa tak¿e w organiza-
cjach afrykañskich. Unia Afrykañska postanowi³a wys³aæ do Darfu-
ru 300 ¿o³nierzy si³ pokojowych oraz dodatkowo do 150 nieuzbrojo-
nych obserwatorów19 . Wed³ug dyrektora sekcji pokoju i bezpieczeñ-
stwa Unii Afrykañskiej, Sama Iboka, ¿o³nierze si³ pokojowych po-
chodz¹ z Nigerii, Rwandy, Tanzanii i Botswany. Kwesti¹ nie wyja-
�nion¹ pozostaje natomiast, czy dzia³ania przeciwko ludno�ci cywil-
nej w Sudanie maj¹ znamiona zbrodni ludobójstwa. Sekretarz gene-
ralny ONZ, Kofi Annan, unika u¿ywania s³owa ludobójstwo w obawie
o ewentualne konsekwencje nie udowodnienia tej zbrodni. Natomiast
sekretarz stanu USA, Colin Powell, stwierdza, ¿e �(...) istniej¹ pewne
wska�niki i elementy sygnalizuj¹ce mo¿liwo�æ u¿ycia terminu ludo-
bójstwo, ale jeszcze jest za wcze�nie na ostateczne wnioski�20.

Somalia

W 1976 roku za³o¿ono legaln¹ Somalijsk¹ Rewolucyjn¹ Partiê
Socjalistyczn¹ (Somali Revolutionary Socialist Party � SRSP), a jej
przywódca Siyad Barre zosta³ prezydentem. Po nieudanej próbie
aneksji Ogadenu (1977) Somalia zerwa³a stosunki z popieraj¹cymi
Etiopiê ZSRR oraz Kub¹, zmieniaj¹c orientacjê na prozachodni¹. USA
sta³y siê g³ównym partnerem politycznym rz¹du somalijskiego.
W 1980 roku USA uzyska³y zgodê na stacjonowanie swoich wojsk
w bazie wojskowej w Barbera. W latach 80. pog³êbiaj¹cy siê kryzys

18 UN condemns Sudan over Darfur ethnic cleansing, Afrol News: http://
www.afrol.com/articles/12696 [26/05/2004].

19 African Union Force ready to deploy in Sudan, http://allafrica.com/sto-
ries/200407090781.html [05/07/2004].

20 US House calls Darfur �genocide�, http://www.nwes.bbc.co.uk/go/fr/_2/hi/
africa/3853157.stm [23/07/2004].
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gospodarczy, klêska suszy i g³odu oraz rz¹dy dyktatorskie wzmog³y
nastroje antyrz¹dowe (m.in. powsta³ Zjednoczony Kongres Somalijski),
nast¹pi³ wzrost antagonizmów etnicznych, zw³aszcza na pó³nocy kraju.

Jawna opozycja pojawi³a siê po nieudanym przewrocie wojsko-
wym w 1978 roku, którego autorami byli zbuntowani oficerowie
g³ównie z klanu Majertain. Utworzyli oni pierwszy ruch oporu wo-
bec rz¹du somalijskiego, uzyskuj¹c azyl polityczny w Etiopii. Celem
opozycji by³o obalenie rz¹du Siyada Barrego oraz przywrócenie po-
przedniego stanu zwi¹zanego z umacnianiem systemu socjalistycz-
nego21. Nale¿y zwróciæ tu uwagê na charakterystyczny mechanizm
wykorzystywania opozycyjnych ugrupowañ pañstw pozostaj¹cych
w konflikcie do w³asnych celów: w konflikcie somalijsko-etiopskim
ugrupowanie Somali Salvation Democratic Front (SSDF) bazuj¹ce
w Etiopii walczy³o razem z armi¹ Etiopii, natomiast ugrupowanie
o nazwie Western Somaliland Front (WSLF), maj¹c finansow¹ i ma-
terialn¹ pomoc od rz¹du Barrego, walczy³o przeciwko armii etiop-
skiej22.

Inn¹ organizacj¹, która powsta³a w Etiopii i by³a popierana
przez jej w³adze, jest Somalijski Ruch Narodowy (SNM). W 1991
roku jednostronnie proklamowa³ on niepodleg³¹ Republikê Soma-
liland na obszarze by³ego protektoratu brytyjskiego (prezydent
� A. Ahmed Ali z SNM, od 1993 roku M.H.I. Egal), nie uznan¹
przez spo³eczno�æ miêdzynarodow¹. W rejonie pó³nocno-wschodnim
sw¹ niepodleg³o�æ proklamowa³a natomiast Republika Puntland
(w 1998 roku), bêd¹ca pod kontrol¹ lokalnego klanu. Puntland rów-
nie¿ nie znalaz³ miêdzynarodowego uznania, chocia¿ zachowuje sta-
bilno�æ, zaspokaja podstawowe potrzeby spo³eczne, a nawet prowa-
dzi wymianê handlow¹ poprzez port w Zatoce Adeñskiej23.

21 M. Bongartz, The civil war in Somalia: Its genesis and dynamics, Cur-
rent African Issues 11, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 1991, s. 20.

22 Ibidem, s. 21.
23 History: early and colonial periods, The Columbia Electronic Encyclopedia,

6th Edition, 2004, http://www.factmonster.com/ce6/world/A0861179.html.
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Rywalizacja i brutalna walka o w³adzê kilkunastu ugrupowañ,
maj¹cych oparcie w klanach, doprowadzi³y w 1992 roku do znisz-
czenia struktur pañstwa i masowego uchod�stwa ludno�ci Somalii
przed g³odem i wojn¹ domow¹ (g³ównie do Etiopii, Kenii, Arabii
Saudyjskiej i Jemenu); prawdopodobnie 100 tys. osób zginê³o, 500
tys. opu�ci³o swoje miejsce zamieszkania i szuka³o schronienia w s¹-
siednich krajach24.

Konflikty w Somalii maj¹ swoje �ród³a tak¿e w niezwykle skom-
plikowanych relacjach miêdzy poszczególnymi klanami. I tak na
przyk³ad klan Cisse popiera SNM, natomiast cz³onkowie klanu
Gadabursi tworz¹ w³asny, prorz¹dowy ruch o nazwie Somali Demo-
cratic Alliance (SDA). Na po³udniu Somalii cz³onkowie klanu Ha-
wiye utworzyli organizacjê o nazwie The Somali Congress (UCS),
popieran¹ przez klany Digil i Rahanweyn i pozostaj¹c¹ w opozycji
do klanu Isaq. W 1989 roku oko³o 300 dezerterów z wojsk rz¹do-
wych utworzy³o The Somali Patriotic Movement (SPM), a zwolenni-
kami tego ugrupowania s¹ przede wszystkim cz³onkowie klanu
Ogadeeni. Od pocz¹tku lata 1989 roku oba te ugrupowania przepro-
wadzi³y wiele udanych ataków przeciwko rz¹dowi, co w konsekwen-
cji doprowadzi³o w 1990 roku do wybuchu walk w stolicy Somalii
Mogadiszu. Pod koniec 1990 roku si³y USC kontrolowa³y znaczn¹
czê�æ Mogadiszu. Prezydent Barre zdo³a³ uciec i ukrywa³ siê w jed-
nej z wojskowych kwater25.

Przyczyny zewnêtrzne kryzysu somalijskiego
Kryzys somalijski, jakkolwiek maj¹c swe �ród³a w sytuacji we-

wnêtrznej kraju, nie powsta³ bez wp³ywu globalnych zmian, jakie
mia³y miejsce w �wiecie w latach 90. XX wieku. Upadek komunizmu
sprzyja³ rozwojowi my�li o wolno�ci politycznej, prawach cz³owieka,
demokracji. Jednak wprowadzanie w ¿ycie tych zasad rzadko mia³o

24 M. Bongartz, op. cit., s. 22�23.
25 Ibidem.
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charakter pokojowy; w wiêkszo�ci pañstw afrykañskich przemiany
polityczne wywo³a³y niepokoje i czêsto anarchiê. Obalenie dyktator-
skich re¿imów wywo³a³o kryzysy, bêd¹ce drog¹ poszukiwania demo-
kracji26.

Wewnêtrzne uwarunkowania konfliktu
Spo³eczno�æ Somalii jest uwa¿ana za najbardziej homogeniczn¹

w regionie Rogu Afryki; prawie wszyscy Somalijczycy wyznaj¹ jedn¹
religiê (islam), pos³uguj¹ siê jednolitym jêzykiem, maj¹ to samo
pochodzenie, co nie zapobieg³o jednak pojawieniu siê krwawych
konfliktów. Ich przyczyn¹ jest przede wszystkim ogromne zró¿nico-
wanie klanowe, bêd¹ce immanentn¹ cech¹ tej spo³eczno�ci. Po zjed-
noczeniu pó³nocnej i po³udniowej Somalii w 1960 roku, sta³a siê ona
pañstwem rozdrobnionym, ale zarazem zjednoczonym pod rz¹dem
dyktatorskiego re¿imu i panuj¹cego klanu. Dlatego te¿ spo³eczno�æ
pó³nocnej Somalii by³a dyskryminowana i traktowana jak druga
kategoria obywateli, na przyk³ad ponad 95% projektów rozwoju
i stypendiów studenckich by³o przeznaczane dla ludno�ci pochodz¹-
cej z po³udnia Somalii. Wszystkie te elementy spowodowa³y, ¿e
Somalia jest krajem rozbitym, a rozd�wiêk miêdzy poszczególnymi
regionami szybko siê pog³êbia i prowadzi do ruchów separatystycz-
nych (Somaliland, Puntland).

Etiopia

O dominacjê nad Etiopi¹ bezskutecznie starali siê Brytyjczycy
i W³osi. W 1930 roku na tron etiopski wst¹pi³ cesarz Hajle Sellasje
I. Wojska w³oskie w 1935 zajê³y kraj, zmuszaj¹c cesarza do emigra-
cji. Po zwyciêstwie wojsk brytyjskich nad W³ochami, w 1941 roku
Hajle Sellasje ponownie obj¹³ rz¹dy. Za swego panowania w³¹czy³ on

26 A. Musse Jibril, The Somali Crisis: Prospects and Options, w: Crisis
Management and the Politics of Reconciliation in Somalia, red. M.A. Mohamed
Salih, Lennart Wohlgemuth, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 1994, s. 47.
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do Etiopii Erytreê (w 1952 roku, jako pañstwo sfederowane) i Oga-
den27.

W 1974 roku, w zwi¹zku z bardzo z³¹ sytuacj¹ gospodarcz¹
i powtarzaj¹cymi siê klêskami g³odu dosz³o do puczu wojskowego
kierowanego przez Mengistu Haile Mariama. Komunistyczny re-
¿im wojskowy utrzymywa³ siê u w³adzy do 1991 roku, dziêki po-
mocy gospodarczej i militarnej ze strony pañstw komunistycznych,
zw³aszcza Zwi¹zku Radzieckiego, NRD i Kuby. W maju 1991 roku
opozycja zdo³a³a obaliæ rz¹dz¹cy re¿im i przejê³a w³adzê w pañ-
stwie. W kwietniu 1993 roku w Erytrei odby³o siê referendum,
w wyniku którego dotychczasowa pó³nocno-wschodnia prowincja Etio-
pii � Erytrea uzyska³a niepodleg³o�æ.

Obecnie sytuacja polityczna w Etiopii jest bardzo niestabilna,
dochodzi do staræ zbrojnych miêdzy zwolennikami rz¹dz¹cej partii
Ludowo-Rewolucyjnego Frontu Demokratycznego a si³ami opozycji.
Trwa równie¿ konflikt graniczny z Erytre¹28.

Konflikty zewnêtrzne
Spór graniczny miêdzy Etiopi¹ a Erytre¹ rozpocz¹³ siê 6 maja

1998 roku, kiedy Erytrea zajê³a tereny przygraniczne, które uwa¿a-
³a za sw¹ integraln¹ czê�æ.

Sekretarz generalny ONZ, Kofi Annan niezw³ocznie podj¹³ dzia-
³ania zmierzaj¹ce do pokojowego rozwi¹zania konfliktu � mianowa³
algierskiego ambasadora Mohammeda Sahnouna specjalnym wys³an-

27 Ethiopia: early history, infoplease, http://www.infoplease.com/ce6/world/
A0858046html; Federal Democratic Republic of Ethiopia, Altapedia Online, Coun-
tries A to Z, http://www.altapedia.com/online/countries/ethiopia.htm; History of
Eritrea, World History 1952�1991, http://www.zum.de/whkmla/region/eastafri-
ca/eritrea193 952.html.

28 Background Notes: Federal Republic of Ethiopia, March 1998, US De-
partment of State, Eritrea-Ethiopia Conflict Page, http://dehai.org/conflict/ho-
me.htm?history.htm; History, Encyclopedia-Eritrea, infoplease, http://www.info-
please.com/ce6/world/A0858026.htm.



53Konflikty w Rogu Afryyki: geneza, przebieg i skutki

nikiem ONZ, powo³anym do mediacji wraz z Uni¹ Afrykañsk¹, z przy-
wódcami Etiopii i Erytrei29.

W czerwcu 2000 roku Algieria i organizacja Unia Afrykañska na
skutek prowadzonych mediacji doprowadzi³y do przerwania dzia³añ
wojennych. Porozumienie algierskie zobowi¹zywa³o obie strony do
wyra¿enia zgody na rozpatrzenie sprawy spornej granicy przez Sta-
³y S¹d Arbitra¿owy i do bezwarunkowej akceptacji decyzji tego s¹du30.
W lipcu tego samego roku Rada Bezpieczeñstwa ONZ utworzy³a
UNMEE (Misja Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei), której
zadaniem by³o monitorowanie zawieszenia broni31.

We wrze�niu 2000 roku ONZ wys³a³a 4 200 ¿o³nierzy si³ poko-
jowych, w celu nadzorowania zawartego porozumienia, a¿ do czasu
ustalenia granicy32.

Ostateczne rozstrzygniêcie sporu zobowi¹zuj¹ce obie strony do
przyjêcia decyzji Sta³ego S¹du Arbitra¿owego i wywi¹zania siê z po-
rozumieñ zawartych w Algierii zosta³o og³oszone w Hadze 13 kwiet-
nia 2002 roku33.

Etiopia niezw³ocznie reagowa³a nie zgadzaj¹c siê z werdyktem
S¹du Arbitra¿owego, podkre�laj¹c, ¿e sporne granice pozostan¹ pod
jej zwierzchnictwem. Unia Europejska w tej kwestii jednoznacznie
podkre�li³a konieczno�æ implementacji porozumienia pokojowego
zgodnie z ostatecznym werdyktem Sta³ego S¹du Arbitra¿owego w Ha-
dze, który okaza³ siê mniej korzystny dla Etiopii, której przypad³o
w udziale mniej terenów spornych ni¿ siê domaga³a.

29 F. Mohammed, OAU Framework Agreement: Take it or Leave it, http://
www.ethioembassy.org.uk/articles/articles/february-99/Fatima%20Moham-
med_1.htm [05.02.1999].

30 Asmara and Addis: Securing a lasting peace, �Horn of Africa Bulletin�
March-April 2002, No. 2, Vol. 14, s. 1.

31 http://www.un.org/depts/dpk.o/missions/unmee/.
32 Intolerance or peaceful coexistence, �Horn of Africa Bulletin�� September-

-October 2001, No. 5, Vol. 13, s. 10.
33 UN Council hails border promises, �Horn of Africa Bulletin� March-April

2002, No. 2, Vol. 14, s. 10.
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Decyzja s¹du arbitra¿owego w Hadze w zasadzie jest pocz¹t-
kiem koñca konfliktu granicznego miêdzy Erytre¹ a Etiopi¹. Jak
zapewniaj¹ specjalny wys³annik sekretarza generalnego ONZ Lloyd
Axworthy i specjalny reprezentant ONZ Legwaila Joseph Legwaila,
do czasu wyga�niêcia mandatu Misji Pokojowej 30 wrze�nia 2004
roku uczyni¹ wszystko, by konflikt graniczny zakoñczy³ siê34. To roz-
strzygniêcie jest wyra�nym sygna³em dla obywateli obu krajów, któ-
rzy ponie�li najwiêksze straty z powodu wojny. Ten krwawy konflikt
mia³ wielki wp³yw na funkcjonowanie obu narodów w strefie przy-
granicznej � przerwana zosta³a nauka w szko³ach, zamar³ handel
i rolnictwo. Miliony dolarów wydano na budowê si³y militarnej
oraz zakup broni. Ponad 70 tys. ludzi straci³o ¿ycie, 300 tys. ucie-
k³o z miejsca zamieszkania, a oko³o 70 tys. trafi³o do obozów dla
uchod�ców35.

Koszty wojny
Etiopia dozna³a ogromnych negatywnych skutków ekonomicz-

nych wojny z Erytre¹. W momencie wybuchu wojny rz¹d etiopski
zmobilizowa³ znaczne si³y wojskowe i uruchomi³ �rodki finansowe
i materialne. Liczebno�æ armii etiopskiej zwiêkszono z 60 tys. do 350
tys. ¿o³nierzy. Wydatki na cele wojenne zwiêkszono z 95 mln USD
w latach 1997/1998 do 777 mln USD w latach 1999/2000, co stano-
wi³o 49,8% wszystkich wydatków bud¿etowych pañstwa36. W sumie,
wojna z Erytre¹ kosztowa³a Etiopiê 2,9 mld USD.

Poza bezpo�rednim kosztem wojny, Etiopia ponios³a tak¿e inne
straty. Nast¹pi³a redukcja lub zamro¿enie pomocy zewnêtrznej
na cele rozwojowe: roczne dotacje spad³y z poziomu 700 mln USD
do 500 mln USD. Tak¿e zerwanie wymiany handlowej i stosu-
nków ekonomicznych z Erytre¹ spowodowa³o ogromne straty finan-

34 http://allafrica.com/stories/20040790864.html, [2004/07/09].
35 UN Council hails border promises�, s. 10.
36 War cost over USD 2.9 billion, �Horn of Africa Bulletin� July-August

2001, No. 4, Vol. 13, s. 9.
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sowe37. Infrastruktura ekonomiczna i socjalna kraju zosta³a znisz-
czona.

W tym samym czasie, gdy toczy³a siê wojna, 8 mln obywateli
Etiopii cierpia³o z powodu suszy, która po raz kolejny dotknê³a kraj38.
Rz¹d jednak nie przeznacza³ ¿adnych �rodków na pomoc z powodu
klêski ¿ywio³owej, a nawet krytykowa³ spo³eczno�æ miêdzynarodow¹
za brak reakcji wobec g³odu w Etiopii. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e Etio-
pi¹ w³ada dyktatorski rz¹d mniejszo�ciowy, wywodz¹cy siê z jednej
grupy etnicznej. Jest to rz¹d, który nie cieszy siê szerok¹ akceptacj¹
obywateli, ale istnieje dziêki sile militarnej. Skorumpowani zwolen-
nicy prorz¹dowej partii stali siê najwiêkszymi importerami i ekspor-
terami w bran¿y handlowej oraz w³a�cicielami wiêkszo�ci znacz¹-
cych firm. Mechanizmy kontroli w³adzy nie istniej¹. Wybory s¹
manipulowane, a ci, którzy protestuj¹, s¹ represjonowani, torturo-
wani, zabijani, a w najlepszym razie znajduj¹ schronienie poza gra-
nicami kraju39.

Konflikty wewnêtrzne
Sytuacja wewnêtrzna w Etiopii jest równie¿ bardzo napiêta. Od

1991 roku kraj pozostaje pod kierownictwem rz¹du zdominowanego
przez etniczn¹ mniejszo�æ Tigre, reprezentowan¹ przez The Tigre
People�s Liberation Front (TPLF). Najwiêkszym opozycyjnym ugru-
powaniem jest The Oromo Liberation Front (OLF), tocz¹cy zbrojn¹
walkê o autonomiê dla regionu Oromiya. Oromiya jest najwiêkszym
w Etiopii rejonem administracyjnym z ponad 30 mln ludno�ci Oro-
mo. OLF oskar¿a rz¹d o ³amanie praw cz³owieka i represje przeciw-
ko ludno�ci40. Wed³ug OSG (Oromia Suport Group) do grudnia 2002

37 Ibidem, s. 10.
38 The agreement as proposed by OAU, �Horn of Africa Bulletin� March-

-April 2000, No. 2, Vol. 12, s. 9.
39 Ibidem.
40 M. Ford, Ethiopia: current armed conflicts, http://www.iifhr.com/Ar-

med%20conflict%20Program/ArmEthiopia.htm.
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roku ponad 3 tys. osób zosta³o zamordowanych, a 857 podejrzanych
o popieranie opozycji uznano za zaginione. Wiêkszo�æ z nich to lud-
no�æ pochodzenia Oromo. OSG podaje równie¿, ¿e tysi¹ce osób aresz-
towano i umieszczono w ukrytych wiêzieniach, gdzie s¹ torturowani.
Rz¹d zaprzecza istnieniu takich wiêzieñ41.

Represje dotycz¹ równie¿ najaktywniejszych �rodowisk � stu-
dentów, uczniów i nauczycieli. Od czasu przejêcia w³adzy przez
mniejszo�æ etniczn¹ czêsto dochodzi do aktów gwa³tu i przemocy
wobec wspomnianych grup spo³ecznych. Jak podaje OSA (Oromo
Studies Association) w styczniu 2000 roku42, ponad 1 tys. studentów
ró¿nych wy¿szych uczelni w Addis Abebie pochodzenia Oromo, zo-
sta³o aresztowanych i zawieszonych w prawach studenckich. OSA
w komentarzu do tych wydarzeñ stwierdza, ¿e prze�ladowania �ro-
dowisk naukowych ma charakter czysto polityczny, a celem rz¹du
jest degradacja potencja³u intelektualnego politycznego najwiêkszej
grupy etnicznej w tym kraju. I tak na przyk³ad, 20 stycznia 2004
roku aresztowano i poddano torturom 350 uczestników pokojowej
demonstracji na terenie Uniwersytetu w Addis Abebie. Studenci i pra-
cownicy naukowi protestowali przeciwko bezpodstawnym areszto-
waniom studentów sprzed dwóch dni. 24 stycznia 2004 roku orga-
nizacja Human Right Watch opublikowa³a 52-stronicowy dokument
opisuj¹cy represje wobec studentów, uczniów i naukowców43.

W 2001 roku na Uniwersytecie w Addis Abebie wybuch³ strajk,
podczas którego studenci postulowali wprowadzenia prawa do orga-
nizowania samorz¹du studenckiego, wydawania gazety i wolno�ci
zgromadzeñ. W³adze pañstwowe odpowiedzia³y ogniem, szturmuj¹c
akademiki i inne obiekty Uniwersytetu; zginê³o 40 studentów, a wie-

41 Oromo Support Group, http://www.oromo.org/.
42 OSA Ad Hoc Committee: Urgent Appeal; Help Suspended Oromo Stu-

dents from University and other Higher Educations, http://mysan.de/article/
4027.html.

43 Ethiopia: Investigate Torture by Police, Human Rights Watch, http://
www.hrw.org./english/docs/2004/03/18/ethiop.8131.htlm.
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lu zosta³o aresztowanych. Podobne wydarzenia mia³y miejsce
w Oromia, gdzie zginê³o piêciu uczniów szko³y �redniej. Policja, jako
kuriozalne usprawiedliwienie u¿ycia ostrej broni wobec m³odzie¿y,
poda³a, ¿e nie staæ jej na zakup gazów ³zawi¹cych i dzia³ek wodnych
i zagrozi³a dalszym u¿yciem broni w razie protestów.

W³adze pañstwowe stosuj¹ tak¿e inne formy represji wobec
�rodowisk naukowych. Na uczelnie na³o¿ono na przyk³ad obowi¹zek
stosowania systemu ewaluacji pracowników, tzw. �gimgema�, popie-
raj¹cy osoby zwi¹zane z ideologi¹ partii rz¹dz¹cej. Z tego powodu
wiele osób o innej orientacji politycznej zmuszono do odej�cia z pra-
cy. Ponadto prze�ladowane s¹ niezale¿ne stowarzyszenia nauczycieli
� ich w³adze s¹ aresztowane, a mienie konfiskowane.

W³adze rz¹dz¹ce w Etiopii d¹¿¹ do utrzymania dominacji za
wszelk¹ cenê. Wybory s¹ fa³szowane i manipulowane. Chocia¿ for-
malnie partie opozycyjne maj¹ prawo uczestniczyæ w wyborach, to
pozbawiane s¹ mo¿liwo�ci prowadzenia kampanii wyborczych, nie
maj¹ dostêpu do mediów, a wszelkie protesty przeciwko fa³szowaniu
wyborów s¹ krwawo t³umione.

Erytrea

Erytrea do koñca XIX wieku by³a pó³nocno-wschodni¹ prowincj¹
Etiopii. W 1889 roku zosta³a opanowana przez W³ochów, którzy
w 1936 przy³¹czyli j¹ do W³oskiej Afryki Wschodniej. W 1941 roku
Brytyjczycy wyparli W³ochów i przejêli kontrolê nad terytorium
kraju. W 1952 roku jako sfederowana prowincja autonomiczna po-
nownie wesz³a w sk³ad Etiopii. Cesarz Hajle Sellasje I w 1962 roku
zniós³ autonomiê Erytrei; wywo³a³o to niezadowolenie w�ród Ery-
trejczyków i zapocz¹tkowa³o powstanie ruchu d¹¿¹cego do odzyska-
nia przez kraj niepodleg³o�ci. W 1991 roku, po obaleniu dyktatury
i doj�ciu do w³adzy opozycji g³osz¹cej has³a demokratyzacji, wojska
etiopskie opu�ci³y Erytreê.
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W kwietniu 1993 roku odby³o siê nadzorowane przez obserwa-
torów ONZ referendum w sprawie niepodleg³o�ci kraju, w wyniku
którego proklamowano powstanie niezale¿nej Erytrei. W 1998 roku
pomiêdzy Etiopi¹ a Erytre¹ wybuch³a wojna graniczna. Znaczne
nasilenie walk nast¹pi³o w maju 2000 roku, mimo kilkukrotnych
deklaracji obu stron konfliktu o woli zawarcia pokoju.

Wojna etiopsko-erytrejska
Wed³ug analityków i dyplomatów przyczyny zaognienia wojny

tkwi¹ w nie rozwi¹zanych problemach ekonomicznych obu krajów.
W 1997 roku Erytrea wyemitowa³a w³asn¹ walutê, co wywo³a³o
natychmiastow¹ reakcjê w³adz Etiopii w postaci przej�cia w rozli-
czeniach handlowych na tward¹ walutê, tzn. na USD.

Przywódcy obu krajów byli bliskimi wspó³pracownikami w okre-
sie walki partyzanckiej przeciwko by³emu dyktatorowi Etiopii, Men-
gistu Haile Mariam. Po obaleniu Mengistu w 1991 roku Erytrea
uzyska³a niepodleg³o�æ, jednak¿e nawet wtedy Erytrejczycy odgry-
wali wielk¹ rolê w ¿yciu ekonomicznym i politycznym Etiopii. Taka
wspó³praca by³a mo¿liwa do chwili istnienia porozumienia miêdzy
przywódcami obu krajów. Szybko jednak dosz³o miêdzy nimi do
rywalizacji, pocz¹tkowo maj¹cej charakter sporu ekonomicznego,
a w koñcu granicznego, co ostatecznie doprowadzi³o do wybuchu
wojny. Wydaje siê, ¿e przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy,
a przynajmniej nawi¹zanie partnerskich stosunków nie jest mo¿liwe
dopóty, dopóki obaj przywódcy pozostaj¹ przy w³adzy44.

Formalne zakoñczenie dwu i pó³letniej wojny miêdzy Etiopi¹
a Erytre¹ nast¹pi³o 18 czerwca 2000 roku bez ostatecznego rozstrzy-
gniêcia przebiegu spornej granicy. Problem ten przywódcy obu krajów
zgodzili siê rozwi¹zaæ przez niezale¿n¹ komisjê graniczn¹ � porozu-
mienie w tej kwestii podpisano w grudniu 2000 roku w stolicy Algie-
rii, Algierze45. Zakoñczenie wojny nie oznacza³o jednak rozwi¹zania

44 Ibidem, s. 8.
45 Eritrea � Ethiopia: Kofi Annan urges resolution of border dispute, IRIN,

http://www.irinnews.org.report.asp [05/07/2004].
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ogromnych problemów spo³ecznych, bêd¹cych jej skutkiem. Jak poda-
je ONZ, organizacje pozarz¹dowe (NGO) oraz rz¹d erytrejski, 1,5 mln
osób, czyli 40% ludno�ci Erytrei, ucierpia³o z powodu wojny oraz suszy,
jaka mia³a miejsce w tym czasie46. Trzecia czê�æ ludno�ci Erytrei,
opu�ciwszy swe miejsca zamieszkania, schroni³a siê w trudno dostêp-
nych górach, gdzie ciê¿ko jest tak¿e dostarczyæ pomoc humanitarn¹.
Dodatkowym utrudnieniem by³o rozpoczêcie siê pory deszczowej, co
uniemo¿liwia³o ¿ycie poza obozami uchod�czymi. Przerwanie wojny
wcale nie oznacza³o równie¿, ¿e uchod�cy mog¹ wróciæ do swych domów.
Armia etiopska niszczy³a wszystko, co spotka³a na swej drodze,
³¹cznie z rezerwami ¿ywno�ci, inwentarzem i infrastruktur¹. Po
przej�ciu wojsk pozosta³y tak¿e miny bêd¹ce zagro¿eniem ¿ycia.
Uchod�cy tak naprawdê nie mieli do czego wracaæ. Czê�æ z nich
schroni³a siê w s¹siednich krajach: D¿ibuti, Sudanie i Jemenie47.

D¿ibuti

W 1884 roku Francja zakupi³a terytoria po³o¿one wokó³ zatoki
Tad¿ura i og³osi³a powstanie kolonii francuskiej o nazwie Somali
Francuskie ze stolic¹ w mie�cie D¿ibuti. W 1946 roku kraj zyska³
status terytorium zamorskiego Francji. W lipcu 1957 roku przyzna-
no D¿ibuti autonomiê. Po referendum w sprawie niepodleg³o�ci, które
mia³o miejsce w maju 1977 roku, D¿ibuti uzyska³o status niezale¿-
nego pañstwa. Od tego czasu trwa w kraju konflikt pomiêdzy rywa-
lizuj¹cymi ze sob¹ ugrupowaniami politycznymi, który w 1991 roku
przerodzi³ siê w wojnê domow¹. Jej stronami s¹ z jednej strony
cz³onkowie plemienia Afarów, z drugiej za� � si³y popieraj¹ce rz¹d.
Si³y opozycyjne bojkotuj¹ odbywaj¹ce siê wybory, oskar¿aj¹c rz¹d
o manipulowanie ich wynikami48.

46 Eritrea needs massive humanitarian aid, �,Horn of Africa Bulletin� May-
June 2000, No.3, Vol. 2, s. 5.

47 Ibidem, s. 7.
48 History: Djibouti, Nation by Nation, http://www.nationbynation.com/djibo-

uti/history2.html.
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* * *

Geneza wspó³czesnych konfliktów w Rogu Afryki jest bardzo
z³o¿ona. Ich �ród³em s¹ zasz³o�ci historyczne z okresu kolonializmu,
procesy dezintegracyjne zwi¹zane z koñcem zimnowojennych uk³a-
dów miêdzynarodowych; niebagatelne znaczenie maj¹ zró¿nicowanie
etniczne oraz konflikty religijne. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
konflikty s¹ dzie³em ludzkim i odpowiedzialno�æ za nie spoczywa na
ludziach, którzy mog¹ mieæ na nie wp³yw: przywódcach pañstw.
W Rogu Afryki nazbyt czêsto konflikty próbuje siê rozwi¹zywaæ prze-
moc¹ i si³¹ militarn¹, kosztem i tak biednych spo³eczeñstw. Wywo-
³uje to kryzysy i katastrofy polityczne, ekonomiczne, spo³eczne. Wy-
daje siê, ¿e jedyn¹ drog¹ rozwi¹zania tych trudnych problemów jest
nawi¹zanie dialogu i pokojowe rozstrzygniêcia wszelkich nieporozu-
mieñ, budowanie demokracji, poszanowanie prawa do wspó³istnie-
nia i wspó³decydowania.
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CONFLICTS IN THE HORN OF AFRICA:
ITS GENESIS, COURSE AND EFFECTS

SUMMARY

This article examines historical relations of the states and the
root causes of conflicts in the contemporary Horn of Africa.

The Horn of Africa includes Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Somalia
and Sudan. It is one of the most affected regions by conflict. During
the last decades, this region has been engulfed in spiraling conflict,
which caused widespread famine, disease, displacement and a great
loss of life. The infrastructure and the economy of the region is also
badly damaged.

The intrastate conflicts are mostly caused because of the ethnic
based states, where one ethnic group monopolizes every aspect of
political and economic power over other ethnic groups.

Although ethnicity, differences in values, religion, ideological
perceptions could be mentioned, often as some of the factors; the
root cause of the conflict can be traced back to the era of colonia-
lism. Territorial boundaries originally brought about by colonial
partition are today the sources of interstate conflict in the region.

One of the crucial prerequisite for the peaceful resolution of
conflicts and maintenance of peace agreements is based on the
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political willing of leaders in the region. Personal ambitions, corrup-
tions, incompetence and lack of accountability of decision makers,
aggravates political, social and economic instability in the Horn of
Africa.

In the past decades and still recently hundreds of thousands of
people have fallen victims of conflicts caused by ruthless dictators
of these countries. In addition to this, the Horn of Africa was also
a battlefield between the rival super powers during the Cold War,
which contributed to the devastation of social and economic life of
the people.




