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Trinidad and Tobago: Ethnic Diversity and Political Representation 

Streszczenie:  
Artykuł traktuje o wpływie zróżnicowania etnicz-
nego na preferencje wyborcze społeczeństwa 
Trynidad i Tobago, a przez to na kształtowanie 
życia politycznego w kraju. Rozpoczyna go krót-
kie przedstawienie historii wieloetniczności Try-
nidadu i Tobago, po którym następuje przytocze-
nie danych dotyczących przynależności do grup 
etnicznych i wyznaniowych, pochodzących 
z wybranych spisów ludności. Na podstawie his-
torii tworzenia partii politycznych, kampanii 
i wyników wyborów, została dokonana analiza 
wpływu składu etnicznego partii na ich znaczenie 
w kraju. 
 

Abstract:  
The article discusses the impact of ethnic diversity 
of Trinidad and Tobago on the electoral preferen-
ces of society, and thus on the formation of politi-
cal life in the country. It begins with a brief pre-
sentation of the history of multi-ethnicity of Trini-
dad and Tobago, followed by the citation of data 
concerning belonging to ethnic and religious 
groups, originating from selected censuses. Then, 
based on the history of the creation of political 
parties, campaigns and election results, the article 
analyzes of the influence of the ethnic composition 
of the party for their importance in the country has 
been conducted. 
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There can be no mother India for those of Indian descendent, no mother China,  
no mother Africa, no mother Syria. Our only mother is mother Trinidad and Tobago  

and mother must not discriminate against her children1. 

Trynidad i Tobago w aspekcie struktury etnicznej jego społeczeństwa postrze-
gane jest jako państwo indusko-afrykańskie. W wielu pracach badacze2, szczególnie 

                     
* Mgr Magdalena Lewandowska – absolwentka Centrum Studiów Latynoamerykańskich 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzywydziałowego Studium Turystyki i Rekreacji, Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego (studia licencjackie). Główne obszary zainteresowań: 
wieloetniczność i synkretyzm kulturowy oraz literatura i kultura Brazylii. 
1 „Nie może być matki Indii dla pochodzących z Indii, matki Chin, matki Afryki, ani matki Syrii. 
Naszą jedyną matką jest Trynidad i Tobago, a matka nie może dyskryminować swoich dzieci.” 
Williams E. E., Inward Hunger: An Education of the Prime Minister, Marcus Wiener Publishers, 
Princeton 2006. 
2 Między innymi P. Premdas, Trinidad and Tobago. Ethnic Conflict, Inequality, and Public Sector 
Governance;  K. Meighoo, Ethnic Mobilisation vs. Ethnic Politics: Understanding Ethnicity in 
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z Trynidadu, analizowali wpływ „etniczności” na kształtowanie się systemu polityczne-
go i zachowań wyborczych społeczeństwa. Jednak każde państwo rozwija się i przecho-
dzi różnego rodzaju transformacje. Poprzez analizę historii wieloetniczności, statystyk, 
profili partii politycznych i wywiadów przeprowadzonych na Trynidadzie i Tobago, po-
staram się odpowiedzieć na pytanie, czy polityka w tym państwie jest nadal w znacz-
nym stopniu kształtowana przez struktury etniczne jego mieszkańców. Prezentowane 
poniżej materiały i analizy zebrane zostały w czasie pobytu badawczego na Trynidadzie 
i Tobago w lutym-marcu 2013 roku, w ramach projektu naukowego „Trynidad i Tobago 
– zróżnicowanie etniczne a reprezentacja polityczna”. Niniejszy artykuł jest efektem 
końcowym tegoż projektu. 

Wyjazd badawczy został zorganizowany dzięki współpracy Uniwersytetu War-
szawskiego z University of The West Indies na Trynidadzie. Dzięki pomocy dr Kata-
rzyny Dembicz, profesor Lancelot Cowie zgodził się być moim opiekunem przez pięć 
tygodni pobytu na wyspach. Zorganizował on dla mnie spotkania z wykładowcami uni-
wersyteckimi, politykami i działaczami politycznymi, którzy zajmują się interesującą 
mnie tematyką. Miałam również okazję zaprezentować mój projekt podczas Research 
Day na Wydziale Neofilologii i Lingwistyki na University of The West Indies.  

Historia wieloetniczności 

W czasie swojej trzeciej wyprawy do Nowego Świata, Krzysztof Kolumb do-
płynął do wybrzeży Trynidadu. Był to ostatni dzień lipca 1498 roku – niedziela Świętej 
Trójcy (Trinity Sunday), stąd nazwa wyspy3. Pomimo dobrych relacji z tubylcami 
i ogromnego zachwytu tamtejszą florą i klimatem, Kolumb szybko opuścił Trynidad. 
W następnych latach wyspa była wykorzystywana jedynie jako przystanek w dłuższych 
podróżach morskich. 

W 1530 roku podjęto pierwszą próbę skolonizowania Trynidadu. Don Antonio 
Sedeno, królewski skarbnik Portoryko, otrzymał od króla Hiszpanii licencję na podbój 
Trynidadu, dzięki któremu stał się gubernatorem i kapitanem generalnym wyspy4. Przy-
płynął do jej wybrzeży na początku 1530 roku. Hiszpanie, którzy z nim przybyli, zaczęli 
stosować przemoc wobec Indian, by zmusić ich do pracy, co doprowadziło do zamie-
szek i walk. Ostatecznie Sedeno został otruty w czasie jednej ze swoich podróży na sta-

                                                                                                           
Trinidad and Tobago politics; Politics in a half made society: Trinidad and Tobago, 1925-2001; 
S. Ryan, Deadlock!: Ethnicity and Electoral Competition in Trinidad and Tobago, 1995-2002. 
3 H. Stevenson, Historical Sketch of Trinidad and Tobago, Trinidad and Tobago Gayap 
Organization, New York 1964, s. 6. 
4 Ibidem, s. 13. 
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ły ląd. Drugim Hiszpanem, który chciał podbić Trynidad, był Antonio de Berrio5. 
W 1584 roku udało mu się pokonać pierwotnych mieszkańców wysp i bez przeszkód 
mógł założyć miasto San José de Oruna, które stało się stolicą wyspy. Niespodziewanie, 
w 1595 roku sir Walter Raleigh zaatakował wyspę i zniszczył stolicę, chcąc zmusić de 
Berrio, by zaprowadził go do legendarnego „El Dorado”. Jego plan nie powiódł się, ale 
swoim postępowaniem sprowokował Hiszpanię do sprawniejszego działania. W ciągu 
kilku miesięcy ponad 1500 osób zostało wysłanych na Trynidad w celu zasiedlenia wy-
spy. Jednak z powodu braku dobrej organizacji, odpowiedniego zakwaterowania i zao-
patrzenia wielu ludzi zmarło, a inni uciekli na pobliskie terytoria. Don Fernando de Ber-
rio, syn Don Antonia, w roku 1597 przybył na Trynidad i odegrał ważną rolę w jego 
rozwoju. Ekonomia wyspy znacznie się poprawiła po rozpoczęciu handlu z Holendrami 
i Anglikami. Fernando de Berrio zdołał odbudować i powiększyć stolicę. Po jego śmier-
ci w 1622 roku rozwój wyspy wyhamował. Mieszkańców dziesiątkowały choroby 
i konflikty zbrojne. Hiszpanie utrzymali władzę na Trynidadzie, ale nie mieli planu na 
jego skolonizowanie. 

Pod koniec XVII wieku na wyspę zaczęli napływać Francuzi. Stało się to dzię-
ki staraniom M. Rome de St. Laurent, który zachwycony Trynidadem, zakupił tam zie-
mię, sporządził zatwierdzony przez hiszpański rząd „spis praw” i rozpoczął realizację 
planu kolonizacyjnego z pomocą José Marii Chacona – gubernatora i kapitana general-
nego wyspy6. Po rozesłaniu na brytyjskie i francuskie kolonie kopii „spisu praw” imi-
granci z St. Vincent, Martyniki, Gwadelupy, Dominiki i Grenady zaczęli napływać 
i osiedlać się w nadziei na lepsze życie. Gwarantowano im równe prawa i opiekę, bez 
względu na kolor skóry. Stworzono misje wokół Arimy i Savana Grande. Większość 
imigrantów była pochodzenia francuskiego i z czasem ich liczba przerosła liczbę Hisz-
panów, którzy nadal władali wyspą. W 1783 roku Chacón przeniósł stolicę z San José 
do Port-of-Spain. Gubernator traktował rdzenną ludność na równi z innymi grupami et-
nicznymi. Mieli oni takie przywileje, jakimi na innych wyspach mogli się poszczycić 
jedynie Biali7. 

Trynidad dysponował znaczną ziemią nadającą się pod uprawę, jednak nie-
wielką liczbą rąk do pracy, co doprowadziło do wzrostu obecności niewolniczej siły 
sprowadzanej z Afryki. Wśród plemion, które przybyły na Trynidad na szczególną 
uwagę zasługuje plemię Yoruba, które stworzyło największą grupę etniczną Trynidadu8. 

                     
5 Ibidem, s. 14. 
6 Ibidem, s. 17. 
7 Ibidem, ss. 17-18. 
8 Ibidem, s. 19. 
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W październiku 1796 roku Brytyjczycy wypowiedzieli 
Hiszpanom wojnę o Trynidad. Chacón wiedział, że jego siły są 
za słabe, więc poddał wyspę bez walki. Oficjalnie Trynidad 
przeszedł pod panowanie brytyjskie na mocy Traktatu w Amiens 
z 1802 roku. W następnych latach powoli modyfikowano na wy-
spie administrację, język, zwyczaje i wprowadzano mocno kon-
serwatywne brytyjskie zasady. Przykładowo w 1818 roku na sta-
łe wprowadzono język angielski do sądów. W 1833 roku ogło-
szono abolicję i wolni Afrykanie odmówili dalszej pracy na po-
lach trzciny cukrowej. Jednak Brytyjczycy postanowili, że eko-

nomia Trynidadu nadal będzie się opierała na przemyśle cukrowniczym. Musieli zatem 
sprowadzić nową siłę roboczą. 

Zaczęli od Portugalczyków, konkretnie od imigrantów z Fayal i Madery, 
w 1834 roku. Byli oni przede wszystkim pracownikami rolnymi, jednak nieodpowiednie 
zakwaterowanie i wyżywienie skutkowało wieloma chorobami i zgonami wśród nowo 
przybyłych. Niektórym udało się powrócić do ojczyzny, inni uciekali z pracy i oddawali 
się drobnemu handlowi, specjalizując się przeważnie w sprzedaży alkoholu. 

Taka sytuacja spowodowała, że Brytyjczycy zmuszeni byli ponownie szukać 
pracowników. W 1839 roku brytyjski rząd zawarł porozumienie z kompaniami trans-
portowymi z Kalkuty, na mocy którego rozpoczęto sprowadzanie Indusów9 na Tryni-
dad. Pierwsi z nich dotarli tam 30 maja 1845 roku. W ciągu trzech lat sprowadzono po-
nad 5000 imigrantów z Indii. Kontrakty zobowiązywały ich do pracy na roli przez trzy 
lub pięć lat. W zamian pozwalano im zachować kulturę, razem z językiem i religią 
(trzeba podkreślić, że wśród przybyłych Indusów byli zarówno konserwatywni hindusi, 
ale również muzułmanie, bardziej otwarci na mieszkających po sąsiedzku chrześcijan). 
Jednak i tej grupie przybyszów nie zapewniono odpowiednich warunków do życia. 
Wielu rozczarowanych wracało do Indii. Z czasem imigranci z Indii stali się zbyt kosz-
towni dla rządu brytyjskiego, który postanowił zmienić zasady kontraktów. Indusom 
pozwolono kupować ziemię. W ten sposób stali się plantatorami trzciny cukrowej.  

Pod koniec XIX wieku na Trynidad zaczęli przybywać Chińczycy. Ci jednak 
nie byli skłonni pracować na roli – najczęściej zostawali sprzedawcami, ogrodnikami 
lub kucharzami. Przybyszami byli wyłącznie mężczyźni, którzy chętnie zawierali mał-
żeństwa z Murzynkami i Mulatkami. Na początku XX wieku zaczęli imigrować również 

                     
9 W niniejszym artykule świadomie będę używać terminu Indusi do określenia mieszkańców 
Indii, którzy migrowali i osiedlali się na Trynidad i Tobago. Taki zabieg ułatwi odróżnienie wyz-
nawców hinduizmu, czyli hindusów, którzy licznie byli reprezentowani wśród tych imigrantów. 
Zdaję sobie również sprawę, że obecnie powszechniej używany jest termin Hindusi na określenie 
współczesnych mieszkańców Indii. 
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Syryjczycy, którzy zajęli się handlem obnośnym. Z czasem wielu z nich dorobiło się 
niemałych majątków. 

Z kolei historia Tobago to ciągła walka różnych państw o tę niewielką wyspę 
położoną na północ od Trynidadu. Brak stabilizacji uniemożliwiał stworzenie tam 
jakiejkolwiek organizacji państwowej. W 1781 roku Tobago stało się kolonią francuską, 
a w roku 1814 przeszło w ręce brytyjskie. Obie wyspy połączono w jedną kolonię, pod 
władaniem Korony brytyjskiej w 1888 roku. Dopiero w 1962 roku Trynidad i Tobago 
uzyskało niepodległość, a w 1976 – uchwaliło nową konstytucję, zmieniającą ustrój na 
republikę.  

Zróżnicowanie etniczne 

Wszystkie wyżej wymienione grupy etniczne do dzisiaj zamieszkują wyspy. 
Szczególnie wyspa Trynidad charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną strukturą etnicz-
ną. Ostatni powszechny spis ludności odbył się w 2011 roku, a jego wyniki zaprezento-
wano w lutym 2013 roku.  

WYKRES 1. STRUKTURA ETNICZNA WYSPY TRYNIDAD WEDŁUG SPISU Z 2011 ROKU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Trinidad and Tobago 2011 population and housing census: Demographic Report, Central 
Statistical Office, Trinidad. 

Pamiętać należy, że w czasie spisów ludności każdy określa przynależność do 
danej grupy etnicznej według indywidualnego odczucia. Przykładowo, w 1960 roku10 
43,3% ogółu społeczeństwa Trynidadu i Tobago deklarowało przynależność do afry-
kańskiej grupy etnicznej, 36,5% – do grupy indyjskiej, zaledwie 1,9% do europejskiej, 
16,3% – klasyfikowana była jako grupa mieszana (mixed), a 2% populacji stanowiło 

                     
10 K. A. Yelvington, Trinidad Ethnicity, Macmillan Caribbean, London 1993, s. 75. 
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tzw. „inne”. Dwadzieścia lat później udział grupy afrykańskiej zmniejszył się do 41% 
społeczeństwa, a indyjskiej powiększył się do 40,8%, europejska liczyła 0,9%, grupa 
mieszana (mixed) – 16,4%, a inne – 0,9%. 

Zauważmy, że oprócz tych widocznych zmian w procentowym udziale grupy 
afrykańskiej i indyjskiej, grupy razem stanowiły one aż ok. 80% społeczeństwa Tryni-
dadu i Tobago. Nie było również żadnej grupy, która by była widocznie najliczniejsza. 
Co istotne, są one znacząco odmienne od siebie i charakteryzują się odmiennymi wzor-
cami kulturowymi i wartościami. Od początku ich imigracji powstawały liczne mity 
i stereotypy dotyczące jednych i drugich. O czarnoskórych mówiono, że są raczej nie-
chętni do pracy, chcieliby wszystko otrzymać za darmo. Natomiast Indusi zrobią 
wszystko, żeby się dorobić, żeby mieć wykształcone dzieci, a nie zawsze dochodzą do 
tego uczciwymi sposobami. Do dzisiaj można spotkać na Trynidadzie i Tobago osoby, 
dla których te stereotypy są oczywiste. Mogą je ugruntowywać różnice kulturowe tych 
społeczności. Indusi, którzy w większości są wyznawcami hinduizmu, żyją w zamknię-
tych społecznościach, w indyjskich dzielnicach. Małżeństwa zawierają wyłącznie we-
wnątrz własnej grupy, noszą tradycyjne stroje.  

WYKRES 2. STRUKTURA ETNICZNA WYSPY TOBAGO WEDŁUG SPISU Z 2011 ROKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: Trinidad and Tobago 2011 Population and Housing Census: Demographic Report, 

Central Statistical Office, Trinidad. 

Przedstawiciele grupy afrykańskiej to ich przeciwieństwo: są otwarci, postę-
powi, chętnie nawiązują relacje z innymi grupami. Mieszkają bardziej rozproszeni, są 
wyznawcami różnych religii i w niewielkim stopniu kultywują tradycje afrykańskie. 
Przez wiele lat grupy te żyły w dość dużym konflikcie. Niedopuszczalne było, żeby po-
tomek Afrykanów jadł potrawy indyjskie, a Indus próbował kuchni afrykańskiej. To 
samo dotyczyło relacji społecznych.  
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Pozostaje jeszcze kwestia osób określających się jako grupy mieszane (mixed). 
W ostatnim powszechnym spisie ludności11 34,22% społeczeństwa określiło się jako 
członkowie grupy afrykańskiej, 35,43% – indyjskiej, a aż 22,82% ludności mówi o so-
bie grupa mieszana (mixed). Zatem przewaga dwóch głównych grup zmalała na rzecz 
grupy mieszanej. Oznacza to przemiany dokonujące się w tożsamości mieszkańców 
wysp, którzy w coraz większej mierze zaczynają zdawać sobie sprawę i przyznawać się 
do tego, że w ich żyłach płynie krew imigrantów z różnych zakątków świata. Obecnie 
zaciera się, istniejąca wcześniej, wyraźna granica podziału między negros i East Indians 
(jak się określa Indusów). W codziennym życiu razem pracują, studiują, przyjaźnią się 
ze sobą. Owszem, nadal wśród większości Indusów odnajdziemy tych, którzy kultywują 
tradycję ojców i dziadków. Jednak wielu z nich przeszło na inne wyznania i, aby nie 
być utożsamianymi z tą konkretną grupą, niektórzy zmienili nawet nazwisko. Profesor 
John La Guerre12 pochodzi z jednej z takich rodzin, która konwertowała się i słysząc je-
dynie jego nazwisko nie można by przypuszczać, że jest to człowiek o naturalnie indyj-
skich rysach twarzy i kolorze skóry. Wzrost liczebności grupy mieszanej świadczy 
o ogromnych przemianach i został on przyjęty w społeczeństwie jako oznaka wzrostu 
tożsamości i świadomości narodowej. Ludność Trynidadu i Tobago jest w zdecydowa-
nej większości napływowa. Od samego początku migracji następował proces łączenia 
i mieszania się grup etnicznych. Ponadto wiele osób wyjeżdża na studia za granicę, 
gdzie nierzadko zawierają małżeństwa z przedstawicielami jeszcze innych grup. Społe-
czeństwo staje się coraz bardziej otwarte, jednak te zmiany w postrzeganiu siebie i cało-
ści społeczeństwa dopiero się rozpoczęły i, według przewidywań profesora Anthony'e-
go Gonzaleza, będą postępować, choć w dość wolnym tempie13. 

Powyższe statystyki i zmiany dotyczą obu wysp, ale należy podkreślić, że róż-
nią się one pomiędzy sobą strukturą etniczną. Według ostatniego spisu aż 85,29% 
mieszkańców Tobago to przedstawiciele afrykańskich grup etnicznych, pozostałe 15% – 
to inne mniejsze grupy, wśród których zaledwie 2,54% to społeczność Indusów. Zatem 
na Tobago mamy do czynienia ze zdecydowaną przewagą czarnoskórych mieszkańców. 
Życie na tych wyspach różni się diametralnie, dlatego grupa afrykańska Tobago jest 
odmienna się od grupy afrykańskiej Trynidadu. Można rozróżnić Afrotrynidadczyków 
i Afrotobagończyków. Ci drudzy są bardziej podatni na stereotypy dotyczące innych 
grup. Niestety także ich poziom wykształcenia jest o wiele niższy od Trynidadczyków. 
Dodatkowo duża część społeczeństwa Tobago jest nastawiona krytycznie do Trynidadu 

                     
11 Trinidad and Tobago 2011 Population and Housing Census: Demographic Report, Central 
Statistical Office, Trinidad 2013, s.15. 
12 Profesor University of The West Indies; udało mi się przeprowadzić z nim dwie rozmowy. Jest 
to naoczny świadek wszystkich transformacji politycznych. 
13 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z prof. Anthonym Gonzalezem. 
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ze względu na lokalizację władz państwowych, których siedziby znajdują się na Tryni-
dadzie. Tobagończycy uważają, że są wykorzystywani przez Trynidadczyków, przez 
tamtejsze grupy etniczne i są nastawieni negatywnie do tamtejszych mieszkańców, za-
równo z grupy indyjskiej jak i europejskiej. Coraz głośniej zaczynają żądać ustanowie-
nia samorządności lokalnej i większej autonomii. Można zatem stwierdzić, że podział 
na grupy etniczne Trynidadu i Tobago jest niezwykle skomplikowany. Jednak da się 
zauważyć, że na całym terytorium państwa zachodzą przemiany. Pomimo że dotyczą 
one jedynie części populacji, warto podkreślić, że największą skalę zmian światopoglą-
dowych obserwujemy w najbardziej wyedukowanej grupie społeczeństwa. Jak stwier-
dziła Laureen Burris-Phillips14, bardzo istotną rolę w utrzymaniu stereotypów etnicz-
nych odgrywa właśnie edukacja. Bez upowszechnienia wiedzy historycznej, wiedzy na 
temat procesu powstawania i rozwoju Trynidadu i Tobago, migracji, konstytuowania się 
obecnego państwa, bardzo łatwo jest manipulować grupami etnicznymi, odwołując się 
do stereotypów i mitów na temat innych grup. 

Zróżnicowanie religijne 

Jak już wspomniano, grupy etniczne przybywające na Trynidad nie rezygno-
wały ze swojej kultury, a co za tym idzie również religii. Wiadomo już, że z punktu wi-
dzenia podziału społeczeństwa bardzo istotny był hinduizm, ale inne wyznania także 
odegrały istotną rolę.  

Patrząc na wyniki spisu ludności z 1960 roku15 można stwierdzić, że dużą rolę 
w społeczeństwie odgrywa Kościół rzymskokatolicki, jako że aż 36,2% ludności dekla-
ruje swoją do niego przynależność. Drugą grupą stanowią hindusi – 23%, następnie an-
glikanie – 21,1%, muzułmanie – 6%, prezbiterianie – 3,9%, metodyści – 2,2%, adwen-
tyści dnia siódmego – 1,5%. Do innych, mniejszych grup wyznaniowych należy 5,5% 
społeczeństwa, a jedynie 0,5% nie utożsamia się z żadnym Kościołem. Co się zmieniło 
po dwudziestu latach? Kościół rzymskokatolicki stracił kilka punktów procentowych 
i w 1980 roku 32,9% społeczeństwa określało się jako członkowie tej wspólnoty wy-
znaniowej. Zdecydowanie bardziej został osłabiony kościół anglikański – 14,7%. Do 
24,9% wzrósł udział hindusów, adwentystów – do 2,5%, ale najbardziej zwiększył (do 
11,7%) wyznawców innych, do tej pory, mniej znaczących kościołów, szczególnie pro-
testanckich. Pomimo faktu, iż Trynidad i Tobago było przez ponad 150 lat kolonią bry-
tyjską, nie nastąpił tam silny rozwój kościoła anglikańskiego. Owszem, Brytyjczycy 
stanowili elitę społeczną, ale w porównaniu z Indusami czy ludnością pochodzenia 

                     
14 L. Burris-Phillips – działaczka polityczna i publicystka, mieszka na Tobago; jedna z osób, 
z którymi udało mi się przeprowadzić wywiady na Tobago. 
15 K. A. Yelvington, Trinidad Ethnicity, op. cit., s. 75. 
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afrykańskiego stanowili niewielki odsetek ogółu ludności. Ponadto, Wielka Brytania 
przejęła Trynidad w momencie, gdy ponad 60% ludności było wyznania rzymskokato-
lickiego, stąd nadal silna obecność tej religii, chociaż słabnąca z dekady na dekadę, co 
wyraźnie widać w kolejnych spisach ludności. 

Na przełomie XIX i XX wieku na całych Karaibach odbywała się wielka misja 
ewangelizacyjna prowadzona przez prezbiterian z Kanady. To dzięki niej tylu hindusów 
zmieniło wyznanie, ale mieli też duży wpływ na członków innych kościołów. Nie ozna-
cza to, że wszyscy stali się ostatecznie prezbiterianami, gdyż powyższe statystyki jasno 
pokazują, że taka tendencja nie miała miejsca, ale ta ewangelizacja była pierwszym im-
pulsem do szukania innej drogi „rozwoju duchowego”. Stąd ciągły wzrost liczby ma-
łych kościołów. Podczas mojego pobytu na Tobago spotkałam małą grupkę ludzi mo-
dlącą się na trawniku niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Był wśród nich kapłan, 
modlili się głośno, śpiewali pieśni. Okazało się, że nie są to członkowie żadnego 
z obecnie istniejących kościołów. Po prostu zaczęli się spotykać, wspólnie modlić 
i stworzyli nową, jeszcze nie do końca określoną wspólnotę. 
 

WYKRES 3. STRUKTURA RELIGIJNA TRYNIDAD I TOBAGO WEDŁUG SPISU Z 2011 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Trinidad and Tobago 2011 population and housing census: Demographic Report, Central 

Statistical Office, Trinidad. 

Według spisu ludności z 2011 roku, nadal najwięcej członków posiada Kościół 
rzymskokatolicki – 21,6%, kolejną grupą są hindusi – 18,2%, ewangelicy – 12%, angli-
kanie – 5,7%, muzułmanie – 5%, baptyści (Spiritual Shouter Baptist) – 5,7%, adwenty-
ści dnia siódmego – 4,1%, prezbiterianie – 2,5%, świadkowie Jehowy – 1,5%, baptyści 
– 1,2%, Orisha – 0,9%, metodyści – 0,7%, Kościół morawski – 0,3%, inne – 7,5%, brak 
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przynależności – 2,2%16. Wynika z tego, w porównaniu z danymi połowy XX wieku, iż 
mamy do czynienia z bardzo dużym rozdrobnieniem religijnym społeczeństwa. Prowa-
dzi to z pewnością do otwierania się społeczności induskiej, która odchodzi powoli od 
tradycyjnego dla niej hinduizmu. Ponadto tworzą się inne, oprócz etnicznych, więzy 
społeczne, a małe kościoły pomagają pokonać panujące uprzedzenia rasowe i etniczne. 
Mogę stwierdzić na podstawie własnych obserwacji, iż sprawy wyznaniowe są zupełnie 
niezależne od etnicznych. Konwersje następują nieustannie i nie są jednokierunkowe, 
gdy jedni opuszczają dany Kościół inni do niego przechodzą. W czasie Wielkiego Postu 
aż siedem dorosłych osób przygotowywało się do chrztu w parafii rzymskokatolickiej, 
na terenie której mieszkałam. 

Życie polityczne 

Wszystkie powyższe dane są niezbędne do zrozumienia sposobu, w jaki kształ-
towała się scena polityczna Trynidadu i Tobago oraz dlaczego ci, a nie inni politycy sta-
li się głównymi aktorami na jej scenie. Na Trynidadzie i Tobago system partyjny zaczął 
kształtować się w połowie XX wieku, kiedy zwiększyła się niezależność wysp od Wiel-
kiej Brytanii i pojawiła się potrzeba konkretnej reprezentacji społeczeństwa.  

W 1953 roku Bhadase Maraj założył, razem z innymi indyjskimi członkami 
obecnego rządu, pierwszą partię polityczną – People’s Democratic Party (PDP). Była to 
partia związana z Indusami, ale jej program nie był wyraźnie etniczny. Dwa lata później 
powstała druga partia Trynidadu i Tobago, która do dzisiaj odgrywa ważną rolę w poli-
tyce kraju – People’s National Movement (PNM). Założył ją Eric Williams, zwany póź-
niej Ojcem Narodu (wybitny historyk, absolwent Oxford University). Jego celem było 
stworzenie partii, która będzie nacjonalistyczna, połączy grupę afrykańską i azjatycką 
dla dobra całego społeczeństwa Trynidad i Tobago. Jednak bardzo szybko uznano Wil-
liamsa za przywódcę czarnoskórych, gdyż był przedstawicielem tej właśnie grupy et-
nicznej, a PNM uznano za Negro Party, czyli partię czarnoskórych. W czasie kampanii 
wyborczej w 1956 roku, PNM przedstawiła bardzo konkretny i zdecydowany program, 
a osoba Williamsa przyciągała wielu zwolenników. Dzięki temu PNM zdobyła 13 z 24 
miejsc w Izbie Reprezentantów, PDP zdobyła tylko 5 miejsc, pozostałe partie zostały 
obsadzone przez przedstawicieli mniej znaczących ugrupowań. W taki sposób rozpo-
częło się 30 lat nieprzerwanych rządów People’s National Movement. Od początku było 
oczywiste, która partia reprezentuje którą grupę etniczną. Kiedy zapytano responden-
tów, dlaczego w wyborach w 1956 i 1961 roku głosowali na PNM odpowiadali: „Gło-
sowałem na moją własną rasę”, „Zagłosowałem na moją partię czarnych”, „Ja jestem 

                     
16 Trinidad and Tobago 2011 Population and Housing Census..., op. cit., s. 18. 
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P.N.M., nie widzi pan moich włosów”, „Williams to moja rasa”17. Zatem założenia Wil-
liamsa odnośnie celów partii szybko okazały się nieistotne z powodu nastawienia społe-
czeństwa. Przed wyborami w 1961 roku z połączenia kilku mniejszych partii powstała 
kolejna partia indyjska – Democratic Labour Party. Dlaczego Indusi na nią głosowali? 
„Jesteśmy Indusami i musimy wspierać swoich ludzi”, „Ta partia jest dla Indusów”, 
„Nie chcę, żeby PNM rządziło państwem”, „DLP jest dla Indusów i musiałem wypełnić 
mój obowiązek jako Indus”18. Kiedy popatrzymy na statystyki, to staje się jeszcze wi-
doczne, że poszczególne grupy etniczne głosowały na swoje partie. W 1956 roku prawie 
95% Indusów zagłosowało na DLP, a prawie 97% czarnoskórych obywateli na PNM. 
Podobnie sytuacja wyglądała w 1961 roku. Na DLP zagłosowało prawie 96% Indusów, 
a na PNM – 92% czarnoskórych19. Zatem oczywiste jest, że od początku kształtowania 
się systemu partyjnego dominowały etniczne wzorce wyborcze. Dwie najliczniejsze 
w kraju grupy etniczne, czyli Indusi i obywatele pochodzenia afrykańskiego, miały 
swoją reprezentację w parlamencie. Wynik sondaży wskazuje, że nieistotne były pro-
gramy wyborcze; najważniejszy był interes grupy etnicznej, czyli postawa „głosuję na 
swojego”.  

W roku 1970 w kraju powstał ruch Black Power, który doprowadził do straj-
ków ludności przeciwko rządom PNM. Mówi się, że w tym czasie nastąpiło zjednocze-
nie wszystkich grup społecznych, które pod jedną nazwą – Czarnej Siły – przeszły przez 
stolicę, aby zademonstrować swoje niezadowolenie z prowadzonej polityki. Jednak 
liczba przedstawicieli indyjskiej grupy etnicznej była tam niewielka. Protestujących po-
parli nawet funkcjonariusze policji, ale dzięki wsparciu zewnętrznemu udało się kon-
flikt załagodzić. W tym czasie DLP stało się partią stricte hinduską, ze wsparciem 
dwóch znaczących polityków afrykańskiego pochodzenia – Jamesa Millette’a i Lloyda 
Besta. Jednak w następnych wyborach znowu nie udało im się pokonać PNM. Dopiero 
w 1986 roku, z połączenia wielu małych partii, powstał NAR (National Alliance for Re-
construction), który pokonał w wyborach PNM zdobywając 33 z 36 miejsc w Izbie Re-
prezentantów, dzięki czemu przerwana została wieloletnia dominacja PNM na scenie 
politycznej kraju. Z NAR wywodzi się jeden z najważniejszych polityków Trynidadu 
i Tobago – Basdeo Panday. To on, po odejściu z NAR, założył United National Con-
gress (UNC), który w 1995 roku zdobył aż 17 miejsc w Izbie Reprezentantów, co dało 
mu stanowisko premiera. Został pierwszym Indotrynidadczykiem i hindusem, który ob-
jął ten urząd na Trynidadzie i Tobago. UNC, które stało się nową partią stricte hindu-
ską, wygrało również wybory w 2000 roku. Od 30 lat toczy się zacięta walka o kontrolę 

                     
17 K. Bahadoorsingh, Trinidad electoral politics: the persistence of the race factor, Institute of 
Race Ralation, London 1968, s. 17. 
18 Ibidem, s. 17. 
19 Ibidem, ss. 32-33. 
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w parlamencie pomiędzy PNM a UNC, a wyrównana liczba przedstawicieli afrykań-
skich i indyjskich grup etnicznych powoduje, że szala zwycięstwa przechyla się w róż-
nych okresach nieznacznie to w jedną, to w drugą stronę.  

W 2010 roku Panday stracił przywództwo w partii na rzecz Kamli Persad-
Bissessar. Ta silna kobieta zjednoczyła cztery duże partie Trynidadu i Tobago, Tobago 
Organisation of People, United National Congress, Congress of the People i National 
Joint Action Committee, i utworzyła multietniczną koalicję pod nazwą People’s Part-
nership. Ten nowy twór polityczny stał się opozycją wobec PNM, z ramienia której 
premierem wówczas był Patrick Manning. W wyborach w 2010 roku People’s Partners-
hip zdobyło 29 z 41 miejsc w Izbie Reprezentantów, a Persad-Bissessar została pierw-
szą kobietą – premierem Trynidadu i Tobago. Pomimo że People’s Partnership jest koa-
licją, to na czele stoi reprezentacja indyjska i hinduska, przez co jest określany jako in-
dyjska siła polityczna. Jednak w trakcie wyborów wiele osób będących potomkami 
afrykańskich niewolników głosowało właśnie na tę partię ze względu na złą politykę 
PNM i pragnienie zmian w państwie. Stąd uprawniony wydaje się wniosek, że kryte-
rium etniczne przestaje być głównym kryterium wyborców.  

W przypadku Tobago, warto przyjrzeć się sytuacji panującej aktualnie na tej 
niewielkiej wyspie, a szczególnie wynikom wyborów 2013 roku. Od 2001 roku na To-
bago władzę w Izbie Zgromadzenia, która jest tamtejszym organem lokalnym podle-
głym Izbie Reprezentantów, sprawuje PNM. W ostatnich wyborach startował przeciwko 
niemu TOP, czyli partia będąca w koalicji z UNC. Jednak na Tobago jest to samodziel-
na partia będąca autonomiczną partią polityczną Tobago, z reprezentacją składającą się 
z Afrotobagończyków. W czasie kampanii wyborczej przywódca PNM Orville London 
w jednym ze swoich przemówień oświadczył, że jeżeli ludzie zagłosują na TOP to 
w Carroni już czekają statki z Indusami, którzy przypłyną na Tobago i zabiorą Toba-
gończykom ich ziemię. PNM zasiał niepokój w grupie indyjskiej i zdobył wszystkie 
miejsca w Izbie Zgromadzenia. Po wygranej Orville London dodał, że każdy, kto zagło-
sował na TOP nie jest patriotą i to zachowanie nie będzie mu przebaczone20. 

Podsumowanie 

Od początku kształtowania się państwa Trynidad i Tobago bardzo ważną rolę 
we wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństwa miała duża liczba grup etnicz-
nych i religijnych. Szczególnie widoczne było to w życiu politycznym i przejawiało się 
wyraźnym podziałem na dwie przeciwstawne sobie i nienawykłe do wspólnego działa-
nia grupy Indusów i Afrykanów. Jednak dzięki powolnemu wzmacnianiu tożsamości 
lokalnej i państwowości będącej również efektem podnoszenia się poziomu edukacji 
                     
20 Na podstawie wywiadu z Amslemem Richardsem (TOP). 
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i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, obywatele Trynidad i Tobago stali się bar-
dziej otwarci. Jednocześnie zwiększa się odsetek tych, którzy nie utożsamiają się wy-
łącznie z jedną z dominujących grup etnicznych. W konsekwencji coraz mniejszą wagę 
przykłada się obecnie do stereotypów etnicznych i religijnych jako elementu kampanii 
wyborczych, celem zdyskredytowania przeciwników politycznych. Obywatele zaczyna-
ją wymagać od polityków działań i rozwiązywania problemów społecznych i gospodar-
czych. Ta ewolucja życia politycznego dopiero się rozpoczęła i przebiega powoli. Moż-
na jednak przypuszczać, że w najbliższych latach będziemy świadkami wyraźnej trans-
formacji Trynidadu i Tobago. 
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