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Od pocz¹tku lat 60. XX wieku obserwuje siê wielki dramat
kontynentu afrykañskiego. Faktycznie po uzyskaniu niepodleg³o�ci
przez wiêkszo�æ pañstw afrykañskich, kraje te s¹ ci¹gle nara¿one na
konflikty, które czêsto s¹ nazwane konfliktami etnicznymi. Konflik-
ty te jednak mia³y ró¿ne �ród³a. Animozje plemienne nigdy nie sta-
nowi³y ich bezpo�redniej przyczyny. Natomiast plemiona czêsto sta-
wa³y siê ich ofiarami. Instrumentalizacja konfliktów w Afryce nie
mog³a pomóc w ich rozwi¹zaniu, choæby w minimalnym stopniu. Za
wieloma konfliktami kryj¹ siê ró¿nego rodzaju interesy oraz animo-
zje, które czêsto maj¹ swoje �ród³a poza kontynentem afrykañskim.
Prawdziwe ich �ród³a nie s¹ ujawniane, a s¹ to interesy wielkich
korporacji lub interesy poszczególnych �rodowisk pañstwowo-poli-
tycznych. W latach 60. XX wieku najczê�ciej w³adzê polityczn¹
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w Afryce zdobywano drog¹ zamachów wojskowych, które anga¿owa-
³y ludno�æ nieinteresuj¹c¹ siê polityk¹ lub nieposiadaj¹c¹ odpowied-
niej kultury politycznej. Wielcy afrykañscy przywódcy narodowi jak:
Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta i inni nie
widzieli innych mo¿liwo�ci rozwi¹zania tych problemów ni¿ poprzez
jedno�æ Afryki (wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ w jedno�ci si³a). Wed³ug
nich Afrykanie mogli sami stworzyæ ogólne strategie rozwoju i bez-
pieczeñstwa, co zapobiega³oby konfliktom. Próby stworzenia takiej
jedno�ci dotychczas nie przynios³y oczekiwanych rezultatów. Czy tak
bêdzie nadal? W tym artykule nie zdo³amy odpowiedzieæ na to py-
tanie, ale warto zastanowiæ siê nad istot¹ i znaczeniem konfliktów
transnarodowych w Afryce. Zanim nast¹pi odniesienie siê do tej
kwestii, przedstawione bêd¹ w zarysie cele Organizacji Jedno�ci
Afrykañskiej, która zosta³a przekszta³cona w Uniê Afrykañsk¹
w 2001 roku.

Unia Afrykañska
czy Organizacja Jedno�ci Afrykañskiej?

Korzenie Unii Afrykañskiej siêgaj¹ lat 60. XX wieku, a mimo to
organizacja ta jest stosunkowo m³oda. Pocz¹tkowo nosi³a ona nazwê
Organizacja Jedno�ci Afrykañskiej (OJA)1. Czynniki, które dopro-
wadzi³y do pojawienia siê samej OJA, mo¿na z kolei wywie�æ
z ideologii afrykañskich takich jak panafrykanizm, négritude i so-
cjalizm afrykañski. Niew¹tpliwe ideologie te by³y wzmocnione przez
ruch socjalistyczny, który wbrew pozorom okaza³ siê u¿ytecznym dla
dalszego kszta³towania nowych kierunków nacjonalizmu afrykañ-
skiego w postaci ruchu narodowowyzwoleñczego. W momencie po-
wstania OJA zgromadzenie pañstw afrykañskich nosi³o ogóln¹ na-

1 Karta Organizacji Jedno�ci Afrykañskiej (Addis Abeba, 25 maja 1963
roku), w: S. Bieleñ (red.), Prawo w stosunkach miêdzynarodowych. Wybór doku-
mentów, Warszawa 1996, s. 431.
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zwê: Konferencja G³ów Pañstw i Szefów Rz¹dów Niepodleg³ych
Pañstw Afrykañskich. W postanowieniach koñcowych tej konferencji
zapisano, ¿e Konferencja Niepodleg³ych Pañstw Afrykañskich zebra-
nych w dniach 22 do 25 maja 1963 roku na szczycie w Addis Abebie
w Etiopii postanowi³a wype³niæ okre�lone zadania m.in.:

� zjednoczyæ si³y, aby umo¿liwiæ uzyskanie niepodleg³o�ci pañstw
pozosta³ych pod dominacj¹ kolonialn¹;

� wspieraæ ruch narodowowyzwoleñczy w Afryce;
� tworzyæ specjalny fundusz afrykañski pozwalaj¹cy koordyno-

waæ akcje pañstw afrykañskich oraz wspieraæ uchod�ców pochodz¹-
cych z krajów walcz¹cych o niepodleg³o�æ i przeciwko dyskryminacji
rasowej;

� przypomnieæ Wielkiej Brytanii, i¿ terytorium, na którym le¿y
pañstwo Republiki Po³udniowej Afryki, jest afrykañskim terytorium;

� zerwaæ wszelkie stosunki dyplomatyczne, handlowe, z króle-
stwem Portugali i z RPA ze wzglêdu na przed³u¿aj¹c¹ ich politykê
kolonialn¹;

� przekonaæ Wielk¹ Brytaniê i inne mocarstwo kolonialne do
zaprzestania przekazywania w³adzy lub pe³nomocnictwa obcej mniej-
szo�ci na terytoriach pañstw afrykañskich;

� wys³aæ delegacje ministrów zagranicznych Liberii, Sierra Le-
one, Madagaskaru, Tunezji jako rzeczników spraw afrykañskich przy
ONZ tak¿e w celu przypominania mocarstwom kolonialnym o rezo-
lucji ONZ nr 1514 na temat niepodleg³o�ci oraz og³osiæ 25 maja
dniem wyzwolenia Afryki;

� wspieraæ wszelkie wysi³ki zmierzaj¹ce siê do zaprzestania wy-
�cigu zbrojeñ wiedz¹c, ¿e walka wielkich mocarstw w tej dziedzinie
stanowi przeszkodê na drodze do uzyskania pe³nej niepodleg³o�ci
oraz harmonijnego rozwoju pañstw afrykañskich2.

2 Résolutions adoptées par la conférence des chefs d�Etats et de gouverne-
ments des pays indépendants africains tenue du 22 au 25 mai 1963 a Addis
Abeba en Ethiopie, A, B, C, D CIAS/PLEN.2/REV.2, Addis Abeba 1963.
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Koniunkturalne zmiany najprawdopodobniej zmusi³y kraje afry-
kañskie do zmiany nazwy kontynentalnej organizacji. Z uzyskaniem
niepodleg³o�ci przez pañstwa afrykañskie, zmienia³ siê równie¿ sk³ad
Organizacji Jedno�ci Afrykañskiej. Niezwykle wa¿ne by³o to, by OJA
bra³a pod uwagê te pañstwa, które jeszcze nie wyzwoli³y siê z ko-
lonizacji. Organizacja Jedno�ci Afrykañskiej mia³a byæ przedstawi-
cielem ca³ej kontynentu, a nie tylko pañstw wyzwolonych (czyli
niepodleg³ych jak to zosta³o podkre�lone w pierwszej nazwie). Ta
zmiana nie by³a tylko kwesti¹ formy, ale równie¿ istoty i zadañ Unii
Afrykañskiej (UA) w odró¿nieniu od Organizacji Jedno�ci Afrykañ-
skiej, która podkre�la³a zasadê poszanowania integralno�ci i suwe-
renno�ci pañstw. Ta zasada oznacza³a jednoznaczne, i¿ Organizacja
Jedno�ci Afrykañskiej nie mia³a prawa ingerowania w wewnêtrzne
sprawy poszczególnych pañstw. Natomiast Unia Afrykañska w swo-
ich deklaracjach z Durbanu (2002) zapragnê³a ingerencji w sprawy
pañstw cz³onkowskich. Unia Afrykañska zapragnê³a byæ swego ro-
dzaju rozjemc¹ w razie powstania konfliktu lub kryzysu w jakimkol-
wiek pañstwie cz³onkowskim. Zreszt¹ 3 lata pó�niej w 2005 roku
Unia Afrykañska pos³a³a swoje wojska do Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej,
a w 2007 roku wys³a³a do Sudanu a¿ 6 tys. ¿o³nierzy jako si³y
stabilizacyjne i pokojowe pod nazw¹ AMIS3.

Unia Afrykañska kszta³towa³a siê stopniowo, a za pierwszy etap
jej powstania mo¿na uznaæ moment podpisania Aktu Ustanawiaj¹-
cego tê organizacjê w Abud¿y, obecnej stolicy Nigerii. Cele postawio-
ne przed UA ogniskowa³y siê wokó³ tego, ¿e pañstwa afrykañskie
zapragnê³y wiêkszej integracji i solidarno�ci w obliczu wielu konflik-
tów zagra¿aj¹cych suwerenno�ci pañstw cz³onkowskich. Uzna³y, i¿
wspó³czesne konflikty s¹ wielk¹ barier¹ na drodze do postêpu
i dalszej integracji.

Akt Ustanawiaj¹cy sk³ada siê z 33 artyku³ów, a za najwa¿niej-
sze z nich mo¿na uznaæ te, w których zosta³y wymienione podsta-

3 AMIS: ang. African Mission in Sudan, fr. Mission de l�Union Africaine au
Soudan, Misja Afrykañska w Sudanie.



89Wewnêtrzna mocarstwowo�æ Afryki...

wowe cele Unii Afrykañskiej, na przyk³ad artyku³ trzeci. Jest to
przede wszystkim obrona suwerenno�ci, niepodleg³o�ci pañstw cz³on-
kowskich i jednocze�nie chêæ integracji i solidarno�ci miêdzy pañ-
stwami. Mowa jest równie¿ o umacnianiu pokoju, bezpieczeñstwa
i stabilno�ci na kontynencie afrykañskim i przestrzeganiu zasad
demokracji oraz praw cz³owieka. Mocno podkre�lono równie¿ ko-
nieczno�æ rozwoju i integracji gospodarczej w celu pomocy i podnie-
sienia standardu ¿ycia ludno�ci w Afryce.

Artyku³ czwarty odnosi siê do zasad, wed³ug których Unia mia-
³a funkcjonowaæ. W�ród tych zasad okre�laj¹cych mechanizmy funk-
cjonowania Unii Afrykañskiej wymienia siê zasadê suwerennej rów-
no�ci i wspó³zale¿no�ci i wspó³udzia³u narodów afrykañskich
w dzia³aniach Unii, wspólnej polityki obronnej i jednocze�nie poko-
jowego rozwi¹zywania sporów. Podkre�lono istotê zasady nieinge-
rencji w sprawy wewnêtrzne pañstw cz³onkowskich, o ile nie docho-
dzi do gwa³cenia praw cz³owieka lub ludobójstwa. Potêpiono równie¿
niekonstytucyjne zmiany i walki o w³adzê polityczn¹, zabójstwa
polityczne i dzia³ania wywrotowe, jednocze�nie przypominaj¹c
o poszanowaniu zasady demokracji i ochrony praw cz³owieka.

Dla skutecznego realizowania tych zasad postanowiono powo³aæ
odpowiednie organy maj¹ce u³atwiaæ pracê Unii. Wymienione zosta-
³y one w artykule pi¹tym, a szczegó³owy opis ich funkcji w kolejnych
artyku³ach. Organami Unii Afrykañskiej s¹: Parlament Panafrykañ-
ski, Konferencja (tworz¹ ja szefowie pañstw i rz¹dów), Rada Wyko-
nawcza, Trybuna³ Sprawiedliwo�ci, Komisja Wykonawcza, Komisja
Spo³eczna, Komisja Ekonomiczna i Komisja Kulturalna, instytucje
finansowe i wyspecjalizowane komitety. Tre�æ aktu zak³ada³a tak¿e
zawieszenie lub usuniêcie ze sk³adu Unii tych pañstw, które powsta-
³yby w sposób niekonstytucyjny.

Unia Afrykañska mia³a zacz¹æ funkcjonowaæ po ratyfikacji Aktu
przez 36 z 53 pañstw cz³onków OJA i pod warunkiem zakoñczenia
wszystkich procesów ratyfikacyjnych, które zalecono wykonaæ do
koñca 2000 roku. W zwi¹zku z tym 25 pa�dziernika 2000 roku
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stworzono podstawy prawne do powo³ania Parlamentu Panafrykañ-
skiego, który pocz¹tkowo mia³ zajmowaæ siê doradztwem i koordy-
nacj¹ w³asnych inicjatyw, a z czasem mia³ tak¿e poszerzyæ zakres
swoich kompetencji o uprawnienia legislacyjne.

O Akcie Ustanawiaj¹cym, parlamencie, inicjatywie powo³ania
Konferencji Bezpieczeñstwa, Stabilizacji, Rozwoju i Wspó³pracy oraz
o postêpuj¹cym problemie zad³u¿enia Afryki dyskutowano podczas
V Nadzwyczajnego Zgromadzenia Szefów Pañstw i Rz¹dów w Syrcie
w Libii, który odbywa³ siê w dniach 1-2 marca 2001 roku. Akt
ustanawiaj¹cy Uniê Afrykañsk¹ zosta³ oficjalnie przyjêty przez 31
pañstw. Postanowienia z Lomé mówi³y o 36 krajach, których raty-
fikacja tego Aktu wymagana by³a do powstania Unii Afrykañskiej.
Dopiero 26 kwietnia 2001 roku uzyskano pe³n¹ akceptacjê wszyst-
kich krajów, co sprawi³o, ¿e miesi¹c pó�niej, czyli 26 maja, Akt
wszed³ w ¿ycie. Powstanie Unii Afrykañskiej zakoñczy³o prawie
40-letni¹ historiê OJA. Jej funkcjonowanie rozpocz¹³ szczyt w Dur-
banie w 2002 roku. Przewodnictwo w Unii Afrykañskiej przypad³o
prezydentowi RPA Thabo Mbekiemu, który wygra³ po zaciêtej walce
z przywódc¹ Libii Muammarem Kadafim. W 2003 roku w Addis
Abebie odby³ siê szczyt Unii Afrykañskiej. Przyjêto tam m.in. sze�æ
oficjalnych jêzyków, które mia³y odt¹d obowi¹zywaæ w ramach orga-
nizacji, a by³ to: arabski, angielski, portugalski, francuski, hiszpañ-
ski, suahili. Na uwagê zas³uguje rozszerzenie struktury UA o Radê
Pokoju i Bezpieczeñstwa Unii Afrykañskiej. Organ ten od pocz¹tku
istnienia zosta³ �wyposa¿ony w prawo� do zbrojnej interwencji
w przypadku wybuchu konfliktów wewn¹trz pañstw cz³onkowskich
lub miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Lipcowy szczyt 2003 roku
w Maputo w Mozambiku jednak nie zajmowa³ siê problemami prze-
mocy politycznej czy jakiegokolwiek kryzysu gospodarczego, ale epi-
demi¹ AIDS, która jest hamulcem rozwoju Afryki. S¹ nimi tak¿e
ró¿nego rodzaju wojny, a odnotowano z przykro�ci¹, i¿ tylko 50 tys.
ludzi ma dostêp do lekarstw, gdy liczba chorych siêga³a 30 mln.
Podczas szczytu poruszono tak¿e kwestie wojen domowych na konty-
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nencie. Szczyt dokona³ tak¿e zmiany na stanowisku sekretarza
generalnego Unii: po odwo³aniu T. Mbeki na stanowisko to powo-
³ano Alphê Oumara Konare, który by³ prezydentem Mali w latach
1992�2002.

Powo³anie Unii wi¹za³o siê z d¹¿eniami wielu afrykañskich
przywódców do przyspieszenia integracji pañstw i obywateli konty-
nentu w celu realizacji idei panafrykanizmu, któr¹ mo¿na wyraziæ
nastêpuj¹cymi s³owami: Jeden Bóg, jeden cel, jeden los, jeden na-
ród, jeden jêzyk, jedno pañstwo.

Unia Afrykañska mia³a tak¿e promowaæ zasady i instytucje
demokratyczne, dbaæ o ochronê praw cz³owieka na kontynencie afry-
kañskim, stworzyæ ogólnokontynentalny rynek zbytu wzorem pañstw
wysoko rozwiniêtych. Wa¿nym zadaniem Unii jest równie¿ wprowa-
dzenie mechanizmów wywierania wzajemnego wp³ywu, co w rezul-
tacie ma zakoñczyæ konflikty zbrojne lub zapobiec im w przysz³o�ci.
Strategiczne dla ca³ego kontynentu jest tak¿e ograniczenie wymiany
handlowej z by³ymi potêgami kolonialnymi, na rzecz wymiany we-
wn¹trz kontynentu.

Cele postawione przez Uniê Afrykañsk¹ zdaj¹ siê byæ niereali-
stycznymi z tego prostego wzglêdu, ¿e polityka pañstw afrykañskich
jest czêsto determinowana przez ró¿ne konflikty pojawiaj¹ce siê na
kontynencie. Te konflikty maj¹ najczê�ciej �ród³a gospodarcze, wbrew
powszechnym opiniom na temat konfliktów w Afryce. S¹ one bo-
wiem bardziej znane jako konflikty etniczne ani¿eli konflikty poli-
tyczno-gospodarcze. Konflikty te maj¹ charakter transnarodowy.

Istota konfliktów transnarodowych w Afryce

W przypadku kontynentu afrykañskiego jest trudno ustaliæ, gdzie
le¿y granica pomiêdzy zwyk³ymi konfliktami a konfliktami transna-
rodowymi. Ta teza wydaje siê zbyt daleka posuniêta, ale pañstwa
afrykañskie, pomijaj¹c wspó³czesne trudno�ci spo³eczno-gospodarcze,
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by³y do pewnego stopnia swego rodzaju wspólnot¹ czy federacj¹
�narodów�. Narody w tym przypadku oznaczaj¹ ró¿ne plemiona ¿yj¹ce
w danym pañstwie.

Wladimir Andreff4, w swoim artykule: La déterritorialisation
des multi-nationales: firmes globales et firmes-réseaux5, zwraca uwagê
na fakt, i¿ od lat 60. XX wieku firmy multinarodowe (formes mul-
tinationales) przyjê³y nowe strategie funkcjonowania na arenie miê-
dzynarodowej. Zdaniem Charlesa Omana te korporacje, zwane fir-
mami, zawsze opowiada³y siê m.in. za formami inwestowania, które
zosta³y okre�lone przez OECD jako nowe sposoby inwestowania
(nouvelles formes d�investissements)6.

Nowe strategie firm, czy korporacji transnarodowych czêsto s¹
realizowane w rozwijaj¹cych siê pañstwach globalnego po³udnia.
Czêsto te¿ by³y one powodem wielu konfliktów w Afryce, które,
niestety, s¹ nazwane konfliktami etnicznymi. Wed³ug Josepha
S. Nye�a Jr, �konflikty etniczne to rodzaj konfliktów, w których prze-
ciwnicy okre�lani s¹ na podstawie kryteriów kulturowych: jêzyka
czy na przyk³ad religii. Grupa etniczna charakteryzuje siê odrêbn¹
nazw¹, pamiêci¹ historyczn¹ wspóln¹ dla wszystkich cz³onków, czy
symbolik¹ (to¿sam¹ dla wszystkich)�7.

Definicja ta jednak nie bierze pod uwagê terytorium. Takie ujêcie
sugeruje, ¿e plemiona definiuje siê jako grupy, które nigdy nie po-
siada³y terytorium lub tylko jego skrawki, a pojêcie granic dla nich
nie istnieje. Wielu analityków zauwa¿y³o, ¿e w globalnym �wiecie
korporacje miêdzynarodowe staj¹ siê powa¿nym czynnikiem rozwo-
ju polityki pañstw.

4 Wladimir Andreff jest emerytowanym profesorem ekonomii na Sorbonie
w Pary¿u. Pracowa³ w tej uczelni od 1971 do 2008 roku.

5 W. Andreff, La déterritorialisation des multi-nationales: firmes globales
et firmes-réseaux, �Cultures & Conflits� 1996, nr 21�22, s. 2.

6 C. Oman, Les nouvelles formes d�investissement dans les pays en dévelop-
pement, Paris 1984, s. 3.

7 J.S. Nye Jr, Konflikty miêdzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii,
Warszawa 2009, s. 223.
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Jean-Pierre Derriennic8 jest o tym przekonany, i¿ polityka po-
szczególnych pañstw przesta³a byæ zale¿na jedynie od wewnêtrz-
nych czynników. Czêsto jest tak, ¿e nawet interesy pañstw s¹ ukie-
runkowane przez zewnêtrzne czynniki, jak np. istnienie na swoim
terytorium przedstawicielstwa korporacji transnarodowych. Wed³ug
niego mo¿na nazwaæ konfliktami transnarodowymi te konflikty, które
nie s¹ ca³kowicie konfliktami miêdzynarodowymi, ani konfliktami
maj¹cymi miejsce wewn¹trz poszczególnych pañstw. Konflikty trans-
narodowe nie musz¹ mieæ miejsca wewn¹trz granic jednego pañ-
stwa. Z tego wzglêdu badanie tego zjawiska nale¿y przeprowadziæ
obserwuj¹c poszczególne rz¹dy lub organizacje. Zgodziæ siê nale¿y
z opini¹ jakoby: �Rozwój procesów globalizacji w przeci¹gu 30 ostat-
nich lat doprowadzi³ ponadto do tego, i¿ liczba korporacji transna-
rodowych wzros³a dziewiêciokrotnie z 7 tys. w 1969 roku, przez 40
tys. w 1994 roku, a¿ do 65 tys. w 2003 roku. Z kolei liczba ich filii
wynosi³a w po³owie lat 90. XX wieku 265 tys., a w 2001 roku ju¿ 850
tys. Przy powy¿szym, zatrudnienie w owych filiach wzros³o z 24 mln
(1990 roku) do 54 mln ludzi w 2001 roku. Natomiast z nadmienio-
nych korporacji, ponad 10% to tzw. »globalni gracze«, którzy prowa-
dz¹ dzia³alno�æ na skalê ca³ego �wiata. Z kolei wed³ug raportu ONZ,
2/3 globalnego handlu jest generowane przez korporacje transnaro-
dowe. Oprócz ogromnej potêgi gospodarczej, odzwierciedlonej
w powy¿szych danych, inn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla korporacji
transnarodowych jest ich pochodzenie geograficzne, które ogranicza
siê w 80% do tzw. Triady � Stanów Zjednoczonych, Unii Europej-
skiej oraz Japonii. Inn¹ statystyk¹ �wiadcz¹c¹ o powy¿szym feno-
menie, jest fakt, i¿ 75% z nich pochodzi z G-8 � grupy o�miu naj-
bardziej uprzemys³owionych pañstw �wiata�9. Zjawiska te mo¿emy

8 J.-P. Derriennic, Acteurs et strategies des conflits transnationaux, �Revue
française de science politique� 1971, nr 4, s. 817�835.

9 M. Peter-Wirski, Firmy silniejsze ni¿ pañstwa, �Stosunki Miêdzynarodowe�
kwiecieñ-maj 2010, nr 60�61, s. 1. Artyku³ jest tak¿e umieszczony na stronie
internetowej Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych http://www.geopoli-
tyka.org/pl/komentarze/418-firmy-silniejsze-niz-panstwa [4.05.2010].
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zaobserwowaæ we wspó³czesnym �wiecie, a procesy zachodz¹ce we-
wn¹trz pañstw czêsto s¹ dyktowane przez inne uwarunkowania
miêdzynarodowe, co sprawia jednak, ¿e niestabilno�æ spowodowana
brakiem opanowania wewn¹trz pañstw rozwijaj¹cych staje siê tak¿e
zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa ca³ego �wiata. Warto, wiêc zwróciæ
uwagê na ten fenomen konfliktów transnarodowych.

Mo¿na z tego wywnioskowaæ, i¿ wiêkszo�æ konfliktów pog³êbia
siê z powodu niesprawno�ci systemu mediacyjnego w danym pañ-
stwie. Najwyra�niej widaæ to w Afryce, a dzieje siê tak dlatego, ¿e
w wiêkszo�ci konfliktów tylko jedna ze stron konfliktu ma monopol
na u¿ycie si³y. W systemie miêdzynarodowym si³a jest dozwolona
w celu z³agodzenia konfliktów, natomiast wewn¹trz poszczególnych
pañstw, u¿ycie si³y nie zawsze jest uzasadnione. U¿ywaj¹c si³y
w celu z³agodzenia konfliktu, pañstwo de facto staje siê stron¹ kon-
fliktu, tym bardziej ¿e czêsto konflikty lub wojny etniczne, zw³asz-
cza w Afryce, wywo³uj¹ przedstawiciele pañstwa. W rezultacie pañ-
stwa staj¹ siê niezdolne do rozwi¹zania konfliktów tego typu. One
staj¹ siê zarazem przyczyn¹ niestabilnych rz¹dów jak i trudno�ci
gospodarczych oraz coraz bardziej pog³êbiaj¹cych siê problemów spo-
³ecznych. Wed³ug wielu analityków etniczno�æ pozostaje g³ówn¹ przy-
czyn¹ konfliktów transnarodowych w Afryce, ze wzglêdu na istnie-
nie sztucznych granic. Problem sztucznych granic nie jest jedynym
powodem konfliktów. Czêsto za tymi konfliktami kryj¹ siê interesy
okre�lonych krêgów biznesowych. Czasem problem etniczny da siê
rozwi¹zaæ, ale nie ma gwarancji co do zaspokojenia interesów wiel-
kich korporacji. Jako przyk³ad mo¿ny podaæ Rwandê, w której
w 1994 roku dosz³o do ludobójstwa. Zginê³o wówczas ok. 750 tys.
osób z plemienia Tutsi10. Trzecia grupa zamieszka³a w Rwandzie to
plemiê Twa, które w zasadzie nie ma nic do powiedzenia, gdy¿
najwiêkszy wp³yw maj¹ plemiona Hutu i Tutsi, którzy rywalizuj¹ ze

10 Tutsi � to jedna z trzech grup etnicznych stanowi¹ca oko³o 14% ludno�ci
zamieszka³ej Rwandê i Burundi.
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sob¹, zw³aszcza od czasu odzyskania niepodleg³o�ci w 1962 roku.
Fizycznie Hutu i Tutsi nie bardzo ró¿ni¹ siê od siebie, a w pañstwie
obowi¹zywa³ jeden jêzyk narodowy. Napiêcia miêdzy tymi rwandyj-
skimi plemionami wywo³a³a raczej kwestia pozycji spo³ecznej, choæ
wielu analityków rozumie tê kwestiê bardziej w kontek�cie ich po-
chodzenia. Czêsto t³umaczy siê istnienie tych konfliktów naturaln¹
czy wrodzon¹ plemienn¹ rywalizacj¹. Jest to pozornie zrozumia³e,
bo Hutu i Tutsi wyra�nie nale¿¹ do ró¿nych warstw spo³ecznych:
Hutu to rolnicy, a Tutsi to lud pasterski. Tutsi s¹ uwa¿ani za mniej-
szo�æ pastersk¹, która wcze�niej osiedli³a siê na tym terytorium, gdy
liczniejsza spo³eczno�æ plemienna Hutu to ludzie maj¹cy zdecydowa-
nie rolnicze korzenie. Trudno negowaæ specyficzne cechy charakte-
rystyczne dla okre�lonych ludów, a utrzymanie takiego stereotypu
w XX i XXI wieku nie wydaje siê w³a�ciwe. Takie podej�cie, zapew-
nie mylnie, sugeruje, ¿e potrzeby i interesy tej ludno�ci s¹ ulokowa-
ne tylko w hodowli zwierz¹t i w rolnictwie.

W konflikcie rwandyjskim za najbardziej agresywnych uznano
Hutu, a ich gniew by³by nieuzasadniony, gdyby powodzi³o siê dobrze
rolnikom, a Rwanda jest typowym pañstwem rolniczym. Bez inge-
rencji politycznej i interesów wielkich korporacji i raczej powi¹zania
polityki z wielkim �obcym� biznesem Hutu i Tutsi mogli ¿yæ spokoj-
nie, zw³aszcza ¿e od lat istnia³y mieszane ma³¿eñstwa, a dzieci zro-
dzone w takich zwi¹zkach nie by³y klasyfikowane jako Tutsi lub
Hutu, ale raczej jako Tutsi i Hutu jednocze�nie. Z czasem ma³¿eñ-
stwa miêdzyplemienne oraz zmiany spo³eczne zatar³y granice grup
etnicznych. Mo¿na by³o je ponownie zauwa¿yæ podczas rz¹dów kolo-
nialnych. Rz¹dy kolonialne czêsto i w wysokim stopniu wykorzysta³y
pochodzenie etniczne, aby poró¿niæ ludy i tym samym spokojnie spra-
wowaæ w³adzê nad terytoriami okupowanymi. Przed kolonizacj¹
europejsk¹ w Afryce nie by³o pañstw monoetnicznych. Istnia³y od
zawsze pañstwa wieloetniczne, a plemiê, z którego pochodzi³ król
czy suweren, by³o �czczone�. Zwykle plemienna odmiana jêzyka
w³adcy stawa³a jêzykiem ogólnopañstwowym. Tak by³o np. w pañ-
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stwie Kongo, w cesarstwie Mali, Dahomeju czy w pañstwie Malinke.
Bunt przeciwko w³adcy by³ to przede wszystkim buntem �swoich�.

Je�li konflikty wybucha³y wewn¹trz grup etnicznych, to w celu
zapewnienia stabilno�ci pañstwa, zbuntowana czê�æ plemienia czê-
sto decydowa³a siê na przywództwo wodza, który sam by³ podpo-
rz¹dkowany w³adzy wielkiego suwerenna. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e
w wiêkszo�ci przypadków konflikty wewn¹trz grup etnicznych nie
dotyczy³y kwestionowania w³adzy królewskiej. Wieloetniczno�æ czê-
sto wykorzystywana by³a jako forma decentralizacji w³adzy i sposób
na uregulowanie konfliktów wewn¹trz grupy etnicznej, których
powodem by³a na przyk³ad kobieta, a nie problemy wymagaj¹ce
radykalnych zmian systemowych.

Wracaj¹c do wspomnianego ludobójstwa, nale¿y zaznaczyæ, ¿e
oprócz cz³onków plemienia Tutsi wymordowano tak¿e wielu Hutu,
którzy omy³kowo zostali uznani za Tutsi. W tym przypadku warto
zauwa¿yæ jak¹ rolê odegra³o radio11 dla wyra�nego ukierunkowania
tego konfliktu nie na interesy poszczególnych krêgów, ale problemy
interplemienne.

Teza, wed³ug której konflikty etniczne wi¹¿¹ siê z siln¹ niena-
wi�ci¹ oraz wielkimi zderzeniami cywilizacji, któr¹ Zygmunt Freud
okre�li³ jako �narcyzm ma³ych ró¿nic�, jest w tym przypadku czê-
�ciowo uzasadniona z tego wzglêdu, ¿e ludzko�æ prawie zawsze
dokonywa³a podzia³u na grupy, a ró¿nice dziel¹ce je czêsto stanowi³y
przyczynê krwawych konfliktów, których cech¹ wspóln¹ jest odwo-
³anie do mitycznej symboliki przy definiowaniu poszczególnych grup.
Jakiekolwiek wydarzenie, takie jak na przyk³ad �mieræ prezydenta

11 Szczególnie jest znana rola piosenkarza i dziennikarza rwandyjskiego
aresztowanego w Belgii 12 lipca 2001 roku i przekazanego w³adzom rwandyj-
skim w 27 marca 2002 roku. Pod¿ega³ on atmosferê przeciwko Tutsim przez
radio i komponowa³ pie�ni wo³aj¹ce do wojny przeciwko Tutsim oraz stworzy³
w³asne oddzia³y, które uczestniczy³y w masakrze ludno�ci Tutsi w 1994 roku.
By³ on wówczas pracownikiem ministerstwa ds. m³odzie¿y i sportu i nale¿a³ do
partii Narodowo-Republikañski Ruch na rzecz Rozwoju i Demokracji (Mouve-
ment Republicain National pour le Developpement et la Democratie, MRND).
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Rwandy w katastrofie lotniczej w sierpniu 1992 roku, mog³o byæ
iskr¹ wzniecaj¹c¹ p³omieñ, tym bardziej ¿e w tym samolocie byli nie
tylko Hutu.

Na to zjawisko w Afryce sk³ada siê wiele czynników, a miano-
wicie:

� kontynent zacz¹³ budziæ siê do ¿ycia w po³owie XX wieku po
d³ugich latach kolonializmu,

� epoka kolonialna odcisnê³a du¿e piêtno na krajach afrykañ-
skich i oprócz tworzenia siê nowych suwerennych pañstw zapocz¹t-
kowa³a tak¿e procesy modernizacyjne, które zachodzi³y nierówno-
miernie w ró¿nych krajach kontynentu,

� pojawi³a siê sytuacja polegaj¹ca na tym, ¿e w obrêbie jednego
pañstwa funkcjonuje kilka ro¿nych grup, które posiadaj¹ w³asne
potrzeby oraz walcz¹ o swoje wp³ywy i dominacje, co na danym
obszarze automatycznie rodzi sytuacje konfliktowe,

� ewentualna wspó³praca jest podej�ciem o wiele bardziej ryzy-
kownym ni¿ konflikt, a taka sytuacja powoduje kumulacjê z³o�ci,
powiêkszaj¹c konflikt jak np. w przypadku plemienia Hutu i Tutsi
w Rwandzie12.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w pañstwach, w których wyst¹pi³ proces
dekolonizacji i powstawa³y w zwi¹zku z tym sztuczne jednostki te-
rytorialne, procesy wywo³uj¹ce konflikty s¹ wyj¹tkowo widoczne.
Dzieje siê tak za spraw¹ oddzielenia procesów tworz¹cych pañstwo
od kszta³tuj¹cych spo³eczeñstwo i jego �wiadomo�æ. Brak reform
w strukturach obejmuj¹cych w³adzê po kolonizatorach spowodowa³,
¿e rz¹dz¹cy postrzegani byli jako niezdolni do zagwarantowania
bezpieczeñstwa i stabilizacji w nowym pañstwie. Ró¿nego rodzaju
grupy wyzwoleñcze korzysta³y z administracji stworzonej na potrze-
by kolonializmu, wzbogacaj¹c j¹ o postulaty niepodleg³o�ciowe.

12 Zob. A. Domaga³a, Konflikty etniczne a interwencja humanitarna.
W poszukiwaniu determinant skutecznego dzia³ania spo³eczno�ci miêdzynarodo-
wej, w: D.K. Gemechu (red.), Wspó³czesne konflikty miêdzynarodowe i etniczne,
Olsztyn 2009.
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W zwi¹zku z tym nowe grupy rz¹dz¹ce czerpa³y inspiracje z zachod-
nich koncepcji politycznych oraz wpl¹ta³y w swoje programy idee
afrykañskiego socjalizmu czy te¿ nacjonalizmu panafrykanistyczne-
go. Zapo¿yczenia te mia³y na celu przyspieszenie procesów formuj¹-
cych nowe pañstwa, a w rzeczywisto�ci prowokowa³y sytuacje kon-
fliktowe pomiêdzy reformatorami, którzy chcieli szybko i skutecznie
zmniejszyæ przepa�æ oddzielaj¹c¹ Afrykê od krajów rozwiniêtych
a spo³eczeñstwem tradycyjnym i ¿yj¹cym wed³ug okre�lonych re-
gu³13. Pytanie zasadnicze dotyczy tego, dlaczego owe konflikty musz¹
koniecznie byæ destrukcyjne? Rzeczywisto�æ czêsto wygl¹da tak, ¿e
na wypadek braku opanowania sytuacji przez pañstwa postkolonial-
ne, poczucie bezpieczeñstwa jest zapewnione przez ró¿ne bojówki,
które niekonieczne s¹ monoetniczne.

Szacuje siê, ¿e liczba grup etnicznych i narodowych wykazuj¹-
cych polityczne aspiracje jest czterokrotnie wiêksza ni¿ liczba pañstw.
Ten fakt generuje równie¿ liczbê potencjalnych konfliktów14. Teza ta
nie jest jednak wystarczaj¹co uzasadniona. Ró¿norodno�æ spo³eczeñ-
stwa czy sceny politycznej niekoniecznie wywo³uje destrukcyjne
konflikty.

Konflikt rwandyjski jest jednym z takich konfliktów pozornie
etnicznych, który mia³ charakter transnarodowy. Zreszt¹ mimo tego,
¿e konflikt Hutu � Tutsi jest uwa¿any za zakoñczony, ³atwo zauwa-
¿yæ, ¿e ten konflikt dotkn¹³ zarówno Demokratyczn¹ Republikê Konga
jak i Ugandê. Wspólnota miêdzynarodowa musia³a pomno¿yæ swoje
wysi³ki, aby konflikt rwandyjski (czy te¿ jego kongijska postaæ) nie
rozprzestrzenia³ siê na inne pañstwa w rejonie Wielkich Jezior. Je�li
wojna domowa w Rwandzie by³a uwa¿ana za wojnê etniczn¹, to
konflikty w Demokratycznej Republice Konga maj¹ ju¿ naturê trans-
narodow¹.

13 Zob. Konflikty wspó³czesnego �wiata, Seria wydawnicza Wielkie Tematy,
Warszawa 2008.

14 A. Domaga³a, op. cit.
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Rozwa¿my w jakim stopniu konflikt rwandyjski jest konfliktem
transnarodowym wed³ug definicji przedstawionej powy¿ej:

1. Konflikt znany jako konflikt Hutu � Tutsi nie rozpocz¹³ siê
w 1993 roku. Ten konflikt zaistnia³ w czasie tak zwanej �rewolucji
spo³ecznej� rozpoczêtej 3 listopada 1959 roku, czyli 3 lata przed
odzyskaniem niepodleg³o�ci i powstania pañstwa rwandyjskiego,
a nastêpnie pañstwa burundyjskiego. Podczas tej rewolucji Tutsi
masowo opuszczali Rwandê w kierunku Ugandy. Podobne wydarze-
nia powtarza³y siê w 1963 roku i 1973 roku. Dziennik �Le Monde�
z 4 lutego 1963 roku wskazywa³ na spisek pochodz¹cy nie z samych
Hutu i Tutsi, ale z interesów mocarstw europejskich, tj. Belgii
i Francji. Mo¿na zapytaæ komu zale¿a³o na tym, ¿eby stworzyæ jedno
wielkie monoetniczne pañstwo Hutu w czasie, gdy postanowieniem
ONZ Rwanda i Burundi mia³yby stanowiæ odrêbne pañstwa?15

W sobotê 12 kwietnia 2008 roku mia³o miejsce spotkanie autora
wspomnianego artyku³u z 1964 roku z rwandyjsk¹ diaspor¹ w Ge-
newie. Denis-Gilles de Vuillemin opisa³ sytuacjê z 1964 roku i zwró-
ci³ uwagê na ten fakt, ¿e zarówno Ko�ció³ katolicki jak i w³adze
belgijskie w ówczesnej Rwandzie by³y ca³kowicie obojêtne na to co
siê dzia³o. A dzia³y siê rzeczy straszne: Hutu, �w³adcy Rwandy�
zabijali Tutsi. Zwróci³ on uwagê tak¿e na fakt, ¿e w³adze ko�cielne
i �wieckie by³y wrêcz zaanga¿owane w procesie likwidacji Tutsi.
Patrick de Saint Exupéry twierdzi, i¿ w ostatnim konflikcie odpo-
wiedzialno�æ Francji by³a niezaprzeczalna. Francja nie tylko, ¿e
popiera³a istnienie wielkiego pañstwa Hutu (czyli Rwanda uznaj¹ca
Tutsi za przybyszów), ale i stanê³a po stronie ludno�ci Hutu udzie-
laj¹c im poparcia militarnego16. Walka etniczna w Rwandzie, szcze-

15 D.-G. Vuillemin, L�extermination des Tutsis, les massacres du Ruanda
sont une haine raciale soigneusement entretenue, �Le Monde� 4.02.1964, s. 16.

16 P. de Saint-Exupéry, Complices de l�inavouable, Les Arènes, Commission
D�enquête Citoyenne (Rapport) 2007; zob. te¿ L. Coret, F.-X.Verschave, L�hor-
reur qui nous prend au visage, Paris 2005; G. Peries, D. Servenay, Une guerre
noire, enquête sur les origines du génocide rwandais, Paris 2007; M. Jacques, La
France au coeur du génocide des Tutsi, Paris 2010.
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gólnie w latach 50. XX wieku, to tak¿e walka Walonów i Flaman-
dów. Ich walka ideologiczna z Europy przynios³a siê na terytorium
Rwandy. Tutsi byli traktowani przez Belgów jako wy¿si (wy¿ej roz-
winiêci), gdy¿ Hutu byli przeznaczeni tylko do tego by s³u¿yæ, pod-
porz¹dkowaæ siê. Rewolucja francuska sta³a siê dla Ko�cio³a katolic-
kiego w Rwandzie fundamentem nauczania, a duchowni jak
arcybiskup Perraudin17 g³osili kazania nawo³uj¹ce do uwolnienia
Hutu od Tutsi. Zanim Belgowie przybyli jako kolonizatorzy na tery-
torium Rwandy istnia³ ju¿ pewien porz¹dek pañstwowy. Ten system
zosta³ zast¹piony systemem kolonialnym, a spis ludno�ci jak i re-
jestr urodzin by³ prowadzony z wpisaniem do rejestru, lub metryki,
przynale¿no�ci rasowej Rwandyjczyków. Raport Organizacji Jedno-
�ci Afrykañskiej zwraca³ uwagê na ten fakt, i¿ w³adze kolonialne
u¿ywa³y w latach 50. okre�lenia �rasa� zamiast �plemiê� i informa-
cje na ten temat wpisywano do aktu urodzenia ka¿dego dziecka,
wpisywano: �rasa Tutsi� lub �rasa Hutu�18. Od czasów rz¹dów gen.
Juwenal Habyarimana Francja zdecydowanie popiera³a tê w³adzê.
Re¿im by³ twardy, autorytarny, ale trzeba by³o czekaæ a¿ do �powie-
wu wiatru� demokracji w latach 90., aby genera³ trochê zmodyfiko-
wa³ swój kurs, a Francja pomimo to wspiera³a ten rz¹d.

2. W czasie, gdy zosta³o ustanowione embargo (od 17 maja do
18 lipca 1994 roku), co najmniej 5 ³adunków broni przesz³o przez
Goma (miasto, notabene, ochronione przez Francjê i Demokratyczn¹
Republikê Konga) do Kigali. Wiele firm z Francji, Belgii, Egiptu,
Chin i RPA by³o w to zaanga¿owanych. Oficjalnie by³a to broñ prze-
znaczona do walki przeciwko rebeliantom z Rwandyjskiego Frontu
Patriotycznego (Front Patriotique Rwandais, FPR). Tymczasem za-
mach z 6 kwietnia 1994 roku móg³ ju¿ byæ sygna³em, ¿e co� strasz-
nego zaczê³o siê dziaæ. Konflikt ten ma prze³o¿enie na sytuacjê
w Demokratycznej Republice Konga (DRK), gdzie spowodowa³ wy-

17 André Perraudin, by³ arcybiskupem Kabgayi w Rwandzie od 1956 do
1989 roku, zmar³ 25 kwietnia w 2003 roku w Szwajcarii.

18 Rapport de l�OUA sur le génocide rwandais, chapitre 2 par 2.10.1997.
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buch wojny domowej. Region, w którym siê toczy³a wojna, by³ wspól-
nym obszarem Rwandy i DRK, a obszar ten jest bogaty w surowce
naturalne. Z tego te¿ wzglêdu nawet Uganda by³a mocno zaanga¿o-
wana w ten konflikt. Kuriozalna propozycja prezydenta francuskie-
go co do podzia³u Konga jest dowodem na to, ¿e prawdziwe przyczy-
ny konfliktów transnarodowych w Afryce nie s¹ ani etniczne ani
paramilitarne. W czasopi�mie �Le courrier International� z 22 stycz-
nia 2009 roku zosta³a opublikowana opinia Nicolasa Sarkozy�ego
jakoby rozwi¹zania militarne by³y przestarza³e. Trzeba, jego zda-
niem, szukaæ innych dróg umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zanie problemów
demograficznych w tym pañstwie oraz zadbaæ o to, aby bogactwa
naturalne na terytoriach przygranicznych by³y dobrze zarz¹dzane
dla dobra Konga i Rwandy19. Dziennik �Le Monde� pisa³ o tym 18
stycznia zadaj¹c pytanie: jaki teren trzeba podzieliæ miêdzy Rwand¹
a Kongiem, czy powinno byæ to tylko Kiwu czy te¿ inne terytoria?
Pad³o te¿ pytanie, co Rwanda odda Kongu w zamian? Wszystkie te
pytania s¹ pozbawione sensu, je�li przyj¹æ do wiadomo�ci, ¿e Kiwu
nale¿y do Konga, a nie do Rwandy20. Przy takim za³o¿eniu konflikt
wewn¹trzkongijski okazuje siê nim nie byæ. Jest on konfliktem miê-
dzynarodowym w tym sensie, ¿e anga¿uje on dwa odrêbne pañstwa.
Komu wiêc najbardziej nale¿y na tym konflikcie? Czy genera³owi
Laurent Nkunda (kongijski Tutsi), który rozpocz¹³ tê rebeliê na
rzecz Kigali i tym samym Francji? Dlaczego Francji zale¿a³o na
rozwi¹zaniu tego konfliktu na korzy�æ Rwandy, a nie na niekorzy�æ
DRK? Czy mocarstwo mo¿e narzucaæ nowe granice obcemu pañ-
stwu?

Stawiaj¹c za przyk³ad Demokratyczn¹ Republikê Konga, Su-
dan, Somaliê itd., nietrudno zauwa¿yæ, i¿ te konflikty s¹ konfliktami
importowanymi, a to w³a�nie okre�la ich transnarodowy charakter.

19 D. Sendwe, Sarkozy veut depecer la RDC, �Le courrier International�
22.01.2009, s. 1.

20 N. Nougayrède, J.-P. Rémy, La France prépare l�initiative de paix pour
l�est de la République démocratique du Congo, �Le Monde� 17.01.2009.
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Za tymi konfliktami stoj¹ wielkie koncerny, jak np. Elf, Total, firmy
zbrojeniowe, lobby grupy interesów lub poszczególni uczestnicy sto-
sunków miêdzynarodowych w postaci pañstw.

Zamiast zakoñczenia.
Rada Pokoju i Bezpieczeñstwa

Rada Pokoju i Bezpieczeñstwa to 15-osobowy zespó³ przedstawi-
cieli pañstw cz³onkowskich. Cele powo³ania Rady Pokoju i Bezpie-
czeñstwa to m.in.:

1. Zabezpieczyæ pokój, bezpieczeñstwo i stabilno�æ w Afryce,
ochroniæ i zachowaæ ¿ycie i majêtno�æ.

2. Wyprzedziæ i przewidywaæ konflikty. Tam gdzie jest mo¿liwe,
rada pokoju powinna u¿ywaæ swoich funkcji stworzenia oraz budo-
wania pokoju.

3. Zapobiegaæ powtórzeniu siê konfliktów na terytoriach, w któ-
rych zaistnia³y, oraz stworzyæ warunki budowania pokoju po konflikcie.

4. Koordynowaæ i harmonizowaæ kontynentalne wysi³ki w walce
z terroryzmem miêdzynarodowym we wszystkich jego aspektach.

5. Rozwijaæ wspóln¹ politykê bezpieczeñstwa zgodnie z artyku-
³em 4 Aktu Ustanawiaj¹cego.

6. Wspieraæ i zachêcaæ do demokratyzacji pañstw i systemów
politycznych, do dobrego zarz¹dzania i do postêpowania wed³ug
prawa, szanuj¹c i ochraniaj¹c prawa cz³owieka oraz szanowaæ �wiê-
to�æ ¿ycia ludzkiego i humanitarnego prawa jako czê�æ wysi³ków
maj¹cych na celu zapobieganie konfliktom.

Zasady funkcjonowania Rady s¹ zawarte w artykule 4 i nie
ró¿ni¹ siê od ogólnych warto�ci ca³ej Unii Afrykañskiej, w�ród któ-
rych mo¿na wymieniæ:

� poszanowanie suwerenno�ci i integralno�ci terytorialnej po-
szczególnych cz³onków;

� nieingerowanie w sprawy wewnêtrzne innych pañstw;
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� suwerenna równo�æ i wzajemne uzale¿nienie cz³onków;
� nierozerwalne prawo bycie niezale¿nym;
� respektowanie granic postkolonialnych;
� poszanowanie prawa Unii Afrykañskiej do interwencji we-

wn¹trz pañstwa cz³onka, gdy jest to zgodne z decyzj¹ Zgromadzenia
UA w celu zapobiegania konsekwencjom przestêpstw wojennych oraz
ludobójstwa.

Rada Pokoju i Bezpieczeñstwa UA sk³ada siê, jak wspomniano
ju¿, z 15 cz³onków przedstawicieli regionów wed³ug nastêpuj¹cego
porz¹dku: dziesiêciu cz³onków jest wybieranych na okres 2 lat,
a piêciu na okres 3 lat, i praktykowany jest system rotacyjny.

Mimo charakteru transnarodowego konfliktów na terytoriach
pañstw afrykañskich nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e Rada Pokoju i Bez-
pieczeñstwa UA nie spe³nia swego zadania. Zdaje siê, ¿e demokra-
tyzacja spo³eczeñstw afrykañskich pozostaje lepszym rozwi¹zaniem.
Dzia³alno�æ Rady jest niezauwa¿alna, a mnóstwo nierozwi¹zanych
konfliktów �wiadczy o tym, ¿e ten organ Unii Afrykañskiej dotych-
czas pozostaje nieefektywnym. Jej s³abo�ci nie mo¿na t³umaczyæ
jedynie warunkami zewnêtrznymi, a przy tym potrzebna jest nowa
edukacja. Potrzebne s¹ sposoby u�wiadomienia spo³eczeñstw oraz
klasy politycznej.
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INTERNAL POWER STATUS IN AFRICA:
THE PEACE AND SECURITY COUNCIL

OF THE AFRICAN UNION
AND TRANSNATIONAL CONFLICTS

SUMMARY

The phenomenon of transnational conflicts in Africa is a fact. It
is difficult to talk about a conflict known as ethnic or interethnic
without referring to its hidden side, which are the economic interests
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of certain transnational corporations. However it�s clear that the
Peace and Security Council of the African Union is passive and
useless against many conflicts within African countries. Many con-
flicts has not be resolved. It would be necessary to take care of
education, awareness of African societies and the African political
class.
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