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Na pocz¹tku drugiej dekady XXI wieku kontynent afrykañski
nale¿y do tych tematów, którym po�wiêcane jest wiele spotkañ,
dyskusji i przedsiêwziêæ. Jest to spowodowane zarówno perspekty-
w¹ rozwoju Czarnego L¹du, jak i niepokojem i zwi¹zan¹ z nim
konieczno�ci¹ kontrolowania zagro¿eñ z niego p³yn¹cych. Z jednej
strony coraz czê�ciej pojawiaj¹ siê opinie �wiadcz¹ce o tym, ¿e pro-
cesy zachodz¹ce na kontynencie afrykañskim charakteryzuj¹ siê
tendencj¹ rozwojow¹ i ³atwiej jest wskazaæ kolejne jego pañstwa,
w których sytuacja ulega znacznej poprawie w aspekcie politycznym
gospodarczym, jak i ekonomicznym. Z drugiej za�, ka¿dego dnia do
uczestników areny miêdzynarodowej docieraj¹ informacje �wiadcz¹-
ce o sta³ym zagro¿eniu tego obszaru terroryzmem, przestêpczo�ci¹
zorganizowan¹, czy choæby epidemiami, klêsk¹ g³odu i wynikaj¹cym
z tego problemem ³amania praw cz³owieka. Dowodem na ten stan
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rzeczy jest opracowany przez magazyn �Foreign Policy� i waszyng-
toñsk¹ organizacjê The Fund for Peace ranking pañstw upad³ych1

(Failed States Index), na którego li�cie w 2011 roku, w pierwszej
dwudziestce plasowa³o siê a¿ 16 pañstw afrykañskich (m.in.: Soma-
lia, Czad, Sudan, Zimbabwe, Demokratyczna Republika Konga,
Nigeria, Kenia, Burundi i Etiopia).

* * *

Wobec powy¿szego, niebezpodstawne wydaje siê byæ pytanie, czy
mo¿na w sposób jednoznaczny kategoryzowaæ mocarstwowo�æ po-
szczególnych pañstw Czarnego L¹du, analizuj¹c je przez pryzmat
istniej¹cych tam codziennie problemów i zagro¿eñ? A je�li, nadal
trwaæ przy okre�leniu �mocarstwa�2, to jak porównywaæ je do tego
miana na kontynencie europejskim, czy w innych zak¹tkach globu?

1 Pañstwo upad³e to pañstwo, które nie jest w stanie zagwarantowaæ sobie
i swoim obywatelom zarówno bezpieczeñstwa, jak i podstawowych warunków
rozwoju. Nie posiada zdolno�ci do ochrony warto�ci egzystencjalnych, tym sa-
mym nie zapewnia stabilno�ci i przetrwania. Definicja Crisis States Research
Centre � to jednostka badawcza utworzona w ramach Development Studies
Institute (DESTIN) na London School of Economics, finansowana ze �rodków
Departamentu ds. Rozwoju Miêdzynarodowego (LSE, DFID) brytyjskiego rz¹du.
Crisis States Research Centre, http://www.crisisstates.com/index.htm [15.11.2011];
Crisis, Fragile and Failed States Definitions used by CSRS, http://www.crisissta-
tes.com/download/drc/FailedState.pdf [15.11.2011]; R.I. Rotberg (ed.), State Failu-
re and State Weakness in a Time of Terror, Cambridge 2003, s. 10�14.

2 Z definicji, mocarstwo �to pañstwo wywieraj¹ce decyduj¹cy wp³yw na
stosunki miêdzynarodowe, uznawane za takie przez inne pañstwa. O statusie
mocarstwowym decyduj¹ czynniki takie jak: wielko�æ terytorium, liczba ludno-
�ci, zasoby naturalne, potencja³ gospodarczy, wojskowy, naukowo-techniczny,
rodzaj i jako�æ prowadzonej polityki zagranicznej; jednak tradycyjnie najwa¿-
niejsz¹ rolê odgrywa si³a wojskowa i przewodnictwo w gospodarce �wiatowej.
Klasyczne cechy mocarstwa to oprócz wspomnianej si³y gospodarczej i militar-
nej tak¿e zasoby nagromadzonego pieni¹dza. Mocarstwowo�æ to równie¿ atrak-
cyjno�æ kulturowa u³atwiaj¹ca dominacjê i asymilacjê innych o�rodków si³y.
Mocarstwo posiada sieæ polityczn¹, dziêki której kszta³tuje otoczenie polityczne,
wywiera na nie naciski etc.�, zob. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon
politologii, Wroc³aw 2002, s. 236�237; S³ownik pojêæ i organizacji miêdzynarodo-
wych, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo [5.01.2012].
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Uwzglêdniaj¹c, jako priorytetowe podstawowe cechy mocarstwa,
czyli wielko�æ terytorium, potencja³ ludno�ciowy i ilo�æ zasobów
naturalnych w danym pañstwie, nie ma przeszkód, ¿eby kraje kon-
tynentu afrykañskiego, tj. Nigeriê3, czy RPA4 kategoryzowaæ w³a-
�nie w ten sposób, oczywi�cie maj¹c na uwadze tylko wymierne
liczby im przyporz¹dkowane.

Rozwa¿aj¹c jednak problematykê mocarstwowo�ci bardziej szcze-
gó³owo, analizuj¹c jej cechy dystynktywne, ³atwo dostrzec, ¿e nie-
które z nich odmiennie wp³ywaj¹ na pozycjê pañstwa w poszczegól-
nych regionach �wiata. Uzale¿nione jest to zarówno od po³o¿enia
geograficznego, uwarunkowañ kulturowo-cywilizacyjnych, procesów
historycznych etc. Nierzadko, czynniki stanowi¹ce walor pañstwa
w krajach Europy, Azji czy w USA, na Czarnym L¹dzie maj¹ wy-
d�wiêk negatywny i nie sprzyjaj¹ rozwojowi a wrêcz regresowi kraju.

Wielko�æ terytorium i liczba ludno�ci, to czynniki, które bardzo
czêsto interpretowane s¹ jako determinanty potêgi danego pañstwa.
W geografii politycznej szczególny nacisk k³adzie siê na wielko�æ
powierzchni terytorium danego pañstwa. W naukach politycznych to
liczba ludno�ci postrzegana jest jako dominuj¹cy potencja³5. W przy-
padku Afryki czêstokroæ ten wymiar ilo�ciowy odnosi wrêcz odwrot-
ny efekt. Specyfika usytuowania kontynentu, pod wzglêdem geogra-
ficznym czy klimatycznym, a tak¿e stopieñ przyrostu naturalnego

3 Nigeria � powierzchnia � 923,768 km2, ludno�æ � 149 229 000, surowce
naturalne � przede wszystkim bogate zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego
i takich surowców, jak ruda ¿elaza, wêgiel czy boksyt, a tak¿e klimat i gleby
sprzyjaj¹ce rolnictwu, zob. Leksykon �wiata. Wszystko o pañstwach i najwiêk-
szych miastach �wiata. Liczby, geografia polityczna, ekonomia, Poznañ 2009,
s. 357�359.

4 RPA � powierzchnia � 1 219 912 km2, ludno�æ � ok. 48 783 000, surowce
naturalne � kraj bardzo bogaty w z³o¿a z³ota, diamentów, platyny, manganu,
kobaltu, tytanu, fosforytów, soli, azbestu i wielu innych. Na kraj przypada
blisko jedna trzecia produktu krajowego brutto pañstw Afryki Subsaharyjskiej.
Gospodarka RPA opiera siê na wydobyciu z³ota (40% �wiatowych zasobów)
i diamentów jubilerskich i przemys³owych, które stanowi¹ po³owê �wiatowych
zasobów oraz wêgla kamiennego (80% zasobów Afryki), ibidem, s. 393�397.

5 Ibidem, s. 70�71.



46 Margot Stañczyk-Minkiewicz

jawi¹ siê nierzadko jako balast dla i tak s³abo rozwijaj¹cej siê go-
spodarki. W najnowszym raporcie �O stanie �wiata� z 2011 roku
Fundusz Ludno�ciowy Narodów Zjednoczonych (United Nations
Population Fund, UNFPA)6 poda³, ¿e obecnie kulê ziemsk¹ zamiesz-
kuje 6,9 mld ludzi, z czego miliard kontynent afrykañski. Organiza-
cja szacuje, ¿e w 2050 roku ludno�æ Afryki siêgnie 1,9 mld osób7.
Tymczasem poziom ¿ycia mieszkañców nie odnotuje spektakularnej
zmiany � poprawy, wrêcz przeciwnie, ulec mo¿e pogorszeniu. Pod-
stawow¹ trudno�æ rodzi skorelowanie przyrostu naturalnego z za-
spokajaniem podstawowych potrzeb cz³owieka. W tej sytuacji za-
pewnienie bytu � ¿ywno�ci, wody pitnej, opieki zdrowotnej, nie
wspominaj¹c o infrastrukturze, edukacji, czy miejscach pracy, stano-
wi prawdziwe wyzwanie.

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest dramatyczny wzrost cen
¿ywno�ci, zw³aszcza w rejonie Rogu Afryki. Braki zapasów produk-
tów ¿ywno�ciowych, niestabilne rynki i rekordowe ceny drastycznie
pogarszaj¹ sytuacjê mieszkañców tego obszaru. W lipcu 2011 roku
koszt zakupu produktów ¿ywno�ciowych by³ o 33% wy¿szy ni¿
w roku 2010. Wzrost ceny ropy poci¹gn¹³ za sob¹ dodatkowo pod-

6 Fundusz Ludno�ciowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Popula-
tion Fund, UNFPA) � agencja rozwoju wchodz¹ca w sk³ad systemu ONZ, utwo-
rzona w 1969 roku pod nazw¹ Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Dzia³alno�ci
Ludno�ciowej (United Nations Fund for Population Activities, UNFPA), od 1987
roku pod obecn¹ nazw¹. UNFPA pomaga pañstwom w kszta³towaniu i wdra¿a-
niu polityki i programów rozwojowych w kontek�cie wyzwañ ludno�ciowych,
w szczególno�ci w zakresie redukcji biedy, ochrony zdrowia kobiet i dzieci,
planowania rodziny. UNFPA kieruje siê obecnie programem dzia³ania przyjê-
tym na Miêdzynarodowej Konferencji ws. Ludno�ci i Rozwoju (ICPD) w Kairze
w 1994 roku, który okre�la nastêpuj¹ce cele: powszechny dostêp do us³ug zdro-
wia reprodukcyjnego do 2015 roku; powszechno�æ edukacji podstawowej i elimi-
nacja nierówno�ci p³ci w edukacji do 2015 roku; zmniejszenie �miertelno�ci
oko³oporodowej matek o 75% do 2015 roku; zmniejszenie �miertelno�ci noworod-
ków; zwiêkszenie d³ugo�ci ¿ycia; zmniejszenie wska�nika infekcji HIV, zob.
S³ownik pojêæ i organizacji miêdzynarodowych, http://www.stosunkimiedzynaro-
dowe.info [12.01.2012].

7 http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-onz [12.01.2012].
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wy¿ki cen nawozów, co bezpo�rednio prze³o¿y³o siê na sektor rolni-
czy. Chwiejno�æ i niestabilno�æ rynków rodzi przypuszczenie, ¿e po-
pulacje ¿yj¹ce w niedostatku nie bêd¹ w stanie stawiæ czo³a dalszym
kryzysom i bezpo�rednio wp³yn¹ na jeszcze silniejsze pog³êbianie siê
w Rogu Afryki klêski g³odu. Powo³uj¹c siê na Raport Banku �wia-
towego z czerwca 2011 roku, w pierwszym pó³roczu tego roku na
obszarze tym zmar³o z g³odu 29 tys. dzieci, a taki sam los grozi
dalszym 600 tys. Szacuje siê, ¿e ogólnie kryzys zagra¿a 12 mln ludzi
w tym regionie8 .

Kolejny problem stanowi brak sta³ego dostêpu do wody pitnej.
Dotyczy on ponad po³owy ludno�ci zamieszkuj¹cej Saharê oraz Afry-
kê �rodkow¹. Brak wody zdatnej do spo¿ycia tak¿e sprzyja rozwo-
jowi chorób zaka�nych. W ostatnich latach wydatki na konsumpcjê
w przeciêtnym gospodarstwie domowym w Afryce zmniejszy³y siê
o 20% w porównaniu do poprzednich 25 lat. Rozpropagowywana
oficjalnie pomoc rozwojowa w ostatniej dekadzie spad³a o oko³o 25%,
w wiêkszo�ci krajów afrykañskich, a w przypadku siedmiu krajów
� liczba ta siêga prawie 50% mniej ni¿ wcze�niej9. Na dzieñ dzisiej-
szy, ponad 50% ludno�ci Afryki po³udniowej i �rodkowej ¿yje
w ubóstwie za mniej ni¿ jednego dolara dziennie, 30% z nich jest
skrajnie niedo¿ywiona. Ju¿ na pocz¹tku nowego tysi¹clecia ponad
25 mln mieszkañców tego obszaru chorowa³o na HIV/AIDS. Rocznie
umiera³o ok. 2 mln ludzi, osierocaj¹c w ten sposób prawie 13 mln
dzieci. Ponadto w wielu regionach kontynentu panuj¹ epidemie
ró¿nych chorób zaka�nych, tj. malaria, dur brzuszny, cholera etc.10

Przytoczone dane wyra�nie ilustruj¹ tezê, ¿e w przypadku Czarnego

8 http://www.wprost.pl/ar/257653/Raport Banku-�wiatowego 2011 [25.12.2012].
9 K. Czernichowski, Integracja afrykañska � uwarunkowania, formy

wspó³pracy, instytucje, Warszawa 2010, s. 63�87; A. Zwoliñski, Biedy Afryki,
Kraków 2009, s. 164�195.

10 M. Szupejko, Bogactwo i bieda w Afryce. Aspekty ekonomiczne, efekty
spo³eczne i kulturowe, w: A. ¯ukowski (red.), Problem bogactwa i biedy we
wspó³czesnej Afryce, �Forum Politologiczne�, t. 12, Olsztyn 2011, s. 35�57; Wspó³-
czesne stosunki miêdzynarodowe, praca zbiorowa, Warszawa 2008, s. 415�439.
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L¹du argumenty terytorialne i populacyjne najczê�ciej nie zdaj¹
egzaminu.

 Jednak¿e na przestrzeni choæby ostatnich trzech stuleci pod-
stawowe sk³adniki potêgi pañstwa znacznie ewoluowa³y w stronê
jego zdolno�ci gospodarczej. Dominuj¹ce wcze�niej atrybuty mocar-
stwowo�ci uleg³y deprecjacji na rzecz si³y (wydolno�ci) ekonomicznej
i technologicznej11.

Analizuj¹c poziom mocarstwowo�ci pañstw kontynentu afrykañ-
skiego pod tym k¹tem, stwierdziæ nale¿y, niestety, ¿e pod wzglêdem
rozwoju gospodarczego Afryka jest najs³abiej rozwiniêtym kontynen-
tem na �wiecie12. Pomimo bogatych z³ó¿ surowców naturalnych
w wielu krajach Czarnego L¹du, pañstwa, w których one wystêpuj¹,
podzieliæ mo¿na na s³abo i �rednio rozwiniête. Kraje �rednio roz-
winiête to kraje po³o¿one na pó³nocy i po³udniu Afryki: Tunezja,
Libia, Egipt, Algieria, Maroko, Namibia, RPA, maj¹ce dostêp do
morza/oceanu i bogate w surowce mineralne. Oczywi�cie najwiêkszy
udzia³ w gospodarce tych krajów ma przemys³ wydobywczy. Wydo-
bywa siê w nich m.in.: ropê naftow¹, gaz ziemny, uran, platynê,
cynê, mied� oraz z³oto i diamenty. Mniej istotn¹ rolê w gospodarce
tych pañstw odgrywa rolnictwo i przemys³ przetwórczy (dobrze roz-
winiêty tylko w Egipcie, RPA, Algierii i Maroku). Pozosta³e kraje
kontynentu kategoryzuje siê jako s³abo rozwiniête. Pañstwa te cha-
rakteryzuje powszechne ubóstwo, rozwarstwienie spo³eczne, ma³o
dochodowe rolnictwo, które stanowi g³ówn¹ ga³¹� gospodarki. Ele-
menty takie jak poziom rozbudowy infrastruktury, dostêp do edu-
kacji, s³u¿by zdrowia, przestrzeganie praw cz³owieka, czy sprawnie
funkcjonuj¹cy aparat bezpieczeñstwa pozostawiaj¹ wiele do ¿y-
czenia13.

11 Zob. szerzej: D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi si³ w stosunkach
miêdzynarodowych, Lublin 1999, s. 54�59.

12 J.J. Milewski, Pos³owie, w: R. Kapu�ciñski, Gdyby ca³a Afryka, Warsza-
wa 2011, s. 391�393.

13 Wspó³czesne stosunki miêdzynarodowe..., s. 415�439.
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Przytoczone argumenty obrazuj¹ w pewnym stopniu jak od-
mienne s¹ wymagania dotycz¹ce klasyfikacji pañstwa, jako mocar-
stwa na Czarnym L¹dzie, w porównaniu do krajów o tym statusie,
innego kontynentu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ to czynniki, szacuj¹ce
poziom mocarstwowo�ci w do�æ pobie¿ny sposób.

Powo³uj¹c siê na Encyklopediê politologii, przytoczyæ nale¿y
definicjê, która jako istotê mocarstwa uwypukla jego potêgê i si³ê
wp³ywów przewy¿szaj¹c¹ w znaczny sposób inne pañstwa, a tak¿e
charakterystyczne trzy elementy � zakres interesów, mo¿liwo�ci
reagowania na sytuacje miêdzynarodowe i d¹¿enia ekspansjonistycz-
ne14. Mocarstwowo�æ we wspó³czesnym �wiecie oznacza mo¿liwo�æ
posiadania i realizacji przez pañstwo w³asnych interesów w skali
globalnej. Mianem mocarstwa okre�liæ mo¿na pañstwo wykazuj¹ce
wolê kreowania w �znacznym stopniu� stosunków miêdzynarodo-
wych w ró¿nych ich przejawach, a zatem dysponuj¹ce odpowiednimi
mo¿liwo�ciami i potencja³em, który przewy¿sza pozosta³ych akto-
rów. Takie postrzeganie mocarstwa adekwatne jest jednak tylko
w przypadku mocarstw �wiatowych � uniwersalnych, które dyspo-
nuj¹ wielop³aszczyznow¹ potêg¹, a zasiêg ich interesów rozpo�ciera
siê na ca³¹ kulê ziemsk¹. Po rozpadzie ZSRR jedynie USA mo¿e byæ
zaliczane do tej kategorii mocarstw15.

14 Reali�ci interpretuj¹ si³ê, jako podstawowy instrument, dziêki któremu
pañstwo ma mo¿liwo�æ wp³ywania na postawy i dzia³ania innych uczestników,
kszta³tuj¹c w ten sposób �rodowisko miêdzynarodowe zgodnie z interesami w³a-
snymi. Prezentuj¹ dwie kategorie okre�laj¹ce si³ê � potencja³ i zdolno�æ do
dzia³ania, uznaj¹c je za sta³y i niezbywalny (choæ w praktyce bardzo zró¿nicowa-
ny) atrybut ka¿dego pañstwa. Behawiory�ci i neolibera³owie reprezentuj¹
pogl¹d odchodz¹cy niejako od postrzegania si³y g³ównie w kategoriach militar-
nych, a rozpatrywanie jej przez pryzmat potencja³u gospodarczego, technolo-
gicznego, spo³ecznego, ekologicznego i istniej¹cych wspó³zale¿no�ci. Zaznaczaj¹,
¿e oprócz sk³adników �mierzalnych� si³y (potencja³ demograficzny, gospodar-
czy, militarny etc.) istniej¹ tak¿e �niemierzalne� (to¿samo�æ narodowa, spraw-
no�æ rz¹dzenia, spójno�æ spo³eczeñstwa, jako�æ dyplomacji i styl uprawiania
polityki), zob. W. Szymborski, Miêdzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz
2008, s. 82.

15 T. £o�-Nowak (red.), Encyklopedia politologii, Stosunki miêdzynarodo-
we, t. 5, Kraków 2002, s. 221.
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Chc¹c te kryteria obraæ, jako kategoryzuj¹ce poziom mocarstwo-
wo�ci poszczególnych pañstw afrykañskich, ³atwo stwierdziæ, ¿e ¿aden
z krajów Czarnego L¹du nie spe³nia wy¿ej wymienionych wymogów.
Jednak, oprócz ogólnie przyjêtej interpretacji zagadnienia, badacze
problematyki wyszczególniaj¹ kolejne kategorie mocarstw tzw. sek-
torowe16, zdolne do dzia³añ globalnych w jednej dziedzinie (np. RFN
i Japonia w dziedzinie gospodarczej, czy ZSRR w sferze militarnej)
i regionalne, maj¹ce mo¿liwo�æ dominacyjnych dzia³añ w zasiêgu
lokalnym (np. Wielka Brytania, Francja). Do tej ostatniej grupy
zaliczane s¹ na kontynencie afrykañskim m.in. RPA i Nigeria. Oczy-
wi�cie aspiracje mocarstwowe maj¹ jeszcze inne pañstwa Czarnego
L¹du17.

Kontynent afrykañski obfituje w skrajne determinanty maj¹ce
obrazowaæ pozycjê poszczególnych pañstw. W rzeczywisto�ci, pozor-
nie ewoluuj¹ce w kierunku demokracji ustroje polityczne okazuj¹
siê fasadowe, przesi¹kniête nepotyzmem, ³amaniem zasad prawo-
rz¹dno�ci i korupcj¹. Nierzadko elita rz¹dz¹ca wykorzystuje pañ-
stwo na potrzeby w³asne, wzbogacaj¹c siê za pomoc¹ wszelkich
dostêpnych metod, jednocze�nie pomijaj¹c w tym byt pozosta³ych
obywateli kraju18. Z danych raportu Corruption Perceptions Index
2010 wynika, ¿e to w³a�nie kontynent afrykañski zdecydowanie przo-
duje w skali ca³ego globu pod wzglêdem obecno�ci zjawiska korupcji.
�redni wynik dla ca³ej Afryki to niespe³na 2,9 (w skali do 10,
gdzie 10 oznacza stan idealny, czyli brak korupcji). I tak pierwsze
lokaty w rankingu zajmuj¹ Somalia, Sudan, Czad i Angola. Tu¿ za

16 Okre�lenie mocarstwo sektorowe jest pojêciem kontrowersyjnym, ponie-
wa¿ w¹tpliwo�ci budzi fakt, czy dominacja i dysponowanie potencja³em w jednej
tylko dziedzinie daje gwarancje na mo¿liwo�æ kszta³towania zachowañ innych
uczestników miêdzynarodowych, zob.: M. Pietra� (red.), Miêdzynarodowe sto-
sunki polityczne, Lublin 2007, s. 82�86.

17 P. Ostaszewski, Miêdzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008,
s. 228�232; Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006, s. 69�92;
M. Pietra� (red.), op. cit., s. 82�87.

18 S. Rose-Ackermann, Korupcja i rz¹dy, Warszawa 2001, s. 178; B. Davidson,
Spo³eczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, Warszawa 2011, s. 259�261.
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nimi plasuj¹ siê Kenia, Tanzania, Etiopia, Zimbabwe, Uganda, De-
mokratyczna Republika Konga i Republika �rodkowoafrykañska,
a tak¿e Algieria, Libia czy Niger. Znaczna czê�æ szerokiego strumie-
nia finansów, p³yn¹cego do Afryki, rozdzielana jest pomiêdzy nielicz-
n¹ grupê elit rz¹dz¹cych a bogac¹ce siê rodziny, rody i klany przy-
wódców, zamiast trafiaæ do najbiedniejszych obywateli. Dysproporcja
pomiêdzy dochodami najbogatszych i najubo¿szych szybko i dra-
stycznie siê zwiêksza. �rodki finansowe nie s¹ inwestowane w sze-
roko pojêt¹ modernizacjê19. W aspekcie gospodarczym, wiele pañstw
charakteryzuje siê aktualnie tzw. krzyw¹ wzrostow¹ jednak¿e
w znacznej mierze jest ona uzale¿niona od zasobów surowców natu-
ralnych, jakimi dysponuj¹, i aktywno�ci ze strony partnerów � spon-
sorów spoza kontynentu, deklaruj¹cych chêæ wspó³pracy i inwesto-
wania w Czarny L¹d w³asnego kapita³u20.

Co prawda Afryka oferuje zewnêtrznym inwestorom wiele mo¿-
liwo�ci zwi¹zanych przede wszystkim z aktualnym � szybkim (jak
na warunki afrykañskie) tempem rozwoju gospodarczego21, który
mo¿liwy bêdzie przy za³o¿eniu poprawy warunków inwestycyjnych,
wy¿szym standardzie zarz¹dzania i zainteresowaniu afrykañskimi
surowcami chiñskich kontrahentów. Uznaje siê, ¿e w warunkach
wzrastaj¹cego globalnego popytu na surowce, kontynent znajduje
siê w sytuacji godnej pozazdroszczenia, bior¹c pod uwagê potê¿ne
zasoby nie tylko minera³ów, ale tak¿e surowców spo¿ywczych (ok. 60%

19 Transparency International utworzona zosta³a w 1993 roku i od tego
czasu prowadzi aktywn¹ dzia³alno�æ na rzecz zwalczania korupcji i zwiêkszania
przejrzysto�ci ¿ycia publicznego na ca³ym �wiecie. Aktualnie posiada ona 90
oddzia³ów na ca³ym �wiecie a jej dorobek powoduje, ¿e organizacja ta cieszy siê
powszechnym uznaniem i autorytetem, zob. http://www.transparency.org/poli-
cy_research/surveys_indices/cpi/2010/results [22.01.2012].

20 J.J. Milewski, Afryka: wyzwania przysz³o�ci w pocz¹tku XXI wieku, w:
D. Kopiñski, A. ¯ukowski (red.), Afryka na progu XXI wieku. Polityka, kwestie
spo³eczne i gospodarcze, Warszawa 2009.

21 Zak³ada siê, ¿e na przestrzeni najbli¿szych dwóch dekad wzrost gospo-
darczy mo¿e przekroczyæ nawet 7% w skali roku, http://www.forbes.pl/artykuly/
sekcje/oko-na-swiat/afryka�kontynent-pelen-mozliwosci [22.01.2012].
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wszystkich nieuprawianych gruntów rolnych na �wiecie znajduje siê
w³a�nie na Czarnym L¹dzie). Z ekonomicznego punktu widzenia,
niezwykle atrakcyjnie jawi siê potencja³ d³ugofalowego wzrostu
w obszarach powi¹zanych z rynkiem konsumenckim, uwzglêdniaj¹c
miliardow¹ populacjê kontynentu22.

Wszystkie te argumenty przemawiaj¹ za atrakcyjno�ci¹ tego
regionu �wiata, jednak¿e pamiêtaæ nale¿y, ¿e wiêkszo�æ pañstw afry-
kañskich23 zaliczana jest do kategorii pañstw upad³ych, zbójeckich
lub niestabilnych, znajduj¹cych siê w stanie kryzysu. Tego typu
pañstwa nie tylko podejmuj¹ bardzo ograniczony zakres funkcji, ale
na dodatek nie s¹ w stanie skutecznie ich realizowaæ. Przewa¿nie
nie dysponuj¹ silnym o�rodkiem w³adzy, mog¹cym przeciwdzia³aæ
procesom anarchizacji ¿ycia publicznego. Nie posiadaj¹ tak¿e mo¿-
liwo�ci kontrolowania i za¿egnywania najistotniejszych konfliktów
spo³ecznych, a najbardziej wyrazistym symptomem �wiadcz¹cym
o ich kryzysie jest utrata monopolu na stosowanie si³y. Nawet te,
które kategoryzowane s¹ jako mocarstwa regionalne, tj. Nigeria,
w rzeczywisto�ci nie wype³niaj¹ podstawowych zadañ, ról pañstwa
i na arenie miêdzynarodowej postrzegane s¹ jako pañstwa upad³e
(The Failed States Index 2011 � Nigeria zajmuje 14 pozycjê)24.

22 Ibidem.
23 W rankingu FSI z 2011 roku na 54 pañstwa kontynentu afrykañskiego

34 klasyfikuj¹ siê do listy pañstw upad³ych.
24 Roman Ku�niar formu³uje przewrotne na pozór okre�lenie �si³a s³abo-

�ci�, w którym podkre�la istnienie w pañstwach upad³ych zjawisk takich, jak
przestêpczo�æ zorganizowana, terroryzm czy d³ugotrwa³e konflikty lokalne.
�Fa³szywa potêga� niestabilnych krajów uto¿samiona jest w tym przypadku
z powa¿nym niebezpieczeñstwem rozprzestrzenienia siê wymienionych zagro¿eñ
poza granice kraju, do pañstw otaczaj¹cych, a¿ po klêski humanitarne (epide-
mie, g³ód, nielegalne migracje). Dowodem na to mog¹ byæ nastroje wywo³ane
napiêt¹ sytuacj¹ w krajach Afryki pó³nocnej, które w krótkim czasie rozprze-
strzeni³y siê nie tylko na dalsze tereny kontynentu, ale i na Bliski Wschód, Azjê
i inne regiony globu. Re¿imy, budz¹ce sprzeciw obywateli, które nie zosta³y
ustanowione w wyniku demokratycznych wyborów, bardzo ³atwo przyczyniæ siê
mog¹ do pog³êbienia istniej¹cych ju¿ problemów, tym samym wywo³uj¹c okresy
wzmo¿onego kryzysu gospodarczego, zob. R. Ku�niar, Polityka i si³a. Studia
strategiczne � zarys problematyki, Warszawa 2006, s. 276�283.
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Kazus Nigerii do�æ wyra�nie obrazuje niekompatybilno�æ pew-
nych aspektów mocarstwowo�ci z podstawow¹ egzystencj¹ tego¿ kraju.
W 1999 roku, kiedy w pañstwie tym zakoñczy³a siê wojskowa dyk-
tatura, spo³eczno�æ miêdzynarodowa wierzy³a, ¿e sytuacja w mocar-
stwie energetycznym regionu ustabilizuje siê na tyle, ¿e bêdzie mia³o
szerokie mo¿liwo�ci rozwoju a tym samym stanie siê przestrzeni¹
sprzyjaj¹c¹ inwestycjom kontrahentów spoza kontynentu. Jednak¿e,
kiedy Olusegun Obasajno, jako pierwszy cywilny przywódca przej¹³
w³adzê w pañstwie, w strukturach kraju powsta³o kilka nowych
grup kontroli (policyjnych), które przyczyni³y siê do chaosu, rozdrob-
nienia politycznego, a tym samym os³abienia wewnêtrznej stabilno-
�ci, delegitymizacji, korupcji i lokalnych konfliktów. Sytuacja ta nie
uleg³a poprawie, kiedy wiosn¹ 2007 roku urz¹d prezydenta przej¹³
Yar�Adua. Nie tylko nie zdo³a³ on poprawiæ stanu kraju, przeciwnie
w wyniku braku precyzyjnej, przemy�lanej strategii funkcjonowania
pañstwa stopieñ patologii w³adzy, skala przemocy i przestêpczo�ci
znacznie wzros³a. Z racji tego, i¿ Nigeria jest powa¿nym eksporte-
rem ropy nasileniu uleg³a tak¿e liczba ataków terrorystycznych
w³a�nie na o�rodki wydobywcze w kraju25.

Ataki ekstremistyczne nie dotycz¹ jedynie walki o surowce
naturalne. Kolejnym problemem s¹ spory na tle religijnym. Ponad
50% Nigeryjczyków stanowi¹ muzu³manie zamieszkuj¹cy pó³nocne
tereny kraju. Ludno�æ chrze�cijañska osiedli³a siê w po³udniowej
czê�ci pañstwa. Zamachy terrorystyczne na ko�cio³y chrze�cijañskie
w dzieñ Bo¿ego Narodzenia w 2011 roku pokaza³y jak napiêta jest
atmosfera pomiêdzy dwiema grupami wyznaniowymi. Prezydent
Nigerii, Goodluck Jonathan, og³osi³ w pó³nocnej czê�ci kraju,
w której dosz³o do zamachów islamistów z ruchu Boko Haram,
stan wyj¹tkowy26.

25 W 2008 roku dosz³o do 92 zbrojnych napa�ci, pañstwowy bud¿et straci³
w tym roku 28 mld USD.

26 Nigeria: nastroje spo³eczne po gwa³townej fali protestów, http://
www.pcsa.org.pl/o-nas/ [12.01.2012].
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Do wymienionych paramilitarnych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa,
w tym 150-milionowym spo³eczeñstwie dochodz¹ jeszcze problemy,
istniej¹ce na ca³ym kontynencie, natury egzystencjalnej, tj, bieda,
dysproporcje posiadania i zwi¹zane z tym niezadowolenie spo³eczne,
s³aba jako�æ ¿ycia, wysoki poziom analfabetyzmu etc.27

Kolejnym pañstwem, które postrzegane jest jako afrykañskie
mocarstwo, jest RPA. Co prawda pañstwo to nie figuruje na li�cie
pañstw upad³ych i uwa¿ane jest za zdecydowane mocarstwo regio-
nalne i lidera ekonomicznego regionu. Od niego, w wiêkszym lub
mniejszym stopniu, uzale¿nione s¹ wszystkie kraje po³udniowej
Afryki, co jest dystynktywn¹ cech¹ mocarstwa. Nie oznacza to jed-
nak, ¿e jego stabilno�æ, w kontek�cie bezpieczeñstwa, nie pozostawia
wiele do ¿yczenia.

Pomimo tego, ¿e kraj ten dysponuje znacznym potencja³em
wydobywczym (z³o¿a z³ota, diamentów, platyny, wêgla, manganu,
kobaltu etc.) do wa¿nych przeszkód, które czêsto odstraszaj¹ zagra-
niczne firmy od inwestowania w RPA, nale¿¹: niski poziom miejsco-
wego menagmentu, w�ród ma³ych i �rednich firm, wzrost zachoro-
wañ na AIDS i silne wp³ywy niestabilno�ci politycznej ze strony
s¹siedniego Zimbabwe28.

W zwi¹zku z panuj¹c¹ na wiêkszo�ci kontynentu bied¹, kraj
boryka siê z problemem nielegalnej imigracji i zwi¹zanymi z tym
patologiami. G³ównym wyzwaniem dla bezpieczeñstwa jest lawino-
wo rosn¹ca przestêpczo�æ29. Napady, zabójstwa, gwa³ty i rozboje
staj¹ siê codzienno�ci¹ na ulicach niemal wszystkich miast. Prowa-

27 G. Micha³owska, Problem ochrony praw cz³owieka w Afryce, Warszawa
2008, s. 370�376.

28 Uchylona brama do Afryki, http://www.eksportimport.eu/content/view/
473/432/ [12.01.2012].

29 Po³udniowej Afryki walka z przestêpczo�ci¹, http://www.afryka.org
[12.01.2012]. Republika Po³udniowej Afryki ma jeden z najwy¿szych wspó³czyn-
ników przestêpczo�ci na �wiecie. W RPA ginie dziennie ok. 50 osób. Brutalne
kradzie¿e wzros³y o 41,5% od kwietnia 2008 do marca 2009 roku. Liczba w³a-
mañ podskoczy³a o 27,3%.
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dzi to do pog³êbiania izolacji miêdzy bogatsz¹, a najbiedniejsz¹
warstw¹ spo³eczeñstwa. W³adze pañstwa zmuszone s¹ walczyæ z
mocno rozbudowuj¹ca siê na terenie kraju przestêpczo�ci¹ zorgani-
zowan¹. RPA jest krajem docelowym i przerzutowym dla handlarzy
narkotyków. Wzrasta spo¿ycie kokainy i heroiny. To tak¿e najwiêk-
szy rynek Quaalude (rodzaj narkotyku) na �wiecie.

Powa¿nym problemem jest równie¿ wysoki stopieñ korupcji
i bezpo�rednio zwi¹zany z tym terroryzm miêdzynarodowy. Specja-
li�ci do spraw bezpieczeñstwa i zwalczania terroryzmu s¹ zdania, ¿e
zwi¹zek terroryzmu z korupcj¹ jest bardzo �cis³y. Przyk³adem mo¿e
byæ dzia³alno�æ islamskich ekstremistów na terenie kraju. Wed³ug
amerykañskiej agencji prasowej Associated Press, muzu³mañscy
terrory�ci wykorzystuj¹ korupcjê w RPA w celu zdobywania fa³szy-
wych dokumentów, tym samym nowej to¿samo�ci. Problem wyra�-
nie zaznaczy³ siê w trakcie wydarzeñ z czerwca 2011 roku, kiedy to
somalijska policja zabi³a Fazula Abdullaha Mohammeda, terrorystê
najprawdopodobniej odpowiedzialnego za zamachy na amerykañskie
ambasady w Kenii i Tanzanii w 1998 roku (typowanego na nastêpcê
Osamy ibn Muhamada ibn Ladina). W trakcie oglêdzin cia³a, przy
ofierze znaleziono nowe dokumenty na nazwisko Daniela Robinsona30.

Jednocze�nie pañstwo jest azylem dla kilkudziesiêciu uciekinie-
rów z krajów ogarniêtych wojnami (m.in. z Somalii, Republiki De-
mokratycznej Konga, Burundi i Angoli).

Zjawisko migracji ka¿dorazowo wi¹¿e siê z wyzwaniem dla in-
tegralno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa docelowego. Powstawanie spo-
³eczeñstw imigranckich sprzyja tak¿e transnacjonalizacji struktur
grup przestêpczych. Brak kontroli granicznej rodzi mo¿liwo�ci dla
wszelkiego rodzaju nielegalnej dzia³alno�ci (handel broni¹, lud�mi,
przemyt narkotyków etc.). Istotna jest ze strony obywateli nieakcep-
tacja do nap³ywaj¹cych z zewn¹trz emigrantów. Przypadki przemocy

30 http:// www.news24.com/SouthAfrica/News/Terrorists-exploit-SA-cor-
ruption [15.06.2011].
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wobec imigrantów potwierdzaj¹ to, ¿e RPA nie jest krajem bezpiecz-
nym i stabilnym. Wed³ug statystyk policyjnych, co roku na terenie
kraju w wyniku napadów i rabunków oficjalnie ginie ok. 20 tys. osób
(Interpol oraz dzia³acze organizacji niezale¿nych utrzymuj¹, ¿e licz-
ba ta jest przez w³adze stale zani¿ana). Tym samym RPA zalicza sie
do �cis³ej czo³ówki najniebezpieczniejszych pañstw na �wiecie31.
Przera¿aj¹ce s¹ równie¿ dane statystyczne dotycz¹ce przestêpstw
na tle seksualnym. Rocznie w RPA dochodzi do 50 tys. gwa³tów.
Szacuje siê, ¿e jedna na cztery spo�ród kobiet po³udniowoafrykañ-
skich zosta³a zgwa³cona. Raport po³udniowoafrykañskiej organizacji
sprzeciwiaj¹cej siê przemocy wobec kobiet (People Opposing Women
Abuse) jest jeszcze bardziej alarmuj¹cy. Dzia³acze organizacji w 2011
roku ostrzegali, ¿e co druga kobieta w RPA zostanie zgwa³cona
przynajmniej raz w ¿yciu32.

Te pokrótce przytoczone dane przybli¿aj¹ obraz funkcjonowania
mocarstw afrykañskich i aktualnej pozycji Czarnego L¹du. Zarówno
w kontek�cie specyfiki kontynentu pod wzglêdem geograficznym,
klimatycznym czy rozwojowym, jak i w aspekcie problemu upad³o�ci
pañstw i szerz¹cej siê ka¿dego dnia korupcji, fasadowej demokracji,
konfliktów wewnêtrznych, wszelkiego rodzaju przestêpczo�ci zorga-
nizowanej czy terroryzmu, kraje afrykañskie na dzieñ dzisiejszy nie
s¹ w stanie poradziæ sobie z wymienionymi wyzwaniami we w³a-
snym zakresie. Uwzglêdniaj¹c przy tym problem ³amania praw cz³o-
wieka, biedê, ubóstwo, epidemie czy wysoki odsetek �miertelno�ci
w poszczególnych krajach, a tak¿e niejednokrotnie nieumiejêtn¹ po-
moc humanitarn¹ z zewn¹trz, problemy te trudne s¹ do rozwi¹zania
lub choæ zminimalizowania.

Traktuj¹c wymienione pañstwa jako mocarstwa, nale¿y zmieniæ
optykê ich postrzegania i zastosowaæ kryteria utworzone specjalnie

31 http://historieodklamane.salon24.pl/98706,rpa-ku-upadkowi [15.06.2011].
32 People Opposing Women Abuse: Call for Submissions � 2011 Women�s

Writing Project, http://www.ngopulse.org/opportunity/people-opposing-women-
abuse-call-submissions-2011-womens-writing-project [15.06.2011].
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dla rejonu Afryki. W�ród pañstw upad³ych rzeczywi�cie urastaj¹ one
do rangi mocarstwa, jednak¿e nie wytrzymuj¹ porównania z mocar-
stwami innych kontynentów. To t³o, towarzysz¹cych pañstw znajdu-
j¹cych siê na Czarnym L¹dzie, a nie rzeczywista potêga pretenduje
je do zaszczytnego miana mocarstwa.
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NON OMNE, QUOD NITET, AURUM EST:
A COUPLE OF REFLECTIONS UPON

THE CONTROVERSIES SURROUNDING
THE AFRICAN POWERS

SUMMARY

The main topic of the article is the attempt to define the possi-
ble extent of power of the African states in terms of the present
various and often-contradictory factors. On one hand each and eve-
ryday the news of the constant threat of the terrorism, the organi-
zed crime, the human rights violation or the famine reach all the
actors of the global arena. On the other hand though we can observe
that the processes developing on the continent can be characterized
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as the growing and it has become increasingly easy to point out
more and more countries where both the political and economic
situation becomes more stable. That is precisely why some of those
countries in Africa can already be characterized as the �powers�. We
must though precisely answer the question whether it is possible to
interchangeably define the power of the various countries of Africa
while analyzing them through the prism of the everyday problems
and current threats. What if we use the term power? Are we then
capable of comparing it with the other countries of such qualities in
Europe and America or other parts of the globe? In terms of the
possibility of using the territorial and population potential and the
economic growth the countries like South Africa or Nigeria are far
from the powers of the other continents. That is why when catego-
rizing the mentioned states as the powers one must change the
point of view and use the special criteria developed especially for
this region of Africa. Amid the fallen states those two seem to be
true powers indeed yet they cannot stand the comparison with the
other powers of the other continents. It is the background of far less
prominent countries of the continent that makes them a power and
not the true indicators.
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