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Etyka w stosunkach miêdzynarodowych

Okre�lenie czym jest etyka w stosunkach miêdzynarodowych
mo¿e przysparzaæ pewnych problemów. Joseph S. Nye jr. podkre�la,
¿e etyka w tej dziedzinie relacji spo³ecznych jest wa¿na, ale nie a¿
tak wa¿na jak w stosunkach wewnêtrznych. Zwraca te¿ uwagê, ¿e
argumenty moralne by³y u¿ywane w polityce od czasów Tukidydesa,
a ich funkcj¹ jest mobilizowanie lub powstrzymywanie ludzi do/od
dzia³ania1: �W tym sensie moralno�æ to potê¿na rzeczywisto�æ. Ale
argumenty moralne mog¹ byæ równie¿ stosowane retorycznie ja-
ko propaganda maj¹ca ukryæ prawdziwe, mniej wznios³e motywy
dzia³ania, silniejsi za� s¹ nierzadko sk³onni ignorowaæ wzglêdy
moralne�2.

1 J.S. Nye jr., Konflikty miêdzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii,
Warszawa 2009, s. 24.

2 Ibidem.
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Inni badacze zauwa¿aj¹, ¿e posiadanie elementarnej �kompe-
tencji etycznej� jest nieodzownym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym �po-
ruszanie siê w przestrzeni miêdzynarodowej�3. Mo¿na dodaæ, i¿ jest
to równie¿ istotny sk³adnik si³y (power), gdy¿ od niego w coraz
wiêkszym stopniu zale¿y presti¿ danego podmiotu. Ma to zwi¹zek
z istnieniem dwóch globalnych, spo³ecznych rzeczywisto�ci, w któ-
rych partycypuje ka¿dy z nas, tj. spo³eczno�ci suwerennych pañstw
(society of soverain states � SOSS) oraz globalnej spo³eczno�ci oby-
watelskiej (global civil society � GCS)4 . Obie przenikaj¹ siê nawza-
jem. W ka¿dej z nich normy etyczne s¹ obecne, choæ ich mechanizm
mobilizuj¹cy funkcjonuje nieco odmiennie.

Jan Pawe³ II � filozof, etyk i humanista � powiedzia³ kiedy�, ¿e
etyka to �zabezpieczenie tego co ludzkie w ka¿dym systemie�5,
a wiêc równie¿ w systemie miêdzynarodowym. To najprostsza defi-
nicja pojêcia, które w czasach wspó³czesnych w pogl¹dach wielu
badaczy bardzo zmieni³o swoje pierwotne znaczenie.

Z samej swej istoty etyka jest dyscyplin¹ normatywn¹ � mówi
nie tylko o tym co �jest�, ale przede wszystkim o tym co �powinno
byæ�: jak �wiat �powinien� byæ urz¹dzony, jakimi warto�ciami i za-
sadami �powinien� siê kierowaæ. Wskazuje normy, powinno�ci i od-
powiedzialno�ci � a wiêc to, co jest dobre, a co z³e i jak nale¿y a jak
nie nale¿y postêpowaæ. Moralno�æ z kolei jest zwi¹zana z zastosowa-
niem regu³ etycznych w praktyce � je�li staramy siê realizowaæ
nasze powinno�ci postêpujemy moralnie, je�li nie � dzia³amy niemo-
ralnie. Trudno te¿ nie zgodziæ siê z Leszkiem Ko³akowskim, ¿e po-

3 Przez co rozumie siê �umiejêtno�æ zabezpieczania wolno�ci i ró¿norodno-
�ci we wspó³czesnym �wiecie�. M. Frost, Ethical Competence in International
Relations, �Ethics & International Affairs� 2009, Vol. 23, No. 2.

4 Ibidem.
5 Jan Pawe³ II, Globalizacja i etyka. Przemówienie do uczestników VII Sesji

Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Spo³ecznych, 27 kwietnia 2001 r., �Spo³e-
czeñstwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki spo³ecznej Ko-
�cio³a� 2001, nr 2, s. 324.
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siadanie �wiadomo�ci moralnej �wiadczy o wyj¹tkowej pozycji cz³o-
wieka w�ród wszystkich istot na Ziemi6.

Etyka d³ugo w dziejach filozofii by³a uto¿samiana z �³adem
aksjologicznym�, proponowanym w oderwaniu od istniej¹cego stanu
rzeczy7. Ten ³ad oznacza³ �wiat szczególnie wysokich warto�ci oraz
normy zachowañ wzorcowych, które by³y nieomal nieosi¹galne
w realiach ¿ycia codziennego. Dziêki temu pe³ni³ on funkcjê ideal-
nego punktu odniesienia w aksjologii moralnej. Wed³ug Haliny Pro-
mieñskiej, pozwala³o to na �w miarê obiektywn¹ ocenê konkretnych
wyborów w sytuacjach dylematów moralnych, towarzysz¹cych egzy-
stencji cz³owieka w �wiecie koliduj¹cych ze sob¹ warto�ci�8. Etyka
mia³a wiêc, zgodnie z za³o¿eniem Arystotelesa, charakter wybitnie
praktyczny, tzn. mia³a kierowaæ moralnym ¿yciem jednostek i grup.
W bli¿szych nam czasach w rozwa¿aniach filozoficznych dostrzec
mo¿na zamianê znaczeniow¹ miêdzy etyk¹ i moralno�ci¹. Zdaniem
niektórych, to pomieszanie sensu i znaczenia tych podstawowych
kategorii leg³o u podstaw obserwowanego wspó³cze�nie kryzysu ety-
ki jako dyscypliny badawczej9.

Je�li jednak pozostaniemy przy naukach Stagiryty i odniesiemy
je do relacji miêdzynarodowych, zauwa¿ymy, ¿e podstawow¹ katego-
ri¹ etyczn¹ w tej dziedzinie jest �pokój�, czy te¿ inaczej � �³ad po-
kojowy�. Bardzo wiele rozwa¿añ etycznych nad stosunkami miêdzy-
narodowymi po�wiêconych jest tradycyjnemu rozumieniu tej katego-
rii, tj. jako braku wojny, czyli konfliktu zbrojnego. Poszukuje siê
zatem odpowiedzi na pytania czy np. zawsze wojna jest z³em moral-

6 Por. L. Ko³akowski, Ma³a etyka. O tym co dobre i z³e. Czy zawsze, czy
wszêdzie?, w: Szko³a prze¿ycia cywilizacyjnego, red. J.M. Do³êga, J. Kuczyñski,
A. Wo�nicki, Warszawa 1997, s. 60.

7 H. Promieñska, O podstawach i granicach autonomii etyki. Przyczynek do
odnowy w³a�ciwego sensu s³owa etyka, w: Spór o etykê. Materia³y X Jagielloñ-
skiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 4�5 VI 1998, red. J. Pawlica, Kraków
1999, s. 13.

8 Ibidem.
9 Por. Ibidem.
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nym, a je�li nie � czy usprawiedliwione jest np. uderzenie wyprze-
dzaj¹ce? Czy s¹ przypadki, w których terroryzm mo¿e byæ uza-
sadniony? Czy ma sens mówienie o �zbrodniach wojennych� i po-
wo³ywanie trybuna³ów karnych? Czy prawa cz³owieka w cza-
sie wojny musz¹ byæ przestrzegane, a je�li tak to do jakiego stop-
nia? itp.10

Pokój we wspó³czesnym �wiecie oznacza jednak du¿o wiêcej ni¿
tylko �brak wojny�. Pawe³ VI w encyklice Populorum progressio
z 1967 roku jako jeden z pierwszych postawi³ znak równo�ci miêdzy
rozwojem i pokojem11. Obecnie nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e bezpieczeñ-
stwo w stosunkach miêdzynarodowych ma wymiar nie tylko militar-
ny, ale tak¿e ekonomiczny i szerzej � spo³eczny. Zatem, siêgaj¹c do
tego, co ju¿ uda³o siê spo³eczno�ci miêdzynarodowej osi¹gn¹æ, mo¿e-
my uznaæ, ¿e fundamentem etyki miêdzynarodowej s¹ prawa cz³o-
wieka � rozumiane integralnie � czyli prawa fundamentalne, osobi-
ste, polityczne, gospodarcze, spo³eczne i kulturalne oraz wszelkie
inne prawa � zarówno te zapisane w dokumentach miêdzynarodo-
wych, jak i te, których z ró¿nych przyczyn nie uda³o siê w nich
umie�ciæ12.

Problem polega na tym, ¿e w ideologiach odwo³uj¹cych siê do
praw cz³owieka nie zawsze prawa s¹ wi¹zane z powinno�ciami
i obowi¹zkami wobec innych. Czêsto te¿ ich piewcy nie odwo³uj¹ siê
do miêdzynarodowej solidarno�ci i odpowiedzialno�ci, pozostaj¹c pod
wp³ywem liberalnego indywidualizmu. Trudno tak definiowane pra-
wa cz³owieka uznaæ za system etyczny w tradycyjnym ujêciu. Tê
s³abo�æ filozoficzn¹ miêdzynarodowej konstrukcji praw cz³owieka
dostrzega siê we wspó³czesnym �wiecie. Powszechne organizacje

10 Por. R. Jackson, Ethics and International Relations (Programme of the
Course in the Center for International Relations, Boston University, Spring Se-
mester 2007), http://www.bu.edu/ir/files/courses/500/Jackson%20IR%20574.pdf.

11 Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio, nr 87, w: Dokumenty nauki
spo³ecznej Ko�cio³a, t. 2, Rzym � Lublin 1996, s. 37.

12 Por. A. M. Solarz, Prawa cz³owieka i etyka w stosunkach miêdzynarodo-
wych, �Polski Przegl¹d Dyplomatyczny� 2007, nr 1, s. 67�89.
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miêdzynarodowe, takie jak np. UNESCO, staraj¹ siê nadaæ zagwa-
rantowanym ju¿ prawnie roszczeniom podstawê filozoficzn¹ � a wiêc
przede wszystkim powi¹zaæ je z obowi¹zkami i upowszechniæ we
wszystkich kulturach. W zwi¹zku z og³oszonym przez ONZ Rokiem
Dialogu miêdzy Cywilizacjami (2001) podjêto nawet wysi³ki w celu
opracowania tzw. projektu etyki uniwersalnej13. Choæ w dzia³ania
tego typu anga¿uj¹ siê wybitne osobisto�ci �wiata polityki, nauki
i kultury ró¿nych kultur i cywilizacji, to jednak rz¹dy pañstw nie
wykazuj¹ wiêkszego zainteresowania prawn¹ akceptacj¹ i upowszech-
nieniem tych osi¹gniêæ. Jednak wzrost znaczenia globalnej spo³ecz-
no�ci obywatelskiej zdaje siê gwarantowaæ, ¿e sprawy te bêd¹ zyski-
waæ na znaczeniu, tak¿e w �twardej� polityce rz¹dów.

Sytuacja Afryki po uzyskaniu niepodleg³o�ci

Kiedy w latach 60. XX wieku wiêkszo�æ kolonii w Afryce �wybi-
ja³a siê na niepodleg³o�æ�, w�ród polityków, badaczy, naukowców
i biznesmenów panowa³o przekonanie, ¿e dziêki w³a�ciwie ukierun-
kowanemu rozwojowi gospodarczemu uda siê nowo powsta³ym, ubo-
gim krajom postkolonialnym w szybkim tempie dogoniæ bogate14.
Mówiono, ¿e wystarczy niewielka pomoc ze strony zagranicznego
kapita³u i technologii, aby kraje te �stanê³y na nogi�, tzn. nauczy³y
siê przetwarzaæ w³asne produkty, zbudowa³y przemys³ i sta³y siê
pod ka¿dym wzglêdem samowystarczaj¹ce. Odpowied� dlaczego tak
siê nie sta³o siê, mimo wielu pog³êbionych badañ w tej dziedzinie,
wci¹¿ zaprz¹ta uwagê ekonomistów i innych analityków. Wskazuj¹
na to autorzy g³o�nego raportu dla Banku �wiatowego z 2000 roku

13 Por. Ibidem, s. 79 i n.
14 Por. R. Oliver, A. Atmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, Warszawa 2007,

s. 366. Por. te¿: M. Maredith, The Fate of Africa. From the Hopes of Freedom to
the Heart of Despair. A History of Fifty Years of Independence, New York 2005,
passim.
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zatytu³owanego �Can Africa Claim the 21th Century?�15. Trzeba pod-
kre�liæ w tym miejscu, ¿e na pewno o obecnej trudnej sytuacji Czar-
nego L¹du zadecydowa³a kombinacja szeregu czynników � gospodar-
czych, politycznych i spo³eczno-kulturowych.

Pocz¹tkowo m³ode pañstwa obra³y wskazan¹ drogê na samowy-
starczalno�æ. Produkcja ¿ywno�ci ros³a w tempie przyrostu natural-
nego, a wysokie ceny produktów rolnych sprawia³y, ¿e rz¹dy afry-
kañskie posiada³y dochody, które mo¿na by³o przeznaczaæ na rozwój
o�wiaty, s³u¿by zdrowia i niewielkie inwestycje. Pomoc zagraniczna,
której nie szczêdzi³y pañstwa postkolonialne i inne kraje Pó³nocy,
pomaga³a w pierwszym dwudziestoleciu niepodleg³o�ci zwiêkszyæ
nabór do szkó³ podstawowych z 36 do 65%. Wzros³a znacznie liczba
dobrze wyposa¿onych uniwersytetów, zw³aszcza w Afryce Zachod-
niej. Dziêki budowie klinik i szpitali poprawi³ siê te¿ stan zdrowotny
Afrykanów16. Spada³a �miertelno�æ noworodków � Afryka prze¿ywa-
³a boom demograficzny, który te¿ wkrótce okaza³ siê dla niej wiel-
kim wyzwaniem17.

Rozwi¹zaniem mog³a byæ industrializacja, która pozwoli³aby
zatrudniæ nadmiar ludno�ci wiejskiej w miastach. Dla budowy prze-
mys³u i rosn¹cej liczby gospodarstw domowych kluczow¹ spraw¹
by³a tania energia, któr¹ w najprostszy sposób mo¿na by³o pozyskaæ
z licznych rzek afrykañskich. St¹d wiele projektów budowy zapór
wodnych. Snuto projekty sztucznych jezior, miast przemys³owych,
wspania³ych systemów irygacyjnych, które otworzy³yby drzwi no-
wym uprawom, tak bardzo potrzebnym rosn¹cej liczbie ludno�ci18.

Tymczasem, jak siê okaza³o, koszty budowy tam w wielu przy-
padkach okaza³y siê zbyt wysokie dla m³odych spo³eczeñstw. Czêsto

15 Can Africa Claim the 21th Century?, Washington 2000, s. 23. Raport
dostêpny te¿ na stronie: http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resour-
ces/complete.pdf [1.07.2010].

16 R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 366.
17 Por. A. Zwoliñski, Biedy Afryki, Kraków 2009, s. 154�157.
18 R. Oliver, A. Atmore, op. cit.
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nietrafione by³y inwestycje przemys³owe (np. zbyt niska jako�æ bok-
sytu do wytopu aluminium w Ghanie)19. Realizacja wielkich projek-
tów opó�nia³a siê i nie spe³nia³a pok³adanych w nich nadziei rozwo-
jowych20. Czêsto towarzyszy³a temu coraz bardziej niestabilna sytu-
acja polityczna w ró¿nych regionach kontynentu. Do walk narodo-
wowyzwoleñczych do³¹czy³y siê walki o w³adzê i dzia³ania lokalnych
rz¹dów zmierzaj¹ce do utrzymania swej pozycji za wszelk¹ cenê.
Jak zauwa¿aj¹ badacze, przyk³ady budowy zapór w Zimbabwe
i Mozambiku (Kariba i Cabora Bassa) �stanowi³y bolesn¹ lekcjê dla
potencjalnych deweloperów w ca³ej Afryce, pokazuj¹c¹, ¿e du¿e in-
westycje wymagaj¹ pewnej politycznej stabilno�ci, której wiêkszo�æ
krajów afrykañskich jeszcze nie mog³a zapewniæ�21. Ostatecznie
polityka zaci¹gania kredytów w latach 60. okaza³a siê dla m³odych
pañstw zabójcza. Wydatki zwi¹zane z nieop³acalnymi inwestycjami
(np. w linie lotnicze, �wiec¹ce pustkami luksusowe hotele) maj¹ce
podkre�liæ niezale¿no�æ polityczn¹ oraz zakup na du¿¹ skalê sprzêtu
wojskowego pogarsza³y sytuacjê gospodarek. Jednak pierwsza deka-
da niepodleg³o�ci zakoñczy³a siê wzrostem PKB per capita22.

Sytuacja zmieni³a siê w drugiej i trzeciej dekadzie, zw³aszcza po
wzro�cie cen ropy w latach 70. i 80. Najpierw zwolniony wzrost,
potem stagnacja i spadek dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkañca
(w pocz¹tkach lat 90. liczba ludno�ci siêga³a ju¿ 650 mln, a w 2010
przekroczy³a miliard; w pocz¹tkach lat 70. by³o to ok. 270 mln)23.
Kraje Afryki próbowa³y ratowaæ swoj¹ sytuacjê zaci¹gaj¹c coraz to
nowe kredyty. W latach 1970�1980 zad³u¿enie wzros³o z 6 do 38 mld
USD. W koñcu lat 80. by³o to ju¿ ponad 130 mld USD24. W dodatku

19 O innych aspektach polityki ekonomicznej Ghany w pierwszych deka-
dach niepodleg³o�ci por. m.in. M. Maredith, op. cit., s. 186�187.

20 R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 370�371.
21 Ibidem, s. 371.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 378. Por. te¿ W. Lizak, J. J. Milewski, Afryka od marginaliza-

cji do rozwoju, �Rocznik Strategiczny 2004/5�, Warszawa 2005, s. 343.
24 Ibidem.
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od koñca dekady lat 80. mo¿na ju¿ mówiæ o pandemii HIV/AIDS,
dosiêgaj¹cej ca³ej Afryki Subsaharyjskiej25. Do³¹czy³y siê do tego
tradycyjne choroby afrykañskie, susza, g³ód i wojny domowe. Przy
tym wszystkim widaæ by³o z³¹ politykê bud¿etow¹ poszczególnych
pañstw � ros³y wydatki w sektorze publicznym, zw³aszcza na si³y
zbrojne (s³u¿¹ce zreszt¹ nierzadko do utrzymania przy w³adzy grup,
które zdobywa³y j¹ w sposób niedemokratyczny)26. Manipulowano
te¿ kursami walut. Nienaturalnie tanie towary z importu, w dodat-
ku najczê�ciej subsydiowane w pañstwach pochodzenia, �psu³y ceny
miejscowej ¿ywno�ci, co powodowa³o, ¿e afrykañscy rolnicy, mimo
nacisków coraz liczniejszej ludno�ci, koncentrowali siê na produkcji
na w³asny u¿ytek i zamiast zwiêkszaæ, zmniejszali wytwarzanie
artyku³ów ¿ywno�ciowych na lokalny rynek�27.

Nie mo¿na nie wspomnieæ o wszechobecnej korupcji oraz roz-
rzutno�ci autokratycznych w³adców w poszczególnych pañstwach,
posiadaj¹cych zreszt¹ wielkie fortuny28.

Od drugiej po³owy lat 70., a zw³aszcza w nastêpnej dekadzie, po
ustaniu alternatywnych �róde³ finansowania, pañstwa afrykañskie
zmuszone by³y przyj¹æ programy restrukturyzacyjne MFW, okupio-
ne danin¹ w postaci wzrostu bezrobocia, ciêæ w opiece medycznej
i o�wiacie. Drastycznie pogorszy³y siê warunki ¿ycia w miastach, co
owocowa³o wzrostem protestów spo³ecznych, strajków, zamachów
i zamieszek29. Krwawe, okrutne dla ludno�ci cywilnej konflikty
o w³adzê w kolejnych latach, zw³aszcza ju¿ po zakoñczeniu zimnej
wojny, spowodowa³y wzrost liczby uchod�ców, których warunki ¿ycia
by³y tragiczne. Pandemia HIV/AIDS, wspierana przez wci¹¿ nieopa-

25 Ibidem, s. 376; A. Zwoliñski, op. cit., s. 84�85.
26 R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 379.
27 Ibidem. O ró¿nych przyczynach niedorozwoju Afryki pisze te¿ W. Lizak,

Afryka a globalizacja � przypadek marginalizacji, w: Globalizacja a stosunki
miêdzynarodowe, red. E. Hali¿ak, R. Ku�niar, J. Symonides, Bydgoszcz-Warsza-
wa 2003, s. 338�342.

28 R. Oliver, A. Atmore, op. cit., s. 380.
29 Ibidem, s. 381.
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nowan¹ malariê i gru�licê, poch³ania³a miliony osób najczê�ciej
w wieku produkcyjnym, destabilizuj¹c tym samym sytuacjê spo³ecz-
n¹ i gospodarcz¹ w wielu krajach.

Dane zebrane przez organizacje miêdzynarodowe pokazuj¹
marginalizacjê Afryki w globalizuj¹cym siê �wiecie, zw³aszcza je�li
chodzi o wzrost PKB i inne wska�niki spo³eczno-gospodarcze30. Jed-
nak od po³owy lat 90. ten kierunek uleg³ zahamowaniu i stopniowe-
mu odwróceniu. Ros³o te¿ znaczenie afrykañskiego handlu z China-
mi w gospodarce �wiatowej31. Jest to nowy trend � do tej pory
dominowa³a uwarunkowana pomoc �wiadczona przez Zachód i inne
pañstwa Pó³nocy na rzecz Czarnego L¹du. Stopa wzrostu gospodar-
czego przez piêæ kolejnych lat ros³a o 6,5% rocznie. Jak pisze Jan
Milewski: �pojawi³a siê nadzieja, ¿e Afryka znalaz³a siê ju¿ na dro-
dze trwa³ego wzrostu i ¿e uda siê zrealizowaæ Milenijne Cele Roz-
woju, m.in. redukuj¹c o po³owê skrajna biedê do 2015 roku�32.
Wszystkie te pozytywne trendy za³ama³y siê w 2008 roku. Niestety
kryzys ekonomiczny obejmuj¹cy swym zasiêgiem ca³y �wiat dosiê-
gn¹³ te¿ Afrykê33.

Ró¿ne podej�cia do problemu ubóstwa w Afryce

Ubóstwo w Afryce ma ró¿ne oblicza i skomplikowane przyczyny.
Ró¿na jest te¿ jego percepcja i st¹d niekiedy diametralnie ró¿ne
oceny dzia³añ na rzecz zmiany tego stanu rzeczy. Raczej nikt nie
w¹tpi, ¿e Afryka potrzebuje pomocnej d³oni. Statystyki, pokazuj¹ce
marginalizacjê Czarnego L¹du w �wiatowym systemie ekonomicz-
nym, mia³y te¿ bezpo�redni wp³yw na politykê rz¹dów i organizacji

30 Por. W. Lizak, Afryka a globalizacja, op. cit., s. 334 i n.
31 Por. J. J. Milewski, Afryka � pocz¹tek nowej drogi?, �Rocznik Strategicz-

ny 2007/8�, Warszawa 2008, s. 259.
32 J.J. Milewski, Afryka � pó³wiecze niepodleg³o�ci � czas wielkich wydarzeñ

i bilansu, �Rocznik Strategiczny 2009/10�, Warszawa 2010, s. 319.
33 Ibidem.
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miêdzyrz¹dowych � czyli dzia³ania podejmowane na rzecz Afryki
przez spo³eczno�æ suwerennych pañstw (SOSS). Z kolei media
i organizacje pozarz¹dowe ukazuj¹ sytuacjê ludzi, zamieszkuj¹cych
ró¿ne regiony kontynentu, co z kolei uznaæ nale¿a³oby za apel do
sumienia globalnej spo³eczno�ci obywatelskiej (GCS). Na sytuacjê
Czarnego L¹du zwracaj¹ uwagê organizacje religijne, w tym � obec-
ny w szczególny sposób na forum miêdzynarodowym � Ko�ció³ ka-
tolicki. Wszêdzie podkre�la siê, ¿e pomoc dla najs³abszych, upo�ledzo-
nych cz³onków spo³eczno�ci miêdzynarodowej jest obowi¹zkiem mo-
ralnym, a takim przypadkiem jest w szczególno�ci Afryka. W �wietle
rozwa¿añ nad etycznym wymiarem stosunków miêdzynarodowych
mo¿na uznaæ, ¿e zagwarantowanie poszanowania integralnie rozu-
mianych praw cz³owieka jest nakazem moralnym, zmierzaj¹cym do
osi¹gniêcia po¿¹danego, a wiêc pokojowego ³adu etycznego w �wiecie.
Afryka pozostaje pod tym wzglêdem najwiêkszym wyzwaniem.

Wyzwaniem dla etyki stosunków miêdzynarodowych jest te¿
odpowied� na pytanie jak pomóc temu kontynentowi? A mo¿e naj-
lepsz¹ pomoc¹ jest jej brak � zw³aszcza je�li chodzi o tzw. pomoc
rozwojow¹? Mo¿e w³a�nie uzale¿nienie od zewnêtrznego wsparcia
destabilizuje sytuacjê na kontynencie? Pomoc finansowa ma prze-
cie¿ swoje daleko id¹ce konsekwencje dla systemu gospodarczego
pañstw afrykañskich. Praktyka pokazuje, ¿e o wsparcie materialne
dla swoich krajów zabiegaj¹ najczê�ciej rz¹dz¹cy i oni te¿ czerpi¹
z tego najwiêksze zyski. Warto jednak by³oby zastanowiæ siê w jaki
sposób ta pomoc wp³ywa na codzienne ¿ycie zwyk³ych ludzi � nie
tylko w perspektywie dnia dzisiejszego, ale te¿ d³ugookresowo. Nie-
zale¿ni obserwatorzy, a coraz czê�ciej te¿ afrykañscy, dostrzegaj¹
negatywn¹ stronê dzia³añ pomocowych i postuluj¹ zmiany w dotych-
czasowej praktyce.

Ró¿ne spojrzenie na afrykañskie ubóstwo i jego przyczyny,
a zw³aszcza na sposoby przezwyciê¿enia tego stanu, mo¿e byæ pod-
staw¹ do wyró¿nienia trzech typów podej�cia etycznego do proble-
mów afrykañskich, które pokrótce omówiê.



119Ubóstwo Afryki jako wyzwanie dla etyki...

1. Najbardziej rozpowszechnione stanowisko bierze pod uwagê
zw³aszcza materialn¹ stronê ubóstwa spo³eczno-gospodarczego, któ-
r¹ obrazuj¹ wska�niki. Poszukuje siê technicznych sposobów rozwi¹-
zania problemu, np. postuluj¹c zwiêkszenie zobowi¹zañ finansowych
pañstw i narodów bogatych wobec Czarnego L¹du, otwarcia rynków
na produkty afrykañskie (do czego bardzo trudno przekonaæ kon-
sumpcyjne, zamkniête spo³eczeñstwa Zachodu).

W tym podej�ciu dominuje te¿ gra na imperatywie zado�æuczy-
nienia bogatego Zachodu za kolonialn¹ przesz³o�æ Afryki � zw³asz-
cza za handel niewolnikami. Andrzej Zwoliñski pisze w tym duchu:
�Bogactwa Europy i obu Ameryk zosta³y zgromadzone w oparciu
o pracê afrykañskich niewolników. Handel niewolnikami pozostawi³
po sobie ludziom Pó³nocy smutn¹ spu�ciznê, jak¹ jest wiele mitów,
które podwa¿aj¹ godno�æ Afrykanów. Historia �wiadczy, ¿e Pó³noc
w du¿ej mierze jest odpowiedzialna za to, co siê sta³o i co siê dzieje
w Afryce�, co wiêcej �Pó³noc jest nadal zainteresowana kierowaniem
rozwojem Afryki, z zachowaniem priorytetu dla w³asnego intere-
su�34 � czyli nie tylko jest odpowiedzialna za z³¹ sytuacjê kontynen-
tu, ale nadal zachowuje siê bardzo egoistycznie. Tutaj apel do su-
mieñ jest uwa¿any za sposób na zwiêkszenie pomocy finansowej
i preferencji dla Afryki. Przyk³adem dzia³añ w tym duchu by³y cha-
rytatywne koncerty na rzecz Czarnego L¹du � �Live Aid� z 1985
roku, czy �Live 8�z 2005 roku. To ostatnie przedsiêwziêcie, nawi¹zu-
j¹ce tytu³em do 8 miast �wiata, w których odby³y siê koncerty, mia³o
zwi¹zek ze szczytem G-8 w Gleneagles w Szkocji, podczas którego
za spraw¹ zw³aszcza brytyjskiego premiera Tony�ego Blaira35 du¿o
uwagi po�wiêcono Afryce i jej problemom (m.in. ponawiaj¹c zobo-
wi¹zania finansowe na rzecz tego kontynentu).

34 A. Zwoliñski, op. cit., s. 187.
35 Tony Blair w 2004 roku powo³a³ do ¿ycia Komisjê dla Afryki, zwan¹ te¿

czêsto Komisj¹ Blaira, która rok pó�niej opracowa³a raport pt. Our Common
Interest, nt. problemów Czarnego L¹du. Skrót raportu na stronie: http://www.le-
arningafrica.org.uk/downloads/guide.pdf [1.07.2010].
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2. Inne podej�cie, wspó³cze�nie znajduj¹ce sobie coraz wiêksz¹
rzeszê zwolenników (i to nie tylko w�ród ludzi Zachodu, ale równie¿
Afrykanów), podkre�la odpowiedzialno�æ mieszkañców Afryki za roz-
wój swojego regionu. W ci¹gu 50 lat niepodleg³o�ci, mimo wci¹¿ prze-
kazywanej pomocy rozwojowej, sytuacja kontynentu stawa³a siê coraz
gorsza. Mo¿e to �wiadczyæ o tym, ¿e przyczyny tkwi¹ w � nazwijmy
to � sferze ducha � byæ mo¿e w braku jakich� warto�ci lub w z³ych
nawykach obecnych w kulturze afrykañskiej. W zwi¹zku z tym, pod-
kre�laj¹ zwolennicy tego podej�cia, rozwi¹zania musz¹ uwzglêdniaæ
odpowiedzialno�æ samych mieszkañców Afryki za ich w³asny rozwój.

W tym kontek�cie niezwykle wa¿na okaza³a siê ksi¹¿ka Axelle
Kabou z Kamerunu pt. �A gdyby Afryka nie zechcia³a siê rozwi-
jaæ?�36, w której � jak uwa¿aj¹ niektórzy � autorka �uwalnia Zachód
od odpowiedzialno�ci za niedorozwój Afryki�37. Ostrej krytyce pod-
daje cywilizacjê afrykañsk¹, a swoje wynurzenie koñczy stwierdze-
niem: �Afryka XXI wieku bêdzie racjonalna albo jej wcale nie bê-
dzie�38. Jak zauwa¿a Anna Bono, pogl¹dy Kabou wzbudzi³y �gwa³-
towne reakcje ze strony �rodowisk Trzeciego �wiata�39. Upowszech-
nianie takiego podej�cia mia³o te¿ powa¿ny wp³yw na przewarto�cio-
wania w kwestii pomocy dla Afryki.

W�ród tej grupy pogl¹dów nale¿a³oby równie¿ umie�ciæ niedaw-
no wydan¹, bardzo popularn¹, ale te¿ � zdaniem wielu � mocno
kontrowersyjn¹, pracê Zambijki Dambisy Moyo, pt. �Dead Aid. Why
Aid is not Working and How There Is a Better Way for Africa�40.
W ksi¹¿ce tej autorka przeprowadza analizê wp³ywu pomocy zagra-

36 A. Kabou, Et si l�Afrique refusait le développement?, Paris 1991.
37 A. Bono, Afryka: rozwój, który nie nadchodzi, �Spo³eczeñstwo. Studia,

prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki spo³ecznej Ko�cio³a� 2001, nr 6,
s. 773.

38 Cyt. za: Ibidem.
39 Ibidem.
40 D. Moyo, Dead Aid. Why Aid is not Working and How There is a Better

Way for Africa Aid. Why Aid is not Working and How There is a Better Way for
Africa, New York 2009.
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nicznej na sytuacjê Afrykanów. Praca oparta jest na tezie, ¿e je�li
utrzymamy ten model pomocy w Afryce bêdzie tylko gorzej. Moyo
podkre�la, ¿e najgorsz¹ rzecz¹, która mog³a spotkaæ Afrykê, jest
uzale¿nienie jej rozwoju od nap³ywu pomocy zewnêtrznej i strategii
politycznych, definiowanych przez organizacje pozarz¹dowe i pomoc
zagraniczn¹. Ma to g³êbokie negatywne nastêpstwa dla Czarnego
L¹du zarówno w sferze ekonomicznej jak i spo³ecznej41.

3. Od tych wskazanych powy¿ej stanowisk odbiega nieco inte-
gralne podej�cie Ko�cio³a katolickiego, który na forum miêdzynaro-
dowym jest s³yszalny zw³aszcza dziêki obecno�ci Stolicy Apostolskiej
w sferze relacji miêdzypañstwowych. Podstaw¹ do wypowiadania siê
przez Ko�ció³ katolicki w sprawie Afryki jest przede wszystkim jego
rosn¹ca obecno�æ w regionie. Z racji swojej uniwersalnej misji Ko-
�ció³ katolicki bardzo dobrze zna realia i problemy Czarnego Kon-
tynentu. Dlatego te¿ jego g³os osadzony w ca³ej tradycji katolickiego
nauczania spo³ecznego nale¿y uznaæ za wa¿ny. Jest to podej�cie
integralne, podkre�laj¹ce konieczno�æ wspierania najs³abszych cz³on-
ków spo³eczno�ci miêdzynarodowej w duchu solidarno�ci � czyli
z jednej strony jest to apel do sumieñ pañstw zamo¿nej Pó³nocy42,

41 Por. wypowiedzi autorki podczas spotkania w Cornegie Council for
Ethics in International Relations, z 9 kwietnia 2009 rok, http://www.cceia.org/
resources/transcripts/0142.html. Por. te¿ D. Moyo, Kaleka pomoc, �Znak� 2009,
nr 11, s. 29�42.

42 W najwa¿niejszym dokumencie Ko�cio³a po�wiêconym w ca³o�ci Czarne-
mu L¹dowi � adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa (1995) przedstawiony
zosta³ nastêpuj¹cy obraz kontynentu: �dzisiejsz¹ Afrykê mo¿na porównaæ do
owego cz³owieka, który schodzi³ z Jerycha do Jerozolimy: wpad³ on w rêce
zbójców, którzy go obdarli, zadali mu rany i porzucili na wpó³ umar³ego (por. £k 10,
30�37) [...]. Afryka to kontynent, gdzie niezliczone ludzkie istoty � mê¿czy�ni
i kobiety, dzieci i m³odzi � le¿¹, jak gdyby porzucone przy drodze, chore, pora-
nione, bezsilne, odepchniête i opuszczone. Ludzie ci pilnie potrzebuj¹ dobrych
samarytan, którzy po�piesz¹ im z pomoc¹�. Adhortacja apostolska Ecclesia in
Africa Ojca �wiêtego Jana Paw³a II do biskupów, kap³anów i diakonów, zakon-
ników i zakonnic oraz wszystkich wiernych �wieckich o Ko�ciele w Afryce i jego
misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000, nr 41, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebra-
ne, Adhortacje, t. 2, Kraków 2006, s. 443. Por te¿: Orêdzie Jana Paw³a II na XIII
�wiatowy Dzieñ Chorego 2005 r., �Wiadomo�ci KAI� 13.02.2005, nr 1.
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ale z drugiej � apel do Afrykanów, aby odpowiedzialno�æ za swój
rozwój wziêli w swoje w³asne rêce. W styczniu 1998 roku, podczas
spotkania z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Watyka-
nie, papie¿ Jan Pawe³ II podkre�la³: �Afrykanie nie powinni oczeki-
waæ wszystkiego od pomocy zewnêtrznej. Wielu z nich posiada od-
powiednie zalety ducha i intelektu, aby podj¹æ wyzwania naszej
epoki i umiejêtnie kierowaæ spo³eczeñstwem�43. Papie¿ przestrzega³,
zwracaj¹c siê wprost do rz¹dz¹cych krajami afrykañskimi: �je�li zdo-
bywanie w³adzy przemoc¹ stanie siê regu³¹, je�li interesy etniczne
bêd¹ nadal najwa¿niejsze, je�li reprezentacja demokratyczna bêdzie
nadal lekcewa¿ona, a szerzyæ siê bêdzie korupcja i handel broni¹
� Afryka nigdy nie zazna pokoju i postêpu, a przysz³e pokolenia
bardzo surowo oceni¹ ten okres w historii Afryki�44.

W swoich wypowiedziach papie¿e bardzo mocno akcentuj¹ ko-
nieczno�æ pog³êbiania wspó³pracy i solidarno�ci miêdzy pañstwami
afrykañskimi45. Jest to w¹tek obecny tak¿e we wcze�niej wspomnia-
nych stanowiskach wobec problemów Czarnego L¹du. W tym duchu
Ko�ció³ katolicki podkre�la te¿, ¿e �plagi Afryki� s¹ mocno ze sob¹
powi¹zane. Dlatego has³o ubieg³orocznego � drugiego ju¿ � Specjal-
nego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Afryki wi¹za³o siê z po-

43 Wierno�æ niepisanemu prawu sumienia. Przemówienie Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II do Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apo-
stolskiej, 10 stycznia 1998 r., �Spo³eczeñstwo. Studia, prace badawcze, doku-
menty z zakresu nauki spo³ecznej Ko�cio³a� 1998, nr 4, s. 582.

44 Ibidem.
45 �Potrzebna jest wiêksza solidarno�æ »afrykañska«, aby mo¿na by³o wspo-

móc kraje znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji oraz by nie poddawano ich dyskry-
minacji ani sankcjom. [...] Pañstwa kontynentu winny raczej d¹¿yæ do ustano-
wienia pokoju i do pojednania, w razie potrzeby tak¿e przy u¿yciu si³ pokojo-
wych, z³o¿onych z ¿o³nierzy afrykañskich. Umocni siê wtedy wiarygodno�æ
Afryki w oczach �wiata, a pomoc miêdzynarodowa z pewno�ci¹ wzro�nie, nie
naruszaj¹c jednak suwerenno�ci pañstw. Afrykanie musz¹ siê jak najszybciej
zmobilizowaæ, aby znale�æ sprawiedliwe i pokojowe rozwi¹zania sporów teryto-
rialnych, problemów ekonomicznych oraz kwestii zwi¹zanych z prawami cz³o-
wieka, aby Afryka mog³a wej�æ w XXI wiek, maj¹c wiêcej atutów i wiary we
w³asne si³y�. Ibidem.
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jednaniem, które ma byæ moralnym lekarstwem na bol¹czki konty-
nentu, obfituj¹cego w konflikty i podzia³y46. Ko�ció³ katolicki prze-
konuje, ¿e pojednanie dla wspólnego dobra staje siê konieczno�ci¹.
Musi siê jednak zacz¹æ w sercu ka¿dego cz³owieka � od pojednania
z samym sob¹ � a to z kolei stanowiæ bêdzie pocz¹tek procesu uzdra-
wiania w rodzinie, w spo³eczeñstwie i w ca³ym regionie47.

Plagi dotykaj¹ce wspó³czesn¹ Afrykê s¹ jedn¹ z powszechnie
dyskutowanych bol¹czek spo³eczno�ci miêdzynarodowej. Przyci¹gaj¹
te¿ zatroskane jednostki i organizacje, które �wiadcz¹ szeroko za-
krojon¹ pomoc na rzecz tego kontynentu. Wydaje siê, ¿e ta szczegól-
na sytuacja zmarginalizowanego, ale gêsto zaludnionego regionu coraz
silniej wp³ywa na przewarto�ciowania w samej etyce stosunków
miêdzynarodowych.
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POVERTY IN AFRICA AS A CHALLENGE
FOR ETHICS IN INTERNATIONAL RELATIONS

SUMMARY

The problem of ethics in international relations is as old as the
hills. Moral arguments can mobilize governments and people or
prevent somebody from doing something. For the pope John Paul II
ethics is �the safeguard of all that is human in any system� and this
definition could be useful also to the system of international rela-
tions. Answer to the question why Africa hasn�t taken advantage of
fifty years of independence and is staying out of mainstream of
globalization and what should be done to change this situation is
rather complex. However, there could be found three groups of
answers from ethical point of view which eventually have much to
do with each other. One can argue that the most important factor
responsible for Africa�s current situation is colonialism and neocolo-
nialism, the European domination and the exportation of black sla-
ves from continent. Therefore nowadays rich countries should enlar-
ge their financial help for Africa as a compensation. The argument
from another point of view says that the main responsibility is in
African culture and tradition and the enlargement of financial help
may only make things worse. Africans should take their fate into
their hands. There is also the Catholic Church�s standpoint, well-
known thanks to the Holy See�s position in international relations.
This point of view combines both above-mentioned and puts empha-
sis on reconciliation as a starting point to all indispensable changes.


