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Sahel to pas na wpó³ ja³owych terenów
trawiastych, które rozdzielaj¹ lub ³¹cz¹ czarnoskó-

rych i Arabów, muzu³manów i chrze�cijan,
rolników i koczowników. Sahel to tor lotu pocisku,

to spadaj¹ce krople deszczu, które nigdy nie
dotykaj¹ piasku. To wezwanie do modlitwy,

okrzyk ¿¹dny krwi, pustynna droga bez koñca
Paul Salopek1

Po³udniowe �wybrze¿e� Sahary

Termin �sahel�2  zadomowi³ siê w literaturze afrykanistycznej
i ma ju¿ w niej swoje miejsce. Pos³uguj¹ siê nim chêtnie nie tylko
dziennikarze i tury�ci, ale równie¿ i naukowcy, specjali�ci proble-

1 Dziennikarz amerykañski schwytany i uwiêziony przez partyzantów pod-
czas pobytu w okolicach miasta Darfur w Sudanie, a nastêpnie po interwencji
gubernatora amerykañskiego stanu Nowy Meksyk uwolniony.

2 Sahel, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/516438/Sahel [22.04.2009].
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matyki afrykanistycznej. Jednak mimo sporej popularno�ci ma³o kto
jednak zdajê sobie sprawê z kontekstu semantycznego i baga¿u
problemów, jakie kryj¹ siê pod tym terminem3. S³owo sahel pocho-
dzi z jêzyka arabskiego i oznacza �wybrze¿e�. St¹d wiele krain
nadmorskich �wiata arabskiego nosi tê nazwê. Stosuje siê go g³ów-
nie w odniesieniu do pagórkowatych, pokrytych piaskowymi wzgó-
rzami odcinków wybrze¿a Maroka, Algierii i Tunezji. Zakres zna-
czeniowy nazwy Sahel rozszerzony zosta³ jednak równie¿ na �skraj�,
�brzeg� pustyni. W³a�nie w tym znaczeniu omawiany termin zrobi³
najwiêksz¹ karierê. W odniesieniu do Afryki, Sahel to ci¹gn¹cy siê
na przestrzeni 7 tys. km pas l¹du stanowi¹cy po³udniowy skraj
najwiêkszej pustyni naszego globu � Sahary4. Na ogó³ lokuje siê go
pomiêdzy 10 a 17 stopniem szeroko�ci geograficznej pó³nocnej. Na
zachodzie siêga on wybrze¿a atlantyckiego w Senegalu, na wscho-
dzie dociera do Wy¿yny Abisyñskiej, a nawet nieco dalej do wybrze-
¿a Morza Czerwonego i do pó³nocnych krañców Somalii. Przecina
swoim terytorium granice wielu pañstw, g³ównie Mali, Nigru, Czadu
i Sudanu, Mauretanii, ale te¿ Senegalu, Gwinei, Burkina Faso,
Nigerii i Kamerunu. O ile zachodnie i wschodnie krañce Sahelu
s¹ wyznaczone przez czytelne jednostki fizjograficzne: brzeg oceanu,
morza i masyw górski, to szeroko�æ owego pasa ziem pogranicza
saharyjskiego jest przedmiotem dyskusji. Ujawnia siê w tym wy-

3 Sahelanthropus tchadensis wymar³y gatunek ssaka cz³ekokszta³tnego.
¯y³ oko³o 7 mln lat temu w �rodkowej Afryce. W³a�ciwie nic nie wiadomo o tych
istotach poza wygl¹dem ich czaszek, które odnaleziono w okolicach jeziora Czad.
Czaszki wygl¹daj¹ podobnie do ludzkich. P³aska twarz, podobne uzêbienie, jedy-
nie znacznie mniejsza puszka mózgowa i szerszy rozstaw oczodo³ów. Móg³ byæ
przodkiem cz³owieka albo szympansa. Mo¿na go te¿ uznaæ za wspólnego przod-
ka ludzi i szympansów.

4 Sahara � strefa pustynna po³o¿ona w pó³nocnej Afryce. Jest ona najwiêk-
sz¹ gor¹c¹ pustyni¹ na Ziemi (ma 9 064 300 km2), rozci¹gaj¹c¹ siê na d³ugo�ci
oko³o 7000 km od Oceanu Atlantyc kiego na zachodzie po Morze Czerwone na
wschodzie; Od pó³nocy ograniczona jest górami Atlas i wybrze¿em Morza �ród-
ziemnego. Znajduje siê na terytoriach nastêpuj¹cych pañstw: Maroka, Algierii,
Tunezji, Libii, Egiptu, Sahary Zachodniej, Mauretanii, Nigru, Czadu, Senegalu,
Sudanu, Erytrei, D¿ibuti, Somalii.
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padku nieostro�æ definicji samego pojêcia. Jaki typ klimatu i kra-
jobrazu mo¿emy uznaæ za typowy dla obrze¿a pustyni? Nie mo¿na
wskazaæ bowiem wyra�nej granicy miêdzy pustyni¹ a s³onym ste-
pem; miêdzy suchym stepem a pokryt¹ traw¹ sawann¹5.

Stosunkowo obiektywnym kryterium okazaæ siê mo¿e �rednia
roczna opadów. Pos³uguj¹c siê tym kryterium pó³nocn¹ granicê
Sahelu wyznacza siê zazwyczaj wzd³u¿ izohiety6 200 (lub czasem
250) mm. Po³udniowa granica to izohieta 500 mm, a rzadziej 700
mm. �rednie opady w strefie Sahelu stanowi¹ zaledwie 10% tego,
co spada w Afryce równikowej. Przyjête kryterium wyznaczania
obszaru Sahelu sprawia, ¿e jego granice s¹ umowne i zale¿ne od
wielko�ci opadu w danym okresie. Formacja krajobrazowa Sahelu
zmienia siê w uk³adzie równole¿nikowym, przechodz¹c stopniowo
i niepostrze¿enie od form pó³pustynnych do wilgotniejszych odmian
sawann i widnych lasów, typowych raczej dla Sudanu. Wyznaczenie
zasiêgu formacji sahelskiej komplikuje dodatkowo zjawisko znacz-
nych wahañ �rednich opadów w okresach wieloletnich. Powoduje

5 R. Vorbrich, Sahel, http://www.misyjnedrogi.pl/artykuly.php?tresc,1677/
[23.04.2009].

6 Izohieta (s³owo pochodzenia greckiego) to na mapie klimatycznej linia
³¹cz¹ca miejsca o tej samej wielko�ci mierzonego (w tym samym czasie: dzieñ,
miesi¹c, rok) opadu deszczu.

Mapa 1. Sahel region geograficzny

�ród³o: Sahel, �National Geographic� 2009, nr 3, s. 42.
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ono przesuwanie siê izohiet niekiedy o 100 lub 200 km na pó³noc
lub po³udnie7.

Mimo lokalnych � czy raczej strefowych � ró¿nic klimatycznych
i krajobrazowych, mówiæ mo¿na o pewnych cechach wspólnych dla
ca³ego interesuj¹cego nas obszaru. Niepewne i nieustabilizowane
opady warunkuj¹ wykszta³canie siê szeregu cech miejscowego �ro-
dowiska; ograniczaj¹ rozwój ro�linno�ci i �wiata zwierzêcego. Decy-
duj¹ o trwa³ym deficycie wód powierzchniowych i minimalnych
poziomach wód podziemnych. Deficyt wilgoci potêgowany jest te¿
przez typowe dla Sahelu wysokie temperatury. �rednie temperatury
pory suchej, przekraczaj¹ce 30oC, dochodz¹ w ci¹gu dnia do 45
a nawet do 50oC w cieniu. Przyczynia siê to do zwiêkszenia zapo-
trzebowania organizmów na wodê, potêguj¹c jej deficyt do poziomu
wielokrotnie wiêkszego, ni¿by wskazywa³y proste pomiary sumy
opadów. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wysokie temperatury mog¹ pro-
wadziæ do zaburzeñ metabolicznych zarówno u cz³owieka, jak
i u zwierz¹t8.

Rozk³ad opadów, gdzie ich wiêkszo�æ, bo nawet 90% przypada
na okres pory deszczowej9, nie sprzyja �normalnej� wegetacji ro�lin
w tym regionie. Poza tym okresem (przez oko³o 10 miesiêcy w roku)
s³oñce wypala wszystko na popió³. Jakby nie do�æ niedogodno�ci
klimatycznych, równie¿ pora deszczowa mo¿e nie�æ pewne zagro¿e-
nia. Gwa³towne ulewy wraz z towarzysz¹cymi im tornadami wyp³u-
kuj¹ cienk¹ warstwê gleby. Pojawiaj¹ce siê na przemian z upa³a-
mi ulewy wywo³uj¹ wzmo¿one parowanie gleby, prowadz¹c do jej
�lateryzacji� � czyli do przesuniêcia z g³êbszych warstw ziemi tlen-
ków metali i innych minera³ów, które tworz¹ z biegiem czasu na po-
wierzchni gruntu cienk¹, nieprzepuszczaj¹c¹ powietrza i wody sko-
rupê. Ekosystem typowy dla Sahelu odznacza siê zatem do�æ kru-
ch¹ równowag¹. Nawet drobne wahania klimatyczne lub ingerencja

7 R. Vorbrich, op. cit.
8 Ibidem.
9 Pora deszczowa w strefie Sahelu to okres maks. do 3 miesiêcy w roku.
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czynników antropogennych mog¹ z ³atwo�ci¹ zak³óciæ tê równowa-
gê i doprowadziæ do katastrofy ekologicznej10.

Opisane cechy �rodowiska11 powoduj¹, ¿e od lat dostrzegane
jest przesuwanie siê na po³udnie krajobrazu typowego dla Sahelu.

10 R. Vorbrich, op. cit.
11 Obecnie przewa¿a pogl¹d, i¿ mamy tu raczej do czynienia z pewnym

cyklem klimatycznym, uk³adaj¹cym siê w nastêpuj¹ce po sobie fazy kilkudzie-
siêcioletnich okresów ustabilizowanych opadów, przedzielonych kilkuletnimi
okresami posuchy. Wiemy, ¿e susze, zdarza³y siê w tym rejonie na prze³omie
lat 20. i 30. oraz w latach 50. XIX w. W XX w. susza dotknê³a obszar Sahelu
w latach 1910�1916, w latach trzydziestych i siedemdziesi¹tych. Zastanawia-
j¹ce jest jednak dlaczego skutki suszy okaza³y siê tak tragiczne, a szkody
przez ni¹ spowodowane w wielu wypadkach nieodwracalne. Wiele wskazuje,
i¿ obserwowana w ostatnich latach katastrofa ekologiczna jest wtórnym efek-
tem dzia³alno�ci cz³owieka. Przez wiele wieków, je�li nie tysi¹clecia, s³abo za-
ludnione tereny Sahelu by³y domen¹ ekstensywnej gospodarki pasterskiej
lub rzadziej rolniczej. Plemiona pasterskie przepêdza³y swe stada zgodnie z se-
zonowym przesuwaniem siê pasa intensywnych opadów. Rolnicy natomiast
praktykowali tzw. rolnictwo �wêdrowne�, polegaj¹ce na 2- 3-letniej uprawie
dzia³ki ziemi, któr¹ pozostawiano nastêpnie na 20�30 lat od³ogiem. Uruchomio-
ny wówczas naturalny mechanizm sukcesji biotycznej pozwala³ na odtworzenie
naturalnej szaty ro�linnej, chroni¹cej glebê przed erozj¹ i lateryzacj¹. W ci¹gu
ostatnich kilkudziesiêciu lat nast¹pi³y jednak ogromne zmiany w sytuacji go-
spodarczej i demograficznej krajów subsaharyjskich. W imiê postêpu i rozwo-
ju naruszono równowagê miêdzy systemem ekologicznym a wspó³tworz¹cym go
cz³owiekiem. Tak jak przed wiekami zlikwidowanie niewolnictwa, otwarcie mor-
skich szlaków handlowych i odkrycie nowych �róde³ z³ota w Nowym �wiecie
doprowadzi³o w konsekwencji do upadku szlaku transsaharyjskiego i ruiny
wielu oaz saharyjskich a wraz z nimi zaniku zielonych obszarów nawadnia-
nych pól i ogrodów, tak i obecnie rozwój intensywnego rolnictwa i innych
dziedzin gospodarki, poprawa warunków ¿ycia i zdrowia mieszkañców dopro-
wadzi³y � wbrew intencjom cz³owieka, do degradacji �rodowiska naturalnego
krajów Sahelu. Zlikwidowanie walk plemiennych i polowañ na niewolników,
poprawa warunków higienicznych i opieki zdrowotnej doprowadzi³o do znacz-
nego wzrostu populacji. System ekologiczny móg³by mo¿e sprostaæ silniejszej
presji demograficznej, gdyby miejscowa ludno�æ pozosta³a przy dotychczasowym
modelu produkcji samowystarczalnej, zaspokajaj¹cej niewielkie potrzeby sa-
mych producentów. Poziom produkcji, a zatem i poziom eksploatacji �rodowi-
ska, wzrós³by wówczas proporcjonalnie do wzrostu liczby mieszkañców. Rozwój
gospodarki towarowej, upowszechnienie nowych technik i upraw, rozwój sieci
dróg i �rodków transportu oraz rozbudzenie � poprzez kontakt z szerszym
�wiatem � nowych, wiêkszych potrzeb mieszkañców zwielokrotni³ presjê czynników
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Mówi siê nawet o nasilaj¹cym siê procesie pustynnienia wielu
krajów afrykañskich i stepowienia ¿yznych krain Sudanu. �wiad-
czyæ o tym maj¹: sta³e obni¿anie siê poziomu lub nawet zanik wód
gruntowych � co ujawnia siê i skutkuje wysychaniem studni
oraz �róde³; zanikaniem wód powierzchniowych � rzeki sta³e zmie-
niaj¹ siê w okresowe. Obserwuje siê te¿ zmniejszenie zadrzewie-
nia i uaktywnienie pól wydmowych oraz zanik ro�linno�ci trawia-
stej, co w konsekwencji powoduje przesuniêcie ku po³udniowi gra-
nicy obszaru wystêpowania niektórych gatunków zwierz¹t ro�lino-
¿ernych � antylop, ¿yraf, itp. oraz towarzysz¹cych im drapie¿ni-
ków12.

Przyk³ad Sahelu pokazuje jak wiele, czêsto ukrytych, czynników
mo¿e decydowaæ o zachowaniu lub zachwianiu równowagi ekolo-
gicznej. Szlachetne cele � takie, jak szerzenie �cywilizacji� � nie za-
wsze przynosz¹ tylko po¿¹dane efekty. Zagro¿enia ekologiczne nios¹
za sob¹ nie tylko znane nam z Europy �zanieczyszczenia�, niesie je
te¿ nieumiejêtne gospodarowanie zasobami jakie da³a nam sama
przyroda. W krajach o bardziej stabilnych ekosystemach, np., stre-
fy klimatu umiarkowanego, zagro¿enia widzi siê g³ównie w rozbu-
dowuj¹cym siê wielkim przemy�le. W krajach o tak skromnych
zasobach naturalnych, jak w strefie Sahelu, nawet niewielkie z po-
zoru zmiany w systemie gospodarczym lub w stosunkach demo-

antropogennych na system ekologiczny. Gdy niewielka populacja produkowa³a
� z powodu prymitywnej technologii � niewielkie ilo�ci dóbr, a zatem zaspoka-
jaj¹cych podstawy alimentacyjne, nie prowadzi³o to z regu³y do naruszenia
kruchej równowagi ekologicznej. Gdy znacznie wiêksza populacja produkuje
znacznie wiêcej, nie tylko dla siebie, ale i na eksport, ³atwo mo¿e to naruszyæ
ow¹ równowagê, wyzwalaj¹c samonapêdzaj¹cy siê mechanizm deterioracji �ro-
dowiska. Coraz liczniejsze stada zwierz¹t spasaj¹ trawê i objadaj¹ pêdy drzew.
Coraz to nowe obszary buszu i resztek zadrzewienia trzebione s¹ pod pola
uprawne. Coraz to nowe maszyny rolnicze, wypieraj¹ce bezpieczniejsz¹ z punk-
tu widzenia ekologii motykê, trwale naruszaj¹ strukturê gleby. Coraz to nowe
drzewa ciête s¹ na opa³ i budulec. Wszystko to sk³ada siê na przyczyny klê-
ski ekologicznej narastaj¹cej w tej czê�ci Afryki, R. Vorbrich, op. cit.

12 R. Vorbrich, op. cit.
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graficznych mog¹ poci¹gaæ za sob¹ trudne do odwrócenia zmiany
systemu ekologicznego13.

Zatem Sahel to strefa przej�ciowa pomiêdzy Sahar¹ a lasami
deszczowymi w strefie równikowej. Im bardziej na pó³noc, tym pora
deszczowa jest krótsza, a¿ w koñcu opady zanikaj¹ niemal w ogóle.
Dalej jest ju¿ pustynia. Od koñca lat 60. do koñca 80. XX wieku
Sahel by³ miejscem dramatycznych wydarzeñ wywo³anych czynni-
kami klimatycznymi. Opady deszczu spad³y tam o 30%, a w niektó-
rych rejonach � nawet o po³owê. Szczególnie tragiczne by³y lata
1972�1975 oraz 1984�1985, kiedy ludzie masowo umierali z g³odu.
£¹czn¹ liczbê ofiar ocenia siê na milion14.

Pog³êbi³o siê zjawisko pustynnienia15 obszarów przyleg³ych do
Sahary. Wspó³cze�nie uwa¿a siê, ¿e jedn¹ z przyczyn katastrofalnej
suszy w Sahelu mog³o byæ tak¿e zjawisko globalnego zaciemnienia.
Fenomen ten powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza py³ami
znad Europy i Ameryki Pó³nocnej i prowadzi do wzmo¿onego po-
wstawania chmur, ale jednocze�nie zmniejsza parowanie, co reduku-
je wysoko�æ opadów. Zjawiska spowodowane susz¹ (klêska g³odu)
mia³y daleko id¹ce nastêpstwa. Wielu mieszkañców po³o¿onych
w Sahelu krajów uciek³o do pañstw po³o¿onych bardziej na po³udnie
i zasobniejszych w wodê (m.in. do Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej). Wzro-
s³o te¿ tempo migracji ludno�ci ze wsi do miast, co w wielu krajach
doprowadzi³o do g³êbokich zmian w strukturze spo³eczeñstw. Szcze-
gólnie widoczne jest to na przyk³adzie Mauretanii, gdzie susza
wymusi³a zanik tradycyjnego nomadycznego trybu ¿ycia mieszkañ-

13 Por: Ibidem.
14 A. Ho³dys, Sahara znów siê zazieleni?, �Wiedza i ¯ycie� 2008, nr 4.
15 Zjawisko to nosi nazwê desertyfikacji (ang. desert � pustynia), czyli pu-

stynnienia strefy Sahelu. Przyczynami tego zjawiska s¹: uprawy niepasuj¹ce do
systemu nawadniania, nadmierne wykorzystanie wody, nadmierny rozrost stad,
którego bezpo�redni¹ przyczyn¹ jest eksplozja demograficzna, a co za tym idzie
nadmierny wypas zwierz¹t, wypalanie sawanny /traw/ i karczowanie pojedyn-
czych drzew, wynikaj¹ce z zapotrzebowania na tereny rolnicze oraz z zapotrze-
bowania na drewno, porzucanie tradycyjnych technik uprawy na rzecz rolnictwa
towarowego, itp. Szerzej o przyczynach desertyfikacji zob. równie¿ przyp. 11.
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ców. Uwa¿a siê, ¿e susza (zw³aszcza w latach 1984�1985) by³a te¿
jedn¹ z przyczyn obecnego konfliktu w Darfurze, klêska bowiem
zwiêkszy³a przepa�æ miêdzy arabsk¹ nomadyczn¹ ludno�ci¹ a pro-
wadz¹cymi osiad³y tryb ¿ycia czarnoskórymi rolnikami. W niektó-
rych regionach ze wzglêdu na wysychanie zbiorników wodnych znik-
nê³y mo¿liwo�ci rozwoju tradycyjnych ga³êzi gospodarki, takich jak
rybo³ówstwo. W wielu krajach (m.in. w Nigrze, Mauretanii i Cza-
dzie) dosz³o te¿ do ostrych niepokojów spo³ecznych i do upadku
rz¹dów16.

Wojna czy pokój, ubóstwo czy dobrobyt?

Historia stosunków miêdzynarodowych pokrywa siê w du¿ej
mierze z histori¹ wojen. Do niedawna to w³a�nie stan wojny, a nie
pokoju, by³ stanem naturalnym � wielokrotnie rzeczywisto�æ by³a
opisywana jako okres walki przerywany jedynie momentami pokoju.
Wspó³cze�nie sytuacja siê zmieni³a � ¿yjemy w epoce, w której
wzglêdny pokój przerywany jest konfliktami tocz¹cymi siê zazwy-
czaj gdzie� daleko od europejskich granic. Innymi s³owy, stan braku
realnego zagro¿enia miêdzynarodowego zaczêli�my traktowaæ jako
co� oczywistego, naturalnego i niezmiennego. Na pocz¹tku XX wie-
ku �wiat by³ zorganizowany przez 55 pañstw, natomiast w wiek
XXI wszed³ podzielony na blisko 200 krajów. Dwie daty mog¹ sym-
bolizowaæ zwiêkszanie siê liczby pañstw na mapie �wiata: rok 1960
(rok Afryki � apogeum procesu dekolonizacyjnego) oraz rok 1989,
 w którym rozpoczê³a siê Jesieñ Narodów (rozpad Zwi¹zku Radziec-
kiego). Efektem obu procesów by³o pojawienie siê na mapie nowych
pañstw. Ju¿ sama statystyka zdaje siê podpowiadaæ, ¿e wraz ze
wzrostem ich liczby wzro�nie liczba konfliktów. Trzeba przy tym
pamiêtaæ, ¿e czê�æ nowo powsta³ych granic, szczególnie tych na

16 A. Ho³dys, op. cit.
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Czarnym L¹dzie i na Bliskim Wschodzie, zosta³a wyznaczona
w sposób arbitralny, nieuwzglêdniaj¹cy podzia³ów etnicznych i ple-
miennych17.

Przyczyny konfliktów s¹ zazwyczaj podobne. Najczê�ciej s¹ to
aspiracje narodów i grup etnicznych pozbawionych w³asnego pañ-
stwa lub autonomii (kwestie etniczne), s³abo�æ ju¿ istniej¹cych pañstw
(np. tzw. pañstwa upad³e) oraz �bezinteresowna� ingerencja podmio-
tów zewnêtrznych (zachwianie równowagi w regionie). Obecnie na
�wiecie toczy siê kilka (maks. do 6) du¿ych zorganizowanych kon-
fliktów zbrojnych, czyli takich, w których ¿ycie traci ponad 1 tys.
osób rocznie. By dope³niæ ten ponury obraz, warto zauwa¿yæ, ¿e
z wyj¹tkiem Antarktydy (co do której jak dot¹d pokojowe roszczenia
wysuwa kilkana�cie pañstw) nie ma na Ziemi kontynentu, na którym
nie wystêpowa³ przynajmniej jeden konflikt o pod³o¿u zbrojnym18.

Jak to mo¿liwe, ¿e w XXI wieku, w czasach wielkiego postêpu
technologicznego, dzia³alno�ci tak wielu organizacji rz¹dowych i po-
zarz¹dowych, popularyzacji idei globalnego rozwoju oraz ochrony
praw cz³owieka ponad miliard mieszkañców naszego globu ¿yje
i umiera w skrajnej nêdzy? Tak jak mówi siê o �wiatowej czo³ówce
pañstw najbardziej rozwiniêtych, w taki sam sposób mo¿na wyzna-
czyæ pañstwa zmierzaj¹ce w przepa�æ, dla których widmo totalnej
zapa�ci jest bardzo bliskie urzeczywistnienia. Do pañstw takich zalicza
siê ponad 50 z prawie 200 obecnie istniej¹cych, a pañstwa afrykañ-
skie stanowi¹ tutaj j¹dro problemu19.

Pojawia siê jednocze�nie pytanie, w jaki sposób te najbiedniej-
sze pañstwa �wiata zdobywaj¹ tak ogromne zasoby militarne nie-
zbêdne do prowadzenia d³ugich oraz wyniszczaj¹cych dzia³añ wojen-
nych? Odpowiedzi nale¿y szukaæ po stronie elit rz¹dz¹cych. Nie

17 B. Sajdak, Wojna le¿y w naturze ludzkiej?, http://raportysponsorowa-
ne.onet.pl/1552684.wse.html [25.04.2009].

18 Zob. wiêcej: ibidem.
19 D. Kasprzak, Czarny l¹d niewykorzystanych mo¿liwo�ci, http://raporty-

sponsorowane.onet.plportalwiedzy/1552691,wse.html [25.04.2009].
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wykazuj¹c wiêkszego zainteresowania problemami spo³eczeñstwa,
prowadz¹ politykê, zgodnie z któr¹ pieni¹dze na broñ zawsze siê
znajd¹. W sytuacji gdy tysi¹ce dzieci umiera z g³odu, w³adza doko-
nuje transakcji, oddaj¹c ¿ywno�æ za broñ. Wynikiem tego jest coraz
wiêksze znaczenie elit wojskowych oraz nadmierne zbrojenia. Two-
rzy to idealny klimat do powstawania grup rebelianckich, g³osz¹-
cych has³a walki z tak¹ postaw¹ oraz ochrony interesu spo³eczeñ-
stwa. Ich cz³onkowie usprawiedliwiaj¹ podejmowanie aktów prze-
mocy represjami, wykluczeniem oraz wykorzystywaniem ludno�ci
przez grupy trzymaj¹ce w³adzê. Czêsto jednak ich prawdziwe cele
nie ró¿ni¹ siê od tych przy�wiecaj¹cych rz¹dz¹cym. M³odzi ludzie,
czêsto dzieci, niewykszta³ceni, dla których wst¹pienie do armii
walcz¹cej po którejkolwiek stronie jest ucieczk¹ od nêdzy i zacofa-
nia, s¹ bardzo podatni na s³owa dowódców oraz ³atwo pozwalaj¹ sob¹
manipulowaæ. Gin¹c z broni¹ w rêku, wci¹¿ wierz¹, ¿e jest to jedyny
sposób na wybicie siê z upadaj¹cego systemu. Bêd¹ siê trzymali tej
drogi dopóty, dopóki konflikty nie znikn¹ i nie bêd¹ mieli mo¿liwo�ci
przekonaæ siê o innym sposobie polepszenia swojej sytuacji20.

Wojny domowe trwaj¹ znacznie d³u¿ej ni¿ wiêkszo�æ konfliktów
miêdzynarodowych. Pañstwo, w którym raz wybuch³a wojna domo-
wa, jest w przysz³o�ci du¿o bardziej nara¿one na jej ponowny wy-
buch ni¿ pañstwo, które do tej pory w takiej sytuacji siê nie znala-
z³o. Problemem jest tak¿e reakcja spo³eczno�ci miêdzynarodowej na
tego typu konflikty. Wci¹¿ s³yszymy o dzieciach umieraj¹cych z g³o-
du na ulicach Kinszasy, Abud¿y czy te¿ Mogadiszu, podczas gdy
setki organizacji miêdzynarodowych zbiera ¿ywno�æ dla krajów afry-
kañskich. Niestety ogromny procent tej ¿ywno�ci w ogóle nie trafia
do miejsc zamieszkiwanych przez najbardziej potrzebuj¹cych, lecz
jest przechwytywany przez oddzia³y walcz¹ce. Udzielaj¹c wsparcia
finansowego, nie mo¿na byæ pewnym, w czyje rêce ono trafia21.

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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Efekt cieplarniany, znany te¿ popularnie jako efekt szklarni,
wzrost temperatur, d³ugotrwa³e susze s¹ jednymi z wielu czynników,
które wp³ywaj¹ na powstawanie nowych sporów oraz konfliktów
miêdzynarodowych, b¹d� te¿ s¹ przyczyn¹ reaktywacji sporów
i konfliktów u�pionych. Zakrawa na ironiê, ¿e skutki ocieplenia kli-
matu s¹ wyra�nie dostrzegane i eksponowane przez publicystów
w takich sferach jak ekologia, ekonomia, czy te¿ szeroko rozumiane
¿ycie spo³eczne, natomiast wp³ywowi globalnego ocieplenia na sto-
sunki miêdzynarodowe (zw³aszcza w ich aspekcie militarnym) nie
po�wiêca siê porównywalnej uwagi. Tymczasem efekty globalnego
ocieplenia s¹ ju¿ obecnie dostrzegalne na p³aszczy�nie miêdzynaro-
dowych stosunków militarnych22.

Sytuacja polityczna i gospodarcza
w wybranych pañstwach strefy Sahelu

Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza w Somalii jest bardzo
skomplikowana, nie rokuje ¿adnych zmian na lepsze. To jedno
z najniebezpieczniejszych miejsc �wiata. Ca³y kraj sta³ siê wylêgar-
ni¹ wata¿ków, piratów, porywaczy, fanatycznych islamskich powstañ-
ców, bandytów do wynajêcia i pozbawionych zajêcia, gniewnych
m³odocianych. Ten stan zamêtu rozszerza siê teraz poza somalijskie
granice, do Kenii, Etiopii i Erytrei, nie wspominaj¹c o roj¹cym siê
od piratów oceanie23. �wiat przygl¹da siê temu wszystkiemu z boku,
niepewny, co z tym wszystkim pocz¹æ. Poprzednie interwencje po-
sz³y tak �le, ¿e obecnie nikt nie chce siê ponownie sparzyæ. Amery-
kanie w 1993 roku próbuj¹c zatrzymaæ przywódcê bojówek Mohame-
da Faraha Aidida bole�nie siê o tym przekonali. Tysi¹ce somalij-

22 A. Dañda, Bitwa o wodê, http://raportysponsorowane.onet.pl/portalwie-
dzy/wse,html [25.04.2009].

23 J. Gettleman, Tortuga XXI wieku, �Forum� 2009, nr 16.
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skich bojowników wyleg³o na ulice Mogadiszu i pokona³o amerykañ-
skich marines.

W Somalii od 17 lat praktycznie nie ma rz¹du. Odk¹d
w 1991 roku Stany Zjednoczone wycofa³y swoje poparcie dla ów-
czesnego prezydenta Siada Barre, kraj pogr¹¿y³ siê w chaosie.

Brak rz¹du oznacza brak stra¿y przybrze¿nej. Nie ma w³adzy,
która pilnowa³aby wód terytorialnych, ³apa³a i kara³a piratów24.
Prawa praktycznie nikt tam nie egzekwuje. To g³ówny powód, dla
którego piractwo rozwinê³o siê tak bardzo akurat w Somalii. W in-
nych krajach regionu, nawet równie biednych, przestêpcy obawiaj¹
siê wiêzienia. W Somalii za� nie boj¹ siê niczego. W ci¹gu tego
roku liczba ataków uleg³a podwojeniu25.

Wielu piratów uwa¿a siê za obroñców ojczyzny. Nazywaj¹ siê
Somali Marines lub Narodow¹ Ochotnicz¹ Stra¿¹ Wybrze¿a i twier-
dz¹, ¿e okupy to rodzaj podatku od nielegalnego po³owu ryb przez
tajwañskie, hiszpañskie i francuskie kutry. Wed³ug wyliczeñ ONZ,
k³usownictwo kosztuje Somaliê oko³o 300 mln USD rocznie. Ryby
s¹ praktycznie za darmo dla ka¿dego, kto ma ochotê je ³owiæ. Soma-
lijscy rybacy nie s¹ w stanie sami broniæ ³owisk26.

Somalijskie rybo³ówstwo przegra³o z zagraniczn¹ konkurencj¹
ju¿ ponad 15 lat temu. Bezrobotni rybacy zaczêli szukaæ innych
zajêæ i odkryli piractwo27. Na pocz¹tku jeden rybak napada³ na
innego z no¿em w rêku, ¿eby wykra�æ mu po³ów albo statek. Ci
bardziej zaradni, zamiast wydaæ na prozaiczn¹ konsumpcjê wszyst-
kie zdobyte w ten sposób pieni¹dze, zainwestowali w rosyjskie
AK-47, granatniki. I zaczêli atakowaæ statki nale¿¹ce do innych

24 Rz¹d praktycznie kontroluje tylko teren wokó³ pa³acu prezydenckiego
w Mogadiszu.

25 M. Zaraska, Po¿ycz tankowiec, http://www.polityka.pl [29.01.2009];
P. Leymarie, op. cit.

26 Ibidem.
27 W roku 2008 dosz³o do ponad 140 ataków pirackich na wodach oceanu

otaczaj¹cego Somaliê. W roku 2009 do koñca kwietnia takich ataków przepro-
wadzono oko³o 40.
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afrykañskich pañstw. Z czasem napady zrobi³y siê coraz zuchwal-
sze. Wci¹¿ jednak musieli liczyæ na ³up blisko brzegu � motorówki
s¹ zwrotne i szybkie, ale maj¹ ograniczony zasiêg. Piraci zaczêli
wiêc u¿ywaæ statków-matek, najczê�ciej porwanych wcze�niej ku-
trów rybackich, którymi patroluj¹ otwarte morze. Gdy wypatrz¹ cel,
zrzucaj¹ na fale oceanu swe ³ódki motorowe. W ten sposób mog¹
atakowaæ nawet do kilkuset mil morskich od brzegu28 .

�ród³o: P. Leymarie, NATO wypowiada wojnê somalijskim piratom, �Le Monde Di-
plomatique� 2008, nr 12.

28 M. Zaraska, op. cit

Mapa 2. Schemat g³ównych szlaków handlowych
w obrêbie Oceanu Indyjskiego
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Eyl, g³ówna baza piratów na wybrze¿u Somalii, to kwitn¹ce
miasteczko. Wszêdzie pe³no drogich samochodów, ogromnych willi,
nowe biznesy powstaj¹ na ka¿dym rogu. Prawda jest taka, ¿e je�li
jeste� m³ody, bezrobotny i zaradny, piractwo to kariera w sam raz
dla ciebie. I tak naprawdê jedyna, jak¹ mo¿esz mieæ. Piractwem
trudni siê w Somalii oko³o tysi¹ca osób, wiêkszo�æ pochodzi z Punt-
landu29.

3 czerwca 2008 roku Rada Bezpieczeñstwa ONZ przyjê³a rezo-
lucjê30 przygotowan¹ przez Wielk¹ Brytaniê, Stany Zjednoczone,
Panamê i Francjê, która upowa¿ni³a si³y morskie pañstw cz³onkow-
skich do prowadzenia dzia³añ na wodach terytorialnych Somalii
w celu �cigania sprawców napadów na statki oraz w celu przeciw-
dzia³ania zbrojnym napa�ciom na tych akwenach. Deklaracja po-
nadto upowa¿ni³a pañstwa cz³onkowskie do u¿ycia wszelkich mo¿li-
wych �rodków (w tym militarnych) w celu realizacji wymienionych
zadañ. Jednocze�nie rezolucja wprowadzi³a czas obowi¹zywania �ze-
zwolenia� na okres do sze�ciu miesiêcy, a na pañstwa kieruj¹ce
swoje si³y na wody somalijskie kategorycznie na³o¿y³a obowi¹zek
�cis³ego wspó³dzia³ania z w³adzami z Mogadiszu31.

Pierwsze do�wiadczenia zwi¹zane z obowi¹zywaniem Rezolucji
1816/2008 zmusi³y Radê Bezpieczeñstwa do podjêcia kolejnych decy-

29 Ibidem.
30 Rezolucja Rady Bezpieczeñstwa nr 1816/2008.
31 Przyjêcie tej rezolucji by³o mo¿liwe po incydencie, który mia³ miejsce

w kwietniu 2008 roku. Otó¿ dosz³o wtedy do uprowadzenia jachtu bandery
francuskiej Le Ponant. W³adze francuskie zdecydowa³y siê na akcjê swych si³
specjalnych i jednostka zosta³a odbita z r¹k porywaczy.

Wtedy te¿ wydawa³o siê, ¿e gdy bêdzie podstawa prawna do dzia³ania na
somalijskich wodach, zainteresowane kraje rozpoczn¹ skoordynowana akcjê pre-
wencyjn¹ przeciw piractwu morskiemu. Szybko okaza³o siê, ¿e na te wody skie-
rowano sporo okrêtów wojennych, lecz o ¿adnej wspólnej, centralnie dowodzonej
krucjacie mowy nie ma. Wynika to g³ównie z tego, ze ¿adne z zaanga¿owanych
pañstw nie chce na siebie wzi¹æ odpowiedzialno�ci politycznej. Stan na styczeñ
2009 roku wygl¹da nastêpuj¹co. Intensywno�æ dzia³añ piratów znacz¹co spad³a,
tak jakby doskonale znali intencje rezolucji ONZ i poziom determinacji poszcze-
gólnych pañstw bior¹cych udzia³ w misjach na wodach terytorialnych Somalii.



293Sahel stref¹ graniczn¹ miêdzy Sahar¹ a lasami deszczowymi...

zji, tym bardziej ¿e do�æ chaotyczny udzia³ si³ morskich pochodz¹-
cych z ró¿nych pañstw32 natychmiast wymaga³ podjêcia kroków ko-
ordynuj¹cych poszczególne poczynania. W efekcie Rada Bezpieczeñ-
stwa ONZ 7 pa�dziernika 2008 roku uchwali³a rezolucjê33, w której
wezwano pañstwa cz³onkowskie do skierowania na wody somalijskie
swoich okrêtów, samolotów i innych si³ oraz wdro¿enia procedur
koordynowania dzia³añ wymierzonych w piratów34. Pierwszy powa¿-
ny sygna³ nadszed³ z D¿ibuti35, sk¹d wyruszyli do akcji francuscy
komandosi. W kwietniu 2008 roku to francuscy cz³onkowie oddzia-
³ów specjalnych jako pierwsi u¿yli si³y i odbili z r¹k somalijskich
piratów luksusowy jacht Le Ponant, uwalniaj¹c 30 osób i aresztuj¹c

32 W podjêtej 8 grudnia operacji UE udzia³ bierze osiem pañstw, które
kieruj¹ do wybrze¿y Rogu Afryki sze�æ okrêtów i trzy samoloty patrolowe. Ce-
lem misji jest ochrona transportów z pomoc¹ humanitarn¹, jak równie¿ zabez-
pieczenie szlaków handlowych biegn¹cych przez wody somalijskie i Zatokê
Adeñsk¹. Ponadto zob. wiêcej: Niemiecki okrêt udaremni³ atak piratów,
http://www.wiadomosci. [29.12.2008] oraz: Chiny wysy³aj¹ swoja flotê przeciw
piratom, http://onet.pl [26.12.2008] i Francuski okrêt uratowa³ dwa statki,
http://www.onet.pl [5.01.2009], Pierwsza interwencja wojskowa Japonii po
II wojnie �wiatowej, http://www.onet.pl [26.12.2008].

33 Rezolucja Rady Bezpieczeñstwa nr 1838/2008.
34 Przy okazji podejmowania decyzji o przyjêciu Rezolucji nr 1838/2008

poinformowano, ¿e Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon prowadzi konsulta-
cje dotycz¹ce ewentualnego przejêcia przez ONZ odpowiedzialno�ci za misjê
stabilizacyjn¹ w Somalii. Fakt ten wynika g³ównie z tego, i¿ trwaj¹ca od marca
2007 obecno�æ si³ Unii Afrykañskiej w Somalii nie przynosi oczekiwanych rezul-
tatów. Jest to o tyle istotny problem bowiem bez wygaszenia wojny domowej nie
ma mowy o ograniczeniu piractwa.

35 Obszary dzisiejszego D¿ibuti skolonizowali w VII wieku n.e. Arabowie.
Na pocz¹tku XVI wieku w³adzê przejêli Turcy. W 1862 Francja naby³a Obock
i ulokowa³a tam swoj¹ bazê marynarki wojennej. Obecnie w D¿ibuti mie�ci siê
jedna z najwiêkszych baz wojskowych (znana ze stacjonowania oddzia³ów fran-
cuskiej Legii Cudzoziemskiej) Republiki Francji w Afryce Wschodniej. Baza
stanowi doskona³y punkt do sprawowania funkcji policyjnych w regionie; nad
Morzem Czerwonym, cie�nin¹ Bab al.-Mandab oraz Zatok¹ Adeñsk¹. Ze wzglê-
du na gro�bê zamachów terrorystycznych, od 2003 roku w D¿ibuti stacjonuje
amerykañska jednostka szybkiego reagowania w wojnie z terroryzmem. Jej za-
siêg dzia³ania to region Rogu Afryki � D¿ibuti, Etiopia, Erytrea, Kenia, Somalia
i Sudan. Zob. te¿: D¿ibuti, [23.04.2009].
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6 przestêpców piratów, we wrze�niu tego¿ roku powtórzyli akcjê na
niewielkim ¿aglowcu Carré d�As36.

Wobec zagro¿enia napadami na statki dostarczaj¹ce pomoc hu-
manitarn¹ Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego (North Atlan-
tic Treaty Organization, NATO) zdecydowano siê 27 pa�dziernika
2008 roku rozpocz¹æ sojusznicz¹ akcjê �Allied Provider�37. G³ównym
celem tego przedsiêwziêcia by³o, przede wszystkim, zapewnienie bez-
pieczeñstwa jednostkom czarterowanym przez �wiatowy Program
¯ywieniowy (World Food Programm, WFP) i inne organizacje pomo-
cowe. Za³o¿enie przedsiêwziêcia by³o szersze, ale w praktyce ogra-
nicza siê tylko do ochrony jednostek morskich wioz¹cych pomoc
humanitarn¹. Pilnuj¹c jednych okrêtów38 inne si³¹ rzeczy trzeba
pozostawiæ bez jakiejkolwiek ochrony.

Wojna domowa w Sudanie poch³onê³a w ci¹gu ostatnich 6 lat
ponad 400 tys. cywilnych istnieñ. Ponadto setki tysiêcy ludzi zmu-
si³a do wegetacji w oenzetowskich gettach, na krawêdzi �mierci
g³odowej. Darfur to fragment pustyni miêdzy Sudanem, Libi¹, Cza-
dem a Republik¹ �rodkowoafrykañsk¹. Na obszarze wielko�ci Fran-
cji mieszka³o kiedy� nieomal 6 mln ludzi � rolników i pasterzy.
Teraz wiêkszo�æ z nich trafi³a do obozów dla uchod�ców; to jedyna
szansa na unikniecie �mierci z r¹k d¿and¿awidzkich bojówek para-
militarnych wspieranych i zbrojonych przez rz¹d Sudanu. Organizo-
wane przez nie masakry cywilów w Darfurze to prowadzona z nie-
ludzk¹ bezwzglêdno�ci¹ wojna totalna. Schemat podejmowanych
� zawsze � dzia³añ jest prosty. ¯o³nierze armii sudañskiej albo D¿an-
d¿awidzi otaczaj¹ wioskê. Najpierw morduj¹ mê¿czyzn i dorastaj¹-
cych ch³opców. Potem zatruwaj¹ studnie39, które w pustynnym

36 Zob. wiêcej: M. Zaraska, op. cit.
37 Okrêty do operacji �Allied Provide� wydzielono ze sk³adu 2 Grupy Sta-

³ych Si³ Morskich NATO (NATO Standing Martime Group 2) dowodzonej pod-
ówczas przez kontradmira³a Giovanni Gurniero z W³och.

38 Zob. wiêcej: P. Zychowicz, Ameryka wypowiada wojnê piratom z Somalii,
�Rzeczpospolita� 2009, nr 90 oraz Z. S³omkowski, Nowa wojna USA-Somalijskie
piractwo uderza w morskie szlaki handlowe, �Trybuna� 2009, nr 89.

39 Do studni wrzucane s¹ zw³oki zamordowanych.
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krajobrazie tych ziem s¹ sercem ka¿dej wioski. Pó�niej p³on¹ domo-
stwa i spichrze. Drzewa owocowe s¹ �cinane albo podpalane, zwie-
rzêta zabijane albo uprowadzane. ¯o³nierze w ramach �rozrywek�
gwa³c¹40 kobiety. Czê�æ kobiet traci ¿ycie, a czê�æ zwyczajnie zostaje
wypêdzona na pustyniê i w ten sposób skazana na powoln¹ �mieræ
z g³odu, wycieñczenia i braku wody41.

Kto zatem wygrywa? Kto przegrywa? Wygrani to g³ównie ple-
miona koczowniczych Arabów, zamieszkuj¹ce prowincjê Darfur, oraz
rz¹d z Chartumu i jego najwa¿niejszy zwierzchnik, prezydent
� dyktator Omar Hasan Al-Baszir. Przegrani to plemiona: Fur, Za-
gawa i Masalit � w wiêkszo�ci rolnicy i pasterze. Jedni i drudzy
mieszkali w Darfurze od stuleci. Najciekawsze jest to, ¿e zwa�nione
ludy wyznaj¹ Islam. Konflikt jest tak skomplikowany, ¿e ma³o kto
go rozumie. Nie mo¿na liczyæ, ¿e sami Darfurczycy jako� siê doga-
daj¹, a sprawcy mordów ponios¹ surow¹ karê. Tu nikt nie zadaje
pytañ egzystencjalnych bowiem doskonale wie, ¿e to, co dzieje siê
woko³o równie¿ wp³ywa na ich ¿ycie. Konflikt w Darfurze uwa¿any
jest za najwiêksz¹ katastrofê humanitarn¹ XXI wieku. Od 2003
roku trwa tam te¿ najbardziej rozleg³a operacja pomocy humanitar-
nej42 (ok. 16 tys. pracowników humanitarnych � lokalnych i zagra-
nicznych; 85 organizacji pozarz¹dowych, 16 agend ONZ, 3,4 mln
ludzi otrzymuje stale pomoc ¿ywno�ciow¹ � 16,1% ludno�ci Darfuru

40 Zdobywcy zawsze gwa³cili kobiety pokonanych, ale Darfur jest kolejn¹
� po Bo�ni i Kongu � wojn¹, w której masowych gwa³tów u¿ywa siê celowo, jako
narzêdzia terroru. Cel jest jasny: upokorzyæ przeciwnika, pokazaæ mu � w spo-
sób jak najbardziej zwierzêcy, prymitywny i brutalny � kto jest tu panem, a kto
niewolnikiem. Kto wygra³, a kto przegra³. Zob. wiêcej: A. Leszczyñski, Darfur,
�National Geographic� 2009, nr 3.

41 Zob. A. Leszczyñski, op. cit.
42 W operacji pomocy dla Darfuru bierze równie¿ udzia³ Polska Akcja Hu-

manitarna (PAH). PAH rozpoczê³a pomoc w grudniu 2004 roku wysy³aj¹c do
Sudanu samolot z darami. Pomoc dotar³a do obozu dla uchod�ców w miejscowo-
�ci Zam Zam. PAH w Sudanie g³ównie zajmowa³a siê wierceniem studni g³êbino-
wych, zob.: M. Czerna, Sudan w obliczu nowej klêski humanitarnej, �Le Monde
Diplomatique� 2009, nr 4.
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jest skrajnie niedo¿ywionych). Po kilku miesi¹cach wzglêdnego spo-
koju w lutym 2009 roku walki rozgorza³y na nowo, nadal rozgrywa
siê dramat jednostek bowiem w³adzê tam sprawuje ten kto ma broñ.
Póki co nie ma jednego oczywistego wyja�nienia, dlaczego w Darfu-
rze dosz³o do wojny i ludobójstwa43.

1 sierpnia 2007 roku Rada Bezpieczeñstwa44 ONZ przyjê³a de-
cyzjê o rozmieszczeniu si³ pokojowych w Darfurze. Ostatecznie
do Sudanu, a konkretniej do prowincji Darfur trafi³o 26 tys. ¿o³nie-
rzy i policjantów w ramach po³¹czonej misji si³ pokojowych ONZ
i Unii Afrykañskiej45  � Misji Pomocy Organizacji Narodów Zjedno-
czonych dla Darfuru (United Nations Assistance Mision in Darfur,
UNAMID). Na misji przebywa 19,5 tys. ¿o³nierzy oraz 6,5 tys.

43 Istniej¹ za to teorie � pierwsza mówi: Jest to odprysk wieloletniej wojny
pomiêdzy po³udniem a pó³noc¹. Po³udniowy Sudan faktycznie /chocia¿ jeszcze
nie formalnie/ jest � na dzi� � pañstwem niepodleg³ym. Wg tej teorii w³adze
w Chartumie obawia³y siê utraty kontroli nad kolejn¹ czê�ci¹ swego terytorium
i dlatego � nijako prewencyjnie � sprowokowa³y konflikt i rozpoczê³y w Darfurze
czystkê etniczn¹. Wg drugiej teorii Darfur jest pierwsz¹ wojn¹ wywo³ana przez
globalne ocieplenie. Obszar prowincji pustynnieje. Przybywa tam ludzi, a coraz
mniej jest studni i pastwisk dla zwierz¹t. Konkurencja o wodê i ziemiê t³uma-
czy³aby wyniszczaj¹c¹ bezwzglêdno�æ tej wojny. Zob.: A. Leszczyñski, op. cit.

44 Zgodnie z rezolucj¹ 1778 z dnia 25 wrze�nia 2007 roku Rady Bezpieczeñ-
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdzono powo³anie misji ONZ
w Republice �rodkowoafrykañskiej i w Czadzie (MINURCAT) i upowa¿niono
UE do rozmieszczenia si³ w tych pañstwach, zob.: Misje pokojowe i stabilizacyjne,
http://www.zw.wp.mil [29.01.2008].

45 Unia Afrykañska (UA, ang. African Union, fr. Union Africaine) � organi-
zacja miêdzynarodowa o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym,
obejmuj¹ca swym zasiêgiem wszystkie pañstwa afrykañskie (oprócz Maroka),
powo³ana w miejsce Organizacji Jedno�ci Afrykañskiej 9 lipca 2002 roku na
szczycie w Durbanie. Za �ojca duchowego� UA uznawany jest wieloletni rzecznik
panafrykanizmu, libijski przywódca Muammar Kaddafi, który w swojej wypo-
wiedzi z 2000 roku proponowa³ stworzenie �Zjednoczonych Stanów Afryki�. Za-
mierzonymi celami UA s¹: wspólny parlament, bank centralny, wspólny s¹d,
wspólna waluta, si³y pokojowe. W za³o¿eniach, UA ma: promowaæ zasady
i instytucje demokratyczne (w odró¿nieniu od OJA, o której mówi siê, ¿e by³a
klubem dyktatorów), w wiêkszym stopniu chroniæ prawa cz³owieka na kontynen-
cie afrykañskim, wprowadziæ mechanizmy wywierania wzajemnego wp³ywu ma-
j¹ce zakoñczyæ zbrojne konflikty, a w przysz³o�ci im zapobiegaæ, stworzyæ



297Sahel stref¹ graniczn¹ miêdzy Sahar¹ a lasami deszczowymi...

policjantów. Personel misji w wiêkszo�ci pochodzi z pañstw afrykañ-
skich.

Dla Polski oraz innych pañstw Unii Europejskiej46  bior¹cych
udzia³ w misji47  na terytorium Czadu i Republiki �rodkowoafrykañ-
skiej, mo¿e ona byæ, a w zasadzie ju¿ jest najtrudniejsz¹. Kontyn-

�ród³o: Opracowanie, Rzeczpospolita 2007, nr 272, s. A16.

i podtrzymywaæ ogólnokontynentalny rynek zbytu (wzorem ogólno�wiatowego
trendu do formowania du¿ych bloków ekonomicznych), ograniczyæ wymianê
handlow¹ z by³ymi potêgami kolonialnymi na rzecz wymiany wewn¹trz konty-
nentu (wyj�cie z uzale¿nienia), przyci¹gn¹æ zagraniczny kapita³. Pierwszym
przewodnicz¹cym UA zosta³ prezydent RPA Thabo Mbeki. Siedzib¹ UA pozosta-
je siedziba OJA, czyli Addis Abeba. Opracowano na podstawie: http://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Unia_Afryka [18.01.2008].

46 Dé Légation de la Commission Européenne au Tchad, http://www.deltcd.
cec.eu.inf [17.01.2008].

47 Udzia³ UE sprowadza siê do wspierania misji ONZ i Unii Afrykañskiej
w sudañskim Darfurze. Wojska kontyngentu europejskiego bêd¹ rozmieszczone
tylko w Czadzie i Republice �rodkowoafrykañskiej

Mapa 3. Strefa konfliktu na terenie Czadu i Sudanu
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gent europejski � g³ównie � koncentruje siê na: ochronie uchod�ców
i ludno�ci cywilnej wzd³u¿ granicy Czadu48 z sudañsk¹ prowincj¹
Darfur. Przewidziany do kontroli odcinek granicy liczy ponad 700
km i tak naprawdê to jego d³ugo�æ bêdzie miar¹ tego logistycznego
zadania49.

Jeszcze na wiele tygodni przed rozpoczêciem operacji wojskowej
Unii Europejskiej w Czadzie by³o wiadomo, ¿e jest to operacja po-
mostowa. Departament Operacji Pokojowych ONZ wystêpuj¹c
z propozycj¹ do Unii Europejskiej od pocz¹tku mia³ �wiadomo�æ, ¿e
to Narody Zjednoczone przyjê³y na siebie odpowiedzialno�æ za roz-
wi¹zanie kryzysu w sercu Afryki. Przecie¿ ju¿ wcze�niej zorganizo-
wano inn¹ misjê ONZ w Sudanie � UNAMID. Operacja EUFOR
zosta³a powo³ana na rok, co z góry limitowa³o mo¿liwo�ci realizacji

48 Na podstawie zarz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 28.10.2004
roku utworzono 3 oddzia³y specjalne ¯andarmerii Wojskowej stacjonuj¹ce
w Miñsku Mazowieckim, Gliwicach i w Warszawie. Oddzia³y te s¹ szkolone
i wyposa¿one zgodnie z wymaganiami okre�lonymi dla si³ policji wojskowych
wykorzystywanych w po³¹czonych operacjach NATO. Oddzia³y specjalne licz¹
ok. 1500 ¿o³nierzy zawodowych, co stanowi prawie 40% ca³ego potencja³u osobo-
wego ¯andarmerii Wojskowej. W 2004 roku sformowano oddzia³ specjalny prze-
znaczony do dzia³añ antyterrorystycznych, w tym fizycznego zwalczania terrory-
zmu, oraz do zadañ ochronnych VIP. Operacyjne u¿ycie tych jednostek,
w zale¿no�ci od mandatu misji, zadañ oraz warunków lokalnych, mo¿e odbywaæ
siê ca³o�ci¹ si³ lub czê�ciami (samodzielnymi modu³ami). W operacjach stabiliza-
cyjnych i pokojowych oddzia³y specjalne ¯W mog¹ byæ wykorzystywane jako
jednostki wyspecjalizowane do udzielenia wsparcia policyjnego dowódcy si³
w rejonie prowadzonych dzia³añ. Struktura organizacyjna, wyszkolenie i ich
przygotowanie Oddzia³ów Specjalnych ¯andarmerii Wojskowej oraz zdolno�ci
operacyjne bêd¹ zgodne z doktryn¹ policji wojskowej NATO, w której za podsta-
wê dzia³ania przyjmuje siê: wsparcie MP (Military Police) o charakterze narodo-
wym przez elementy policji wojskowej pozostaj¹ce w strukturach jednostek
wchodz¹cych w sk³ad si³ sojuszniczych oraz nak³ada na dowódcê tych si³ obowi¹-
zek powo³ania wielonarodowego pododdzia³u MP realizuj¹cego zadania na ich
rzecz. ¯o³nierze ¯W w rejonie prowadzonych dzia³añ s¹ uprawnieni m.in. do
zatrzymywania osób i pojazdów, przes³uchiwania �wiadków zdarzeñ i osób po-
dejrzanych o pope³nienie przestêpstwa, prowadzenia przeszukiwañ w celu zgro-
madzenia dowodów oraz poszukiwania broni, materia³ów wybuchowych i innych
nielegalnych �rodków.

49 A. Widzyk, Trudna misja Polaków, �Rzeczpospolita� 2007, nr 272.
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zadañ operacyjnych. Równolegle z misj¹ EUFOR w Czadzie funkcjo-
nowa³a operacja ONZ � MINURCAT (United Nations Mission in the
Central African Republic and Chad)50. G³ównym zadaniem operacji
wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie jest poprawienie stanu bez-
pieczeñstwa zarówno w Czadzie, jak i s¹siedniej Republice �rodko-
woafrykañskiej i u³atwienie dzia³añ, g³ównie ONZ i jej agendom.
Kontyngent EUFOR by³ gotowy do odpierania ataków na ludno�æ
cywiln¹, do ochrony pracowników ONZ i osób im towarzysz¹cych, do
wspierania ochrony konwojów z pomoc¹ humanitarn¹, do zabezpie-
czania dzia³añ ró¿nych organizacji w zakresie udzielania pomocy
uchod�com z Darfuru i czadyjskim przesiedleñcom.

15 marca 2009 roku to prze³omowa data � moment zakoñczenia
dzia³alno�ci operacyjnej EUFOR i przekazania odpowiedzialno�ci za
teren operacji misji ONZ MINURCAT51. Po zakoñczeniu operacji,
Unia Europejska52 przeka¿e MINURCAT sze�æ swoich baz w Cza-
dzie. Dwie z nich w N�D¿amenie i Abéché zosta³y zbudowane i urz¹-

50 B. Pacek, op. cit.
51 Zapowiedzi redukcji polskiego udzia³u w operacjach zagranicznych og³a-

szane przez MON na pocz¹tku 2009 roku okaza³y siê � i to po raz kolejny
� typowym zabiegiem propagandowym o bardzo mia³kim uzasadnieniu, które
nie wynika³o z analizy sytuacji przez specjalistów, a niestety g³ównie z indolen-
cji polityków. Przyk³adowo � wycofanie polskiego kontyngentu z Czadu jest po
prostu nieop³acalne. I to nie ze wzglêdów politycznych czy wizerunkowych, tylko
g³ównie finansowych. 23 lutego 2009 roku Polska poinformowa³a ONZ, ¿e nasi
¿o³nierze przez kolejne 6 miesiêcy wejd¹ jednak do operacji na terenie Czadu
w ramach misji b³êkitnych he³mów. Na dzieñ (25.04.2009) brak jest informacji
w jakiej liczbie i w jakim profilu operacyjnym bêd¹ prowadziæ dzia³ania Polacy
� ONZ chêtnie widzia³aby co najmniej 400 polskich ¿o³nierzy. Najprawdopodob-
niej polski kontyngent pozostanie na pó³nocy dotychczasowej strefy odpowie-
dzialno�ci EUFOR � w Irbie. Pozwoli to p³ynnie przygotowaæ jednostki kolejnego
pañstwa (prawdopodobnie Republiki Malawi) do przejêcia obowi¹zków polskich
¿o³nierzy, Zob.: J. Walczak, Polscy ¿o³nierze w Afryce?, �Raport, Wojsko, Techni-
ka, Obronno�æ� 2009, nr 3.

52 Niezwykle wa¿na jest wiedza, któr¹ przekazano Czadyjczykom dotycz¹-
ca europejskich krajów � uczestników operacji oraz praw cz³owieka w ogóle.
Setki osób, które odwiedzi³y ¿o³nierzy w Czadzie podczas operacji, mia³y okazjê
nawi¹zania kontaktów zarówno z w³adzami, jak te¿ instytucjami i organizacja-
mi spo³ecznymi, zob. B. Pacek, op. cit.
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dzone z funduszu przydzielonego przez Uniê Europejsk¹. Przysz³o�æ
MINURCAT pomimo dobrej schedy po EUFOR nie wygl¹da jednak
ró¿owo. G³ówne zagro¿enia w Czadzie i Republice �rodkowoafry-
kañskiej maj¹ charakter przestêpczy, a nie militarny, s³uszne jest
wiêc skoncentrowanie uwagi przez ONZ na szkoleniu czadyjskiej
policji. Wielkim wyzwaniem, z którym zetkn¹³ siê EUFOR, a które
czeka MINURCAT, s¹ same w³adze Czadu. Podczas trwania operacji
Unii Europejskiej, pomimo porozumieñ gwarantuj¹cych swobodê
poruszania siê, wielokrotnie miejscowe w³adze nie przestrzega³y
ustaleñ. ¯¹dano dodatkowych op³at od konwojów poruszaj¹cych siê
po drogach i za l¹dowanie cywilnych samolotów dostarczaj¹cych
sprzêt i materia³y ¿o³nierzom EUFOR. Roszczeniowo potraktowano
tak¿e inwestycje Unii Europejskiej na terenie Czadu. W³adze s¹dzi-
³y, ¿e bazy EUFOR oraz infrastruktura rozbudowanego lotniska
w N�D¿amenie, zostan¹ nieodp³atnie im przekazane, a nastêpnie,
ju¿ za wynagrodzeniem, udostêpnione ONZ. Ostatecznie wynegocjo-
wano, ze infrastruktura bêdzie przekazana Czadowi dopiero po za-
koñczeniu misji ONZ. Dodatkowo wiadomo, ¿e uchod�cy z Darfuru
w liczbie ponad 300 tys. wcale nie zamierzaj¹ w najbli¿szym czasie
wracaæ do Sudanu. Ich obozy w Czadzie, poziom zabezpieczenia
socjalnego, system ochrony zdrowia i edukacji dzieci dobrze �wiad-
czy o organizacjach ONZ i stanowi o takim wyborze miejsca pobytu
przez uchod�ców. Obozy uchod�ców s¹ doskonale zorganizowane
i odpowiednio chronione. Wiêkszo�æ tam przebywaj¹cych ludzi pamiê-
ta swoje wioski i jakie prowadzili tam ¿ycie, nawet w czasie pokoju.
Oddalone szko³y lub ca³kowity ich brak, niepewne �ród³a wody, trud-
no�ci w zdobyciu po¿ywienia � wymieniaæ mo¿na bez koñca (w obo-
zie przys³uguje im norma wody (codzienna) i wy¿ywienie zawieraj¹-
ce 250 kalorii). Poza tym w mentalno�ci przesiedleñców wa¿niejsza
jest przynale¿no�æ do okre�lonej grupy etnicznej, a nie etykieta ja-
kiegokolwiek pañstwa. W pó³nocnej, najbiedniejszej czê�ci Czadu
znajduje siê 70% obozów uchod�ców. To tereny zamieszka³e przez
grupê etniczn¹ Zaghawa (pochodzi z niej prezydent Czadu, Idrys
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Déby). Zarówno po czadyjskiej, jak i po sudañskiej stronie granicy
mieszkaj¹ ludzie z tej grupy etnicznej, wiêc s¹ oni w³a�ciwie u sie-
bie. Ewentualny powrót uchod�ców z Czadu53 do Sudanu to kwestia
wielu lat, a nie miesiêcy, poza tym wcze�niej wymaga rozwi¹zania
sytuacja w Sudanie, a nie w Czadzie54.

Niger to wydmy poch³aniaj¹ce wszystko z wyj¹tkiem najwy¿-
szych drzew, których kikuty miejscami jeszcze wystaj¹ ponad wszech-
obecny wszêdzie piasek. Zmniejszone opady w po³udniowym Nigrze
doprowadzi³y do obumierania ro�linno�ci i wysychania studni, zmu-
szaj¹c wie�niaków do wyprowadzania siê. Sahel do�wiadcza³ susz
w latach 70. i 80. XX wieku, choæ w nastêpnej dekadzie ilo�æ opadów
wzros³a, okres niedoboru wody trwa tam nadal. Sahel by³ niegdy�
centrum karawanowego handlu niewolnikami, ko�ci¹ s³oniow¹ i z³o-
tem transportowanym do Europy i na Bliski Wschód, ale dzi� pozo-
staje na obrze¿ach �wiatowej gospodarki. Wielu m³odych ludzi wy-
jecha³o st¹d w poszukiwaniu pracy do zamo¿niejszych krajów, ta-
kich jak: Libia i Algieria55.

Organizacje praw cz³owieka nie maj¹ w¹tpliwo�ci: niewolnictwo
w Nigrze jest zjawiskiem g³êboko zakorzenionym. Tak g³êboko, ¿e
mo¿e liczyæ na akceptacjê spo³eczeñstwa i przychylno�æ w³adz pañ-
stwowych. Tylko miêdzynarodowy s¹d mo¿e wzi¹æ w obronê ludzi
traktowanych jak zwyczajny towar. 27 pa�dziernika 2008 roku, S¹d
Najwy¿szy Wspólnoty Ekonomicznej Pañstw Afryki Zachodniej (ECO-
WAS) faktycznie uzna³ Niger winnym nieudolno�ci w kwestii udzie-
lenia m³odej kobiecie pomocy w wychodzeniu ze stanu niewolnicze-

53 Podobnie wygl¹da problem przesiedleñców czadyjskich. Ponad 150 tys.
ludzi w centralnej i po³udniowej czê�ci Czadu opu�ci³o swoje wsie � czê�æ
w obawie przed atakami rebeliantów i zwyk³ych bandytów, pozostali w poszuki-
waniu lepszych warunków ¿ycia. W³adze Czadu za wszelk¹ cenê chc¹, aby wró-
cili oni do swych poprzednich miejsc zamieszkania. Z tych samych powodów, co
w przypadku uchod�ców z Sudanu i ten proces mo¿e byæ d³ugotrwa³y i struktu-
ralny. Na pewno jednym warunków powrotu bêdzie zapewnienie im bezpieczeñ-
stwa w rodzinnych wioskach.

54 B. Pacek, op. cit.
55 P. Salopek, Zagubieni w Sahelu, �National Geographic� 2009, nr 3.
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go, potêpianego przez prawo tego pañstwa, choæ nie przez rzeczywi-
ste praktyki56. Sytuacja zmieni³a siê w 2003 roku. Pod miêdzynaro-
dow¹ presj¹ w Nigrze uchwalono prawo uznaj¹ce utrzymywanie
niewolnictwa za przestêpstwo i zezwalaj¹ce stowarzyszeniom spo-
³ecznym na wystêpowanie w tego rodzaju sprawach jako strona
cywilna. Nigerska organizacja pozarz¹dowa Timidria oczekiwa³a na
to od chwili ukonstytuowania siê w 1991 roku. Po przyjêciu tego
prawa zorganizowano objazd wiosek, aby obja�niaæ nowe ustawo-
dawstwo zainteresowanym kobietom. i tak trafiono na Souleimane�a
Naroua. Zmuszono go do podpisania ��wiadectwa wyzwolenia� dla
Hadizatou i drugiej z jego �pi¹tych ¿on�57.

Prawo zwyczajowe ogranicza³o zmiany, które wprowadza³ ko-
deks karny. Pierwszy s¹d potwierdzi³ odzyskanie wolno�ci przez
Hadizatou, drugi wyrok skaza³ j¹ na dwa miesi¹ce wiêzienia. Ponie-
wa¿ dawny pan uwa¿a³ siê za mê¿a Hadizatou, zosta³a ona skazana
za bigamiê, bo zaraz po uwolnieniu po�lubi³a wybranka swego serca.

56 27 pa�dziernika 2008 roku wymiar sprawiedliwo�ci ostatecznie orzek³,
¿e Mani nie jest niewolnic¹, a przy okazji uczyni³ j¹ niespodziewanie s³awn¹
osobisto�ci¹. Hadizatou nigdy w ¿yciu nie wyje¿d¿a³a ze swojej wioski Dogaroua,
w pustynnym regionie Tahou w centrum Nigru. Ale 8 marca pozowa³a do zdjê-
cia stoj¹c pomiêdzy sekretarz stanu Hillary Clinton i Michelle Obam¹ w Wa-
szyngtonie, gdzie odby³o siê wrêczenie nagród International Woman of Courage.
To rekompensata za jej trudn¹ walkê (wspart¹ przez organizacje broni¹ce praw
cz³owieka) przeciwko pañstwu Niger. Hadizatou oczekuje teraz na zas¹dzone jej
od pañstwa 10 milionów franków CFA (oko³o 15 tys. euro) odszkodowania. Za te
pieni¹dze zbuduje dom, kupi ziemiê i byd³o. � A przede wszystkim � mówi
� odzyskam moje dzieci. Dot¹d sêdziowie nie przyznali jej prawa do opieki nad
nimi �z powodu braku �rodków na utrzymanie�. � Wkrótce bêdê mia³a pieni¹-
dze, dzieci wróc¹ do mnie i pójd¹ do szko³y � cieszy siê by³a niewolnica. Zob.:
C. Châtelot, Kobieta w cenie kozy, �Le Monde� 6.05.2009.

57 �Pi¹ta ¿ona� czyli wahiye � Koran zezwala na poligamiê, ale nie wiêcej
ni¿ na cztery oficjalne ¿ony. Tak wiêc, aby pokazaæ swoje bogactwo i dla presti-
¿u, niektórzy mê¿czy�ni kupuj¹ m³ode dziewczyny i zamieniaj¹ je w swoje wa-
hiye. W Nigrze istnieje prawdziwy czarny rynek, na którym m³od¹ dziewczynê
sprzedaje siê za 500 tys. franków CFA (750 euro). Cena jest podwójna, je�li
kobieta jest przeznaczona w³a�nie na rynek tego pañstwa � ujawnia Moustapha
Kadi, autor ksi¹¿ki �Z³amane tabu� o niewolnictwie w Nigrze. Zob.: C. Châtelot,
op. cit.
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Sêdzia jest synem szefa wioski, w której rz¹dzi prawo zwyczajowe.
Niepos³uszeñstwo wobec szefa to kwestionowanie jego w³adzy du-
chowej, a wiêc Boga. Niger to hybrydowa republika, gdzie tradycyj-
ny uk³ad podkre�laj¹cy znaczenie szefów plemiennych korzysta ze
statusu instytucjonalnego. To nie folklor: struktury zwyczajowe s¹
zintegrowane z administracj¹. Ten w³a�nie uk³ad plemienny jest
ostoj¹ niewolnictwa w tym pañstwie58.

Los niewolnicy Hadizatou, równie¿ córki niewolnicy, wydawa³
siê przypieczêtowany. Mimo usilnych starañ Timidrii, mimo usta-
wicznego buntu m³odej kobiety. A¿ do chwili, gdy najstarsza na
�wiecie organizacja walcz¹ca o prawa cz³owieka, Miêdzynarodowa
Organizacja Antyniewolnicza (ASI), przyst¹pi³a do dzia³ania. Zasto-
sowali �rodki, jakimi my nie dysponujemy, aby wnie�æ sprawê przed
S¹d Najwy¿szy ECOWAS � wyja�nia Moustapha Kadi. Dwóch adwo-
katów, angielski i senegalski, op³acanych przez miêdzynarodow¹
organizacjê Prawnej Ochrony Praw Cz³owieka (Interights), nastêp-
nie inny prawnik angielski, sta¿ysta i adwokat nigerski pracowali
nad t¹ spraw¹ � mówi Ilguilas Weila z Timidrii. Sêdziowie z ECO-
WAS nie byli Nigerczykami, ale s¹d ECOWAS przeniós³ siê do Nia-
meju, aby nie byæ zmuszonym do sprowadzania �wiadków do Abu-
d¿y, stolicy Nigerii, gdzie zwykle odbywaj¹ siê posiedzenia. Te wy-
j¹tkowe warunki, dziêki którym sprawa Hadizatou zakoñczy³a siê
dla niej szczê�liwie, utrudniaj¹ powtórzenie tego sukcesu. Stosy
akt rosn¹. Sprawy s¹ tuszowane albo przez sêdziów, albo przez
policjê. Niger nigdy nie uczyni³ z tej sprawy priorytetu. Z³y przy-
k³ad idzie z góry, gdzie bardziej op³aca siê wszystkiemu zaprzeczaæ
ni¿ ryzykowaæ pogorszeniem wizerunku kraju. Podczas podró¿y do
Stanów Zjednoczonych prezydent Mamadou Tandja powtórzy³ opi-
niê, któr¹ rozpowszechnia w kraju: �Niewolnictwo w Nigrze ju¿ nie
istnieje� [�]59.

58 Ibidem.
59 Ibidem.
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Pytany o przypadek Hadizatou Mani, mianowany przez prezy-
denta kraju przewodnicz¹cy Komisji, Mamoudou Djibo, powo³uje siê
na �dziedzictwo tradycji�, aby znale�æ okoliczno�ci ³agodz¹ce dla
systemu wahiya. Rzecznik rz¹du stara siê wykrêciæ od jednoznacz-
nej odpowiedzi. Decyzja ECOWAS dowodzi, ¿e Niger jest pañstwem
prawa, gdzie spo³eczeñstwo mo¿e odwo³ywaæ siê do instancji miê-
dzynarodowych. Oszacowanie liczby niewolników jest przedmiotem
sporu. Niektóre dane mówi¹ o 800 tys. (ogó³em ludno�æ Nigru liczy
14,7 mln). W tej liczbie uwzglêdniono te¿ potomków niewolników. Ci
wszyscy nieszczê�nicy wlok¹ za sob¹ piêtno odziedziczone po przod-
kach. S¹ dyskryminowani, ¿yj¹ na marginesie, w zapomnianych wio-
skach. Miêdzynarodowa Organizacja Antyniewolnicza (ASI) podaje
liczbê 43 tys. niewolników. Wszyscy zgadzaj¹ siê w jednym punkcie:
sytuacja ¿yciowa �pi¹tych ¿on� jest nie do przyjêcia, ale jeszcze nie
jest najgorsza, bo ich dzieci dziedzicz¹ po swoim panu; istnieje ciê¿-
sza forma niewolnictwa, gdy mê¿czy�ni i kobiety przez ca³e ¿ycie
musz¹ s³u¿yæ swemu w³a�cicielowi, który ma nad nimi w³adzê i sam
decyduje o ich ¿yciu b¹d� �mierci. � Ilu ich jest? Liczba nie ma
znaczenia. Je�li jest tylko jeden, to ju¿ o jednego za du¿o60.

Afryka Zachodnia jest regionem �wiata najgorzej wyposa¿onym
w wodoci¹gi i kanalizacjê. Zaopatrzenie w wodê pitn¹ i system ase-
nizacji uleg³y tam pogorszeniu w ci¹gu ostatnich piêtnastu lat.
Z raportu Funduszu ONZ na Rzecz Dzieci (UNICEF) wynika, ¿e
w zwi¹zku z du¿ym wzrostem demograficznym w tym regionie, zwiêk-
szy³a siê tam liczba osób pozbawionych dostêpu do wody pitnej ze
124 mln w 1990 roku do 157 mln w 2004 roku. Podobnie liczba osób
nie korzystaj¹cych z kanalizacji zwiêkszy³a siê ze 173 mln do 225
mln. W Afryce Zachodniej i Centralnej jest najwy¿szy wska�nik
�miertelno�ci dzieci: na 1 tys. 191 z nich umiera przed pi¹tymi
urodzinami. 1,5 mln dzieci umiera co roku na �wiecie z powodu
chorób, których mo¿na unikn¹æ, jak na przyk³ad biegunka. Wiele

60 Ibidem.
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milionów dzieci cierpi tak¿e na choroby zwi¹zane ze spo¿yciem za-
nieczyszczonej wody lub spowodowane brakiem higieny. W Czadzie,
Gwinei Równikowej, Nigrze61 i Nigerii ponad po³owa ludno�ci nie
ma dostêpu do wody pitnej. Na 24 kraje tego rejonu jedynie 4 dys-
ponuj¹ systemem kanalizacji, z którego korzysta ponad po³owa
mieszkañców. To Senegal62, Gwinea Równikowa, Gambia i Kame-
run. UNICEF ocenia, ¿e poprawa systemu kanalizacji mog³aby zre-
dukowaæ zachorowalno�æ ma³ych dzieci na biegunkê o 1/3 lub nawet
o 2/3, poniewa¿ poprawi³yby siê wówczas znacznie warunki higieny.
Raport podkre�la, ¿e nale¿y znale�æ �rodki finansowe, aby wspomóc
budowê w tym regionie wodoci¹gów i kanalizacji. W ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat organizacje pomocowe zajmowa³y siê g³ównie dostar-
czaniem pomocy ¿ywno�ciowej, a nie infrastruktur¹. Jest to spowo-
dowane tym, ¿e w sytuacjach kryzysowych nie rozwa¿a siê instalacji
studni i pomp. Jednak, choroby spowodowane przez brak wody pit-
nej powoduj¹ wiêcej zgonów ni¿ brak po¿ywienia63.

Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿ (MCK) przeprowadzi³ w Ni-
grze akcjê maj¹c¹ na celu ochronê dzieci do lat piêciu zarówno
przed polio jak i malari¹. Pierwsz¹ faz¹ dzia³añ MCK by³o zaszcze-
pienie dzieci przeciw polio w grudniu 2005 roku. Drugi etap stano-
wi³o rozdanie w marcu 2009 roku moskitier matkom, okazuj¹cym
bony �wiadcz¹ce o zaszczepieniu dzieci. Moskitiery pozwol¹ chroniæ
dzieci przed komarami w okresie zbli¿aj¹cej siê pory deszczowej,
która zaczyna siê w maju. Dziêki temu 3,5 mln dzieci bêdzie zabez-
pieczone przed malari¹.

W Nigrze ta choroba zabija 255 na 1 tys. dzieci do lat piêciu. T¹
akcj¹ MCK wpisuje siê w Milenijne Cele Rozwoju, do których nale¿y
zmniejszenie o 2/3 wska�nika umieralno�ci dzieci do lat piêciu do
roku 2015. Organizacja dzia³a w porozumieniu z ministerstwem

61 Niger, http://portalwiedzy.onet.pl/62014,,,,niger,haslo.html [27.04.2009].
62 Senegal, http://www.landenweb.net/senegal/ [27.04.2009].
63 Spragniona Afryka, http://www.pomagamy.pl/niusy/spragniona_afryka_

irin.htm [26.04.2009].
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zdrowia Nigru oraz wspó³pracy wielu organizacji pozarz¹dowych.
Akcja zosta³a sfinansowana przez �wiatowy Fundusz Walki z AIDS,
gru�lic¹ i malari¹ oraz Czerwony Krzy¿ Kanadyjski. To przedsiê-
wziêcie wymaga³o ogromnej mobilizacji spo³eczno�ci nigerskiej. Wziê³o
w nim udzia³ 3850 wolontariuszy MCK oraz 16 150 osób zwi¹zanych
ze s³u¿b¹ zdrowia. Pozwoli³o to obj¹æ akcj¹ najdalsze zak¹tki kraju64.

Tysi¹ce ludzi w Nigrze znajduje siê na granicy g³odu. Wielka
Brytania we wspó³pracy z muzu³mañsk¹ organizacj¹ charytatywn¹
� Islamic Relief � niestrudzenie pracuje nad pokryciem obecnego
braku ¿ywno�ci w Nigrze, najgorszego od ponad 20 lat. Mordercza
kombinacja braku deszczu w porze deszczowej oraz plaga szarañczy,
która zniszczy³a zbiory w ostatnim roku, doprowadzi³y do sytuacji
gdzie ponad 3 miliony mieszkañców g³oduj¹. Przed obecnym kryzy-
sem szacowano, ¿e 40% dzieci w tym kraju, który jest drugim, co do
wielko�ci ubóstwa na �wiecie, cierpia³o z powodu niedostatku i bra-
ku po¿ywienia. Ca³kowita liczba ludzi dotkniêta tym kryzysem prze-
kracza 5 mln, gdy¿ ponad 1,5 mln g³oduje w s¹siednim Mali. Islamic
Relief próbuje odpowiedzieæ na to zagro¿enie. W�ród projektów, re-
alizowanych w tym kraju s¹ mianowicie:

� zaopatrzenie w pomoc i wsparcie medyczne najbardziej ubo-
gich i dotkniêtych klêsk¹ g³odu regionów;

� A Mobile Nutritional Monitoring Team, grupa, która odwiedza
regularnie 30 wiosek oraz centra medyczne w Tillabéri. Grupa pra-
cuje we wspó³pracy z Ministerstwem Zdrowia. Do tej pory z ich r¹k
otrzyma³o pomoc 12 794 dzieci poni¿ej 5. roku ¿ycia;

� ponad 700 powa¿nie niedo¿ywionych dzieci trafi³o do Tera-
peutycznego Centrum Karmienia w szpitalu w Tillabéri. Ponad 2,5
tys. dzieci, u których stwierdzono umiarkowane niedo¿ywienie, zo-
sta³a nakarmiona i wziêta pod opiekê;

� zosta³y przygotowane dwa schroniska, ka¿de z 15 ³ó¿kami dla
kobiet w ci¹¿y w pobliskich wioskach;

64 Walka z polio i malari¹ w Nigrze, http://www.pomagamy.pl [26.04.2009].
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� ca³y czas trwa akcja, rozdawania siatek przeciwko moskitom;
� do centrum terapeutycznego w szpitalach w Filingué and Téra

zosta³ zakupiony sprzêt medyczny, centra te pomagaj¹ oko³o tysi¹cu
dzieci ka¿dego miesi¹ca65.

Nie bez znaczenia dla spo³eczno�ci w Nigrze pozostaj¹ wydarze-
nia z s¹siedniej Nigerii66. Konflikt na tle religijnym szerokim echem
odbija siê w Nigrze, g³ównie na obszarach przygranicznych. Mo¿e to
byæ swego rodzaju próba odwracania uwagi od problemów wewnêtrz-
nych nurtuj¹cych spo³eczeñstwo Nigru. Do staræ dosz³o w miastach-
Gwada i Minna na pó³nocy kraju, gdzie wiêkszo�æ mieszkañców
stanowi¹ muzu³manie. W �wi¹teczny poniedzia³ek na ulicach miast
pojawi³y siê kolorowe procesje roztañczonych i roz�piewanych chrze-
�cijan. Wed³ug �wiadków na ten widok do ataku ruszy³y grupy
m³odocianych muzu³manów. Ciê¿ko pobitych zosta³o co najmniej
kilkudziesiêciu chrze�cijan. Po rozpêdzeniu procesji napastnicy wtar-
gnêli do ko�cio³ów. Najpierw demolowali wnêtrza, potem rozlewali
benzynê i podpalali �wi¹tynie. Jak twierdz¹ lokalne media, w miej-
scowo�ci Gwada sp³onê³y dwa ko�cio³y. W Minnie chrze�cijanom uda³o
siê ugasiæ po¿ar prawie 100-letniej �wi¹tyni. W 170 mln Nigerii
muzu³manie i chrze�cijanie to dwie najwiêksze grupy religijne.
Wystarczy byle pretekst, aby dosz³o miêdzy nimi do konfliktu.
11 stanów z ponad 30, na które jest podzielona Nigeria, wprowadzi³o
ju¿ elementy prawa szarijatu, mimo ¿e konstytucja gwarantuje
wolno�æ wyznania. Teoretycznie prawo koraniczne powinno tylko
dotyczyæ wyznawców islamu, ale próbuje siê je narzucaæ tak¿e miej-
scowym chrze�cijanom67. Zdaniem ekspertów, na pó³nocy kraju za

65 Tysi¹ce zginie w kryzysie w Nigrze, http://www.pomagamy.pl [26.04.2009].
66 Nigeria, http://portalwiedzy.onet.pl/21018,,,,nigeria,haslo.html [27.04.2009].
67 Po latach skorumpowanych i biurokratycznych rz¹dów �wieckich wiêk-

szo�æ mieszkañców z rado�ci¹ powita³a wprowadzenie w 2000 roku surowego
szarijatu. Protesty mniejszo�ciowych sekt muzu³mañskich, bojowników o prawa
cz³owieka oraz chrze�cijan � zw³aszcza tych, którzy nie mogli siê d³u¿ej utrzy-
maæ ze sprzeda¿y alkoholu � na niewiele siê zda³y. Zob.: P. Salopek, To by³a
droga afrykañska... .
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pieni¹dze pañstw muzu³mañskich � w tym i Nigru � powstaje ogrom-
na liczba szkó³ koranicznych, w których czêsto nauczaj¹ radykalni
duchowni. Dlatego te¿ m³odzi muzu³manie68 s¹ o wiele mniej tole-
rancyjni od swych rodziców, którzy przez wiele lat mieszkali w zgo-
dzie z chrze�cijanami69.

Senegal to kraj mniejszy od Polski. To typowe pañstwo strefy
Sahelu, wyznaczaj¹ce pó³nocn¹ granicê Afryki Subsaharyjskiej. Wspó³-
czesne ¿ycie spo³eczno-polityczne w islamskim Senegalu cechuje
swoisty fenomen, który ostro kontrastuje z wiêkszo�ci¹ islamskiego
�wiata � kobiety bior¹ce czynny udzia³ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia
publicznego. Dlaczego pozycja kobiet w Senegalu, który w ponad 90
procentach stanowi spo³eczeñstwo muzu³mañskie ró¿ni siê od wiêk-
szo�ci pañstw islamskich? Odpowied� na to pytanie narzuca histo-
ria, religijna filozofia i pragmatyzm oraz fakt, ¿e w Senegalu krzy-
¿owa³o siê wiele kultur i religii przez wiêcej ni¿ 2 tysi¹clecia, poma-
ga³ kszta³towaæ otwart¹ mentalno�æ. Prawdziwy zwrot w tym zakre-
sie nast¹pi³ w Senegalu w 1960 roku, kiedy ten uzyska³ niepodle-
g³o�æ. Narodziny republiki senegalskiej zapocz¹tkowa³y decyduj¹ce
zmiany w sytuacji kobiety senegalskiej w rodzinie, pañstwie i spo-
³eczeñstwie. Pierwszy prezydent niepodleg³ego Senegalu, Leopold
Sédar Senghor (by³ katolikiem) rozumia³ ¿e ma³y naród z limitem
naturalnych bogactw mo¿e nie prosperowaæ dobrze, kiedy po³owa
jego populacji jest odsuniêta od ¿ycia spo³ecznego i ignorowana.
Przyjêta w 1960 roku konstytucja znosi ca³kowit¹ dyskryminacjê
kobiet, gwarantuje kobietom prawo do pracy bez zgody mê¿a. Przy-
jêty w 1972 roku Kodeks Rodzinny okre�la³ najwa¿niejsze prawa
kobiet w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym. Z kolei w Kodeksie Kar-
nym z 24 stycznia 1999 roku znalaz³y siê zapisy mówi¹ce o kara-

68 Przyk³adowo miasto Kano, gdzie muzu³manie maj¹ 10-krotn¹ przewagê
liczebn¹ nad chrze�cijanami. Sahel stanowi po³udniow¹ granicê obszaru, do
którego dotarli muzu³mañscy kupcy, mêdrcy i armie, a tak¿e pó³nocny kraniec
wp³ywów pó�niejszych misjonarzy europejskich.

69 W. Lorenz, Ko�cio³y znowu p³on¹ w Nigerii, �Rzeczpospolita� 2009, nr 89.
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niu wszelkich form przemocy wobec kobiet, w³¹czaj¹c w to molesto-
wanie seksualne, gwa³t, okaleczanie cia³a (obrzezanie). Ponadto
Senegal ratyfikowa³ najwa¿niejsze miêdzynarodowe traktaty praw-
ne, dotycz¹ce praw kobiet. Zatem od roku, w którym Senegal uzy-
ska³ niepodleg³o�æ, kobiety wyemancypowa³y siê, s¹ bardzo aktyw-
ne, formalnie uzyska³y równe prawa z mê¿czyznami. Maj¹ swobod-
ny dostêp do nauki i pracy. Dzisiaj kobiety reprezentuj¹ ponad po³owê
uczniów na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w³¹czaj¹c uni-
wersytety. S¹ adwokatami, in¿ynierami, urzêdnikami. Kobiety uczest-
nicz¹ w ¿yciu spo³ecznym i politycznym kraju70.

Sahel zatem koñczy siê w Senegalu nad Atlantykiem w Daka-
rze, gdzie ³odzie rybackie w dzieñ przywo¿¹ swe po³owy na pla¿ê,
a noc¹ wyp³ywaj¹ wy³adowane emigrantami, którzy ryzykuj¹ prze-
prawê na Wyspy Kanaryjskie � przystanek w drodze do Europy.
Mimo ¿e setki takich podró¿nych gin¹ ka¿dego roku, choæ Hiszpania
i Senegal71 zwiêkszy³y liczbê patroli lotniczych i morskich, exodus
wci¹¿ trwa72. Trudny los nieletnich imigrantów z Afryki, setki dzieci
przetrzymywanych w o�rodkach dla nielegalnych imigrantów na
Wyspach Kanaryjskich mog¹ byæ ofiarami przemocy, tak¿e tej na tle
seksualnym � ostrzega Human Rights Watch. Co najmniej w czte-
rech miejscach, gdzie znajduj¹ siê nieletni uciekinierzy z Afryki,
stwierdzono przypadki ich pobicia. Dzieci przetrzymywane w tych
o�rodkach powinny byæ chronione przez hiszpañskie w³adze � uwa¿a

70 Kobiety w Senegalu, http://afryka.org/index.php?showNewsPlus=2416
[27.04.2009].

71 Senegal zamieszkuje oko³o 12,5 mln. osób (stan z roku 2007). Dominuj¹-
c¹ grup¹ etniczn¹ s¹ Wolofowie (ok. 43% ludno�ci), zamieszkuj¹cy g³ównie �rod-
kow¹ czê�æ kraju, na pó³noc i na wschód od Dakaru, a tak¿e tereny wzd³u¿
wybrze¿y. �rodkow¹ czê�æ kraju zamieszkuj¹ tak¿e Sererowie (15%), podczas
gdy pó³nocny i wschodni Senegal zdominowany jest przez Fulan (23% populacji
ca³ego kraju). Do innych grup etnicznych zaliczaj¹ siê Tukulerzy na pó³nocy,
Mandinka przy granicach z Gambi¹ oraz lud Diola w regionie Casamance.
Wiêkszo�æ Senegalczyków pos³uguje siê jêzykiem wolof. Oko³o 90% wyznaje
islam, http://wapedia.mobi/pl/Senegal [27.04.2009].

72 P. Salopek, To by³a droga afrykañska... .
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Human Rights Watch. Tymczasem dochodzi do sytuacji, w których
pracownicy o�rodków sami dopuszczaj¹ siê przemocy wobec swoich
podopiecznych. Tylko w tym roku, na Wyspy Kanaryjskie przyp³ynê-
³o ponad 5 tysiêcy Afrykañczyków. Podejmuj¹ oni tê ryzykown¹
wyprawê w nadziei na poprawê sytuacji ¿yciowej. Wielu z nich nie
dop³ywa do celu. Ci, którzy osi¹gn¹ Wyspy, trafiaj¹ do o�rodków dla
imigrantów, gdzie oczekuj¹ na repatriacjê. Dochodzenie przeprowa-
dzone przez Human Rights Watch dowiod³o, ¿e najgorszy los spoty-
ka najm³odszych imigrantów. Dzieci z o�rodków na Wyspach Kana-
ryjskich skar¿¹ siê na pobicia i próby wykorzystania seksualnego
przez hiszpañskich pracowników. W³adze Wysp Kanaryjskich za-
przeczaj¹ tym doniesieniom. T³umacz¹ siê, ¿e prosi³y ju¿ Human
Rights Watch o przedstawienie konkretnych dowodów, ale takich nie
otrzyma³y. Zapowiedzia³y te¿ zamkniêcie o�rodków dla imigrantów
na Wyspach73.

Podsumowanie

Satelity przynosz¹ dobre wie�ci z pó³nocnej Afryki. Zazieleni³y
siê po³udniowe krañce Sahary. Jest spora szansa, ¿e najwiêksza
pustynia �wiata znacznie siê skurczy w tym stuleciu. Najwiêksza
pustynia �wiata rejteruje. Niektóre prognozy mówi¹ nawet, ¿e do
pó³nocnej Afryki powróc¹ nied³ugo deszcze i znów, jak przed tysi¹-
cami lat, pokryje siê ona sawann¹, a wyschniête studnie wype³ni¹
siê wod¹. Czy bêdzie to jeden z niewielu regionów na Ziemi, który
zyska na ociepleniu klimatu, zamieniaj¹c siê w krainê obfito�ci?74

Od koñca lat 60. do koñca 80. XX wieku Sahel by³ miejscem
dramatycznych wydarzeñ wywo³anych czynnikami klimatycznymi.
Opady deszczu spad³y tam o 30%, a w niektórych rejonach nawet

73 Trudny los nieletnich imigrantów z Afryki, http://afryka.org/in-
dex.php?showNewsPlus=1277 [27.04.2009].

74 Z. Ho³dys, op. cit.
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o po³owê. Szczególnie tragiczne by³y lata 1972�1975 oraz 1984�
1985, kiedy ludzie masowo umierali z g³odu. £¹czn¹ liczbê ofiar
ocenia siê na milion. Sk¹d tragiczne susze? Drastyczny spadek opa-
dów deszczu w strefie Sahelu by³, wedle wielu badaczy, najwiêk-
szym w XX wieku zaburzeniem klimatycznym na Ziemi. Do dzi�
trwaj¹ spory, co mog³o byæ jego przyczyn¹. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e
odpowiada za to przeludnienie, które doprowadzi³o do nadmiernego
zu¿ycia wody, oraz intensywny wypas zwierz¹t, który zniszczy³ po-
krywê ro�linn¹. Pozbawiony ochronnej warstwy zieleni grunt ³atwo
ulega³ erozji, a woda deszczowa szybko parowa³a z go³ej ziemi, pod-
czas gdy wcze�niej by³a magazynowana przez ro�linno�æ. S³owem, to
sami mieszkañcy regionu sprowadzili na siebie nieszczê�cie. Potem
pojawi³y siê inne wyja�nienia tego tragicznego w skutkach fenome-
nu klimatycznego. W 2002 roku Leon Rotstayn z australijskiej or-
ganizacji badawczej CSIRO oraz Ulrike Lohmann z Dalhousie Uni-
versity w Halifaksie w Kanadzie doszli do wniosku, ¿e je�li ju¿
szukaæ winnych gigantycznych susz na Sahelu, to s¹ nimi uprzemy-
s³owione kraje Pó³nocy, które po II wojnie �wiatowej zaczê³y emito-
waæ olbrzymie ilo�ci zwi¹zków siarki do atmosfery. Lekkie siarkowe
aerozole, g³ównie drobiny kwasu siarkowego, unosi³y siê w powie-
trzu, odbijaj¹c czê�æ promieniowania s³onecznego i obni¿aj¹c tempe-
raturê w wy¿szych szeroko�ciach geograficznych. Modele kompute-
rowe, którymi podparli siê Rotstayn i Lohmann, pokaza³y, ¿e gdy
l¹dy na pó³nocy s³abiej siê nagrzewaj¹, nastêpuje os³abienie monsu-
nu afrykañskiego, który latem przynosi wilgoæ do Sahelu. Chmury
deszczowe zaczê³y docieraæ coraz rzadziej i nios³y coraz mniej wody.
Wielu badaczy sceptycznie przyjê³o tê hipotezê, uznaj¹c j¹ bardziej
za spekulacjê opart¹ na wynikach tylko jednego modelu, jednak
pó�niejsze symulacje komputerowe wykonane m.in. przez Johanna
Feichtera z Instytutu Meteorologicznego im. Maxa Plancka w Ham-
burgu oraz przez amerykañskich badaczy z zespo³u Issaca Helda
z National Oceanic and Atmospheric Administration potwierdzi³y, ¿e
siarka wypluwana przez kominy w Europie i Ameryce Pó³nocnej,
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nawet je�li nie by³a jedyn¹ przyczyn¹ tych suszy, to odpowiada za
to, ¿e by³y one a¿ tak g³êbokie75.

Lata 90. XX wieku nie by³y ju¿ tak skrajnie suche w Sahelu, ale
poniewa¿ sieæ stacji meteorologicznych jest tam rzadka, z nielicz-
nych danych trudno by³o wyczytaæ jaki� wyra�ny trend klimatyczny.
Jedni spodziewali siê wiêc nadej�cia kolejnej fali suszy, inni s¹dzili,
¿e najgorsze ju¿ minê³o. Dopiero analiza zdjêæ satelitarnych pokaza-
³a, ¿e Sahara, która przez æwieræ wieku posunê³a siê o 20-30 km na
po³udnie, wyganiaj¹c mieszkañców wielu wiosek i miejscowo�ci,
powoli wraca na pó³noc: �Pustynia zatrzyma³a siê pod koniec lat 80.,
a nastêpnie zaczê³a siê stopniowo wycofywaæ. Gdyby to by³ krótko-
trwa³y epizod, nie odwa¿y³bym siê na przedstawienie tak odwa¿ne-
go wniosku, lecz po ponad dziesiêciu latach widaæ ju¿ wyra�nie, ¿e
¿ycie wraca powoli na tereny zasypane niegdy� przez piasek�
� mówi³ Reij76.

Sucha sawanna, trawka po trawce i krzak po krzaku, wchodzi
na tereny zasypane przez piasek. Nie jest to oczywi�cie wspania³a,
bujna zieleñ sawanny drzewiastej, która jest jednym z najbogat-
szych �rodowisk naturalnych na �wiecie. Jednak pojawiaj¹ siê pierw-
sze drzewa, które potrzebuj¹ przecie¿ znacznie wiêcej wilgoci. Na
opuszczone tereny powracaj¹ ludzie. Tak jest w po³udniowej Maure-
tanii, pó³nocnej Burkina Faso, �rodkowym Nigrze i Czadzie, na
wiêkszo�ci terytorium Sudanu oraz w Erytrei. Zwiêksza siê powierzch-
nia upraw sorgo i prosa. W niektórych prowincjach zanotowano
kilkudziesiêcioprocentowy wzrost plonów tych ro�lin. To nie koniec
dobrych wie�ci z pó³nocnej Afryki. Inne satelity wykry³y ostatnio na
Saharze sporej wielko�ci rzekê. Zlokalizowano j¹ w Mauretanii,
w pobli¿u oazy Atar. Rzeki tej nie znajdziemy na ¿adnej mapie, bo
p³ynie ona 25 m pod ziemi¹. Gdyby p³ynê³a po powierzchni, mog³aby
zaopatrywaæ w wodê miasto licz¹ce 50 tys. mieszkañców. Z kolei we

75 Ibidem.
76 Ibidem.
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wschodniej czê�ci Sahary, w pó³nocnym Sudanie � jednym z najgo-
rêtszych regionów planety � badacze z Boston University znale�li
pod ziemi¹ �lady wielkiego jeziora, które funkcjonowa³o tu przez
wiele tysiêcy lat po zakoñczeniu ostatniej epoki lodowcowej. Przy-
puszczaj¹, ¿e nadal mo¿e siê tam znajdowaæ mnóstwo wody g³êbino-
wej i namawiaj¹ rz¹d sudañski do wykonania wierceñ. �lady daw-
nych rzek i jezior pod Sahar¹ to wspomnienie dawnych dobrych
czasów, kiedy to wiêkszo�æ krainy by³a poro�niêta bujn¹ sawann¹.
Skoñczy³y siê one ostatecznie oko³o 5 tys. lat temu. Kto wie mo¿e
nied³ugo powróc¹?77 Mimo tych optymistycznych wiadomo�ci na
Saharze i Sahelu wody jest ci¹gle za ma³o. Woda dla milionów
mieszkañców tych terenów ci¹gle jest luksusem78.

Chocia¿ Afryka produkuje najmniej gazów cieplarnianych, p³aci
najwy¿sz¹ cenê za globalne ocieplenie. Podczas ostatniego stulecia
Afryka ociepli³a siê o 0,7oC. Jednak tylko w ci¹gu najbli¿szej dekady
ten wzrost bêdzie wynosi³ ju¿ od 0,2oC do 0,5oC. Do 2050 roku
temperatury w Afryce mog¹ wzrosn¹æ do poziomu, który zagrozi
przetrwaniu jej mieszkañców. Paradoksalnie kontynent ten najmniej
szkodzi klimatowi, poniewa¿ nie produkuje du¿ych ilo�ci gazów cie-
plarnianych. Dowód na to ¿e w Afryce jest coraz cieplej znajdziemy
na jej najwy¿szym szczycie � Kilimand¿aro. Lodowiec, który niegdy�
okrywa³ tê górê widoczn¹ z daleka bia³¹ czap¹ topnieje w b³yska-
wicznym tempie. Najpó�niej w 2015 roku �nieg zniknie zupe³nie
z Kilimand¿aro79.

Ucierpi¹ mieszkañcy Afryki, którzy zajmuj¹ siê przede wszyst-
kim rolnictwem i pasterstwem, s¹ najbardziej nara¿eni na ekstre-
malne zjawiska pogodowe. Powodzie i d³ugotrwa³e susze dotykaj¹
ich coraz czê�ciej. Przek³ada siê to na wysoko�æ zbiorów i kondycjê
stad zwierz¹t hodowlanych, a w rezultacie na zasoby ¿ywno�ci, jaki-

77 Ibidem.
78 Por: P. Wrabec, Za wodê jak za zbo¿e, �Polityka� 2009, nr 17.
79 Raport WWF  Climate Change in East Africa � Status of Science, http://

swiatwelny.pl/artykul.php?s=2&p=468a=34 [27.04.2009].
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mi dysponuj¹ Afrykañczycy. Klêski g³odu, takie jak ta, która mia³a
miejsce na pocz¹tku 2008 roku w Afryce Wschodniej, bêd¹ prowadziæ
do drastycznego obni¿enia poziomu ¿ycia afrykañskich spo³eczeñstw80 .

Wiêkszo�æ mieszkañców Afryki ¿yje za mniej ni¿ dolara dzien-
nie, kolejne klêski ¿ywio³owe wywo³ane zmianami klimatu, dopro-
wadz¹ do spustoszenia tego kontynentu. Rz¹dy rozwijaj¹cych siê 
pañstw afrykañskich nie s¹ w stanie pomóc swoim mieszkañcom.
Zapobiec globalnemu ociepleniu mog¹ tylko najwiêksi producenci
gazów cieplarnianych poprzez redukcjê ich emisji. Ta bezsilno�æ Afryki
sprawia, ¿e z dnia na dzieñ pogarsza siê dostêp do czystej wody
pitnej. Ju¿ teraz 2/3 mieszkañców afrykañskich wsi i 1/4 mieszkañ-
ców miast nie mo¿e korzystaæ z jej zasobów. Woda jest te¿ niezwykle
wa¿na z punktu widzenia rolników i pasterzy. Przewidywany wzrost
liczby opadów w okresie od grudnia do lutego i ich spadek od czerw-
ca do sierpnia doprowadz¹ do zaburzenia tradycyjnego kalendarza
zbiorów i wypasania stad zwierz¹t hodowlanych81.

W Afryce trzeba zaj¹æ siê wieloma rzeczami jednocze�nie. To
cudownie, ¿e buduje siê szko³y i uniwersytety, ale gdy ich absolwen-
ci nie znajd¹ pracy, popadn¹ we frustracjê i w koñcu wyemigruj¹.
Zatem trzeba ju¿ zacz¹æ wspieraæ g³ównie przedsiêbiorczo�æ, budo-
waæ drogi i elektrownie, mosty i linie kolejowe. Bo w³a�nie tego
w Afryce brakuje. I nader czêsto nie udaje siê zazêbiæ poszczegól-
nych etapów tak, aby cokolwiek chcia³o ruszyæ z miejsca. W tym
miejscu mo¿na przywo³aæ przyk³ad Niemiec i przypomnieæ, jak by³o
z planem Marshalla po zakoñczeniu II wojny �wiatowej i co Niemcy
mu zawdziêczaj¹. Odbudowa na kontynencie afrykañskim okazuje
siê jednak o wiele trudniejsza, poniewa¿ tam w ubóstwie ¿yj¹ milio-
ny ludzi82.

Przyrost naturalny jest zbyt wysoki, ¿eby poszczególne pañstwa
mog³y sobie z nim poradziæ na d³u¿sz¹ metê. Póki co kraje le¿¹ce na

80 Z. Ho³dys, op. cit.
81 Raport WWF Climate... .
82 J. Winiecki, Pomoc rodzi niemoc, �Polityka� 2009, nr 19.
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po³udnie od Sahary przyci¹gaj¹ zbyt ma³o inwestorów. A w³a�nie
tam mo¿na rozpocz¹æ dzia³alno�æ rozwojow¹. Przyk³adowo � je�li
Bank �wiatowy sfinansuje budowê dróg i elektrowni, w tym i ato-
mowych, to zostanie przygotowany grunt dla przedsiêbiorczo�ci
i nowych rynków. Przecie¿ ju¿ dzi� w Afryce s¹ pañstwa, które
zdoby³y siê na wielki skok rozwojowy. Zasobna w diamenty Botswa-
na, albo Mauritius, bêd¹cy wielkim magnesem dla turystów. Inne
kraje, choæby takie jak Sudan83 czy Somalia bêd¹ potrzebowaæ wielu
dziesiêcioleci, poniewa¿ nie potrafi¹ doprowadziæ u siebie do zakoñ-
czenia konfliktów i wprowadzenia pokoju. Tam gdzie rz¹dzi ka³asz-
nikow, póki co, nic zrobiæ siê nie da84.
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THE SAHEL AS A BORDER ZONE BETWEEN
SAHARA AND RAINY FORESTS

OF SUB-SAHARAN AFRICA

SUMMARY

The article concerns the Sahel that is vast area between Sahara
on North and Sudan on South. On this area, poor and unstable
states (Senegal, Somalia, Mauritania, Mali, Niger, Chad, Sudan and
Ethiopia) are situated. From the end of 60�s to the end 80�s of the
20th century the Sahel was the place of dramatic events caused
mainly by economic and political factors connected with negative
climatic changes (long droughts). This period has been characteri-
zed by war and bloody conflicts (e.g. in Darfur). The situation till
nowadays did not improve and there are lack of perspectives to
solve existing conflicts.




