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Republika Po³udniowej Afryki (RPA) powszechnie uznawana jest
za pañstwo o du¿ym potencjale, zw³aszcza na tle pozosta³ych krajów
kontynentu. W regionie Po³udnia Afryki nie ma ¿adnego innego
pañstwa o zbli¿onej sile. Nawet miêdzynarodowa izolacja i sankcje
gospodarcze okresu apartheidu nie zmniejszy³y jej przewagi w re-
gionie. Równie¿ konsolidacja pozosta³ych pañstw przeciwko wrogiej
wobec afrykañskiej wiêkszo�ci RPA nie przynios³a rezultatów. Mog³o
siê zatem wydawaæ, ¿e transformacja systemu apartheidu w praw-
dziw¹ demokracjê i przejêcie w³adzy przez Afrykañski Kongres
Narodowy zamieni hegemoniê w przywództwo, a RPA utraci status
wroga na rzecz lidera, który wytycza kierunki dzia³añ w wielu dzie-
dzinach ¿ycia spo³ecznego. Tak siê jednak nie sta³o. Kraj z pozoru
naturalnie predysponowany do roli miêdzynarodowego przywództwa
w regionie Po³udnia Afryki, a nawet w ca³ej �czarnej� Afryce Subsa-
haryjskiej, w rzeczywisto�ci nie prowadzi odpowiedniej polityki.
Przywództwo RPA znajduje siê w kryzysie. Poniewa¿ mo¿e to powo-
dowaæ szereg powa¿nych skutków, warto zdiagnozowaæ to zjawisko
dok³adniej. W niniejszym artykule przedstawione zostan¹ próby
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Czy rzeczywi�cie miêdzynarodo-
we przywództwo RPA znajduje siê w kryzysie (jakie s¹ jego przeja-
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wy)? Jak prezentuje siê wzglêdny potencja³ tego pañstwa na tle
pozosta³ych? Czy sytuacja wewnêtrzna w RPA utrudnia lub unie-
mo¿liwia szersze zaanga¿owanie w sprawy miêdzynarodowe? Jaka
jest przysz³o�æ tego pañstwa w perspektywie krótko- i �redniookre-
sowej?

Miêdzynarodowe dzia³ania i zaniechania RPA

Je�li przyjrzeæ siê miêdzynarodowym uwarunkowaniom oraz
reakcjom na najpowa¿niejsze konflikty zbrojne w Afryce, mo¿na
zaobserwowaæ zachowawcze podej�cie RPA. W krwawych konflik-
tach w rejonie Wielkich Jezior Afrykañskich interweniowa³y wojska
europejskie, afrykañskie, ale udzia³ RPA by³ w nich bardzo ograni-
czony. Byæ mo¿e nieco istotniejsze by³y próby mediacji pomiêdzy
Mobutu Sese Seko a Laurentem Kabil¹, choæ nie przynios³y one
zastopowania konfliktu1. Z kolei podczas kolejnej fazy wojny domo-
wej w Demokratycznej Republice Konga bra³y udzia³ wojska Angoli,
Namibii i Zimbabwe, RPA natomiast trzyma³a siê kursu pokojowe-
go. W utworzonej nastêpnie misji pokojowej MONUC uczestniczy³o
ok. 1000 ¿o³nierzy z RPA na 16 tys. personelu wojskowego2.

Wobec bardziej odleg³ych konfliktów Republika Po³udniowej
Afryki zachowywa³a siê jeszcze bardziej wstrzemiê�liwie. Po inter-
wencji zbrojnej Etiopii po stronie rz¹du somalijskiego przeciwko
Unii Trybuna³ów Szariackich na prze³omie lat 2006 i 2007 RPA
podobnie jak pozosta³e pañstwa afrykañskie nie przysta³a na propo-
zycjê wys³ania do po³udniowej Somalii kontyngentu si³ pokojowych.
Byæ mo¿e zadecydowa³y o tym obawy przed islamsk¹ partyzantk¹,
brak interesów ekonomicznych w Somalii, a tak¿e niechêæ do prze-

1 M. W. Solarz, Republika Po³udniowej Afryki. Trwa³o�æ czy zmierzch potê-
gi w regionie?, Warszawa 1999, s. 220�229.

2 http://www.monuc.org/Contributions.aspx?lang=en&menuOpened=Abo-
ut%20MONUC (22.06.2007).
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jêcia odpowiedzialno�ci po dzia³aniach zbrojnych innego pañstwa.
W innym wspó³czesnym kryzysie humanitarnym w Darfurze w za-
chodniej czê�ci Sudanu uczestniczy 7-tysiêczna misja pokojowa Unii
Afrykañskiej AMIS. Uznawana jest za niewystarczaj¹c¹, jednak rz¹d
w Chartumie nie chce zgodziæ siê na dodatkowe wojska w Sudanie.
W tym przypadku powa¿niejsza rola mediacyjna przypad³a niektó-
rym pañstwom Afryki �rodkowej, a przede wszystkim mocarstwom
pozaafrykañskim.

Spo�ród najbli¿szych s¹siadów RPA najtrudniejsza sytuacja po-
lityczna i humanitarna panuje obecnie w Zimbabwe. Zas³u¿ony
w oczach czarnych Afrykanów za osi¹gniêcia w dekolonizacji Robert
Mugabe, który sprawuje faktycznie dyktatorsk¹ w³adzê od ponad
æwieræwiecza, dokona³ ca³ej serii tyrañskich dzia³añ: bezprawnego
wyw³aszczania bia³ych farmerów, co doprowadzi³o do os³abienia rol-
nictwa, masowej emigracji, lokalnych klêsk g³odu, a nastêpnie po-
nownych przymusowych prób remigracji czarnej ludno�ci z uprzed-
nio zajêtych farm, prze�ladowañ opozycji, hiperinflacji spowodowa-
nej dodrukiem pieniêdzy i wielu innych. Tymczasem reakcje w³adz
RPA s¹ niezwykle stonowane. Próby mediacji w ramach SADC nie
powiod³y siê3 ze wzglêdu na relatywn¹ przewagê Mugabe nad opo-
zycj¹. Nie potêpiono ani ³amania praw cz³owieka, ani doprowadze-
nia gospodarki na skraj przepa�ci, pomimo ¿e uchod�cy stanowi¹
dla rz¹du w Pretorii/Tshwane pewien problem, a do bojkotu wzywa-
³y wielokrotnie demokracje pozaafrykañskie. Nie udzielono nawet
azylu politycznego jednemu z opozycyjnych parlamentarzystów, prze-
�ladowanemu przez w³adze i prorz¹dowe bojówki ZANU4. Stanowi-
sko rz¹du w Pretorii/Tshwane i Afrykañskiego Kongresu Narodowe-
go najwyra�niej nadal bazuje na dekolonizacyjnych sentymentach
i fa³szywie rozumianej sprawiedliwo�ci dziejowej.

3 W. Lizak, Polityczne uwarunkowania procesu integracji w Afryce Po³u-
dniowej, �Stosunki Miêdzynarodowe� 2003, nr 1�2, s. 116�117.

4 W. Jagielski, A. Rashirai, Nie szukaj ratunku w RPA, http://serwisy.gaze-
ta.pl/swiat/1,34183,3431924.html (22.06.2007).
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Ze wzglêdu na swoje znaczenie ekonomiczne RPA utrzymuje
wiod¹c¹ rolê w organizacjach miêdzynarodowych o charakterze go-
spodarczym: Unii Celnej Po³udnia Afryki (SACU), która obejmuje
Botswanê, Lesoto, Namibiê i Suazi, a tak¿e w Wspólnocie Rozwoju
Po³udnia Afryki (SADC), do której nale¿y ³¹cznie 15 pañstw. Nadal
funkcjonuje te¿ Wspólna Strefa Walutowa randa (CMA) w Lesoto
i Suazi5, z której jednak po kilku latach niepodleg³o�ci wycofa³a siê
Namibia. RPA udziela równie¿ pomocy zagranicznej najbiedniejszym
krajom Po³udnia Afryki. A zatem najbli¿si s¹siedzi RPA s¹ objêci
do�æ intensywn¹ wspó³prac¹ ekonomiczn¹, w której ewentualne ten-
dencje hegemoniczne ze strony Republiki Po³udniowej Afryki maj¹
charakter faktyczny i niejawny. Dominacja gospodarcza nie mo¿e
jednak mieæ charakteru jednostronnego wyzysku, RPA musi w du-
¿ym stopniu uwzglêdniaæ interesy s³abszych pañstw. O hegemonicz-
nych stosunkach wobec Lesoto i Suazi �wiadczy natomiast przebieg
kryzysu politycznego w pierwszym z wymienionych pañstw. W 1994
roku ze wzglêdu na gro�bê wojny domowej RPA i Botswana wys³a³y
na pro�bê premiera Lesoto wojska, które utrzymywa³y funkcje po-
rz¹dkowe (quasi-okupacyjne) do 1999 roku6.

Najpowa¿niejsze problemy polityczne, w tym krwawe dyktatury,
konflikty zbrojne i gro�by ich nawrotu zlokalizowane s¹ przede
wszystkim w Afryce �rodkowej, g³ównie w rejonie Wielkich Jezior.
Problem dotyczy jednak zarówno Unii Afrykañskiej, jak i RPA.
W Afryce �rodkowej nie ma ¿adnego pañstwa, które zdolne by³oby
do zaprowadzenia elementarnego porz¹dku. Próby takie podejmo-
wane s¹ przede wszystkim przez Uniê Europejsk¹. Nigeria i RPA
unikaj¹ powa¿nego zaanga¿owania siê w procesy zapobiegania kon-
fliktom, wprowadzania lub utrzymania pokoju. Mapa ukazuje rów-
nie¿ problem ubóstwa. Do krajów relatywnie zamo¿nych (tj. bêd¹-
cych w trzeciej z czterech grup dochodów wg klasyfikacji Banku

5 M. W. Solarz, op. cit., s. 146�159.
6 W. Lizak, op. cit., s. 114�115.
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�wiatowego) oprócz RPA nale¿y Botswana, która jako jedyna wyka-
zuje pewne analogie ekonomiczne odno�nie przemys³u wydobyw-
czego. Seszele i Mauritius s¹ ma³ymi pañstwami o znacznych
dochodach z turystyki. Z kolei w Afryce �rodkowej znajduj¹ siê dwa
wzglêdnie bogate pañstwa: Gabon i Gwinea Równikowa, które czer-
pi¹ zyski z eksportu ropy naftowej. Drugie z nich z kolei samo
stanowi wyj¹tkowo niehumanitarn¹ dyktaturê. Natomiast wiêkszo�æ
pañstw w najbli¿szym otoczeniu RPA to kraje skrajnie ubogie.

Warto jednak nadmieniæ, ¿e do autentycznych demokracji zali-
czyæ mo¿na jedynie Botswanê, Lesoto, Namibiê i Mauritius. Warto
zauwa¿yæ, ¿e trzy spo�ród nich to bezpo�redni s¹siedzi RPA. Jed-
nak w regionach Po³udnia Afryki i Afryki �rodkowej przewa¿aj¹
pañstwa o nieustabilizowanym ustroju politycznym, a tak¿e dykta-
tury lub monarchie absolutne, których polityka szkodzi ich w³a-
snym poddanym. Dwie spo�ród nich granicz¹ z RPA � Zimbabwe
i Suazi7.

Je�li chodzi o sytuacjê dotycz¹c¹ chorób, to Po³udnie Afryki jest
niemal wolne od malarii. Natomiast odsetek zara¿onych wirusem
HIV jest najwy¿szy na �wiecie. Ca³a kontynentalna czê�æ Po³udnia
Afryki to pañstwa o wspó³czynniku chorych powy¿ej 15% doros³ej
populacji. ¯aden inny region nie jest w tak powa¿nym stopniu do-
tkniêty t¹ epidemi¹8. Co wiêcej, nie mo¿na dostrzec ró¿nicy pomiê-
dzy krajami ewidentnie biednymi, jak i wzglêdnie zamo¿nymi.
W raporcie �wiatowej Organizacji Zdrowia prognozuje siê kolejne
zachorowania w najbli¿szych latach, choæ katastroficzny trend wzro-
stu zostanie zapewne zahamowany9.

7 Dane na podstawie klasyfikacji Freedom House (http://www.freedomho-
se.org/uploads/press_release/fiw07_charts.pdf (21.06.2007).

8 http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006GR-Prevalence-
Map_en.pdf (21.06.2007).

9 2006 Report on the Global AIDS Epidemic: Executive Summary, s. 4�7,
http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR-ExecutiveSumma-
ry_en.pdf (21.06.2007).
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Bior¹c pod uwagê wszystkie powy¿sze informacje, nale¿y oceniæ
sytuacjê w najbli¿szym otoczeniu RPA jako wymagaj¹c¹ zewnêtrz-
nych, wieloaspektowych dzia³añ z zakresu ekonomicznej pomocy
rozwojowej, ochrony zdrowia i wpierania demokracji. Takie dzia³a-
nia podejmuje kilka grup pañstw, w tym zw³aszcza kraje wysoko
rozwiniête. Republika Po³udniowej Afryki za� nie jest w tych dzie-
dzinach liderem.

Potencja³ RPA na tle regionu

Obszar wspó³czesnej RPA posiada atrybuty geograficzne, które
u³atwia³y rozwój epoki agrarnej i industrialnej: umiarkowany kli-
mat, równinna powierzchnia, ¿yzne gleby, brak zabójczych chorób
tropikalnych, surowce mineralne i energetyczne. Zdaniem niektó-
rych autorów, by³ to jedyny obszar w Afryce, na którym mog³a po-
wstaæ potêga wykraczaj¹ca nawet poza kontynent10. Podbój pañstw
burskich przez Wielk¹ Brytaniê na pewien czas to uniemo¿liwi³.
Jednak po drugiej wojnie �wiatowej nie da³o siê ju¿ zapobiec two-
rzeniu w pe³ni suwerennego pañstwa. Zwi¹zek Po³udniowej Afryki
przekszta³ci³ siê w Republikê Po³udniowej Afryki, rz¹dzon¹ przez
bia³¹ mniejszo�æ w ramach systemu segregacji rasowej. Zwi¹zki
z Europ¹ Zachodni¹, a nastêpnie quasi-autarkiczna polityka, przy-
czyni³y siê do relatywnie szybkiej industrializacji i postêpu techno-
logicznego. Rz¹d RPA prowadzi³ wrogie dzia³ania wobec pañstw s¹-
siednich, aby je os³abiæ i ograniczyæ wp³ywy komunistyczne. Pañ-
stwa te nie pozostawa³y d³u¿ne, ale szybko uzmys³owi³y sobie swoj¹
s³abo�æ. Dlatego podjê³y decyzjê o przeciwdzia³aniu temu zjawisku
w formie Konferencji Kooperacji Rozwoju Po³udnia Afryki (SADCC),
której zadaniem by³o zmniejszenie zale¿no�ci ekonomicznych od RPA
i zwiêkszenie wymiany towarowej wewn¹trz tworzonej organizacji.

10 N.J. Spykman, The Geography of the Peace, New York 1944, s. 41.
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W rzeczywisto�ci jednak przewaga techniczno-ekonomiczna RPA by³a
tak znacz¹ca, ¿e zwi¹zki handlowe jeszcze siê pog³êbi³y11. Rz¹d
w Pretorii móg³ prowadziæ niemal bezkarne operacje wojskowe lub
specjalne przeciwko pañstwom s¹siaduj¹cym, a na dodatek by³y one
coraz bardziej zale¿ne od niej gospodarczo.

Zakoñczenie funkcjonowania systemu apartheidu i doj�cie do
w³adzy partii czarnej wiêkszo�ci zakoñczy³y okres walki i rywaliza-
cji. Obecnie uwarunkowania geograficzne nadal sprzyjaj¹ RPA na
tle pozosta³ych krajów afrykañskich; pañstwo to jest ju¿ na do�æ
wysokim stopniu rozwoju. Jednak w dobie globalizacji pozosta³e kraje
mog¹ przy sprzyjaj¹cej polityce i innych okoliczno�ciach relatywnie
szybko (tj. nawet w ci¹gu jednego pokolenia) pokonaæ bariery �rodo-
wiskowe i zrównaæ siê w rozwoju z RPA. Tak siê jednak nie dzieje,
poniewa¿ szereg czynników politycznych, ekologicznych i gospodar-
czych nadal stoi na przeszkodzie. Tym samym przewaga RPA,
o czym ni¿ej, jest wci¹¿ ogromna. Jedyn¹ dziedzin¹, w której zosta³a
ona wyra�nie zmniejszona, s¹ zbrojenia � bud¿et wojskowy ograni-
czono do ok. 1,4% PKB12, zrezygnowano te¿ z projektów konstru-
owania broni nuklearnej.

Pierwszym elementem, na który nale¿y zwróciæ uwagê, jest
ludno�æ. Republika Po³udniowej Afryki liczy ok. 46,5 mln mieszkañ-
ców, co stanowi 19,2% spo�ród 241,8 mln ludno�ci wszystkich pañstw
SADC13. Je�li jednak wy³¹czyæ z SADC Demokratyczn¹ Republikê
Konga i Tanzaniê, które w sensie geograficznym przynale¿¹ do Afry-
ki �rodkowej, udzia³ ten wynosi ju¿ 32,8% spo�ród 141,7 mln. ¯adne
pañstwo regionu Po³udnia Afryki nie mo¿e siê równaæ z RPA pod
wzglêdem liczby mieszkañców. Ma to o tyle istotne znaczenie, ¿e
zwielokrotnia przewagê ekonomiczn¹ liczon¹ per capita.

11 M.W. Solarz, op. cit., s. 150-154; W. Lizak, op. cit., s. 101�103.
12 Dane za 2005 rok ze strony internetowej Banku �wiatowego, http://

devdata.worldbank.org.
13 Dane za 2006 rok ze strony internetowej Po³udniowoafrykañskiej Wspól-

noty Rozwoju, http://www.sadc.int.
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Drugim atrybutem przewagi RPA w regionie jest w³a�nie wiel-
ko�æ gospodarki i poziom postêpu technicznego. Dochód narodowy
(GNP) wynosi 239,5 mld dolarów, co stanowi ponad 1/3 dochodu14

ca³ej Afryki Subsaharyjskiej i prawie 3/4 pañstw SADC!. Co wiêcej,
dystans ten w³a�ciwie nie maleje � wzrost gospodarczy w RPA jest
minimalnie ni¿szy w porównaniu z regionem. Wynosz¹cy ok. 65 mld
dolarów eksport dóbr i us³ug RPA to równie¿ ok. 1/3 zsumowanego
eksportu Afryki Subsaharyjskiej i 2/3 SADC. Najbardziej imponuj¹-
co jednak prezentuje siê nap³yw zagranicznych inwestycji bezpo-
�rednich netto: w Afryce Subsaharyjskiej 16,6 mld dolarów, w Repu-
blice Po³udniowej Afryki za� 6,3 mld dolarów, a wiêc niemal 40%.
RPA posiada zatem przewagê ekonomiczn¹ w regionie Po³udnia Afryki
niewiele mniejsz¹ ni¿ np. Indie w Azji Po³udniowej (z tym ¿e ¿adne
pañstwo nie jest wyra�nym rywalem RPA). Nie wynika to jednak
wy³¹cznie z wysokiego poziomu rozwoju tego pañstwa, ile raczej
z wyra�nego niedorozwoju Po³udnia Afryki i ca³ego kontynentu.

Trudniejszym do zmierzenia aspektem przewagi jest pozycja
miêdzynarodowa Republiki Po³udniowej Afryki. Bezprecedensowe
zwyciêstwa wyborcze Afrykañskiego Kongresu Narodowego, a tak¿e
osobowo�æ Nelsona Mandeli (laureata Pokojowej Nagrody Nobla)
z pewno�ci¹ umocni³y przekonanie w�ród elit afrykañskich, ¿e to
w³a�nie RPA mo¿e w jakim� sensie sprawowaæ rolê lidera. Du¿e
znaczenie przypisuje siê tak¿e pokojowej transformacji systemowej
oraz utworzeniu Po³udniowoafrykañskiej Komisji Prawdy i Pojedna-
nia, która by³a pomys³em RPA, obecnie wykorzystywanym przez
wiele innych pañstw z ró¿nych regionów �wiata15.

Republika Po³udniowej Afryki buduje równie¿ pozycjê jednego
z liderów pañstw Trzeciego �wiata. Wyst¹pi³a o sta³e cz³onkostwo
w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ przy pe³nym poparciu Indii i Bra-

14 Dane za 2005 rok ze strony internetowej Banku �wiatowego, http://
devdata.worldbank.org.

15 Np. Maroko, Peru. Pojawia³y siê równie¿ pomys³y, aby ustanowiæ analo-
giczn¹ specjaln¹ instytucjê w Polsce.
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zylii16. Jako pierwsze pañstwo Afryki uzyska³a te¿ prawo organizacji
Mistrzostw �wiata w pi³ce no¿nej, co wymaga wysokich nak³adów,
ale przynosi niezwyk³y presti¿ i mo¿liwo�æ zysków. Bior¹c pod uwa-
gê powy¿sze aspekty nale¿y uznaæ RPA za pañstwo o znacznie wiêk-
szym potencjale i lepszej pozycji miêdzynarodowej ni¿ pozosta³a czê�æ
Po³udnia Afryki, a nawet Afryki Subsaharyjskiej.

Problemy wewnêtrzne RPA

Okres �demokracji rasowej� przyniós³ Republice Po³udniowej
Afryki specyficzny rozwój spo³eczno-gospodarczy. Beneficjantem suk-
cesów pozostawa³a niemal wy³¹cznie bia³a mniejszo�æ. Efekty tego
s¹ i bêd¹ odczuwane jeszcze przez dziesiêciolecia. Choæ dochód na-
rodowy per capita liczony parytetem si³y nabywczej (PPP) wynosi
ponad 11 tys. dolarów (czyli niewiele mniej ni¿ w Polsce), RPA znaj-
duje siê na 121 miejscu w�ród pañstw rankingu rozwoju spo³ecznego
HDI17. Przeciêtna d³ugo�æ ¿ycia wynosi zaledwie 48 lat18 (!), co mie�ci
siê w kategorii pañstwa Trzeciego �wiata. Analfabetyzm siêga 17%
ludno�ci w wieku powy¿ej 15 lat19. Te podstawowe kategorie wska-
zuj¹ na niski poziom ¿ycia. Od momentu przejêcia w³adzy przez
ANC wiadomo by³o, ¿e trzeba bêdzie wyrównaæ szanse ¿yciowe
w zakresie edukacji, dochodów i zdrowotno�ci innych ni¿ bia³a grup
rasowych, zw³aszcza czarnej, która pozostawa³a najbardziej upo�le-
dzona.

Niska przeciêtna d³ugo�æ ¿ycia jest zwi¹zana z g³ównymi choro-
bami, które trapi¹ Afrykê. Ze wzglêdów klimatycznych RPA jest

16 M. Ku�micz, K. Godlewski, Indie, Brazylia i RPA buduj¹ sojusz, http://
serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34183,3616223.html (27.12.2006).

17 Dane za rok 2006 ze strony internetowej Programu Narodów Zjednoczo-
nych ds. Rozwoju, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics.

18 Dane za 2005 rok ze strony internetowej Banku �wiatowego, http://
devdata.worldbank.org.

19 Dane za 2006 rok, ibidem.
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w³a�ciwie wolna od malarii � choæ ocieplenie klimatu mo¿e to zmie-
niæ. Natomiast liczba chorych na AIDS nale¿y do najwy¿szych na
�wiecie: blisko 19% z ludno�ci w wieku 15-49 lat20. Wiedza o tej
chorobie nawet w�ród po³udniowoafrykañskich elit jest zatrwa¿aj¹co
niska � jeszcze w roku 2006 ministerstwo zdrowia RPA popiera³o
stosowanie kuracji warzywnej (!) zamiast leków antyretrowiruso-
wych21. Na szczê�cie brak efektów oraz naciski z zewn¹trz stopnio-
wo zmieniaj¹ politykê zdrowotn¹ w RPA i ca³ej Afryce Po³udniowej
� bez tego w najbli¿szej dekadzie grozi zwiêkszenie liczby przypad-
ków �miertelnych do astronomicznego poziomu.

Kolejnym problemem wewnêtrznym Republiki Po³udniowej Afryki
jest niezwykle wysoka przestêpczo�æ. Liczba zabójstw siêga 40 na
100 tys. mieszkañców rocznie22, czyli blisko dwudziestokrotnie wiê-
cej ni¿ w Polsce. Wed³ug zapewnieñ w³adz, przestêpczo�æ jest tak
wysoka g³ównie w rejonach nêdzy i bezrobocia (np. w dzielnicach
slumsów) i bêdzie energicznie zwalczana, chocia¿by ze wzglêdu na
obawy o zbyt niski nap³yw turystów podczas Mistrzostw �wiata
w pi³ce no¿nej.

Jak zatem Afrykañski Kongres Narodowy próbuje rozwi¹zywaæ
problemy spo³eczne? Jednym ze sposobów wyrównywania szans ma
byæ reforma rolna. W RPA jest blisko milion km2 gruntów rolnych,
z których wiêkszo�æ stanowi¹ farmy Afrykanerów. Wdro¿ono program
wyw³aszczania farm za odszkodowaniem i przekazywania ich ludno-
�ci afrykañskiej. Je�li program zostanie zrealizowany z powodzeniem
(a ze wzglêdu na jego ewolucyjny i zgodny z prawem przebieg nie
nale¿y siê spodziewaæ wiêkszego oporu bia³ych farmerów) w 2014
roku 1/3 area³u rolnego nale¿eæ bêdzie do ludno�ci afrykañskiej23.

20 Dane za 2005 rok, ibidem.
21 J. Wi�niewski, Kuracja doktor Burak, �Tygodnik Powszechny� 03.12.2006,

nr 49.
22 Obliczenia w³asne na podstawie: Szef policji RPA o bezpieczeñstwie

M� 2010, http://afryka2010.pl/node/9 (23.06.2007).
23 Rz¹d RPA przymusowo wyw³aszczy³ pierwsz¹ bia³¹ farmê, http://wiado-

mosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80623,3918782.html (18.06.2007).
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Rz¹d wdro¿y³ te¿ programy edukacyjne, mo¿na siê zatem spodzie-
waæ, ¿e nowego pokolenia, które dorasta w postapartheidowskim
pañstwie, analfabetyzm ju¿ nie bêdzie dotyczyæ. Jednak droga do
spo³eczeñstwa nowoczesnego jest jeszcze daleka. Dla przyk³adu:
dostêp do internetu dotyczy zaledwie nieco ponad 10% spo³eczeñ-
stwa24.

Warto w tym miejscu podkre�liæ, ¿e cech¹ systemów demokra-
tycznych jest relatywnie wiêksze nag³a�nianie przez media wiêkszo-
�ci problemów. Najpowa¿niejsze z nich, czyli: skandale korupcyjne,
wysokie bezrobocie, bieda, przestêpczo�æ � dotycz¹ prawie ka¿dego
pañstwa. Mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, w której rz¹d i samorz¹-
dy RPA doprowadz¹ negatywne zjawiska spo³eczne i polityczne do
akceptowalnego poziomu. Problemy z ich skutecznym rozwi¹zywa-
niem mog¹ jednak równie¿ przynie�æ zmiany na po³udniowoafry-
kañskiej scenie politycznej. Zwróci³ na to uwagê abp. Desmond Tutu,
który przestrzeg³ przed mechanizmem, w którym wczorajsze ofiary
staj¹ siê nastêpnie prze�ladowcami25. W ka¿dym razie afrykañsko-
lewicowy charakter rz¹dz¹cego Afrykañskiego Kongresu Narodowe-
go oznacza roz³o¿enie akcentów politycznych na problemy wewnêtrzne
kraju, których nie brakuje i wszystkie s¹ na tyle g³êbokie, ¿e wyma-
gaj¹ lat lub nawet dekad przemy�lanych dzia³añ. Polityka zagra-
niczna w takim ujêciu schodzi na drugi plan.

Perspektywy przywództwa

Podsumowuj¹c: Republika Po³udniowej Afryki dysponuje du¿ym
potencja³em ludno�ciowym, gospodarczym i technologicznym, a tak-
¿e mniej wymiernym statusem pañstwa, które w wyj¹tkowy i poko-

24 Dane za 2005 rok ze strony internetowej Banku �wiatowego, http://
devdata.worldbank.org.

25 W. Jagielski, Abp. Tutu: Co zrobili�my z nasz¹ wolno�ci¹?, http://wiado-
mosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80623,3676051.html (18.06.2007).
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jowy sposób przesz³o drogê od apartheidu do demokracji o wysokim
standardzie. To, a tak¿e hegemoniczna przesz³o�æ oznacza, ¿e ucho-
dzi za naturalnego przywódcê w Afryce Po³udniowej. Jednak zarów-
no przyczyny wewnêtrzne, jak i specyfika relacji z otoczeniem miê-
dzynarodowym sprawiaj¹, i¿ faktycznie od d³u¿szego czasu mamy do
czynienia z kryzysem tego przywództwa. Dzia³ania polityczne s¹
niewystarczaj¹ce i niekonsekwentne. Ograniczaj¹ siê czêsto do prze-
starza³ej pokolonialnej retoryki. Brakuje przede wszystkim zdecydo-
wanej walki z epidemi¹ AIDS, szerszego udzia³u wojsk RPA w mi-
sjach peace-making i peace-keeping oraz potêpienia re¿imu Roberta
Mugabe.

Odno�nie Mistrzostw �wiata w pi³ce no¿nej mo¿na nadmieniæ,
¿e udane przygotowania oraz przebieg rozgrywek gwarantuj¹ Repu-
blice Po³udniowej Afryki ogromny presti¿. Umocni to pozycjê lidera
Afryki Subsaharyjskiej na arenie miêdzynarodowej. Jednak organi-
zacja mistrzostw to trudne przedsiêwziêcie, a Miêdzynarodowa Fe-
deracja Pi³ki No¿nej (FIFA) ostrzeg³a, ¿e w ostateczno�ci mo¿e na-
wet odebraæ to prawo i przenie�æ mistrzostwa do lepiej przygotowa-
nego pañstwa26.

Poniewa¿ symbole bywaj¹ bardziej znacz¹ce w polityce ni¿ fak-
tyczne dzia³ania, nale¿y podkre�liæ, i¿ polityka zbli¿enia z pozaafry-
kañskimi krajami Trzeciego �wiata, organizacji Mistrzostw �wiata,
próby wymuszenia na krajach Zachodu przeprosin za niewolnictwo,
zg³aszanie woli objêcia sta³ego cz³onkostwa w Radzie Bezpieczeñ-
stwa ONZ i wiele innych symbolicznych, a niekiedy wrêcz czysto
retorycznych zabiegów RPA na arenie miêdzynarodowej mo¿e utrwa-
laæ pozycjê tego pañstwa jako lidera Po³udnia Afryki, a nawet ca³ego
kontynentu. O ile nie nast¹pi zdecydowane przeobra¿enie po³udnio-
woafrykañskiego systemu partyjnego (a przecie¿ rz¹dy ANC nie bêd¹
trwa³y wiecznie; opozycja z ka¿dych pora¿ek wyci¹ga wnioski i pró-

26 T. Olszañski, Nie jest ró¿owo na Czarnym L¹dzie, �Polityka� 23.06.2007,
nr 25.
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buje odwo³ywaæ siê do czarnego elektoratu), nale¿y zak³adaæ, i¿
w perspektywie krótko- i �redniookresowej pañstwo to sprawowaæ
bêdzie rolê specyficznego, ograniczonego przywództwa, w którym
kwestie zwalczania chorób i zapobiegania konfliktom rozwi¹zywane
bêd¹ przede wszystkim z udzia³em pañstw i innych podmiotów �wiata
wysoko rozwiniêtego.
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LEADERSHIP CRISIS OF THE RSA
IN SOUTHERN AFRICA

SUMMARY

The Republic of South Africa is a regional power, and during
the apartheid�s rules it has interfered militarily and economically in
many Southern African countries. After the peaceful democratic
transformation it appeared that the RSA was naturally predisposed
to play a role of regional leader because of its economic potential,
models of solving internal political conflicts and demographic supre-
macy. However, internal problems are African National Congress�s
priority: education, poverty, racial inequality � all impossible to
solve fast. Military expenditure has been reduced, therefore the
RSA cannot take part in peace-keeping and peace-making missions
in Sub-Saharan Africa on a large scale.

The government operates on the global arena in order to impro-
ve its international position � it concerns co-operation between India
and Brazil, demanding a permanent membership in the United
Nations Security Council, organizing the FIFA World Cup in 2010.
Meanwhile, there are numerous armed conflicts or dangers of relap-
ses of such conflicts in Sub-Saharan Africa. Besides, in the RSA�s
nearest international environment there is an oppressive dictator-
ship in Zimbabwe, which has caused arrival of a few million immi-
grants and refugees to the RSA. Also, the majority of people suffe-
ring from AIDS live in Southern Africa. These three serious regional
problems (conflicts, dictatorship in Zimbabwe and AIDS) demand an
active leadership, but the Republic of South Africa is absorbed by
internal affairs and not expensive acts on the global arena. Although
it is considered as a natural regional power, its activity in Southern
Africa is very limited.


