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Kontynent Afryki przez stulecia stanowi³ obszar rywalizacji mo-
carstw europejskich, które w poszczególnych pañstwach afrykañ-
skich budowa³y w³asne strefy wp³ywów. Stany Zjednoczone (Amery-
ki), które na �wiatowe mocarstwo wyros³y, po zakoñczeniu wojen
�wiatowych, a dominuj¹c¹ pozycjê na arenie miêdzynarodowej ugrun-
towa³y po upadku ZSRR, nie bra³y udzia³u w walce o posiad³o�ci
w Afryce. By³o to podyktowane wieloma czynnikami. Po pierwsze,
kiedy mocarstwa europejskie zdobywa³y wp³ywy w Afryce, Stany
Zjednoczone nie by³y podmiotem odgrywaj¹cym szczególnie wa¿n¹
rolê w przestrzeni miêdzynarodowej. Po drugie, w miarê umacnia-
nia pozycji USA w stosunkach miêdzynarodowych, amerykañscy
przywódcy przede wszystkim koncentrowali siê na utrzymywaniu
wp³ywów na tzw. zachodniej pó³kuli. Po trzecie, Stany Zjednoczone,
które w pocz¹tkach samostanowienia akceptowa³y niewolnictwo, nie
chcia³y powracaæ do praktyk, które w warunkach triumfu wolno�ci
i demokracji by³y nie do przyjêcia. Po czwarte, Afryka wg strategów
amerykañskiej polityki zagranicznej nie le¿a³a w strefie ¿ywotnych
interesów Stanów Zjednoczonych.
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Po zakoñczeniu zimnej wojny, w wyniku której Stany Zjednoczo-
ne sta³y siê �wiatowym supermocarstwem, zaczê³y koncentrowaæ siê
na rozszerzaniu wspólnoty pañstw o ustroju demokratycznym
i gospodarce wolnorynkowej. Choæ Afryka nadal znajdowa³a siê na
koñcu listy amerykañskich interesów zagranicznych, zainteresowanie
tym kontynentem na pocz¹tku lat 90. XX wieku zaczê³o wzrastaæ.

W 1990 roku, w okresie administracji George�a H. W. Busha
seniora, zosta³ przyjêty dokument National Security Review 30:
American Policy Towards Africa in the 1990s1, w którym odniesiono
siê do promowania pokojowych przemian i rozwi¹zywania konflik-
tów; popierania rozwoju demokracji, praw cz³owieka, praw pracow-
niczych, pluralizmu politycznego; walki z zagro¿eniami transnarodo-
wymi, tj. AIDS, terroryzmem, handlem narkotykami, problemami
uchod�stwa czy ska¿eniem �rodowiska naturalnego2.

Administracji George�a H. W. Busha nie uda³o zrealizowaæ siê
wiêkszo�ci za³o¿eñ strategii, przede wszystkim dlatego ¿e Stany
Zjednoczone by³y wówczas poch³oniête sytuacj¹ w Europie � norma-
lizacj¹ stosunków z Rosj¹, demokratyzacj¹ pañstw by³ego bloku
wschodniego, zjednoczeniem Niemiec, a tak¿e konfliktem, który
wybuch³ u wybrze¿y Zatoki Perskiej.

Prezydent Bill Clinton, kontynuowa³ za³o¿enia strategii afry-
kañskiej administracji swojego poprzednika, intensyfikuj¹c kontak-
ty Stanów Zjednoczonych z Afryk¹. W 1998 roku Bill Clinton odby³
11-dniow¹ wizytê po Afryce, odwiedzi³ m.in.: Ghanê, Ugandê, Rwan-
dê, Republikê Po³udniowej Afryki, Botswanê, Senegal i wyspê Go-
ree; w 2000 roku przyjecha³ z oficjaln¹ wizyt¹ do Nigerii, Tanzanii
i Egiptu3.

1 American Policy Towards Africa in the 1990s, http://bushlibrary.ta-
mu.edu/research/pdfs/nsr/nsr30.pdf [12.03. 2011].

2 Zob. szerzej: National Security Review 30: American Policy Towards Africa
in the 1990s-Key Findings, zob.: http://allafrica.com/stories/200101080520.html
[15.05.2010].

3 Zob. szerzej: K. Micha³ek, Amerykañskie stulecie. Historia Stanów Zjedno-
czonych Ameryki 1900�2001, Wydawnictwo MADA, Warszawa 2004, s. 730�734.
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W okresie administracji Billa Clintona Stany Zjednoczone bra³y
udzia³ w kilku misjach humanitarnych w Afryce4, w�ród których
misja w Somalii � Continue Hope okaza³a siê najbardziej dramatycz-
na w skutkach. Akcja w Somalii odbywaj¹ca siê pod egid¹ ONZ
z pocz¹tku mia³a charakter czysto humanitarny. Zadaniem amery-
kañskich ¿o³nierzy stacjonuj¹cych w Somalii by³o przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeñstwa personelowi humanitarnemu oraz udra¿-
nianie szlaków transportowych, blokowanych przez rebeliantów.
W po³owie 1992 roku humanitarna misja somalijska zosta³a prze-
kszta³cona �w misjê s³u¿¹c¹ budowie narodu� i jak to okre�li³a
wówczas amerykañska ambasador przy ONZ, Madeleine Albright:
�¿o³nierze amerykañscy maj¹ bezprecedensowe zadanie do spe³nie-
nia w postaci przywrócenia do ¿ycia ca³ego kraju�5.

W 1993 roku Amerykanie wpadli w zasadzkê bojówkarzy soma-
lijskich, czego konsekwencj¹ by³o zabicie 17 ¿o³nierzy. Zmasakrowa-
ne cia³a Amerykanów zosta³y pokazane w telewizji CNN, co wywo-
³a³o w�ród opinii publicznej, a tak¿e Kongresu USA ¿¹danie natych-
miastowego wycofania wojsk amerykañskich z Afryki. Prezydent Bill
Clinton ugi¹³ siê pod presj¹ spo³eczn¹ i w wyst¹pieniu telewizyjnym
7 pa�dziernika 1993 roku poinformowa³ naród o ca³kowitym zakoñ-
czeniu amerykañskiej misji w Somalii6.

Z perspektywy rozwoju Afryki najwa¿niejszym przejawem zaan-
ga¿owania amerykañskiej administracji pod przewodnictwem Billa
Clintona by³o przyjêcie �Partnerstwa dla Rozwoju Gospodarki i Mo¿-
liwo�ci w Afryce� (Partnership for Economic Growth and Opportunity
in Africa), który zak³ada³ m.in. stworzenie w Afryce stref wolnego
handlu, rozszerzenie dostêpu do rynków amerykañskich poprzez
przyznanie Afryce 10-letniej ulgi celnej na import towarów, utworze-

4 Obok misji humanitarnej w Somalii, w okresie administracji Billa Clinto-
na, zrealizowane by³y misje w Rwandzie, Zairze i Ugandzie. Szerzej na ten
temat zob.: P. Jenkins, Historia Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego, Kraków 2009.

5 Cyt. za: K. Micha³ek, op. cit., s. 730.
6 Ibidem, s. 731.
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nie amerykañsko-afrykañskiego forum gospodarczego oraz wyasy-
gnowanie sumy 650 mln USD, która bêdzie pokrywa³a koszt ame-
rykañskich, prywatnych inwestycji w Afryce Subsaharyjskiej7.

W styczniu 2001 roku 43. prezydentem Stanów Zjednoczonych
zosta³ George W. Bush junior. Politykê afrykañsk¹ administracji
George�a W. Busha juniora mo¿na zaliczyæ do sukcesów jego 8-let-
niej prezydentury. Jego Administracja zrealizowa³a z powodzeniem
gros programów, maj¹cych na celu poprawê ¿ycia mieszkañców Afry-
ki, pocz¹wszy od inicjatyw skoncentrowanych na walce z takimi
chorobami jak AIDS czy malaria, poprzez programy s³u¿¹ce rozwo-
jowi gospodarczemu poszczególnych pañstw, a skoñczywszy na
projektach maj¹cych na celu poprawê funkcjonowania systemu
o�wiaty.

W okresie administracji 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych
kontakty amerykañsko-afrykañskie uleg³y intensyfikacji. George
W. Bush by³ trzecim urzêduj¹cym prezydentem USA, który odwie-
dzi³ Afrykê8. W ci¹gu dwóch pierwszych lat pe³nienia urzêdu prezy-
denta George W. Bush junior spotka³ siê z 25 przywódcami pañstw
afrykañskich9.

Administracja George�a W. Bush juniora zrealizowa³a w Afryce
szereg innowacyjnych programów, które zmieni³y ¿ycie milionów
Afrykanów oraz innych spo³eczno�ci zamieszkuj¹cych rozwijaj¹ce siê
regiony na �wiecie10.

Cztery miesi¹ce po objêciu urzêdu prezydenta, George W. Bush
junior wyasygnowa³ sumê 200 mln USD na powo³anie nowego,

7 D. Tilton, U.S. � Africa Economic Initiative, http://www.fpif.org/reports/
us-africa_economic_initiatives [15.05.2010].

8 L. Pastusiak, George W. Bush. Jaki cz³owiek, jaki prezydent?, Wydawnic-
two Adam Marsza³ek, Toruñ 2004, s. 221.

9 Szerzej na ten temat zob.: G.W. Bush, Decision Points, Virgin Books,
New York 2010, s. 333�354.

10 Building a More Hopeful World, w: A Charge Kept. The Record of The
Bush Presidency 2001�2009, Morgan and James the Enterepreneurial Publi-
shers, La Vergne 2010, s. 53.
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�Globalnego Funduszu�, którego celem priorytetowym by³a walka
z rozprzestrzenianiem siê takich chorób jak: AIDS, malaria i gru�lica.

Dnia 19 czerwca 2002 roku, prezydent George W. Bush junior
uruchomi³ program International Mother and Child HIV Prevention
Initiative maj¹cy za zadanie przeciwdzia³anie zaka¿eniom wirusem
HIV u dzieci przez ich matki bêd¹ce w ci¹¿y; program poch³on¹³
sumê 500 mln USD11. �Ten wysi³ek � mówi³ prezydent George
W. Bush � pozwoli na leczenie miliona kobiet rocznie i zmniejszy
stopieñ zaka¿eñ HIV dzieci przez matki o 40% w ci¹gu 5 lat lub
mniej, w krajach objêtych programem�12.

Te dwie inicjatywy da³y pocz¹tek prze³omowemu programowi
The President�s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)13.

Program zosta³ zainaugurowany w 2003 roku, po uzyskaniu
zgody Kongresu USA, na pro�bê prezydenta George�a W. Busha
juniora, aby na walkê z takimi chorobami jak AIDS, HIV, malaria
i gru�lica przeznaczyæ sumê 15 mld USD na okres 5 lat. Wobec
inicjatywy prezydenta, Kongres USA przyj¹³ specjaln¹ ustawê
(United States Leadership Aganist Global HIV/AIDS, Malaria, and
Tuberculosis Act of 2003), która zyska³a poparcie zarówno Republi-
kanów jak i Demokratów. 27 maja 2003 roku George W. Bush
junior podpisa³ ustawê i program PEPFAR oficjalnie wszed³
w ¿ycie14.

By³a to najwiêksza tego typu inicjatywa, na mocy której jedno
pañstwo na �wiecie przeznaczy³o na walkê z pojedynczym jednost-
kami chorobowymi tak du¿e �rodki finansowe. PEPFAR obejmuje
dzia³ania zapobiegawcze, lecznicze i inne programy wsparcia dla 15

11 G.W. Bush, Decision Points, op. cit., s. 337�338.
12 Building a More Hopeful World, w: A Charge Kept. The Record of The

Bush Presidency 2001�2009, Morgan and James the Enterepreneurial Publi-
shers, La Vergne 2010, s. 53.

13 Witryna internetowa w ca³o�ci po�wiêcona PEPFAROWI, zob.: http://
www.pepfar.gov/ [12.03. 2011].

14 Statement on HIV/AIDS Act, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/
news/releases/2003/05/20030528.html [12.03. 2011].
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najciê¿ej dotkniêtych epidemi¹ pañstw, w tym dla 12 po³o¿onych
w Afryce15.

PEPFAR okaza³ siê du¿ym sukcesem administracji George�a
W. Busha juniora, a najlepiej �wiadcz¹ o tym wyniki programu.
W 2003 roku leczeniu antyretrowirusowemu w Afryce Subsaharyj-
skiej poddawanych by³o zaledwie 50 tys. osób, w ci¹gu piêciu lat od
momentu objêcia programem 12 pañstw afrykañskich liczba ta
wzros³a do ponad 2,1 mln osób; 16 mln kobiet zaka¿onych wirusem
HIV zosta³o objêtych leczeniem, co pozwoli³o na ochronê przed za-
ka¿eniem wirusem 240 tys. noworodków; ca³o�ciow¹ opiek¹ zdro-
wotn¹ zosta³o objêtych ponad 10 mln ludzi na �wiecie, w³¹czaj¹c
ponad 4 mln sierot; 57 mln kobiet, mê¿czyzn i dzieci zosta³o objê-
tych badaniami lekarskimi16.

W 2008 roku George W. Bush junior ponownie zwróci³ siê do
Kongresu o przed³u¿enie na kolejne 5 lat programu PEPFAR. De-
mokraci i Republikanie poparli inicjatywê prezydenta i przeznaczyli
na kolejn¹ edycjê PEPFAR-u sumê 48 mld USD, z czego 39 mld
USD zosta³o przeznaczonych na walkê z AIDS, 5 mld USD na walkê
z malari¹, 4 mld USD na walkê z gru�lic¹, a pozosta³a czê�æ �rod-
ków mia³a zasiliæ Globalny Fundusz Walki z AIDS, Gru�lic¹ i Ma-
lari¹17.

Choæ inicjatywa prezydencka okaza³a siê du¿ym osi¹gniêciem
administracji George�a W. Busha juniora, pojawi³y siê wokó³ niej
g³osy krytyki. Oponenci wskazywali na ideologiczne pod³o¿e progra-

15 Raport specjalny. Polityka zagraniczna G.W. Busha, http://www.stosunki-
miedzynarodowe.info/polityka_zagraniczna_administracji_busha.php [15.05.2010].

16 Za: G.W. Bush, Decision Points, op. cit., s. 337�338; Building a More
Hopeful World, w: A Charge Kept. The Record of The Bush Presidency 2001�2009,
Morgan and James the Enterepreneurial Publishers, La Vergne 2010; Interview
with Matt Frei of BBC World News America, February 14, 2008, w: Administra-
tion of George W. Bush, 2008, February, s. 199.

17 M. Konarski, USA trzykrotnie zwiêksz¹ pomoc dla Afryki na walkê
z AIDS, http://www.psz.pl/tekst-12400/USA-trzykrotnie-zwieksza-pomoc-dla-
Afryki-na-walke-z-AIDS [15.05.2010].
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mu � nacisk na abstynencjê, bêd¹c¹ zjawiskiem obcym dla wiêkszo-
�ci kultur afrykañskich, a tak¿e odmawianie wsparcia jakichkolwiek
programów zwi¹zanych z aborcj¹18. Niemniej jednak pomimo poja-
wiaj¹cych siê negatywnych g³osów program PEPFAR by³ najwiêksz¹
tego typu inicjatywn¹, której realizacji podj¹³ siê amerykañski pre-
zydent. Warto podkre�liæ, ¿e George W. Bush junior �rodki z bud¿e-
tu federalnego przeznaczone na pomoc krajom ubogim w okresie
swojej administracji potroi³19.

Kolejn¹ inicjatyw¹ administracji George�a W. Busha juniora
maj¹c¹ na celu poprawê sytuacji zdrowotnej w Afryce by³a Malaria
Initiative. W 2004 roku, w przybli¿eniu, milion Afrykanów zmar³o
z powodu malarii, a zadecydowan¹ wiêkszo�æ stanowi³y dzieci poni-
¿ej 5 roku, które umiera³y na skutek uk¹szenia komara20. Admini-
stracja George�a Busha w 2005 roku uruchomi³a program, którego
celem by³o zmniejszenie odsetka umieralno�ci na malariê o po³owê.
Malaria Initiative objê³a pomoc¹ 15 pañstw afrykañskich.

Stany Zjednoczone przeznaczy³y na tê inicjatywê sumê 1,2 mld
USD na okres 5 lat21. �rodki z Malaria Initiative zosta³y przezna-
czone na zakup moskitier (5,2 mln moskitier zosta³o przekazanych
dzieciom w wieku od 1 do 5 lat22), sprayów przeciwko komarom oraz
leków antywirusowych.

W ci¹gu trzech lat od wdro¿enia inicjatywy, 25 mln osób w 15
krajach Afryki zosta³o objêtych leczeniem malarii oraz prewen-
cj¹23. W ramach walki z malari¹ Stany Zjednoczone wspar³y finan-

18 Raport specjalny. Polityka zagraniczna G.W. Busha,http://www.stosunki-
miedzynarodowe.info/polityka_zagraniczna_administracji_busha.php
[15.05.2010].

19 Za: Interview with the United States Kingdom�s ITV, June 29, 2005, w:
Administration of George W. Bush, 2005, July, s. 1127.

20 Building a More Hopeful World, op. cit., s. 54.
21 Za: G.W. Bush, Decision Points, op. cit., s. 345.
22 Podajê za: J. Kubiak, Moskitiery od wujka Sama, http://www.psz.pl/

tekst-9122/Julita-Kubiak-Moskitiery-od-wujka-Sama [15.05.2010]. .
23 Building a More Hopeful World..., op. cit., s. 54.
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sowo24 �Globalny Fundusz Walki z AIDS, Gru�lic¹ i Malari¹�,
a z programu PEPFAR wyasygnowano dodatkowe 5 mld USD na
Malaria Initiative.

Neglected Tropical Diseases Control to program, który administra-
cja George�a W. Busha przedstawi³a w 2006 roku. Dotyczy³ on leczenia
chorób takich jak onchocerkoza oraz ankylostomoza, nazywana rów-
nie¿ chorob¹ têgoryjcowa. W ramach United States Agency for Interna-
tional Development przeznaczono 100 mln USD na leczenie 40 mln
osób w 5 krajach Afryki zaka¿onych wy¿ej wymienionymi chorobami.
Program w pe³ni operatywny zosta³ w 2007 i w tym roku leczeniem
objêto 14 mln osób z Burkina Faso, Ghany, Mali, Nigru oraz Ugandy25.

W 2008 roku na walkê z tzw. zapomnianymi chorobami George
W. Bush przeznaczy³ dodatkowe 350 mln USD, które mia³y zapew-
niæ pomoc i leczenie chorym z Afryki, Azji i Ameryki £aciñskiej.

W lipcu 2008 roku prezydent Stanów Zjednoczonych podczas
szczytu pañstw G-8 w Japonii zwróci³ siê do cz³onków najbardziej
wp³ywowej grupy pañstw na �wiecie o przeznaczenie �rodków finan-
sowych na walkê z takimi chorobami jak onchocerkoza czy ankylo-
stomoza. Choæ liderzy G-8 zobowi¹zali siê dostarczyæ pomoc finan-
sow¹, do tej pory jedynie Wielka Brytania przeznaczy³a 75 mln USD
na walkê z zapomnianymi chorobami26.

Administracja George�a W. Busha prowadzi³a równie¿ w Afryce
aktywn¹ dzia³alno�æ edukacyjn¹. W lipcu 2001 roku z inicjatywny
prezydenta George�a W. Busha powsta³a Africa Education Initiative.
G³ównym celem inicjatywy by³o zwiêkszenie w ci¹gu 8 lat dostêpu
do edukacji dzieci wychowuj¹cych siê w Afryce, na który zosta³a
przeznaczona suma 600 mln USD27. Inicjatywa zak³ada do 2010

24 Na walkê z malari¹ zosta³a przeznaczona 1/4 ogólnego wk³adu USA do
Funduszu, czyli 3,3 mld USD. Szerzej na ten temat zob.: Building a More
Hopeful World..., op. cit.

25 Building a More Hopeful World, op. cit., s. 55.
26 Ibidem.
27 100 Things Americans May Not Know About Bush Administration Re-

cord, s. 21, http://merln.ndu.edu/archivepdf/nss/WH/appendix_acc_for_web.pdf
[12.03. 2011].
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roku szkolenia ponad 920 tys. nauczycieli, dystrybucjê 15 mln pod-
rêczników i materia³ów szkolnych oraz przyznanie ponad 550 tys.
stypendiów na rozpoczêcie edukacji, przede wszystkim na rzecz
dziewcz¹t28.

Innym obszarem aktywno�ci Stanów Zjednoczonych w Afryce
w okresie administracji George�a W. Busha by³y dzia³ania wspiera-
j¹ce pañstwa lub instytucje afrykañskie, maj¹ce na celu umacnianie
pokoju na kontynencie.

Prekursorem tej koncepcji by³ Bill Clinton, który w 1996 roku
zaproponowa³ powo³anie si³, których zadaniem by³o przeprowadze-
nie operacji stabilizuj¹cych poziom bezpieczeñstwa w Afryce29. Afri-
can Crisis Response Initiative �przewidywa³a przeprowadzenie pro-
gramu æwiczeñ i szkoleñ oraz dostawy sprzêtu bojowego dla ¿o³nie-
rzy z pañstw afrykañskich, którzy mogliby byæ wykorzystywani
w sytuacjach kryzysowych w ramach ró¿nych si³ pokojowych legity-
mizowanych przez instytucje afrykañskie lub ONZ�30.

George W. Bush kontynuowa³ inicjatywê swojego poprzednika,
przekszta³caj¹c j¹ w 2002 roku w African Contingency Operations
Training and Assistance (ACOTA). �Misj¹ ACOTA s¹ dzia³ania szko-
leniowe oraz pomoc w zwiêkszeniu mo¿liwo�ci afrykañskich krajów
partnerskich ACOTA oraz regionalnych organizacji w planowaniu,
wdra¿aniu oraz implementowaniu zrównowa¿onych dzia³añ maj¹-
cych na celu utrzymanie pokoju�31. Wed³ug informacji udostêpnio-
nych przez Departamentu Stanu USA w ramach programu ACOTA
wyszkolono oko³o 60 tys. ¿o³nierzy z Beninu, Botswany, Burkina
Faso, Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej, Etiopii, Gabonu, Kenii, Malawi,

28 Building a More Hopeful World, op. cit., s. 56�57.
29 K. Zaj¹czkowski, Afryka w polityce zagranicznej USA, w: Stany Zjedno-

czone obrona hegemonii w XXI wieku, pod red. K.A. K³osiñskiego, Wydawnictwo
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2009, s. 399.

30 Ibidem.
31 African Contingency Operations Training and Assistance, http://www.sta-

te.gov/p/af/rt/acota/index.htm [12.03. 2011].
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Mali, Mozambiku, Namibii, Nigru, Nigerii, Rwandy, Senegalu, RPA,
Tanzanii, Ugandy i Zambii32.

W 2007 roku administracja George�a W. Busha podjê³a decyzjê
o utworzeniu Amerykañskiego Dowództwa w Afryce. AFRICOM jest
�now¹, amerykañsk¹ komendantur¹ po�wiêcon¹ wy³¹cznie sprawom
Afryki. Jest to jedna z 6 regionalnych komendantur Departamentu
Obrony USA. Dowództwo w Afryce powsta³o na skutek reorganizacji
amerykañskich struktur militarnych, a jego utworzenie mia³o na
celu stworzenie jednego dowództwa, które bêdzie odpowiedzialne
przed Sekretarzem Obrony USA oraz bêdzie utrzymywaæ stosunki
wojskowe z 53 krajami Afryki�33.

Zadania AFRICOM-u obejm¹, oprócz tradycyjnej roli o�rodka
planowania i prowadzenia operacji wojskowych USA w danym rejo-
nie, tak¿e � jako pierwszoplanowe � funkcje niebojowe: zapobiega-
nie konfliktom, umacnianie stabilno�ci w regionie, przeciwdzia³anie
zacofaniu gospodarczemu i ubóstwu, misje humanitarne i ratownicze,
a nade wszystko pomoc w rozwoju zdolno�ci afrykañskich pañstw
i organizacji regionalnych do reagowania kryzysowego oraz prowadze-
nia operacji pokojowych (m.in. przez szkolenia i dostawy sprzêtu)34.

Celem AFRICOM-u jest wspó³praca z Afrykanami oraz afrykañ-
skimi organizacjami na rzecz budowy bezpieczeñstwa regionalnego,
zapobiegania kryzysom oraz wspierania dzia³alno�ci Stanów Zjedno-
czonych na kontynencie.

Podjêcie decyzji przez USA o powo³aniu jednolitego dowództwa
AFRICOM nie spotka³o siê z entuzjazmem pañstw afrykañskich.
Przywódcom poszczególnych pañstw Afryki towarzyszy³a obawa

32 U.S. Department Of State. FY 2008 Performance Summary. Strategic
Goal 1: Achieving Peace and Security http://www.state.gov/documents/organiza-
tion/79679.pdf [15.05.2010].

33 Szerzej na ten temat zob.: http://www.africom.mil/AfricomFAQs.asp
[15.05.2010].

34 M. Madej, Utworzenie AFRICOM - implikacje dla bezpieczeñstwa miê-
dzynarodowego i NATO, �Biuletyn�, 24 wrze�nia 2007, Nr 41, Polski Instytut
Spraw Miêdzynarodowych. Biuro Analiz, Warszawa 2007, s. 1811.
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o przeniesienie stopnia zaanga¿owania Stanów Zjednoczonych
z pomocy humanitarnej i rozwojowej na kwestie zwi¹zane z szeroko
pojêtym bezpieczeñstwem. Inne obawy niektórych afrykañskich przy-
wódców jak np. Kenii i Republiki Po³udniowej Afryki budzi wzrost
militarnego zaanga¿owania Stanów Zjednoczonych w Afryce, co mo¿e
w przysz³o�ci przyczyniæ siê do ataku terrorystycznego35.

Prezydent George W. Bush oceni³, ¿e powo³anie AFRICOM-u
�pomo¿e rozwi¹zaæ wiele problemów, z którym borykaj¹ siê Afryka-
nie, zw³aszcza w Sudanie�36.

Od 2002 roku Stany Zjednoczone wspó³pracuj¹ z poszczególny-
mi pañstwami Afryki w ramach Po³¹czonych Si³ Wielozadaniowych
w Rogu Afryki. G³ównym zadaniem Po³¹czonych Si³ Wielozadanio-
wych w Rogu Afryki jest walka z transnarodowym terroryzmem na
terytorium m.in. Kenii, Somalii, Sudanu, Seszeli, Etiopii, Erytrei,
D¿ibuti, Jemenu37. Innym zadaniem Combined Joint Task Force:
Horn of Africa s¹ szkolenia ¿o³nierzy, pomoc humanitarna oraz zbie-
ranie i wymiana informacji wywiadowczych.

Z inicjatywy administracji prezydenta George�a W. Busha po-
wsta³ równie¿ program wspó³pracy amerykañsko-afrykañskiej
w dziedzinie bezpieczeñstwa morskiego. Stany Zjednoczone w Naro-
dowej Strategii Bezpieczeñstwa Morskiego z 2005 roku zapowiedzia-
³y rozszerzenie dzia³añ w ramach tzw. programu Africa Coastal Se-
curity. Celem programu ma byæ �zapobieganie bezprawnej lub antago-
nistycznej eksploracji zasobów morskich, co bêdzie osi¹gniête dziêki
miêdzynarodowej wspó³pracy, maj¹cej na celu monitorowanie zasobów
morskich, utworzenie odpowiednich struktur decyzyjnych, opracowanie
skutecznych protoko³ów oraz budowie miêdzyrz¹dowej wspó³pracy�38.

35 Ibidem, s. 1812.
36 Interview with Master Sergeant Erin Roberts of the Pentagon Channel,

March 19, 2008, w: Administration of George W. Bush, 2008, March 20, s. 411.
37 K. Zaj¹czkowski, Afryka w polityce zagranicznej USA, op. cit., s. 401.
38 The National Strategy for Maritime Security 2005, http://www.dhs.gov/

xlibrary/assets/HSPD13_MaritimeSecurityStrategy.pdf [15.05.2010].
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Polityka zagraniczna administracja George�a W. Busha na kon-
tynencie Afryki oprócz dzia³añ maj¹cych na celu poprawê sytuacji
zdrowotnej, poziomu edukacji i bezpieczeñstwa koncentrowa³a siê
równie¿ wokó³ programów gospodarczych.

W styczniu 2004 roku uruchomiony zosta³ program Millenium
Challenge Account (MCA), oferuj¹cy pomoc biednym pañstwom, które
gotowe s¹ przyj¹æ zasady dobrego rz¹dzenia i wolno�ci gospodar-
czej39. Na mocy tej inicjatywy Stany Zjednoczone bêd¹ zapewniaæ
pomoc tylko tym pañstwom, które rz¹dz¹ sprawiedliwie, inwestuj¹
w swoje narody oraz przeprowadzaj¹ polityczne i ekonomiczne refor-
my40. W ramach Millenium Challenge Account pomoc w wysoko�ci
6,7 mld USD uzyska³o 35 krajów na �wiecie. Pañstwa, które skorzy-
sta³y z funduszy Millenium Challenge Account, przeprowadzi³y re-
formy polityczno-gospodarcze, dziêki czemu sta³y siê atrakcyjnymi
partnerami dla m.in. amerykañskich bezpo�rednich inwestycji za-
granicznych.

Z 18 grantów w 2009 roku 11 zosta³o przyznanych pañstwom
afrykañskim. W sumie pomoc dla Afryki w ramach Millenium Chal-
lenge Account wynios³a 4,5 mld USD, co stanowi 3/4 ca³ego bud¿etu
Millenium Challenge Account przeznaczonego na pomoc dla krajów,
bêd¹cych w bardzo trudnej sytuacji spo³eczno-gospodarczej.

Istotn¹ rolê w relacjach ekonomicznych miêdzy regionami od-
grywa przyjêta przez USA w 2000 roku ustawa The African Growth
and Opprtunity Act (AGOA), zak³adaj¹ca liberalizacjê kontaktów
handlowych i w sferze przep³ywu kapita³ów pomiêdzy USA a Afry-
k¹, przy jednoczesnym promowaniu wysi³ków pañstw afrykañskich
na rzecz wiêkszego otwarcia gospodarek i promowania wolnego
rynku41.

39 Raport specjalny. Polityka zagraniczna G.W. Busha, http://www.stosunki-
miedzynarodowe.info/polityka_zagraniczna_administracji_busha.php [15.05.2010].

40 Interview with African Journalists, October 2, 2003, w: Administration of
George W. Bush, 2003, October, s. 1297.

41 K. Zaj¹czkowski, Afryka w polityce zagranicznej USA, op. cit., s. 402.
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Wed³ug danych Departamentu Handlu USA, wymiana handlo-
wa Stanów Zjednoczonych z Afryk¹ Subsaharyjsk¹ w 2006 roku
wzros³a o 17% (eksport w 2003 roku wynosi³ oko³o 7 mln USD,
a w 2006 roku 12 mln USD; import w 2003 roku wynosi³ 25 mln
USD, a w 2006 roku 59 mln USD)42.

Stany Zjednoczone najwiêcej importuj¹ z Nigerii, Angoli, Demo-
kratycznej Republiki Konga, Czadu oraz Gwinei Równikowej. Pro-
dukty, które USA najczê�ciej importuje z krajów Afryki Subsaharyj-
skiej to: ropa, platyna, diamenty, tkaniny i dzianiny, gaz, ¿elazo
i stal, kakao oraz czê�ci do motorów. Stany Zjednoczone do pañstw
tej czê�ci Afryki najczê�ciej eksportuj¹: samoloty oraz czê�ci do sa-
molotów, motory, siemiê i ziarno, benzynê i produkty z wêgla, che-
miê przemys³ow¹, silniki, turbiny i inny sprzêt transmituj¹cy si³ê43.

Wymiana handlowa Afryki Subsaharyjskiej i USA od 2000 roku
wzros³a o 143%, natomiast warto�æ bezpo�rednich inwestycji zagra-
nicznych w Afryce Subsaharyjskiej w 2005 roku wynios³a 14,8 mld
USD44.

W 2006 roku USA zaczê³y wprowadzaæ w ¿ycie 5-letni program
African Global Competitiveness Initiative (AGCI), o warto�ci 200
mln USD, maj¹cy poprawiæ konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw afry-
kañskich45.

Prezydent George W. Bush wspierany przez premiera Wielkiej
Brytanii � T. Blaira � powo³a³ Multilateral Debt Relief Initiative
(MDRI), która mia³a na celu anulowanie zobowi¹zañ p³atniczych
niektórych pañstw �wiata wobec Banku �wiatowego, Banku Rozwo-
ju Afryki oraz Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego. Dziêki
Multilateral Debt Relief Initiative uda³o zredukowaæ siê ponad 42
mld USD zad³u¿enia 25 pañstw Afryki46.

42 Podajê za: U.S. African Trade Profile http://www.agoa.gov/resources/US-
African%20Trade%20Profile%202007%20-%20Final.pdf [15.05.2010].

43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 K. Zaj¹czkowski, Afryka w polityce zagranicznej USA, op. cit., s. 402.
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Pozytywnym wymiarem polityki zagranicznej George�a W. Bu-
sha w Afryce by³o zaanga¿owanie administracji na rzecz rozwi¹zy-
wania konfliktów regionalnych.

Liberia jest przyk³adem, gdzie wysi³ki dyplomacji amerykañ-
skiej doprowadzi³y do opuszczenia stanowiska prezydenta przez
Charles Taylora 11 sierpnia 2003 roku. 18 sierpnia tego samego
roku w Akrze, stolicy Ghany, podpisano porozumienie koñcz¹ce
konflikt w Liberii. USA w tym czasie zapewni³y wsparcie logistyczne
i militarne (w Liberii wyl¹dowa³a jednostka marines) zachodnioafry-
kañskim si³om pokojowym ECOMIL, a pó�niej wspiera³y Liberiê
w okresie przej�ciowym, aktywnie anga¿uj¹c siê w budowê struktur
pañstwowych47 . Dziêki wysi³kom amerykañskiej dyplomacji uda³o
siê w Liberii przeprowadziæ demokratyczne wybory, w których wygra-
³a, po raz pierwszy w historii Afryki � kobieta, E. Johnson Sirleaf.

Stany Zjednoczone wspólnie z Republik¹ Po³udniowej Afryki
wspó³pracowa³y w kwestii zakoñczenia destrukcyjnej, bratobójczej
wojny w Demokratycznej Republice Konga oraz udzieli³y wsparcia
w przeprowadzeniu pierwszych wolnych od 40 lat wyborów w Kon-
gu48. Rozmowy pokojowe zainicjowane przez ówczesnego sekretarza
stanu USA, C. Powella, w 2001 roku, przyczyni³y siê do spotkania
w lutym tego samego roku prezydenta Demokratycznej Republiki
Konga � J. Kabily, oraz prezydenta Rwandy � P. Kagame. Rozmowy,
które toczy³y siê w Waszyngtonie, doprowadzi³y do konsensusu,
polegaj¹cego na zaakceptowaniu przez Rwandê i Ugandê porozu-
mienia pokojowego z Lusaki49 z 1999 roku, mówi¹cego o wycofaniu

46 Building a More Hopeful World, op. cit., s. 57.
47 Raport specjalny. Polityka zagraniczna G.W. Busha, http://www.stosunki-

miedzynarodowe.info/polityka_zagraniczna_administracji_busha.php [15.05.2010].
48 Building a More Hopeful World..., op. cit., s. 38.
49 Porozumienie rozjemcze z Lusaki zosta³o podpisane 10 lipca 1999 roku

przez Demokratyczn¹ Republikê Konga, Angolê, Namibiê, Ruandê, Ugandê,
Zimbabwe oraz pó�niej przez �Mouvement pour la Liberation du Congo� oraz
�Rassemblement Congolais pour la Democratie�. Porozumienie rozejmowe, prze-
widuj¹ce przerwanie ognia, wycofanie obcych wojsk z DR Konga, rozmieszczenie
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obcych wojsk z terytorium pañstwowego Demokratycznej Republiki
Konga. Rozpoczêty w ten sposób proces pokojowy doprowadzi³ osta-
tecznie do podpisania przez wszystkie strony konfliktu w Demokra-
tycznej Republice Konga ca³o�ciowego porozumienia pokojowego
17 grudnia 2002 roku w Pretorii50.

Stany Zjednoczone by³y szczególnie zainteresowane rozwi¹zy-
waniem konfliktów na terytorium Sudanu, bêd¹cego przyczó³kiem
miêdzynarodowego terroryzmu.

George W. Bush, chc¹c osi¹gn¹æ prze³om w wojnie domowej
trwaj¹cej od 1983 roku, powo³a³ J. Danfortha na stanowisko specjal-
nego wys³annika USA ds. Sudanu. Dziêki ró¿nego rodzaju naciskom
(podpisany przez George�a Busha w pa�dzierniku 2002 roku Sudan
Peace Act grozi³ ocenzurowaniem rz¹du Sudanu za uchylanie siê od
negocjowania w dobrej wierze) i mediacyjnej aktywno�ci J. Danfor-
tha i C. Powella uda³o siê osi¹gn¹æ przyspieszenie wysi³ków poko-
jowych po 2002 roku i podpisanie uk³adu pokojowego 9 stycznia
2005 roku51. Stany Zjednoczone przekaza³y Sudanowi ponad 2 mld
USD pomocy humanitarnej, przeznaczonej na rzecz reform gospo-
darczych i w sektorze bezpieczeñstwa. Pomimo zaanga¿owania Sta-
nów Zjednoczonych w tym regionie �wiata sytuacja w Sudanie jest
nadal bardzo niebezpieczna.

* * *

Polityka zagraniczna administracji George�a W. Busha juniora
w Afryce skoncentrowana by³a przede wszystkim wokó³ szeroko
pojêtej pomocy humanitarnej. Stany Zjednoczone jako �wiatowe
supermocarstwo maj¹ moralny obowi¹zek anga¿owaæ siê w pomoc

si³ miêdzynarodowych, dialog i pojednanie narodowe, odbudowê struktur pañ-
stwowych DR Konga, utworzenie armii narodowej, gwarancjê praw ró¿nych
grup etnicznych. Szerzej na ten temat zob.: http://www.stosunkimiedzynarodo-
we.info/kraj,Kongo_Demokr_Rep_Kongo,problemy,Konflikt [15.05.2010].

50 Raport specjalny. Polityka zagraniczna G. W. Busha, http://www.stosunki-
miedzynarodowe.info/polityka_zagraniczna_administracji_busha.php [15.05.2010].
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krajom najubo¿szym, bez wzglêdu na to jakiego aspektu powinna
ona dotyczyæ. USA ma �wiadomo�æ ci¹¿¹cej na nich odpowiedzialno-
�ci. Wynika to z jednej strony z roli, któr¹ Stany Zjednoczone uzy-
ska³y po zakoñczeniu zimnej wojny � przywódcy miêdzynarodowej
spo³eczno�ci, z drugiej za� strony jest to pragmatyczne podej�cie
le¿¹ce u podstaw przekonania, ¿e pañstwa, w których panuje wzglêd-
ny dobrobyt i demokracja, sprzyjaj¹ stabilno�ci ³adu miêdzynarodo-
wego.

Analiza relacji amerykañskich-afrykañskich w okresie prezyden-
tury George�a Busha juniora jest wa¿na, poniewa¿ polityka zagra-
niczna 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych na tym kontynencie
jest bez w¹tpienia sukcesem jego 8-letniej administracji.

Choæ pocz¹tkowo kandydat na prezydenta George W, Bush ju-
nior twierdzi³, ¿e �Afryka nie le¿y w krêgu strategicznych interesów
narodowych USA�52, to jako prezydent bardzo wiele uczyni³, aby
zwiêkszyæ dostêp Afrykanów do opieki medycznej oraz o�wiaty.
Dzia³ania jego administracji przyczyni³y siê równie¿ do wzrostu
poziomu bezpieczeñstwa oraz pobudzenia rozwoju gospodarczego
zw³aszcza w�ród pañstw Afryki Subsaharyjskiej.

O pozytywnym wymiarze dzia³añ podjêtych przez republikañ-
sk¹ administracjê na kontynencie Afryki �wiadcz¹ wyniki badañ
opinii publicznej przeprowadzone w�ród samych zainteresowanych.
Wed³ug analizy przeprowadzonej przez Instytut Gallupa z 2008 roku
� 62% mieszkañców Afryki Subsaharyjskiej pozytywnie oceni³o
amerykañskie przywództwo w tym obszarze53. W niektórych krajach
Afryki Subsaharyjskiej wska�nik poparcia dla dzia³añ administracji
George�a W. Busha juniora przekroczy³ 90%, np. w Republice

51 Ibidem.
52 Cyt. za: L. Pastusiak, George W. Bush. Jaki cz³owiek, jaki prezydent?, op.

cit., s. 221.
53 U.S. Leadership Approval Highest in Sub-Saharan Africa, http://www.gal-

lup.com/poll/106306/US-Leadership-Approval-Highest-SubSaharan-Africa.aspx
[15.05.2010].
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�rodkowoafrykañskiej � 92%, Malawi � 87%, Madagaskarze � 84%
i Ugandzie � 82%54.

Polityka zagraniczna prezydenta George�a Busha juniora na
kontynencie afrykañskim jest równie¿ doceniana przez tych, którym
sprawy Afryki od wielu lat s¹ bardzo bliskie. Bob Geldof w wywia-
dzie dla magazynu �Time� powiedzia³, ¿e �zaanga¿owanie George�a
Busha w Afryce by³o rewolucyjne. [...] Re¿im George�a Busha powo-
dowa³ podzia³y � ale nie w Afryce. Czyta³em o nim, ¿e jest niekom-
petentny � ale nie w Afryce. Jego polityka budzi³a rozgoryczenie
� ale nie w Afryce. Tutaj jego administracja ocali³a miliony istnieñ
ludzkich�55.

George W. Bush junior dziêki innowacyjnym programom zdro-
wotnym nakierowanym na zmniejszenie �miertelno�ci oraz zachoro-
wañ na takie choroby jak AIDS, gru�lica i malaria, programom
gospodarczym uzale¿niaj¹cym przyznanie pomocy humanitarnej oraz
finansowej od stabilno�ci politycznej oraz postêpu reform spo³eczno-
gospodarczych w danym pañstwie, pozostawi³ swojemu nastêpcy
� Barackowi H. Obamie solidny grunt do kontynuacji i dalszego
zacie�niania stosunków amerykañsko-afrykañskich.

Wzmocnienie przez administracjê George�a W. Busha juniora
pozytywnego stosunku do amerykañskiego przywództwa w tej czê�ci
�wiata stanowi dobry prognostyk dla dalszej wspó³pracy kolejnej
amerykañskiej administracji z pañstwami tego regionu.
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THE PROBLEM OF AID TO AFRICA
DURING THE PRESIDENCY

OF GEORGE W. BUSH JUNIOR

SUMMARY

The main objective of this paper was to present the problem of
aid to Africa during the presidency of George W. Bush junior. This
paper states about different types of American aid such as huma-
nitarian, economic and military. It also focuses on innovative pro-
grams for instance The President�s Emergency Plan for AIDS Relief,
Malaria Initiative, Debt Relief, which the administration of George
W. Bush established during his two terms. The foreign policy of the
administration of George W. Bush in Africa transformed millions of
lives in this continent and was the main success of the whole Geo-
rge W. Bush junior presidency.


