
Anna Maria Bytyñ

SUDAÑSKIE DYLEMATY
� MIÊDZY BOGACTWEM POMOCY

A NÊDZ¥ RZECZYWISTO�CI

SUDANESE DILEMMAS
� BETWEEN RICHES OF HELP

AND MISERY OF REALITY

Forum Politologiczne � Tom 12
INP UWM Olsztyn 2011

Na pytanie, czy Sudan jest tak naprawdê krajem bogatym, czy
biednym otrzymaliby�my ró¿ne odpowiedzi. Inna pad³yby zapewne
z ust Sudañczyka, a inna z ust pracownika miêdzynarodowej orga-
nizacji pomocowej, dzia³aj¹cego w Sudanie. Ró¿nica opinii nie dziwi,
je�li wzi¹æ pod uwagê fakt braku jednoznaczno�ci w pojmowaniu
i definiowaniu biedy na �wiecie.

Bo czym¿e jest bieda? Ró¿norodne okre�lenia we wszystkich
jêzykach i kulturach �wiata ukazuj¹ czêstokroæ sprzeczne postrzega-
nie tego zjawiska na przestrzeni wieków. Chocia¿by fakt, i¿ pojêcie
biedy nie zawsze i nie wszêdzie by³o przedstawiane jako przeciwieñ-
stwo bogactwa. W �redniowiecznej Europie biedny (³ac. pauper) poza
charakterystycznym niedoborem dóbr odznacza³ siê tak¿e wolno�ci¹
osobist¹, taka osoba mog³a byæ w³a�cicielem ma³ego pola czy wê-
drownym kupcem. Zmienia³o siê to jednak wraz z upowszechnia-
niem masowej produkcji i pauperyzacj¹ spo³eczeñstwa. Obecnie,

The only thing that's cheap in southern Sudan is life
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w naszym krêgu kulturowym bieda to po prostu brak mo¿liwo�ci
zaspokajania podstawowych potrzeb. Inaczej w Afryce, tam pojêcia
�bieda� i �bogactwo� definiowane by³y (i je�li tradycja jest podtrzy-
mywana � nadal s¹) zupe³nie inaczej, w oderwaniu od pieni¹dza
i kolorowego telewizora. Bogactwem czêsto jest po prostu potom-
stwo, bied¹ � jego brak. Jakkolwiek jednak opisywaæ biedê, wspól-
nym mianownikiem dla wszystkich opcji zawsze bêdzie pojêcie �nie-
dostatku�, �braku�. Kiedy jednak definiujemy biedê jako brak rzeczy
niezbêdnych do ¿ycia, pojawiaj¹ siê pytania: Co tak naprawdê na-
le¿y do rzeczy niezbêdnych i dla kogo? Kto definiuje biedê i czy na
pewno mo¿na pozwoliæ sobie tutaj na uniwersalizm? Mamy tu do
czynienia z pewn¹ dwuznaczno�ci¹ � dla jednego to ju¿ bieda, dla
kogo� innego � jeszcze nie. Istnieje co najmniej kilka kategorii biedy
i co najmniej kilkana�cie jej powa¿niejszych definicji. W kontek�cie
przedstawianego tutaj tematu ciekaw¹ jawi siê opinia Majid Raj-
nehmy i¿ �dwuznaczno�æ [w pojmowaniu biedy � A.M. Bytyñ] zaczy-
na siê w momencie, kiedy przekracza siê granice kultur rodzimych�1.

W przypadku Sudanu Po³udniowego kwestia biedy nie wydaje
siê a¿ tak z³o¿ona. Tam przyczyn biedy upatruje siê jednoznacznie
w d³ugoletniej wojnie, która spowodowa³a nie tylko dewastacjê �ro-
dowiska i habitatu, ale tak¿e za³amanie funkcjonowania tradycyj-
nych form spo³eczno-gospodarczych miejscowych plemion. Dodatko-
wo skutkiem wojny by³ brak jakichkolwiek pañstwowych inwestycji
rozwojowych. Faktem jest � jedn¹ z g³ównych przyczyn biedy
w Sudanie Po³udniowym jest wojna domowa, która trwa³a w³a�ciwie
(z jedenastoletni¹ przerw¹) od uzyskania niepodleg³o�ci w 1956 roku
do roku 2005. Po podpisaniu wówczas (1 stycznia 2005 roku) poro-
zumienia pokojowego sytuacja ta, jak obiecywa³a spo³eczno�æ miê-
dzynarodowa, mia³a siê zmieniaæ, Sudan Po³udniowy mia³ siê rozwi-
jaæ, podnosiæ z nêdzy. A czy tak siê sta³o? Czy piêæ lat po podpisaniu
pokoju Sudan bogaci siê, a Sudañczykom ubywa problemów i ¿yje

1 M. Rajnehma, Bieda, w: �Dialogi o Rozwoju�, red. B. Lisocka-Jaeger-
mann, Warszawa 2007, s. 36�37.
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im siê lepiej? A je�li tak � czy to tylko dziêki organizacjom miêdzy-
narodowym? Jak du¿e s¹ pieni¹dze, które oferuje siê Po³udniu, i na
co s¹ przeznaczane? Czy dotowane w Sudan fundusze zaspokajaj¹
pierwsze i podstawowe potrzeby mieszkañców? Je�li nie � to dlacze-
go? Na te pytania spróbujê odpowiedzieæ poni¿ej.

Niniejszy artyku³ jest prób¹ analizy sytuacji spo³eczno-ekono-
micznej dzisiejszego Sudanu Po³udniowego w kontek�cie wspomnia-
nej pomocy miêdzynarodowej, kraju, ponad 40 lat nêkanego wojn¹
domow¹, przed którym w niedalekiej perspektywie stoi mo¿liwo�æ
uzyskania niepodleg³o�ci; regionu Afryki, do którego rocznie nap³y-
waj¹ setki milionów dolarów pomocy miêdzynarodowej. Przedsta-
wiona zostanie nie tylko obecna sytuacja tego regionu, ale tak¿e
zarysowany zostanie profil dzia³alno�ci najwa¿niejszych organizacji
miêdzynarodowych2, dzia³aj¹cych na tym terenie, przy czym rozwa-
¿ona zostanie wysoko�æ dostarczanej pomocy w stosunku do rezul-
tatów jakie ona przynosi.

Sytuacja Sudanu Po³udniowego po popisaniu porozumienia po-
kojowego (Comprehensive Peace Agreement, CPA) na pocz¹tku 2005
roku by³a bardzo niestabilna. W rzeczywisto�ci bowiem nigdy nie
by³o jednolitego g³osu i stanowiska Po³udniowców. Nawet g³ówny
przywódca ruch partyzanckiego, John Garang, opiewany jako boha-
ter walk o niepodleg³o�æ Sudanu Po³udniowego � po pierwsze po-
cz¹tkowo wcale nie optowa³ za niepodleg³o�ci¹, a jedynie za autono-
mi¹3, a po wtóre � jego g³os by³ tylko g³osem ludu Dinka, a na
omawianych terenach zamieszkuje jeszcze sporo innych grup etnicz-
nych rolników i pasterzy, wspominaj¹c chocia¿by Nuerów, którzy
niemal �od zawsze� byli w stanie wojny z Dinka. Dalej, to w³a�nie
konflikty plemienne utrudnia³y na Po³udniu nie tylko jakiekolwiek
procesy zjednoczeniowe, ale i rozwojowe. Walcz¹ce ze sob¹ plemiona

2 Dalej miêdzynarodowe organizacje pozarz¹dowe w angielskim skrócie
NGOs � Non-Governmental Organisations (NGOs).

3 M. Z¹bek, Sudan pod rz¹dami fundamentalistów (1989�1995), w: Róg
Afryki, red. J. Mantel-Nieæko, M. Z¹bek, Warszawa 1999, s. 152, 161, 165.
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nie potrafi³y dzia³aæ wspólnie przeciwko oddzia³om rz¹dowym i taka
sytuacja rysuje siê tak¿e obecnie. Po zakoñczeniu wojny w³adza
w autonomicznym regionie Sudan Po³udniowy przesz³a znów w rêce
przedstawicieli plemienia Dinka. Pierwszym prezydentem zosta³ gen.
John Garang, jednak zgin¹³ tragicznie w katastrofie lotniczej ju¿ w
lipcu 2005 roku. Jego nastêpca � Salva Kiir Mayardit pochodzi
równie¿ z plemienia Dinka, wiêkszo�æ stanowisk rz¹dowych tak¿e
zajmuj¹ Dinka i to oni zbieraj¹ owoce porozumienia pokojowego.

Bilans d³ugoletniej wojny domowej w samych tylko szacunkach
budzi przera¿enie � oko³o 2 mln ofiar i ponad 4 mln uchod�ców,
z czego czê�æ uciek³a poza granice Sudanu do krajów s¹siednich,
a czê�æ to tzw. uchod�cy wewnêtrzni (Internally Displaced Persons,
IDPs), którzy uciekli na pó³noc kraju, najczê�ciej w okolice Chartu-
mu. Piêæ lat po zakoñczeniu wojny pokój na Po³udniu jawi siê bar-
dzo niepewnie, brak silnej i sprawnie dzia³aj¹cej w³adzy, wzrasta
przemoc. Mimo i¿ sytuacja humanitarna nale¿y tam do jednych
z najgorszych na �wiecie, wci¹¿ nie jest pewne czy nie dojdzie do
kolejnej tragedii. Pomimo ogromnego nap³ywu zagranicznej pomocy
i ponad 2 mld USD rocznie dochodów z ropy naftowej (formalnie do
podzia³u dla rz¹dów z Chartumu i rz¹du z Po³udnia4) sytuacja nie
napawa optymizmem. Rok 2009 nale¿a³ do niezwykle krwawych
okresów dla Po³udniowców � ponad 2,5 tys. osób zosta³o zabitych
w lokalnych walkach, a 35 tys. musia³o uciekaæ ze swoich domów.
Dane te s¹ wy¿sze, ni¿ notowane w tym samym czasie w Darfurze.
Najwiêcej walk odnotowano w stanie Jonglei5. Przyczynami rosn¹cej
przemocy s¹ przede wszystkim konflikty pomiêdzy plemionami (wiêk-
szo�æ plemion antagonizuje z ludem Dinka) o byd³o, ziemiê i inne
surowce. O napiêcia nietrudno tak¿e w arabsko-murzyñskich od-

4 Na terenie Sudanu dzia³aj¹ dwa rz¹dy: Government of Southern Sudan
(GoSS) � rz¹d autonomicznego regionu Sudan Po³udniowy oraz rz¹d centralny
w Chartumie � Government of National Unity (GoNU).

5 Jest to najwiêkszy stan w po³udniowo-wschodniej czê�ci Sudanu Po³u-
dniowego, obszar zamieszka³y g³ównie przez lud Dinka-Bor; na tym terenie
swoj¹ misjê prowadzi od 2006 roku Polska Akcja Humanitarna.
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dzia³ach wojskowych, zjednoczonych po zawarciu pokoju. Region od
strony granicy sudañsko-ugandyjskiej nêkany jest dodatkowo najaz-
dami Bo¿ej Armii Oporu (Lord�s Resistance Army, LRA) z Ugandy6.

Równie �le jak sytuacja polityczna przedstawia siê sytuacja
spo³eczno-gospodarcza ludno�ci Sudanu Po³udniowego. Po 5 latach
od podpisania porozumienia pokojowego i jednocze�nie zmasowane-
go wrêcz dzia³ania spo³eczno�ci miêdzynarodowej na tym terenie,
problemy powojenne Po³udnia nie zniknê³y. Jak wynika z raportu
Sudan Centre for Census, Statistics and Evaluation (SCCSE), ponad
50% mieszkañców Po³udnia ¿yje poni¿ej granicy ubóstwa (za mniej
ni¿ 17 funtów sudañskich miesiêcznie, 1 SDG = 0,42 USD). Najbied-
niejszym regionem jest Greater Bahr El-Ghazal7. Na ca³ym obszarze
Sudanu Po³udniowego, dla porównania � dwa razy wiêkszego ni¿
Polska, jest zaledwie 50 km utwardzonej drogi8. Wiêkszo�æ planów
rozbudowy infrastruktury koncentruje siê w Jubie9 lub okolicach.
Zreszt¹ miasto Juba nale¿a³oby przyj¹æ za pewnego rodzaju mode-
lowy pokaz tego, jak funkcjonuje Sudan Po³udniowy po wojnie. Pierw-
sze wra¿enie nasuwa pozytywne skojarzenia z rozwojem i odbudo-
w¹, jednak gdy przyjrzeæ siê bli¿ej, okazuje siê, ¿e to miejsce podzia-
³ów i nierównych szans. Mimo i¿ miasto jest centrum logistycznym
wielu organizacji przyje¿d¿aj¹cych na misje pomocowe do Sudanu
Po³udniowego i mimo i¿ ludno�æ podwoi³a siê tu od roku 2005, to
mamy tam do czynienia nie tylko z ogromnym bezrobociem, ale

6 M. Mailer, L. Poole, Rescuing the Peace in Southern Sudan, Oxfam Inter-
national, January 2010, s. 2, http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/con-
flict_disasters/downloads/rescuing_peace_s_sudan_en_full_080110.pdf
[18.06.2010].

7 Over 50% of Southern Sudan below poverty line: SCCSE report, http://
www.mirayafm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3223:over-
50-of-south-sudan-population-below-poverty-line-sccse-repoted-&catid=85:85
&Itemid=278 [18.06.2010].

8 E. Cropley, In southern Sudan, for the money, Reuters, 9.04.2010, http://
www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE62P0L2.htm [25.06.2010].

9 Juba, czasem u¿ywana polska transkrypcja D¿uba, miasto w Sudanie
Po³udniowym, stolica regionu autonomicznego, w stanie Jonglei.
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tak¿e sporym przeludnieniem. Pracê i lokum w naprêdce budowa-
nych domach w centrum miasta maj¹ tylko pracownicy organizacji
miêdzynarodowych, czasem przedsiêbiorczy Kenijczycy czy Ugan-
dyjczycy. Ci ostatni masowo przyje¿d¿aj¹ do Juby robiæ interesy na
miêdzynarodowej hojno�ci. Stali mieszkañcy Juby oraz powracaj¹cy
z kraju i z zagranicy uchod�cy zamieszkuj¹ g³ównie przedmie�cia.
Dzielnice te powstaj¹ce chaotycznie charakteryzuj¹ siê nie tylko
zabudow¹ typow¹ dla slumsów czy brakiem infrastruktury, ale
i brakiem sta³ej pracy dla jej mieszkañców oraz wzrastaj¹c¹ z roku
na rok przestêpczo�ci¹10. Problemem Juby s¹ nie tylko wysokie ceny
artyku³ów spo¿ywczych na miarê niektórych europejskich sklepów
czy ceny za wynajêcie mieszkania, ale przede wszystkim rzesza
bezrobotnych m³odych ludzi, którzy s¹ nieprzystosowani do ¿ycia
w du¿ym, rozwijaj¹cym siê mie�cie. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
jest wzrost poziomu ¿ycia nie ze wzglêdu na lepsz¹ sytuacjê ogó³u
mieszkañców, ale czê�ci nap³ywowej-miêdzynarodowej, która �pod-
nosi poprzeczkê� statusu ¿ycia. Nieradz¹cej sobie miejscowej ludno-
�ci organizacje miêdzynarodowe oferuj¹ projekty rozwojowe i huma-
nitarne, które nie zawsze koñcz¹ siê stworzeniem miejsc pracy czy
rozpoczêciem w³asnego interesu � zazwyczaj chodzi g³ównie o bez-
pieczeñstwo ¿ywieniowe czy sanitarne. System ten zamiast budziæ
inicjatywê uzale¿nia, a mo¿e nawet ubezw³asnowolnia miejscow¹
ludno�æ od takiej pomocy.

Organizacje miêdzynarodowe, nios¹c pomoc, stworzy³y na Po³u-
dniu �sztuczne� miasto, do którego wprawdzie zje¿d¿aj¹ tysi¹ce
uchod�ców wojennych z Pó³nocy kraju i pañstw s¹siednich, ale które
nie oferuje im nic, co pozwoli³oby na normalizacjê i rozwój11. Wni-

10 E. Martin, City of Dreams? Harsh realities for Juba�s new urban poor,
18.06.2010, http://www.alertnet.org/db/blogs/56091/2010/05/18-120224-1.htm
[2.07.2010].

11 Jak zauwa¿y³a Ellen Martin, Research Officer z niezale¿nego Humani-
tarian Policy Group Overseas Development Institute � terminy �uchod�ca�, �oso-
ba wewnêtrznie przesiedlona� (Internally Displaced Person, IDP) i �migranci
ekonomiczni� nie maj¹ ju¿ w Jubie prze³o¿enia, poniewa¿ zarówno mieszkañcy
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kliwsi obserwatorzy fenomenu biednej-bogatej Juby rozwi¹zania
upatruj¹ w rozproszeniu ludno�ci miasta, szczególnie mieszkañców
przedmie�æ, których nale¿a³oby przenie�æ do okolicznych wiosek, gdzie
mogliby funkcjonowaæ opieraj¹c siê na tradycyjnych systemach ple-
miennych. Problem jednak w tym, ¿e ludzie, którzy powrócili na
swoje rodzinne tereny albo tej tradycji nie znaj¹ (urodzili siê
w obozie i znaj¹ tylko jego �tradycjê�), albo ziemia ich rodziny jest
zajêta przez innych, wcze�niejszych migrantów. Dodatkowych k³opo-
tów nastrêcza tak¿e brak czêsto jakiejkolwiek infrastruktury (szkó³
czy szpitali) w ma³ych wioskach. Jak widaæ pomimo miêdzynarodo-
wego zaanga¿owania, problemy Po³udnia nie znikaj¹, a ich general-
ne rozwi¹zanie nie jest jeszcze nawet w sferze projektów12.

Jak donosz¹ coraz liczniejsze raporty miêdzynarodowe � skala
problemu jest ra¿¹ca: mniej ni¿ po³owa ludno�ci Sudanu Po³udnio-
wego ma dostêp do wody pitnej, jedno na siedmioro dzieci umrze
przed ukoñczeniem 5 lat, prawie 90% kobiet nie umie czytaæ ani
pisaæ, a zagro¿enie ¿ycia spowodowane komplikacjami po porodzie
jest tu najwiêksze na �wiecie13. Dbaniem o to, aby zlikwidowaæ lub
chocia¿ zmniejszyæ ten stan rzeczy zajmuj¹ siê w³a�nie organizacje

miasta, jak i powracaj¹ca ludno�æ jest niedostosowana do funkcjonowania
w takim mie�cie. Martin zauwa¿a jeszcze, i¿ nie ma tu mowy o naturalnych
napiêciach miêdzy biednymi a bogac¹cymi siê, ale o napiêciach miêdzy grupami
etnicznymi, co jest widoczne tak samo jak wykluczenie i marginalizacja m³odych
ludzi., zob.: E. Martin, City of Dreams? Harsh realities for Juba�s new urban poor,
http://www.alertnet.org/db/blogs/56091/2010/05/18-120224-1.htm [18.06.2010].

12 Funkcjonowanie Juby jest ostatnio tematem szeroko dyskutowanym.
Ró¿ne agendy, rz¹dowe i pozarz¹dowe organizacje miêdzynarodowe dostarcza-
j¹c pomoc Sudanowi Po³udniowemu �bazê wypadow¹� zak³ada³o w³a�nie w tym
mie�cie, st¹d przyspieszenie rozwoju miasta widaæ od 2005 roku na niebywa³¹
skalê � lokale i hotele do wynajêcia s¹ bardzo drogie, a jedzenie, czêsto przygo-
towywane na potrzeby europejskie/ amerykañskie swoimi cenami odbiega od
ogólnych standardów afrykañskich, nawet na miejskich rynkach. Jednocze�nie
miasto jest przeludnione, nie ma tam pracy i perspektyw rozwoju (agendy ONZ
czy NGOs czêsto dzia³aj¹ z w³asnym personelem, czêste jest tak¿e zatrudnianie
osób z Ugandy czy Kenii).

13 M. Malier, op. cit., s. 3.
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miêdzynarodowe, pañstwa najbogatsze zainteresowane pomoc¹ kra-
jom biedniejszym � czyli w zasadzie ca³a spo³eczno�æ miêdzynaro-
dowa14.

Spo³eczno�æ miêdzynarodowa dzia³a w Sudanie Po³udniowym
na kilku p³aszczyznach, które wzajemnie siê przenikaj¹ i dope³niaj¹.
Powinno tworzyæ to logiczn¹ ca³o�æ, powoduje jednak problematycz-
ne dochodzenie do pieniêdzy przeznaczonych na projekty humani-
tarne i rozwojowe i tworzy swoist¹ siatkê zale¿no�ci. Najwa¿niej-
szym elementem dotacyjnej uk³adanki s¹ donatorzy, ofiarodawcy
(z ang. donors), których pieni¹dze lokowane s¹ w zbiorczych fundu-
szach, i wiêkszo�æ znacz¹cych krajów europejskich oraz Kanada
wybra³y w³a�nie ten sposób na przekazywanie pomocy Sudanowi
Po³udniowemu. Wyj¹tek stanowi¹ tu Stany Zjednoczone, które reali-
zuj¹ pomoc bilateraln¹15.

Nieca³e pó³ roku po podpisaniu porozumienia pokojowego w 2005
roku przedstawiciele ONZ, Banku �wiatowego oraz rz¹du sudañ-
skiego i przedstawicieli z Po³udnia (g³ównie z polityczno-militarnego
ruchu Sudan People�s Liberation Army/Movement, SPLA/M) stwo-
rzyli projekt rozwoju ekonomicznego dla Sudanu. Grupa ta � The
Joint Assessment Mission for Sudan (JAM) stworzy³a projekt Fra-

14 Gdy za uczestnika stosunków miêdzynarodowych przyjmiemy podmioty
zdolne do aktywno�ci miêdzynarodowej, czyli zmieniania lub utrwalania w spo-
sób zamierzony stanów �rodowiska miêdzynarodowego, bêd¹ to wed³ug podzia³u
J. Kuku³ki wszyscy uczestnicy podmiotowi, a wiêc pañstwa oraz miêdzyrz¹dowe
i pozarz¹dowe organizacje miêdzynarodowe, zob.: Z. Czachór, Uczestnicy stosun-
ków miêdzynarodowych, w: Stosunki miêdzynarodowe, red. W. Malendowski,
C. Mojsiewicz, Warszawa 2003, s. 43�44.

15 Stany Zjednoczone poza cz³onkostwem i sk³adkami w miêdzynarodowych
organizacjach, dzia³aj¹ w Sudanie g³ównie poprzez Amerykañsk¹ Agencjê ds.
Rozwoju Miêdzynarodowego (The United States Agency for International Deve-
lopment, USAID), której jednostki zajmuj¹ siê koordynowaniem zagranicznej po-
mocy humanitarnej, finansowaniem projektów pomocowych, zwi¹zanych z dostar-
czaniem wody i ¿ywno�ci. Pomoc amerykañskiego rz¹du dla Sudanu do 2010 roku
wynios³a ponad 320 mln USD, �ród³o: Sudan � Complex Emergency. Situation
Report #8, 8.06.2010, http://www.usaid.gov/locations/sub-saharan_africa/sudan/
[18.06.2010].
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mework For Sustained Peace, Development and Poverty Eradication
uzgodniony wiosn¹ 2005 roku po konferencji donatorów w Oslo.
Zaplanowano tam, i¿ w pocz¹tkowym okresie 2005�2007 (kiedy ca-
³o�æ to lata 2005�2011), tzw. okresie odbudowy, wydatki na odbudo-
wê Sudanu bêd¹ wynosiæ 7,9 mld USD16. Przy czym warto podkre-
�liæ, ¿e za³o¿enia przewidywa³y, i¿ czê�æ pieniêdzy (dwie trzecie tej
sumy), bêdzie pochodzi³a od rz¹du sudañskiego (centralnego w Char-
tumie i Po³udniowego), a �ród³em bêd¹ korzy�ci uzyskiwane z wydo-
bywanej na granicy Pó³nocy i Po³udnia ropy naftowej (oko³o 2 mld
USD rocznie)17. Planowane wydatki na prawie 8 mld USD w okresie
2,5 lat to oko³o 3,2 mld na ka¿dy rok. Przy oko³o 40-milionowej popu-
lacji Sudanu to oko³o 80 USD na mieszkañca na rok. Gdyby jeszcze
za³o¿yæ, i¿ fundusz przeznaczony jest dla najbiedniejszych i najbar-
dziej potrzebuj¹cych w Sudanie, powiedzmy dla oko³o 20 milionów
osób, wtedy na osobê przypada 160 USD rocznie. Rodzi siê pytanie
� na co posz³y te pieni¹dze? W za³o¿eniach na pierwszych miejscach
plasowa³y siê wydatki na edukacjê publiczn¹ (15% bud¿etu), opiekê
zdrowotn¹ i infrastrukturê (16% bud¿etu). Pieni¹dze � jak wynika
ze specyfikacji JAM � przeznaczane by³y i s¹ na projekty tych agend
czy organizacji, które realizuj¹ zadania uznane za priorytetowe przez
donatorów. Mimo zbli¿aj¹cego siê koñca okresu 2005�2011 ciê¿ko
znale�æ dok³adne wyliczenia wydatkowanych przez JAM funduszy
na pomoc dla Sudanu. Mo¿na pokusiæ siê o zsumowanie dotacji
przyznanych na projekty rozwojowe agend ONZ i NGOs, nie zawsze
jednak raporty s¹ precyzyjne i udostêpniane. Strona internetowa

16 Synthesis Framework for Sustained Peace, Development and Poverty
Eradication, Join Assessment Mission in Sudan, 18.03.2005, s. 10, http://
www.goss-online.org/magnoliaPublic/en/ministries/Finance/mainColumnParagra-
phs/0/content_files/file15/Sudan%20Joint%20Assessment%20Mission%20%28
JAM%29%202005.pdf [18.06.2010].

17 Szacuje siê, i¿ od 2005 roku dochody z uzyskanej ropy wynios³y oko³o
7 mld USD, zob.: Rescuing the Peace in Southern Sudan, Joint NGO Briefing
Paper, Oxfam International, January 2010, http://www.oxfam.org.uk/resources/
policy/conflict_disasters/downloads/rescuing_peace_s_sudan_en_full_080110.pdf
[18.06.2010].
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JAM jest obecnie (lipiec 2010) nieaktywna, a z raportów i podsumo-
wañ okresowych, które znajduj¹ siê na stronie Banku �wiatowego,
wynika i¿ tylko do po³owy 2009 roku (dane s¹ aktualne na dzieñ 17
sierpnia 2009 roku z raportu Status of Projects in Execution � FY09
SOPE)18  na projekty humanitarne i rozwojowe spo¿ytkowano ponad
90 mln USD. Przy czym raport sporz¹dzony na zlecenie Banku
�wiatowego obejmuje ca³o�æ przeznaczanych pieniêdzy przy udziale
JAM i Multi-Donor Trust Fund (MDTF).

18 Status of Projects in Execution � FY09 SOPE, Operations Policy and Coun-
try Services, 2009, www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
WDSP/IB/2009/10/12/000333038_20091012002853/Rendered/PDF/509670AR0Su-
dan10Box342014B01PUBLIC1.pdf [2.07.2010].

Tabela 1
Projekty realizowane z funduszy Banku �wiatowego

w Sudanie Po³udniowym w latach 2006�2009 na podstawie
raportu rocznego Status of projects in execution � FY09 SOPE

Zakres projektu i okres realizacji
Przyznana

suma
(w mln USD)

Suma
wykorzystana

(dane
z 17.08.2009)

Opieka medyczna 2008�30.06.2011 16,00 1,89

Rolnictwo, rybo³ówstwo 2006�30.11.2009 7,67 3,26

Infrastruktura, edukacja, administracja,
bezpieczeñstwo sanitarne 2008�30.08.2009 7,07 6,38

Projekty podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe
2007�30.06.2011 6,78 3,22

Rolnictwo, rybo³ówstwo, bezpieczeñstwo ¿ywieniowe
2008�30.08.2011 5,00 0,81

Administracja 2007�30.06.2011 5,57 2,08

Edukacja 2006�30.09.2009 25,50 7,25

Opieka medyczna 2006�30.06.2010 20,00 17,28

Infrastruktura 2005�30.12.2010 50,00 49,65

SUMA 143,59 91,82

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportu rocznego Status of Projects in
execution � FY09 SOPE.
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Jak ³atwo siê zorientowaæ, poza punktem zwi¹zanym z �infra-
struktur¹, edukacj¹, administracj¹ i bezpieczeñstwem sanitarnym�
wykorzystanie funduszy jest dalekie od zak³adanych celów i progra-
mów. Warto zadaæ sobie pytanie dlaczego i czy jest to norm¹?

MDTF jest to kolejny wa¿ny donator na Po³udniu, równie¿
administrowany przez Bank �wiatowy, przy czym dzia³a on na
Pó³nocy jako Mutli-Donor Trust Fund-National (MDTF-N), a dla
Po³udnia jako Multi-Donor Trust Fund-South (MDTF-S). W Sudanie
Po³udniowym jest to obok JAM jeden z wiêkszych funduszy. Zak³ada
wspieranie rz¹du centralnego oraz rz¹du Sudanu Po³udniowego.
MDTF dotuje projekty instytucji rz¹dowych, które do implementacji
konkretnych zadañ kontraktuj¹ lokalne lub miêdzynarodowe orga-
nizacje pozarz¹dowe. Od 2005 roku ofiarodawcy wp³acili do fundu-
szu oko³o 524 mln USD. MDTF dzia³a na zasadzie grantów admi-
nistrowanych przez rz¹d, wed³ug z³o¿onych zasad okre�lonych przez
Bank �wiatowy. Z tym ¿e GoSS wci¹¿ jeszcze tworzy podstawowe
zaplecze zarz¹dzaj¹ce finansami. Nie dla wszystkich �wiatowych
decydentów jest to jasne. Poza administracj¹ sudañsk¹, trudno�ci ze
wspó³prac¹ z MDTF maj¹ tak¿e NGOs, które napotykaj¹ wiele pro-
blemów w procesie aplikowania o fundusze. W ramach MDTF dzia³a
tak¿e Multi Donor Team (MDT), z³o¿ony z przedstawicielstw piêciu
pañstw europejskich, które udzielaj¹ najwiêcej finansowego wspar-
cia rz¹dowi Sudanu Po³udniowego, s¹ to: Wielka Brytania, Norwe-
gia, Dania, Szwecja, Holandia. Procedura przyznawania pieniêdzy
jest i w tym przypadku do�æ skomplikowana. Wszystkie sumy prze-
chodz¹ przez MDTF. Ten z kolei przekazuje pieni¹dze ministerstwom,
które og³aszaj¹ �przetargi� w mediach na expression of interest.
Zakwalifikowani kandydaci s¹ proszeni o napisanie du¿ego projektu
i z³o¿enie go do odpowiedniego ministerstwa. Tam ka¿da oferta jest
analizowana przez przedstawicieli rz¹du, MDTF i MDT19. Dopiero
po takiej procedurze i analizie projekt ma szansê byæ dofinansowa-

19 K. Grzanka, P. Sasin, Misja Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie
Po³udniowym, 14-20.08.2006, nr 7/2006.
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ny. Fundusze p³yn¹ce z MDTF daj¹ rz¹dowi Sudanu Po³udniowego
mo¿liwo�æ szybkiego uruchomienia w³asnej, sprawnej administracji
w Sudanie Po³udniowym, stwarzaj¹c szansê na samodzielne i sprawne
rz¹dzenie autonomiczn¹ prowincj¹. Po okresie pocz¹tkowym, w 2007
roku postanowiono stworzyæ przy GoSS kolejn¹ jednostkê operacyj-
n¹ � Sudan Recovery Fund-Southern Sudan (SRF-SS), który razem
z MDTF ma zaj¹æ siê implementacj¹ d³ugoterminowych inicjatyw
rozwojowych oraz odbudow¹ kraju20.

W przypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych mamy w Su-
danie do czynienia z programem Work Plan (UN & Partners Work
Plan for Sudan), który administrowany jest przez Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme,
UNDP). Poszczególne agencje ONZ otrzymuj¹ pieni¹dze z puli Po-
wszechnego Funduszu Humanitarnego (The Common Humanitarian

20 Sudan Recovery Fund for Southern Sudan SRF-SS, Term of Reference,
20.04.2008, s. 1, http://www.sd.undp.org/doc/Fund%20Management/SRF-SS/
Link%202.pdf. [2.07.2010].

Wykres 1. Wk³ad poszczególnych pañstw w Powszechny Fundusz Humani-
tarny w roku 2007
�ród³o: Raport Powszechnego Funduszu Humanitarnego Work Plan UN, http://work-
plan.unsudanig.org/chf/2007/docs/round1/CHF2007_First_Round_Allocation_Summa-
ry_Tables.pdf, 18 marca 2009.
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Fund, CHF), stworzonego na potrzeby dzia³añ Work Plan w Sudanie
na realizacjê strategicznych sektorowo programów strategicznych.
Donatorami funduszu s¹: Wielka Brytania, Holandia, Irlandia, Szwe-
cja, Dania, Norwegia, Hiszpania, przy zdecydowanie najwiêkszym
wk³adzie Wielkiej Brytanii.

Work Plan dotyczy terenu ca³ego Sudanu, podzielonego go na
regiony Abeyi, B³êkitnego Nilu, Darfuru, Wschodniego Sudanu,
Chartumu i Prowincji Pó³nocnej, Po³udniowego Kordofanu oraz
Sudanu Po³udniowego. Na pomoc dla Sudanu Po³udniowego prze-
znaczone jest najwiêksze dofinansowanie. Agendy ONZ, które maj¹
najwiêkszy udzia³ w omawianym regionie to przede wszystkim:

Organizacja NZ ds. Wy¿ywienia i Rolnictwa (Food and Agricul-
ture Organization, FAO) � realizuje projekty w zakresie bezpieczeñ-
stwa ¿ywieniowego (food security), poprawy warunków ¿ycia, dys-
trybucji nasion i narzêdzi rolniczych;

Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) � realizuje pro-
jekty w zakresie pomocy humanitarnej;

Biuro Koordynatora ds. Lokalnych i Humanitarnych w Suda-
nie (Office of the Resident and Humanitarian Coordinator) � reali-
zuje projekty w zakresie pomocy humanitarnej;

Fundusz Ludno�ciowy Narodów Zjednoczonych (United Nations
Population Fund, UNFPA) � realizuje projekty w zakresie promocji
zdrowia i higieny;

Agencja ONZ ds. Uchod�cow oraz Wysoki Komisarz Narodów
Zjednoczonych ds. Uchod�ców (United Nations Refugee Agency / United
Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) � realizuje pro-
jekty w zakresie pomocy repatriantom, promocji zdrowia, szkoleñ
zawodowych, bezpieczeñstwa ¿ywieniowego, poprawy warunków
¿ycia, praw cz³owieka, projektów wodno-sanitarnych. Partnerami
implementuj¹cymi projekty UNHCR s¹ Handicap International/Atlas
Logistique (budowa stacji przej�ciowej) oraz INTERSOS (monitoring
powrotów, budowa szkó³);
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Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (United Na-
tions Children Fund, UNICEF) � realizuje projekty w zakresie zdro-
wia i edukacji dzieci, projekty wodno-sanitarne, pomocy humanitar-
nej, do¿ywiania, praw cz³owieka.

Priorytety Work Plan na ka¿dy rok s¹ wybierane zgodnie
z wcze�niejszym rozpoznaniem potrzeb. W roku 2008 dofinansowy-
wano g³ównie projekty z zakresu bezpieczeñstwa ¿ywieniowego agend
�wiatowego Programu ¯ywno�ciowego (World Food Programme, WFP)
i FAO (na rolnictwo i dywersyfikacjê �rodków utrzymania)21.
W pierwszym roku funkcjonowania (2006) CHF na dzia³alno�æ
w Sudanie przeznaczy³ sumê oko³o 150 mln USD, z czego na Sudan
Po³udniowy przypad³o oko³o 50 mln USD. W roku 2007 za� CHF
przeznaczy³ na pomoc w Sudanie 81,5 mln USD, z czego na Sudan
Po³udniowy przypad³a najwiêksza czê�æ � 34, 5 mln USD (co stano-
wi 42% funduszu dzielonego na osiem regionów w Sudanie). Dla
porównania � Chartum i prowincje pó³nocne dosta³y sumê 804 tys.
USD, Darfur 23,5 mln USD, Po³udniowy Kordofan 5,5 mln USD22.
Z najbardziej aktualnych danych � w 2009 roku CHF przeznaczy³
na pomoc dla Sudanu 82 mln USD, z czego prawie 43 mln USD
przypad³y w udziale Sudanowi Po³udniowemu23, a w 2010 roku
planuje przeznaczyæ 112 mln USD dla ca³ego kraju, z czego ok. 38
mln (34%) przypadnie Sudanowi Po³udniowemu24. Jako wa¿ny ele-
ment strategii Work Plan promowane jest wspieranie lokalnych
organizacji na terenie Sudanu i tak w roku 2008 na realizacje pro-
jektów przez sudañskie stowarzyszenia przeznaczono 12,5 mln USD.

21 K. Grzanka, Misja Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Po³udnio-
wym, 13�19.08.2007, nr 35/2007.

22 Raport Powszechnego Funduszu Humanitarnego za 2006 rok, http://
workplan.unsudanig.org/chf/2007/docs/round1/CHF2007_First_Round_Alloca-
tion_Summary_Tables.pdf, 18 czerwca 2010.

23 CHF Allocation Statistics, Common Humanitarian Fund for Sudan,
22.07.2009, s. 1, http://www.unsudanig.org/workplan/chf/2010/index.php 18.06.2010].

24 Allocation Paper to Apportion US$112 Million through the Common Huma-
nitarian Fund for Sudan in 2010, Common Humanitarian Fund Sudan, 14.02.2010,
s. 3, http://www.unsudanig.org/workplan/chf/2010/index.php, [18.06.2010].
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Stanowi jednak niewielki procent, w porównaniu z dotowaniem
dzia³alno�ci agend ONZ czy miêdzynarodowych organizacji. Po czê-
�ci wynika to z niew¹tpliwej przewagi logistyczno-organizacyjnej
i lat do�wiadczeñ w tej dziedzinie. Poza tym do czêstej praktyki
nale¿y wspó³dzia³anie jednostek ONZ z lokalnymi i miêdzynarodo-
wymi organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na terenie Suda-
nu Po³udniowego, co jawi siê jako przyk³ad rokuj¹cej wspó³pracy.
Agendy ONZ realizuj¹ wtedy swoje programy poprzez tzw. Imple-
menting Partners, czyli przy wspó³pracy, zlecaniu wykonania kon-
kretnych projektów organizacjom pozarz¹dowym.

Równie¿ Unia Europejska ¿ywo zainteresowana jest projektami
pomocowymi na terenie Sudanu Po³udniowego. Pomoc humanitarna
Unii Europejskiej udzielana jest przez Departament ds. Pomocy
Humanitarnej (dok³adnie Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty
Europejskiej � European Community Humanitarian Aid Office,
ECHO). Od chwili powstania w 1992 roku ECHO podj¹³ dzia³ania
w ponad 100 krajach na ca³ym �wiecie, jest te¿ jednym z g³ównych
donatorów obecnych w Sudanie Po³udniowym. Finansuje projekty
humanitarne organizacji pozarz¹dowych i innych organizacji miê-
dzynarodowych. Na pocz¹tku ECHO skupia³o siê g³ównie na pomocy
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb � dostêpu do wody, dostar-
czeniu ¿ywno�ci i zapobieganiu chorobom takim jak cholera czy
malaria. Bezpo�rednia pomoc humanitarna mia³a tak¿e zastosowa-
nie w 2004 roku po wybuchu konfliktu w Darfurze. Finansowanie
dzia³añ organizacji pozarz¹dowych ma charakter wyboru projektu
(sk³ada siê tak zwany concept paper � kilkustronicowy dokument,
zawieraj¹cy plan projektu, strategiê implementacji projektu, uza-
sadnienie danej organizacji pozarz¹dowej i plany dalszej wspó³pracy
z ni¹). Z raportu finansowego ECHO wynika, ¿e w 2008 roku do
Sudanu trafi³o 167 mln EUR (oko³o 216 mln USD)25. Suma ta jest
z roku na rok zwiêkszana (dla porównania w 2006 � 97 mln EUR/

25 Przelicznik walut z dnia 19 lipca 2010 roku, �ród³o: http://www.oan-
da.com/currency/converter/[18.06.2010].
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/125,5 mln USD, 2007 � 110 mln EUR/142 mln USD). Obok pomocy
�wiadczonej przez struktury unijne (sta³a sk³adka pañstw cz³onkow-
skich do bud¿etu UE), ka¿de z pañstw cz³onkowskich prowadzi w³asn¹
politykê pomocy humanitarnej. Pod wzglêdem wielko�ci oferowanej
pomocy wyró¿niaj¹ siê pañstwa skandynawskie (Dania, Finlandia,
Szwecja), Niemcy i Holandia. Europejskim liderem pomocy humani-
tarnej jest Holandia.

Poza ONZ, UE, Bankiem �wiatowym to �rodowisko organizacji
pozarz¹dowych jest w Sudanie Po³udniowym najbardziej aktywne.
Na stronie internetowej Southern Sudan NGO Forum zarejestrowa-
nych jest ponad 200 organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na tym
terenie26. Niestety brak jest danych na temat skali pomocy ³o¿onej
przez rz¹d centralny i rz¹d Sudanu Po³udniowego w realizacjê pla-
nów rozwojowych regionu (choæby wspomniane wy¿ej dwie trzecie
sumy pomocowej z korzy�ci z wydobycia ropy). W przypadku uzy-
skania tych danych przedstawiony tutaj problem by³by zdecydowa-
nie pe³niejszy.

Sudan Po³udniowy to do�æ jednoznaczny dowód na ¿yzno�æ zja-
wiska ubóstwa i jego precyzyjne �wpasowanie siê� we wspó³czesn¹
rzeczywisto�æ miêdzynarodow¹. Realizowane s¹ tam bowiem liczne
projekty o zabarwieniu humanitarnym i rozwojowym, nie tylko przez
wszystkie wiêksze organizacje miêdzynarodowe-pozarz¹dowe o pro-
filu pomocowym czy rozwojowym, ale tak¿e, chrze�cijañskim, ekolo-
gicznym, gender i wielu innych. Jednak jak zauwa¿a Anna Zygile-
wicz z Biura Analiz Sejmowych: �Z roku na rok maleje udzia³ orga-
nizacji pozarz¹dowych [�] we wdra¿aniu pomocy, wzrasta za� udzia³
ONZ i organizacji miêdzynarodowych. Zwi¹zane jest to m.in. ze
skal¹ prowadzonych akcji. Jedynie nieliczne NGOs dysponuj¹ zaple-
czem technicznym umo¿liwiaj¹cym sprawne udzielanie pomocy na
wiêksz¹ skalê. �wiadczy o tym m.in. �rednia wielko�æ kontraktów
udzielanych przez ECHO, która wynosi³a 0,56 mln euro dla organi-

26 Southern Sudan NGO Forum, http://www.ngoforum.info [18.06.2010].
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zacji pozarz¹dowych oraz 1,36 mln euro dla organizacji miêdzyna-
rodowych i 1,49 mln euro dla ONZ. Spadek udzia³u NGOs zwi¹zany
by³ tak¿e z w³¹czeniem pomocy ¿ywno�ciowej do pomocy humanitar-
nej, w której przekazywaniu NGOs uczestnicz¹ w mniejszym stop-
niu ni¿ inne organizacje�27.

Do najbardziej znanych polskich organizacji miêdzynarodowych
dzia³aj¹cych w Sudanie Po³udniowym nale¿y Polska Akcja Humani-
tarna (PAH), która od 2006 roku prowadzi tam sta³¹ misjê. Przygl¹-
daj¹c siê bli¿ej sumom przeznaczonym na realizacjê projektów roz-
wojowych przez PAH w tym regionie doliczyæ siê mo¿na kwoty oko³o
3,2 mln PLN/ oko³o 1 mln USD (za okres 2006�2008). Korzystaj¹c
z raportów tygodniowych PAH oraz raportów rocznych zamieszcza-
nych na stronie internetowej Fundacji mo¿na wyliczyæ i¿:

Projekty zrealizowane w 2007 roku wynios³y oko³o 1,5 mln PLN/
ok. 0,5 mln USD;

Rok 2008 to projekty zrealizowane na sumê oko³o 1,2 mln PLN/
375 tys. USD z MSZ plus dochody z Kampanii Wodnej oko³o 0,5 mln
PLN/155 tys. USD (w konkursie MSZ Polska Pomoc �Pomoc zagra-
niczna 2008� PAH zdoby³a grant w wysoko�ci 283 025,94 PLN/90
tys. USD na realizacjê projektu dotycz¹cego rozwoju przedsiêbior-
czo�ci kobiet poprzez promowanie nowych form aktywno�ci zawodo-
wych w payamie Kolnyang. W 2008 roku MSZ og³osi³o tak¿e konkurs
�Pomoc Humanitarna dla Sudanu Po³udniowego� w którym pula grantu
wynosi³a 1 mln PLN/311 tys. USD, konkurs wygra³a PAH � na reali-
zacjê projektu maj¹cego na celu zapewnienie dostêpu do wody pitnej
mieszkañcom hrabstwa Uror. Dosta³a grant w wysoko�ci 981 754,73
PLN/305 tys. USD. Dotacje tylko z �rodków MSZ to oko³o 1,2 mln
PLN/375 tys. USD, do tego nale¿y doliczyæ zbiórkê w ramach Kam-
panii Wodnej, podczas której zebrano ok. 0,5 mln PLN/155 tys. USD28;

27 A. Zygierewicz Pomoc humanitarna Unii Europejskiej, Biuro Analiz Sej-
mowych, nr 12(59), 25 czerwca 2009, s. 2.

28 B. K³osiñska, J. Stró¿yk, M³odzi buduj¹ studnie w Sudanie, 25 sierpnia
2009, http://www.rp.pl/artykul/17,353963.html [18.06.2010].
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W 2009 i 2010 roku PAH wzmocni³ wspó³pracê z agendami ONZ
(szczególnie z FAO � dotacje na dystrybucjê nasion i narzêdzi oraz
za³o¿enie szkó³ki drzewek owocowych w Bor i z UNICEF), dziêki
�rodkom zebranym w Kampanii Wodnej realizowane s¹ kolejne
projekty budowy studni. Brak jednak dok³adnych finansowych ze-
stawieñ.

Ekonomi�ci twierdz¹ zwykle, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ ubóstwa jest
brak kapita³u. Jak jest w przypadku Sudanu Po³udniowego? Policz-
my. Mo¿na spróbowaæ nawet w du¿ym zaokr¹gleniu zsumowaæ rocz-
ne fundusze najwiêkszych donatorów przeznaczane na pomoc dla
Sudanu Po³udniowego. Zacznijmy od jednego z wiêkszych funduszy
dotuj¹cych projekty w Sudanie Po³udniowym � MDTF-S. Z raportów
wynika i¿ na dotowanie projektów pomocowych na Po³udniu prze-
znacza on rocznie oko³o 45 mln USD (przy za³o¿eniu, ¿e do koñca
2009 roku wydano 181 mln USD, to �rednio wychodzi w³a�nie oko³o
45 mln USD na rok)29. Podobna kwota przeznaczana jest przez
Powszechny Fundusz Humanitarny (CHF), jak wynika z raportów
na rok jest to oko³o 40 mln USD rocznie. Z kolei z Unii Europejskiej
do Sudanu Po³udniowego p³ynie �rednio oko³o 40 mln EUR/51,5 mln
USD (przy za³o¿eniu podzia³u ca³ej kwoty rocznej podanej przy
omawianiu pomocy UE na Sudan Pó³nocny, Darfur i Sudan Po³u-
dniowy, takie zaokr¹glenie mo¿e byæ zbli¿one do orygina³u). Gdyby
wszystko zsumowaæ, to prosty rachunek pokazuje, ¿e otrzymamy
kwotê, przy sporym zaokr¹gleniu, oko³o 150 mln USD rocznie. Przy
czym warto zaznaczyæ, i¿ po pierwsze nie jest tu brana pod uwagê
pomoc udzielana przez USA (zarówno rz¹dowa jak i pozarz¹dowa
jest jedn¹ z bardziej znacz¹cych na tym terenie), nie jest tu tak¿e
liczony bud¿et pozarz¹dowych organizacji miêdzynarodowych dzia-
³aj¹cych g³ównie � ale nie tylko � z funduszy wy¿ej wymienionych
donatorów. NGOs bowiem korzystaj¹ tak¿e z funduszy rz¹dowych

29 World Bank spent only third of donors fund for South Sudan � report,
18 lutego 2010, http://www.sudantribune.com/spip.php?article34167 [18.06.2010].
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i lokalnych, wpisuj¹c siê w politykê pomocow¹ swojego kraju (na
przyk³adzie PAH � konkursy rz¹dowe na realizacje programów roz-
wojowych czy spo³eczna Kampania Wodna przeprowadzana w ca³ym
kraju).

Tak oszacowana suma (150 mln USD rocznie od najwiêkszych
donatorów plus liczne pomniejsze bud¿ety organizacji pozarz¹do-
wych, plus fundusze w ramach polityki pañstwowej szeregu poje-
dynczych krajów) powinna uczyniæ z Sudanu Po³udniowego kraj
bogaty. Kapita³ jest. Ekonomi�ci siê myl¹? Dlaczego Sudan Po³u-
dniowy jest wci¹¿ biedny? Pytanie to czyni z kwestii pomocy dla
Sudanu Po³udniowego zjawisko niezwykle intryguj¹ce i niejedno-
znaczne. Pomoc, która nap³ywa tam ze wzmo¿on¹ intensywno�ci¹
od czasu zakoñczenia wojny domowej w 2005 roku, jest bez w¹tpie-
nia potrzebna w obliczu klêski w jakiej stan¹³ Sudan po kilkudzie-
siêciu latach wojny. Nap³ywaj¹cy kapita³ (niezale¿nie od wysoko�ci)
okazuje siê jednak wci¹¿ niewystarczaj¹cy w stosunku do potrzeb.
Stymuluje to postawy roszczeniowe, ludzie chc¹ wci¹¿ wiêcej i wiê-
cej. Jak to siê dzieje, ¿e masowe dzia³ania pomocowe i tak ogromne
pieni¹dze w to zaanga¿owane, nie przynosz¹ rezultatów, a ubóstwo
zamiast zamieraæ, pog³êbia siê?

Ci¹gle daleka od normalizacji sytuacja Sudanu Po³udniowego
przy tak znacz¹cym wsparciu spo³eczno�ci miêdzynarodowej t³uma-
czona jest przez NGOs przede wszystkim brakiem efektywno�ci
funduszy dotuj¹cych projekty, szczególnie za� brakiem dotacji na
projekty d³ugoterminowe na odbudowê i rozwój. Organizacje poza-
rz¹dowe krytykuj¹ zawi³¹ komunikacjê z donatorami, zw³aszcza
z MDTF-S (ostatni zbiorczy raport Forum NGO Southern Sudan).
Funkcjonowanie funduszu uwa¿a siê za niejasne, a procedury apli-
kacji za skomplikowane i przed³u¿ane. Zarzuty te s¹ podobne
w stosunku do CHF, SRF i innych wiêkszych funduszy dotuj¹cych.
Zdecydowanie czê�ciej ni¿ NGOs do realizacji okre�lonych zadañ
priorytetowych wyznaczane s¹ agendy ONZ posiadaj¹ce wprawdzie
przewagê logistyczno-organizacyjn¹, jednak przeznaczaj¹ce znacznie
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wiêksze sumy na administracjê i zarz¹dzanie projektami. Jeszcze
inn¹ przyczyn¹ nieefektywno�ci inwestowanego kapita³u mo¿e byæ
fakt, i¿ organizacje nie skupiaj¹ siê na pomocy w regionach, które
najbardziej tego potrzebuj¹, poniewa¿ jest tam po pierwsze niebez-
piecznie, a po drugie � ciê¿ko siê tam dostaæ wobec znikomej infra-
struktury30.

Zdarza siê tak¿e, ¿e �le odczytywane s¹ potrzeby danych regio-
nów, np. w przypadku stanu Bahr el Ghazar notowany jest najwiêk-
szy procent osób niedo¿ywionych, najwiêksza liczba uchod�ców
i osób wewnêtrznie przesiedlonych (IDPs), ale jest to przy tym re-
gion bezpieczny i powoli rozwijaj¹ siê tam lokalne rynki31. Dlatego
te¿ warto najpierw zbadaæ sytuacjê na miejscu, a potem zastanowiæ
siê czy do¿ywiaæ tych ludzi, jak dzieje siê to teraz, czy mo¿e rozpo-
cz¹æ wdra¿anie projektów rozwojowych. Kolejny problem rysuje siê
z niedopasowaniem projektów zwi¹zanych z �akcjami powrotowymi�
ludno�ci do miejsc pochodzenia, czasem nawet po kilkudziesiêciu
latach. Rozpoczêto projekty, które ju¿ skutkuj¹ powrotami oko³o
2 milionów osób (z pó³nocy kraju oraz z krajów s¹siednich). Jednak
administracja obszarów, na które ludzie ci wracaj¹, nie jest do tego
przygotowana. Przy tej ogromnej liczbie osób nie s¹ realizowane
wystarczaj¹ce projekty zabezpieczaj¹ce ich interesy na miejscu (zwy-
czajowe prawo do ziemi i jej dziedziczenia) czy projekty budowlane,
rolne (nie wszyscy znaj¹ siê na tarasowej uprawie ziemi) czy nawet
integracyjne. Bardzo czêsto dochodzi do konfliktów o ziemiê, któr¹
zajêli ju¿ wcze�niej inni lub która zosta³a sprzedana nowym w³a�ci-
cielom z Pó³nocy. Du¿y odsetek osób �powracaj¹cych� kolejny raz
ucieka do wiêkszych miast � na przyk³ad do Juby, w poszukiwaniu
podstawowej opieki i pracy.

30 M. Malier, op. cit., s. 27�29.
31 Over 50% of Southern Sudan below poverty line: SCCSE report, http://

mirayafm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3223:over-50-of-
south-sudan-population-below-poverty-line-sccse-repoted-&catid=85:85&Ite-
mid=278 [18.06.2010].
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�Winnymi� ca³ej sytuacji wydaj¹ siê byæ nie tylko ogromne fun-
dusze dotuj¹ce, ale tak¿e NGOs, korzystaj¹ce z tych dotacji. Dona-
torzy nie s¹ w istocie zainteresowani na co tak naprawdê wydawane
s¹ pieni¹dze, dalej � nie potrafi¹ rozliczyæ miejscowych rz¹dów za-
równo ze skuteczno�ci dzia³ania jak i z partycypacji w kosztach
uzgodnionej pomocy. Równie¿ NGOs wykorzystuj¹ce zbyt du¿¹ czê�æ
przyznawanych grantów na tak zwane �koszty administracyjne�, pod
którymi kryje siê wiele pozycji finansowych nie zawsze niezbêdnych
dla beneficjentów realizowanych projektów. Tak¿e rz¹dy sudañskie
� z Chartumu i z Po³udnia � nie s¹ bez winy. Swoj¹ polityk¹ nie
jednocz¹, a wrêcz pielêgnuj¹ podzia³y kraju na arabsk¹ Pó³noc
i murzyñskie Po³udnie, na muzu³manów, chrze�cijan i animistów, na
rolników i pasterzy, bogatych i biednych i wiele innych znanych
tylko miejscowym. Nie potrafi¹ �zagospodarowaæ� wspomnianych
migrantów i stworzyæ im odpowiednich warunków bytowych.

Jawi siê zatem pytanie, czy wszyscy ci dobroczyñcy s¹ tam
w ogóle potrzebni, skoro wszelkie procedury s¹ tak skomplikowane,
rezultaty pomocy tak nieprzewidywalne i niepowoduj¹ce po¿¹da-
nych zmian. W istocie bowiem dla ca³ej miêdzynarodowej polityki
pomocowej sytuacja Sudanu Po³udniowego jest idealna, dok³adnie
wpasowana w profil dzia³alno�ci wszelkiego rodzaju organizacji rz¹-
dowych i pozarz¹dowych. Ta zbiurokratyzowana dzia³alno�æ rozros³a
siê tak bardzo, ¿e czasem kusi, aby stwierdziæ, i¿ wszelkie konflikty
s¹ wrêcz potrzebne, a utrzymuj¹ca siê niestabilno�æ krajów Trzecie-
go �wiata jest po¿¹dana dla ca³ej tej machiny pomocowej, która bez
sytuacji wymagaj¹cej ci¹g³ej obecno�ci nie mia³aby prawa bytu.
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SUDANESE DILEMMAS
� BETWEEN RICHES OF HELP AND MISERY

OF REALITY

SUMMARY

The question if Sudan is a rich or poor country brings different
answers. Misery has always been understood in different ways in
various cultures. In Africa misery is not always in contrast to we-
alth. In the case of Southern Sudan case you can look for the
reasons for misery in the long-standing civil war. This war lasted
nearly continuously from gaining independence in 1956 to signing
the Comprehensive Peace Agreement in 2005. The wartime caused
devastation of the environment, the whole habitat and collapse of
functioning of traditional social-economic forms of the local tribes.
International community has promised to help Southern Sudan. Is
Sudan � after five years since the peace agreement was signed
� getting richer? How are the non-governmental organizations wor-
king in this area? Are they helping?

The situation of Southern Sudan after signing the peace agre-
ement was very unstable. The balance of the long-standing war
evokes dread even in estimation � about 2 million victims and over
4 million refugees. The humanitarian situation is one of the worst
in the world, what is more, local fights are still taking place there.
As a result of the peace agreement Southern Sudan is now an
autonomic region with its own government, its dominant members
are people from one tribe � Dinka, which just intensifies the con-
flicts between the tribes.

International organizations which bring help in Southern Su-
dan work there on a few levels. It should create some logical enti-
rety, however it causes problems in vindication of the donor�s mo-
ney. The most important players are donors � they divide funds
among the United Nations Agencies and different types of non-
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governmental organizations. After the United Nations, the World
Bank and the European Union are the most visible activists in the
South.

The situation of Southern Sudan is an undeniable proof of the
phenomenon of poverty spreading extensively. Economists claim that
the main reason for the poverty is lack of capital. Southern Sudan
is, however, one of the poorest regions in the world, even though
millions of dollars of international aid flow there every year.


