
Forum Politologiczne – Tom 17
INP UWM Olsztyn 2014

Arkadiusz Żukowski

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA 
W POLITYCE ZAGRANICZNEJ RPA 

PO 1994 ROKU – WYBRANE PROBLEMY

SECURITY ISSUES IN THE FOREIGN 
POLICY OF THE RSA AFTER 1994: 

SELECTED PROBLEMS

Słowa kluczowe: Republika Południowej Afryki, security, polityka zagraniczna, 
misje pokojowe, Unia Afrykańska , stosunki międzynarodowe

W Republice Południowej Afryki (od 1961 r. oficjalna nazwa państwa) 
kwestie bezpieczeństwa silnie splatały się i spaltają się z jej polityką 
zagraniczną. Zarówno w okresie apartheidu, jak i w Nowej Afryce Po-
łudniowej (tzn. po 1994 r.) priorytety polityki zagranicznej ognisko-
wały się wokół kwestii bezpieczeństwa chociaż miały one diametral-
nie inny wymiar.

***
W 1948 r. w Afryce Południowej kiedy do władzy doszli afrykanerscy na-
cjonaliści z Partii Narodowej (National Party, NP) zaczęto wprowadzać 
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apartheid. Ta oficjalna doktryna państwowa nie tylko determinowała 
sytuację wewnętrzną, ale w dużym stopniu oddziaływała na stosunki 
zewnętrzne – na relacje z nowo niepodległymi państwami w Afryce i in-
nymi państwami, a także organizacjami międzynarodowymi, zwłasz-
cza Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacją Jedności 
Afrykańskiej (OJA).

W latach 1952–1986 na forum ONZ uchwalono ponad 100 rezolu-
cji odnoszących się do sytuacji w Afryce Południowej1. M.in. podczas 
XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uchwalono historyczną rezo-
lucję (nr 1761) z listopada 1962 r. potępiającą stanowisko RPA i stwier-
dzającą, że polityka apartheidu stanowi zagrożenie dla międzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeństwa.

W grudniu 1967 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło rezolucję 
o uznaniu apartheidu za zbrodnię przeciwko ludzkości, a w listopa-
dzie 1973 r. organ ten uchwalił Międzynarodową Konwencję o Zwal-
czaniu i Karaniu Zbrodni Apartheidu, co jeszcze bardziej pogłębiło po-
lityczną izolację RPA w stosunkach międzynarodowych. W latach 80. 
rezolucje ONZ przeciwko RPA przybierały jeszcze ostrzejsze formy.

Natomiast władze południowoafrykańskie, propagując tezę o pań-
stwie jako o bastionie antykomunizmu i cywilizacji europejskiej2, sta-
rały się pozyskać Zachód jako swojego sojusznika, co nawet w okresie 
nasilenia „zimnej wojny” w pełni nie ziściło się. Dla przykładu, pre-
mier RPA Hendrik Frensch Verwoerd uważał, że „Afryka Południowa 
jest tylko pobocznym celem w walce komunizmu z Zachodem”3. W po-
lityce zagranicznej RPA próbowała marginalizować ruchy narodowo-
wyzwoleńcze: Afrykański Kongres Narodowy (African National Con-
gress, ANC) i Kongres Panafrykański (Pan African Congress, PAC), 
które określała jako komunistyczne i terrorystyczne. Armia południo-
woafrykańska próbowała likwidować bazy i ośrodki szkoleniowe tych 
ugrupowań.

1 M. Malinowski, Białe mocarstwo Czarnego Lądu, Warszawa 1986, 
s. 261–262.

2 Zob. szerzej: D. J. Kotzé‚ Communism and South Africa, Cape Town 
1979.

3 A. G. Mezerik, Apartheid in the Republic of South Africa, “Internation-
al Review Service” 1967, Vol. 12, No. 92, s. 57.
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Wobec postępującej izolacji międzynarodowej RPA i coraz dotkliw-
szych sankcji międzynarodowych próbowano rozwijać stosunki z proza-
chodnimi reżimami autorytarnymi i totalitarnymi. Zabiegi o uznanie 
międzynarodowe dla „niepodległych” bantustanów zakończyły się kom-
pletnym fiaskiem. Poza tym wielkim cieniem dla władz RPA położyły 
się tragiczne wydarzenia w Sharpeville w 1960 r. i Soweto w 1976 r. 
Polityka apartheidu doprowadziła RPA do prawie całkowitej izolacji 
międzynarodowej.

***
Zdecydowane działania na rzecz odejścia od apartheidu w RPA przy-
padają na przełom lat 80. i 90. XX w. W grudniu 1989 r. minister 
spraw zagranicznych RPA Roelof „Pik” Botha w liście skierowanym 
do sekretarza generalnego ONZ Javiera Peréza de Cuéllara stwier-
dził, że apartheid przestał być polityką władz południowoafrykań-
skich, a ich celem jest „eliminacja wszelkiej dyskryminacji rasowej 
między grupami ludności i między poszczególnymi osobami”4. Sfor-
mułowano też nowe cele i zasady południowoafrykańskiej polityki 
zagranicznej. Opierała się ona na zobowiązaniu do działań na rzecz 
utrzymania regionalnego i światowego pokoju.

2 lutego 1990 r. prezydent RPA Frederik Willem de Klerk w par-
lamencie zapowiedział zniesienie apartheidu, cofnięcie zakazu dzia-
łalności ANC, PAC i innych ugrupowań politycznych oraz zwolnienie 
więźniów politycznych, w tym Nelsona Mandeli5.

W 1991 r. nastąpiło uchylenie ustaw dyskryminujących ludność 
kolorową, a będących filarami apartheidu. Od grudnia 1991 r. trwa-
ły rozmowy „Południowoafrykańskiego Okrągłego Stołu”, czyli Kon-
wencji na Rzecz Demokratycznej Afryki Południowej (Convention for 
a Democratic South Africa, CODESA) grupującej najważniejsze si-
ły polityczne RPA, zdecydowane negocjować przyszłość ustrojową 

4 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–
1994, Warszawa 1994, s. 475.

5 Address by the State President Mr FW De Klerk, DMF at the Opening 
of the Session of the Ninth Parliament of the Republic of South Africa, Cape 
Town 2 February 1990, Johannesburg 1990, s. 1–21.
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państwa6. W marcu 1992 r. w referendum większość białych popar-
ła reformy zmierzające do zapewnienia wszystkim mieszkańcom RPA 
równych praw. W kwietniu 1994 r. odbyły się pierwsze demokratyczne 
wybory parlamentarne. W wyborach zwycięstwo odniósł ANC, a prezy-
dentem wybrano N. Mandelę.

W wyniku transformacji ustrojowej w RPA wprowadzono system 
polityczny będący formą pośrednią pomiędzy prezydencjalizmem i se-
miprezydecjalizmem (prezydent jako głowa państwa oraz głowa ogól-
nokrajowej władzy wykonawczej).

W maju 1996 r. parlament RPA przyjął nową konstytucję, która osta-
tecznie położyła kres systemowi apartheidu. Konstytucja ta7 dokładnie 
rozdziela kompetencje dotyczące polityki zagranicznej oraz kwestii we-
wnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Według tej kon-
stytucji prezydent RPA posiada szerokie prerogatywy do rządzenia, 
pełni on bowiem funkcję głowy państwa oraz premiera (szefa wła-
dzy wykonawczej). Jako głowa państwa prowadzi politykę państwa 
i reprezentuje RPA w stosunkach międzynarodowych. To prezydent 
określa kierunki polityki zagranicznej państwa (art. 84 ust. 2). Kon-
stytucja wśród szczegółowych jego kompetencji wymienia: przyjmo-
wanie i uznawanie zagranicznych przedstawicieli dyplomatycznych 
i konsularnych oraz powoływanie ambasadorów, pełnomocników oraz 
przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych.

Poza tym w konstytucji w rozdziale 14. pt. „Przepisy ogólne” znaj-
duje się artykuł dotyczący umów międzynarodowych (art. 231). Nego-
cjowanie i podpisywanie wszystkich umów międzynarodowych należy 
do kompetencji władzy wykonawczej po zaaprobowaniu ich przez Zgro-
madzenie Narodowe (izba pierwsza parlamentu) i Krajową Radę Pro-
wincji (druga izba parlamentu).

Prezydent jest naczelnym dowódcą i zwierzchnikiem Południo-
woafrykańskich Sił Zbrojnych – w konstytucji stosuje się termin 

6 P. Bulger, Codesa for Beginners, “South Africa Foundation Review” 
May 1992, No. 5, s. 1–3.

7 Tekst konstytucji RPA w języku polskim zob.: Konstytucja Republiki 
Południowej Afryki, tłum z j. ang. A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek, War-
szawa 2006.
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„sił obronnych” (defence force) – i powołuje wojskowe dowództwo sił 
obronnych (art. 202). Jedynie on może zezwolić na użycie sił obron-
nych (art. 201 ust. 2) w trzech celach: we współpracy z policją, w obro-
nie Republiki lub w celu wypełnienia zobowiązania międzynarodo-
wego. W przypadku użycia sił obronnych prezydent bezzwłocznie 
i wystarczająco szczegółowo informuje parlament o przyczynach ich 
użycia; każdym miejscu, gdzie są użyte siły zbrojne; liczbie osób bio-
rących udział w tych działaniach oraz okresie, na jaki planowane jest 
użycie tych sił.

W przypadku zagrożenia państwa Prezydent podejmuje decyzję 
o stanie obrony narodowej (state of national defence) (art. 203). Po-
dobnie jak w art. 201 musi on wówczas bezzwłocznie i wystarczająco 
szczegółowo poinformować parlament o przyczynach jego wprowadze-
nia; każdym miejscu, gdzie są użyte siły obronne i liczbie osób biorą-
cych udział w tych działaniach.

Prezydent ma również szerokie prerogatywy dotyczące ustanawia-
nia i kontroli służb wywiadowczych (art. 209).

Zgodnie z konstytucją bezpieczeństwo narodowe RPA (art. 198) 
opiera się na następujących zasadach dotyczących jej mieszkańców: 
„żyć jako ludzie równi, żyć w pokoju i harmonii, być wolnymi od stra-
chu i niedostatku oraz dążyć do lepszego życia” (art. 198 ust 1). Bez-
pieczeństwo narodowe jest zapewniane zgodnie z prawem krajowym 
i międzynarodowym i podlega władzy parlamentu i ogólnokrajowej 
władzy wykonawczej (art. 198 ust. 3 i 4).

***
Na początku lat 90. RPA podjęła szereg działań mających na celu 
przywrócenie państwu pełnoprawnej pozycji w stosunkach międzyna-
rodowych. Działania te bez przesady można nazwać „ofensywą dyplo-
matyczną”. Rozpoczęły się one bezpośrednio po wspomnianym prze-
mówieniu F. W. de Klerka (działania na rzecz wznowienia stosunków 
dyplomatycznych i konsularnych oraz pełnego członkostwa w organi-
zacjach międzynarodowych).

Cezurą w tym procesie był rok 1994, w którym odbyły się wspo-
mniane już demokratyczne wybory parlamentarne oraz następne la-

Kwestie bezpieczeństwa w polityce zagranicznej RPA po 1994 roku…



284

ta. Szczególnie szybko postępowała normalizacja stosunków z pań-
stwami Afryki, a zwłaszcza Południa Afryki. Już 23 maja 1994 r. RPA 
zostaje przyjęta do Organizacji Jedności Afrykańskiej (Organization 
of African Unity, OAU) i w tymże roku staje się członkiem Wspólno-
ty Rozwoju Południa Afryki (Southern African Development Commu-
nity, SADC). Nawiązywane są, a następnie rozwijane stosunki dy-
plomatyczne ze zdecydowaną większością państw świata. Szczególny 
charakter dotyczył stosunków z najbliższymi sąsiadami, np. przeka-
zanie niepodległej Namibii enklawy Walvis Bay 28 lutego 1994 r.

Przeprowadzenie demokratycznych wyborów w 1994 r. oznaczało 
więc usunięcie ostatnich formalnych przeszkód związanych z ograni-
czeniem roli RPA w stosunkach międzynarodowych (poza wyżej wspo-
mnianymi faktami m.in. Rada Bezpieczeństwa ONZ zniosła embar-
go na dostawy broni do RPA, odzyskała ona miejsca w Zgromadzeniu 
Ogólnym ONZ oraz została przyjęta ponownie do Wspólnoty Naro-
dów, została też członkiem Ruchu Państw Niezaangażowanych). RPA 
uzyskała też pełne członkostwo w wielu innych kluczowych organiza-
cjach międzynarodowych. W 1995 r. została ona członkiem Światowej 
Organizacji Handlu (World Trade Organisation, WTO).

W tym okresie ograniczano, a nawet zrywano stosunki oficjalne 
z państwami, z którymi w okresie apartheidu intensywnie współpra-
cowano. Dla przykładu, w listopadzie 1996 r. nastąpiło zerwanie sto-
sunków z Republiką Chińską (Tajwanem) i nawiązanie w grudniu te-
goż roku stosunków dyplomatycznych z Chińską Republiką Ludową.

Normalizacja dotyczyła także pozapolitycznych i gospodarczych 
sfer stosunków międzynarodowych. Na początku lat 90. RPA ponownie 
została przyjęta do ruchu olimpijskiego i uczestniczyła w letnich igrzy-
skach olimpijskich w Barcelonie w 1992 r. oraz w zimowych igrzyskach 
olimpijskich w Lillehammer w 1994 r. (powrót także do uczestnictwa 
w paraolimpiadach)8.

Za działalność przede wszystkim na niwie wewnętrznej RPA i jej 
przywódcy byli nie tylko chwaleni przez tzw. społeczność międzyna-

8 W związku z uchwaleniem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji 
nr 1761 w 1962 r. RPA została wykluczona z udziału w igrzyskach olimpij-
skich.

Arkadiusz Żukowski



285

rodową, ale również nagradzani. 15 października ogłoszono werdykt, 
a 10 grudnia 1993 r. nastąpiło wręczenie prezydentowi Frederikowi 
W. de Klerkowi i liderowi ANC Nelsonowi Mandeli Pokojowej Na-
grody Nobla za zasługi w obaleniu apartheidu i budowie demokracji 
w RPA9. Wcześniej, bo 22 stycznia 1992 r. uhonorowano ich Pokojową 
Nagrodą ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)10.

Po 1994 r. nastąpiły nie tylko zasadnicze przewartościowania w po-
lityce wewnętrznej kraju, ale także sformułowania nowej strategii po-
lityki zagranicznej państwa południowoafrykańskiego, w tym w zakre-
sie bezpieczeństwa11.

W Nowej Afryce Południowej podkreśla się wartości aksjologiczne 
w prowadzeniu polityki zagranicznej, uwzględniające dziedzictwo i spe-
cyfikę afrykańską czy też południowoafrykańską. Dla tamtejszego MSZ 
wartościami tymi oprócz: patriotyzmu, lojalności, poświęcenia, równości 
i uczciwości są ubuntu oraz batho pele12. Przekłada się to na hierarchi-
zację priorytetów tej polityki. Największą wagę RPA przywiązuje w ko-
lejności do następujących priorytetów:
1. Wzmocnienie Programu Afrykańskiego.
2. Wzmocnienie współpracy Południe – Południe.
3. Wzmocnienie współpracy Południe – Północ.

W szczególności w latach 2005–2008 priorytetem było Wzmocnienie 
Programu Afrykańskiego. Zgodnie z rangą zaangażowania RPA w Afry-
ce w realizacji polityki zagranicznej szczególne miejsce zajmuje koncep-
cja „Renesansu Afrykańskiego” (African Renaissance)13 i program No-

9 http://nobelprize.org/peace/laureates/1993/index.html [22.06.2013]; http 
://www.anc.org.za/ancdocs/speeches/nobelnrm.html [22.06.2013].

10 De Klerk and Mandela receive UNESCO peace prize, http://www.sahis 
tory.org.za/dated-event/de-klerk-and-mandela-receive-unesco-peace-prize 
[25.09.2014].

11 Zob. szerzej: C. Landsberg, South African Foreign Policy, Pretoria 2007.
12 Ubuntu i batho pele traktowane są jako klasyczne afrykańskie kon-

cepcje, ubuntu – wiara w uniwersalną więź jednoczącą całą ludzkość, a batho 
pele – ludzie na pierwszym miejscu, http://www.dfa.gov.za/department/index.
html [25.09.2014].

13 Twórcą terminu „Renensans Afrykański” odwołującego się do trady-
cyjnych wartości afrykańskich był prezydent RPA Thabo Mbeki.
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wego Partnerstwa dla Rozwoju Afryki (New Partnership for Africa’s 
Development, NEPAD). W następnych latach były one wciąż aktualne, 
ale i podlegały modyfikacjom.

Zmiany dotyczyły też nazewnictwa południowoafrykańskiej dy-
plomacji14. Od maja 2009 r. południowoafrykańskie ministerstwo 
spraw zagranicznych ma nazwą Ministerstwa Stosunków Międzyna-
rodowych i Współpracy (Department of International Relations and 
Cooperation).

Po uzyskaniu członkostwa w OJA RPA aktywnie działa w tej or-
ganizacji. M.in. podczas Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów OJA 
w Syrcie w Libii w 1999 r. prezydent RPA Thabo Mbeki oraz pre-
zydenci Algierii i Nigerii zostali upoważnieni do opracowania stra-
tegii przezwyciężania barier rozwojowych i eliminowania zagrożeń 
dla pokoju i bezpieczeństwa, co skutkowało przygotowaniem Milenij-
nego Partnerstwo na rzecz Programu Odbudowy Afryki (Millenium 
Partnership for the African Recovery Programme), który był podsta-
wą do przyjętego programu Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwo-
ju Afryki (New Partnership for Africa’s Development, NEPAD). Zo-
stał on podpisany podczas posiedzenia Zgromadzenia Szefów Państw 
i Rządów OJA w Lusace w 2001 r. RPA bowiem współtworzyła ten 
program (wspomniany udział prezydenta T. Mbekiego).

T. Mbeki wraz z prezydentem Nigerii Olusegunem Obasanjo 
był architektem programu African Peer Review Mechanism (zaini-
cjowany w 2002 r., a w prowadzony w życie rok później)15, który 
swoim zakresem działań obejmuje m.in. prewencję i rozwiązywa-
nie sporów i konfliktów.

RPA ma wkład w powołanie do życia nowej organizacji tzn. Unii 
Afrykańskiej (UA). Konferencja założycielska tej organizacji odbyła 
się w Durbanie 8–10 lipca 2002 r. Wówczas też ustanowiono Radę Po-
koju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej (Peace and Security Coun-

14 Wcześniej ministerstwo spraw zagranicznych miało następujące 
nazwy: Department of External Affairs, Department of Foreign Affairs and 
Information, Department of Foreign Affairs.

15 http://aprm-au.org/about-aprm http://www.dfa.gov.za/department/in-
dex.html [25.09.2014].
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cil of the African Union, PSCAU)16. Jej zadaniem jest m.in.: wspiera-
nie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności, rozpoznawanie konfliktów 
i przeciwdziałanie im (podejmowanie operacji peace-making i peace-
-building), przeciwdziałanie międzynarodowemu terroryzmowi, roz-
wijanie wspólnej polityki obrony Unii Afrykańskiej. Zadania te re-
alizowane są wspólnie przez organizacje regionalne, w tym SADC, 
w której dominującą rolę odgrywa RPA. Dwa lata po wstąpieniu do tej 
organizacji, w 1996 r. RPA była inicjatorem utworzenia nowego organu 
dotyczącego spraw polityki obrony i bezpieczeństwa. W 2001 r. SADC 
przyjęła Protokół nt. Polityki, Obrony i Współpracy na rzecz Bezpie-
czeństwa (The Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation). 
Z kolei na szczycie państw SADC w sierpniu 2007 r. ogłoszono o decyzję 
o powstaniu sił pokojowych tej organizacji.

Jak wcześniej podkreślono RPA aktywnie włącza się w działal-
ność Unii Afrykańskiej dotyczącą pokoju, bezpieczeństwa i stabili-
zacji na kontynencie (m.in. poprzez udział w peace-making i peace-
-keeping missions). Żołnierze z RPA uczestniczyli w pierwszej misji 
pokojowej tej organizacji – AMIB (African Mission in Burundi), któ-
ra miała miejsce w Burundi w 2003 r. Zasługuje ona na podkreślenie, 
gdyż po wycofaniu się z planowanej misji pokojowej wojsk Ghany, Ni-
gerii i Senegalu władze południowoafrykańskie podjęły jednostronną 
decyzję, jako jedyne państwo afrykańskie, o wysłaniu tam jednostek 
wojskowych w ramach Południowoafrykańskiego Oddziału Wsparcia 
Ochrony (South African Protection Support Detachment, SAPSD)17. 
W sumie, w tej misji pokojowej, później w ramach Operacji Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych w Burundi (United Nations Operation in 
Burundi, ONUB) wzięło udział ok. 1,5 tys. żołnierzy południowoafry-
kańskich (początkowo 920 żołnierzy i 5 obserwatorów wojskowych)18. 

16 http://www.au.int/en/content/protocol-relating-establishment- 
peace-and-security-council-african-union [27.09.2014]; http://www.dfa.gov.za/ 
department/index.html [27.09.2014].

17 South Africa’s Peacekeeping Role in Burundi: Challenges and Opportu-
nities for Future Peace Missions, The African Centre for the Constructive Res-
olution of Disputes (ACCORD), Occasional Paper Series, 2007, Vol. 2, No. 2.

18 Deployment of the United Nations Mission in Burundi, Fourth Re-
port of the Secretary-General on the United Nations Operation in Burundi 
(S/2005/328), 19 May 2005.
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Misję tę RPA współfinansowała (koszt 134 mln USD). Uwypukla się, 
że zarówno w ramach działań UA, jak później i ONZ podczas misji 
pokojowej w Burundi RPA odgrywała bardzo ważną rolę jako uczest-
nik procesu stabilizacyjnego i bez udziału tego państwa realizacja tej 
misji nie byłaby możliwa19. Rada Bezpieczeństwa ONZ w specjalnej 
rezolucji dotyczącej podpisania 7 września 2006 r. w Dar es Salaam 
Całościowego Porozumienia o Zawieszeniu Broni pomiędzy rządem 
w Burundi a Narodowym Frontem Wyzwolenia (Comprehensive Ce-
asefire Agreement between the Government of Burundi and the Forces 
nationales de libération, Palipehutu-FNL) podkreśliła wysiłki RPA 
w tym zakresie20.

W implementację (regularne rozmowy) dotyczące utrzymania po-
koju w Burundi zaangażowany był ówczesny prezydent RPA Thabo 
Mbeki oraz ówczesny wiceprezydent RPA Jacob Zuma.

RPA brała także udział w kolejnych misjach pokojowych Unii Afry-
kańskiej, np. w Darfurze – misje AMIS i AMIS II (African Mission in 
Sudan) czy w Republice Środkowoafrykańskiej – misja CEMAC (Com-
munauté économique et monétaire de l’Afrique centrale).

Udział RPA w misjach pokojowych dotyczył także udziału w ope-
racjach ONZ. W sumie, od 1999 r. RPA uczestniczyła w kilkunastu 
misjach pokojowych pod egidą UA i ONZ (poza wspomnianymi pań-
stwami i regionami także na Wybrzeżu Kości Słoniowej – Misja ONZ 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej (The United Nations Mission in Côte 
d’Ivoire, MINUCI). Były prezydent T. Mbeki podjął się misji roz-
wiązania konfliktu na wniosek Rady Pokoju i Bezpieczeństwa UA 
i pod jego patronatem podpisano w Pretorii 6 kwietnia 2005 r. poro-
zumienie pokojowe (tzw. Porozumienie z Pretorii). Poza tym w po-
wołanym 28 stycznia 2001 r. Panelu Unii Afrykańskiej Wysokiego 
Szczebla ds. Rozwiązywania Kryzysu na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
(African Union High Level Panel for the Resolution of the Crisis in 
Côte d’Ivoire) brał udział prezydent RPA Jacob Zuma.

Obecność RPA zaznaczyła także w ramach działań Tymczaso-
wych Sił Zbrojnych ONZ w Abyei (The United Nations Interim Se-

19 W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 323.
20 Resolution S/RES/1719 adopted by the Security Council at its 5554th 

meeting, on 25 October 2006.
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curity Force for Abyei, UNISFA) położonym w Kordofanie Południo-
wym. Rozmowom pokojowym z ramienia UA przewodniczył T. Mbeki, 
co doprowadziło do podpisania porozumienia w Addis Abebie w Etio-
pii pomiędzy rządem Sudanu a Ludowym Ruchem Wyzwolenia Suda-
nu w czerwcu 2011 r. (Agreement on Temporary Arrangements for the 
Administration and Security of the Abyei Area).

RPA wzięła też udział w operacji pokojowej – Misji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (United 
Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Con-
go, MONUC) – ok. 1 tys. żołnierzy z RPA na 16 tys. całego personelu 
wojskowego21 (w styczniu 2001 r. kontyngent południowoafrykański 
liczył 16 ekspertów wojskowych i 225 żołnierzy)22. RPA mocno zaan-
gażowała się w mediacje dotyczące normalizacji sytuacji w Demokra-
tycznej Republice Konga (m.in. porozumienia podpisanie w Pretorii 
6 marca 2002 r., 30 lipca 2002 r., 17 grudnia 2002 r.). Wcześniej RPA 
czyniła próby mediacji pomiędzy Mobutu Sese Seko a Laurentem Ka-
bilą23. Poza tym od 2013 r. 1 345 żołnierzy południowoafrykańskich 
w ramach misji pokojowej ONZ przebywa we wschodniej części De-
mokratycznej Republiki Konga. RPA uczestniczyła też w misjach po-
kojowych w Liberii i na Komorach24. Udział żołnierzy RPA w misjach 
pokojowych w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich był jednak dość 
ograniczony. Podobnie udział RPA w misji pokojowej ONZ w Etio-
pii i Erytrei (The United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 
UNMEE) był symboliczny, w 2001 r.: 5 obserwatorów wojskowych 
i 2 żołnierzy25, a w 2008 r.: 5 obserwatorów wojskowych26.

21 http://www.monuc.org/Contributions.aspx?lang=en&menuOpened= 
About%20MONUC [25.09.2014].

22 UN Mission’s Contributions by Country, http://www.un.org/en/peace-
keeping/contribu tors/2011/jan11_5.pdf [22.10.2014].

23 M. W. Solarz, Republika Południowej Afryki: trwałość czy zmierzch po-
tęgi w regionie?, Warszawa 1999, s. 220-229.

24 14 SA Peace Missions in 11 Years, http://www.defenceweb.co.za/index.
php?option=com_content&view=article&id=9385:14-sa-peace-missions-in-11 
-years-&catid=55:SANDF&Itemid=108 [22.06.2013].

25 http://reliefweb.int/node/79000 [16.07.2014].
26 The United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE), mili-

tary contributors (as of 1 January 2008), Report of the Secretary–General on 
Ethiopia and Eritrea, Annex I, S/2008/40, 23 January 2008.
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Kwestie bezpieczeństwa były bardzo istotne w kontekście rezy-
gnacji RPA z posiadania broni jądrowej, a później zaangażowania się 
w działania na rzecz nieproliferacji jej na kontynencie afrykańskim27. 
RPA 10 lipca 1991 r. przystąpiła do Układu o Nierozprzestrzenia-
niu Broni Jądrowej (NPT) i nawiązała współpracę z Międzynarodo-
wą Agencją Energii Atomowej, co oznaczało poddanie pod kontrolę 
międzynarodową własnego badawczego potencjału jądrowego. Już 
od 1993 r. RPA uczestniczyła w pracach nad utworzeniem strefy bez-
atomowej w Afryce, a w 1995 r. spotkania w tej kwestii miały miejsce 
w południowoafrykańskim Johannesburgu i Pelindabie (ośrodek ba-
dan jądrowych 30 km od Pretorii). RPA miała swój udział w przygo-
towaniu i implementacji Traktatu o Afrykańskiej Strefie Bezatomo-
wej, częściej znanym jako Traktat z Pelindaby, który wszedł w życie 
15 lipca 2009 r. (po złożeniu wymaganych minimum 28. dokumentów 
ratyfikacyjnych)28. Siedzibę Afrykańskiej Komisji Energii Jądrowej 
(African Commission on Nuclear Energy, AFCONE), która ma kon-
trolować i gwarantować realizację Traktatu z Pelindaby zlokalizowa-
no w Pretorii29.

RPA współpracuje z USA w odniesieniu do stabilizacji sytuacji  
na kontynencie afrykańskim w sferze pokoju i bezpieczeństwa oraz wpr- 
owadzania standardów demokracji, m.in. zakończenie wojny domo-
wej w Demokratycznej Republice Konga i przeprowadzenie tam wy-
borów30, co doprowadziło ostatecznie do podpisania przez wszystkie 
strony tej wojny wspomnianego wcześniej porozumienia pokojowego  
17 grudnia 2002 r. w Pretorii)31. Przy realizacji przez RPA peace-keeping 
missions w Afryce USA udzielały jej pomocy wojskowej, np. w 2002 r. 

27 P. Liberman, The Rise and Fall of the South African Bomb, “Interna-
tional Security” 2001, Vol. 26, No. 2.

28 http://au.int/en/sites/default/files/Pelindaba_Treaty.pdf [03.08.2013].
29 http://www.peaceau.org/en/page/78-african-commission-on-nucle-

ar-energy-afcone [12.09.2014].
30 G. W. Bush, Building a More Hopeful World, w: G. W. Bush, A Charge 

Kept. The Record of the Bush Presidency 2001–2009, La Vergne 2010, s. 38.
31 Raport specjalny. Polityka zagraniczna G. W. Busha, http://www.sto-

sunkimiedzynarodowe.info/polityka_zagraniczna_administracji_busha.php 
[25.09.2014].
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w ramach African Contigency Operations Training and Assistance 
(ACOTA) Amerykanie przeszkolili żołnierzy południowoafrykańskich32.

RPA włączyła się w działania na rzecz ochrony dzieci przed rekru-
tacją ich do oddziałów wojskowych33.

RPA przeprowadzała także akcje na rzecz stabilizacji politycznej 
w regionie Południa Afryki wykorzystując przy tym tamtejsze orga-
nizacje, jak wspomniana SADC oraz Unię Celną Południa Afryki (So-
uthern African Customs Union, SACU).

We wrześniu 1998 r. na prośbę władz Lesotho rząd południowo-
afrykański w ramach operacji „Boleas” pod auspicjami SADC wysłał 
tam 600 żołnierzy do przywrócenia porządku i prawa. Od 1 listopa-
da 1998 r. operacja ta nosiła nazwę „Charon”34. W sumie, kontyngent 
południowoafrykański został zwiększony do 3 850 żołnierzy, co wraz 
z kontyngentem z Botswany (800 żołnierzy) doprowadziło ostatecznie 
do opanowania i normalizacji sytuacji35.

Można też wspomnieć o wysiłkach mediacyjnych prezydenta RPA 
T. Mbekiego dotyczących stabilizacji sytuacji w Zimbabwe (wezwanie 
do dialogu między prezydentem Robertem Mugabe a przywódcą opo-
zycji Morganem Tsvangiraiem) w 2008 r. – działania te odbywały się 
pod auspicjami UA i SADC.

W polityce zagranicznej RPA, także w kontekście stabilizacji i bez-
pieczeństwa ważną rolę odgrywa współpraca transgraniczna, m.in. po-
przez realizację koncepcji afroregionów36.

32 U.S. Department of State. Fiscal Year 2008: Performance Summary. 
Strategic Goal 1: Achieving Peace and Security, http://www.state.gov/docu-
ments/organization/79679.pdf.

33 Cape Town Principles and Best Practices Adopted at the Symposium on 
the Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces and on De-
mobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa, Cape Town, 
South Africa 27–30 April 1997, s. 1.

34 N. Dowling, Operation Boleas and Operation Charon: The Southern 
Africa Development Community’s Intervention in Lesotho 1998–2000, http://
www.orbat.com/site/history/volume3/30/SADCLesotho1998-2000.pdf.

35 T. Neethling, Military Intervention in Lesotho: Perspectives on Oper-
ation Boleas and Beyond, “Journal of Peace and Conflict Resolution” 1999, 
Vol. 2, No. 2.

36 Zob. szerzej: C. M. Rogerson, Spatial Development Initiatives in South-
ern Africa: The Maputo Development Corridor, “Tijdschrift voor Economische 
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***
RPA odgrywa ważną i specyficzną rolę we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych. Mimo że RPA zalicza się do państw rozwiniętych 
średniej wielkości stanowi ona potęgę ekonomiczną i militarną nie tyl-
ko w regionie Południa Afryki, ale na całym kontynencie afrykańskim. 
Jest państwem stabilnym politycznie i posiada istotne położenie stra-
tegiczne oraz zasoby surowcowe. Odgrywa przewodnią rolę w stosun-
kach międzynarodowych na kontynencie afrykańskim. Poza tym RPA 
prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną, także w wymiarze glo-
balnym37.

W okresie prezydentury N. Mandeli (lata 1994–1999) RPA stała się 
nie tylko pełnoprawnym członkiem społeczności międzynarodowej, ale 
zaczęła odgrywać dość znaczącą rolę w stosunkach międzynarodowych. 
Politycy na całym świecie zabiegali o spotkanie z N. Mandelą, a organi-
zacje międzynarodowe szukały u niego poparcia.

Należy też wymienić osobiste zaangażowanie N. Mandeli w roz-
wiązywanie sporów i konfliktów międzynarodowych w czasie swo-
jej prezydentury i po jej zakończeniu (m.in. Zair/Kongo; Nigeria, 
Lesotho, Timor Wschodni, Haiti, Sudan, Zachodnia Sahara, Palesty-
na). Podaje się nawet, że był on jedynym przywódcą, który posiadał 
wiarygodność i odpowiednie umiejętności, aby prowadzić mediacje: 
w konflikcie bliskowschodnim, przyszłości Angoli i sporze amerykań-
sko-kubańskim38. Działalność tego typu kontynuował po rezygnacji 
z ponownej prezydentury. Był mediatorem w negocjacjach na temat 
przyszłości Burundi. Podkreśla się, że jego wysiłki odegrały decy-
dującą rolę w osiągnięciu porozumienia pokojowego – porozumienie 

en Sociale Geografie” 2000, Vol. 92, No. 3, s. 324–346; F. Söderbaum, I. Taylor, 
Competing Region-building in the Maputo Development Corridor, w: F. Söder-
baum, I. Taylor (eds.), Afro-regions: The Dynamics of Cross-border Micro-re-
gionalism in Africa, Stockholm 2008, s. 7–13.

37 R. Davies, South African Foreign Policy Options in a Changing Glob-
al Context, Bellville 1995, passim; G. Mills, The Wired Model: South Africa: 
Foreign Policy and Globalisation, Cape Town 2000, passim.

38 A-Z of South African Politics. The Essential Handbook 1995, Johan-
nesburg 1995, s. 81.
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z Aruszy z 28 sierpnia 2000 r.39. Rada Bezpieczeństwa ONZ wyrazi-
ła mocne poparcie dla byłego prezydenta RPA N. Mandeli w związku 
z pokojowym sposobem rozwiązania konfliktu w Burundi40. N. Man-
dela zaangażował się też w proces pokojowy w Palestynie41.

W mediacje pokojowe oprócz wspomnianych wcześniej następców 
N. Mandeli na urzędzie prezydenta RPA T. Mbekiego i J. Zumy an-
gażował się także abp Desmond Tutu, m.in. razem z byłym prezyden-
tem USA Jimmy Carterem był mediatorem w sporze grecko-tureckim 
o Cypr42.

Od 1994 r. południowoafrykańska polityka zagraniczna zorientowa-
na jest w pierwszym rzędzie na kraje afrykańskie, a przede wszystkim 
na Południe Afryki. RPA aktywnie oddziałuje politycznie i ekonomicznie 
na państwa regionu. Inicjuje tworzenie struktur integracyjnych i włą-
cza się poprzez mediacje w rozwiązywanie konfliktów afrykańskich. 
Początkowo wzbraniała się jednak z wysyłaniem kontyngentów sił 
pokojowych. Skłonna była i jest natomiast udzielać pomocy humani-
tarnej, jak również rozwijać współpracę handlową i gospodarczą. Po-
przez te działania pragnie pełnić rolę stabilizatora na Południu Afry-
ki. Dążąc do stabilizacji sytuacji na kontynencie afrykańskim RPA 
była głównym orędownikiem przyjęcia rezolucji o nietolerowaniu nie-
konstytucyjnych zmian rządów (tzn. zamachów stanu) – szczyt OJA 
w Algierze w 1999 r. Zapis ten został później włączony do The Con-
stitutive Act of the African Union – szczyt UA w Durbanie w 2002 r.

RPA zabiega także o uzyskanie specjalnego statusu dla jej stosun-
ków z USA i Unią Europejską. Bliskie kontakty polityczne z państwa-
mi Zachodu wykorzystywane są przez RPA jako sposób na uzyskanie 

39 O roli i wkładzie N. Mandeli w porozumienie pokojowe w Burundi pi-
szą w monografii Kristina A. Bentley i Roger Southall, zob.: K. A. Bentley, 
R. Southall, An African Peace Process. Mandela, South Africa and Burundi, 
Pretoria 2005.

40 Resolution S/RES/1375 adopted by the Security Council at its 4399th 

meeting, on 29 October 2001.
41 A. Venter (ed.), Government and Politics in the New South Africa, Pre-

toria 2001, s. 339.
42 Cypr: abp Tutu wzywa do pokoju, „Internetowy Dziennik Katolicki” 

09.10.2008.
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ekonomicznego wsparcia dla swoich programów rozwojowych. RPA 
prowadzi negocjacje w sprawie utworzenia stref wolnego handlu z Eu-
ropejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) oraz z USA. RPA 
rozwija ponadto stosunki z nowo uprzemysłowionymi państwami Da-
lekiego Wschodu oraz państwami arabskimi, głównie znad Zatoki Per-
skiej i mają one wymiar gospodarczy.

Po 1994 r. dyplomacja publiczna odgrywa w RPA znaczącą rolę, 
bowiem w działalności międzynarodowej dużą wagę państwo przy-
wiązuje do public relations – promując kraj za granicą i tworząc po-
zytywny image (np. z państw afrykańskich RPA jest zdecydowanie 
najczęściej wybierana na miejsce spotkań międzynarodowych i jako 
pierwsze państwo w Afryce zorganizowało mistrzostwa świata w pił-
ce nożnej w 2010 r.). RPA m.in. w 1999 r. zorganizowała VII Igrzyska 
Panafrykańskie (10–19 września) oraz spotkanie przywódców Wspól-
noty Narodów w Durbanie (12–15 listopada). Należy do nielicznych 
państw na świecie, które przodują jeżeli chodzi o liczbę, skalę i ran-
gę organizowanych imprez międzynarodowych (światowe kongresy 
i konferencje). Wielokrotnie infrastruktura konferencyjna i turystycz-
na RPA wykorzystywana była do prowadzenia negocjacji pokojowych.

W ramach priorytetu rozwijania kontaktów Południe – Południe 
RPA zacieśnia bilateralne stosunki, zwłaszcza z Brazylią, ChRL, In-
diami i Japonią oraz organizacjami regionalnymi, np. MERCOSUR.

Od 2011 r. RPA jest członkiem grupy BRICS (Brazil, Russia, In-
dia, China), która za cel, oprócz zmiany światowego systemu finanso-
wego, stawia reformę ONZ.

RPA z Indiami i Brazylią tworzą Forum Dialogu IBSA (IBSA Dia-
log Forum – India, Brazil, South Africa), które wśród swoich celów 
wymienia działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, a w szczególno-
ści nieproliferacji broni masowej destrukcji oraz rozwiązania konflik-
tu izraelsko-arabskiego43 (dwa szczyty tej organizacji były zorganizo-
wane w RPA – 2007 i 2011 r.).

RPA buduje również pozycję jednego z liderów państw Trzecie-
go Świata. Zaczęła przejawiać aktywność w Ruchu Państw Nieza-

43 http://en.wikipedia.org/wiki/IBSA_Dialogue_Forum [25.09.2014].
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angażowanych44 (organizator konferencji w Durbanie, 2–3 września 
1998 r.). Jest członkiem G-20 (RPA gościła coroczny szczyt tej grupy 
w Kapsztadzie w 2007 r.). Brała udział wraz z kilkoma innymi pań-
stwami afrykańskimi w spotkaniu G-8 w Wielkiej Brytanii w 2005 r. 
Aspiruje o stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, m.in. 
przy poparciu Indii i Brazylii45.

Obecnie RPA chce doprowadzić do przekształceń na scenie świa-
towej umożliwiających redystrybucję potęgi między globalną Północą 
a globalnym Południem, co wpisuje się w tematykę bezpieczeństwa 
społecznego, ekonomicznego i finansowego. Postuluje demokratyza-
cję międzynarodowych organizacji takich jak: ONZ, Bank Światowy, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy WTO.

Wydaje się, że polityka zagraniczna RPA przekracza znaczenie 
tego kraju na scenie światowej; RPA, wykazując ambicje globalne, 
nie potrafiła doprowadzić do zmiany sytuacji polityczno-gospodarczej 
najbliższych sąsiadów – SACU, SADU; sytuacja społeczna i powiąza-
ne z nią bariery ekonomiczne wpływają ograniczająco na zakres od-
działywania RPA w skali kontynentu i w wymiarze globalnym. RPA 
nie tylko traci atrybuty mocarstwowości, ale pod względem potencja-
łu ekonomicznego i społecznego zmniejsza swoje możliwości prowa-
dzenia aktywnej i skutecznej polityki zagranicznej. Konstatacja ta 
odnosi się także do potencjału wojskowego RPA.

***
W kontekście bezpieczeństwa pierwszorzędną rolę w polityce zagranicz-
nej RPA odgrywa od 1994 r. kontynent afrykański, co wynika z prze-
słanek historycznych (walka narodowowyzwoleńcza była możliwa dzięki 
poparciu niepodległych państw afrykańskich, a zwłaszcza tzw. państw 
frontowych, które były narażone na zbrojne rajdy białej armii południo-
woafrykańskiej); doświadczenia RPA w ramach wewnętrznych negocja-

44 Zob. szerzej: P. Fourie, R. de Villiers (eds.), South Africa and the Non-
aligned Movement in the Era of Regionalisation and Globalisation, Johan-
nesburg 1998.

45 M. Kuźmicz, K. Godlewski, Indie, Brazylia i RPA budują sojusz, http://
serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34183,3616223.html [22.06.2013].
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cji i przejścia z systemu apartheidu do demokracji, co może być wykorzy-
stane jako dobry przykład rozwiązywania konfliktów w Afryce; uznania 
przez RPA, że jej polityczny i ekonomiczny sukces zależy w dużym stop-
niu od sukcesu całej Afryki, w którym liderującą rolę mogłaby odgrywać 
właśnie RPA46.

Zaangażowanie RPA w Afryce opiera się na trzech filarach:
1. Wzmocnienia afrykańskich instytucji regionalnych, a zwłaszcza 

znajdujących się na Południu Afryki, jak Unia Celna Południa 
Afryki i Wspólnota Rozwoju Południa Afryki oraz wspierania Unii 
Afrykańskiej jako organizacji ogólnoafrykańskiej w promowaniu 
integracji i rozwoju.

2. Wspierania i wdrażania rozwoju społeczno-ekonomicznego Afryki, 
w tym regionu Południa Afryki, poprzez takie programy jak: New 
Partnership for Africa’s Development (NEPAD), SADC’s Regional 
Indicative Strategic Development Plan (RISDP) oraz regionalny 
wymiar programu NEPAD.

3. Wzmocnienia stosunków dwustronnych poprzez efektywne struk-
tury organizacyjne na rzecz dialogu i współpracy, co oznacza wspie-
ranie pokoju, bezpieczeństwa, stabilności oraz aktywność na rzecz 
inicjatyw dotyczących odbudowy państw po konfliktach zbrojnych. 
Udziału RPA w implementacji planów pokojowych i dotyczących 
bezpieczeństwa w Afryce oraz udziału w misjach pokojowych47.

Kwestie pokoju i bezpieczeństwa w Afryce i w wymiarze globalnym 
stały się jednym z priorytetów polityki zagranicznej RPA. W 1994 r. 
południowoafrykański wiceminister spraw zagranicznych Aziz Pahad 
stwierdził, że największym wkładem RPA może stać się dyplomacja 
prewencyjna i zasada dominacji pokojowych negocjacji nad rozwiąza-

46 E. Sidiropoulos, T. Hughes, Between democratic governance and sover-
eignty: The challenge of South Africa’s Africa policy, w: E. Sidiropoulos (ed.), 
Apartheid Past, Renaissance Future: South Africa’s Foreign Policy 1994–
2004, Johannesburg 2004, s. 61–62.

47 E. Sidiropoulos, South Africa’s regional engagement for peace and se-
curity, “FRIDE Comment” October 2007, s. 3.
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niami militarnymi48. Przez ostatnie 20 lat taką politykę zagraniczną 
stara się prowadzić RPA49.

W polityce zagranicznej RPA zwłaszcza w odniesieniu do Afryki 
zaczęło dominować podejście podkreślające aktywność na rzecz poko-
ju i bezpieczeństwa. W wymiarze ogólnoafrykańskim oznaczało to za-
angażowanie się RPA w działalność Unii Afrykańskiej oraz organiza-
cji subregionalnych na Południu Afryki, głównie SADC.

***
Podsumowując, strategia bezpieczeństwa narodowego Republiki Po-
łudniowej Afryki, polityka zagraniczna i polityka obronna nie mogą 
być rozpatrywane w oderwaniu. Bezpieczeństwo wewnętrzne RPA 
jest nierozerwalnie powiązane z bezpieczeństwem regionalnym i vice 
versa. Przyszłe losy RPA są nierozerwalnie powiązane z regionem Po-
łudnia Afryki. Afryka jest w centrum polityki zagranicznej Republiki 
Południowej Afryki. RPA musi zatem nadal wspierać procesy regional-
ne i kontynentalne do reagowania na kryzysy i rozwiązywać je, dążyć 
do wzmocnienia integracji regionalnej. Pokój, stabilność i bezpieczeń-
stwo to podstawowe warunki dla rozwoju. Republika Południowej 
Afryki musi w związku z tym w dalszym ciągu odgrywać wiodącą rolę 
w zapobieganiu konfliktom, wprowadzaniu pokoju, budowaniu pokoju 
i odbudowie po zakończeniu konfliktu50.

Nie oznacza to jednak, że RPA kwestie bezpieczeństwa w swojej 
polityce zagranicznej ogranicza li tylko do kontynentu afrykańskie-
go. Jak stwierdziła w 2014 r. Maite Nkoana-Mashabane, południo-
woafrykański minister spraw zagranicznych: „obecnie RPA jest sza-
nowanym graczem globalnym, gra w najwyższych «ligach» gdyż może 
to robić”51.

48 Ibidem.
49 A. T. Hengari, South Africa’s Diplomacy 20 Years On: Implementing 

the African Agenda around Core Values, Principles and Issues, SAIIA Policy 
Briefing No. 107, October 2014.

50 The Defence Review: South African foreign policy and national interest 
issues, http://www.safpi.org/publications/defence-review-south-african-foreig 
n-policy-and-national-interest-issues [22.06.2013].

51 „The New Age” 21 February 2014.
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SECURITY ISSUES IN THE FOREIGN POLICY OF 
THE RSA AFTER 1994: SELECTED PROBLEMS

SUMMARY
Keywords: Republic of South Africa, security, foreign policy, peace missions, 

African Union, International Relations

At the beginning of the paper very brief history of contemporary So-
uth African foreign policy is presented (period of apartheid and tran-
sition) and fundamental changes of the goals of South African foreign 
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policy after 1994 are also depicted. The analysis is focused on enga-
gement of the RSA in Africa and especially in Southern Africa in the 
context of peace and security. Special attention is drawn into South 
African activities in the United Nation’s and African Union’s peace-
-making and peace-building operations as well as peace negotiations 
of the South African presidents: Nelson Mandela, Thabo Mbeki and 
Jacob Zuma. Also the RSA efforts for global peace and security are 
taken into account.
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