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S u d a n Po ³ u d n i ow y – n a r o d z i ny
najm³odszego pañstwa œwiata
Uzyskanie przez Po³udniowy Sudan niepodleg³oœci jest zwieñczeniem d³ugiego procesu.
Z koñcem epoki kolonialnej (1956 r.) w granicach Sudanu znalaz³y siê dwie historycznie
odrêbne czêœci: arabsko-muzu³mañska Pó³noc i afrykañskie, chrzeœcijañsko-animistyczne
Po³udnie. Mieszkañcy Po³udnia (i innych peryferiów) doœwiadczali ze strony rz¹du
centralnego w Chartumie dyskryminacji kulturowej i marginalizacji gospodarczej.
W 1983 r. próba narzucenia ca³emu krajowi prawa muzu³mañskiego spowodowa³a wybuch
drugiej wojny Pó³noc-Po³udnie, która kosztowa³a ¿ycie 2 miliony ludzi. Zakoñczy³o j¹
w 2005 r. podpisanie Kompleksowego Porozumienia Pokojowego (Comprehensive Peace
Agreement, CPA) miêdzy g³ówn¹ si³¹ rebelianck¹ z Po³udnia – Ruchem Wyzwolenia Ludu
Sudanu (SPLM) a rz¹dem Omara al-Bashira z Pó³nocy.
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Uzyskanie przez Po³udniowy Sudan niepodleg³oœci jest zwieñczeniem d³ugiego procesu.
Z koñcem epoki kolonialnej (1956 r.) w granicach Sudanu znalaz³y siê dwie historycznie
odrêbne czêœci: arabsko-muzu³mañska Pó³noc i afrykañskie, chrzeœcijañsko-animistyczne
Po³udnie. Mieszkañcy Po³udnia (i innych peryferiów) doœwiadczali ze strony rz¹du
centralnego w Chartumie dyskryminacji kulturowej i marginalizacji gospodarczej.
W 1983 r. próba narzucenia ca³emu krajowi prawa muzu³mañskiego spowodowa³a wybuch
drugiej wojny Pó³noc-Po³udnie, która kosztowa³a ¿ycie 2 miliony ludzi. Zakoñczy³o j¹
w 2005 r. podpisanie Kompleksowego Porozumienia Pokojowego (Comprehensive Peace
Agreement, CPA) miêdzy g³ówn¹ si³¹ rebelianck¹ z Po³udnia – Ruchem Wyzwolenia Ludu
Sudanu (SPLM) a rz¹dem Omara al-Bashira z Pó³nocy. Na jego mocy utworzono
w Chartumie rz¹d jednoœci narodowej, lider Po³udnia zosta³ wiceprezydentem kraju,
powstaæ mia³y ³¹czone jednostki wojskowe. Na Po³udniu niedawni partyzanci utworzyli
autonomiczny rz¹d w Jubie i w³asn¹ armiê. Po szeœciu latach – a wiêc w 2011 r. – ludnoœæ
Po³udnia mia³a wybraæ miêdzy pe³n¹ niepodleg³oœci¹ a zachowaniem unii z Chartumem.
Okres przejœciowy dawa³ szansê na nowe u³o¿enie relacji Po³udnia z rz¹dem centralnym,
z drugiej strony – pozwala³ instytucjom autonomii okrzepn¹æ i dojrzeæ do ewentualnej
separacji. G³osuj¹cy w historycznym referendum, które odby³o siê miêdzy 9 a 15 stycznia
2011 r., zadecydowali prawie jednog³oœnie, ¿e na mapie œwiata pojawi siê nowe pañstwo –
Republika Po³udniowego Sudanu.
Nie sprawdzi³y siê czarne scenariusze, wed³ug których razem z referendum mia³a powróciæ
wojna. Przeciwnie, samo g³osowanie odby³o siê zadziwiaj¹co sprawnie. Liczne misje
obserwatorów (m.in. UE, Ligi Arabskiej, IGAD, Centrum Cartera) by³y pod wra¿eniem
przejrzystoœci plebiscytu. Barack Obama nazwa³ postawê Sudañczyków „inspiracj¹ dla
ca³ego œwiata”. Zaskoczeniem by³o te¿ dla wielu przyzwolenie prezydenta
Omara al-Bashira, poszukiwanego przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny zbrodniarza
wojennego, na secesjê Po³udnia. W jej wyniku Sudan utraci 1/3 swojego terytorium, a wraz
z ni¹ wiêkszoœæ zasobów ropy naftowej. Powstanie niepodleg³ego Po³udniowego Sudanu
zmienia uk³ad si³ w niespokojnym regionie. Straci³o swoj¹ aktualnoœæ pytanie czy do
referendum i secesji dojdzie. Dziœ wa¿ne jest, aby zrozumieæ jak to siê sta³o, i co z tego
wynika.
Przeprowadzenie referendum by³o ogromnym wyzwaniem logistycznym. Po³udniowy
Sudan to kraj, w którym 6 lat temu zakoñczy³a siê wieloletnia wojna. Poprzednia elekcja
odby³a siê tu (jak i w ca³ym Sudanie) wiosn¹ 2010 r., kiedy wybierano w³adze centralne
Sudanu, w³adze autonomii Po³udnia oraz administracjê lokaln¹. Wybory sprzed roku,
zapowiadane jako pierwsze „naprawdê wolne”, mia³y byæ testem przed referendum. I test
ten wypad³ negatywnie: g³osowanie nie by³o przejrzyste, odbywa³o siê w atmosferze
nieufnoœci, w ostatniej chwili wycofali siê najpowa¿niejsi opozycyjni kandydaci. Zarówno
na Pó³nocy, jak i na Po³udniu zwyciê¿y³y dominuj¹ce dotychczas ugrupowania, a ich
mniejszych rywali spotka³y represje.
Doœwiadczenie elekcji z 2010 r. nie nastraja³o optymistycznie. Im bli¿ej by³o do daty
referendum, tym bardziej zapowiada³o siê na spektakularn¹ pora¿kê ca³ego
przedsiêwziêcia. Wed³ug CPA organizacja plebiscytu mia³a zaj¹æ ok. 2,5 r. Ostatecznie
przewodnicz¹cego komisji referendalnej (Southern Sudan Referendum Commission,
SSRC) powo³ano dopiero w lipcu 2010 r., a najwa¿niejsza instytucja odpowiedzialna za
przeprowadzenie g³osowania zaczyna³a pracê bez personelu, funduszy i siedziby. Szefem
cia³a o mieszanym (pó³nocno-po³udniowym) sk³adzie zosta³ profesor prawa Mohamed
Khalil Ibrahim, muzu³manin z Pó³nocy – prawnik, absolwent London School of
Economics. Istnia³y silne obawy o zachowanie bezstronnoœci komisji sk³adaj¹cej siê
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z 6 przedstawicieli Pó³nocy i 5 Po³udnia. Osobowoœæ Khalila, jego energia i chêæ
wzorowego wype³nienia powierzonego mu zadania mia³y ogromne znaczenie dla
powodzenia plebiscytu. Nie tylko uda³o mu siê zaanga¿owaæ oraz pozyskaæ finansowe
i logistyczne wsparcie organizacji miêdzynarodowych, ale tak¿e przezwyciê¿y³ niedobory
na poziomie krajowym. Z obiecanych przez rz¹dy centralny i autonomiczny 400 mln
funtów sudañskich (160 mln dolarów), Chartum przekaza³ komisji zaledwie 26,6, a Juba 60.
Kolejnym wyzwaniem by³o przeprowadzenie akcji rejestracji wyborców. W oparciu
o kryterium etniczne do g³osowania mog³y przyst¹piæ grupy tradycyjnie zwi¹zane
z Po³udniem Sudanu (przedstawiciele ludów, które zamieszkiwa³y teren w 1956 r.).
Ponadto prawo g³osu otrzyma³a nieliczna grupa Arabów uznanych za autochtonów. Warto
nadmieniæ, ¿e wiêkszoœæ arabskich kupców, którzy prowadz¹ dzisiaj swoje interesy na
Po³udniu, jako nowi przybysze, nie otrzyma³a przywileju decydowania o przysz³oœci ich
ziem.
Do referendum zarejestrowa³o siê ponad 3,9 milionów wyborców: 3755 tys. na Po³udniu,
60 tys. na Pó³nocy Sudanu i prawie 117 tys. w 8 pañstwach diaspory – Ugandzie, Etiopii,
Kenii, Egipcie, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Australii. Referendum towarzyszy³a
wyj¹tkowo wysoka frekwencja: do urn posz³o ³¹cznie 97,58 % zarejestrowanych
wyborców.
Analizuj¹c szczegó³owe wyniki widaæ wyraŸnie, ¿e g³osowanie wygl¹da³o podobnie na
Po³udniu i w diasporze: do urn posz³o odpowiednio 98,77 % i 96,65 %. Obydwie grupy
niemal jednog³oœnie wybra³y secesjê (Po³udnie: 99,57 %, diaspora: 98,55 %).
Zupe³nie inaczej wygl¹da³a sytuacja na Pó³nocy Sudanu, gdzie istnia³o du¿e ryzyko
fa³szerstw wyborczych. W Chartumie i innych miastach arabskiej Pó³nocy mieszka³o do
niedawna ok. 1,5 miliona Po³udniowców, g³ównie wewnêtrznych uchodŸców. Przebywa³o
tam równie¿ wielu studentów – wszystkie 3 uniwersytety Po³udnia do niedawna mieœci³y
siê fizycznie na obrze¿ach pó³nocnej stolicy (obecnie, kolejne wydzia³y przenosz¹ siê do
kampusów na Po³udniu). Mieszkaj¹cy na Pó³nocy Po³udniowcy mogli te¿ obawiaæ siê
o swoje bezpieczeñstwo. W tygodniach przed referendum trwa³a walka propagandowa.
Wzywaj¹cych do niepodleg³oœci Po³udnia czarnych studentów spotyka³y dotkliwe
represje. Pojawia³y siê niepokoj¹ce informacje o zbrojeniu siê arabskich bojówek.
Jednoczeœnie dla samych g³osuj¹cych wybór nie by³ wcale oczywisty – pó³nocna czêœæ kraju
jest znacznie lepiej rozwiniêta gospodarczo, wiêkszy jest tam dostêp do edukacji i opieki
lekarskiej.
Faktem, na który nale¿y zwróciæ uwagê jest to, i¿ zaledwie 60 tys. spoœród 700 tys.,
zarejestrowa³o siê w tej czêœci Sudanu, a jedynie 59% odda³o g³os. Ponadto 42 %
opowiedzia³o siê za utrzymaniem wspólnego pañstwa. Patrz¹c na wyniki bardziej
szczegó³owo, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w niektórych regionach Pó³nocnego Sudanu g³osy za
jednoœci¹ nawet przewa¿a³y.
Sk¹d taka dysproporcja? Po pierwsze mieszkaj¹cy na Pó³nocy Po³udniowcy woleli nie
podsycaæ i tak napiêtej atmosfery, nie rzucaæ siê w oczy z „antyre¿imowym” de facto
programem. Po drugie, jeszcze w przededniu referendum bardzo wielu zdecydowa³o siê
spakowaæ dobytek i wróciæ (czêsto po latach) na Po³udnie. Wed³ug UNHCR do pocz¹tku
stycznia przyby³o w swoje rodzinne strony ok. 120 tys. osób (w nastêpnych miesi¹cach
oczekiwane s¹ tysi¹ce kolejnych).
Jedn¹ z najwiêkszych niespodzianek by³a dla obserwatorów postawa prezydenta Sudanu
Omara al-Bashira. Do niedawna jego wypowiedzi by³y niejednoznaczne, mo¿na by³o
z nich wnioskowaæ, ¿e zablokuje secesjê Po³udnia. Mimo, ¿e jego rz¹d by³ stron¹
porozumienia CPA z 2005 r., nie by³o pewne czy bêdzie sk³onny wype³niæ jego zapisy.
Podzia³ kraju oznacza dla niego utratê Ÿród³a zysków ze sprzeda¿y ropy naftowej (której
80 % wydobywa siê na Po³udniu). Tymczasem 4 stycznia 2011 r., na kilka dni przed
referendum, odwiedzi³ on Jubê, gdzie zadeklarowa³ uznanie ka¿dego wyniku referendum.
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Wezwa³ do g³osowania za jednoœci¹, obieca³ jednak, ¿e bêdzie pierwszym, który uzna
niepodleg³oœæ Po³udnia. Zaoferowa³ te¿ pomoc techniczn¹ dla nowego pañstwa. Tak
zaskakuj¹c¹ zmianê tonu mo¿na wyt³umaczyæ wp³ywem kilku czynników. Pod koniec
listopada zespó³ miêdzynarodowych oœrodków badawczych opublikowa³ przemawiaj¹ce
do wyobraŸni studium kosztów ewentualnego wznowienia wojny Pó³noc-Po³udnie.
W pracach nad wspólnym raportem uczestniczy³y think-tanki zajmuj¹ce siê sprawami
bezpieczeñstwa w Afryce (Institute for Security Studies, RPA), mikroekonomi¹ (Frontier
Economics, Wielka Brytania), zapobieganiem ludobójstwu (Aegis Trust, Wielka Brytania)
i rozwojem gospodarczym (Society for International Develoment, USA). Twórcy raportu
zanalizowali ró¿ne scenariusze rozwoju sytuacji w Sudanie pod k¹tem finansowym. Powrót
do wojny kosztowa³by w ci¹gu 10 lat 100 miliardów dolarów, w tym 50 miliardów
w utraconym przez Sudan PKB i 20 miliardów, które straci³yby na konflikcie kraje
s¹siednie. Przedstawiono te¿ niszcz¹cy wp³yw wznowienia konfliktu na wydobycie ropy
naftowej. Raport zosta³ „rzucony na stó³” w momencie, kiedy Chartum nie by³ jeszcze
zdecydowany, jak¹ zaj¹æ pozycjê. Z pewnoœci¹ pomóg³ przekalkulowaæ ewentualne zyski
i straty oraz podj¹æ decyzjê o pokojowym rozwodzie.
Krajem, który ma najwiêkszy wp³yw na rz¹d Bashira s¹ Chiny – g³ówny odbiorca ropy
naftowej. Utworzenie niepodleg³ego Sudanu Po³udniowego oznacza dla Chin otwarcie
nowego rynku, w którym do wybudowania s¹ drogi oraz infrastruktura przerobu i przesy³u
ropy. Niew¹tpliwie analizê podobn¹ do wspomnianego raportu przeprowadzi³ te¿ Pekin.
Powrót do konfliktu oznacza³by dla niego wyhamowanie inwestycji, a utworzenie nowego
pañstwa, w d³u¿szej perspektywie, stwarza nowe mo¿liwoœci.
Podzia³ kraju daje Bashirowi woln¹ rêkê w narzucaniu wszystkim Sudañczykom na
Pó³nocy arabskiej kultury i prawa muzu³mañskiego, którego jest zdecydowanym
zwolennikiem. Porozumienie CPA wyhamowa³o ten proces, dziœ ma on szanse ponownie
nabraæ impetu. Podzia³ stanowi bowiem doskona³¹ okazjê do realizacji politycznych
ambicji Bashira, czyli wprowadzenia restrykcyjnej wersji szariatu, przy jednoczesnym
„zrzuceniu balastu” w postaci zapóŸnionego cywilizacyjnie Po³udnia.
Najbardziej niekorzystne dla Chartumu jest pozostawienie na Po³udniu wiêkszoœci z³ó¿
ropy naftowej. Ocenia siê, ¿e pochodzi stamt¹d 80 % ca³ej sudañskiej nafty. Szacunki
mówi¹, ¿e w kraju wydobywa siê dziennie ok. 470 000 bary³ek. Zyski z jej sprzeda¿y,
zgodnie z CPA, dzielone s¹ po po³owie miêdzy Chartum i Jubê. Œrodki te sk³adaj¹ siê na
ok. 40 % bud¿etu Pó³nocy i a¿ 90 % bud¿etu Po³udnia. Utworzenie niepodleg³ej Republiki
Po³udniowego Sudanu i przejêcie przez ni¹ kontroli nad wydobyciem ropy oznacza w
praktyce zmianê formu³y podzia³u 50:50 na 80:20 na korzyœæ Juby. Jednak ze wzglêdu, i¿
jedyn¹ drog¹ eksportu nafty s¹ ruroci¹gi wiod¹ce na Pó³noc, do Port Sudan na Morzu
Czerwonym, Bashir bêdzie móg³ nadal wywieraæ naciski na Jubê. Pal¹c¹ potrzeb¹ staje siê
zatem budowa w³asnego ruroci¹gu biegn¹cego do portu Lamu w s¹siaduj¹cej Kenii.
Pewn¹ rolê w ob³askawieniu Bashira odegra³a presja miêdzynarodowa. USA przed
referendum oferowa³y nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych i skreœlenie Sudanu z listy
krajów wspieraj¹cych miêdzynarodowy terroryzm. Poprawi³oby to wizerunek prezydenta
poszukiwanego przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny za zbrodnie w Darfurze.
W realizacjê CPA zaanga¿owanych by³o wiele pañstw zachodnich, w tym Wielka Brytania
i Norwegia. UNDP pracowa³o nad utworzeniem struktur pañstwa na Po³udniu. Dla
Zachodu pokojowy rozwód Pó³nocy i Po³udnia dowodzi³by jego zdolnoœci do
zapobiegania konfliktom – i oczyszcza³ sumienie po humanitarnych pora¿kach w Boœni,
Rwandzie czy Sierra Leone. O ile w kalkulacjach Bashira wp³yw Zachodu nie odegra³
z pewnoœci¹ g³ównej roli, to jednak zaanga¿owanie œwiata w krytycznym momencie przed
i podczas samego referendum pomog³o oddaliæ ryzyko wznowienia walk, które mog³yby
wymkn¹æ siê spod kontroli i doprowadziæ do nowej wojny.
Porozumienia pokojowe CPA wygasn¹ z dniem 7 lipca 2011 r. Wtedy te¿ przewidziana jest
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proklamacja niepodleg³oœci Republiki Po³udniowego Sudanu. Chocia¿ po 6 latach
autonomii Po³udnie posiada ju¿ pewne doœwiadczenie w administrowaniu swoim
terytorium, dzia³a szereg instytucji quasi-pañstwowych i system bezpieczeñstwa (policja
i dawna armia partyzancka, SPLA), to jednak przed Po³udniem stoi szereg problemów:
Konflikty etniczne. Najwiêksze plemiê Dinka dominuje w armii i rz¹dzie, ku
niezadowoleniu swoich tradycyjnych rywali, ludu Nuer. Liczne grupy etniczne s¹ te¿ wrogo
nastawione do ludu Murle, który z tego powodu nie chce poddaæ siê powojennemu
rozbrojeniu. Z represjami spotyka siê te¿ grupa Shilluk, zamieszkuj¹ca wa¿ne strategicznie
tereny w pobli¿u granicy z Pó³noc¹. Szczególnie niebezpieczny konflikt rozgrywa siê
w spornym regionie Abyei, gdzie arabscy pasterze Misseriya sezonowo migruj¹ na tereny
zwi¹zanego z Po³udniem ludu Ngok Dinka. Podstawowym wyzwaniem dla m³odego
pañstwa bêdzie zapewnienie bezpieczeñstwa wewnêtrznego w kraju, a tak¿e obrony
ludnoœci przed atakami ze strony ugandyjskiej partyzantki Lord's Resistance Army (LRA).
Ró¿nice regionalne. Kolejnym problemem jest nierównomierny rozwój kraju: w Ekwatorii,
peryferyjnie po³o¿onym regionie, koncentruje siê wiêkszoœæ inwestycji. Wzbudza to
rozgoryczenie w pozosta³ych czêœciach kraju. Aby zniwelowaæ ró¿nice, rz¹d og³osi³ na
pocz¹tku lutego br. plan wybudowania nowej stolicy w centrum kraju.
Brak infrastruktury. Podczas pory deszczowej przemieszczanie siê po du¿ej czêœci kraju jest
niemo¿liwe. Z tego powodu nie mo¿e siê rozwijaæ rolnictwo i handel – produkty
wytworzone lokalnie nie mog¹ dotrzeæ do miejsc zbytu. W efekcie w Jubie prawie ca³a
¿ywnoœæ pochodzi z importu (g³ównie z Ugandy). A przez to jest droga. Konieczne jest
uruchomienie miejscowej produkcji. Strategicznym zadaniem jest budowa po³¹czenia
drogowo-kolejowego z kenijskim Lamu, portem po³o¿onym bli¿ej Juby ni¿
pó³nocnosudañski Port Sudan. Inwestycja ta pozwoli w du¿ym stopniu uniezale¿niæ siê
gospodarczo od niepewnego partnera na Pó³nocy.
S³aboœæ instytucji. Rz¹d Po³udniowego Sudanu musi przej¹æ pe³niê obowi¹zków za
administrowanie krajem – przyk³adowo edukacja wy¿sza podlega dziœ pod stosowne
ministerstwo w Chartumie, a wyk³adowcy Uniwersytetu w Jubie dostaj¹ pensje z Pó³nocy.
Bêdzie siê to musia³o szybko zmieniæ. Powszechna jest korupcja, która nie omija
najwy¿szych krêgów rz¹dowych. Struktura rz¹du jest bardzo rozbudowana, nie zawsze
odpowiada rzeczywistym potrzebom.
Zale¿noœæ od zagranicy. W kraju brakuje wykwalifikowanej si³y roboczej i pracowników
umys³owych (zagraniczni inwestorzy, np. z Kenii, Etiopii, Ugandy, RPA, najczêœciej
przywo¿¹ w³asnych pracowników). Du¿a skala zale¿noœci od pomocy humanitarnej nie
sprzyja rozwojowi przedsiêbiorczoœci wœród miejscowych.
Granice. Do lipca 2011 r. musz¹ zostaæ rozwi¹zane techniczne problemy zwi¹zane
z podzia³em Sudanu: dok³adne wytyczenie granic i zasad ruchu granicznego (pojawi³a siê
ciekawa koncepcja soft border, granicy, która nie stanowi³aby bariery dla ruchu ludnoœci);
podzia³ d³ugu narodowego (g³ównie wobec Libii); znalezienie kompromisu w sprawie
granicznego regionu Abyei (w tym konfliktogennym okrêgu mia³o siê odbyæ równoleg³e
referendum, ale z powodu braku zgody, kto mia³by g³osowaæ, zosta³o od³o¿one na
nieokreœlon¹ przysz³oœæ); precyzyjne okreœlenie kryteriów przyznawania obywatelstwa.
Powstanie nowego pañstwa bêdzie mia³o daleko id¹ce konsekwencje w regionie.
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W regionie mo¿e wyst¹piæ efekt „kuli œniegowej”. Miêdzynarodowe uznanie Sudanu
Po³udniowego mo¿e rozbudziæ nadzieje na podobny scenariusz w Somalilandzie (de facto
niepodleg³ej, a nieuznawanej czêœci Somalii), dodaæ nowej energii ruchom
separatystycznym (np. etiopski Ogaden) oraz wzmocniæ si³y przeciwne rz¹dowi
centralnemu w samym Pó³nocnym Sudanie (przede wszystkim w Darfurze).
Niepodleg³y Po³udniowy Sudan mo¿e byæ jêzyczkiem u wagi w grze o podzia³ wód Nilu.
Obecnie obowi¹zuj¹ce w tej materii traktaty faworyzuj¹ Egipt kosztem pañstw po³o¿onych
w górnym biegu Nilu (i jego dop³ywów). Na podstawie uk³adów z 1929 i 1959 r. Egiptowi
i Sudanowi przys³uguj¹ rocznie kwoty odpowiednio 55,5 i 18,5 miliardów metrów
szeœciennych wody, czyli ponad 90 % stanu najwiêkszej rzeki Afryki. Egipt mo¿e dziœ
zawetowaæ plany któregokolwiek z pañstw jej górnego biegu, gdyby to chcia³o dokonaæ
wiêkszej inwestycji z wykorzystaniem wód dorzecza Nilu, np. zbudowaæ tamê lub
elektrowniê. Nic dziwnego, ¿e w dobie rosn¹cego zapotrzebowania na wodê, kraje
po³o¿one na po³udnie od Sahary chc¹ zmiany zasad rodem z innej epoki. W maju 2010 r.
Rwanda, Etiopia, Uganda i Tanzania, nie ogl¹daj¹c siê na Kair, podpisa³y porozumienie
o równorzêdnym korzystaniu z wód Nilu. Do uk³adu przyst¹pi³a póŸniej Kenia i Burundi.
Najwa¿niejszym sojusznikiem Egiptu w utrzymaniu status quo jest rz¹d w Chartumie.
Powstanie Po³udniowego Sudanu narusza kruch¹ równowagê pomiêdzy dwoma blokami.
Chocia¿ Juba zapowiada³a respektowanie dawnych uk³adów, jej przy³¹czenie siê do koalicji
„afrykañskiej” przeciw grupie „arabskiej” wydaje siê byæ kwesti¹ czasu.
Nowy uk³ad si³ wzmacnia Wspólnotê Wschodnioafrykañsk¹ (EAC), któr¹ tworz¹ Kenia,
Tanzania, Uganda, Rwanda i Burundi. Region ten, do którego w naturalny sposób ci¹¿y
Po³udniowy Sudan, integruje siê ekonomicznie. Planowane jest w ramach Wspólnoty
przyjêcie wspólnej waluty, a w dalszej perspektywie unia polityczna. Przyst¹pienie nowego
pañstwa do EAC wydaje siê byæ kwesti¹ czasu. Sudañczycy z Po³udnia ju¿ dziœ
przyjmowani s¹ na uczelnie w Kenii na takich samych zasadach, jak studenci z krajów EAC.
Kenia i Uganda poczyni³y liczne inwestycje obliczone na niepodleg³oœæ Sudanu
Po³udniowego, np. przy ulepszaniu komunikacji. Przedsiêbiorcy z tych krajów s¹ bardzo
aktywni w Sudanie. Oœcienne pañstwa licz¹ na zyski z pog³êbionej wspó³pracy
z nowopowsta³ym s¹siadem.
Sukces referendum, entuzjazm miejscowej ludnoœci i zaanga¿owanie spo³ecznoœci
miêdzynarodowej w zachowanie pokoju w Sudanie to dobry punkt wyjœcia dla nowego
niepodleg³ego pañstwa. Ogrom zadañ, jakie s¹ jeszcze do wykonania na linii Chartum-Juba
oraz w samym m³odym pañstwie, przypomina o wielu gro¿¹cych mu niebezpieczeñstwach.
Konflikty na ró¿nym tle mog¹ tu wybuchn¹æ z wielk¹ si³¹. Bogactwo zasobów naturalnych
i perspektywa wspó³pracy z krajami EAC daj¹ nadziejê na rozwój potencja³u
gospodarczego Po³udniowego Sudanu. Na jego korzyœæ dzia³a te¿ kapita³ ludzki. Bardzo
pozytywnym zjawiskiem, które dobrze rokuje na przysz³oœæ, jest powrót wykszta³conej za
granic¹ m³odzie¿y. Wœród m³odych ludzi z diaspory panuje przekonanie, ¿e to w³aœciwy
moment, ¿eby osiedliæ siê w kraju i zacz¹æ prowadziæ interesy na w³asny rachunek. Coraz
czêstszym widokiem w Jubie i innych miastach Po³udnia s¹ m³odzi, energiczni, obyci ze
œwiatem Sudañczycy, którzy widz¹ swoj¹ przysz³oœæ w ojczyŸnie. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
wielki eksperyment, który dzieje siê na naszych oczach, bêdzie mia³ decyduj¹cy wp³yw na
przysz³oœæ Afryki.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
www.instytutprzywodztwa.pl
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji
Pozarz¹dowych www.non-gov.org
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim djankowski@pulaski.pl ¯eby regularnie
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl
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