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Unia Europejska rozwija swoje zdolnoœci do dzia³ania na arenie miêdzynarodowej.
Proces przenoszenia kompetencji do prowadzenia polityki zagranicznej na szczebel in-
stytucji Unii Europejskiej jest bardzo dynamiczny. Efekty zmian, konsekwencje proce-
su, widoczne s¹ zw³aszcza w relacjach z najbli¿szymi s¹siadami. Afryka, to kontynent,
który stanowi dla wielu pañstw cz³onkowskich obszar szczególnego zainteresowania.
Od pocz¹tku kszta³towania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej relacje gospodarcze
z pañstwami afrykañskimi wpisywa³y siê w ramy funkcjonowania tej organizacji. Poli-
tyczny wymiar relacji kszta³towa³ siê w miarê wprowadzania kolejnych zmian w ma-
teriê traktatow¹. W obszarze tych dwóch podstawowych wymiarów, politycznego
i gospodarczego, widoczne jest kilka p³aszczyzn wzajemnych interakcji: Unia Europej-
ska a poszczególne pañstwa afrykañskie, Unia Europejska a grupy pañstw afrykañ-
skich, Unia Europejska a Unia Afrykañska/NEPAD. Na ten obraz nak³adaj¹ siê tak¿e
bilateralne powi¹zania pañstw Unii z pañstwami afrykañskimi.

Podczas szczytu w dniach 15–16 grudnia 2005 roku Rada Europejska przyjê³a do-
kument „Strategia Unii Europejskiej na rzecz Afryki: Europejsko-afrykañski pakt na
rzecz przyspieszenia rozwoju Afryki” (ang. EU Strategy for Africa: Towards a Eu-
ro-African pact to accelerate Africa’s development)1. Stanowi³ on wyraz koordynacji
polityki Unii wobec Afryki, traktowanej jako kontynent, na rzecz którego podejmo-
wane s¹ okreœlone dzia³ania. Strategia by³a zatem wyrazem skonsolidowanego podejœ-
cia UE do kreowania polityki skierowanej wobec ca³ego kontynentu afrykañskiego.
Uwzglêdnia³a ona zarówno relacje na p³aszczyŸnie powi¹zañ z organizacjami miêdzy-
narodowymi, jak i poszczególnymi pañstwami oraz grupami pañstw, obejmuj¹c szeroki
wachlarz zagadnieñ w ramach wybranych dziedzin. W Strategii zawarto postanowienia
dotycz¹ce wspó³pracy z Uni¹ Afrykañsk¹ i poszczególnymi pañstwami afrykañskimi
w celu m.in: budowania pokoju oraz walki z terroryzmem i handlem broni¹; pobudza-
nia wzrostu gospodarczego; rozwoju edukacji i ochrony zdrowia; ochrony praw
cz³owieka. Przyjêty dokument mia³ byæ odpowiedzi¹ na potrzeby kontynentu afrykañ-
skiego, przy za³o¿eniu, ¿e polityka Unii wobec Afryki przyczyni siê do osi¹gniêcia mi-
lenijnych celów rozwoju okreœlonych przez ONZ w 2000 roku, takich jak walka

Przegl¹d Strategiczny 2011, nr 1

1 Projekt tej strategii zosta³ przedstawiony w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dla
Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego z 12 paŸdziernika 2005 roku:
Strategia Unii Europejskiej na rzecz Afryki: Europejsko-afrykañski pakt na rzecz przyspieszenia roz-
woju Afryki, 12.10.2005, COM(2005) 489.



z ubóstwem, g³odem, chorobami, degradacj¹ œrodowiska2. Strategia by³a podstaw¹ do
podjêcia dzia³añ w kierunku utworzenia ram strategicznego partnerstwa Unii Europej-
skiej i Afryki, co zosta³o potwierdzone na drugim i trzecim szczycie UE–Afryka
w 2007 i 2010 roku.

Celem artyku³u jest analiza mechanizmu wdra¿ania postanowieñ Strategii dla Afry-
ki, jak i dokumentów, na podstawie których stworzono ramy i rozwijano partnerstwo
strategiczne do roku 2010. Szczególna uwaga skupiona zostanie na próbie okreœlenia
oddzia³ywania tych dokumentów oraz uwarunkowañ zwi¹zanych z mo¿liwoœci¹ ich
efektywnego wdra¿ania. Prowadzone dzia³ania w ramach UE, jak i jej poszczególnych
pañstw cz³onkowskich, pozwalaj¹ na wskazanie obszarów, gdzie widoczne s¹ efekty
wspó³pracy na linii Unia Europejska–Afryka, jak i te, gdzie realizacja zapisów staje siê
fikcj¹. Tak ujête zagadnienie pozwoli na wstêpn¹ ocenê realizacji partnerstwa strate-
gicznego i przedstawienie wniosków dotycz¹cych perspektywy kreowania polityki UE
wobec Afryki.

OD KAIRU DO LIZBONY

Relacje na linii Unia Europejska–Afryka zosta³y formalnie zapocz¹tkowane pod-
czas pierwszego szczytu, który mia³ miejsce w Kairze 3–4 kwietnia 2000 roku. Uczest-
niczy³o w nim 66 delegacji pañstw afrykañskich i europejskich. Od tego momentu
mo¿emy mówiæ o ramach dialogu politycznego w oparciu o przyjête rozwi¹zania insty-
tucjonalne, które przybra³y postaæ regularnych spotkañ ministrów i wy¿szych rang¹
urzêdników3. W deklaracji oraz przyjêtym na tym szczycie planie dzia³ania, znalaz³y
siê istotne zobowi¹zania polityczne i gospodarcze w nastêpuj¹cych obszarach: regio-
nalnej wspó³pracy gospodarczej; integracji Afryki w ramy œwiatowej gospodarki; praw
cz³owieka, zasad demokracji, dobrego rz¹dzenia; budowy pokoju i zapobiegania kon-
fliktom; rozwoju (walka z bied¹, edukacja, zdrowie, œrodowisko, bezpieczeñstwo
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2 W 2000 roku 189 szefów rz¹dów i pañstw zaakceptowa³o Deklaracjê milenijn¹ ONZ zawie-
raj¹c¹ 8 celów, które maj¹ zostaæ zrealizowane do 2015 roku. Wœród nich znalaz³y siê: redukcja
ubóstwa i g³odu, zapewnienie równego statusu kobiet i mê¿czyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy
stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony œrodowiska naturalnego, a tak¿e zbudowania globalnego part-
nerstwa miêdzy narodami na rzecz rozwoju. Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju jest monitoro-
wana. Jednym z za³o¿eñ deklaracji jest redukcja o po³owê œwiatowego poziomu ubóstwa. Przyczyniæ
siê do tego mia³o przekazywanie na pomoc rozwojow¹ przynajmniej 0,7% PKB. Podczas konferencji
ONZ w Meksyku w 2002 roku, Unia Europejska zadeklarowa³a, ¿e mog³aby zwiêkszyæ swoj¹ oficjaln¹
pomoc rozwojow¹ do 0,33% PKB do 2006 roku. W 2009 roku pomoc UE wynosi³a 49 mld euro, co od-
powiada 0,42% unijnego PKB. UE jest nadal daleko od realizacji przejœciowego wspólnego celu,
zak³adaj¹cego przeznaczenie na pomoc 0,56% DNB do 2010 roku i 0,7% do roku 2015. Komisja Eu-
ropejska og³osi³a rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo³ecznym.
Patrz tak¿e: Raport ONZ dotycz¹cy Milenijnych Celów Rozwoju na rok 2009 oraz Raport Sekretarza
Generalnego ONZ, opublikowany w marcu 2010 roku, Keeping the promise: a forward-looking
review to promote an agreed action agenda to achieve the Millennium Development Goals by 2015.

3 Pierwsze spotkanie ministerialne mia³o miejsce 11 paŸdziernika 2001 roku w Brukseli. Drugie
spotkanie z 28 listopada 2002 roku odby³o siê w Ouagadougou w Burkina Faso. Na spotkaniu przyjêto
deklaracjê potêpiaj¹c¹ terroryzm oraz przygotowano plan dzia³ania przeciwdzia³aj¹cy handlowi ludŸmi.



¿ywnoœciowe)4. Wœród postanowieñ szczytu za istotne uznaje siê te¿ te dotycz¹ce
zwrotu skradzionych dóbr kultury z by³ych kolonii oraz ustêpstwa na rzecz redukcji
zad³u¿enia zewnêtrznego pañstw Afryki5. Na kairskim szczycie zaproponowano nowy
mechanizm, który przyczyniæ mia³ siê do implementacji planu dzia³ania. Opiera³ siê on
o spotkania na szczeblu g³ów pañstw i rz¹dów (szczyty UE–Afryka), a tak¿e spotkania
ministerialne (miêdzy szczytami) oraz spotkania biregionalnej grupy (ang. a Bi-regio-
nal group at senior Officials’ level).

Szczyt mia³ byæ nowym otwarciem w relacjach miêdzykontynentalnych, odejœciem
od postrzegania relacji w perspektywie dziedzictwa kolonialnego. Wczeœniejsze próby
nawi¹zania stosunków w ramach Partnerstwa Euroœródziemnomorskiego czy Europej-
skiej Polityki S¹siedztwa, a tak¿e w oparciu o Porozumienie z Cotonou, zaowocowa³y
nawi¹zaniem dialogu z grupami pañstw afrykañskich, nie by³ on jednak skoordynowa-
ny i spójny, a tak¿e nie obejmowa³ pañstw ca³ego kontynentu.

Istotne dla dalszych dzia³añ Unii by³o utworzenie w 2001 roku Nowego Partnerstwa
dla Rozwoju Afryki (NEPAD) i w 2002 roku przekszta³cenie, które zaowocowa³o po-
wstaniem Unii Afrykañskiej (UA). Afryka wesz³a na drogê integracji. Zauwa¿alne sta³y
siê procesy skupiaj¹ce pañstwa afrykañskie wokó³ organizacji regionalnych. W Afryce,
z du¿ym trudem, wy³oni³ siê nowy, kluczowy partner w relacjach miêdzynarodowych,
Unia Afrykañska, która mia³a aspiracje by staæ siê aktorem politycznym wyra¿aj¹cym
wspólne zdanie pañstw afrykañskich. Narodziny Unii Afrykañskiej i NEPAD s¹ zna-
kiem, i¿ przywódcy afrykañscy s¹ zdeterminowani by przej¹æ kontrolê i odpowiedzial-
noœæ za zmiany w Afryce6. Te wydarzenia odcisnê³y piêtno na przygotowaniach do
kolejnego, drugiego w historii, szczytu UE–Afryka. Planowany na 2003 rok szczyt zo-
staje przesuniêty w czasie7. Stanowi to przyczynek dla politycznego rozczarowania
obu stron. Komisja Europejska nadal jednak prowadzi dialog z poszczególnymi pañ-
stwami afrykañskimi, jak i Uni¹ Afrykañsk¹. 12 paŸdziernika 2005 roku Komisja
Europejska przyjmuje projekt unijnej strategii na rzecz Afryki, pod has³em Europej-
sko-afrykañskiego paktu na rzecz przyspieszenia rozwoju Afryki8. 17 listopada 2005 r.
Parlament Europejski przyj¹³ rezolucjê w sprawie Strategii rozwoju dla Afryki
(2005/2141). Podczas szczytu grudniowego w 2005 roku Rada Europejska zatwier-
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4 Szerzej patrz: Cairo Declaration, Cairo Plan of Action 2000, Africa-Europe Summit Under the
Aegis of the OAU and the EU, Cairo, 3–4 April 2000, 107/4/00 REV4, 106/4/00 REV 4.

5 Podczas szczytu pañstwa afrykañskie koncentrowa³y siê na zagadnieniach zwi¹zanych z za-
d³u¿eniem i dostêpem do rynków UE, delegacje unijne naciska³y na zagadnienia zwi¹zane z niele-
galn¹ imigracj¹, brakiem demokracji i rz¹dów prawa, walce z handlem narkotykami.

6 Ju¿ podczas spotkania ministerialnego w Burkina Faso 28 listopada 2002 przedstawiciele
pañstw UE zapowiedzieli, i¿ bêd¹ traktowaæ UA jako przedstawiciela/reprezentanta interesów pañstw
afrykañskich. Szerzej patrz: Annex 3, EU platform on future relations between Africa and the EU,
Africa-Europe Ministerial Meeting, Ouagadougou, Burkina Faso, 28 November 2002, 19996/02,
Presse 378.

7 Pierwotnie szczyt mia³ odbyæ siê w Lizbonie 4–5 kwietnia 2003 roku. W pierwszej po³owie
roku 2003 prezydencjê sprawowa³a Grecja. Do przesuniêcia daty szczytu przyczyni³y siê g³ównie
spory dotycz¹ce udzia³u w nim prezydenta Zimbabwe, Roberta Mugabe.

8 Komisja przyjmuje komunikat w sprawie strategii UE na rzecz Afryki przy okazji wspólnego
spotkania z Komisj¹ UA. Z formalnego punktu widzenia warto zaznaczyæ, ¿e nie ma on charakteru
wspólnej strategii.



dzi³a poprawion¹, zawart¹ w jej komunikacie, propozycjê Komisji, co skutkowa³o
przyjêciem strategii UE na rzecz Afryki9. Strategia stworzy³a jednolite ramy dla
wszystkich pañstw UE oraz potwierdzi³a, ¿e rozwój Afryki stanowi jeden z g³ównych
priorytetów politycznych UE. Strategia obejmowa³a krajow¹, regionaln¹ i panafrykañ-
sk¹ p³aszczyznê partnerstwa. Jej celem by³o stworzenie kompleksowych, zintegrowa-
nych i d³ugoterminowych ram wspó³pracy UE z kontynentem afrykañskim. Na jej
podstawy z³o¿y³y siê dwa za³o¿enia:
– bez praworz¹dnoœci, bezpieczeñstwa i pokoju nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie trwa³ych

postêpów w zakresie rozwoju;
– integracja regionalna, regionalna wymiana handlowa oraz po³¹czenia regionalne sta-

nowi¹ czynniki niezbêdne do wspierania rozwoju gospodarczego.
Strategia okreœla³a ramy dzia³añ instytucji europejskich, jak i poszczególnych

pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, gdzie ko-
nieczne jest wiêksze wsparcie w obszarach maj¹cych bezpoœredni wp³yw na standard
¿ycia, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci10. W strategii
znalaz³a siê tak¿e propozycja podpisania umów o partnerstwie gospodarczym UE–re-
giony Afryki oraz ustanowienie partnerstwa UE–Afryka w zakresie infrastruktury, któ-
rego celem bêdzie wsparcie transafrykañskich programów budowy sieci transportowych,
energetycznych, komunikacyjnych i kanalizacyjnych.

Warto wskazaæ na dodatkowe za³o¿enie, które wyra¿ono w Komunikacie Komisji
„Strategia UE na rzecz Afryki: Europejsko-afrykañski pakt na rzecz przyspieszenia
rozwoju Afryki” przez stwierdzenie, i¿ „kluczem do sukcesu partnerstwa bêdzie umie-
jêtnoœæ scementowania zwi¹zków pomiêdzy dwoma kontynentami ponad formalnym
wzajemnym oddzia³ywaniem politycznym i gospodarczym. Jednym z istotnych sk³ad-
ników tego szeroko zakrojonego dialogu jest zapocz¹tkowanie partnerstw bliŸniaczych
zbli¿aj¹cych afrykañskie i europejskie uniwersytety i szko³y, parlamenty, miasta, gmi-
ny, przedsiêbiorstwa i przemys³, zwi¹zki zawodowe, sieci spo³eczeñstwa obywatel-
skiego oraz muzea”11.

Pierwsze lata po wejœciu w ¿ycie strategii by³y sprawdzianem dla Unii. To w jaki
sposób i w jakim zakresie uda jej siê zrealizowaæ jej zapisy mia³o zdeterminowaæ dal-
sze dzia³ania na kontynencie afrykañskim. Warto podkreœliæ, i¿ strategia zosta³a opra-
cowana bez przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji. Dokument ten mia³
charakter jednostronny. To z pewnoœci¹ zaburza³o rodz¹ce siê partnerstwo i wp³ywa³o
na odbiór dzia³añ przygotowywanych w jej oparciu. Widoczna nierównoœæ partnerów
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9 Warte odnotowania s¹ tak¿e inne rozpoczête w 2005 roku przedsiêwziêcia i inicjatywy miêdzy-
narodowe dotycz¹ce Afryki. Na szczycie G8 w Gleneagles podjêto zobowi¹zania dotycz¹ce odd³u¿e-
nia i pomocy rozwojowej dla Afryki. Rada UE przyjê³a tak¿e pakiet zobowi¹zañ na rzecz pañstw
rozwijaj¹cych siê, w tym pañstw afrykañskich, w celu zwiêkszenia pomocy publicznej na rzecz roz-
woju – ODA oraz poprawy efektywnoœci pomocy i spójnoœci polityki na rzecz rozwoju w osi¹gniêciu
milenijnych celów rozwoju do 2015 roku.

10 To za³o¿enie wzmacniaj¹ i uzupe³niaj¹ cele realizowane w ramach porozumienia z Cotonou,
TDCA, partnerstwa euroœródziemnomorskiego oraz Europejskiej Polityki S¹siedztwa.

11 Komunikat Komisji Europejskiej…, op. cit. Patrz tak¿e: Opinia Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Spo³ecznego z 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: Koniecznoœæ priorytetowego traktowania
Afryki: punkt widzenia europejskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego, 2006/C 195/25.



na p³aszczyŸnie gospodarczej, jak i politycznej wp³ywa³a na postrzeganie Unii jako
dawcy wsparcia, Afryki jako jej odbiorcy. Istotne jest tak¿e to, i¿ strategia przypieczê-
towa³a dzia³ania wewn¹trz Unii, czyli przeniesienie na aparat instytucjonalny Unii tych
zadañ, które wczeœniej rozk³ada³y siê na poszczególne pañstwa cz³onkowskie. To ko-
lejny wyraz pog³êbiania integracji w ramach polityki zagranicznej Unii.

W pierwszym okresie realizacji strategii zauwa¿alne by³o wyodrêbnienie poziomu
politycznego i operacyjnego. Polityczne zaanga¿owanie opiera³o siê na wskazanych
w strategii zasadach. Operacyjne zaanga¿owanie to wsparcie infrastruktury, jak i dzia-
³añ na rzecz pokoju (np. misja AMIS w Darfurze) w ramach Afrykañskiego Funduszu
na rzecz Pokoju (APF), programu UANyerere – na rzecz szkolnictwa wy¿szego, w tym
wymiany studenckiej, a tak¿e w³¹czenia w ramy unijnego programu Erasmus Mun-
dus12 afrykañskich uniwersytetów. Strategia Unii mia³a znaczenie dla próby stwo-
rzenia wra¿enia przejrzystoœci w dzia³aniach na rzecz Afryki i zwiêkszenia spójnoœci
polityki unijnej poprzez koordynacjê dzia³añ Komisji Europejskiej i pañstw cz³onkow-
skich na rzecz Afryki. Spójnoœæ dzia³añ unijnych najbardziej widoczna by³a w obszarze
polityki rozwojowej. Pañstwa cz³onkowskie UE, kolejny raz, nie stawia³y przeszkód
w przerzuceniu odpowiedzialnoœci za pomoc pañstwom afrykañskim na szczebel
wspólnych instytucji w oparciu o wspólny bud¿et. Takie podejœcie mimo wszystko ko-
rzystnie zaowocowa³o. Koordynacja zapobiega dublowaniu dzia³añ i ogranicza koszty
zarz¹dzania pomoc¹. Dzia³ania wspólne odbijaj¹ siê wiêkszym echem w œrodowisku
miêdzynarodowym, czêsto taka promocja zwiêksza oddzia³ywanie wsparcia. W Ko-
munikacie Komisji z 27 czerwca 2007 roku stwierdzono, ¿e „Strategia ta okaza³a siê
u¿yteczna: jako ramy polityczne/acquis oraz jako proces polityczny. Dziêki niej UE
sta³a siê lepszym, bardziej zjednoczonym i efektywnym partnerem, a w przysz³oœci
strategia ta nadal bêdzie kluczowym dokumentem politycznym, przy czym jest to do-
piero pocz¹tek”13.

Strategia by³a bodŸcem dla kolejnych dzia³añ. Na pi¹tym spotkaniu ministrów UE
i Afryki w grudniu 2005 roku w Bamako, w Mali, potwierdzono koniecznoœæ przenie-
sienia partnerstwa miêdzy UE a Afryk¹ na nowy strategiczny poziom. Jego wyrazem
mia³a byæ wspólnie przygotowana strategia UE i Afryki. Mia³a ona okreœlaæ partner-
stwo Unii z Afryk¹, a nie pozostawaæ jak wczeœniej na poziomie jednostronnej strategii
Unii na rzecz Afryki. W ramach tego nowego partnerstwa strategicznego Afryka czyli
afrykañskie pañstwa i organizacje mia³y wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za swoj¹
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12 Program Erasmus Mundus (Erasmus Mundus External Cooperation Window) zosta³ powo³any
decyzj¹ Parlamentu Europejskiego i Rady (Decyzja nr 2317/2003/EC z 5 grudnia 2003 roku) na okres
5 lat (1.01.2004–31.12.2008). Obecnie trwa kolejna edycja programu na lata 2009–2013. Celem pro-
gramu by³o wsparcie wspó³pracy akademickiej, podniesienie jakoœci europejskiego szkolnictwa wy¿-
szego poprzez szersz¹ wspó³pracê z pañstwami trzecimi i wspieranie w ten sposób mobilnoœci
studentów i kadry akademickiej oraz promowanie dialogu i zrozumienia miêdzy kulturami. Typy
dzia³añ w ramach Erasmus Mundus realizowanego w latach 2009–2013 to: dofinansowanie dla
wspólnych studiów prowadzonych przez konsorcja uczelni (wspólne studia Mundusowe); realizacjê
projektów partnerskich wspieraj¹cych mobilnoœæ miêdzy uczelniami z pañstw Unii Europejskiej
i uczelniami z okreœlonych obszarów geograficznych (Erasmus Mundus Joint Programmes).

13 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Od Kairu do Lizbony – Partnerstwo
strategiczne miêdzy UE i Afryk¹, Bruksela, 27 czerwca 2007, KOM(2007) 357.



przysz³oœæ polityczn¹ i rozwój. Stosunki pañstw Unii i pañstw afrykañskich mia³y
docelowo opieraæ siê w wiêkszym stopniu na równoœci. To nowe podejœcie nie
wp³ynê³oby na zakres i wielkoœæ pomocy rozwojowej, w celu zapewnienia realizacji
milenijnych celów rozwoju w Afryce. Wypracowane w Bamako stanowisko zosta³o
potwierdzone na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2006 roku oraz na szczycie
Unii Afrykañskiej w styczniu 2007 roku.

Proces przygotowania wspólnej strategii wymaga³ dwustronnych konsultacji na
ró¿nych szczeblach. Uzgodnienia dotycz¹ce celów i priorytetów politycznych wypra-
cowywano podczas wspólnych spotkañ. Strona unijna by³a reprezentowana przez Ko-
misjê, Sekretariat Rady i nastêpuj¹ce po sobie prezydencje (niemieck¹, portugalsk¹
i s³oweñsk¹). Unia Afrykañska by³a reprezentowana przez Komisjê UA, a tak¿e pañ-
stwa przewodnicz¹ce UA. W uzgodnieniach aktywnie anga¿owa³y siê tak¿e pañstwa
koordynuj¹ce kwestie polityczne w ramach dialogu kairskiego14. Wstêpny projekt
wspólnej strategii przyjêto w Brukseli na spotkaniu ministrów 15 maja 2007 roku.
W proces konsultacji zaanga¿owali siê przedstawiciele Parlamentu Europejskiego,
Parlamentu Panafrykañskiego, a tak¿e partnerzy spo³eczno-gospodarczy. Uruchomio-
no specjaln¹ stronê internetow¹15.

OD LIZBONY DO TRYPOLISU

W Lizbonie w dniach 8–9 grudnia 2007 roku przywódcy pañstw i rz¹dów UE
i Afryki16 przyjêli wspóln¹ strategiê Afryka–UE (ang. Joint Africa-EU Strategy
– JAES) oraz plan dzia³ania na lata 2008–2010 na rzecz wdra¿ania partnerstwa strate-
gicznego Afryka–UE17. Na szczycie zaakceptowano tak¿e deklaracjê lizboñsk¹, w któ-
rej pañstwa afrykañskie i europejskie wyrazi³y, i¿ „w uznaniu naszych d¹¿eñ oraz
wszystkiego, co nas ³¹czy³o i ³¹czy, jesteœmy zdecydowani budowaæ nowe, strategiczne
partnerstwo polityczne przysz³oœci, wychodz¹ce poza utarte role darczyñców i odbior-
ców oraz oparte na wspólnych wartoœciach i celach w d¹¿eniu do pokoju i stabilno-
œci, demokracji i praworz¹dnoœci, postêpu i rozwoju”18. Szczyt rozpoczê³a polityczna
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14 Wœród tych pañstw: Algieria (pokój i bezpieczeñstwo); Egipt (dobra kultury); Nigeria (za-
d³u¿enie); Senegal (migracja); Tunezja (pomoc); Libia (bezpieczeñstwo ¿ywnoœci); Maroko (œrodo-
wisko naturalne); Republika Po³udniowej Afryki (handel i integracja regionalna).

15 Strona internetowa http://www.europafrica.org pomocna by³a w zbieraniu informacji od euro-
pejskich i afrykañskich podmiotów pozarz¹dowych.

16 W szczycie uczestniczy³o 70 szefów pañstw i rz¹dów. Przyjazd na szczyt prezydenta Roberta
Mugabe by³ powodem bojkotu spotkania przez premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna. Pomys³
bojkotu popar³y inne pañstwa europejskie: Czechy, Dania, Holandia, Szwecja. Jednak¿e z grona
wspieraj¹cych bojkot ostatecznie na szczyt nie przyjecha³ tylko premier Czech, Mirek Topolanek.
G³ównym przeciwnikiem bojkotu by³a sprawuj¹ca prezydencjê Portugalia wspierana przez Niemcy.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ po stronie prezydenta Zimbabwe stanê³y pañstwa Unii Afrykañskiej.
Dla wielu z nich motywem poparcia by³a niechêæ do tworzenia precedensu, który pozwoli³oby
w przysz³oœci wykluczyæ z obrad inne pañstwo afrykañskie.

17 Wspólna strategia Afryka–UE i jej pierwszy plan dzia³ania (2008–2010), Bruksela, 3 marca
2008, 7204/08.

18 Deklaracja lizboñska – szczyt UE–Afryka, Lizbona, 8–9 grudnia 2007.



deklaracja José Sokratesa, premiera Portugalii, która sprawowa³a w tym okresie prezy-
dencjê, w której potwierdzi³, i¿ „ten szczyt jest szczytem miêdzy równymi. Jesteœmy tu
wszyscy równi”. Obrady podczas szczytu, prowadzone podczas piêciu zamkniêtych
sesji plenarnych, dotyczy³y: pokoju i bezpieczeñstwa, demokracji i praw cz³owieka,
handlu i rozwoju, zmian klimatycznych i energii, migracji i zatrudnienia. Szczyt lizboñ-
ski by³ okazj¹ do pokazaniem si³y zaanga¿owania pañstw Unii w Afryce w obliczu
zwiêkszania wp³ywu w tym regionie innych pañstw, w szczególnoœci Chin. Na mocy
wspólnej strategii szefowie pañstw i rz¹dów europejskich i afrykañskich zainicjowali
wspólne strategiczne partnerstwo UE–Afryka. Mia³o ono przyczyniæ siê do umo¿liwie-
nia realizacji wspólnych strategicznych celów w ramach zarysowanych wspólnych in-
teresów, wykraczaj¹cych poza zakres polityki rozwojowej. Dzia³ania podejmowane
mia³y byæ w ramach oœmiu partnerstw tematycznych: pokój i bezpieczeñstwo, demo-
kratyczne sprawowanie rz¹dów i prawa cz³owieka; handel, integracja regionalna; mile-
nijne cele rozwoju; energia; zmiana klimatu; migracje, mobilnoœæ i zatrudnienie;
nauka, spo³eczeñstwo informacyjne i przestrzeñ kosmiczna19.

W ramach Partnerstwa Afryka–Unia Europejska na rzecz pokoju i bezpieczeñstwa
za³o¿ono powi¹zanie dzia³añ politycznych, celów operacyjnych i finansowania. We
wspólnej strategii stwierdza siê, ¿e Afryce nale¿y pomóc w ponoszeniu obci¹¿eñ
zwi¹zanych z realizacj¹ operacji pokojowych20. Podjêto konkretne dzia³ania na rzecz
zwiêkszenia wsparcia finansowego i technicznego maj¹cego na celu poprawê zdolno-
œci UA do planowania, prowadzenia i zarz¹dzania operacjami pokojowymi, które wy-
magaj¹ dalszego wzmocnienia21.

Celem Partnerstwa Afryka–Unia Europejska na rzecz demokratycznego sprawowa-
nia rz¹dów i praw cz³owieka by³o wypracowanie wspólnego rozumienia zasady demo-
kratycznego sprawowania rz¹dów oraz promowanie i konsolidacja wspólnego planu
dzia³ania na rzecz praw cz³owieka. W tym obszarze warto wspomnieæ tzw. proces re-
zerwy motywacyjnej, w ramach której 2,7 mld euro zosta³o przyznane tym pañ-
stwom, które przygotuj¹ plany dzia³añ na rzecz demokratycznego sprawowania
rz¹dów. To partnerstwo obejmuje równie¿ wzmacnianie wspó³pracy w dziedzinie
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19 Realizacjê partnerstw tematycznych Afryka–UE powierzono 8 unijnym zespo³om ds. realiza-
cji, obejmuj¹cym zaanga¿owane pañstwa cz³onkowskie, Komisjê i sekretariat Rady, i podlegaj¹cym
ogólnej koordynacji ze strony grupy roboczej Rady ds. Afryki. Po stronie afrykañskiej brakuje
odpowiedników unijnych zespo³ów ds. realizacji, aby móc wdra¿aæ poszczególne partnerstwa i koor-
dynowaæ ich dzia³alnoœæ. Rolê wiod¹c¹ odgrywa Komisja UA. Wsparcia jej mog³yby udzieliæ regio-
nalne wspólnoty gospodarcze oraz Afrykañski Bank Rozwoju.

20 W roku 2007–2008 dyskusje polityczne dotyczy³y kryzysów w Afryce, takich jak kryzys w Ke-
nii, Mauretanii, Zimbabwe, Somalii, Darfurze, prowadzona przez UA misja pokojowa w Republice
Œrodkowoafrykañskiej oraz misja wojskowa w ramach WPZiB w Czadzie.

21 Instrument na rzecz pokoju w Afryce to œrodki finansowe wyodrêbnione z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju, zgodnie z decyzj¹ o finansowaniu instrumentu na rzecz pokoju w Afryce przez EFR,
podjêt¹ przez Radê w dniu 11 kwietnia 2006 roku. Rada zatwierdzi³a zasadê finansowania instrumentu
na rzecz pokoju w Afryce ze œrodków wewnêtrznych AKP na kwotê nieprzekraczaj¹c¹ 300 mln euro,
na okres pocz¹tkowy 2008–2010. W trzecim roku przeprowadzona zostanie wszechstronna ocena,
obejmuj¹ca przegl¹d warunków oraz mo¿liwoœci wykorzystania alternatywnych Ÿróde³ przysz³ego fi-
nansowania, w tym œrodków finansowych przeznaczonych na Wspóln¹ Politykê Zagraniczn¹ i Bez-
pieczeñstwa.



kultury. W 2009 roku stworzono spis aktywnoœci w dziedzinie dóbr kultury, który bêdzie
stanowi³ podstawê podjêcia dzia³añ w tej dziedzinie. Warte zauwa¿enia s¹ dwie uwagi
Parlamentu Europejskiego wyra¿one w rezolucji z 24 marca 2009 roku. W pierwszej,
apeluje o wiêksze poparcie dla obecnych afrykañskich inicjatyw, takich jak Afrykañski
Mechanizm Wzajemnej Oceny (APRM), który stanowi dotychczas najpowa¿niejszy
krok pañstw afrykañskich w kierunku poprawy rz¹dów na kontynencie22. W drugiej,
wyra¿a powa¿ne zaniepokojenie tym, ¿e plany sprawowania rz¹dów opracowane
przez Komisjê dla ka¿dego z krajów AKP, które bêd¹ podstaw¹ programowania pomo-
cy rozwojowej w kwocie dodatkowych 2700 milionów euro w ramach 10 Europej-
skiego Funduszu Rozwoju, zosta³y przygotowane bez ¿adnego udzia³u tych pañstw
i zauwa¿a, ¿e kwalifikowalnoœæ do korzystania z dodatkowych œrodków jest oceniana
na podstawie zestawu kryteriów, z których tylko jedno jest bezpoœrednio powi¹zane
z milenijnymi celami rozwoju. Parlament przyzna³, ¿e przygotowane przez Komisjê
Europejsk¹ plany gro¿¹ sp³yceniem procesu Afrykañskiego Mechanizmu Wzajemnej
Oceny.

Celem Partnerstwa Afryka–Unia Europejska na rzecz handlu i integracji regional-
nej jest przyœpieszenie utworzenia wiêkszych i zintegrowanych regionalnie rynków
oraz poprawa i utrwalenie infrastruktury i us³ug w Afryce. Priorytetem w tym obszarze
sta³o siê dotrzymanie zobowi¹zania do dostarczania do 2010 roku co najmniej 2 miliar-
dów euro rocznie w charakterze „pomocy na rzecz handlu”, której najwiêksza czêœæ
musi byæ przeznaczana dla Afryki. Punktem zapalnym w tym obszarze s¹ umowy
o partnerstwie gospodarczym. Partnerstwo Afryka–UE w dziedzinie infrastruktury
powo³ano w 2007 roku, przed przyjêciem wspólnej strategii, a jego realizacja rozpo-
czê³a siê w 2008 roku. Celem partnerstwa jest zwiêkszenie unijnych inwestycji w infra-
strukturê w Afryce, a co za tym idzie poprawa po³¹czeñ infrastrukturalnych pomiêdzy
poszczególnymi krajami afrykañskimi. Zastosowane instrumenty to: KPI/RPI w ra-
mach 10 EFR (wsparcie transportu regionalnego, korytarzy energetycznych i komuni-
kacyjnych, instrumentu energetycznego i funduszu wodnego); Fundusz powierniczy
na rzecz infrastruktury (mechanizm dotacji i po¿yczek).

W ramach partnerstwa Afryka–Unia Europejska na rzecz milenijnych celów
rozwoju wskazano cztery kierunki dzia³añ: zagwarantowanie finansowania i wspar-
cia politycznego umo¿liwiaj¹cego osi¹gniêcie milenijnych celów rozwoju; przy-
œpieszenie osi¹gniêcia milenijnych celów rozwoju dotycz¹cych bezpieczeñstwa
¿ywnoœciowego; przyœpieszenie osi¹gniêcia milenijnych celów rozwoju dotycz¹cych
ochrony zdrowia; przyœpieszenie osi¹gniêcia milenijnych celów rozwoju doty-
cz¹cych edukacji. Najwiêkszym wyzwaniem pozostaje realizacja zobowi¹zañ
w dziedzinie zdrowia23.
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22 Rezolucja Parlamentu Europejskiego Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa
Afryka–UE, Strasburg, 24 marca 2009, 2008/2318 (INI).

23 We wnioskach i zaleceniach zawartych w sprawozdaniu Europejskiego Trybuna³u Obrachun-
kowego ze stycznia 2009 roku w sprawie pomocy rozwojowej KE dla s³u¿by zdrowia w Afryce
subsaharyjskiej podkreœlono koniecznoœæ zwiêkszenia pomocy dla sektora zdrowia w Afryce subsa-
haryjskiej w kontekœcie zaanga¿owania w osi¹ganie milenijnych celów rozwoju zwi¹zanych ze zdro-
wiem w ramach 10 EFR.



Priorytetem Partnerstwa Afryka–Unia Europejska na rzecz energii jest integracja
regionalna i modernizacja infrastruktury energetycznej, promowanie warunków sprzy-
jaj¹cych inwestycjom w sektorze prywatnym, poprawa dostêpu do us³ug energetycz-
nych, zrównowa¿one wykorzystywanie potencja³u Afryki w dziedzinie energii ze
Ÿróde³ odnawialnych, poprawa efektywnoœci energetycznej i zmniejszenie liczby od-
padów. Istniej¹ce instrumenty finansowe i programy tematyczne finansuj¹ projekty
w tej dziedzinie (np. instrument energetyczny, dwustronne i regionalne programy EFR,
program ENRTP).

Partnerstwo Afryka–Unia Europejska na rzecz zmian klimatycznych obejmuje dwa
powi¹zane ze sob¹ dzia³ania priorytetowe: opracowywanie wspólnej polityki je¿eli
chodzi o zmiany klimatu i wspó³pracê w tej dziedzinie; przeciwdzia³anie degradacji
ziemi uprawnej i coraz czêstszemu wystêpowaniu suszy.

Partnerstwo Afryka–Unia Europejska na rzecz migracji, mobilnoœci i zatrudnienia
opiera siê na deklaracji z Trypolisu Afryka–UE, planie dzia³añ Afryka–UE w sprawie
handlu ludŸmi oraz deklaracji i planie dzia³añ z Wagadugu w sprawie zatrudnienia
i zmniejszenia ubóstwa w Afryce. Celem Partnerstwa jest stworzenie wiêkszej liczby
lepszych miejsc pracy w Afryce, realizacja programu godnej pracy i lepsze zarz¹dzanie
przep³ywami migracyjnymi. Obszar ten by³ kluczowym dla wielu pañstw europej-
skich, stawiaj¹cym czo³a falom migrantów. W jego ramach Komisja Europejska wspie-
ra budowê sieci obserwatoriów migracyjnych w Afryce subsaharyjskiej i proponuje
ustanowienie dialogu z afrykañsk¹ diaspor¹ w Europie i wspieranie jej udzia³u w roz-
woju Afryki. We wspólnej strategii potwierdzono, i¿ UE i UA uwa¿a diasporê za swój
szósty region. Na uwagê zas³uguje wsparcie Centrum Informacji i Zarz¹dzania Migra-
cj¹ (CIGEM) w Mali w zakresie jego innowacyjnych dzia³añ. Ponadto programy Era-
smus Mundus, Tempus, Nyerere, Edulink, M³odzie¿ w dzia³aniu wp³ywaæ maj¹ na
mobilnoœæ afrykañskich studentów. W obszarze tym nie znalaz³y siê odniesienia do no-
wego unijnego systemu tzw. niebieskich kart, zniechêcaj¹cego do wyjazdu wykwalifi-
kowanych pracowników z pañstw rozwijaj¹cych siê w sektorach, w których te kraje
maj¹ niedobór si³y roboczej.

Partnerstwo Afryka–Unia Europejska na rzecz nauki, spo³eczeñstwa informacyjne-
go i przestrzeni kosmicznej ma umo¿liwiæ zmniejszenie luki w technologiach cyfro-
wych i badaniach naukowych pomiêdzy Afryk¹ a Europ¹, wzmocnienie afrykañskich
zdolnoœci w dziedzinie nauki, technologii teleinformatycznych i technologii kosmicz-
nych oraz ich zastosowañ, jak równie¿ do ich intensywniejszego wykorzystania jako
wa¿nych czynników umo¿liwiaj¹cych zmniejszanie ubóstwa, pobudzanie wzrostu go-
spodarczego i rozwoju spo³ecznoekonomicznego. Partnerstwo zapewni wsparcie dla
skonsolidowanego planu dzia³añ w dziedzinie nauki i technologii w Afryce oraz afry-
kañskiego regionalnego planu dzia³ania na rzecz gospodarki opartej na wiedzy
ARAPKE. Komisja UA zaproponowa³a, aby w ramach tego partnerstwa zrealizowaæ
19 projektów. W zakresie przestrzeni kosmicznej rozpoczêto pracê nad wspó³prac¹
w obszarze unijnej inicjatywy KOPERNIKUS24.
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24 Proces ten rozpocz¹³ siê w trakcie nieformalnego spotkania Komisji Europejskiej i Komisji UA
dotycz¹cego inicjatywy KOPERNIKUS, które odby³o siê w Akrze (Ghana) w dniach 4–6 paŸdzierni-
ka 2008 roku.



Komisja Europejska, sekretariat Rady i Komisja Unii Afrykañskiej zobowi¹za³y
siê, ¿e bêd¹ corocznie publikowaæ sprawozdanie z postêpów w realizacji wspólnej stra-
tegii i planu dzia³añ25.

UZGODNIENIA Z TRYPOLISU

W dniach 29–30 listopada 2010 roku w Trypolisie odby³ siê trzeci szczyt Unia Eu-
ropejska–Afryka. Szczyt odbywa³ siê pod has³em „Inwestycje, wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy”. Jego obrady zdominowa³a tematyka dotycz¹ca migracji,
energii, zmian klimatycznych i rolnictwa, bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, integracji
regionalnej, infrastruktury, technologii informacyjnych, nauki, przestrzeni powietrznej
i kosmicznej26. Zauwa¿alna na szczycie by³a nieobecnoœæ niektórych szefów pañstw
i rz¹dów reprezentuj¹cych najwiêksze pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej27.
Uwagê zwraca³a tak¿e nieobecnoœæ przedstawicieli Sudanu28 i obecnoœæ oskar¿anego
przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ o ³amanie praw cz³owieka prezydenta Zimbabwe,
Roberta Mugabe.

Szczyt by³ okazj¹ do dyskusji nad osi¹gniêciami partnerstwa strategicznego
UE–Afryka i przysz³ymi priorytetami wspó³pracy w ramach partnerstwa29. W przed-
dzieñ szczytu Josì Manuel Barroso stwierdzi³, ¿e „…obecnie przyszed³ czas na umoc-
nienie i pog³êbienie naszych wiêzi oraz czerpanie z niespo¿ytkowanego dotychczas
potencja³u w stosunkach miêdzy UE a Afryk¹. Silniejsza i bardziej intensywna
wspó³praca przyczyni siê znacz¹co do rozwoju Afryki i bêdzie mia³a istotne znaczenie
dla osi¹gniêcia milenijnych celów rozwoju. Partnerstwo przedstawia równie¿ dla Euro-
py prawdziw¹ wartoœæ i stanowi szansê, której nie mo¿na nie wykorzystaæ. Dziêki niemu
mo¿emy pog³êbiæ wiêzi z kontynentem zyskuj¹cym na znaczeniu w œwiecie, który jest
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25 W trakcie spotkania ministrów w ramach tzw. trojki 16 wrzeœnia 2008 roku przyjêto pierwsze
sprawozdanie z realizacji wspólnej strategii i planu dzia³añ. Patrz tak¿e: Komunikat Komisji dla Rady
i Parlamentu Europejskiego. Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka–UE,
Bruksela, 17.10.2008, KOM (2008)617.

26 Prace w grupach odbywa³y siê w nastêpuj¹cych obszarach tematycznych: integracja regional-
na, infrastruktura, TIK, nauka oraz rozwój sektora prywatnego; energia i zmiana klimatu; milenijne
cele rozwoju, rolnictwo i ¿ywnoœæ; pokój i bezpieczeñstwo; rz¹dy i prawa cz³owieka; migracja, mo-
bilnoœæ i tworzenie miejsc pracy.

27 W szczycie uczestniczy³o 80 przedstawicieli pañstwa i rz¹dów. Ponadto stronê unijn¹ repre-
zentowali przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, przewodnicz¹cy Komisji Euro-
pejskiej Josì Manuel Barroso oraz komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs.

28 W³adze Sudanu nie uwa¿aj¹ siê za zwi¹zane deklaracjami z³o¿onymi w Trypolisie przez
szefów pañstw i rz¹dów o wdro¿eniu wszystkich elementów porozumienia pokojowego z 2005 roku,
w tym referendum dotycz¹cym podzia³u Sudanu, zaplanowanego na styczeñ 2011 roku.

29 Warta podkreœlenia jest zbie¿noœæ daty szczytu z otwarciem przez Komisjê Europejsk¹ debaty
dotycz¹cej walki z ubóstwem. Publiczna konsultacja przysz³oœci unijnej polityki rozwojowej ma
wp³yn¹æ na zapisy Komunikatu w sprawie zmodernizowanej unijnej polityki rozwojowej, któr¹ Ko-
misja ma przed³o¿yæ w 2011 roku. Patrz: Zielona Ksiêga: Polityka rozwojowa Unii Europejskiej na
rzecz wzrostu sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu i zrównowa¿onemu rozwojowi – zwiêkszenie
skutecznoœci polityki rozwojowej UE.



w coraz wiêkszym stopniu oparty na wspó³zale¿noœciach”30. Na szczycie omówiono
wspóln¹ strategiê wspó³pracy i podsumowano I Plan Dzia³ania przyjêty podczas po-
przedniego szczytu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej swoje wyst¹pienia oparli na
wczeœniej opublikowanych wnioskach31. Na szczycie wielokrotnie podkreœlano po-
trzebê wyci¹gniêcia wniosków z trudnoœci, jakie wyst¹pi³y przy realizacji pierwszego
planu dzia³añ na lata 2008–2010. Przyjêty w Trypolisie II Plan Dzia³ania na lata
2011–2013 wraz z deklaracj¹ polityczn¹ szczytu mo¿e byæ traktowany jako wartoœæ
dodana w stosunku do umowy z Kotonu i Unii dla Œródziemnomorza. Z pewnoœci¹ jest
on wyrazem ambitnych za³o¿eñ, którym sprostaæ bêdzie jeszcze trudniej ni¿ w przy-
padku I Planu. Spektakularnym fiaskiem szczytu okaza³o siê nieprzyjêcie wspólnej de-
klaracji w sprawie zmian klimatycznych32. Na szczycie nie zajêto siê tak¿e istotn¹
kwesti¹ dla bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, czyli nabywaniem przez zagranicznych
inwestorów, przy poparciu rz¹dów pañstw afrykañskich, gruntów rolnych w Afryce,
jak i te¿ spraw¹ eksportu minera³ów z regionów dotkniêtych konfliktem33. Nadal, po-
mimo niechêci pañstw afrykañskich, widoczne by³y naciski przedstawicieli na zawar-
cie umów o partnerstwie gospodarczym34.

Warte podkreœlenia jest to, i¿ politycznym deklaracjom, po raz kolejny wyra¿onym
w Trypolisie, nie towarzyszy spójny plan finansowy. W rezolucji z 15 grudnia
2010 roku w sprawie przysz³oœci strategicznego partnerstwa Afryki i Unii Europejskiej
po trzecim szczycie UE–Afryka Parlament Europejski wzywa do „zapisania EFR w bu-
d¿ecie w celu zapewnienia parlamentarnej kontroli nad wykorzystaniem poszczegól-
nych europejskich instrumentów finansowych w realizacji poszczególnych rodzajów
partnerstwa”35.

Szczyt w Trypolisie trudno uznaæ za prze³om w relacjach miêdzy dwoma kontynen-
tami w oparciu o now¹ wizjê dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju w Afryce.
Proces zmian w Afryce determinowany jest wsparciem s¹siada europejskiego, któremu
coraz trudniej stworzyæ wspóln¹ strategiê polityczn¹ i zobowi¹zaæ siê do dalszej pomo-
cy finansowej z uwagi na problemy wynikaj¹ce z kryzysu finansowego w Europie.
Brak chêci do gry zespo³owej widaæ po obu stronach. Szczyt nadal traktowany jest jako
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30 Szczyt Unia Europejska–Afryka: ³¹czymy wysi³ki na rzecz zwiêkszenia inwestycji, wzrostu go-
spodarczego i tworzenia miejsc pracy, Press Releases, RAPID, Bruksela, 25.11.2010.

31 Communication on the consolidation of EU-Africa relations, European Commiossion, Brus-
sels, 10.11.2010.

32 Wicepremier Waldemar Pawlak, przewodnicz¹cy polskiej delegacji na tym szczycie stwier-
dzi³, i¿ „Kraje afrykañskie uzna³y j¹ za ma³o œmia³¹, a UE w tym Polska nie mog³a zaakceptowaæ dale-
ko id¹cych propozycji zmian”.

33 Nielegalna eksploatacja kopalin minera³ów wp³ywa na eskalacjê wojen i konfliktów. W Parla-
mencie Europejskim postulowano rozpoczêcie dzia³añ legislacyjnych przez Komisjê w celu zapew-
nienia wykrywalnoœci minera³ów przywo¿onych na rynek UE. Podobne regulacje przyjêto w Stanach
Zjednoczonych przez ustawê o minera³ach z regionów ogarniêtych konfliktami.

34 O korzyœciach i zagro¿eniach dla pañstw afrykañskich zwi¹zanych z przyjêciem umów o part-
nerstwie gospodarczym szerzej patrz: K. Ko³odziejczyk, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA)
w stosunkach Unia Europejska–grupa pañstw AKP, ISM UW, Zeszyt 16, Warszawa 2010,
s. 114–122.

35 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie przysz³oœci stra-
tegicznego partnerstwa Afryki i Unii Europejskiej po trzecim szczycie UE–Afryka, Strasburg,
P7_TA(2010)0482.



miejsce do zadbania o w³asne interesy w oparciu o bilateralne rozgrywki i regionalne
roszady polityczne. T³em spotkania staje siê przedstawienie przez organy reprezen-
tuj¹ce UE i UA kolejnej ods³ony propozycji na rzecz strategicznego partnerstwa.

Dokonuj¹c wstêpnej analizy oœmiu partnerstw po szczycie warto zwróciæ uwagê na
nastêpuj¹ce elementy:
– uznanie du¿ego znaczenia integracji regionalnej dla wzrostu i rozwoju, podkreœlaj¹c

w szczególnoœci zawarte w oœwiadczeniu z Trypolisu zobowi¹zanie do osi¹gniêcia
pe³nej operacyjnoœci afrykañskich ram pokoju i bezpieczeñstwa w œcis³ej wspó³pra-
cy z organizacjami regionalnymi (Partnerstwo – Pokój i bezpieczeñstwo);

– zainicjowanie dzia³añ na rzecz walki z nielegaln¹ eksploatacj¹ kopalin w Afryce,
napêdzaj¹c¹ wojny domowe i konflikty przez identyfikowalnoœæ minera³ów przy-
wo¿onych na rynek UE i uwzglêdnienie Inicjatywy Przejrzystoœci Przemys³u Wydo-
bywczego (EITI) na wzór amerykañskich regulacji o minera³ach z regionów
ogarniêtych konfliktami (Partnerstwo – Pokój i bezpieczeñstwo);

– wezwanie wraz z Parlamentem Panafrykañskim do ratyfikacji Karty Unii Afrykañ-
skiej w sprawie demokracji, wyborów i sprawowania rz¹dów (Partnerstwo – Demo-
kratyczne rz¹dy i prawa cz³owieka);

– skierowanie do afrykañskich przywódców apelu przewodnicz¹cego Rady Europej-
skiej Hermana Van Rompuya o wsparcie Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego
(Partnerstwo – Demokratyczne rz¹dy i prawa cz³owieka);

– porozumienie UE–UA w sprawie nawi¹zania dialogu politycznego w celu znalezie-
nia rozwi¹zania wspólnych obaw dotycz¹cych umów o partnerstwie gospodarczym
(Partnerstwo – Handel, integracja regionalna i infrastruktura);

– zainicjowanie powstania ram prawnych i fiskalnych sprzyjaj¹cych stymulowaniu
wzrostu gospodarczego i przyci¹gaj¹cego bezpoœrednie inwestycje zagraniczne
(Partnerstwo – Handel, integracja regionalna i infrastruktura);

– zobowi¹zanie do opracowania pakietów bardziej zdecydowanych dzia³añ wspiera-
j¹cych regionalne wspólnoty gospodarcze oraz poprawê infrastruktury na ca³ym kon-
tynencie afrykañskim (Partnerstwo – Handel, integracja regionalna i infrastruktura);

– odnowienie zobowi¹zania pañstw Unii Europejskiej, ¿e do 2015 roku przeznaczaæ
bêd¹ na oficjaln¹ pomoc rozwojow¹ 0,7% PKB, co ma zasadnicze znaczenie dla
osi¹gniêcia milenijnych celów rozwoju do 2015 roku (Partnerstwo – Milenijne cele
rozwoju);

– przyjêcie programu wspó³pracy pañstw Afryki i UE w dziedzinie odnawialnych Ÿró-
de³ energii (Partnerstwo – Energia)36;

– zobowi¹zanie UE do przekazania w latach 2010–2012 7,2 mld euro na szybkie roz-
poczêcie projektów i inicjatyw z zakresu zmian klimatu, przy czym znaczna czêœæ
tych œrodków ma byæ udostêpniona Afryce (Partnerstwo – Zmiany klimatu);

– rozszerzenie istniej¹cych programów mobilnoœci studentów i pracowników nauko-
wych, a tak¿e takich inicjatyw, jak uniwersytet panafrykañski (Partnerstwo – Migra-
cja, mobilnoœæ i zatrudnienie);
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36 Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej J. M. Barroso wezwa³ do przeprowadzenia w Afryce
zielonej rewolucji w sektorze energetyki.



– nawi¹zanie dialogu naukowo-technicznego na szczeblu wysokich urzêdników i mi-
nisterstw w celu udoskonalenia ram wspó³pracy naukowo-technicznej (Partnerstwo
– Nauka, spo³eczeñstwo informacyjne i przestrzeñ kosmiczna).

* * *

W pierwszej czêœci Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady
z 2007 roku, okreœlaj¹cego partnerstwo strategiczne miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Afryk¹,
podkreœla siê, ¿e „Afryka znajduje siê obecnie w centrum polityki miêdzynarodowej,
jednak nowoœci¹ jest fakt, i¿ Afryka, w szczególnoœci zaœ Unia Afrykañska, przestaje
obecnie byæ omawiana w kontekœcie rozwoju, staj¹c siê samodzielnym partnerem poli-
tycznym. Jest coraz bardziej oczywiste, ¿e Afryka jest wa¿na – jako g³os polityczny,
jako si³a gospodarcza i jako ogromne Ÿród³o potencja³u ludzkiego, kulturalnego, natu-
ralnego oraz naukowego”37.

Unia Europejska jest na drodze, aby s¹siedztwo zmieniæ w realne partnerstwo.
Nowe podejœcie do spraw afrykañskich zapocz¹tkowane spotkaniami na szczycie,
które zaowocowa³y przyjêciem Strategii na rzecz Afryki, póŸniej partnerstwa strate-
gicznego, i otwarciem dialogu euro-afrykañskiego wpisuje siê w promocjê Unii jako
globalnego gracza i partnera w relacjach miêdzynarodowych. Dla Afryki i Unii Euro-
pejskiej korzystne jest skoordynowanie dzia³añ i inicjatyw w odpowiedzi na wyzwania,
którym musi sprostaæ kontynent afrykañski.

Unia Europejska jest uwa¿ana za najwiêkszego donatora Afryki. Pomoc w ramach
prowadzonej polityki humanitarnej i rozwojowej jest niew¹tpliwie istotnym wspar-
ciem dla ludnoœci pañstw afrykañskich, choæ czêstokroæ o sukcesie wsparcia decyduje
nie wielkoœæ pomocy, lecz efektywnoœæ jej wdro¿enia. Pomoc unijna w ma³ym stopniu
przyczynia siê do rozwi¹zania problemów Afryki i wp³ywa na jej przysz³oœæ, jest ona
raczej wsparciem w próbie radzenia sobie z teraŸniejszoœci¹. Kluczowa dla Afryki staje
siê odpowiedŸ na pytania na ile polityka prowadzona przez Uniê Europejsk¹ wp³ywa
na ¿ycie w pañstwach afrykañskich. To nie wysokoœæ pomocy, ale wysokoœæ dop³at do
produktów rolniczych lub liberalne podejœcie w sprowadzaniu minera³ów niezbêdnych
w produkcji europejskiej odgrywaæ mo¿e znaczenie w polityce rozwojowej. Strate-
giczne podejœcie, które uwzglêdnia wieloaspektowe spojrzenie na problemy Afryki
w wiêkszym stopniu mo¿e przyczyniæ siê do radzenia z nimi i byæ realn¹ szans¹ pomo-
cy na rzecz rozwoju.

Sytuacja w Afryce ma znaczenie dla pañstw Unii, gdy¿ jako s¹siad poœrednio
odczuwaj¹ skutki konfliktów i biedy w Afryce. Dane statystyczne dotycz¹ce mi-
grantów afrykañskich, tych którzy dotarli do Europy i tych, którzy zginêli u jej gra-
nic s¹ alarmuj¹ce. Wspó³zale¿noœæ Afryki i Europy jest w XXI wieku bardzo
widoczna. W erze nowoczesnych technologii i komunikacji, gdzie przestrzeñ siê
zaciera, czas nie odgrywa takiej samej funkcji, ró¿nice miêdzykontynentalne staj¹
siê jeszcze bardziej zarysowane.
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37 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Od Kairu do Lizbony – Partnerstwo
strategiczne miêdzy UE i Afryk¹, 27 czerwca 2007, Bruksela, COM(2007)357, s. 1.



W odniesieniu do zmian dotycz¹cych unijnej polityki zagranicznej, warte podkre-
œlenia jest to, i¿ podstawowa kategoria „interes w relacjach miêdzynarodowych” nabie-
ra nowego charakteru na p³aszczyŸnie Unii. Przyk³ad prowadzenia polityki wobec
Afryki to potwierdza. Nadal widoczny jest wielopoziomowy wymiar relacji Unia Eu-
ropejska–Unia Afrykañska; Unia Europejska–pañstwa afrykañskie, Unia Europej-
ska–grupy pañstw afrykañskich, pañstwa cz³onkowskie UE–pañstwa afrykañskie.
Strategiczne podejœcie jest prób¹ kompleksowego objêcia polityk Unii Europejskiej
skierowanych wobec kontynentu afrykañskiego, a co za tym idzie zawiera siê w tym
podejœciu wymiar relacji z poszczególnymi pañstwami afrykañskimi, grupami pañstw,
jak i Uni¹ Afrykañsk¹ pretenduj¹c¹ do reprezentowania interesów afrykañskich. Kom-
pleksowe ujêcie widoczne jest tak¿e w zakresie przedmiotowym strategicznego part-
nerstwa, gdy¿ obejmuje ono sfery gospodarcz¹ i polityczn¹, w ramach tematycznych
partnerstw. Pomimo krótkiego okresu od momentu przyjêcia ram strategicznych, za-
uwa¿alne s¹ korzyœci z prowadzenia dzia³añ w ramach poszczególnych partnerstw, co
determinuje kolejne inicjatywy unijne na rzecz swojego s¹siedztwa afrykañskiego.

Poszczególne pañstwa cz³onkowskie widz¹ koniecznoœæ i niezbêdnoœæ zaanga-
¿owania aparatu instytucji unijnych w pañstwach i dziedzinach, którymi s¹ zaintereso-
wane. Zaawansowanie prac nad efektywnym mechanizmem decyzyjnym wspólnej
polityki zagranicznej po traktacie lizboñskim, z pewnoœci¹ bêdzie mia³o wp³yw na tem-
po i jakoœæ prowadzonej polityki UE w oparciu o ramy strategicznego partnerstwa.

Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ problemów afrykañskich, a tak¿e relacji poszcze-
gólnych pañstw cz³onkowskich z pañstwami afrykañskimi, podejœcie regionalne bê-
dzie widoczne w dzia³aniach Unii. Strategia ma uzupe³niaæ, a nie zastêpowaæ dzia³ania
podejmowane w ramach np. dialogu z afrykañskimi pañstwami basenu Morza Œród-
ziemnego. Podejœcie strategiczne sprawia, ¿e pañstwa poza ramami regionalnymi nie
s¹ wykluczone z dialogu.

Realizacja podejœcia strategicznego bêdzie mia³a charakter d³ugoterminowy. Zaanga-
¿owanie Unii w Afryce bêdzie ewaluowaæ. Wiele zale¿y od rozwoju Unii Afrykañskiej
i Unii Europejskiej oraz determinacji przywódców pañstw afrykañskich i europejskich,
którzy bêd¹ stawiali czo³a nie tylko problemom, które trapi¹ Afrykê, ale tak¿e bêd¹ mu-
sieli sprostaæ odpowiedzi na problemy, które trapi¹ Europê, np. problem migracji,
wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na surowce energetyczne pañstw UE, w tym z³o¿a nieod-
nawialnych Ÿróde³ energii znajduj¹ce siê w Afryce.

STRESZCZENIE

Afryka, to kontynent, który stanowi dla wielu pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej ob-
szar szczególnego zainteresowania. Od pocz¹tku kszta³towania Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej relacje gospodarcze z pañstwami afrykañskimi wpisywa³y siê w ramy funkcjonowania
tej organizacji. Polityczny wymiar relacji kszta³towa³ siê w miarê wprowadzania kolejnych
zmian w materiê traktatow¹. Podczas szczytu w dniach 15–16 grudnia 2005 roku Rada Europej-
ska przyjê³a dokument „Strategia Unii Europejskiej na rzecz Afryki: Europejsko-afrykañski
pakt na rzecz przyspieszenia rozwoju Afryki”. Stanowi³ on wyraz skonsolidowanego podejœcia
UE do kreowania polityki skierowanej wobec ca³ego kontynentu afrykañskiego. Strategia by³a
podstaw¹ do podjêcia dzia³añ w kierunku utworzenia ram strategicznego partnerstwa Unii Euro-
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pejskiej i Afryki, co zosta³o potwierdzone na II i III szczycie UE–Afryka w 2007 i 2010 roku.
Celem artyku³u jest analiza mechanizmu wdra¿ania postanowieñ Strategii dla Afryki, jak
i dokumentów, na podstawie których stworzono ramy i rozwijano partnerstwo strategiczne do
roku 2010. Szczególna uwaga skupiona zosta³a na próbie okreœlenia oddzia³ywania tych doku-
mentów oraz uwarunkowañ zwi¹zanych z mo¿liwoœci¹ ich efektywnego wdra¿ania. Prowadzo-
ne dzia³ania w ramach UE, jak i jej poszczególnych pañstw cz³onkowskich, pozwalaj¹ na
wstêpn¹ ocenê realizacji partnerstwa strategicznego i przedstawienie wniosków dotycz¹cych
perspektywy kreowania polityki UE wobec Afryki.

FROM THE EU STRATEGY FOR AFRICA TO THE STRATEGIC PARTNERSHIP
WITH AFRICA – DILEMMAS CONCERNING REAL VISION OF COOPERATION

FOR PEACE

ABSTRACT

Africa is subject of special interest for member states of the European Union. Since the be-
ginning of the European Community, economical relations with African countries have been part
of organization’s functioning. Political aspect of those relations was a result of treaty amend-
ments. During the summit of December 15–16, 2005, the EU Strategy for Africa was adopted by
the European Council. The document was an example of comprehensive position of the Euro-
pean Union towards the African continent and served as a basis for the future strategic partners-
hip between the European Union and Africa, confirmed during the second and the third summit
of 2007 and 2010. The aim of this paper is to analise mechanisms of implementation of the EU
Strategy for Africa. Attention will be paid to indicate the possibility and conditions of effective
implementation and to evaluate effects of strategic partnership with Africa.
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