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ELLEN JOHNSON-SIRLEAF

– PIERWSZA PREZYDENT W AFRYCE

Tendencja wskazuj¹ca na zwiêkszenie liczby kobiet na eksponowanych
stanowiskach politycznych jest obserwowana w Afryce od kilkunastu lat. Do-
wodem tego stanu rzeczy jest wzglêdnie wysoka aktywnoœæ polityczna ko-
biet, a tak¿e relatywnie wysoka ich liczba w parlamentach narodowych czy
rz¹dach. W Afryce subsaharyjskiej œredni udzia³ kobiet w ni¿szych izbach
parlamentów narodowych1 wynosi 18,4%, a w wy¿szych – 20,4%, które to
wskaŸniki s¹ zbli¿one do œrednich œwiatowych – odpowiednio: 19,1%
i 17,1%2.

O ile problematyka udzia³u kobiet w polityce w pañstwach europejskich
czy generalnie na œwiecie jest tematem czêsto poruszanym przez wielu bada-
czy, polityków czy dziennikarzy, to rola i miejsce kobiet na kontynencie afry-
kañskim jest przedmiotem znacznie mniejszej liczby opracowañ. Warto przy
tym dodaæ, i¿ znacznie czêœciej od kwestii roli liderek politycznych czy
udzia³u kobiet we w³adzy wykonawczej badane s¹ zagadnienia dotycz¹ce
liczby kobiet zasiadaj¹cych w organach w³adzy przedstawicielskiej. Dlatego
te¿ podjêcie tematu zwi¹zanego z pozycj¹ kobiet na rynku politycznym
w pañstwie afrykañskim na przyk³adzie prezydent Liberii wydaje siê byæ
uzasadnione.

Pytania badawcze i metodologia

Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania ba-
dawcze: Jaka jest rola prezydent Liberii – Ellen Johnson-Sirleaf – w dyskusji na
temat miejsca kobiet w dzisiejszym ¿yciu politycznym i spo³ecznym Afryki?
Jakie obszary dzia³ania politycznego s¹ najwa¿niejsze dla liberyjskiej prezy-
dent i jak te priorytetowe zadania s¹ realizowane? Jakie s¹ polityczne i kulturo-

1 Jeœli parlament narodowy jest jednoizbowy – liczba kobiet w parlamencie danego pañ-
stwa jest uwzglêdniana przy analizie izb ni¿szych.

2 Women in Parliaments, Works and Regional Avarages, dane na dzieñ 28 lutego 2010,
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, 15.04.2010.



we efekty zwiêkszaj¹cej siê liczby kobiet w polityce na kontynencie afrykañskim
(w jakich obszarach widaæ efekty obecnoœci, dzia³alnoœci kobiet)?

Aby odpowiedzieæ na postawione powy¿ej pytania, konstrukcja tekstu po-
dzielona zosta³a na kilka zasadniczych czêœci. Na pocz¹tku skoncentrowano
siê na zagadnieniach niezwykle istotnych w kontekœcie t³a polityczno-spo-
³ecznego Liberii – wojnach domowych. Nastêpnie postanowiono zarysowaæ
sylwetkê Ellen Johnson-Sirleaf w kontekœcie jej drogi do prezydentury, po to
by w kolejnej czêœci odnieœæ siê do jej dzia³alnoœci politycznej od roku 2006.
Taka struktura tekstu u³atwi³a sformu³owanie wniosków dotycz¹cych roli
Johnson-Sirleaf w kszta³towaniu polityki pañstwa, które to wnioski wraz
z prób¹ oceny dzia³alnoœci oraz roli prezydent Liberii w kontekœcie kwestii
kobiet przedstawiono w czêœci ostatniej.

W udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania oraz w ich uzasadnieniu
wykorzystano wyniki badañ Davida Dollara, Raymonda Fismana oraz Rober-
ta Gatti’ego, którzy dowodz¹, i¿ kobiety dzia³aj¹ce w przestrzeni politycznej
s¹ szczególnie uczciwe w sprawowaniu w³adzy. Ponadto, wed³ug wspomnia-
nych badaczy, wiêksza liczba kobiet u w³adzy, przyczynia siê do zmniejszenia
zjawiska korupcji w pañstwie. W rozwa¿aniach przydatny okaza³ siê tak¿e
koncept merytorycznej reprezentacji, która zdefiniowana zosta³a przez Hannê
F. Pitkin jako „dzia³anie w interesie osób reprezentowanych [przez polityka
– M. M.-K.] w sposób im odpowiadaj¹cy” (tzn. zgodny z ich oczekiwaniami,
interesami)3. Definicja ta uwzglêdnia trzy kryteria merytorycznej reprezenta-

cji. Po pierwsze, chodzi o przedstawicielskie dzia³ania w przeciwieñstwie do,
na przyk³ad, intencji i postaw. Po drugie, wyniki tych czynnoœci powinny
przek³adaæ siê na interes osób reprezentowanych. Po trzecie, przedstawiciele
powinni odpowiadaæ przed tymi, których reprezentuj¹. Zastosowanie tych
czynników, zgodnie z definicj¹ Pitkin zak³ada, ¿e koncepcja merytorycznej

reprezentacji kobiet to dzia³ania na rzecz kobiet przy za³o¿eniu odpowiedzial-
noœci przed nimi. Warto równie¿ odwo³aæ siê, do opinii Sarah Childs i Mony
Leny Krook, które, twierdz¹, i¿ nie tylko wiêksza liczba kobiet w polityce ma
decyduj¹ce znaczenie w realizowaniu interesów kobiet. Rzecz w tym, i¿
wed³ug autorek raczej konkretne dzia³ania zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet
mog¹ przyczyniæ siê do rozwi¹zywania problemów kobiet na p³aszczyŸnie
politycznej4. Do sformu³owania wniosków pos³u¿y równie¿ analiza sytuacji
politycznej w Liberii.

194 Magdalena Musia³-Karg

3 H. F. Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley–CA 1972, s. 209.
4 S. Childs, M. L. Krook, Should Feminists Give up on Critical Mass? A Contingent Yes,

„Politics and Gender” 2006, nr 2(4), s. 528.



Liberia – t³o polityczne

W historii Liberii do stycznia roku 2006, czyli do objêcia fotela prezydenc-
kiego przez Ellen Johnson-Sirleaf5 nie by³o kobiety prezydenta. Kobieta pre-
zydent to nie tylko nowa jakoœæ dla Liberii, ale przede wszystkim pierwsza
taka sytuacja w ca³ej Afryce.

Rozwa¿aj¹c kwestie zwi¹zane z Liberi¹, nale¿y braæ pod uwagê t³o poli-
tyczne w tym niewielkim terytorialnie i licz¹cym oko³o 3 mln ludzi kraju.
Najwa¿niejszym elementem politycznego krajobrazu Liberii na prze³omie
ostatnich trzydziestu lat by³ zamach stanu przeprowadzony przez Samuela
Doe, a tak¿e wojny domowe, które toczy³y siê w Liberii od 1989 r. do sierpnia
1996 r., a nastêpnie w latach 1997–2003.

W 1980 r. przeciwnicy urzêduj¹cego wówczas prezydenta Williama
R. Tolberta – pod przewodnictwem Samuela Doe, oœmieleni decyzj¹ s¹du
uznaj¹c¹ ich za partiê opozycyjn¹, jawnie wezwali do obalenia g³owy pañ-
stwa. Za³o¿yciel Postêpowej Partii Ludowej (Progressive People’s Party),
Gabriel B. Matthews oraz kilkunastu innych opozycjonistów zosta³o areszto-
wanych w marcu 1980 r. Oko³o miesi¹c póŸniej – 12 kwietnia 1980 r. – Doe
dokona³ przewrotu wojskowego, zabijaj¹c prawowitego prezydenta Williama
R. Tolberta6. Wielu wspó³pracowników i zwolenników zamordowanego pre-
zydenta zginê³o w walkach, a kilkunastu cz³onków rz¹du – g³ównie amerykañ-
sko-liberyjskiego pochodzenia – zosta³o publicznie skazanych i zabitych
dziesiêæ dni póŸniej. Setki pracowników administracji rz¹dowej uciek³o w tam-
tym czasie z kraju, wielu zosta³o aresztowanych7. Doe, który mianowa³ siebie
genera³em oraz prezydentem – szefem rz¹du Liberii, do roku 1990 sprawowa³
w³adzê w sposób dyktatorski, ostro wystêpuj¹c przeciwko opozycji politycz-
nej. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych dosz³o do roz³amu na najwy¿szych
szczeblach w³adzy w Liberii. W 1989 r. wiêkszoœæ kraju zosta³a opanowana
przez grupy rebeliantów z Narodowo-Patriotycznego Frontu Liberii (National

Patriotic Front of Liberia), którymi kierowa³ Charles Taylor, jeden z dawnych
sojuszników Doe. W wyniku kolejnego roz³amu powsta³ Niepodleg³y Naro-
dowo-Patriotyczny Front Liberii (Independent National Patriotic Front of Li-

beria), któremu przewodzi³ Prince Y. Johnson. 9 wrzeœnia 1990 r. Doe zosta³
schwytany, torturowany i zabity przez rebeliantów Johnsona. Od momentu
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5 Ellen Johnson-Sirleaf – urodzi³a siê 29 paŸdziernika 1938 r. w Monrowii; z zawodu jest
ekonomistk¹; wykszta³cenie zdobywa³a na Harvardzie; od stycznia 2006 r. – prezydent Liberii.

6 Wed³ug niektórych Ÿróde³ Doe i jego towarzysze zamordowali prezydenta Tolberta
w nocy, gdy ten ostatni spa³; Liberia: After the Takeover, Revenge, „The Time”, 28.04.2008,
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,924057,00.html#ixzz0dsadsRgy, 15.04.2010.

7 Ibidem.



œmierci Doe, Liberia pozostawa³a bez formalnej w³adzy centralnej8. Taylor
stale próbowa³ zdobyæ w³adzê. Wojna domowa w Liberii, która by³a jedn¹
z najbardziej krwawych w Afryce, poch³aniaj¹c ¿ycie ponad 200 tys. Li-
beryjczyków oraz zmuszaj¹c wiele setek tysiêcy ludzi do ucieczki do pañstw
s¹siednich. Wa¿nym aspektem konfliktu by³ ogromny w nim udzia³ dzieci. Na
oko³o 60 tys. ¿o³nierzy bior¹cych udzia³ w walce zbrojnej w Liberii w latach
1989–1995 oko³o 17,5 tys. (tj. oko³o 29%) stanowi³y dzieci9.

Do roku 1995 w wojnê domow¹ w Liberii w³¹czy³o siê (zaanga¿owa³o siê)
siedem g³ównych frakcji: NPFL10, NPFL Central Revolutionary Council
(NPFL-CRC)11, Lofa Defense Force (LDF)12, ULIMO-K, ULIMO-J13, Ar-
med Forces of Liberia (AFL)14, Liberian Peace Council (LPC)15. We wrzeœniu
1995 r. na mocy porozumienia pokojowego z Abujy, siedem ugrupowañ po-
stanowi³o zbudowaæ Liberyjsk¹ Radê Pañstwa. W kwietniu 1996 r. liberyjska
Rada Pañstwa podjê³a decyzjê o aresztowaniu P. Y. Johnsona pod zarzutem
morderstwa, czego bezpoœredni¹ konsekwencj¹ by³y rozgorza³e walki miêdzy
si³ami rz¹dowymi16 oraz LPC, AFL i ULIMO w Monrowii bojowników luŸno
sprzymierzonych pod Johnson i oparte na Barclay Training Centre. Mimo
trwaj¹cych stale walk, zgodnie z harmonogramem ustaleñ z Abujy, w lipcu
1997 r. przeprowadzono wybory, które wygra³ Charles Taylor, uzyskuj¹c
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8 W stolicy kraju wzglêdny ³ad utrzymywa³ ECOMOG – miêdzynarodowy korpus woj-
skowy, sk³adaj¹cy siê g³ównie z wojsk nigeryjskich. Zadaniem ECOMOG mia³o byæ doprowa-
dzenie do przerwania walk. Si³y te zapobieg³y przejêciu w³adzy przez Taylora i mia³y udzieliæ
schronienia œciganemu Doemu. Jednak do walki przeciw rz¹dowi oraz NPFL przyst¹pi³y od-
dzia³y rebelianckie Price’a Y. Johnsona, które we wrzeœniu 1990 roku zdoby³y pa³ac prezy-
dencki i zamordowa³y prezydenta Doe.

9 V. Achvarina, S. Reich, Why Do Children ‘Fight’? Explaining The Phenomenon of Child
Soldiers in African Intra-State Conflicts, http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_rese-
arch_citation/1/0/0/1/6/pages100162/p100162-1.php, 12.04.2010; V. Achvarina, S. Reich, Why
Do Children ‘Fight’? Explaining Child Soldiers Ratios in African Intrastate Conflicts, University
of Pittsburgh. Ford Institute for Human Security, „Policy Brief” 2004, nr 3, http://www.fordin-
stitute.pitt.edu/LinkClick.aspx?fileticket=9t%2BeoClcYdA%3D&tabid=471, 12.04.2010.

10 Narodowo-Patriotyczny Front Liberii (National Patriotic Front of Liberia).
11 The National Patriotic Front of Liberia-Central Revolutionary Council (NPFL-CRC)

– grupa rebeliancka, uczestnicz¹ca w wojnie domowej w Liberii; powsta³a w po³owie 1994 r.
i by³a separatystyczn¹ frakcj¹ Narodowego-Patriotycznego Frontu Liberii (NPFL).

12 LDF (Lofa Defence Force) – Si³y Obrony Lofa.
13 ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy) – Zjednoczony Ruch

Wyzwolenia Liberii na rzecz Demokracji, podzielony nastêpnie na ULIMO-J i ULIMO-K od
nazwisk przywódców odpowiednio Johnsona i Kromaha.

14 AFL (Armed Forces of Liberia) – Si³y Zbrojne Liberii.
15 LPC (Liberian Peace Council) – Liberyjska Rada Pokoju.
16 ECOMOG (ECOWAS Ceasefire Monitoring Group) – Grupa Wspólnoty Gospodarczej

Pañstw Afryki Zachodniej do spraw Monitorowania Zawieszenia Broni staraj¹ca siê wprowa-
dziæ rz¹d tymczasowy.



oko³o 75% g³osów. Niektórzy spekulowali, ¿e zwyciêstwo Taylora by³o wy-
nikiem nadziei, i¿ jego rz¹dy przyczyni¹ siê do zakoñczenia wojny domowej
w kraju. Pokoju w Liberii praktycznie nie by³o.

Druga wojna domowa trwa³a w Liberii w latach 1997–2003. „W czasie
rz¹dów Taylora Liberia sta³a siê centrum nielegalnego handlu narkotykami, bro-
ni¹ i diamentami [...] Najemnicy finansowani przez prezydenta Taylora uczestni-
czyli w konfliktach w pañstwach s¹siednich wspierali rebeliantów w Ghanie,
Sierra Leone i Wybrze¿u Koœci S³oniowej, uniemo¿liwiaj¹c osi¹gniêcie stabilno-
œci w regionie. Prezydent Taylor zosta³ w czerwcu 2003 r. oskar¿ony przez S¹d
w Sierra Leone o pope³nienie zbrodni wojennych w czasie wojny domowej
w tym kraju”17. W tym czasie Liberia zosta³a doprowadzona do ruiny – oko³o
80% populacji ¿y³o za mniej ni¿ jednego dolara dziennie. W tym samym czasie
przeciw g³owie pañstwa zaczê³y narastaæ si³y opozycyjne, pochodz¹ce g³ównie
z pó³nocnego regionu Lofa. Z inspiracji Sierra Leone i Wybrze¿a Koœci S³onio-
wej do g³osu dosz³y ruchy: Zjednoczeni Liberyjczycy na rzecz Pojednania i De-
mokracji – LURD (Liberians United for Reconciliation and Democracy) oraz
Ruch na rzecz Demokracji w Liberii – MODEL (The Movement for Democracy

in Liberia), których si³y zbrojne w marcu roku 2003 zajmowa³y ju¿ prawie ca³¹
powierzchniê kraju (oko³o 80%). W konsekwencji niekorzystnych dla siebie zda-
rzeñ prezydent Liberii – Charles Taylor w dniu 11 sierpnia zrezygnowa³ z dalsze-
go piastowania urzêdu g³owy pañstwa. Obowi¹zki Taylora przej¹³ Moses Blah,
a 18 sierpnia 2003 r. rz¹d liberyjski oraz ruchy opozycyjne (LURD i MODEL)
zawar³y porozumienie pokojowe, które oprócz normalizacji stosunków Liberii
z pañstwami s¹siednimi, przewidywa³ skonstruowanie nowych organów egzeku-
tywy. Tymczasowy rz¹d w paŸdzierniku 2003 r. mia³ przej¹æ w³adzê od Blaha
i przygotowaæ w paŸdzierniku 2005 r. wybory prezydenckie18.

Ellen Johnson-Sirleaf – droga do prezydentury

Ellen Johnson-Sirleaf urodzi³a siê 29 paŸdziernika 1938 r. w Monrovii
– stolicy Liberii. Pochodzenie Johnson-Sirleaf jest czêœciowo niemieckie,
a czêœciowo zwi¹zane z ludem Gola – plemieniem zamieszkuj¹cym zachod-
nie tereny Liberii, a tak¿e z ludem Kru – plemieniem zamieszkuj¹cym ziemie
wzd³u¿ wybrze¿a liberyjskiego oraz Wybrze¿a Koœci S³oniowej19. Jej ojciec
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17 B. Górka-Winter, Interwencja Si³ Wielonarodowych w Liberii, Polski Instytut Spraw
Miêdzynarodowych, Biuro Analiz, „Biuletyn” nr 56 (160), 26 wrzeœnia 2003, s. 929–930.

18 Ibidem.
19 Johnson-Sirleaf przyzna³a, i¿ jej ojciec pochodzi³ z ludu Gola, matka z Kru, a dziadek by³

pochodzenia niemieckiego („My father is a Gola from Bomi; my mother is a Kru from Sinoe



by³ pierwszym liberyjskim politykiem, zasiadaj¹cym w pañstwowych orga-
nach w³adzy ustawodawczej.

Ellen Johnson uczêszcza³a do College of West Africa w Monrovii, a po
ukoñczeniu siedemnastego roku ¿ycia wysz³a za m¹¿ za Jamesa Sirleaf, z któ-
rym póŸniej siê rozwiod³a. W roku 1961, po ukoñczeniu szko³y œredniej w Libe-
rii, Johnson-Sirleaf wyjecha³a do Stanów Zjednoczonych, by tam kontynuowaæ
dalsz¹ naukê na kierunkach ekonomia oraz administracja w biznesie. W roku
1964 E. Johnson-Sirleaf ukoñczy³a studia z rachunkowoœci na Uniwersytecie
w Wisconsin. Kilka lat póŸniej – w 1970 r. – uzyska³a dyplom z ekonomii na
Uniwersytecie w Colorado w 1970 roku, a w roku 1971 ukoñczy³a studia ma-
gisterskie na kierunku administracja publiczna na Uniwersytecie Harvarda20.

Swoj¹ karierê zawodow¹ przysz³a pani prezydent rozpoczê³a w 1965 r.
w Departamencie Skarbu Pañstwa w Liberii zajmuj¹c siê sprawami zarz¹dza-
nia bankowoœci¹ i finansami. W latach 1972–1973 pe³ni³a funkcjê zastêpcy
ministra finansów w rz¹dzie prezydenta Tolberta. Z funkcji zrezygnowa³a po
tym, jak uwik³a³a siê w konflikt na temat wydatków pañstwowych. W roku
1979 zosta³a pierwsz¹ kobiet¹ na stanowisku ministra finansów w Liberii21.
Swoj¹ funkcjê pe³ni³a do kwietnia 1980 r. – pracuj¹c w tym czasie przede
wszystkim na rzecz ograniczania niegospodarnoœci w dziedzinie finansów
publicznych. W 1980 r., kiedy dosz³o do wojskowego zamachu stanu i sier-
¿ant Samuel Doe przej¹³ w³adzê, Wiliam Tolbert zosta³ zamordowany, a nie-
którzy cz³onkowie jego gabinetu zostali rozstrzelani, Sirleaf uciek³a do Kenii,
gdzie od roku 1983 do 1985 pe³ni³a funkcjê dyrektora Citibanku w Nairobi.
Oprócz tego, zajmowa³a stanowisko prezesa Liberyjskiego Banku na rzecz
Rozwoju i Inwestycji (Liberian Bank for Development and Investment

– LBDI) czy wiceprezesa biura regionalnego CITICORP (na Afrykê) w Nai-
robi. Pracowa³a równie¿ w Banku Œwiatowym, gdzie by³a jednym z cz³onków
Rady Doradców Afrykañskich z ramienia Banku Œwiatowego (World Bank

Council of African Advisors)22. Gdy Doe obwo³a³ siê prezydentem Liberii, po-
stanowi³a wróciæ do kraju, by ubiegaæ siê o mandat do parlamentu i tym sa-
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[...] and my grand father on my mother’s side was German”); R. Kramer, Liberia: Showered
With Enthusiasm, Liberia’s President-Elect Receives High-Level Reception in Washington,
„allAfrica.com”, 11.12.2005, http://allafrica.com/stories/200512110034.html?page=1, 11.02.2010.

20 R. Kramer, Liberia: High Stakes for the Region as Liberians Prepare to Vote, „allAfri-
ca.com”, 11.12.2005, http://allafrica.com/stories/200510050120.html, 11.02.2010.

21 Africas first elected female president lifts Liberia, „worldfocusonline”, 31.03.2009,
http://www.youtube.com/user/worldfocusonline#p/search/5/rlWVba871yY, 12.04.2010.

22 Biographical Brief of Ellen Johnson Sirleaf, Government of the Republic of Liberia.
Executive Mansion, http://emansion.gov.lr/content.php?sub=President%27s%20Biography&re-
lated=The%20Presidentm, 13.04.2010.



mym przeciwstawiaæ siê re¿imowi prezydenta. Skazano j¹ za to najpierw na
areszt domowy, a nastêpnie na 10 lat wiêzienia. Po kilku miesi¹cach aresztu,
ponownie wyjecha³a z kraju do Stanów Zjednoczonych, gdzie objê³a funkcjê
wiceprezesa Equator Bank, a w 1992 r., do³¹czy³a do Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP, United Nations Development Program-

me) jako asystent i dyrektor biura regionalnego w Afryce. Ze stanowiska
ust¹pi³a w roku 1997 po to, by wystartowaæ w kampanii prezydenckiej prze-
ciw Charlesowi Taylorowi. W wyborczym wyœcigu Sirleaf zajê³a drugie miej-
sce na trzynastu kandydatów23.

W obliczu wojny domowej, Taylor zosta³ oskar¿ony o zak³ócanie relacji
z s¹siednimi pañstwami, rozbudzanie niepokojów oraz buntów. Po wzmo-
¿onych atakach na swoj¹ osobê i pod wp³ywem presji miêdzynarodowej,
11 sierpnia 2003 r. Taylor przekaza³ w³adzê w rêce swojego zastêpcy – Mosesa
Blah, sam zaœ wraz z prezydentem nigeryjskim – Oluse. gun O. basanjo. – odle-
cia³ samolotem do Nigerii24. Urodzony w 1947 r. Blah – obowi¹zki prezyden-
ta pañstwa pe³ni³ przez dwa miesi¹ce – do 14 paŸdziernika 2003 r., kiedy to
ONZ powo³a³o rz¹d25. Nowy tymczasowy rz¹d oraz grupy rebeliantów podpi-
sa³y wkrótce porozumienie pokojowe, czego konsekwencj¹ by³o postanowienie
o wyborze i powo³aniu nowego szefa pañstwa. Sirleaf zosta³a zaproponowana
jako ewentualny kandydat do tego stanowiska, jednak finalnie wybrano poli-
tycznie neutralnego Charlesa Bryanta.

W miêdzyczasie Ellen Johnson-Sirleaf odgrywa³a niezwykle aktywn¹ rolê
w tymczasowym rz¹dzie Liberii, bêd¹c przewodnicz¹c¹ Komisji Reformy
Zarz¹dzania, w której to komisji przeprowadza³a reformy przeciwdzia³aj¹ce
korupcji w pañstwie. Wprowadzi³a m.in. zmianê w systemie sprawozdawczoœci
G³ównej Komisji Kontroli przenosz¹c j¹ z organów egzekutywy do legislaty-
wy, akcentuj¹c w ten sposób niezale¿noœæ instytucji kontrolnej. Johnson-Sir-
leaf by³a równie¿ aktywna w ¿yciu politycznym. W roku 2005 mia³a stan¹æ do
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23 Ibidem.
24 W roku 2006 pod presj¹ ze strony Stanów Zjednoczonych, Nigeria cofnê³a azyl politycz-

ny dla by³ego prezydenta Liberii, który w zwi¹zku z tym móg³ od tego momentu byæ aresztowa-
ny przez nowy rz¹d. Pod koniec marca 2006 r. Taylor zosta³ aresztowany, a w czerwcu
transportowany do Hagi, gdzie postawiono go w stan oskar¿enia przed S¹dem Specjalnym dla
Sierra Leone. Taylor zosta³ oskar¿ony o zbrodnie przeciw ludzkoœci, zbrodnie wojenne oraz
inne powa¿ne pogwa³cenia miêdzynarodowego prawa humanitarnego, których dopuœci³ siê
podczas wojny domowej w Sierra Leone; Charles Taylor caught in Nigeria, „BBC News”,
29.03.2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4856120.stm, 12.04.2010.
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wyœcigu o fotel szefa pañstwa z bardzo popularnym by³ym liberyjskim pi³ka-
rzem – Georgem Weah, który w listopadzie 2004 r. og³osi³ zamiar kandydo-
wania w wyborach prezydenckich. Dodaæ warto, i¿ Ellen Johnson-Sirleaf
zrezygnowa³a z funkcji przewodnicz¹cej Komisji Reformy Zarz¹dzania z po-
wodu ubiegania siê o fotel prezydenta. Jak siê okaza³o, George Weah by³ na
tyle silnym kandydatem dla Johnson-Sirleaf, ¿e wszed³ razem z ni¹ do drugiej
tury wyborów. W fina³owej rozrywce przegra³ z Sirleaf26.

23 listopada 2005 r. Pañstwowa Komisja Wyborcza w Liberii og³osi³a El-
len Johnson-Sirleaf zwyciê¿czyni¹ wyborów prezydenckich. Tym samym
Johnson-Sirleaf zosta³a pierwsz¹ w historii Afryki kobiet¹, wybran¹ w demo-
kratycznych wyborach na prezydenta pañstwa. Sirleaf jest rozwódk¹ i matk¹
czterech synów. W czasie kampanii twierdzi³a, i¿ chce zostaæ prezydentem,
by nadaæ prezydencji macierzyñskiej wra¿liwoœci i czu³oœci, które uzdrowi¹
rany zadane podczas wojny domowej. Oprócz tego deklarowa³a chêæ wyto-
czenia wojny przeciwko korupcji w Liberii. W pierwszej turze Sirleaf uzy-
ska³a ponad 175,5 tys. g³osów, uzyskuj¹c tym samym drugi – po Weah
– wynik wyborczy. W kilka dniu po drugiej turze wyborów, które odby³y siê
8 listopada 2005 r., Komisja Wyborcza og³osi³a zwyciêstwo kobiety. W zwi¹z-
ku z zaskar¿eniem wyniku przez przegranego Georga Weah, ostateczny wynik
wyborów prezydenckich podany zosta³ 23 listopada – potwierdzono wygran¹
Johnson-Sirleaf, która uzyska³a 20% g³osów wiêcej ni¿ jej konkurent. W dru-
giej turze Weah uzyska³ 40,6% poparcia, a Sirleaf – 59,6%. Co ciekawe, libe-
ryjska „¯elazna Dama” dosta³a du¿o wsparcia ze strony kobiet–wyborców
oraz ze strony ma³ych rozmiarów wykszta³conych elit. Warto nadmieniæ, i¿
niezale¿ni, miêdzynarodowi, regionalni i miejscowi obserwatorzy wyborów
potwierdzili, ¿e g³osowanie odpowiada³o standardom demokratycznym.

Zwolennicy pani prezydent twierdz¹, ¿e w konfrontacji z Georgem Weah
mia³a ona dwa podstawowe atuty – lepsze wykszta³cenie i fakt, i¿ jest ko-
biet¹27. Uroczysta inauguracja prezydentury i zaprzysiê¿enie Ellen John-
son-Sirleaf, która ubrana by³a w tradycyjny afrykañski strój – jak pisze Chri-
stine Ockrent – „kontrastuj¹cy z jej okularami technokraty”, odby³o siê
16 stycznia 2006 r. Na ceremonii obecne by³y m.in. sekretarz stanu USA
– Condoleezza Rice, pierwsza dama USA – Laura Bush oraz gubernator gene-
ralny Kanady – Michaëlle Jean, a tak¿e inni znakomici goœcie nie tylko
z Afryki, ale i wielu pañstw Europy i œwiata. Obecnoœæ tak znanych i wa¿nych
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w œwiecie polityki ludzi, potwierdza³a rolê i nadziejê, jak¹ ³¹czono z prezy-
dentur¹ Johnson-Sirleaf28.

Pierwsza prezydent Afryki wobec najwa¿niejszych wyzwañ Liberii

Ellen Johnson-Sirleaf obejmuj¹c fotel prezydenta Liberii, a w³aœciwie ju¿
na etapie startu w kampanii prezydenckiej – zdawa³a sobie sprawê z wyzwañ,
jakie stawia³a przed ni¹ prezydentura. Zapytana o to, dlaczego ubiega siê
o prezydenturê, Silreaf odpowiedzia³a: „Chcê zmieniæ kraj. Mamy ma³y kraj
bogaty w zasoby i niewielk¹ liczbê mieszkañców, a w porównaniu z innymi
pañstwami afrykañskimi pozostajemy nadal z ty³u pod wzglêdem rozwoju.
Potencja³ jest tak du¿y. Dobre przywództwo mo¿e uczyniæ z Liberii pañstwo
wzorcowe, zarówno w zakresie rozwoju, jak i demokracji. Musimy wyjœæ
z tych wyborów z dobrym przywódc¹, który ma zdolnoœci i doœwiadczenia
prowadzenia zespo³u, który nadrobi zaleg³oœci w procesie pojednania i roz-
woju”29. Kiedy objê³a stanowisko g³owy pañstwa w Liberii oœwiadczy³a:
„Przyjmujê z pokor¹ ogrom pracy, który mnie czeka, i wierzê, ¿e mój wybór
jest wielkim zwyciêstwem kobiet. Nareszcie uda³o siê kobiecie pokonaæ prze-
szkody i przyst¹piæ do bardzo mêskiego klubu, jaki stanowi¹ g³owy pañstwa.
Myœlê, ¿e ten fakt rozbudzi nadzieje kobiet liberyjskich i afrykañskich”30. Za
najwa¿niejsze z wyzwañ Johnson-Sirleaf uzna³a odbudowê kraju zniszczone-
go wojnami domowymi oraz wspieranie pojednania w pañstwie. Jednym z jej
priorytetów sta³a siê ponowne wcielenie w spo³eczeñstwo by³ych dzieci
¿o³nierzy oraz poprawa sytuacji kobiet i dziewcz¹t w Liberii. Dodatkowo,
pani prezydent wypowiedzia³a wojnê korupcji w pañstwie, deklaruj¹c „zero
tolerancji” dla wszelkich dzia³añ korupcyjnych.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ Liberia jest pañstwem z populacj¹ rzêdu ponad
3,9 miliona31 ludzi, przy czym poziom bezrobocia osi¹gn¹³ tam 85%32, a zde-
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cydowana wiêkszoœæ mieszkañców ma poni¿ej 25 lat, walka z korupcj¹ w tak
biednym spo³eczeñstwie jest niezwykle trudnym zadaniem.

Ju¿ na pocz¹tku sprawowania swojej funkcji zaraz po objêciu fotela g³owy
pañstwa Liberii „Mummy” – jak jest nazywana przez swoich rodaków Ellen
Johnson-Sirleaf – nie trac¹c czasu zwolni³a oko³o trzystu urzêdników Mini-
sterstwa Finansów i og³osi³a nabór na wolne stanowiska. Zwolnieni urzêdnicy
mieli mo¿liwoœæ ponownego ubiegania siê o pracê, a w przypadku sukcesu
– musieli odbyæ dodatkowe szkolenia33. Co ciekawe, pani prezydent w swoim
nowym rz¹dzie „postawi³a” na kobiety, które piastuj¹ szeœæ z 22 najwa¿niej-
szych stanowisk w jej gabinecie. Olubanke King Akerele, która do 2007 r.
pe³ni³a funkcjê ministra handlu i przemys³u, objê³a nastêpnie tekê ministra
spraw zagranicznych. Christiana Tah jest ministrem sprawiedliwoœci, Floren-
ce Chenoweth zajmuje siê rolnictwem, Miata Beysolow koordynuje resort
handlu i przemys³u, Vabah Gayflor zajmuje siê sprawami równouprawnienia
p³ci oraz rozwoju, a Etmonia Davis Tarpeh – kieruje Ministerstwem ds.
M³odzie¿y i Sportu34. Postawa Sirleaf, jeœli chodzi o stanowisko wzglêdem
kobiet, jest t³umaczona przede wszystkim tym, ¿e w Liberii – wed³ug pre-
zydent – mê¿czyŸni s¹ bardziej nara¿eni na korupcjê. „W afrykañskich wa-
runkach mê¿czyŸni maj¹ zbyt rozbudowane rodziny – zbyt du¿o dalszych
krewnych. Maj¹ zbyt du¿o obowi¹zków poza rodzin¹ i domem, wiêc wymaga-
nia stawiane wobec nich s¹ wiêksze i trudniejsze do spe³nienia”. Te pok³adane
w mê¿czyznach nadzieje sk³aniaj¹ ich do „³atwiejszych” choæ nieuczciwych
sposobów za³atwiania niektórych spraw. „W ka¿dym miejscu, gdzie praco-
wa³am, kiedykolwiek dochodzi³o do skandalu lub jakichkolwiek nieprawi-
d³owoœci, zawsze zamieszani w to byli mê¿czyŸni”35. Wed³ug Sirleaf, kobiety
bardziej poczuwaj¹ siê do obowi¹zku, s¹ bardziej zaanga¿owane w to, co
robi¹ i dlatego te¿ pani prezydent zdecydowa³a siê bardziej ni¿ kiedykolwiek
wczeœniej powierzyæ kobietom najwa¿niejsze stanowiska pañstwowe. Ellen
Johnson-Sirleaf powiadomi³a swoich wspó³pracowników, ¿e nie bêdzie po-
b³a¿liwie patrzeæ i tolerowaæ jakichkolwiek form niekompetencji i luŸnego
traktowania przez kogokolwiek obowi¹zków zawodowych36. To stanowcze
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stanowisko zosta³o potwierdzone poprzez stworzenie specjalnej komisji anty-
korupcyjnej oraz uchwalenia kodeksu s³u¿by cywilnej. Warto zwróciæ uwagê
na fakt, i¿ Sirleaf okaza³a siê byæ konsekwentn¹ w swoim dzia³aniu – w lutym
2010 r., kiedy jeden z ministrów w jej rz¹dzie A. B. Johnson (Minister Spraw
Wewnêtrznych), bêd¹cy jednoczeœnie jej krewnym, uwik³a³ siê w skandal
zwi¹zany z wydawaniem pieniêdzy z funduszu rozwoju spo³eczeñstwa, pre-
zydent za¿¹da³a jego dymisji37. Prezydent Sirleaf stwierdzi³a wtedy, ¿e zo-
sta³a osobiœcie zdradzona przez by³ego ju¿ ministra. Przytoczony przypadek
ukazuje jak bardzo widoczne jest nadal zjawisko korupcji w Liberii i jak moc-
no Liberia musi walczyæ z rozk³adem wartoœci, bêd¹cym nastêpstwem wojny
domowej. Prezydent twierdzi, ¿e po zakoszeniu wojny domowej ludzie po-
szukiwali „publicznych posad, poniewa¿ dawa³y im one mo¿liwoœæ wymu-
szania drobnych us³ug [...] To, co zrobiliœmy, to naœwietlenie tego problemu”38.

Drugim priorytetowym celem politycznym Ellen Johnson-Sirleaf by³o od-
nowienie pojednania w Liberii, która przez d³ugi czas pozostawa³a w konflik-
cie domowym. Wojna domowa w Liberii – jak zaznaczono we wczeœniejszej
czêœci tekstu – charakteryzowa³a siê brutalnymi i masowymi morderstwami,
a tak¿e rebeliami, podczas których si³¹ rekrutowane by³y dzieci, dopusz-
czaj¹ce siê nastêpnie okrucieñstw na nieuzbrojonej ludnoœci cywilnej.

Ju¿ 21 lutego 2006 r., czyli zaledwie kilka tygodni po zaprzysiê¿eniu
– prezydent Sirleaf powo³a³a Komisjê Prawdy i Pojednania (Truth and Recon-

ciliation Commission of Liberia – TRC) w celu zbadania przypadków ³amania
praw cz³owieka pope³nionych w Liberii podczas wojny domowej39. Celem
Komisji, sk³adaj¹cej siê z dziewiêciu cz³onków pod przewodnictwem Jerome
Verdera, by³o „rozliczenie z bolesn¹ przesz³oœci¹ wojny domowej wynisz-
czaj¹cej ten kraj od 1989 r.”40 Œwiadkowie przestêpstw wojennych, ofiary,
a tak¿e sprawcy zbrodni, mieli mo¿liwoœæ opisania tego, co siê sta³o i to, co
widzieli 192 specjalnym wys³annikom Komisji, których zadaniem by³o zbie-
ranie zeznañ ofiar i zbrodniarzy. Jak powiedzia³a prezydent Ellen John-
son-Sirleaf, „ta Komisja jest nadziej¹ na okreœlenie w naszym imieniu
przesz³oœci w kategoriach, które s¹ przejrzyste i uznawane za sprawiedliwe
oraz wywa¿one i przynosi wspóln¹ wizjê przebiegu wydarzeñ, dziêki której
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odbudowa naszego narodu i proces odnowy bêd¹ jeszcze solidniej zakotwiczo-
ne”41. W prace Komisji zaanga¿owani zostali równie¿ trzej miêdzynarodowi
doradcy, dwaj z Grupy Wspólnoty Gospodarczej Pañstw Afryki Zachodniej
(ECOWAS), która monitorowa³a zawieszenie broni w Liberii, jeden – wskazany
przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Cz³owieka42.

Co ciekawe, Johnson-Sirleaf w lutym roku 2009 zeznawa³a, a mo¿na by
rzec – t³umaczy³a siê – przez Komisj¹ Prawdy i Pojednania, a powodem tego
by³a jej przesz³oœæ zwi¹zan¹ z prezydentem Taylorem. Pani prezydent, widz¹c
potrzebê zmian w Liberii, w 1990 r. wspar³a Charlesa Taylora w jego próbie
przejêcia w³adzy. „Byli wœród nas tacy, którzy uwa¿ali, i¿ rebelia jest niezbêd-
na. Ja tak¿e siê do nich zalicza³am”, powiedzia³a Sirleaf, potwierdzaj¹c przy
tym, i¿ odwiedzi³a Taylora w jego bazie na granicy z Wybrze¿em Koœci S³o-
niowej w 1990 r. i zapewniaj¹c, ¿e nigdy nie by³a cz³onkiem ruchu Taylora43.

Pod koniec czerwca 2009 r. Komisja zaprezentowa³a swój finalny raport44

zawieraj¹cy wnioski, ustalenia i zalecenia Komisji do instytucji ustawodaw-
czych. Raport zawiera g³ówne ustalenia dotycz¹ce: podstawowych przyczyn
konfliktu, wp³ywu konfliktu na kobiety, dzieci i spo³eczeñstwo w Liberii,
wskazuje odpowiedzialnych za pope³nienie powa¿nych naruszeñ praw cz³o-
wieka i ³amanie miêdzynarodowego prawa humanitarnego, a tak¿e prawa kra-
jowego. W Raporcie zalecono tak¿e wszczêcie postêpowania karnego
w odniesieniu do osób, które dokona³y wymienionych naruszeñ. Zwrócono
równie¿ uwagê, ¿e dla Liberii niezbêdne jest wspieranie pokoju, sprawiedli-
woœci, bezpieczeñstwa, jednoœci i prawdziwego pojednania narodowego45.
Na stronie 271. Raportu umieszczono listê 50 osób podlegaj¹cych lub takich
wobec których zaleca siê zastosowanie sankcji publicznych. Pod pozycj¹
o numerze 12. widnieje nazwisko Ellen Johnson-Sirleaf46. Ciemne karty
przesz³oœci pani prezydent s¹ pretekstem dla wielu polityków i dzia³aczy. Po-
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twierdza to Kpankpayeazee Dworko z uniwersytetu w Monrovii mówi¹c, i¿
ma ona du¿¹ liczbê wrogów, którzy wykorzystuj¹c swoje wp³ywy, mogli
przyczyniæ siê do umieszczenia jej nazwiska na niechybnej liœcie w raporcie,
m.in. po to, by zdyskwalifikowaæ j¹ ze startu w kolejnych wyborach prezy-
denckich roku 201147. Dowodem na to, ¿e Sirleaf ma wrogów politycznych s¹
zapewne – jak s³usznie zauwa¿a Wojciech Jagielski – nieporozumienia w Ko-
misji Prawdy i Pojednania zwi¹zane z podpisaniem ostatecznej wersji raportu.
Podpisu odmówi³o trzech z dziewiêciu cz³onków Komisji, a jeden z nich
„oœwiadczy³, ¿e tym, którzy podpisali, chodzi tylko o to, by «uniemo¿liwiæ
pani prezydent reelekcjê». Wyrazi³ te¿ zdziwienie, ¿e na karê zas³u¿y³a John-
son-Sirleaf, u³askawiono zaœ – w zamian za wyznanie win, skruchê i obietnicê
poprawy – Joshuê Miltona Blagi [...], który przyzna³ siê do zamordowania co
najmniej 20 tys. ludzi”48.

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e pani prezydent jest postaci¹ doœæ kontrower-
syjn¹. Komisja wzywa, aby w zwi¹zku z rol¹ jak¹ ona i dziesi¹tki innych
osób odegra³o w czasie wojny domowej, nie mog³y piastowaæ urzêdów pu-
blicznych przez 30 lat49. Mimo niekorzystnej dla siebie sytuacji Sirleaf, nie
zrezygnowa³a ze swojego urzêdu, tym bardziej, ¿e ju¿ w 2005 r. przyzna³a siê
do zwi¹zków z Taylorem, a mimo to wybrano j¹ na prezydenta. Ellen John-
son-Sirleaf chce nadal podejmowaæ wszelkich starañ, by doprowadziæ do
pojednania naród liberyjski. Realizacja jej zamierzeñ jest jeszcze bardziej
prawdopodobna dziêki poparciu, jakie otrzyma³a i nadal otrzymuje ze strony
Liberyjskich kobiet, które tworz¹ liczne ruchy wspieraj¹ce odbudowê Liberii
i utrzymanie pokoju w pañstwie50.

W kontekœcie odbudowy kraju, warto nadmieniæ, i¿ Liberia jest pañstwem,
gdzie widoczna jest przede wszystkim finansowa pomoc organizacji miêdzy-
narodowych, któr¹ Liberia zawdziêcza ogromnemu zaanga¿owaniu i doœwiad-
czeniu pani prezydent. Dzia³acze wielu organizacji i instytucji miêdzynarodowych
uznali, ¿e wykszta³cona Johnson-Sirleaf jest jedyn¹ szans¹ na odbudowê
zniszczonej wojn¹ Liberii. St¹d pani prezydent uda³o jej wynegocjowaæ ze
Stanami Zjednoczonymi i z miêdzynarodowymi bankami, by anulowa³y
ogromne zad³u¿enie Liberii. Oprócz tego, Sirleaf zainteresowa³a liberyjskimi
surowcami stronê chiñsk¹, przekona³a do zainwestowania w kopalnie rud
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¿elaza hinduskiego magnata stalowego, a tak¿e znalaz³a chêtnych na zagospo-
darowanie 200 tys. ha plantacji kauczuku, które to inwestycje bêd¹ mia³y bar-
dzo korzystny wp³yw na bud¿et pañstwa.

Trzecim z najwa¿niejszych obszarów dzia³añ Ellen Johnson-Sirleaf jest
wzmacnianie pozycji kobiet w Liberii, m.in. w procesie odbudowy kraju i po-
jednania narodowego. Prezydent wie, ¿e odbudowa zniszczonego wojn¹ pañ-
stwa mo¿e nast¹piæ g³ównie dziêki zaanga¿owaniu kobiet, dlatego te¿ stara
siê uœwiadamiaæ o tym organizacje miêdzynarodowe, by te z kolei wspiera³y
rozwój w krajach najbiedniejszych – m.in. w Liberii51, a przez to przyczynia³y
siê do polepszenia sytuacji oraz zwiêkszenia roli dziewcz¹t i kobiet52. Ellen
Johnson-Sirleaf zadeklarowa³a, ¿e jej administracja bêdzie czyniæ wysi³ki, by
kobiety Liberii mia³y swój udzia³ w kszta³towaniu rzeczywistoœci w kraju:
„Moja administracja bêdzie wspiera³a Liberyjki we wszystkich dziedzinach
funkcjonowania pañstwa”53.

Konstytucja Republiki Liberii54 zakazuje dyskryminacji, jednak nie istnie-
j¹ w dokumencie szczególne przepisy dotycz¹ce bezpoœrednio dyskryminacji
ze wzglêdu na p³eæ. W rozdziale III ustawy zasadniczej artyku³ 11 stanowi, i¿
„Wszystkie osoby, bez wzglêdu na pochodzenie etniczne, rasê, p³eæ, wyznanie,
miejsce pochodzenia lub pogl¹dy polityczne, maj¹ prawo do podstawowych
praw i wolnoœci jednostki, z zastrze¿eniem takich kwalifikacji, przewidziane
w niniejszej Konstytucji”55. Oprócz tego w artykule 18 wprowadzono zapis
o tym, ¿e Liberyjczycy – bez wzglêdu na p³eæ, wyznanie, religiê, pochodzenie
etniczne, miejsce pochodzenia czy pogl¹dy polityczne – zagwarantowane
maj¹ takie same mo¿liwoœci pracy, zatrudnienia i wynagrodzenia56. Aby reali-
zowaæ prawa zapisane w ustawie zasadniczej, w 2001 r. powo³ano w Liberii
Ministerstwo ds. Równouprawnienia P³ci i Rozwoju, na którego czele od jego
utworzenia stoj¹ kobiety. W latach 2001–2003 resortem kierowa³a Lwopou
Kandakai, a od 2006 r. ministrem jest Vabah Gayflor.

Sytuacja kobiet w Liberii zale¿na jest od regionu, przewa¿aj¹cej na danym
obszarze grupy etnicznej czy od religii. Tamtejsze prawo zwyczajowe i trady-
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51 C. Ockrent, Kobiety..., op. cit., s. 171.
52 Tym bardziej, ¿e wed³ug najostro¿niejszych szacunków ponad po³owa kobiet zosta³a

zgwa³cona; J. Winiecki, Johnson-Sirleaf Ellen. Nawet deszcz jej nie zatrzyma, „Polityka. Lu-
dzie roku 2010” 2010, nr 1, s. 68.

53 K. Svensson, Women hold up half the sky: Peace and security lessons from Liberia,
„African Security Review” 2008, vol. 14, nr 4, s. 178.

54 Constitution of the Republic of Liberia, http://www.liberianlegal.com/constitution1986.htm,
15.05.2010. Dokument zosta³ uchwalony 3 lipca 1984 r. i wszed³ w ¿ycie 6 stycznia 1986 r.

55 Constitution of the Republic..., art. 11.
56 Ibidem, art. 18.



cja s¹ zapewne g³ównymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na funkcjonuj¹ce
nierównoœci.

W Liberii obowi¹zuje bowiem podwójny system prawny sk³adaj¹cy siê
z prawa pisanego oraz prawa zwyczajowego. Podczas gdy Liberia przy
wsparciu Misji ONZ czyni starania, by zrewidowaæ przepisy pañstwowe dys-
kryminuj¹ce kobiety, prawo zwyczajowe szczególnie w dziedzinie prawa ro-
dzinnego nadal pozostaje w mocy i czêsto stawiane jest ponad prawo pisane.
Dyskryminuj¹ce kobiety ustawowe przepisy dotycz¹ m.in. narodowoœci
i obywatelstwa.

Pomimo ratyfikowania przez Liberiê Konwencji w sprawie likwidacji

wszelkich form dyskryminacji kobiet (Convention on the Elimination of all

forms of Discrimination Against Women – CEDAW) w 1984 r. dokument nie
jest respektowany w Liberii. Dyskryminacja wzglêdem kobiet przejawia siê
m.in. w: istnieniu dyskryminuj¹cego prawa, nierównego statusu kobiet i mê¿-
czyzn w rodzinie, przemocy wobec kobiet, ograniczonego dostêpu do eduka-
cji, zatrudnienia czy nawet us³ug medycznych.

Zgodnie z prawem z 1973 r. dziecko urodzone poza granicami pañstwa, któ-
rego matk¹ jest Liberyjka a ojcem obywatel bez liberyjskiego obywatelstwa,
nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa matki. Jeœli chodzi o prawo zwy-
czajowe nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ liberyjskie mê¿atki nie mog¹ stawiaæ
siê przed tradycyjnym s¹dem bez swoich mê¿ów. Ponadto, mimo nowego pra-
wa o wspólnej (obojga rodziców) opiece nad dzieckiem, w sytuacji rozwodu
lub œmierci ma³¿onka, kobiety nie maj¹ prawa do w³adzy rodzicielskiej i nie
przys³uguje im prawo do opieki nad dzieæmi. Mimo ¿e prawo cywilne pozwa-
la na równe prawa dziedziczenia i w³asnoœci, wedle zwyczaju mê¿atka nie
mo¿e dziedziczyæ w³asnoœci po swoim mê¿u. Oprócz tego, obserwuje siê
nadal zawieranie ma³¿eñstw z nieletnimi dziewczynkami57, a tak¿e zjawisko
poligamii58, które mimo zakazu wyra¿onego w prawie pisanym, jest nadal do-
puszczone przez prawo zwyczajowe.

Ellen Johnson-Sirleaf chce walczyæ równie¿ ze zjawiskiem przemocy wo-
bec kobiet. Przestêpstwa na tle seksualnym (gwa³ty i wykorzystywanie seksu-
alne) s¹ rozpowszechnion¹ form¹ przemocy w Liberii. W czasie wojny
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57 Zwyczaj wczeœnie zawieranych ma³¿eñstw jest nadal rozpowszechniony w Liberii
– wiele dziewcz¹t w wieku 12–13 lat jest wydawanych za m¹¿. W roku 2004 szacowano, ¿e
oko³o 36% dziewcz¹t w wieku od 15 do 19 lat by³o zamê¿nymi, rozwiedzionymi lub wdowami;
Dossier of Claims: Liberia, „Afrika4womensrights.org”, 5.03.2010, http://www.africa4wome-
nsrights.org/tag/Liberia, 15.05.2010.

58 Wiêcej ni¿ 30% kobiet w wieku 15–49 lat ¿y³o w ma³¿eñstwach poligamicznych; Dos-
sier of Claims: Liberia, „Afrika4womensrights.org”, 5.03.2010, http://www.africa4womensr-
ights.org/tag/Liberia, 15.05.2010.



domowej, kobiety i dziewczêta by³y szczególnie nara¿one na tego rodzaju
przestêpstwa, które pope³niane by³y na ogó³ bezkarnie. „[...] wiele dziewczyn
i kobiet by³o zmuszanych do zmienienia siê w «¿ony buszu» – kucharki,
sprz¹taczki i seksualne niewolnice dla walcz¹cych wojowników”59. Nowe
prawo uchwalone ju¿ za prezydentury Ellen Johnson-Sirleaf – Gender and

Sexually Based Violence Act 2008 – stanowi¹ce, i¿ ka¿dy cz³owiek odpowie-
dzialny za gwa³t zostanie skazany na minimum 7 lat wiêzienia, nie spe³nia
swego zadania. Najwa¿niejszym w tym kontekœcie problemem jest fakt, i¿
wiele ofiar nie ma dostêpu do s¹dów60.

Du¿ym problemem w Liberii jest okaleczanie kobiet oraz obrzezanie
dziewczynek. Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia w samej Afryce oko³o
92 miliony dziewcz¹t w wieku 10 lat i powy¿ej zosta³o poddanych FMG
(Female Genital Mutilation), które jest uznane przez spo³ecznoœæ miêdzyna-
rodow¹ za naruszenie praw cz³owieka61.

Szacuje siê, ¿e 50% kobiet w Liberii zosta³o poddanych obrzezaniu. FMG
nie jest nadal zakazane w Liberii – g³ównie ze wzglêdów zwyczajowych. Pre-
zydent Johnson-Sirleaf zapytana o zwyczaj dokonywania obrzezania dziew-
cz¹t, który jest szczególnie powszechny na pó³nocy, zachodzie i w centrum
kraju, odpowiedzia³a, ¿e nie potêpia tego zwyczaju, który jest zbyt mocno
zakorzeniony w afrykañskiej tradycji, by zakazy prawne mog³y go szybko
wyeliminowaæ. „Jest to problem kulturowy zwi¹zany z tradycjami. Moim
zdaniem trzeba siê nim zaj¹æ przez edukacjê. Powinniœmy zacz¹æ ju¿ od
szko³y podstawowej, wyjaœniaj¹c, jak wa¿n¹ spraw¹ jest respektowanie nie-
naruszalnoœci fizycznej kobiet i jak powa¿ne konsekwencje dla ich zdrowia
i ¿ycia maj¹ takie praktyki. Przyjêcie i szybkie zastosowanie uregulowañ
prawnych w tej sprawie by³oby bardzo trudnym przedsiêwziêciem”62.

Obserwuje siê pewn¹ prawid³owoœæ, ¿e im wy¿szy wskaŸnik analfabetyz-
mu w pañstwie, im mniejsza œwiadomoœæ wœród kobiet, tym wiêkszy zasiêg
okaleczania dziewcz¹t i kobiet63. W Liberii, prawie 35% ca³ej populacji nigdy
nie uczêszcza³a do szko³y, wœród nich jest 44% kobiet. Wiele dziewcz¹t
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59 E. Drop, Liberia: g³osy zgwa³conych kobiet, „Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolonta-
riuszy”, 20.04.2006, http://www.pomagamy.pl/niusy/liberia_gwalty_nieslyszane_glosy_irin.htm,
15.05.2010.

60 Dossier of Claims..., op. cit.
61 Female genital mutilation, luty 2010, World Heath Organization, http://www.who.int/

mediacentre/factsheets/fs241/en/, 16.05.2010; S. Bessis, Prawa cywilne kobiet w Afryce subsa-
haryjskiej i w œwiecie arabskim, w: Czarna ksiêga kobiet, red. C. Ockrent, S. Treiner (wspó³pr.),
Warszawa 2007, s. 249–250.

62 C. Ockrent, Kobiety..., op. cit., s. 171; Broken Bodies, Broken Dreams: violence against
women exposed – IRIN publication, United Nations OCHA/IRIN, 2005, s. 56.

63 G. Micha³owska, Problemy ochrony praw cz³owieka w Afryce, Warszawa 2008, s. 355.



i m³odych kobiet po prostu nie ma ¿adnych kwalifikacji czy umiejêtnoœci, aby
mieæ mo¿liwoœci jakiegokolwiek zatrudnienia. W kontekœcie wypowiedzi
Sirleaf nale¿y zatem zwróciæ uwagê na istotne znaczenie dzia³añ na rzecz
zwiêkszania dostêpu do edukacji wœród dziewcz¹t. Mimo wysi³ków podejmo-
wanych przez administracjê rz¹dow¹, w Liberii nadal widoczne s¹ struktural-
ne bariery i tradycyjne ograniczenia zwi¹zane z edukacj¹ dziewcz¹t, co
spowodowane jest tak¿e obowi¹zuj¹cymi stereotypami zwi¹zanymi z p³ci¹,
jak i szkodz¹cymi dziewczêtom praktykami – np. wczesnymi ma³¿eñstwami
i ci¹¿ami nastolatek. Ellen Johnson-Sirleaf ju¿ w swoim przemówieniu inau-
guracyjnym obieca³a, ¿e dziêki jej rz¹dom, zwalczony zostanie analfabetyzm
w kraju, wprowadzony zostanie obowi¹zek szkolnictwa podstawowego, a na-
uka bêdzie bezp³atna. Ministerstwo Edukacji wprowadzi³o Politykê Edukacji
Dziewcz¹t (Girls Education Policy), która skierowana bêdzie g³ównie do
dziewcz¹t zamieszkuj¹cych na terenach rolniczych64 i strategia ta zaczê³a
przynosiæ efekty. Oficjalne sprawozdania wskazuj¹, ¿e rekrutacja dziewczy-
nek wzros³a ju¿ w roku 2006 o 24% – wp³yw polityki Johnson-Sirleaf by³
odczuwalny w pozytywnym sensie szybciej ni¿ siê spodziewano. Zaanga-
¿owanie pani prezydent w sprawy edukacji, zw³aszcza edukacji dziewcz¹t
i kobiet, wydaje siê byæ zrozumia³e. Sama przecie¿ zdoby³a gruntowne wy-
kszta³cenie, dziêki któremu odnosi³a i odnosi wiele sukcesów. Kobiety Libe-
rii, twierdzi Johnson-Sirleaf, by³y zaniedbywane przez zbyt d³ugi czas
w wiêkszoœci dziedzin ¿ycia, dlatego te¿ powo³ano program Liberia Educa-

tion Trust, dziêki któremu uda³o siê sfinansowaæ wiele stypendiów. Oprócz
tego zaczêto realizowaæ Program 50-500-5000, umo¿liwiaj¹cy zbudowanie
50 szkó³, szkolenie 500 nauczycieli i dostarczenie 5000 stypendiów dla libe-
ryjskich dziewcz¹t65.

Liberyjki napotykaj¹ równie¿ bariery w zakresie dostêpu do zatrudnienia.
Pracuj¹ zwykle „na czarno”, nie maj¹c ¿adnych praw i œwiadczeñ socjalnych,
w tym np. ochrony macierzyñstwa. Dziêki edukacji ma siê to zmieniæ – jak
wierzy pani prezydent.

Wed³ug Agnieszki Szpak, prawa kobiet bêd¹ nadal ³amane w Afryce, a zja-
wisko to mo¿e siê nawet nasilaæ przede wszystkim na obszarach „ska¿onych”
konfliktami zbrojnymi. Zjawisko to powstrzymaæ mo¿e spo³ecznoœæ miêdzy-
narodowa, podejmuj¹c wytê¿on¹ prac¹ na rzecz zwalczania przemocy ze
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64 Proposed Threshold Country Program for Girl’s Education, USAID, Liberia, http://libe-
ria.usaid.gov/node/85, 15.05.2010.

65 Liberia Education Trust Adult Literacy Program Impacts Liberian Market Women,
19.08.2007, Office of the Press Secretary to the President, http://www.emansion.gov.lr/doc/
let_adultliteracy.pdf, 16.05.2010.



wzglêdu na jego p³eæ66. Jak widaæ na podstawie niniejszych rozwa¿añ, oprócz
organizacji miêdzynarodowych niezwykle wa¿ne jest to, kto przewodzi posz-
czególnym pañstwom i jak skutecznie realizuje swoje priorytety polityczne.

Podsumowanie

Ellen Johnson-Sirleaf jest pierwsz¹ kobiet¹ w historii Afryki, która wy-
gra³a wybory prezydenckie. Jest prawdopodobnie najpotê¿niejsz¹ kobiet¹
w zmaskulinizowanej Afryce. Rola, jak¹ odgrywa w prze³amywaniu stere-
otypów zwi¹zanych z rol¹ kobiet na kontynencie afrykañskim, jest niew¹tpli-
wie bardzo wa¿na, bo Sirleaf – po pierwsze wygra³a wybory w konkurencji
z popularnym przeciwnikiem (co by³o ogromnym sukcesem), a po drugie
obejmuj¹c urz¹d prezydenta kraju musia³a zmierzyæ siê z niezwykle trudnymi
problemami, które w mniejszej lub wiêkszej mierze by³y konsekwencjami
trwaj¹cej tam wczeœniej wojny domowej: odbudow¹ kraju, walk¹ z korupcj¹,
zwiêkszeniem dostêpu do edukacji. Pani prezydent ma szerokie rzesze swoich
zwolenniczek. „Do wszystkiego dosz³a o w³asnych si³ach. Nie mog³a liczyæ
na wsparcie sparali¿owanego wylewem ojca, m¹¿, z którym siê rozwiod³a, by³
pijakiem, tyranem i damskim bokserem. Czwórkê jej synów wychowywali
krewni, gdy ona studiowa³a w USA na wywalczonym stypendium. Z wyro-
kiem œmierci z powodów politycznych trafi³a do wiêzienia, w którym tylko
cudem uniknê³a gwa³tu [...] Potem uciek³a z kraju, za granic¹ zrobi³a karierê
w wielkich bankach i zamiast przejœæ na emeryturê, zosta³a prezydentem”67.

W dyskusji na temat miejsca kobiet w dzisiejszym ¿yciu politycznym
Afryki rola prezydent Liberii – Ellen Johnson-Sirleaf jest – jak ju¿ wspomnia-
no – niezwykle znacz¹ca, bo wczeœniej fotel prezydenta jakiegokolwiek kraju
afrykañskiego nie by³ zajmowany przez kobietê. Rola Sirleaf jest wa¿na rów-
nie¿ dlatego, ¿e do swojego gabinetu zaprosi³a kobiety, które kieruj¹ najwa¿-
niejszymi resortami pañstwa. Jeœli chodzi o g³ówne obszary dzia³añ pani
prezydent, nale¿¹ do nich: odbudowa Liberii i wspieranie pokoju i pojednania
w kraju, walka z korupcj¹ oraz poprawa sytuacji kobiet i dzieci. We wszyst-
kich tych dziedzinach widaæ zaanga¿owanie Sirleaf i efekty. Wskazuj¹ na to
m.in. raport Komisji Prawdy i Pojednania, dyskusja publiczna na temat walki
z korupcj¹, potwierdzana zwolnieniami podejrzanych o malwersacje urzêdni-
ków, a tak¿e dzia³ania na rzecz przeciwdzia³ania przemocy wzglêdem kobiet
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66 A. Szpak, Afryka: przemoc a p³eæ, „Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolontariuszy”,
2.02.2005, http://www.pomagamy.pl/niusy/afryka_przemoc_oparta_na_plci_irin.htm, 13.05.2010.

67 J. Winiecki, Johnson-Sirleaf Ellen. Nawet deszcz..., op. cit., s. 68.



oraz na rzecz poszerzania dostêpu do edukacji. I choæ nie zawsze dzia³alnoœæ
Johnson-Sirleaf jest transparentna, to mimo tego – g³ównie dziêki niez³omnej
postawie w realizacji celów politycznych – zyska³a ona miano „¯elaznej
Damy”. Priorytetowe obszary zaanga¿owania prezydent i jej administracji
wydaj¹ siê byæ zbie¿ne z za³o¿eniami konceptu merytorycznej reprezentacji

H. F. Pitki – kobieta – Johnson-Sirleaf – dzia³a na rzecz kobiet, uznaj¹c jedno-
czeœnie problematykê sytuacji spo³ecznej kobiet i dziewcz¹t za jedne z wa¿-
niejszych w wizji kierowania pañstwem. Co wiêcej, dzia³ania pani prezydent
s¹ popierane przez Liberyjki. Trudno stwierdziæ, czy zgodnie z badaniami
Dollara, Fismana i Gatti’ego, pani prezydent i otaczaj¹ce j¹ kobiety w rz¹dzie
s¹ szczególnie uczciwe w sprawowaniu w³adzy, a ich dzia³alnoœæ zmniejsza
zjawisko korupcji w pañstwie. Zbyt krótko Sirleaf jest u w³adzy, aby móc po-
twierdziæ stanowisko wymienionych badaczy. Bez w¹tpienia jednak przyznaæ
mo¿na, ¿e nawet atmosfera piêtnuj¹ca korupcjê, potwierdzana konsekwent-
nym karaniem (jak to by³o w Liberii – dymisja Johnsona), mo¿e wp³ywaæ na
ograniczenie tego negatywnego zjawiska.

Przyk³ad Sirleaf, przekazywanie przez ni¹ odpowiedzialnoœci kierowania
wa¿nymi resortami kobietom, a tak¿e g³oœna dyskusja na temat roli, jak¹ ko-
biety odegra³y w procesie pojednania i jak wa¿na powinna byæ ich pozycja
spo³eczna, mog¹ prze³o¿yæ siê na wiêksz¹ liczbê kobiet w organach w³adzy
pañstwowej, a tym samym na realizowanie zwiêkszonej liczby spraw wa¿-
nych dla kobiet. Warto jednak dodaæ, i¿ jak potwierdza przypadek Liberii
– w przypadku biednych krajów – warto ubiegaæ siê równie¿ o pomoc miê-
dzynarodow¹, któr¹ mo¿e przyspieszyæ rozwi¹zywanie problemów wew-
nêtrznych i odbudowê kraju.

Podsumowuj¹c, warto nadmieniæ, i¿ kobiety coraz czêœciej zaczynaj¹ od-
grywaæ wa¿ne role polityczne. W przypadku pañstw Afrykañskich obo-
wi¹zuj¹ce zwyczaje i funkcjonuj¹ce stereotypy zwi¹zane z postrzeganiem
p³ci – bez w¹tpienia utrudniaj¹ kobietom aktywn¹ dzia³alnoœæ w ¿yciu
spo³ecznym czy politycznym, jednak jak pokazuje przyk³ad Ellen John-
son-Sirleaf – osi¹gniêcie sukcesu w polityce przez kobietê jest mo¿liwe. Va-
bah Gayflor – minister ds. równoœci p³ci i rozwoju w rz¹dzie Sirleaf – wyzna³a,
¿e wszystkie kobiety afrykañskie maj¹ ogromne uznanie dla pani prezydent,
a m.in. dziêki Sirleaf „polityka nie jest ju¿ tylko domen¹ mê¿czyzn”68.

Prezydent Ellen Johnson-Sirleaf przygotowuje siê do walki o reelekcjê
w wyborach prezydenckich, które odbêd¹ siê w 2011 r.
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68 United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), http://www.unifem.org/
campaigns/30th_anniversary/gala_vabah_gayflor.php, 13.05.2010.
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