
Celem tej książki jest ukazanie gospodarczych, politycznych 
i ekologicznych współzależności między krajami Afryki i Europy 
oraz roli, jaką w  tych powiązaniach odgrywają indywidualna 
konsumpcja i  polityka handlowa Unii Europejskiej. Autorzy 
uwidocznili społeczno-ekonomiczne skutki tych procesów dla 
mieszkańców krajów Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie pro-
dukcji kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Kraj ten odpowiada za blisko 
połowę światowej produkcji kakao, 
które jest niezbędnym składnikiem 
czekolady – produktu przetwarzanego 
i konsumowanego głównie w krajach 
globalnej Północy.

Autorzy obalają wykreowany przez media stereotyp Wybrze-
ża Kości Słoniowej jako „kraju upadłego”, „Trzeciego Świata 
bez przyszłości”, permanentnej bellum omnium contra omnes 
i przeciwstawiają mu pozbawiony uprzedzeń wizerunek suwe-
rennego państwa zmagającego się z wyzwaniami, jakie stawia 
handel międzynarodowy.
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Decyzje eksporterów są podejmowane 
jednostronnie. „Narzucają nam wszyst-
ko – stwierdza na łamach magazynu »Le 
Planteur« Jean Paul Teko, rolnik z okolic 
Bonoua, nienależący do żadnej spółdziel-
ni. – Płacą nam poniżej cen rynkowych. 
Często, kiedy sprawdzamy w internecie, 
że ceny wzrosły, i żądamy od eksporterów 
wyższej zapłaty, sugerują, żebyśmy poszli 
sprzedawać nasze produkty w internecie. 
A państwo, które powinno nas chronić, 
przygląda się temu pasywnie. Co możemy 
zrobić?”.  
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błażej popławski z wykształcenia jest 
historykiem i socjologiem, doktorem 
nauk humanistycznych w zakresie hi-
storii. Pracuje w Kancelarii Sejmu. jest 
redaktorem i publicystą czasopism na-
ukowych i popularnonaukowych oraz 
portali internetowych prezentujących 
współczesne oblicze stosunków mię-
dzynarodowych w afryce oraz ewolucję 
kontaktów polsko-afrykańskich. Członek 
Polskiego towarzystwa afrykanistyczne-
go i miłośnik języka suahili. Mieszka na 
warszawskiej Pradze, nieopodal fabryki 
czekolady.

katarzyna szeniawska jest współzałoży-
cielką i jedną z liderek stowarzyszenia 
Grupa eFte warszawa, promującego 
odpowiedzialną konsumpcję i sprawie-
dliwy handel. Przez lata związana z sie-
cią GLen (Global education network of 
young europeans). jako trenerka i koor-
dynatorka projektów z zakresu edukacji 
globalnej współpracowała m.in. z Polską 
akcją Humanitarną, związkiem Polska 
zielona Sieć, Centrum edukacji obywa-
telskiej i programem DeeeP (Develop-
ment awareness raising and education 
Forum – Concord). obecnie mieszka 
w Brukseli, gdzie pracuje w Dziale 
współpracy i edukacji rozwojowej Mię-
dzynarodowej Konfederacji związków 
zawodowych (international trade Union 
Confederation). Studiowała psychologię 
społeczną i afrykanistykę.

o autorach
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Błażej Popławski, Katarzyna Szeniawska

idee powinny być klarowne 
i gęste jak czekolada.
(przysłowie hiszpańskie)

Chociaż słynna fabryka czekolady znajduje się niemal w centrum 
stolicy i stanowi jeden z symboli warszawskiej Pragi, Polacy niewiele 
wiedzą o procesie produkcji czekolady, a jeszcze mniej o społeczno-
-ekonomiczno-politycznych uwarunkowaniach jej wytwarzania.

Celem tej książki jest ukazanie gospodarczych, politycznych 
i ekologicznych współzależności między krajami Afryki i Euro-
py oraz roli, jaką w tych powiązaniach odgrywają indywidualna 
konsumpcja i polityka handlowa Unii Europejskiej. Chcieliśmy 
też uwidocznić społeczno-ekonomiczne skutki tych procesów dla 
mieszkańców krajów Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie pro-
dukcji kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kraj ten odpowiada za 
blisko połowę światowej produkcji kakao, które jest niezbędnym 
składnikiem czekolady – produktu przetwarzanego i konsumowa-
nego głównie w krajach globalnej Północy.
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Dzieje najnowsze Wybrzeża Kości Słoniowej stanowią ciekawy 
materiał do analizy wpływu interesów ekonomicznych państw Unii 
Europejskiej, zwłaszcza Francji, na politykę kraju postkolonialnego 
oraz sytuację społeczną lokalnej ludności. Trwająca w 2011 roku 
II wojna iworyjska1, która podzieliła społeczeństwo, jest, zdaniem 
wielu analityków, ściśle powiązana z realizacją planów państw post-
kolonialnych usiłujących odbudować swoją pozycję nad Zatoką 
Gwinejską.

Europejska polityka handlowa wobec krajów globalnego 
Południa (m.in. umowy Economic Partnership Agreements) bez-
pośrednio przyczynia się do utrzymania trendu: eksportu nieprze-
tworzonego surowca (w tym przypadku kakao) z krajów Afryki do 
Europy. Polityka ta, mająca pobudzać gospodarki krajów rozwijają-
cych się, de facto stanowi ważny czynnik hamujący rozwój ekono-
miczny regionu. Ukazanie tego problemu jest najważniejszym celem 
organizacji działających na rzecz spójności polityki dla rozwoju 
(ang. Policy Coherence for Development), postulatu oparcia polityki 
krajowej i międzynarodowej na jednym paradygmacie rozwoju 
społecznego i gospodarczego. Spójna koncepcja rozwoju i przyję-
cie ponadnarodowej perspektywy są warunkiem odpowiedniego 
reagowania na złożone problemy globalnego Południa (założenie 
to nie jest jednak realizowane, czego dowodzą najnowsze dzieje 
państw położonych nad Zatoką Gwinejską).

1  W  pracy przyjęto używać określenia Iworyjczyk, Iworyjka (franc. Ivoirien, 
Ivoirienne) wobec mieszkańców czy obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej. 
W pracach Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Pol-
ski przy Głównym Geodecie Kraju nie występują określenia konkurencyjne 
wobec „mieszkaniec czy obywatel Wybrzeża Kości Słoniowej” (Komisja Stan-
daryzacji Nazw 2003, s. 47–48). Zgodnie z regułami słowotwórczymi miesz-
kańca tego kraju należałoby tłumaczyć jako „Wybrzeżokościosłonianin” lub 
„Iwłuarianin”, jednak te nazwy nie są używane. Ivoirien oddano jako „iworyj-
ski”. Ivoirité – oznaczającą tożsamość społeczną mieszkańców – spolszczono 
jako „iworyjskość” (w polskiej prasie sporadycznie pojawiają się „kreatywne” 
tłumaczenia ivoirité jako „kościstość”, tudzież „słoniowatość”).
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Wzrost konsumpcji czekolady i innych produktów zawierają-
cych kakao, wobec liberalizacji i deregulacji handlu kakao, przyczy-
nia się do zwiększenia konkurencji wśród producentów, a co za tym 
idzie – zmusza ich do obniżania kosztów produkcji. W przypadku 
upraw takich jak kakao redukcja ta odbywa się przede wszystkim 
kosztem warunków pracy i wysokości wynagrodzenia osób za-
trudnionych na plantacjach kakaowca. Wśród mieszkańców Unii 
Europejskiej wzrosła w ostatnich latach świadomość konsumencka 
i obywatelska. Dzięki temu powstało wiele nowych inicjatyw ma-
jących na celu zwiększenie równości i partnerstwa w międzynaro-
dowym handlu oraz zmianę szkodliwej polityki handlowej. W na-
szej książce prezentujemy tego rodzaju działania, zwłaszcza ruch 
sprawiedliwego handlu (ang. fair trade, fr. commerce équitable), na 
tle gospodarki międzynarodowej i zmian w relacjach politycznych 
między globalną Północą a globalnym Południem.

Publikacja stanowi analizę schematów konsumpcji w Europie 
w odniesieniu do sytuacji społeczno-politycznej kraju afrykańskie-
go. Przedstawiona tutaj tematyka niezwykle rzadko poruszana jest 
w polskich publikacjach naukowych lub popularnonaukowych. Do 
nielicznych należą artykuły omawiające wybrane aspekty handlu 
kakao bądź sytuację społeczno-polityczną Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Znawcy tematu na Zachodzie podejmują już próbę analizy 
tego stanu rzeczy. Ich prace są jednak nie tylko trudno dostępne 
dla polskich czytelników, ale także sytuują problem daleko od sfery 
oddziaływania i odpowiedzialności konsumenckiej Polaków.

Osobnym celem naszej książki jest obalenie wykreowane-
go przez media stereotypu Wybrzeża Kości Słoniowej jako „kraju 
upadłego”, „Trzeciego Świata bez przyszłości”, permanentnej bellum 
omnium contra omnes2 i przedstawienie pozbawionego uprzedzeń 

2  Z  łac.: wojna wszystkich przeciwko wszystkim – określenie stosunków 
panujących w dawnych społeczeństwach, spopularyzowane przez angielskiego 
filozofa Tomasza Hobbesa (przyp. red.).
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wizerunku suwerennego państwa zmagającego się z wyzwaniami, 
jakie stawia handel międzynarodowy.

Zbieranie materiałów do pracy oparliśmy na: analizie tekstów 
istniejących źródeł (publikacji naukowych, raportów, analiz), analizie 
dyskursu prasowego, przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów 
pogłębionych z pracownikami organizacji pozarządowych i innych 
instytucji, zarówno w Europie, jak i w Wybrzeżu Kości Słoniowej 
oraz na zogniskowanych wywiadach środowiskowych połączonych 
z obserwacją uczestniczącą na terenach wiejskich tego kraju.

Badania terenowe w Afryce przeprowadziliśmy w regionie iwo-
ryjskiego pierścienia kakao [fr. la boucle du cacao)], m.in. w Soubré, 
Daloa, N’douci, Gonaté, w porcie w San-Pédro, centrach politycznych 
kraju: Jamusukro3 (stolica administracyjna); Bouaké (siedziba władz 
„rebelii” w trakcie dwóch wojen domowych niszczących kraj w latach 
2002−2011); Abidżanie (centrum gospodarcze kraju). Pierwsza faza 
badań przypadła na okres po zakończeniu zbiorów kakao pod koniec 
2011 roku. Druga miała miejsce w styczniu 2012 roku. W sumie na 
terenie Wybrzeża Kości Słoniowej i Unii Europejskiej przeprowadzili-
śmy 33 wywiady (21 – Katarzyna Szeniawska, 11 – Błażej Popławski, 
jeden – Daria Żebrowska). 

Niniejsza książka składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale 
1 (Bogactwo różnorodności) charakteryzujemy środowisko geogra-
ficzne, profil społeczno-demograficzny Wybrzeża Kości Słoniowej, 
strukturę etniczną, politykę językową, system administracyjny oraz dy-
namikę migracji kształtującą multikulturowe społeczeństwo iworyjskie.

Rozdział 2 (Budując pojednanie) przedstawia dzieje Wybrze-
ża Kości Słoniowej ze szczególnym uwzględnieniem okresu post-
kolonialnego i dwóch wojen iworyjskich. Opisujemy przyczyny 
powstania konfliktu, jego głównych uczestników, uwarunkowania 

3  W pracy przyjęto zasadę zamieszczania spolszczonych nazw większych miast 
(np. Abidżan, Jamusukro, Kotonu) oraz podawania francuskich nazw mniej-
szych miejscowości (np. Gonaté).



9wstęp

międzynarodowe i lokalne, wpływ Francji oraz udział społeczności 
międzynarodowej w procesie odbudowy zniszczonego wojną kraju. 
Pojawia się tu problematyka „narodu iworyjskiego” – zagadnienie 
ogniskujące dyskurs polityków, lecz nieznajdujące odzwierciedle-
nia w skomplikowanej sytuacji etnicznej kraju, a ściśle powiązane 
z pojęciem własności ziemi.

Analizę systemu ekonomicznego Wybrzeża Kości Słoniowej 
przeprowadzamy w rozdziale 3 (Kraj niespełnionych oczekiwań). 
Ukazujemy poziom rozwoju społecznego kraju i wyzwania stojące 
przed nowo wybranymi władzami, a także przemiany, jakie zaszły 
w gospodarce plantacyjnej od czasów kolonialnych i I Republiki 
(1960–1993) aż do liberalizacji handlu ziarnem kakaowca na po-
czątku XXI stulecia.

W rozdziale 4 (Między partnerstwem a dominacją) pokazuje-
my relacje między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Unią Europejską. 
Umieściliśmy je w kontekście dialogu między globalną Północą 
a globalnym Południem. Ewolucję stosunków Europa – Afryka 
śledzimy od traktatów rzymskich, poprzez system Jaunde-Lomé 
i Umowę z Kotonu aż po Umowy o partnerstwie gospodarczym.

Rozdział 5 (Theobroma znaczy napój bogów) przedstawia spo-
łeczną historię czekolady i rolę, jaką odgrywała ona w mezoamery-
kańskiej kolebce. Była zarówno naznaczonym społecznie środkiem 
płatniczym, obiektem kultów religijnych, jak i przyczyną wielu 
wojen i podziałów społecznych. Ukazaliśmy mechanizm akulturacji 
i „oswojenia” tego produktu przez Europejczyków, wplecenie go 
w strukturę dominacji kolonialnej, rozciągnięcie systemu plantacji 
kakaowca na Afrykę i Azję. Na końcu rozdziału omawiamy rozwój 
przemysłu czekoladowego w krajach globalnej Północy oraz historię 
fabryki czekolady na warszawskiej Pradze – symbolu wpływającego 
na wyobraźnię i kształtującego gusta konsumenckie Polaków.

Kakao ma dla mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej ogrom-
ne znaczenie społeczno-kulturowe. Piszemy o tym w rozdziale 6 
(Życie w cieniu kakaowców), gdzie przedstawiamy system plantacyjny 
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i rolę, jaką gospodarka kakaowa odegrała w transformacji społeczeń-
stwa tradycyjnego w nowoczesne. Skupiliśmy się przede wszystkim 
na analizie poziomu rozwoju społecznego i sytuacji materialnej 
mieszkańców terenów wiejskich. Grupa ta jest najbardziej wrażliwa 
ekonomicznie i odczuwa najwięcej negatywnych skutków funkcjono-
wania systemu produkcji kakao. Zarazem jest to część społeczeństwa 
praktycznie pozbawiona zarówno dostępu do informacji i możliwości 
wyrażania poglądów, jak i wpływu na poprawę swojego położenia, 
szczególnie w odniesieniu do europejskich wpływów gospodarczych 
i działalności firm pośredniczących w handlu.

W rozdziale 7 (Najgorsze formy pracy dzieci – czy istnieją 
lepsze?) staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy praca dzieci, 
szczególnie tych nielegalnie szmuglowanych z północy, na planta-
cjach kakao stanowi rzeczywisty problem społeczny czy jest jedynie 
faktem medialnym. Odwołujemy się do danych statystycznych 
próbujących określić skalę zjawiska. Przedstawiamy sposoby praw-
no-instytucjonalnej eliminacji tego procederu.

Strukturę handlu i trendy w konsumpcji czekolady, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem związków Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Unii Europejskiej i Polski, naświetlamy w rozdziale 8 (Słodkie uza-
leżnienie). Omawiamy w nim też logistykę handlu kakao, łańcuch 
produkcji i wartości dodanej [ang. value chain]. Próbujemy ocenić 
funkcjonowanie europejskich odbiorców na rynku iworyjskim oraz 
ich stopień samodzielności ekonomicznej. Na koniec przedstawia-
my perspektywy rozwoju rynku czekolady.

W ostatnim rozdziale (Kakao ze znakiem) prezentujemy gene-
zę idei fair trade w Wybrzeżu Kości Słoniowej, systemy certyfikacji, 
główne organizacje zaangażowane w tego typu działalność oraz 
propozycje implementacji sprawiedliwego handlu jako samore-
gulującego się rozwiązania dla rynku uprawy i dystrybucji kakao. 
Próbujemy też ocenić wpływ funkcjonowania systemu sprawie-
dliwego handlu na życie mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej.



11Podziękowania

1  
PoDzięKowania

W  tym miejscu chcielibyśmy wyrazić swoją wdzięczność. Bez 
wsparcia Polskiej Akcji Humanitarnej – finansowego, logistycz-
nego oraz inspiracji ideowej – przeprowadzenie badań i  przy-
bliżenie ich wyników polskim odbiorcom nie byłoby możliwe. 
Podziękowania kierujemy także do Darii Żebrowskiej za prze-
prowadzenie wstępnej kwerendy w zbiorach stołecznych bibliotek 
i placówek naukowych oraz wywiadu z przedstawicielem Mini-
sterstwa Gospodarki (rozdz. 8), a  także badania sondażowego 
gustów konsumenckich warszawiaków (rozdz. 8). Bez pomocy 
Magdaleny Popławskiej realizacja badań terenowych w  Afryce 
byłaby znacznie bardziej utrudniona.

Wiele cennych wniosków zamieszczonych w niniejszej pracy 
zostało sformułowanych w trakcie seminariów prowadzonych na 
Wydziale Historycznym, w Katedrze Języków i Kultur Afryki Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz podczas debat Polskiego Towarzy-
stwa Afrykanistycznego. Inspiracji do badań nad kondycją iworyj-
skiej sceny politycznej dostarczyły prace politologów, antropologów 
i afrykanistów: Bara Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); 
Jean-Pierre’a Chauveau i Jean-Pierre’a Dozona (École des Hautes 
Études en Sciences Sociales; EHEES); Mike’a McGoverna (Yale 
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University); Francisa Akindèsa (Université de Bouaké); Bonnie 
Campbell (Université du Québec).

Nasze podziękowania kierujemy do mieszkańców Wybrzeża 
Kości Słoniowej, przedstawicieli kooperatyw zrzeszających produ-
centów kakao oraz respondentów, którzy zgodzili się na udział w ba-
daniu. Szczególne wyrazy wdzięczności adresujemy do „polskich 
Iworyjczyków”: Ewy Charazińskiej, Kazimierza Gibasa, Andrzeja 
i Wojciecha Kobylińskich, Zbigniewa Łasia, Jana Mężyka, Tomasza 
Pawlika, Antoniego Sokołowskiego, Andrzeja Zawadzkiego. Ich 
wskazówki ułatwiły nam dotarcie do spółdzielni i przedsiębiorstw 
organizujących handel iworyjskim kakao, a anegdotki przy attieké, 
agouti, alloco, foufou i bandji umilały wspólnie spędzony czas. Jak 
mawiał Léopold Sédar Senghor, La parole se fait poème!

    
Błażej Popławski, 

Katarzyna Szeniawska
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BoGaCtwo różnoroDnośCi

Profil społeczno-demograficzny wybrzeża  
Kości Słoniowej4

Błażej Popławski

środowisko geograficzne

Wątek różnicującego wpływu środowiska geograficznego na kulturę 
obecny jest w nowożytnych teoriach rozwoju cywilizacji od czasów 
Monteskiusza. Ludzie żyją w określonym środowisku przyrodni-
czym i jego wpływ na „organizm społeczny” należy do kluczowych 
tematów posybilizmu geograficznego5. Perspektywa ta – stanowiąca 
inspirację do studiów nad ekorozwojem – zakłada równoległy opis 
zmian w środowisku natury i kultury, przyrody i społeczeństwa. 
Tematem tej książki jest transformacja polityczna, ekonomiczna 

4  Fragmenty niniejszego rozdziału były dyskutowane w trakcie seminarium Wy-
brzeże Kości Słoniowej – od cudu gospodarczego do wojny domowej na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego 17 maja 2012 roku.

5  Istnieje także podział na determinizm i nihilizm (indeterminizm) geograficz-
ny. Pierwsza z koncepcji zakłada, że środowisko przyrodnicze ma decydujący 
wpływ na procesy społeczne. Druga neguje jakikolwiek wpływ środowiska 
geograficznego na rozwój społeczno-gospodarczy.
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i  społeczna narodu iworyjskiego. Zacząć ją należy od krótkiego 
omówienia ekosystemów Wybrzeża Kości Słoniowej.

Kraj zajmuje powierzchnię niewiele większą niż Polska (322 
463 km2), z czego obszar wodny stanowi 4460 km2. Rozciąga się 
między 5° a 10° szerokości geograficznej północnej oraz 3° a 8° 
długości geograficznej zachodniej. Łączna długość granic lądowych 
wynosi 3110 km. Od południowego zachodu kraj graniczy z Libe-
rią (długość granicy: 716 km), od północnego zachodu z Gwineą 
(610 km), od północy z Mali (532 km) i Burkina Faso (584 km), 
od wschodu z Ghaną (668 km). Iworyjska linia brzegowa ma dłu-
gość 515 km, w zachodniej części jest słabo rozczłonkowana, we 
wschodniej dominuje wybrzeże typu lagunowego.

Wybrzeże Kości Słoniowej jest krajem kontrastów. Dzieli się 
na cztery regiony geograficzne o odmiennej strukturze rozwoju 
cywilizacyjnego (Komorowski 1966, s. 6). Są to: wybrzeże Zatoki 
Gwinejskiej, lasy równikowe, strefa leśna z plantacjami kawowca, 
kakaowca i bananowca oraz sawanny i obszary hodowlane. Dwa 
pierwsze regiony leżą w strefie klimatu równikowego wilgotnego 
o trzech porach roku, z wyraźnymi wpływami morskimi. Opady są 
całoroczne, największe przypadają na okresy od kwietnia do lipca 
i od września do listopada. Średnie opady w ciągu roku przekraczają 
2 tys. mm. Temperatura rzadko spada poniżej 25°C. Dominującą 
formację roślinną tworzą wiecznie zielone lasy równikowe rosnące 
na czerwono-żółtych glebach ferralitowych (Piłaszewicz 2008).

Na wybrzeżu, na aluwialnych piaskach i glinach, rosną lasy 
namorzynowe. Nieco na północ teren przechodzi w obszar bagnisty, 
gdzie dominuje palma rafiowa. Części centralna i północna kraju 
leżą w strefie klimatu podrównikowego wilgotnego przechodzącego 
w suchy, z jedną porą opadów (maj–październik). Średnie opady 
wynoszą 1−2 tys. mm rocznie. Najsuchsze miesiące przypadają 
na okres europejskiej jesieni i zimy – grudzień i styczeń w czę-
ści centralnej kraju oraz okres od listopada do marca na północy. 
Najwyższe temperatury występują w marcu, kiedy słupek rtęci 
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przekracza 35°C w ciągu dnia i 25°C w nocy. Roczne opady sięgają 
1 tys. mm. Dominującą formę krajobrazu tworzą lasy-sawanny, 
lasy galeriowe położone wzdłuż rzek, a także sawanny typu gwi-
nejskiego i sudańskiego. Poza pasem nadmorskich nizin większa 
część kraju jest wyżynno-górzysta. Średnia wysokość płaskowyżu 
wynosi 200–500 m n.p.m. Góry położone w południowo-zachod-
niej części kraju zbudowane są ze skał krystalicznych – kwarcytów, 
gnejsów, granitów. Najwyższy szczyt – Nimba6 – znajduje się na 
wysokości 1752 m n.p.m. na granicy Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Liberii i Gwinei (Piłaszewicz 2008).

Wybrzeże Kości Słoniowej leży nad Oceanem Atlantyckim. 
Kraj ma stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć rzeczną, z domina-
cją rzek małych cechujących się dużymi wahaniami stanu wody. 
Trzy najdłuższe rzeki płyną z północy kraju do wybrzeża Zatoki 
Gwinejskiej. Są to (od zachodu na wschód): Sassandra, Bandama, 
Komoé. Najdłuższą rzeką jest Bandama (ok. 800 km). Najwięk-
sze jeziora – Lac de Kossou i Lac du Buyo – umiejscowione są 
w zachodniej i centralnej części kraju. Lac de Kossou zajmuje 
powierzchnię ok. 1,7 tys. km2. Oba powstały na skutek budowy 
tam na rzekach Bandama (1970) i Sassandra (1980). Żeglowne 
odcinki rzek oraz łączące je kanały zajmują łączną długość ok. 
1 tys. km. W programach polityków od czasów uzyskania nie-
podległości w 1960 roku pojawiają się plany budowy kolejnych 
elektrowni wodnych – niestety wciąż jest to mrzonka, jedynie 
obietnica w kampaniach wyborczych.

Polski podróżnik Paweł Wróblewski podczas wyprawy przez 
pas Sahelu wielokrotnie słyszał opinie Burkinabé 7 , że sieć wodna 

6  Inne nazwy: Góra Richarda-Molarda (francuskiego geografa, który zginął 
podczas wejścia na szczyt w 1915 roku), Góra Nouon.

7  Jak dowiodły badania terenowe, nazwa ta określa nie tylko mieszkańców 
Burkina Faso. Często rodowici Iworyjczycy nazywają Burkinabé wszystkich 
„obcych” przybyszów z północy, czyli obywateli Mali i Nigru.
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Wybrzeża Kości Słoniowej stanowiła jeden z głównych czynników 
decydujących o sukcesie gospodarczym kraju, napływie tysięcy 
migrantów i upowszechnieniu systemu plantacyjnego: „Co z tego, 
że w porze deszczowej pada [na obszarze Burkina Faso], skoro 
woda zaraz spływa do Côte d’Ivoire. (…) Jeździmy do pracy do 
Côte d’Ivoire. (…) Zarabiamy kilka stów i wracamy do rodziny. 
Tak jest lepiej” (Wróblewski 2009b, s. 102, 106).

władze administracyjno-polityczne

Wybrzeże Kości Słoniowej to republika konstytucyjna. Ustawę 
zasadniczą przyjęto w 1960 roku. Władzę ustawodawczą sprawuje 
Zgromadzenie Narodowe złożone z 225 deputowanych wybie-
ranych w  jedno- i wielomandatowych okręgach na pięcioletnią 
kadencję8. Na czele władz państwowych stoi prezydent wybierany 
spośród obywateli kraju między 40. a 65. rokiem życia w głosowaniu 
powszechnym, na pięcioletnią kadencję. Prezydent posiada władzę 
wykonawczą oraz inicjatywę ustawodawczą. Jest także zwierzch-
nikiem sił zbrojnych, złożonych z wojska, gwardii prezydenckiej, 
oddziałów żandarmerii i policji. Nie może jednak stać na czele 
partii i piastować innych państwowych urzędów. Premier i Rada 
Ministrów powoływani są przez prezydenta.

W systemie politycznym kraju istotną rolę odgrywa także 
Rada Konstytucyjna, złożona z obecnego i byłych prezydentów oraz 
sześciu doradców wybieranych przez prezydenta i przewodniczą-
cego Zgromadzenia Narodowego. Kadencja Rady jest dłuższa od 
Zgromadzenia o rok, co ma jej zapewnić apolityczność i rzetelne 
wypełnianie zadania czuwania nad zgodnością prawa z konstytucją. 

8  W  debatach iworyjskich polityków regularnie powraca pomysł utworzenia 
Izby Wyższej. Jednak dotychczas nie został on zrealizowany.
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Zbliżone kompetencje posiada Rada Ekonomiczna i Społeczna 
(Piłaszewicz 2008).

Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Sąd Najwyż-
szy. Składa się z czterech izb: sądowniczej izby ds. kryminalnych, 
administracyjnej izby ds. cywilnych, rewizyjnej izby ds. finansowych 
oraz konstytucyjnej izby ds. apelacji.

Wybrzeże Kości Słoniowej podzielone jest na 19 regionów 
(największy to Zanzan ze stolicą w Bondoukou: 38 tys. km2), 
58 departamentów, 230 podprefektur i 196 gmin. Stolicą od 1983 
roku jest Jamusukro (ok. 800 tys. mieszkańców). Większość urzę-
dów centralnych oraz ambasad znajduje się jednak w Abidżanie. 
To charakterystyczny dla wielu państw Afryki podział na „stolicę 
de facto” (ogniskującą życie społeczno-gospodarcze) i „stolicę 
de iure” (oficjalną siedzibę władz). Podobna sytuacja zachodzi 
np. w Nigerii (Abudża i Lagos) czy Tanzanii (Dodoma i Dar es 
Salaam).

Abidżan pokazuje współczesne oblicze kraju. Jest głównym 
ośrodkiem handlu i administracji, gwarną metropolią zamieszkaną 
przez 4 mln osób (wliczając tereny podmiejskie – blisko 6,5 mln 
osób). „Paryż Afryki” jest trzecim – po stolicy Francji i Kinsza-
sie – największym z frankofońskich miast świata, a pod względem 
wielkości populacji – drugim po nigeryjskim Lagos portem nad 
Zatoką Gwinejską. Składa się z kilkunastu dzielnic: Plateau (cen-
trum hotelarsko-biznesowo-administracyjne, dzielnica rządowa), 
Cocody (dzielnica uniwersytecko-rezydencjonalna), Treichville, 
Marcory, Koumassi (nadbrzeża zamieszkane przez ludność średnio 
zamożną, często imigrantów), Adjame (przedmieścia, dzielnice 
uznawane za najbardziej niebezpieczne w byłej stolicy), Yopougon 
(centrum rozrywkowe miasta, dzielnica o największym zagęsz-
czeniu dyskotek i barów, tzw. maquis), Attécoubé (obrzeża miasta 
graniczące z rezerwatem), Abobo (podmiejskie slumsy).

Ksiądz Janusz Umerle, polski misjonarz, tak wspomina swój 
pierwszy kontakt z Abidżanem w 1994 roku:
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Nagle moim oczom ukazuje się dzielnica wieżowców świe-
cących reklamami Coca-Coli i Panasonica. To jest Trzeci 
Świat? Trzypasmowe drogi i piękne samochody, pomarań-
czowe taksówki.
(Umerle 2007, s. 10)

Prawo do głosowania mają wszyscy obywatele, którzy ukoń-
czyli 18. rok życia. Flaga Wybrzeża Kości Słoniowej, nawiązująca 
układem i symboliką do koncepcji francuskiej, złożona jest z trzech 
równych poziomych pasów – pomarańczowego (symbol ziemi, 
sawanny, bogactwa), białego (pokój, jedność), zielonego (lasy, 
przyroda). Godłem kraju jest głowa słonia otoczona palmami ze 
wschodzącym słońcem. Hymn – L’Abidjanaise (Pieśń Abidżanu) – 
skomponowany został w 1960 roku. Oficjalną dewizą kraju, wpi-
saną do konstytucji, jest „Jedność, Dyscyplina, Praca” [fr. Union, 
Discipline, Travail).

Wybrzeże Kości Słoniowej nie posiada własnej waluty. Funk-
cję tą pełni frank CFA9 (franc de la Coopération Financière en Afri-
que) – jednostka monetarna dzielona na 100 centymów, emitowana 
przez Centralny Bank Państw Afryki Zachodniej (Banque Centrale 
des États de l’Afrique de l’Ouest; BCEAO). Członkami tego banku 
są obok Wybrzeża Kości Słoniowej: Benin, Burkina Faso, Gwinea 
Bissau, Mali, Niger, Senegal oraz Togo (Krasuski 1983, s. 107–109).

Instytucja ta, utworzona w 1961 rok z siedzibą w Dakarze, 
nazywana bywa „ekonomiczną linią Maginota” (Ndiaye 2010, s. 94), 
symbolem dominacji finansowej Francji. Narzucenie franka CFA, 

9    Autorzy posługują się skrótami powszechnie znanych podmiotów praw-
nomiędzynarodowych, takich jak np. kraje AKP (Afryka, Karaiby, Pacy-
fik), EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza). W  przypadku mniej 
rozpowszechnionych akronimów w  tekście występują skróty obcojęzycz-
ne – np. FPI – Ludowy Front Wybrzeża Kości Słoniowej (Front Populaire 
Ivoirien). Wykaz akronimów najczęściej używanych w pracy znajduje się na 
końcu książki.
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zwłaszcza systemu parytetu finansowego, interpretowane jest jako 
„monetarny zamach stanu”, forma „monetarnego nazizmu neoko-
lonializmu”, kontrola metropolii pozbawiającej suwerenności go-
spodarczej dawne kolonie. Frank CFA wprowadzony został w celu 
zagwarantowania pewnych zysków firmom francuskim, działają-
cym w środowisku często chaotycznej biurokracji nowo powstałych 
państw afrykańskich, bez ryzyka wymiany. „Strefa franka zrodziła 
się z chęci zbudowania strefy ochronnej przed wycofywaniem się”, 
pisze politolog Bara Ndiaye (Ndiaye 2010, s. 170).

Warto dodać, że korzyści z przyjęcia unii walutowej jako 
reżimu kursowego10 wzrastają wraz z intensyfikacją przepływów 
kapitałowych między krajami tworzącymi porozumienie inte-
gracyjne. Do pozytywnych skutków tego typu rozwiązań należy 
zaliczyć także: redukcję kosztów transakcyjnych oraz ograni-
czenie ryzyka kursowego wewnątrz unii (Wróblewski 2009a,  
s. 42–43).

Oto opinia przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego 
Wybrzeża Kości Słoniowej Mamadou Koulibaly’ego o strefie franka 
CFA:

Dewaluacja franka CFA o połowę, na którą zdecydował się 
François Mitterand w 1994 roku, miała wymiar symbolicz-
ny. Oznaczała „koniec wszelkiej mitologii, idei, znaczenia 
frankofońskiej Afryki, tak różniącej się od innych części 
Afryki tym, że w cieniu Francji była stabilna, chroniona 
przed konfliktami”. 
(Ndiaye 2010, s. 129)

Dewaluacja franka CFA, która zachwiała systemem finan-
sowym Wybrzeża Kości Słoniowej, zbiegła się z tzw. przejściem 

10  Mianem reżimu kursowego określa się zawieranie tzw. porozumienia walu-
towego eliminującego pieniądz krajowy w  legalnym obiegu (ang. exchange 
arrangements with no separate legal tender).
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balladurowskim11, co oznaczało rezygnację Francji z prowadzenia 
agresywnej polityki ekonomicznej i początek podporządkowa-
nia się nowym, anglo-amerykańskim podmiotom gospodarczym 
ery globalizacji – Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu 
i Bankowi Światowemu.

Sytuacja językowa

Dla socjologów i antropologów język stanowi jeden z najważ-
niejszych atrybutów narodu. W Europie narodowe instrumen-
ty komunikacji społecznej posiada większość społeczeństw, 
w Afryce – nieliczne. Język urzędowy Wybrzeża Kości Słoniowej 
to język byłego kolonizatora – francuski. Używa się go w ad-
ministracji publicznej, jest językiem wykładowym w szkołach, 
w nim spisywane są wszystkie dokumenty urzędowe. Państwo 
świadomie realizuje politykę egzoglosji – promowania języka 
byłego kolonizatora kosztem języków rodzimych – dla budo-
wania jedności narodowej i  kulturowej integracji. Podkreślić 
należy, że la présence française w Afryce jest także narzędziem 
dominacji klasowej, określa styl życia „wyewoluowanych elit”. 
Frankofonia12 to także zasięg civilisation française, obszar neoko-
lonialnej hegemonii cywilizacyjnej, utrwalania wzorców kultury 
francuskiej porównywalnego często przez samych Iworyjczyków 
do „językowego rasizmu”. Od lat 70. XX wieku organem koor-
dynującym politykę dominacji kulturowej języka francuskiego 

11  Édouard Balladur (ur. 1929) – francuski polityk, działacz Zgromadzenia na 
rzecz Republiki (Rassemblement pour la République), premier (1993–1995) 
(por. rozdz. 4).

12  Termin utworzony w 1880 roku przez francuskiego geografa Onésime’a Rec-
lusa, oznaczający pierwotnie wspólnotę ludzi posługujących się językiem 
francuskim.
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jest Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (Organisation 
Internationale de la Francophonie; OIF).

Mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej posługują się blisko 60 
językami. Funkcję języka porozumienia międzyetnicznego [lingua 
franca] pełni język dioula. Agni i baoulé dominują na południu, 
mande i senufo na północy kraju. Na północy rozwinięta jest edu-
kacja koraniczna, a język arabski występuje na równi z francuskim. 
W szkołach wyższych wykłada się także w języku angielskim, który 
razem z francuskim jest głównym językiem biznesu (arabskim po-
sługują się migranci z Libanu, odgrywający znaczną rolę w sektorze 
handlu i usług).

W multietnicznych obszarach miejskich, na styku różnych 
kultur, rolę języka wehikularnego przejmują pidżyny (o uprosz-
czonej gramatyce i ograniczonym słownictwie, powstałe na bazie 
wielu języków – przyp. red.) używane na obszarach wielojęzycznych 
i socjolekty – np. français nouchi, petit français, français de Treichvil-
le, français de Moussa, français populaire d’Abidjan (Hattiger 1983). 
Większość mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej posługuje się 
zatem kilkoma językami rodzimymi, francuskim oraz jego spidży-
nizowaną wersją.

Profil demograficzny

Wybrzeże Kości Słoniowej zamieszkuje blisko 22 mln ludzi. Społe-
czeństwo jest młode i charakteryzuje się dynamicznym przyrostem 
naturalnym13. Według oficjalnych statystyk odsetek zarażonych 
wirusem HIV jest niewielki, utrzymuje się na poziomie 3–4%. Co 
roku na AIDS umiera ok. 40 tys. osób (CIA, 2012).

13  40% populacji w przedziale 0–14 lat, 57% populacji w przedziale 15–64 lat; 
mediana wieku: 19,6 roku przyrost naturalny: 2,1%; współczynnik dzietno-
ści: 3,83 (CIA, 2012).
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Połowa mieszkańców kraju żyje w miastach. Od kilku dekad 
utrzymuje się dodatnie saldo migracyjne ze wsi do miast (skutek 
tzw. magnetyzmu miejskiego – przyciągania migrantów z interioru 
do stolicy), szacowane na okres 2010–2015 na 3,7%. Blisko połowa 
społeczeństwa jest piśmienna.

Granice współczesnego Wybrzeża Kości Słoniowej ustalone 
zostały w okresie kolonialnym i nie pokrywają się z podziałem 
etnicznym. Zdaniem wielu antropologów, klasyfikowanie ludów 
Afryki do plemion czy grup etnicznych, homogenicznych oraz zin-
tegrowanych kulturowo i językowo wspólnot stanowi sztuczny, 
konstruktywistyczny zabieg europocentrycznych etnografów. An-
tropolog Ryszard Vorbrich pisał: „»Plemię« – takie, jakim znamy je 
dzisiaj – pojawiło się w epoce kolonialnej jako efekt zamierzonych 
i przypadkowych działań państw kolonialnych lub innych obcych 
Afrykanom instytucji. We współczesnej etnologii przeważa pogląd, 
iż od początku było bardziej abstrakcją wyodrębnioną czy wyna-
lezioną przez badaczy, misjonarzy i administrację niż naturalnym 
i spoistym fenomenem społecznym” (Łęcka, Milewski, Vorbrich 
2002, s. 35–36).

Populację Wybrzeża Kości Słoniowej tworzy ponad 60 grup 
etnicznych, z których największe to:

 –  Akan (42% ludności kraju; spośród nich Baoulé [Baule] stanowią 
ok. 23% ludności całego kraju; inne większe grupy: Agni, Abron); 
są to plemiona z silnie rozwiniętą w czasach przedkolonialnych 
organizacją społeczną, posiadające tradycję własnych, niepod-
ległych królestw;

 –  mieszkające na północy ludy woltyjskie Gur (17,6%; głównie 
Senufowie, Bobo i Lobi; mniejsze plemiona: Birifor, Degha, 
Gondja, Gouin, Kamara, Komono, Koulango, Lohron, Nafana, 
Samogho, Siti, Toonie); plemiona silnie przywiązane do tradycyj-
nych wierzeń nazywanych w starszej literaturze animistycznymi;

 –  Kru (11%; głównie przedstawiciele grupy etnicznej Bété; mniej-
sze plemiona: Ahizi, Bakwé, Dida, Gnaboua, Godié, Guéré, 
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Kodia, Kouya, Kouzié, Krumen, Neyo, Niédéboua, Oubi, Wané, 
Wôbe); plemiona, które nie wytworzyły w okresie przedkolonial-
nym większej organizacji państwowej;

 –  Mande (północni: Bambara, Dioula14, Gbin, Malinke, Nigbi; 
południowi: Gagu, Gouro, Mona, N’gain, Ouan, Toura, Yacouba 
lub Dan, Yaoure; w sumie ok. 10% populacji kraju); plemiona 
posiadające dawną organizację społeczną opartą na strukturach 
wielkiej rodziny, klanów, stowarzyszeń; zislamizowani w okresie 
przedkolonialnym.

Największe skupiska nie-Afrykańczyków tworzą Libańczycy 
(100–130 tys.)15 i Francuzi (20 tys.). W Wybrzeżu Kości Słoniowej 
mieszkają także migranci (głównie zarobkowi) pochodzący z kra-
jów sąsiednich (zwłaszcza Burkina Faso) oraz Beninu, Nigerii, 
Senegalu i Mauretanii. Allogènes (obcy) stanowią blisko jedną 
czwartą populacji całego kraju. Ich sytuacja często bywa porówny-
wana do statusu migrantów z Meksyku w Stanach Zjednoczonych 
(McGovern 2011, s.14). Stanowią oni siłę roboczą napędzającą 
całą gospodarkę.

Napływ mieszkańców z Burkina Faso i Mali, w połączeniu 
z migracjami zarobkowymi z północy na południe kraju, przyczynił 
się tworzenia multietnicznych wspólnot (Arnaud 1985), wzrostu 
identyfikacji z „narodem iworyjskim”, powstania nowych form 
identyfikacji ponadplemiennej, ale także do narastania konfliktów 
i zauważalnego wzrostu ksenofobii (Paulme 1962, s. 17). Większość 
badaczy przeczy wykształceniu się w Wybrzeżu Kości Słoniowej 
tzw. tygla narodów [ang. melting pot] – zintegrowanej struktury 
narodowej (Banegas 2006, s. 535–552). W poniższych tabelach 
przedstawiono napływ migrantów do Wybrzeża Kości Słoniowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu I Republiki (1960–1993) 

14  Inne nazwy: Diula, Dyula, Juula.
15  W starszej literaturze przedmiotu nazywani często Lewantyjczykami (Komo-

rowski 1966, s.12).
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(por. Tabele 1 i 2). Warto jednak dodać, że populacja migrantów jest 
prawdopodobnie niedoszacowana – znaczna ich część nie rejestruje 
się w urzędach, w obawie przed koniecznością płacenia podatków 
(Worldmark 1999, s. 144).

tabela 1: napływ migrantów do wybrzeża Kości Słoniowej

Kraj 
pochodzenia 1975 1988 1998

Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Od-
setek

Burkina Faso 773 850 52,5 1 565 085 51,5 2 238 548 56,0

Mali 355 234 24,1 714 165 23,5 792 258 19,8

Gwinea 98 758 6,7 224 886 7,4 230 387 5,7

Ghana 47 168 3,2 167 145 5,5 133 221 3,3

Benin 38 324 2,6 85 092 2,8 107 499 2,7

Nigeria 42 746 2,9 51 663 1,7 71 355 1,8

Liberia 4422 0,3 6078 0,2 78 177 2,0

Inne kraje 
afrykańskie 82 544 5,6 191 457 6,3 316 004 7,9

Spoza Afryki 16 241 1,1 33 429 1,1 32 699 0,8

Suma 1 474 000 100 3 039 000 100 4 000 047 100

tabela 2: Udział migrantów w społeczeństwie iworyjskim

1965 1975 1988 1993

Całkowita popula-
cja mieszkańców 
Wybrzeża Kości 
Słoniowej

4 118 000 6 700 000 10 854 000 13 240 000

Imigranci – liczba 700 000 1 474 000 3 039 000 3 310 000

Imigranci – odsetek 17 22 28 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie: tapinos, Hugon, Vimard (2002, 
s. 389); Badmus (2009, s. 56).
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W historii Wybrzeża Kości Słoniowej szczególną rolę odegrali 
migranci z Libanu. Przybywali oni na teren nad Zatoką Gwinejską 
kilkoma falami. Pierwsza grupa – tzw. trwali [fr. durables] – zawi-
tała na tereny kolonii francuskiej pod koniec XIX wieku (Bierwith 
1997). Byli to zarówno migranci ekonomiczni (kryzys gospodarczy 
w imperium osmańskim), jak i polityczni. Większość stanowili sa-
motni mężczyźni (Bierwith 1998). Migrowali z Bliskiego Wschodu, 
kierując się do portów francuskich. W Marsylii wsiadali na statki 
w nadziei, że dopłyną do Nowego Świata – Ameryki Południowej 
(obecnie w Brazylii mieszka blisko 10 mln Libańczyków). Znaczna 
ich część kierowana była jednak przez Francuzów do Afryki Za-
chodniej (Bayly 1961, s. 297)16.

Druga fala migrantów z  Libanu – tzw. nowi [fr. nou- 
veaux] – napłynęła w czasie wojny domowej oraz okupacji syryj-
skiej (1975–2005). Po okresie tzw. cedrowej rewolucji i wycofaniu 
wojsk syryjskich tempo migracji zmalało i uległa ona transformacji, 
zbliżając się do „akcji łączenia rodzin”, migracji często o charakterze 
matrymonialnym (Peleikis 2000).

Obecnie główne skupiska migrantów z Libanu w Afryce Za-
chodniej poza Wybrzeżem Kości Słoniowej znajdują się w Senegalu 
(ok. 40 tys.) oraz Nigerii (ok. 40 tys.). Mniejsze ich grupy zamiesz-
kują Liberię (ok. 10 tys.) i Ghanę (ok. 7 tys.).

Migranci z Libanu stanowią jedną z najprężniejszych ekono-
micznie grup, wpływającą na handel, przemysł oraz rolnictwo nad 
Zatoką Gwinejską. Ich znaczenie porównać można do roli Hindu-
sów w Afryce Wschodniej czy Ormian w południowo-wschodniej 
części Europy. Pozycja ekonomiczna libańskich pośredników han-
dlowych [fr. traitants i acheteurs] wynikała z kulturowego usytuowa-
nia migrantów z Bliskiego Wschodu między handlowcami europej-
skimi a lokalnymi, afrykańskimi. Ukształtowała się ona w okresie 

16  Wśród Iworyjczyków popularny jest żart, że Libańczycy trafili do Wybrzeża 
Kości Słoniowej, bo zabrakło im pieniędzy na bilet do Ameryki.
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wielkiego kryzysu (1929–1933). Libańczyków faworyzowali zarów-
no Francuzi, jak i pierwszy prezydent Félix Houphouët-Boigny.

Libańczycy monopolizują pośrednictwo w handlu kaka-
owcem (Boni 1985, s. 395). Odgrywają znaczącą rolę w drobnym 
przemyśle, sektorze bankowym, przetwórczym, tekstylnym, roz-
rywkowym. Najlepiej zaopatrzone centra handlowe Abidżanu są 
prowadzone przez rodziny libańskie. Podobnie przedstawia się 
własność hurtowni materiałów budowlanych, elektrycznych, firm 
organizujących wycinkę i transport drewna. Obecnie znaczna część 
tzw. skautów – piłkarskich head hunterów – to Libańczycy. Migran-
tów z Libanu wyróżnia duża elastyczność i łatwość przystosowania 
się do zmian politycznych (Taan 1998). W trakcie ostatniej fazy 
II wojny domowej (2010−2011) kraj opuściło zaledwie ok. 8 tys. 
Libańczyków. Oprócz przedstawiciela dyplomatycznego Angoli, 
jedynie ambasador Libanu zdecydował się na udział w ceremonii 
zaprzysiężenia Laurenta Gbagbo 4 grudnia 2010 roku, polityka, 
którego wybór na prezydenta nie został uznany przez społeczność 
międzynarodową. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji wśród 
Iworyjczyków, a także wśród samych Libańczyków – potwierdziła 
jednak rosnące zainteresowanie władz w Bejrucie przyszłością re-
lacji libańsko-iworyjskich. 

Rozmowa z monsieur Zapatą, przedstawicielem ludności 
libańskiej, handlowcem ziarnem kakaowca w regionie Buyo, prze-
prowadzona 26 stycznia 2012 roku w jego domu w Buyo: 

− Jakie były początki diaspory libańskiej w Afryce Za-
chodniej? Czy pana syn zna historię migracji Libańczy-
ków nad Zatokę Gwinejską?
− Jestem przekonany, że syn ma świadomość libańskiej 
historii, zwłaszcza dziejów naszej rodziny. Libańczycy 
napływali do Afryki kilkoma falami. Pierwsza, najważ-
niejsza, związana była z kryzysem politycznym w impe-
rium osmańskim w XIX wieku. Moja rodzina nie uczest-
niczyła w tej migracji. Większość Libańczyków dostała 
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się do Nowego Świata przez Marsylię. Statki z Marsylii 
przybijały jednak także do brzegów Afryki Zachodniej, 
gdzie Francuzi nie dawali nam możliwości kontynu-
owania podróży. Dziś największe skupisko Libańczyków 
w Afryce to Dakar.
Byliśmy zawsze użyteczni i  wygodni dla administracji 
francuskiej. To taka forma symbiozy, mutualizm. Żyliśmy 
pomiędzy kolonistami i  autochtonami, Afrykańczykami. 
Wypełniliśmy niszę handlową.
Druga fala migracji miała nieco inny charakter. Mój ojciec 
przybył do Wybrzeża Kości Słoniowej w okresie najwięk-
szego boomu w handlu kakao. To była w większym stopniu 
migracja ekonomiczna, czynniki polityczne były drugorzęd-
ne. Jechaliśmy zwabieni iworyjskim cudem gospodarczym, 
szansą udziału w zyskach z eksportu kawy i kakao.
Trzecia wielka fala migracji to skutek wojny domowej w na-
szym kraju oraz okupacji syryjskiej. Migranci ci przybyli 
w drugiej połowie ery Houphouëta, między rokiem 1975 
a 1993.
− Ta ostatnia migracja miała charakter polityczny czy 
ekonomiczny?
− Mieszany. Uciekaliśmy przed wojną, ale nie jechaliśmy 
w ciemno. Dużą rolę w wyborze kierunku odegrały więzy 
pokrewieństwa. Rodziny się łączyły, a potencjał rodzinnych 
spółek wzmacniał się. Uciekinierzy szybko wtopili się w kra-
jobraz gospodarczy kraju.
− Czym zajmują się Libańczycy z Wybrzeża Kości Słoniowej?
− Zajmujemy się tu głównie pośrednictwem w  handlu 
ziarnem kakao i kawy. Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy 
rolnikami. Skupujemy i  sprzedajemy dalej. Podobnie 
jest w  Ghanie, Nigerii i  Liberii – innych krajach, gdzie 
są największe skupiska diaspory libańskiej nad Zatoką 
Gwinejską.
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− Co decyduje o tym, że część iworyjskich rolników woli 
sprzedać kakao wam, niż zawieźć je do spółdzielni?
− Zapewne infrastruktura (dojeżdżamy bezpośrednio do 
rolników, często nieposiadających własnego środka trans-
portu) i wypłacalność (płacimy gotówką na miejscu). To 
wygodna dla wszystkich forma transakcji.
− Czy to oznacza, że tworzycie szarą strefę?
− Płacimy podatki jak każdy mieszkaniec Wybrzeża Kości 
Słoniowej.
− W których dziedzinach handlu – oprócz pośrednictwa 
w sektorze agrarnym – pracują Libańczycy z Wybrzeża 
Kości Słoniowej?
− Większość z  nas zajmuje się eksportem kawy i  ka-
kaowca. Oprócz tego działamy w  usługach, przemy-
śle odzieżowym, tekstyliach, także architekturze i  me-
dycynie. W  Abidżanie większość marketów należy do 
Libańczyków.
− Dystansujecie się od polityki?
− Zdecydowanie tak. Naszą domeną jest handel. Politykę 
zostawiamy autochtonom.
− Czemu ambasador libański, jako jeden z nielicznych 
członków korpusu dyplomatycznego, uczestniczył w za-
przysiężeniu prezydenta Laurenta Gbagbo?
− Nie potrafię na to odpowiedzieć. W trakcie największych 
walk (początek 2011 roku) Wybrzeże Kości Słoniowej opu-
ścił zaledwie co dziesiąty Libańczyk. Większość z kilkudzie-
sięciu tysięcy pozostała, zachowując neutralność wobec obu 
kandydatów.
− Czy to się wam opłaciło?
− Sądzę, że nasza pozycja w gospodarce tego kraju jest od 
wielu lat ustabilizowana. Część europejskich firm uciekła 
z Wybrzeża Kości Słoniowej w trakcie wojny. My pozosta-
liśmy. Musiało się to przełożyć na wzrost obrotów przedsię-
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biorców handlowych. Dzięki dystansowaniu się od polityki, 
przetrwaliśmy kryzys.
− Gdzie w Wybrzeżu Kości Słoniowej są największe sku-
piska Libańczyków?
− Największym skupiskiem jest bez wątpienia Abidżan, ale – 
chciałbym podkreślić – Libańczycy mieszkają we wszystkich 
większych miejscowościach kraju. Zwłaszcza w regionie, 
gdzie znajdują się plantacje kakao. Początkowo skupiska 
znajdowały się bliżej części południowo-wschodniej, bliżej 
granicy z Ghaną. Potem przemieszczaliśmy się razem ze 
zmianą miejsc upraw kakao.
− Czy w  kraju funkcjonują libańskie getta? Żyjecie 
w zwartych skupiskach?
− W większych miastach zdarzają się osiedla zdominowane 
przez nas, ale najczęściej mieszkamy obok Iworyjczyków, 
w podobnych mieszkaniach. To sąsiedztwo jest czasami 
trudne, ale na ogół spokojne.
− Czujecie się Libańczykami czy Iworyjczykami? Gdzie 
jest wasza ojczyzna?
− Jesteśmy Libańczykami. Posiadamy libańskie paszporty. 
W Wybrzeżu Kości Słoniowej nie możemy brać udziału 
w wyborach. Tutaj się wychowałem, ale czuję się Libańczy-
kiem. Mój syn także. Naszą ojczyzną jest Liban. Tutaj tylko 
mieszkamy i pracujemy.
[Rozmawiał Błażej Popławski]

religie

Wedle konstytucji Wybrzeże Kości Słoniowej jest państwem świec-
kim. Dane statystyczne dotyczące wyznawanej przez mieszkań-
ców Afryki Subsaharyjskiej religii należy traktować jako zdrowo-
rozsądkowe szacunki. W  literaturze przedmiotu znaleźć można 
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informacje, że najliczniejszą grupę stanowią zarówno muzułmanie, 
jak i chrześcijanie oraz animiści17.

W trakcie wojen domowych na początku XXI wieku religij-
ność Iworyjczyków ulegała zmianom. Zdaniem polskich misjonarzy 
ze zgromadzenia klaretynów, pełniących posługę w kilku miastach 
Wybrzeża Kości Słoniowej, poziom uczestnictwa w praktykach 
religijnych wyraźnie wzrósł. Należy jednak pamiętać, że tereny 
misji stanowiły azyl dla Iworyjczyków obawiających się o swoje 
bezpieczeństwo.

Większość wyznawców islamu z Wybrzeża Kości Słoniowej 
to sunnici, aczkolwiek istotną rolę odgrywają bractwa sufickie [ta-
riqa] – Tidżanija, Senusija, Ahmadija, Kadirija oraz zwolennicy 
hamallizmu18. Chrześcijanie zamieszkują głównie tereny na po-
łudniu kraju, muzułmanie – na północy. Akcję misyjną prowadzą 
także metodyści oraz baptyści. Wyznania monoteistyczne cechuje 
wyraźny wpływ wierzeń lokalnych na sferę rytualną.

Przykładem religii synkretycznej, popularnej w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej, jest harryzm utworzony przez liberyjskiego kazno-
dzieję Williama Wadé Harrisa. Ten nawrócony na protestantyzm 
czarownik z plemienia Kru i hipnotyzer (Komorowski 1966, s. 25) 
propagował na wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej indygenistyczną wersję 

17  Np. według socjologa Szymona Chodaka, w momencie odzyskania niepod-
ległości ⅔ populacji Wybrzeża Kości Słoniowej stanowili wyznawcy wierzeń 
rodzimych, 11% – chrześcijanie, zaś 12% – muzułmanie (Chodak 1963, 
s. 133). Według danych CIA za 2008 rok, 38,6% ludności to muzułmanie, 
32,8% – chrześcijanie, 11,9% praktykuje religie rdzenne (CIA 2012).

18  Odłam sufizmu, nazwa eponimiczna od Szajcha Hamallaha – przywódcy 
duchowego związanego z bractwem Tidżanija, zesłanego przez władze Fran-
cuskiej Afryki Zachodniej nad Zatokę Gwinejską, a  następnie do Francji 
(zm. 1943) (Harrison 2003, s. 137–183). Hamallizm, według Stanisława 
Piłaszewicza, stanowił reakcję mistyków na rozluźnienie dyscypliny reli-
gijnej. Hamallah głosił także hasła emancypacji społeczno-ekonomicznej, 
uwolnienia niewolników. Krytykował miejscową arystokrację i kolonialnych 
urzędników (Piłaszewicz 1994, s. 209–210).
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chrześcijaństwa (Shank 1985, 1986, 1997). Warto zwrócić uwagę, 
że skutkiem działalności charyzmatycznych kaznodziejów, takich 
jak Harris, stało się powstanie w kraju sfery publicznej, definiowa-
nej – za niemieckim socjologiem Jürgenem Habermasem – jako 
refleksyjne udyskursywnienie relacji międzyludzkich (Habermas 
2007). Mieszkańcy, uczęszczając na wiece religijne, brali udział 
w dyskusjach nad przyszłością kraju. W trakcie tego typu spotkań 
rodziła się świadomość wspólnoty losów – nie tylko religijnych, 
ale także etnicznych oraz polityczno-ekonomicznych. Tworzyły 
się resentymenty i uprzedzenia, powstawał religijno-natywistyczny 
podział na „swoich” i „obcych” (McGovern 2011, s. 92–93).

W Wybrzeżu Kości Słoniowej żyje także ok. 1 tys. hinduistów 
oraz bahaistów. Migranci z Libanu i Syrii to w większości muzułma-
nie. Wspólnoty wyznaniowe koegzystują pokojowo, do rzadkości 
należą napięcia na tle religijnym.

Dodać należy, że w Wybrzeżu Kości Słoniowej znajduje się 
największa na świecie świątynia chrześcijańska. Bazylika Matki 
Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro (Basilique de Notre Dame 
de la Paix de Yamoussoukro) została zbudowana według projektu 
wykształconego w Belgii Libańczyka Pierre’a Fakhoury’ego w la-
tach 1985–1989. Konsekracji obiektu wpisanego do Księgi rekor-
dów Guinnessa, wzorowanego na Bazylice św. Piotra w Rzymie, 
dokonał papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki apostolskiej 
10 września 1990 roku. Koszt budowy szacuje się na 300–400 mln 
dolarów. Marmury sprowadzono z Włoch, witraże – z Francji. 
Bazyliką opiekują się polscy księża pallotyni. Do zarządzania 
pracą duszpasterską powołano Międzynarodową Fundację Mat-
ki Bożej Królowej Pokoju z Jamusukro, której siedziba prawna 
znajduje się w Watykanie, a administracyjna – w stolicy Wybrze-
ża Kości Słoniowej, Jamusukro. Fundacja sprawuje także pieczę 
nad budową szpitala graniczącego z kościołem. W trakcie wojny 
domowej na terenach należących do bazyliki, położonych między 
dwoma ośrodkami kontrolowanymi przez ONZ, zorganizowano 
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obóz dla uchodźców. Schronienie w nim znalazło kilka tysięcy 
Iworyjczyków.

Bazylika wzbudza wiele kontrowersji. Dla jednych jest 
symbolem oddania się Iworyjczyków Maryi, darem prezydenta 
Houphouëta-Boigny dla Boga w podzięce za pokój, perłą archi-
tektury sakralnej, centrum misyjnym, ewangelizacyjnym i piel-
grzymkowym (Ropiak 2005). Dla wielu wybudowanie jej stało się 
potwierdzeniem pychy prezydenta, dowodem słabości starzejącego 
się bigota. Dla innej grupy surrealistyczny gmach stojący na środ-
ku sawanny to także symbol alienacji Kościoła, skoszarowanego 
w „złotej klatce” kleru oddzielającego się od społeczeństwa i nie-
dostrzegającego jego potrzeb.



w kontenerach takich jak ten kawa i kakao eksportowane są na cały świat. 
Podwórze katedry św. Pawła w abidżanie. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Po ostatnim konflikcie pozostały jeszcze dziury po kulach na budynkach 
w abidżanie. w wybrzeżu Kości Słoniowej nadal stacjonują oddziały onz. 
Grudzień 2011. | fot. katarzyna szeniawska



jamusukro – stolica administracyjna kraju. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Kakao jest obecne niemal w każdym aspekcie życia mieszkańców wybrzeża 
Kości Słoniowej. Lokalny bus nazwany przez właściciela „Le Choco”. 
jamusukro. Grudzień 2011. | fot. katarzyna szeniawska



Milo to jeden z niewielu gotowych do konsumpcji produktów na bazie kakao 
produkowanych w wybrzeżu Kości Słoniowej. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Magazyn firmy pośredniczącej w handlu kakao. Daloa. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



rozładunek ciężarówki należącej do firmy pośredniczącej w handlu, 
zbierającej kakao po okolicznych wioskach. Daloa. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Kakao suszące się przy drodze. Daloa. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska
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2
BUDUjąC PojeDnanie

Dzieje wybrzeża Kości Słoniowej19

Błażej Popławski

okres przedkolonialny

Odwiedzając okolice Muzeum Strojów (Musée National du Co-
stume) w Grand Bassam, spacerując uliczkami Assinie, turysta 
atakowany jest przez nachalnych sprzedawców wciskających rzeźby 
z okresu „antycznego”. Świadomy turysta, szanując innowacyjne 
łączenie tradycji z nowoczesnością w rzemiośle przez miejsco-
wych artystów, przyznać musi, że początki osadnictwa na obszarze 
współczesnego Wybrzeża Kości Słoniowej sięgają górnego neolitu, 
czyli okresu 1,5–1 tys. lat p.n.e. (Guédé 1995). Prawdopodobnie 
najstarszym ludem regionu jest Bété, do dziś jedna z najbardziej 
aktywnych politycznie grup etnicznych (Piłaszewicz 2008). Warto 

19  Fragmenty tego rozdziału były dyskutowane w  trakcie zorganizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne seminarium Wpływ gospodar-
ki plantacyjnej na relacje społeczne i ekonomiczne oraz przemiany polityczne 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej w Katedrze Języków i Kultur Afryki na Wydziale 
Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego 16 marca 2012 roku.
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jednak dodać, że w okresie wojen iworyjskich na początku XXI 
wieku także inne ludy wywodziły tradycję swej politycznej pod-
miotowości z czasów przedkolonialnych.

Ziemie Wybrzeża Kości Słoniowej wchodziły w skład wiel-
kich imperiów Sudanu Zachodniego: Ghany (IV–XIII wiek), 
Mali (XIII–XIV wiek), Songhaju (XIV–XVI wiek), Kong (XVII–
XIX wiek) (Małowist 1964) i stanowiły południowe placówki 
handlu transsaharyjskiego. Następnie stały się zależne od kró-
lestw ludów Akan – Jamangu (XV–XIX wiek) założonego przez 
plemiona Abron i Baoulé (XVII−XIX wiek), Indénié i Sanwi 
(XVIII–XIX wiek) założonego przez Agni. Organizmy te na-
zywane są wczesnymi państwami [ang. early states] (Tymowski 
1985).

Od XI wieku teren dzisiejszego Wybrzeża Kości Słoniowej 
podlegał stopniowej islamizacji za sprawą kupców i handlarzy 
z północy Afryki (Miran 2006). Eksportowano z niego orzesz-
ki koli. Od końca XV wieku rejon nad Zatoką Gwinejską stał 
się obszarem penetracji ekonomicznej Europejczyków (Mało-
wist 1969, 1992). Najstarsze faktorie handlowe zakładane były 
przez Portugalczyków (w 1469 roku do Sassandry dotarł Soeiro 
da Costa), kolejne przez Holendrów, Brytyjczyków i Francuzów 
(głównie Compagnie de Saint-Malo). Wywozili oni kość słoniową. 
Próbowali chrystianizować autochtonów – największe sukcesy na 
tym polu osiągnęli wśród ludów zamieszkujących obszar nad-
morskich lagun. Rozwijał się także bestialski proceder wywozu 
niewolników, eksportu „żywego towaru” za Atlantyk. Szacuje się, 
że między połową XV a końcem XVIII wieku z obszaru pomię-
dzy dzisiejszym Senegalem a Nigerią wywieziono 6–7 mln osób 
(Worldmark 1999, s. 145).
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Kolonizacja francuska

Początek zinstytucjonalizowanej kolonizacji francuskiej przypada 
na XVII wiek. Powstały wtedy dwa pierwsze francuskie forty – 
przyczółki kolonialne w Assini (1637) i Grand Bassam. Obecnie te 
miejscowości stanowią luksusowe zaplecze turystyczno-rekreacyjne 
dla Abidżanu, popularne wśród surferów kurorty położone między 
dawną stolicą a granicą z Ghaną. Francuzów dziesiątkowały choroby 
tropikalne, skutkiem czego zmuszeni byli szukać nowych miejsc 
do osiedlenia się na wybrzeżu (Forbes 1903). Przemieszczali się 
stopniowo na północny zachód. 

W 1844 roku, a zatem na cztery lata przed zniesieniem nie-
wolnictwa w koloniach francuskich20, francuski admirał, gubernator 
Senegalu Louis Édouard Bouët-Willaumez podpisał z władcami 
Akan porozumienia uznane jako oficjalne objęcie protektoratem 
ludności Anji i Baoulé (Amon d’Aby 1960, s. 23). Pierwszym za-
rządcą ziem Wybrzeża Kości Słoniowej został francuski kapitan 
Charles-Marie Philippe de Kerhallet. Przez następne dwie i pół 
dekady władzę na wybrzeżu sprawowało ponad 20 komendantów, 
co w znacznym stopniu utrudniało stabilizację kolonialnej polityki 
Francji. W okresie 1871–1889 urząd Gubernatora Grand Bassam 
i Assini piastował francuski kupiec Arthur Verdier, który usprawnił 
system zarządzania, przygotowując infrastrukturę pod utworzenie 
kolonii. W 1881 roku, w miejscowości Elima na wschodnim brzegu 
laguny Aby, założono pierwszą plantację kawy. Za rządów Verdiera 
prowadzone były dalsze eksploracje terenu w pasie Sahelu. W latach 
1887–1889 miała miejsce głośno dyskutowana w prasie europej-
skiej wyprawa porucznika Louisa Gustave’a Bingera z Senegalu do 
Grand Bassam, podczas której podpisano wiele nowych traktatów 

20  Zakaz handlu niewolnikami w  koloniach francuskich obowiązywał także 
krótko w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1794–1803).
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z autochtonami, stopniowo potwierdzając status Francuzów nad 
Zatoką Gwinejską (Mundt 1987, s. 4–6).

W  tym okresie nastąpiła implementacja opracowanego 
w 1881 roku Kodeksu tubylczego [fr. Code d l’indigénat]. Na jego 
podstawie Afrykańczycy zobowiązani zostali do pracy przymu-
sowej [fr. travail forcé], stanowiącej de facto zamiennik zakazanej 
prawnie pracy niewolniczej (Komorowski 1966, s. 17). Wymuszano 
pogłówne od zapasów, utrudniano przemieszczanie się. Kodeks 
miał na celu zapewnienie koloniom środków na zagospodarowanie 
miejscowej siły roboczej. Prawo przewidywało, że praca mogła być 
wymagana tylko do celów publicznych i na okres dziesięciu dni 
w roku. W praktyce Afrykanie zmuszani byli do bezpłatnej pracy 
w dłuższym okresie, często na prywatnych plantacjach.

Jak słusznie zauważa Ndiaye, Kodeks tubylczy wprowadził 
francuską kolonizację w stan wewnętrznej sprzeczności (Ndiaye 
2010, s. 39). Ustalił ramy, które miały uzasadnienie w początko-
wym okresie kolonizacji. Szybko jednak się zdezaktualizowały, 
gdy Francuzi zaczęli rozwijać handel i produkcję, tworzyć szlaki 
komunikacyjne ułatwiające eksport. Kodeks podważał ideę sto-
warzyszeń, traktował kolonizowane ludy jako podmioty etniczne 
pozbawione cech wyróżniających. Utrudniało to przekształcenie 
społeczeństw lokalnych w efektywne podmioty gospodarcze. Pa-
radoksalnie, jak twierdzi Ndiaye, Kodeks, stworzony, aby utrzymać 
kolonizowanych w roli poddanych, wzmacniał napięcia społeczne 
i przyczyniał się do wzrostu dążeń emancypacyjnych (Ndiaye 
2010, s. 37–39).

W 1889 roku, a więc cztery lata po konferencji berlińskiej21, 
Wielka Brytania uznała nabytki terytorialne Francji w Afryce Za-

21  Konferencja berlińska (1884–1885) – kongres z  udziałem przedstawicieli 
europejskich mocarstw kolonialnych, na którym zapadły decyzje o wytycze-
niu granic większości kolonii. Wydarzenie to uznać można za symboliczną 
datę „rozbioru Afryki”.
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chodniej. Wschodnią i zachodnią granicę Wybrzeża Kości Słonio-
wej ostatecznie potwierdzono cztery lata później. W tym samym 
roku, 10 marca, Wybrzeże Kości Słoniowej stało się oficjalnie ko-
lonią francuską. Pierwszym gubernatorem został Louis Gustave 
Binger. W okresie tym powstały, uznane za klasyczne, studia o Wy-
brzeżu Kości Słoniowej autorstwa Maurice’a Delafosse’a, etnogra-
fa i badacza języków Afryki22. Na nadbrzeżne tereny napłynęły 
kolejne fale francuskich kupców. Miejscowi władcy zgodzili się na 
uzyskanie przez nich przywilejów handlowych. Francja zadeklaro-
wała w zamian szanowanie lokalnych instytucji i zwyczajów oraz 
wypłacanie wodzom stałych subsydiów nazywanych „zwyczajem” 
[fr. coutume], zamienionych następnie na „premię za dobre spra-
wowanie” [fr. prime de rendement] (Komorowski 1966, s. 16–17). 
Weszły także w życie dekrety, które ustanowiły własność państwa 
na terenach wolnych [fr. terres vacantes et sans maître] – od tego 
momentu Afrykanie musieli udowadniać swoje prawa do ziemi 
(Chodak 1963, s. 247).

W 1904 roku Wybrzeże Kości Słoniowej zostało przyłą-
czone do Francuskiej Afryki Zachodniej (Afrique-Occidentale 
Française; AOF), federacji zrzeszającej osiem kolonii, ze stolicą 
w Dakarze (Krasuski 1983, s. 25). W krajach wchodzących w jej 
skład ⅔ areału ziemi uznano za mienie państwowe (Chodak 1963, 
s. 247). W tym okresie rozpoczęto budowę kolei – symbolu Ki-
plingowskiego ciężaru „brzemienia białego człowieka” (White 
Man's Burden), kolonialnej modernizacji regionu umożliwiającej 
rozwój systemu plantacyjnego (Southall 1978, s. 189) – która do-
piero trzy dekady później połączyła Abidżan z Bobo-Dioulasso 
(obecnie Burkina Faso). Po zakończeniu budowy w 1935 roku 

22  Auror wielu prac, m.in.: Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues ou 
dialectes parlés à la Côte d’Ivoire et dans les régions limitrophes (1904), Leroux, 
Paryż 1904; Les frontières de la Côte d’Ivoire, de la Côte d’Or, et du Soudan, 
Masson, Paryż 1908.
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stolicę przeniesiono z Bingerville do Abidżanu, który zaczęto 
rozbudowywać23.

System zarządzania koloniami, implementowany przez 
Francuzów, nazywany jest w literaturze przedmiotu administracją 
bezpośrednią. Model ten, odróżniany od kolonizacji brytyjskiej, 
portugalskiej i belgijskiej, skupiał się na centralizacji i biurokraty-
zacji, likwidacji lokalnych jednostek etnopolitycznych oraz asymi-
lacji kulturowej autochtonów. Polityka prowadzona była w sposób 
„zestandaryzowany”, nieuwzględniający specyfiki społeczno-kul-
turowej danego regionu. Za podstawę ideową dla tego założenia 
uznać można myśl kartezjańską, zasadę o jednakowej konstytu-
cji wszystkich istot ludzkich połączoną z paternalistycznym ar-
chetypem „dobrego dzikusa” [fr. bon sauvage], przedstawionym 
w Rozprawie o pochodzeniu i podstawach nierówności Jana Jakuba 
Rousseau (Chodak 1963, s. 249).

Polityka francuska zakładała współpracę z wodzami tradycyj-
nymi, przedstawicielami autochtonicznej arystokracji, pochodzący-
mi głównie z plemienia Baoulé. Starano się minimalizować liczbę 
pośredników w zarządzaniu, przenosząc jego ciężar na zasymilowa-
nych liderów społeczności lokalnej, ściśle działających z urzędnika-
mi francuskimi. Na poziomie większych jednostek terytorialnych 
polityka ta wpłynęła na unifikację obszarów kolonialnych w obrębie 
Francuskiej Afryki Zachodniej.

Dokumentem konstytuującym federację była Karta Fran-
cuskiej Afryki Zachodniej, uchwalona 18 października 1904 roku. 
Ustalono w niej zasady administrowania kolonią. Pełną władzę 
miał gubernator generalny. Przed nim odpowiadali gubernatorzy 
i sekretarze generalni każdej z ośmiu kolonii (Okręgu Dakaru, 
Kolonii Senegalu, Sudanu, Mauretanii, Gwinei, Wybrzeża Kości 
Słoniowej, Dahomeju, Nigru). Sekretarze odpowiadali za finanse, 

23  Budowę głębokowodnego portu morskiego ukończono dopiero po II wojnie 
światowej, w 1954 roku.
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prace publiczne, sprawy polityczne, administrację, służbę zdrowia, 
edukację i kształcenie kadr.

Implementacji systemu rządów kolonialnych towarzyszył 
silny opór społeczny. W latach 1882–1898 trwało antyfrancuskie 
powstanie Samoriego Touré, wodza plemienia Dioula, który stwo-
rzył rozległe imperium obejmujące ziemie dzisiejszych Mali, Gwinei 
i Wybrzeża Kości Słoniowej (Tymowski 1976, 1985; Piłaszewicz 
1991). W latach 1902–1906 wybuchł bunt plemion Baoulé występu-
jących przeciwko nałożeniu przez Francuzów podatku pogłównego 
(Weiskel 1980).

W 1908 roku urząd gubernatora objął Gabriel Angoulvant, 
który zarządzał Wybrzeżem Kości Słoniowej z niewielkimi prze-
rwami aż do 1916 roku. Szybko wprowadził paix française – ra-
dykalne zmiany w zarządzaniu kolonią. Ostatecznie zaniechano 
wywozu niewolników. Z drugiej jednak strony, niepokornych 
wodzów izolowano od ich wspólnot, grupy ludności przesiedla-
no, niszczono wioski, profanowano miejsca kultu. Angoulvant 
w 1902 i 1909 roku prowadził zwycięskie kampanie przeciwko 
Baoulé, w latach 1905–1908 przeciwko Dan, w 1906 roku przeciw-
ko Bété, przeciwko Guru w 1907 roku oraz przeciwko Dida w la-
tach 1909–1918. W 1912 roku Iworyjczyków objęto obowiązkiem 
służby w wojsku francuskim. Region Wybrzeża Kości Słoniowej 
dostarczył 15–20 tys. strzelców do francuskiej armii walczącej na 
frontach I wojny światowej.

W okresie tym znacznie rozwinęła się gospodarka plantacyj-
na, w tym uprawa kakaowca. W 1922 roku eksport kakao wynosił 
2 tys. ton, a w 1939 roku przekroczył już 55 tys. ton. Na plantacje 
w celach zarobkowych masowo migrowali członkowie ludu Mossi 
z północy. Ndiaye charakteryzuje ten proces w sposób następujący: 
„Chłopi z Górnej Wolty, przyzwyczajeni do ciężkich prac rolnych 
na biednych i nieprzydatnych ziemiach, byli darem bożym dla 
francuskich kolonizatorów i rolników. W taki sposób rozpoczyna 
się deportacja zdrowych mężczyzn na plantacje Wybrzeża Kości 
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Słoniowej w ramach systemu podobnego do niewolnictwa” (Ndiaye 
2009a, s. 122). Socjolog Zygmunt Komorowski pisał: „[upowszech-
nienie upraw kawy i kakao] przeobraziło miejscowe stosunki silniej 
niż dziesięciolecia kolonialnego reżimu i zarządzania władz. Zaczy-
na się indywidualizacja własności gruntów, nadawanie pierwszych, 
dawniej w tym regionie nieznanych, tytułów własności i dzielenie 
ziemi, tworzenie się nowej klasy indywidualnych plantatorów, na-
jem robotników do prac sezonowych, zawiązywanie się stowa-
rzyszeń rolniczych i spółdzielni oraz emigracje przedsiębiorczych 
elementów w poszukiwaniu odpowiednich terenów pod uprawy 
przynoszące zysk” (Komorowski 1966, s. 17).

Polski podróżnik Antoni Ferdynand Ossendowski dokładnie 
opisał system prac wykonywanych przez ludność Mossich w latach 
20. XX wieku:

W okresie robót polnych Murzyni pracują do trzeciej po 
południu na polach, rozrzuconych w dżungli, i od trze-
ciej do piątej na polach znajdujących się dookoła sukali 
[domostwa]. Od jedenastej do drugiej pracownicy mają 
wypoczynek i dostają strawę. Określonych dni dla wypo-
czynku prawo lub kult nie ustanawia. Murzyni mają przerwę 
w pracy tylko w te dni, które wyznacza głowa rodu.
(Ossendowski 2010, s. 121)

W 1932 roku do terenów Wybrzeża Kości Słoniowej oficjalnie 
przyłączono ⅔ obszaru Górnej Wolty wraz z 2 mln mieszkańców. 
Francuzi ułatwili tym samym migrację ludności Mossich, uży-
tecznej do wyrębu lasów i uprawy kakaowca. Niebagatelną rolę 
w tej „wędrówce ludów” odegrały spółki kolejowe oraz tradycyjni 
wodzowie z Górnej Wolty, organizujący przewóz siły roboczej na 
południe (Ndiaye 2009a, s. 122). 

Na plantacje sprowadzano robotników z terenów Górnej 
Wolty, wzmacniając resentymenty etniczne w regionie lasów (Cla-
rence-Smith, Ruf 1996). Jednocześnie Francuzi narzucili mieszkań-
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com dzisiejszego Wybrzeża Kości Słoniowej system pogłównego, 
zmuszając ich do upraw kakao i kawy. Z terenów tych eksportowano 
także złoto i diamenty.

Brytyjski historyk Basil Davidson wylicza główne wady kolo-
nialnej gospodarki plantacyjnej: narzucanie cen przez eksporterów 
budujących swój zysk na różnicy między wypłatą dla producentów 
a zyskami ze sprzedaży; brak realnych profitów dostrzegalnych w ob-
szarze kolonii; wzrost zadłużenia rolników; niedobory żywności na 
miejscu. Według Davidsona, jedną z nielicznych zalet kolonializmu 
było umożliwienie wzrostu świadomości ekonomicznej Afrykań-
czyków, zrozumienia, że mogą zaistnieć na rozwijających się ryn-
kach całego świata (Davidson 2011, s. 32). W okresie międzywojnia, 
wskutek ożywienia kontaktów spoza Afryki, na obszarze Wybrzeża 
Kości Słoniowej uformowała się nowa, aktywna politycznie grupa 
społeczna, częściowo złożona z osób wykształconych na uniwersy-
tetach francuskich, nazywana évolués24.

Narodziny świadomości politycznej Iworyjczyków w latach 
20. XX wieku opisał Antoni Ferdynand Ossendowski:

Po miastach i  portach (…) już się utworzyły warstwy 
uświadomionych Murzynów, marzących o zdobyciu do-
robku cywilizacji współczesnej i niezależności. (…) Umie-
jętnie prowadzona agitacja, z  zastosowaniem wpływów 
czarowników-fetyszystów, tajnych związków mistycznych 
i  dawnych rodów panujących, może wstrząsnąć całym 
środowiskiem murzyńskim i  pchnąć je na drogę walki 
i niezależności. (…)
Czy intelekt murzyński będzie w  tym momencie histo-
rycznym dostatecznie przygotowany do ujęcia we własne 

24  Warto dodać, że część historyków przesuwa „pojawienie się tubylczej 
świadomości związkowej” i  „afirmację ruchu związkowego” do początków 
działalności zawodowego ugrupowania cieśli we Francuskiej Afryce Zachod-
niej w latach 80. XIX wieku (Ndiaye 2009b, s. 220).
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ręce steru życia czarnej rasy, czy będzie tylko tragicznym 
wysiłkiem do osiągnięcia wymarzonej wolności i rządzenia 
się własnymi siłami – pokaże niedaleka przyszłość.
(Ossendowski 2010, s. 128, 129)

era Félixa Houphouëta-Boigny

Podczas II wojny światowej w  obszarze kolonii francuskich 
w Afryce powoli krystalizował się ruch niepodległościowy. Roz-
członkowanie posiadłości zamorskich Francji na kolonie pod 
rządami Vichy i wolnej Francji doprowadziło do regionalizacji 
władzy – wzmocnienia struktur lokalnych, rozluźnienia spójności 
imperium kolonialnego (Redłowska 2011, s. 35). Część spośród 
évolués zakładała, że wyzwolenie Francji spod okupacji hitlerow-
skiej może przynieść niepodległość koloniom (Lawler 1990, s. 90). 
W 1944 roku miała miejsce konferencja zwołana w Brazzaville 
przez René Plevena, jednego z najbliższych współpracowników 
generała Charles’a de Gaulle’a. Celem spotkania gubernatorów za-
rządzających koloniami było określenie przyszłych relacji między 
metropolią a peryferiami w Afryce. Według Ndiaye, konferencja 
w Brazzaville nie oznaczała rozpoczęcia dekolonizacji. Przeciwnie, 
chodziło o  potwierdzenie ambicji imperialnych Francji, której 
pozycja międzynarodowa nadszarpnięta została w okresie wojny: 
„Autonomia miała być przyznana w zakresie zarządzania »własny-
mi sprawami«, ale rola metropolii miała pozostać rozstrzygająca” 
(Ndiaye 2010, s. 59).

Centralną postacią ruchu emancypacji gospodarczo-poli-
tycznej w Wybrzeżu Kości Słoniowej był „ojciec narodu iworyj-
skiego” – Félix Houphouët-Boigny25. Wódz tradycyjny z okolic 

25  Boigny to tytuł przyjęty przez Félixa Houphouëta po zwycięstwie w wybo-
rach do Assemblée Constituante. Oznacza „niepokonaną siłę”.



51Budując pojednanie

Jamusukro, następca królowej Kuassi N’Go (1910), zdobył eli-
tarne wykształcenie, studiując w École Normale William Ponty 
oraz Szkole Medycznej Jules Carde’a w Dakarze (1925–1940). 
Był lekarzem, a także urzędnikiem państwowym – chef de can-
ton regionu Akouè (1939–1940). Po odziedziczeniu wielkich 
posiadłości ziemskich został jednym z najbogatszych afrykań-
skich plantatorów kakao w kraju (Meredith 2011, s. 67). W 1944 
roku stanął na czele nowo powstałego Afrykańskiego Związ-
ku Rolniczego (Syndicat Agricole Africain; SAA), broniącego 
praw plantatorów iworyjskich przed Francuzami i postulującego 
emancypację ekonomiczną mieszkańców kolonii.

„Przedsiębiorczość rolna wywołała ferment społeczny” – 
pisze brytyjski historyk John Iliffe, opisując narodziny agrarnych 
ruchów społecznych w Afryce. Cytuje słowa misjonarza z Afryki 
Zachodniej sprzed wieku: „Kakao psuje wszystko. (…) Szerzą 
się konflikty wewnętrzne, niezadowolenie, wichrzycielstwo, 
awanturnicze życie, pasożytnictwo, korupcja, wymuszenia, krzy-
woprzysięstwo, kłamstwa, nałogowy alkoholizm, próżniactwo, 
pycha i próżność” (Iliffe 2011, s 268). Warto także przytoczyć 
słowa Benedicta Andersona, amerykańskiego politologa, ba-
dacza rozwoju idei narodowej: „»ostatnia fala« nacjonalizów, 
głównie w krajach kolonialnych Afryki (…) była w swej istocie 
reakcją na rodzaj globalnego imperializmu, jaki wykształcił się 
dzięki osiągnięciom kapitalistycznego przemysłu” (Anderson 
1997, s. 139). Anderson trafnie wiąże proces budzenia się świa-
domości narodowej ze wspólnotą losów ekonomicznych. Wzrost 
identyfikacji społecznej plantatorów stanowił zalążek iworyjskiej 
idei narodowej.

Afrykański Związek Rolniczy od początku swej działalności 
łączył ideologię agraryzmu (np. rozwiązanie kwestii rekrutowania 
migrantów do pracy na plantacjach kakaowca, poprawy BHP) z ha-
słami niepodległościowymi (pierwsze spotkanie Związku odbyło 
się w symbolicznym miejscu – Domu Kombatantów, weteranów 
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I wojny światowej – Maison de Combattants). Związkowcy dążyli 
do pozbawienia monopolu francuskich przedsiębiorców, uzyska-
nia możliwości bezpośredniej sprzedaży zbiorów zagranicznym 
eksporterom i poprawy losu plantatorów iworyjskich. 

W okresie La France de Vichy (1940–1944) zwiększyła się 
jeszcze ekonomiczna dyskryminacja Iworyjczyków. Europejscy 
plantatorzy otrzymywali 4,5 franka za każdy kilogram kakao, Iwo-
ryjczycy zaś 2,5 franka. Plantacje o areale większym niż 25 ha uzy-
skiwały dopłaty 1 tys. franków – zasada ta obejmowała wszystkich 
Europejczyków i zaledwie 50 wybranych Iworyjczyków (Crowder 
1968, s. 497).

Amerykański politolog Roger Southall, przedstawiając naro-
dziny „zmysłu przedsiębiorczości” Iworyjczyków w okresie dzia-
łalności Afrykańskiego Związku Rolniczego, wylicza następujące 
kategorie osób zaangażowanych w gospodarkę plantacyjną: han-
dlowców, inwestorów, kupców, pośredników, zaopatrzeniowców 
(Southall 1978, s. 188). Uważa, że w okresie międzywojennym 
i w czasie II wojny światowej nastąpiła wyraźna zmiana w strukturze 
plantatorów, którą należy łączyć z ich aktywizacją społeczno-po-
lityczną. Gwałtownie wzrosła wtedy liczba osób wiążących swoje 
życie z gospodarką plantacyjną, ale niepracujących na polu. W cza-
sie pierwszej, międzywojennej fazy boomu kakaowego pojawiła się 
grupa afrykańskich pośredników [ang. cocoa contractors, brokers, 
free sellers] (Southall 1978, s. 188), kupujących kakao od drobnych 
rolników i sprzedających francuskim eksporterom. Efektami ne-
gatywnymi tego procesu był wzrost spekulacji oraz pojawienie 
się „arystokracji” plantacyjnej. Skutkiem pozytywnym okazała się 
aktywizacja znacznej części społeczeństwa, wzrost świadomości 
wspólnoty losów oraz przekonanie, że emancypacja polityczna jest 
realna. W spółdzielniach skupiających plantatorów ze Związku, 
nazywanych przez amerykańskiego socjologa, historyka i ekono-
mistę Immanuela Wallersteina voluntary associations (Wallerstein 
1984, s. 128), formowała się nowoczesna tożsamość Iworyjczyków. 
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Początek tworzenia spółdzielni zrzeszających rolników tak opisał 
Zygmunt Komorowski: 

„Członków tych stowarzyszeń (…) ożywia – uświadamiana 
lub nieświadoma – potrzeba aktywności w ramach adapto-
wanej, nowej cywilizacji. Organizacje, do których wstępują, 
są integralną częścią systemu przemian. Tutaj upowszech-
niają się nowe wzory grupowe. Tutaj też jednostki pozba-
wione oparcia w dawnych wspólnotach rozpadających się, 
bo nie przystosowanych do zmienionych warunków, mogą 
ponownie łączyć swoje cele z celami zbiorowymi. Przed 
uzyskaniem niepodległości, za czasów kolonialnych, orga-
nizacje te stanowiły przeciwwagę obcej władzy centralnej, 
obecnie zaś swoją władzę uzupełniają”. 
(Komorowski 1966, s. 31).

Patrząc na procesy historyczne zachodzące w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej w latach 40., a zwłaszcza na powstanie Afrykańskiego 
Związku Rolniczego, z perspektywy antropologii jednostki można 
przyjąć, że w okresie tym kształtował się model iworyjskiego homo 
cooperativus. Według Holgera Rogalla, niemieckiego socjologa, 
inicjatora powstania Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowców na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju, cechami wyróżniającymi homo coope-
rativus są: nastawienie na rozwój zdolności do współpracy, zdol-
ność do długotrwałego działania zorientowanego na kooperację, 
zerwanie z dążeniem do zwiększania własnych korzyści, empatia, 
poczucie odpowiedzialności (Rogall 2010, s. 189–194). W trakcie 
badań terenowych na przełomie 2011 i 2012 roku iworyjscy respon-
denci wielokrotnie podkreślali, że spółdzielnie kakaowe tworzone 
współcześnie stanowią kontynuację ideową ruchu z okresu przed 
uzyskaniem niepodległości. Być może część tych twierdzeń wynika 
ze zbytniego szacunku dla tradycji historycznej, sygnalizuje również 
trwałość wizji współdziałania ekonomicznego, na którego bazie 
rolnicy uzyskują podmiotowość prawno-polityczną.
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Początkowo plantatorzy iworyjscy zakładali spółdzielnie nie-
legalnie – przypominały wtedy tajne stowarzyszenia skupiające się 
na obronie praw rolników. Po legalizacji działalności związkowej 
spółdzielnie uległy profesjonalizacji i instytucjonalizacji, stając się 
dominującym elementem w gospodarce plantacyjnej i życiu spo-
łecznym kraju. Trzeba zauważyć, że w tym okresie grupa społeczna 
rolników zaczęła się wewnętrznie różnicować, formowało się drob-
nomieszczaństwo. Warto jednak podkreślić, że proces transformacji 
wspólnot tradycyjnych w nowoczesne, zachodzący w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej, nie był sterowany ani centralizowany, a w polityce 
najważniejszą rolę odgrywały kwestie socjalno-ekonomiczne.

Wielki Baobab, jak nazywano Houphouëta-Boigny, w 1945 
roku wszedł do francuskiego Zgromadzenia Narodowego jako je-
dyny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, pokonując zdecy-
dowanie dwóch innych kandydatów (Kouamé Binzème i Baloum 
Naba). Związał się z komunistyczną partią – Ruchem Zjednoczo-
nego Oporu (Mouvement Unifié de la Résistance; MUR). „Poseł 
Wybrzeża Kości Słoniowej z jednej strony obawiał się roli figuranta 
w Parlamencie Francuskim, z drugiej – miał ambicję stworzenia 
ruchu politycznego w Afryce frankofońskiej, odgrywającego rolę 
w konfrontacji z metropolitarnymi parlamentarzystami” (Ndiaye 
2011, s. 82). Houphouët-Boigny wystosował we współpracy z inny-
mi posłami z Afryki Manifest Zgromadzenia Afrykańskiego zawie-
rający doprecyzowanie postulatów polityczno-emancypacyjnych. 
Przyjęty on został oficjalnie na kongresie w Bamako w połowie 
października 1946 roku (Ndiaye 2009b, s. 211–212).

W tym samym roku władze w Paryżu przyznały kolonizo-
wanym ludom prawo do zakładania stowarzyszeń, związków za-
wodowych i partii politycznych. W 1946 roku powołano Partię 
Demokratyczną Wybrzeża Kości Słoniowej (Parti Démocratique 
de Côte d’Ivoire; PDCI), stanowiącą gałąź Afrykańskiego Ruchu 
Demokratycznego (Rassemblement Démocratique Africain; RDA), 
działającego na terenach Francuskiej Afryki Zachodniej. Partia ta 
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ściśle współpracowała z Francuską Partią Komunistyczną (Par-
ti Communiste Français; PCF). Najważniejszymi członkami tej 
partii, która w 2016 roku obchodzić będzie osiemdziesięciolecie 
działalności, od samego początku byli właściciele plantacji kakao 
(Fauré 1993, s. 314).

Alians iworyjskich demokratów z francuskimi komunistami 
wynikał z racjonalnych przesłanek. We Francji partie konserwatyw-
ne zdobyły mniej mandatów niż ugrupowania liberalne i lewico-
we. Afrykańczycy, popierając zwycięzców, w których programach 
pojawiały się hasła antykolonialne, kierowali się pragmatyzmem 
(Davidson 2011, s. 127). Partia Demokratyczna Wybrzeża Kości 
Słoniowej organizowała kursy marksizmu w ramach Komunistycz-
nych Grup Szkoleniowych (Les groupes d’Etudes Communistes), 
strajki i manifestacje antykolonialne, walczyła z nadużyciami fran-
cuskich urzędników. Wsparcie komunistów francuskich w począt-
kowym okresie działalności partii afrykańskich było cenne i uży-
teczne – ułatwiało konsolidację ruchu i mobilizację mas. Partia 
Demokratyczna wyrażała protest – jak pisze Ndiaye – „przeciwko 
kolonialnym nostalgiom partii francuskich IV Republiki” (Ndiaye 
2011, s. 82). Politycy Francuskiej Partii Komunistycznej, zdaniem 
amerykańskiego historyka i publicysty Martina Mereditha, „nie wy-
kazywali entuzjazmu dla przyznania koloniom autonomii, ale pod-
kreślali potrzebę zbliżenia się ludów kolonialnych do francuskiej 
klasy pracujących, dzięki czemu proces emancypacji przebiegałby 
szybciej” (Meredith 2011, s. 68). Wkrótce jednak Partia Demokra-
tyczna Wybrzeża Kości Słoniowej zaczęła się ideowo oddalać od 
marksizmu-leninizmu francuskich komunistów, koncentrując się 
na panafrykanistycznej wizji „wyzwolenia Człowieka-Afrykanina 
przez odmowę odgrywania roli anonimowego instrumentu w ide-
ologicznej walce komunistów” (Ndiaye 2010, s. 64).

11 kwietnia 1946 roku uchwalono Ustawę Houphouëta-Boigny 
(Loi Houphouët-Boigny) zakazującą pracy przymusowej na plan-
tacjach terytoriów zamorskich Francji. Tłumy na ulicach Abidżanu 
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skandowały podstawową zasadę tej ustawy: „Le travail forcé ou 
obligatoire est interdit de façon absolue dans les territoires d’outre-
-mer!” (Praca przymusowa i obowiązkowa jest całkowicie zakazana 
na terytoriach zamorskich!).

Przed Iworyjczykami pojawiła się możliwość zakładania wła-
snych gospodarstw rolnych, z których zyski czerpali oni sami, a nie 
francuscy kolonialiści. Spowodowało to gwałtowny wzrost liczby 
małych plantacji uprawianych na własny użytek przez Iworyjczyków 
(Hecht 1983, s. 38). Ustawa zakładała także powstanie funduszu in-
westycyjnego z przeznaczeniem na rozwój ekonomiczny i społeczny 
(Fonds d’Investissement pour le Developpement Economique et 
Sociale; FIDES), zasilanego przez metropolię.

Houphouët-Boigny wykorzystał sukces osiągnięty w parla-
mencie francuskim i przekształcił ugrupowanie w pierwszą ma-
sową partię polityczną w Czarnej Afryce, PDCI-RDA (Meredith 
2011, s. 68). W społeczeństwie Wybrzeża Kości Słoniowej wzrósł 
jego autorytet – lidera nowoczesnego ruchu politycznego, który 
karierę rozpoczynał jako wódz tradycyjny. Łączenie tych dwóch 
aspektów – tradycyjnego i nowoczesnego – wzmocniło też legity-
mację partii. Wallerstein nazywał ten proces propagowaniem idei 
nacjonalistycznej – wizji narodu młodego, szukającego tożsamości 
i odnajdującego ją dzięki osobie charyzmatycznego przywódcy. 
Pisał: „Iworyjczycy w okresie od II wojny światowej do rozpadu 
systemu kolonialnego mawiali: »Jeżeli jestem zawsze z RDR, to 
z powodu Houphouëta-Boigny«” (Wallerstein 1964, s. 160).

W 1947 roku północna część kraju oderwała się i utworzyła 
nowy podmiot w prawie międzynarodowym – Górną Woltę, przy-
wracając granice sprzed 1932 roku. Wybrzeże Kości Słoniowej mu-
siało określić relację z nowym sąsiadem. Houphouët-Boigny opo-
wiadał się przeciwko programom polityków woltyjskich – Josepha 
Combo, Henriego Guissou, Josepha Ouedraogo i Maurice’a Yaméo-
go z Unii na rzecz Obrony Interesów Górnej Wolty (Union pur la 
défense des interes de la Haute Volta; UDIHV), domagających się 
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zmniejszenia wpływów Wybrzeża Kości Słoniowej w regionie nad 
Zatoką Gwinejską.

W tym okresie scena polityczna rodzącej się niepodległej 
Afryki dynamicznie się zmieniała, następowały podziały frakcyjne. 
Regionalnym liderom politycznym Czarnej Afryki nie zależało 
początkowo na całkowitym odseparowaniu się od Francji. Zdawali 
sobie sprawę, że rozsądniej jest skupić się na postulatach socjalnych 
i ekonomicznych – sprzeciwianiu się samowoli administracyjnej, 
walce z korupcją i nadużyciami, zwiększaniu reprezentacji Afry-
kańczyków w instytucjach życia publicznego, zahamowaniu nie-
wolniczej pracy i eksploatacji autochtonów.

Aktywność partii PDCI-RDA w aliansie z Francuską Partią 
Komunistyczną spotkała się z gwałtownym sprzeciwem francuskich 
władz na terenie Afryki. Na przełomie lat 40. i 50. nasiliły się repre-
sje i aresztowania. W 1949 roku rząd Francji przysłał do Wybrzeża 
Kości Słoniowej nowego gubernatora – Laurenta Elisée Péchoux, 
celem ostatecznego zniszczenia Partii Demokratycznej (Davidson 
2011, s. 129). 1 lutego 1950 roku Rada Ministrów w Paryżu zade-
cydowała o zakazie zgromadzeń Afrykańskiego Ruchu Demokra-
tycznego (RDA) na obszarze całej Afryki. Wioski opowiadające 
się za Partią Demokratyczną Wybrzeża Kości Słoniowej obarczano 
wyższymi podatkami. Jednocześnie starano się promować inne 
ugrupowania – reprezentujące interesy lokalne i etniczne oraz bar-
dziej ugodowe stanowisko wobec Francji (Fauré 1993, s. 314)26.

Houphouët-Boigny dostrzegał stopniowy spadek poparcia 
dla komunistów w Europie Zachodniej i jednocześnie obawiał się 

26  24 lutego 1950 roku Centrala Związków Zawodowych w Warszawie, w  re-
akcji na krwawe represje stosowane przez władze francuskie w  Abidżanie, 
wysłała telegramy protestacyjne do francuskiego ministra ds. terytoriów za-
morskich, gubernatora Abidżanu i prokuratora generalnego w Bassam („Sto-
sunki Dyplomatyczne” 1982, s. 326). Gest ten należy interpretować sym-
bolicznie w ramach „bratniej pomocy” państw socjalistycznych dla krajów 
rozwijających się.
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rozpadu struktur lokalnych swojego ugrupowania, represjonowanego 
przez administrację francuską. Zdecydował się więc zerwać z Francu-
ską Partią Komunistyczną i zbliżyć do Unii Demokratycznej i Ruchu 
Socjalistycznego Oporu (Union démocratique et socialiste de la Rési-
stance; UDSR). Było to ugrupowanie o eklektycznej ideologii – jego 
liderami byli prawicowy premier René Pleven i socjalista, minister 
ds. zamorskich terytoriów François Mitterand. Jak pisał politolog 
Szymon Chodak, Houphouët-Boigny ogłosił, że „jako tradycyjny 
wódz, wielki obszarnik i katolik nie może być komunistą” (Chodak 
1963, s. 451). Po negocjacjach, 1 lutego 1956 roku Houphouët-Boigny 
uzyskał tekę ministra delegowanego w gabinecie premiera Guya 
Molleta. Wszedł także do kolejnych gabinetów.

Houphouët-Boigny brał udział w opracowywaniu dokumen-
tów konstytuujących francuskie odpowiedniki brytyjskiego Com-
monwealthu z czasów IV i V Republiki: Unię Francuską w 1946 
roku (Union Française) oraz Wspólnotę Francusko-Afrykańską 
w 1958 roku (Communauté Française). Organizacje te chciały 
kontynuacji dawnej polityki Francji i niewielkich zmian relacji 
na linii metropolia – terytoria zależne. Jeden z korespondentów 
amerykańskich pisał o nowych koncepcjach federalistycznych, któ-
rych gorącym zwolennikiem był Houphouët-Boigny, że „zawierały 
pełne warunki do małżeństwa, lecz żadnych do rozwodu” (cyt. za: 
Chodak 1963, s. 256).

Fundamenty ideowe Unii Francuskiej zawarte zostały w pre-
ambule konstytucji IV Republiki:

Francja tworzy wraz z ludami zamorskimi Unię, opartą na 
równości praw i obowiązków, bez różnicy rasy i religii. Unia 
Francuska składa się z narodów i ludów, które jednoczą lub 
koordynują swe zasoby i wysiłki dla rozwoju swych cywi-
lizacji, dla powiększania swego dobrobytu i  zapewnienia 
swego bezpieczeństwa.
Wierna tradycyjnej misji, Francja zdecydowana jest pro-
wadzić ludy, nad którymi objęła opiekę, ku swobodzie 
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samodzielnego rządzenia się i demokratycznego prowa-
dzenia swoich własnych praw, odrzucając wszelki system 
kolonialny, oparty na samowoli, poręcza ona wszystkim 
równy dostęp do funkcji publicznych oraz wykonywanie 
indywidualne lub zbiorowe praw i wolności.
(cyt za: „Nowe Konstytucje” 1949, s. 116–117)

Dzięki staraniom Houphouëta-Boigny, będącego członkiem 
Komisji Terytoriów Zamorskich (Commission des Territoires 
d’Outre-Mer), władze Francji ustanowiły kolejne prawa zakazujące 
pracy przymusowej na plantacjach. Po klęsce w Indochinach (1954) 
i wybuchu powstania w Algierii (1954) francuskie Zgromadzenie 
Narodowe uchwaliło Ustawę ramową Defferre’a27 (Defferre Loi-Ca-
dre) 23 czerwca 1956 roku. Miała ona a priori wyjaśnić wszystkie 
niedopowiedzenia zawarte w dokumentach konstytuujących Unię 
Francuską – choćby różnice między zapisami o „niepodległości” 
[fr. indépendance] federacji i jednocześnie „swobodzie samodziel-
nego rządzenia się krajów wspólnoty” [fr. liberté de s’administrer 
eux-mêmes]. W oparciu o Ustawę Defferre’a wprowadzono decentra-
lizację administracji i zreformowano urzędy publiczne. Powrócono 
do idei wyborów powszechnych, zniesiono podwójne kolegium 
i utworzono zgromadzenia terytorialne i radę rządową (Chodak 
1963, s. 259–260). Wybrani przez lokalne zgromadzenia politycy 
szybko umacniali swą władzę, postulując tworzenie niepodległych 
państw. Podkreślić należy, że w obszarze gospodarki plantacyjnej 
Ustawa Defferre’a oznaczała przekształcenie towarzystw ubezpie-
czeń produkcji rolnej oraz wprowadzenie systemu kredytów. Zmia-
ny te sprzyjały intensyfikacji gospodarki kakaowej, zwiększeniu 
areału upraw i powstawaniu nowych plantacji.

27  Gaston Defferre (1910–1986) – francuski polityk socjalistyczny, działacz 
Oddziału Francuskiego Międzynarodówki Robotniczej (Section Française 
de l’Internationale Ouvrière, SFIO), odegrał dużą rolę w dekolonizacji Afryki.
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Rozpoczął się proces politycznej „bałkanizacji”, rozpadu im-
perium kolonialnego Francji w Afryce. Zniesienie tego systemu 
przyczyniło się do odseparowania bogatszych państw od słabszych 
ekonomicznie (Tyszkiewicz, Czapiewski 2010, s. 627), podzia-
łu kolonii na strefy: pole współpracy [fr. champ de coopération] 
i przedmurze, przedpole [fr. pré carrée ]. Z pierwszą grupą państw 
Francja współpracowała i udzielała jej pomocy finansowej. Druga 
grupa – do której zaliczano Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, 
Togo i Gabon – cieszyła się szczególnymi przywilejami. W oparciu 
o relacje z nimi Paryż budował swoją pozycję na południe od Sahary 
(Andrzejczak 2010, s. 93–94). Podział ten utrwalał się przez całe 
lata 60. XX wieku. „Francja zaczęła oferować »pomoc«, za którą 
w zamian oczekiwała lojalności i uprzywilejowanego traktowania” 
(Andrzejczak 2010, s. 94).

Wybrzeże Kości Słoniowej otrzymało wewnętrzną samo-
rządność (początkowo władze federacyjne kontrolowały finanse, 
politykę zagraniczną, policję i armię), która oficjalnie w 1958 roku 
przekształciła się w pełną autonomię (własny premier, gabinet, zgro-
madzenie). Francja odstąpiła od swojej tradycyjnej strategii polityki 
association28. Warto dodać, że decyzja o referendum z 28 wrze-
śnia 1958 roku, poprzedzającym uchwalenie Konstytucji Wspól-
noty Francuskiej była w praktyce szantażem Francji wobec krajów 
afrykańskich. Decyzja o całkowitym zerwaniu więzów z dawną 
metropolią oznaczałaby dla państw Afryki utratę płynności gospo-
darczej. Jedynie mieszkańcy Gwinei zdecydowali się na odrzucenie 
w referendum członkowstwa w Communauté. W Wybrzeżu Kości 
Słoniowej spośród 1 636 533 zarejestrowanych do głosowania aż 
1 595 238 poparło akces do Wspólnoty. Idei tej sprzeciwiło się za-

28  Można tłumaczyć to na wiele sposobów: od partnerstwa, klubu do stowa-
rzyszenia, związku i zrzeszenia. W realiach geopolityki okresu IV Republiki 
association miało oznaczać przekształcenie krajów zamorskich w  departa-
menty metropolii.
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ledwie 216 uprawnionych do głosowania Iworyjczyków (Guillerme 
1962, s. 20).

W tym samym czasie nastąpił ostateczny rozpad Afrykań-
skiego Ruchu Demokratycznego. Na skutek rywalizacji między 
Léopoldem Sédarem Senghorem a Félixem Houphouëtem-Boigny 
po kongresie w Bamako, 25 września 1957 roku, Ruch przestał 
istnieć. Houphouët-Boigny, po upadku IV Republiki w 1958 roku, 
jeszcze bardziej zbliżył się do gaullistów. Ndiaye pisał: „Generał de 
Gaulle jego [Houphouëta-Boigny] rady przyjmował ze szczególną 
uwagą. Cała strategia przejścia od kolonizacji do niepodległości 
prawnej w 1960 roku była wypracowana z jego udziałem” (Ndiaye 
2011, s. 171). Ndiaye wylicza kolejne przykłady gaullistowsko-foc-
cartowskiej29 aktywności Houphouëta-Boigny, m.in. podpisanie 
tajnego porozumienia z francuskim posłem Michelem Dorangiem 
o utworzeniu pierwszego rządu z Danielem Coulibaly na terytorium 
Górnej Wolty 29 kwietnia 1957 roku.

Rozpad systemu kolonialnego po przyznaniu autonomii 
w ramach Communauté następował szybko. Francja została zmu-
szona do dalszych ustępstw na rzecz Afryki. 1 maja 1959 roku 
Houphouët-Boigny został premierem Wybrzeża Kości Słoniowej. 
7 sierpnia 1960 roku ogłoszono niepodległość kraju – uznawanego 
za jedyny zdolny do funkcjonowania spośród państw na południe 
od Sahary (Meredith 2011, s. 74). W listopadzie tego samego roku 
uchwalono konstytucję oraz wybrano prezydentem Houphouëta- 
-Boigny. Warto podkreślić, że Konstytucja I Republiki Wybrzeża 
Kości Słoniowej wzorowana była na Konstytucji V Republiki Fran-
cuskiej z 1958 roku. Fundamenty ideowe I Republiki zawarte są 
w preambule do konstytucji:

29  Jacques Foccart (1913–1997) – francuski polityk, dyplomata, sekretarz 
generalny ds. afrykańskich w  kancelarii prezydenta Francji, nazywany 
„Panem Afryką” (Monsieur Afrique), architekt geopolitycznej konstrukcji 
Françafrique.
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Naród Wybrzeża Kości Słoniowej proklamuje swe przywią-
zanie do zasad demokracji i praw człowieka, tak jak zostały 
one określone w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 
z roku 1789, Powszechnej Deklaracji z roku 1948 i tak, jak 
je gwarantuje niniejsza Konstytucja.
Wyraża on swoją wolę współpracy w pokoju i przyjaźni 
ze wszystkimi narodami, które hołdują jego ideałom spra-
wiedliwości, wolności, równości, braterstwa i solidarności 
ludzkiej. (…)
Art. 2: Republika Wybrzeża Kości Słoniowej jest jedna i nie-
podzielna, laicka, demokratyczna i społeczna.
Jej zasadą są rządy narodu sprawowane przez naród dla 
narodu. (…)
Art. 6: Republika zapewnia wszystkim równość wobec pra-
wa niezależnie od pochodzenia, rasy, płci lub religii. Szanuje 
ona wszelkie wierzenia.
Wszelka propaganda partykularystyczna o charakterze ra-
sowym lub etnicznym, wszelkie przejawy dyskryminacji 
rasowej są karane przez prawo.
(Konstytucje 1965, s. 265–266)

Houphouët-Boigny szybko usunął opozycję polityczną, zmu-
szając do opuszczenia kraju wicepremiera Jean-Baptiste’a Mockeya 
(oskarżył go o complot du chat noir, dosłownie: konspirację czar-
nego kota, czyli stosowanie praktyk czarnej magii w polityce). 
Sprawował władzę aż do śmierci w 1993 roku, wygrywając kolejne, 
odbywające się co pięć lat, wybory. Pozostawił społeczeństwu 
Wybrzeża Kości Słoniowej– jak pisał Ndiaye – „spuściznę po-
lityczną, styl politycznego rządzenia, a co najważniejsze teorię 
polityczną, określaną przez obserwatorów jako Houphouëtyzm. 
Można zdefiniować to zjawisko jako zbiór zasad oraz praktyk 
funkcjonujący jako system odniesienia w kulturze politycznej, 
uznany społecznie, ale nie konceptualizowany i różnie oceniany” 
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(Ndiaye 2011, s. 172). Idee te leżały u podstaw koncepcji państwa, 
charakterystycznej dla grupy Akan (Fotê 1999), z której pochodził 
Houphouët-Boigny. W filozofii społecznej znalazł on uzasadnie-
nie dla władzy charyzmatycznej, uprawniającej do kierowania 
innymi grupami etnicznymi (Toungara 1990, s. 23–54). Mit ten, 
jak pisze Ndiaye, stanowił także „element pseudonaukowego 
dziedzictwa kolonialnego, hierarchizującego rasy na podstawie 
istnienia państwa, rozwoju piśmiennictwa oraz literatury” (Ndiaye 
2009a, s. 127). Ideologia rządzenia Houphouëta-Boigny, oparta 
na etnocentrycznej wizji władzy arystokracji Baoulé (rzekomo 
posiadającej naturalne predyspozycje przywódcze), była zatem 
efektem ponownej interpretacji dziejów. Polityka historyczna 
prezydenta uzasadniała despotyczny sposób rządzenia, faworyzo-
wanie Baoulé kosztem innych grup etnicznych – zwłaszcza Bété 
i Dioula (Léonard 1997, s. 396).

W systemie rządów Houphouëta-Boigny, wyrażającego po-
dziw dla stylu uprawiania polityki przez de Gaulle’a, widać wyraź-
ne wpływy francuskie. Houphouët-Boigny, jak większość liderów 
afrykańskich, przejął sposób sprawowania władzy od kolonizatorów. 
Konstytucja I Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, którą współtwo-
rzył, zawierała wyraźną koncepcję rządów jednostki. Zagwaranto-
wała prezydentowi specjalne prerogatywy:

Art. 8: Prezydent Republiki jest głową państwa. Uosabia on 
jedność państwową. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytu-
cji. Zapewnia ciągłość państwa. Jest gwarantem niepodle-
głości państwowej, integralności terytorium, poszanowania 
traktatów i umów międzynarodowych.
Art. 9: Prezydenta Republiki wybiera się na pięć lat w głoso-
waniu powszechnym i bezpośrednim. Może on być wybrany 
ponownie. (…)
Art. 12: Prezydent Republiki jest wyłącznym piastunem 
władzy wykonawczej.
Mianuje on członków rządu i określa ich uprawnienia.
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Członkowie rządu odpowiedzialni są przed Prezydentem. 
On odwołuje ich z zajmowanych stanowisk.
Art. 13: Prezydentowi Republiki przysługuje inicjatywa 
ustawodawcza na równi z członkami Zgromadzenia Na-
rodowego. (…)
Art. 15: Prezydent Republiki zapewnia wykonanie ustaw 
i orzeczeń sądowych. Wydaje on zarządzenia, obowiązujące 
na całym terytorium Republiki. (…)
Art. 17: Prezydent Republiki jest szefem administracji. Mia-
nuje on na państwowe stanowiska cywilne i wojskowe.
Art. 18: Prezydent Republiki jest zwierzchnikiem armii. (…)
Art. 21: Prezydent Republiki ustala i  realizuje politykę 
państwa.
Art. 22: Prezydent Republiki przewodniczy Radzie 
Ministrów.
(Konstytucje 1965, s. 267–271)

Houphouët-Boigny mawiał: „Demokracja jest systemem 
rządzenia dla prawych ludzi. (…) W młodych państwach, takich 
jak nasze, potrzebujemy na pewien czas wodza obdarzonego peł-
nią władzy” (cyt. za: Meredith 2011, s 156). Prezydent zakładał, 
że optymalnym rozwiązaniem ustrojowym dla Wybrzeża Kości 
Słoniowej, łagodzącym napięcia etniczno-ekonomiczne, są rządy 
jednej partii – zdyscyplinowanej, masowej, centralnie sterowanej.

Le Vieux (dosłownie: starzec, osoba szanowana i zasłużona), 
jak nazywano Houphouëta-Boigny, zdecydował się na konsekwent-
ną realizację profrancuskiej polityki zagranicznej. Mimo wcześniej-
szych związków z partiami komunistycznymi we Francji, okazał 
się przeciwnikiem ideologii komunistycznej. W latach 1960–1967 
oraz 1969–1980 nie utrzymywał relacji ze Związkiem Radzieckim. 
Krytykował politykę Chińskiej Republiki Ludowej. Dystansował 
się też od socjalizmu afrykańskiego, poglądów Léopolda Senghora, 
Ahmeda Sekou Touré i Modibo Keïty. Wspierał Narodowy Związek 
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na rzecz Całkowitego Wyzwolenia Angoli (União Nacional para 
a Independência Total de Angola; UNITA). Sprzyjał politykom 
kongijskim – Moise’owi Czombe, Josephowi Kasavubu, a także 
opowiedział się po stronie secesjonistów biafrańskich (1967–1970). 
Inicjował również przewroty w Ghanie (1966), Gwinei, Dahomeju 
(1977) (Baulin 1980).

Houphouët-Boigny nie zgadzał się z koncepcjami federali-
stycznymi. Sprzeciwił się utworzeniu Federacji Mali (1959–1960)30. 
Podobnie jak de Gaulle, był sceptycznie nastawiony wobec tworze-
nia Unii Europejskiej. Nie zgadzał się z poglądami ojców-założycieli 
Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA)31. Próbował nawet stwo-
rzyć alternatywę dla Organizacji w postaci Unii Afrykańsko-Mal-
gaskiej (Union Africaine et Malgache)32. Jego sceptycyzm wobec 
idei federalizmu wynikał z przekonania o wyjątkowości gospodarki 
Wybrzeża Kości Słoniowej, na którym – w jego mniemaniu – miały 
„pasożytować” organizacje transregionalne. Rzeczywiście, w okresie 
funkcjonowania Francuskiej Afryki Zachodniej Wybrzeże Ko-
ści Słoniowej, jako najbogatszy kraj, wnosiło największy wkład 
w gospodarkę federacji. Zanegowanie procesu jednoczenia Afryki 

30  Początkowo w skład Fédération du Mali weszły: Dahomej, Górna Wolta, Se-
negal i  Sudan Zachodni. Po 20 czerwca 1960 roku Federację tworzyły już 
tylko Mali i Senegal. Organizm rozwiązano 20 sierpnia 1960 roku.

31  OJA została założona w 1963 roku. Kryzys kongijski, powstanie antyfrancu-
skie w Algierii, uznanie niepodległości Mauretanii przyczyniły się do podzia-
łu państw tworzących OJA na ugrupowania transterytorialne. „Grupę Bra-
zaville” tworzyli konserwatywni liderzy 12 państw frankofońskich (w  tym. 
Wybrzeża Kości Słoniowej). „Grupa Casablanca” zrzeszała przywódców 
o  bardziej radykalnych poglądach (m.in. z  Mali, Gwinei i  Ghany). „Grupę 
Monrowia” tworzyły państwa z „grupy Brazaville”, Libia oraz większość by-
łych kolonii brytyjskich.

32  Unia działała w latach 1961–1985. Od 1964 roku funkcjonowała pod nazwą 
Afrykańsko-Malgaska Unia Współpracy Gospodarczej (Union Africaine et 
Malgache de Coopération Économique), a od 1965 roku pod nazwą Wspól-
na Organizacja Afrykańsko-Malgaska (Organization Commune Africaine et 
Malgache).
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okazało się jednak błędem prezydenta, dowodem krótkowzrocz-
ności prowadzonej przez niego polityki zagranicznej.

Houphouët-Boigny uważał, że ekonomiczną niezależność 
musi poprzedzać niezależność polityczna. Niepodległość, jak 
twierdził, nie była najlepszym rozwiązaniem dla Afryki. Wybrał 
drogę rozwoju kapitalistycznego, bazującego na utrzymaniu ści-
słych relacji z dawną metropolią kolonialną. Uczynił z Wybrzeża 
Kości Słoniowej „regionalne pole gospodarcze, przyciągające inne 
czynniki produkcji, takie jak: siła robocza z całego regionu, kapitał 
oraz ekspertyza z krajów rozwiniętych. (…) Według obserwatorów, 
wybór zależności gospodarczej od byłego kolonizatora po wyne-
gocjowaniu niepodległości [wynikał z potrzeby utrzymania oso-
bistego] prestiżu jako subregionalnego lidera. Filozofia polityczna 
Boigny, w ocenie niektórych oportunistyczna, doprowadziła do 
koncentracji w Wybrzeżu Kości Słoniowej kapitałów i ludzi z całego 
regionu zachodnioafrykańskiego” (Ndiaye 2011, s. 172–173).

Houphouët-Boigny stworzył atrakcyjny kodeks inwestycyj-
ny, zapewniający pięcioletnie „wakacje” podatkowe, dziesięciolet-
nie zwolnienie z ceł importowych na produkty kapitałowe oraz 
nieograniczone dysponowanie zyskami z kapitału. Jego politykę 
nazwać można, za Ndiaye, „integracją wewnętrzną przez eko-
nomię” (Ndiaye 2011, s. 177). Wspierał migrację mieszkańców 
Burkina Faso, kopiując rozwiązanie francuskie i wzmacniając za-
razem potencjał ekonomiczny systemu plantacji. Obecnie co piąty 
mieszkaniec Wybrzeża Kości Słoniowej pochodzi z dawnej Górnej 
Wolty – znaczna ich część napłynęła do kraju w okresie rządów 
Wielkiego Baobabu. Migranci zajmują się głównie rolnictwem – 
uprawą kakaowca i kauczuku. W zamierzeniu Houphouëta-Boigny 
osiedleni w Wybrzeżu Kości Słoniowej migranci z Burkina Faso 
mieli stanowić siłę do pracy na plantacjach, których właścicielami 
byli Iworyjczycy. Jego plan okazał się jednak pozbawiony wsparcia 
instytucjonalnego. Prezydent zbagatelizował kwestię formalizacji 
systemu dystrybucji ziemi. Jego polityka w krótkiej perspektywie 
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przyspieszała tempo rozwoju gospodarczego, natomiast w dłuż-
szej – przyczyniła się do narastania napięć społecznych, polityzacji 
i etnicyzacji sporu o ziemię.

Zwrócić należy uwagę, że kurs polityki wewnętrznej obrany przez 
Houphouëta-Boigny – nazywany przez Marka Malinowskiego „prag-
matycznym” (Malinowski 1986, s. 186) – wynikał także z indywidual-
nych, wręcz egoistycznych, pobudek. „Jako największy plantator w kra-
ju docenił korzyści, jakich Francja mogłaby dostarczyć jego kolegom 
farmerom w ramach transakcji handlowych” (Meredith 2011, s. 69)33. 
Już w 1954 roku zapewnił gwarancje kwotowe na rynkach metropolii 
dla kawy. W latach 1950–1956 doprowadził do zwiększenia o połowę 
obszaru przeznaczonego na produkcję kakao. Produkcja kawy w tym 
okresie podwoiła się. W 1956 roku Wybrzeże Kości Słoniowej stało się 
głównym jej eksporterem spośród wszystkich terytoriów Francuskiej 
Afryki Zachodniej, osiągając 45% udziału w całości eksportu.

Prezydent rządził krajem autorytarnie. Do 1990 roku legalnie 
działała tylko jego partia – Partia Demokratyczna Wybrzeża Kości 
Słoniowej (PDCI). Dopiero w 1980 roku dopuszczono możliwość 
rywalizacji o głosy wyborców wewnątrz partii – przez pierwsze dwie 
dekady do parlamentu dostawały się osoby według „klucza prezy-
denckiego”. System monopartyjny rodził wiele nadużyć i patologii. 
Znikała wolność słowa, swoboda głoszenia poglądów różnych od 
oficjalnej wykładni władz.

Iworyjski pisarz Ahmadou Kourouma34 tak pisał o atmosferze 
roku 1960, zwanego Rokiem Afryki:

33  Houphouët-Boigny czerpał także nielegalne zyski z innych gałęzi gospodar-
ki Wybrzeża Kości Słoniowej. Według danych przytaczanych przez Martina 
Mereditha, co najmniej 10% zysków z eksportu ropy trafiało na osobiste kon-
to prezydenta (Meredith 2011, s. 262).

34  Ahmadou Kourouma (1927–2003) – francuskojęzyczny pisarz urodzony 
w  Wybrzeżu Kości Słoniowej, pochodzący z  grupy etnicznej Malinke. Po 
studiach  w Bamako i Lyonie brał udział w wojnie w Indochinach, w Roku 
Afryki powrócił do Wybrzeża Kości Słoniowej. Wkrótce jednak, ponieważ 
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Okres wrzenia nazwano mianem słońc polityki. A w ślad za 
słońcami polityki jak chmara szarańczy spadły na Afrykę 
Niepodległości. (…) Jedyna partia przypomina stowarzysze-
nie czarowników, w którym ważniejsi zjadają dzieci pośled-
niejszych wtajemniczonych. (…) Partyjne sekretarzowanie 
i spółdzielcze dyrektorowanie to dwa najbardziej mięsiste 
i opływające tłustością stanowiska czasu Niepodległości… 
Póki sekretarz i dyrektor umieją głosić chwałę prezydenta 
jako jedynego szefa jedynej partii, [póty] mogą zagarniać 
choćby największe góry pieniędzy.
(Kourouma 1975, s. 29)

Jednym z haseł programowych Partii Demokratycznej była 
iworyzacja – próba tworzenia wspólnoty narodowej, wzmacniania 
tożsamości ponadplemiennej (Amondji 1984). Stała się ona się 
główną bronią następców Houphouëta-Boigny. Prezydent przez 
trzy dekady swych rządów zachęcał do osiedlania się na terenie 
Wybrzeża Kości Słoniowej migrantów z krajów ościennych, którzy 
stanowili siłę roboczą do pracy na plantacjach, ale także potencjal-
ny elektorat wyborczy dla Partii Demokratycznej (Zolberg 1964).

Polityka ta pełna była sprzeczności takich jak: antykomuni-
styczny kurs w polityce zagranicznej byłego działacza socjalistyczne-
go, tworzenie wizji wielowymiarowego rozwoju kraju i jednoczesne 
ograniczenie inwestycji do sektora agrarnego, powołanie Minister-
stwa Pracy i Iworyzacji (Ministère du Travail et de l’Ivoirisation) 
oraz zagranicznej placówki zachęcającej do migracji do Wybrzeża 
Kości Słoniowej (Offices de la main d’oeuvre działające na terenie 
Górnej Wolty), ułatwianie migracji biednym rolnikom z Burki-
na Faso oraz propagowanie idei jedności narodowej, „inkluzyjny 
komunitarianizm” (Marie 2002). Założenia te, często sprzeczne 

krytykował politykę Houphouëta-Boigny, zmuszony został do opuszczenia 
kraju.
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ze sobą, musiały w dłuższej perspektywie doprowadzić do konflik-
tów społecznych. Napięcia pojawiły się pod koniec drugiej dekady 
rządów Houphouëta-Boigny.

Nastroje społeczne i fasadowość demokracji scharakteryzował 
iworyjski muzyk Alpha Blondy35:

Wielopartyjność to nie organizacja plemienna (…)
Żołnierze są gniewni / Ponieważ są źle opłacani
Policjanci są gniewni / Ponieważ są źle opłacani
Profesorowie są gniewni / Ich prawa związkowe są śmieszne
Uczniowie są gniewni / Chcą więcej wolności
Studenci się burzą / Ponieważ zostali pobici o raz za dużo
Lekarze są gniewni / Ponieważ są źle opłacani
Pracownicy są gniewni / Ponieważ czują się zbędni
Rząd jest gniewny / Skarb państwowy świeci pustkami

W połowie lat 80. w obliczu załamania się cen kakao i pau-
peryzacji znacznej części społeczeństwa, narastania fali strajków 
i demonstracji antyprezydenckich, a także na skutek presji społecz-
ności międzynarodowej prezydent Houphouët-Boigny zdecydował 
się wprowadzić reformy. Opierały się one na minimalnej decen-
tralizacji władzy, zwiększaniu autonomii politycznej na poziomie 
regionalnym i promowaniu (przynajmniej w oficjalnej propagan-
dzie państwowej) pluralizmu politycznego. Oznaką zbliżających 
się zmian było ogłoszenie amnestii dla przeciwników politycznych 
i wygnańców z 1988 roku.

Pierwszą generację liderów afrykańskich tak przedstawia 
Ahmadou Kourouma:

On, prezydent, jest matką Republiki, a wszyscy obywatele są 
jej dziećmi. Matka ma obowiązek być czasami surowa dla 
swoich dzieci. Surowość matki powinna przejawiać się z całą 

35  Właśc. Seydou Koné, muzyk urodzony w Dimbokoro w Wybrzeżu Kości Sło-
niowej, Ambasador Pokoju ONZ w tym kraju.
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stanowczością, kiedy dzieci na przykład zrzucą na ziemię ta-
lerz z ryżem, który matka przygotowała dla ukochanego. Otóż 
owym ukochanym prezydenta jest gospodarczy rozwój kraju, 
podczas gdy spisek stanowił działanie na szkodę przyszłości, 
był właśnie strąceniem na ziemię talerza tej przyszłości. Jedną 
z przyczyn dzisiejszego uwolnienia, które prezydent zarządził 
z pełną znajomością rzeczy, jest to, że niegodziwość, niepra-
wość, niesprawiedliwość, niecierpliwość i nikczemność są 
jako choroba, są tylko stanem przejściowym, podczas gdy 
dobroć, łagodność, sprawiedliwość i cierpliwość są jako samo 
zdrowie – mogą być trwałe. Polityczne napięcia i niezgoda 
w kraju pomniejszyły międzynarodową pozycję prezydenta. 
„Odchodzili od nas inwestorzy, gazety zapowiadały mój bliski 
koniec, prezydenci ościennych państw robili mi afronty”. 
Jak niegdyś, tak i dzisiaj, prawdę mówią przysłowia naszych 
przodków. Najpiękniejszą harmonią nie jest harmonia głosów 
wydawanych przez tam-tamy, bębny, ksylofony czy też trąbki, 
ale harmonia głosów ludzkich.
(Kourouma 1975, s. 165–166)

Kilka miesięcy po konferencji w La Baule, na której Mitterand 
uzależnił współpracę z Afryką od stopnia demokratyzacji byłych ko-
lonii, 28 listopada 1990 roku miały miejsce pierwsze demokratyczne 
wybory w historii Wybrzeża Kości Słoniowej. Do roli najsilniejszego 
konkurenta Partii Demokratycznej Wybrzeża Kości Słoniowej urósł 
Ludowy Front Wybrzeża Kości Słoniowej (Front Populaire Ivoirien; 
FPI) z Laurentem Gbagbo na czele. Partia ta znalazła silne poparcie 
w organizacjach studenckich (Fédération Estudiantine et Scolaire 
de Côte d'Ivoire; FESCI36).

36  Podobieństwo między akronimem FESCI a fascisme (faszyzm) zostało szyb-
ko dostrzeżone przez przeciwników progbabowskiego ruchu „młodych pa-
triotów” (McGovern 2011, s. 115).
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Gbagbo – wykładowca historii na Uniwersytecie w Cocody37, 
wykształcony w Paryżu, lewicujący działacz opozycji antyprezy-
denckiej, więziony w latach 1971–1973 – powrócił z wygnania we 
z Francji w 1988 roku i skonsolidował opozycję (Gnakalé 2006). 
Był liderem nowego typu – pochodził z inteligencji kontestującej 
stagnację iworyjskiej sceny politycznej, a nie z dotychczasowej elity 
politycznej kraju wywodzącej się ze środowiska plantatorów. Lu-
dowy Front tworzyli głównie przedstawiciele grupy etnicznej Bété, 
skłóceni z Baoulé z Partii Demokratycznej.

Opozycja była jednak jeszcze zbyt słaba, a autorytet prezyden-
ta zbyt silny. Houphouët-Boigny przeprowadził wybory niezwykle 
szybko, zanim opozycja zdołała stworzyć jednolity antyprezydencki 
front. Jednostronna kampania odbywała się na łamach prorządo-
wego dziennika „Fraternité Matin” – głównego medium prasowego 
kraju, ukazującego się w nakładzie ok. 80 tys. egzemplarzy38 (Mbe-
map, Salhi 2000, s. 51). Houphouët-Boigny po raz kolejny został 
wybrany, zdobywając (zaledwie) 82% głosów. Partia Demokratycz-
na zdobyła 163 spośród 175 miejsc w parlamencie. Warto jednak 
podkreślić, że ⅓ posłów nigdy wcześniej w nim nie zasiadała. Do 
Zgromadzenia Narodowego dostało się 11 kobiet. Elektorat pro-
prezydencki powoli się kurczył. Narastało zniechęcenie, zwłaszcza 
wśród Iworyjczyków urodzonych już w niepodległym kraju, a także 
wśród osób z wyższym wykształceniem. Potwierdziły to kolejne 
samorządowe wybory przeprowadzone w 1990 roku – w kilku 

37  Gbagbo w 1979 roku wydał epos o założycielu Imperium Mali – Soundjata: le 
lion du Manding, Éditions CEDA, Abidżan.

38  Nakład ten może wydawać się niewielki, warto jednak uwzględnić poziom 
alfabetyzacji w społeczeństwie iworyjskim (pod koniec rządów Houphouëta- 
-Boigny czytać i  pisać po francusku potrafiła zaledwie połowa Iworyjczy-
ków – Mbemap, Salhi 2000, s. 53) oraz zwyczaj jednoczesnego czytania 
gazety przez kilka osób (np. w kręgu rodzinnym, pracowniczym). Możliwe 
więc, że liczba czytelników wynosiła nawet milion. Zgromadzenie dokład-
nych danych statystycznych dotyczących czytelnictwa prasy w analizowanym 
okresie jest niemożliwe.
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okręgach municypalnych zdominowanych przez członków grupy 
etnicznej Agni wygrali stronnicy Gbagbo. Władze zareagowały 
unieważnieniem części wyników, szantażem i zastraszeniami wobec 
działaczy opozycji (Fauré 1993, s. 319–322).

W  tym samym jeszcze roku wprowadzono dwie istotne 
zmiany w konstytucji. Przewodniczący Zgromadzenia uzyskiwał 
możliwość legalnego przejęcia władzy prezydenta w sytuacji jego 
rezygnacji. Prezydent musiał dzielić władzę wykonawczą z premie-
rem. Reformy jednak nie zostały przeprowadzone. Wkrótce wybu-
chły zamieszki i interweniowała armia. Gbagbo trafił do więzienia. 
Opinią publiczną wstrząsnęły obrazy studentów rozstrzeliwanych 
na ulicach Abidżanu. Houphouët-Boigny stanął w obronie gene-
rała Roberta Gueï, dowódcy wojsk rządowych odpowiedzialnych 
za krwawe tłumienie demonstracji. Napięcie rosło w całym kra-
ju. W 1992 roku prezydent ogłosił amnestię. Jego stan zdrowia 
gwałtownie się pogorszył. Po powrocie z półrocznej hospitalizacji 
we Francji, 7 grudnia 1993 roku, Félix Houphouët-Boigny zmarł. 
Przyczyną był prawdopodobnie rak prostaty (Worldmark 1999, 
s. 150). Wieść o jego śmierci obiegła kraj dopiero dwa tygodnie 
później. W nabożeństwie odprawionym w bazylice w Jamusukro 
i pogrzebie uczestniczyli François Mitterand, Jacques Chirac, Omar 
Bongo z Gabonu, Gnassingbé Eyadéma z Togo.

walka o schedę po Féliksie Houphouëcie- 
-Boigny

W 1993 roku zakończyła się pewna era w dziejach Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Jaki kraj pozostawił po sobie Félix Houphouët-Boigny? 
Rozwinięty gospodarczo, lecz zacofany politycznie, z narastającymi 
konfliktami społeczno-etnicznymi. Czy okres I Republiki Wybrzeża 
Kości Słoniowej przyniósł Iworyjczykom niepodległość? W języku 
polskim „niepodległość”, „suwerenność”, „niezawisłość” to pojęcia 
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wręcz synonimiczne. Warto jednak dostrzec różnicę między tymi 
terminami. Jej omówienie pozwoli odpowiedzieć na pytanie o po-
ziom niepodległości czy suwerenności Wybrzeża Kości Słoniowej 
trzy dekady po oficjalnym rozpadzie systemu kolonialnego.

Niepodległość [fr. indèpendance] to pojęcie stosowane najczę-
ściej przez politologów, oznaczające niepodleganie innemu krajowi; 
suwerenność [fr. souveraineté] to pojęcie używane głównie przez 
prawników, określające pełnię władzy państwa w związku z jego 
konstytucyjnymi kompetencjami. Niepodległość jest zwykle warun-
kiem uzyskania suwerenności. Według polskiego jurysty, specjalisty 
ds. prawa międzynarodowego Ludwika Ehrlicha, należy podkre-
ślić różnicę między „samowładnością” a „całowładnością”. Termin 
pierwszy oznacza prawną niezależność od czynników zewnętrz-
nych; termin drugi to kompetencja normowania wszystkich sto-
sunków wewnątrz państwa (Ehrlich 1958, s. 123). Houphouëtyzm 
(Houphouetizm) stanowił przykład ideologii skierowanej na kon-
trolowanie procesów wewnątrz kraju („całowładność”), natomiast 
w obszarze polityki zagranicznej Wybrzeże Kości Słoniowej nadal 
pozostawało w orbicie polityki Paryża (brak „samowładności”).

Biorąc pod uwagę klientystyczny charakter władzy sprawowa-
nej przez Houphouëta-Boigny, warto także wspomnieć nowożytną 
definicję suwerenności opartą na doktrynie francuskich legistów. 
Według teoretyka absolutyzmu, nowożytnego filozofa Jeana Bodina, 
suwerenność państwa uosabiał monarcha mający wyłączność sta-
nowienia prawa, zabezpieczoną przymusem aparatu państwowego. 
Houphouëtyzm funkcjonował w podobny sposób. Dopiero pod 
koniec istnienia I Republiki nastąpiło stopniowe upodmiotowie-
nie ludu i powolne przechodzenie do demokracji parlamentarnej, 
w której suwerennością stawała się forma zwierzchnictwa woli 
narodu. Bezpieczniej zatem pisać o Wybrzeżu Kości Słoniowej 
początku lat 90. jako o postkolonialnym państwie quasi-niepodle-
głym, o suwerenności ograniczonej sieciami politycznego patronatu 
prezydenta i niezawisłości skrycie reglamentowanej przez Francję.
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Po śmierci Houphouëta-Boigny władzę w kraju – urząd 
prezydenta i stanowisko lidera Partii Demokratycznej – przejął, 
zgodnie z konstytucją, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
Henri Konan Bédié. Urząd premiera objął Daniel Kablan Duncan, 
ówczesny minister gospodarki, finansów i planowania.

W  1994 roku władze francuskie, z  przyzwoleniem Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary 
Fund; IMF), zdecydowały się na dewaluację franka CFA o 50% 
(Worldmark 1999, s. 151). Zadłużenie krajów podwoiło się. Przez 
Wybrzeże Kości Słoniowej przeszła fala strajków, ale – co warte 
podkreślenia – społeczeństwo iworyjskie zareagowało stosunkowo 
spokojnie. Mieszkańcy silniej sprzeciwiali się kolejnym reformom 
nowego prezydenta – zaostrzeniu kodeksu karnego oraz nowelizacji 
kodeksu wyborczego.

Bédié, nazywany przez Iworyjczyków Małym Baobabem, 
nie posiadał charyzmy Houphouëta-Boigny. Miał duże doświad-
czenie: był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
(1961–1966), ministrem gospodarki i finansów (1966–1977), dy-
rektorem Wspólnego Komitetu ds. Rozwoju Banku Światowego 
oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Joint World 
Bank-IMF Development Committee, 1974–1976) i przewodniczą-
cym Zgromadzenia Narodowego (1980–1990). Nie potrafił jednak 
zjednoczyć partii i powstrzymać opozycji. Jeszcze w 1994 roku 
nastąpił rozłam w Partii Demokratycznej. Grupa zwolenników 
byłego premiera Alassane’a Ouattary założyła własną partię – 
Zgromadzenie Republikanów (Ressemblement des Républica-
ines; RDR). Większość jej liderów pochodziła z muzułmańskiej 
północy kraju (wywodzili się głównie z ludów Mande). Dążyli do 
realizacji postulatów powstałej w 1992 roku Karty Północy (Charte 
du Nord). W niewielkiej broszurze anonimowego autorstwa, zaty-
tułowanej Le Grand Nord en marche (Marsz Wielkiej Północy), za-
warto główne postulaty Zgromadzenia Republikanów, obejmujące 
zwiększenie udziału w życiu publicznym ludności zamieszkałej 
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przy granicy z Mali i Burkina Faso (Crook 1997). Jean-Pierre 
Chauveau pisze wprost o „przebudzeniu” [ang. awaking] poli-
tycznym Północy, wzroście apiracji setek tysięcy ludzi dotychczas 
marginalizowanych przez iworyjskie władze (Chauveau 2000, s. 5). 
Z ideologią „ludów Północy” nie zgadzał Ludowy Front Laurenta 
Gbagbo. Według zwolenników „starej opozycji”, realizacja postu-
latów z Karty Północy doprowadziłaby nie tyle do autonomii, ile 
do separatyzmu i rozpadu kraju (Bailly 2005).

Zgromadzenie Republikanów zyskiwało nowych sympatyków 
szybciej niż Ludowy Front Gbago. Mimo to w wyborach prezydenc-
kich 22 października 1995 roku wygrał Henri Konan Bédié. Pokonał 
Francisa Wodié, lidera Iworyjskiej Partii Pracy (Parti Ivoirien des 
Travailleurs; PIT), działacza Amnesty International, wielokrotnie 
więzionego w okresie I Republiki za działalność „wywrotową”. Bédié 
uzyskał ponad 95% głosów. Jego elektorat stanowiła głównie grupa 
etniczna Akan, zamieszkująca centrum, południe oraz południowy 
wschód kraju. W przeprowadzonych miesiąc później wyborach par-
lamentarnych jego Partia Demokratyczna uzyskała sześć razy więcej 
głosów niż łącznie Ludowy Front i Zgromadzenie Republikanów, 
zdobywając przytłaczającą większość parlamentarną (147 miejsc 
na 175 możliwych). W czasie wyborów w różnych częściach kraju 
wybuchły zamieszki. Za kryzys w państwie obwiniano „obcych” 
z północy – Burkinabé. Manifestacje te niejawnie wspierał sam 
prezydent, choć oficjalnie potępił masakrę migrantów z północy 
w Tabou.

W trakcie kampanii wyborczej dowodzący armią generał 
Robert Gueï odmówił wykonania rozkazu Bédié i nie wyprowadził 
na ulice miast oddziałów iworyjskich, by spacyfikowały zwolenni-
ków Outtary. Gueï, doświadczony, wykształcony na francuskich 
uczelniach żołnierz, obawiał się eskalacji zamieszek i wybuchu 
wojny domowej. Bédié szybko przesunął generała ze stanowiska 
głównodowodzącego armią na ministra zatrudnienia i służby woj-
skowej. W 1996 roku pozbawił go teki, a rok później usunął z armii. 
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Prezydent wyraźnie obawiał się możliwości utraty władzy na drodze 
przewrotu dokonanego przez wojskową juntę.

W 1996 roku w kraju wybuchły strajki studentów. Bédié zde-
legalizował federację organizacji studenckich FESCI. Jej liderów 
aresztowano. Przeczuwając dalsze narastanie nastrojów opozycyj-
nych, prezydent doprowadził do nowelizacji konstytucji (zmianie 
uległa ponad połowa artykułów) i zwiększenia własnych preroga-
tyw. Jednocześnie zaostrzono ustawy antyimigracyjne.

Działania te wpisały się w strategię – nacjonalistyczny pro-
gram tworzenia silnego i niezależnego narodu iworyjskiego ce-
lem zwiększenia legitymizacji władzy nowego prezydenta (Dem-
bélé 2002, s. 123) – przyjętą przez Bédié i realizowaną od śmierci 
Houphouëta-Boigny. W obrębie dyskursu o iworyjskości następo-
wała polityzacja podmiotowości etnicznej ludów Akan, narastanie 
postaw ksenofobicznych. Tożsamość etniczna akanité stopniowo 
przeradzała się w nacjonalistyczną konstrukcję ideologiczną ivoirité.

Konceptualizacja pojęcia ivoirité dokonana została w obrębie 
Uniwersyteckiej Komórki na rzecz Obrony i Upowszechniania My-
śli Prezydenta Henri Konana Bédié (Cellule Universitaire pour la 
Défense et la Promotion des Idées du Président Henri Konan Bédié; 
CURPIDHE). Stanowiła ona proprezydencki think tank – „fabrykę 
myśli” narodowej, „uniwersytet bez studentów” (Kaczmarek 2011, 
s. 22). W skład, posługując się określeniem brytyjskiego socjologa 
Anthony’ego Giddensa, „zespołu eksperckiego” (Giddens 2001, 
s. 23–27) weszli intelektualiści i wykładowcy nauk społecznych 
z Uniwersytetu w Cocody: Jean-Noël Loucou, Kouame N’guessan, 
Koffi Niamkey, Georges Niangoran-Bouah, Jean-Marie Ade Adiaffi 
(CURPIDHE 2000). W tekstach publikowanych w czasopiśmie „Ra-
cines. Revue culturelle africaine” („Korzenie. Przegląd kultur afry-
kańskich”) realizowali znaną Orwellowską praktykę zniekształcania 
rzeczywistości. Pisali o narodowej „psyche” Iworyjczyków, strachu 
przed „obcymi”. Propagowali zawarcie nowej umowy integrują-
cej społeczeństwo i kultywowanie tradycji narodowych. Narodem 
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nazywali grupy etniczne, które mieszkały na terenach Wybrzeża 
Kości Słoniowej przed powstaniem kolonii francuskiej. Szczególną 
wagę przywiązywali do znaczenia etnokracji ludów Akan – system 
religijny Baoulé wywodzili od wierzeń starożytnych Egipcjan.

Według włoskiego politologa Armando Cutolo, ideologia ivo-
irité stanowiła projekt modernizacyjny, bazujący na reinterpretacji 
atawizmu i etnocentryzmu. Istotnym jej komponentem była wizja 
kształtowania wspólnoty opartej na zasadach liberalizmu gospo-
darczego, którego rozwój miał zahamować kolonializm francuski. 
Ivoirité sankcjonowała hegemonię jednej grupy etnicznej i wpro-
wadzała nowe nierówności społeczne (Cutolo 2010). Na różnice te 
nakładały się spory ekonomiczne – „strach przed obcymi” oznaczał 
także obawę przed konkurencją w handlu „czarnym złotem”, jak 
część Iworyjczyków nazywa kakao, oraz chęć odzyskania ziemi 
przyznanej migrantom ekonomicznym w okresie I Republiki.

Mechanizm, posługując się terminologią brytyjskiego histo-
ryka Erica Hobsbawma, reprodukowania identyfikacji społecznej, 
tworzenia sztucznej ideologii nacjonalistycznej jako produktu elity 
o zagrożonym statusie (Hobsbawm 2010) antagonizował grupy 
etniczne. Można przyjąć, że dekonstrukcja i odbudowa polityki na-
rodowościowej charakterystyczna dla Houphouëtyzmu, dokonana 
w obrębie radykalnego dyskursu o ivoirité, stanowiła jeden z głów-
nych czynników popychających społeczeństwo Wybrzeża Kości 
Słoniowej do wojny domowej (Akindès 2004, s. 6; Badmus 2009, 
s. 46). Socjolodzy i kryminolodzy nazywają ten proces stygmaty-
zacją społeczną. Według teorii naznaczania [ang. labelling theory], 
przedstawienie danego zjawiska społecznego w kategoriach dewia-
cji, problemu, który należy rozwiązać, często stanowi akt polityczny, 
którego prawdziwym celem jest podniesienie legitymizacji nowej 
władzy (Kojder 1980). Etykietowanie [ang. tagging] kogoś, mówie-
nie, że „nie jest obywatelem”, „nie jest przystosowany społecznie”, 
sprzyja upowszechnianiu się postaw agresji wobec sztucznie wy-
kreowanego wroga i stosowaniu aktów przemocy wobec „obcych”. 
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Ofiarami dyskursu CURPIDHE stali się migranci z północy od 
dekad napływający do Wybrzeża Kości Słoniowej.

Bédié próbował przekonać nawet opozycję do programu 
opartego na promocji znacjonalizowanej koncepcji obywatel-
stwa. Z rządu usunął najmniej pokornych ministrów – edukacji 
narodowej, zatrudnienia i służby państwowej. Zmieniając w 1994 
roku prawo wyborcze, pozbawił także możliwości ubiegania się 
o prezydenturę osoby nielegitymujące się pełnym obywatelstwem 
„Kościosłoniowca” (Jagielski 2010, s. 12). Zgodnie z ustawami, pra-
wo krwi (ius sanguinis) miało decydować o zakresie partycypacji 
w życiu publicznym kraju. Warto jednak podkreślić, że w obliczu 
narastania sporów o ziemię, zasada prawa ziemi [ius soli] działała 
jako niezwykle silny katalizator przemian modelu obywatelstwa. 
Rywalizacja o przejęcie plantacji kakaowych przyspieszała narasta-
nie wzajemnej nienawiści między grupami etnicznymi. Powiązana 
była także z walką o elektorat wyborczy i poparcie dla nowych władz 
poszukujących źródeł legitymizacji społecznej.

Spór o koncepcję obywatelstwa rozpoczął debatę nad gra-
nicami społeczeństwa iworyjskiego, prawno-etnicznymi ramami 
umożliwiającymi jednostce uzyskanie podmiotowości politycznej. 
Według szwedzkiej etnolog Birgitty Svensson, polityka kulturowa 
i etniczna stanowić powinna podstawę zrozumienia, czym w prak-
tyce jest obywatelstwo i jak ono funkcjonuje w kosmopolitycznych 
wspólnotach. Jej rozważania wpisują się w dyskusję europejskich 
i amerykańskich socjologów nad kształtem współczesnych mul-
tietnicznych społeczeństw, przyszłością państwa dobrobytu czy 
bezpieczeństwa socjalnego [ang. welfare state] oraz określaniem 
stanowiska Starego Świata wobec napływu migrantów z globalnego 
Południa (Raciborski 2011, s. 10–11). Uwagi te są inspiracją do 
opisu etiologii wojen iworyjskich.

Analizy zagadnienia obywatelstwa iworyjskiego nie należy 
dokonywać według wskaźników statycznych, lecz trzeba je ujmować 
jak Arystoteles w Polityce i Tukidydes w Wojnie peloponeskiej – jako 
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dynamiczny proces społeczny, podczas którego jednostki okre-
ślają swoje miejsce w sferze publicznej, a także manifestują swo-
ją tożsamość wspólnotową (w realiach Afryki Subsaharyjskiej:  
etniczną). Ujmując problem modelowo, obywatelskie uczestnictwo 
w demokracji musi być egalitarne. Brak partycypacji politycznej, 
pozbawianie praw uczestnictwa w życiu społecznym oznaczają 
zatem zanik kultury obywatelskiej (Raciborski 2011, s. 49–50). 
Zdaniem Svensson, spojrzenie na kwestię obywatelstwa jak na ze-
staw relacji powołujący „tych stąd” i „tych stamtąd”, „tuziemców” 
i „cudzoziemców” (Svensson 2008, s. 198) pozwala dostrzec, że „na 
marginesach obywatelstwa uaktywniają się narracje takie jak mity 
etniczne” (Svensson 2008, s. 198). Pisze ona: „Tożsamości, które 
się rozwijają, domagając się praw politycznych, (…) zmieniają się 
wraz z przekształcającymi się układami politycznymi, szansami 
czy strategiami” (Svensson 2008, s. 201). Sytuacja ta miała miejsce 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej po śmierci Houphouëta-Boigny. Jego 
autorytet spajał społeczeństwo, a brak charyzmatycznego lidera 
przywrócił animozje, które doprowadziły kraj do wojny domowej. 
W okresie transformacji ustrojowej żądania uznania różnic kul-
turowych na gruncie narodowości iworyjskiej oraz pochodzenia 
etnicznego ludów Akan wzmocniły antagonizmy społeczno-eko-
nomiczne. Według Svensson, środkiem zaradczym na te konflik-
ty stać się powinno uznanie kulturowe, transgresyjne pokonanie 
strukturalnych nierówności, odejście od wymuszania identyfikacji 
i wykluczania ze wspólnoty, promowanie dialogu, „identyfikacji 
i obrony tych wersji kulturowej polityki różnicy, które mogą być łą-
czone ze społeczną polityką równości” (Svennson 2008, s. 206). Do 
podobnych wniosków doszli Ulrich Beck i Edgar Grande, nawiązu-
jąc do spuścizny republikanizmu nowożytnego (Thomas Hobbes, 
Jean Bodin) i liberalnej etyki obywatelskiej (Alexis de Tocqueville, 
John Locke, Benjamin Constant, John Stuart Mill). Uważali, że 
przyszłe obywatelstwo powinno zostać oderwane od „samoułu-
dy narodowej”, a skierowane w stronę wspólnoty multikulturowej 
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(Beck, Grande 2009, s. 55–57). Wyjaśnienia te nie znalazły niestety 
potwierdzenia w polityce iworyjskiej lat 90.

Ekskluzja polityczna oparta na autochtonizacji pojęcia oby-
watelstwa objęła m.in. Alassane’a Ouattarę – przedstawiciela grupy 
etnicznej Dioula, będącego w połowie obywatelem Burkina Faso39. 
Ouattara ukończył studia ekonomiczne na znanych uniwersytetach 
amerykańskich. W latach 1968–1973 oraz 1984–1988 był zatrud-
niony na wysokich stanowiskach w Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym, zaś w latach 1973–1984 w Centralnym Banku Państw 
Afryki Zachodniej (BCEAO). W okresie 1990–1993 pełnił funkcję 
premiera Wybrzeża Kości Słoniowej odpowiedzialnego za imple-
mentację liberalnych reform ekonomicznych. Po przegraniu rywa-
lizacji o władzę po śmierci Houphouëta-Boigny Ouattara wrócił do 
„wierzyciela ostatniej szansy”, jak ironicznie nazywa się Międzyna-
rodowy Fundusz Walutowy (Kulig 1994, s. 7). Zajmował stanowisko 
zastępcy dyrektora generalnego Funduszu w Waszyngtonie. W 1998 
roku powrócił do polityki iworyjskiej. 1 sierpnia 1999 roku został 
wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Republikanów (Konaté 
2002, s. 254–309).

W ostatniej dekadzie XX wieku kryzys gospodarczy w Wy-
brzeżu Kości Słoniowej pogłębił się, narastały napięcia na linii 
właściciel − dzierżawca, Baoulé coraz wyraźniej przegrywali na 
rynku obrotu ziemią z Bété, a także z Wè. Rosła wartość siły ro-
boczej Mossich, których coraz mniej napływało z północy kraju, 
a także z terenów Burkina Faso i Mali (Woods 2003, s. 650). Należy 
zgodzić się z Jean-Pierrem Dozonem, że ivoirité stopniowo stała się 
narzędziem ostracyzmu politycznego i stygmatyzacji społecznej 
na poziomie mikro – w obrębie wiosek i plantacji (Dozon 1997, 
s. 779–798). Przeniesienie konfliktu ze świata „wielkiej polityki” 
na poziom plantacji sprzyjało radykalizacji sporów.

39  Część Iworyjczyków krytykowała także to, że w 1991 roku Ouattara ożenił się 
z Francuzką Dominique Folloroux.
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System obrotu ziemią stał się mniej jasny. Część rolników 
utraciła źródło zarobkowania. Bété i Baoulé winili za kryzys go-
spodarczy Mossich. Mieszkający w kraju od dekad Dioula zostali 
przypisani do tej samej kategorii, co nowi migranci z Nigru, Burkina 
Faso i Mali. Obwiniano ich o wzrost przestępczości (Sindzingre 
2000), nazywając zamieszkałe przez nich dzielnice [fr. quartier 
Dioula] dzielnicami kryminogennymi [fr. quartiers criminogénes]. 
Pojawiła się niebezpieczna atrybucja „muzułmanie – przestępcy, 
terroryści”. Język dioula, lingua franca używana od stuleci przez 
kupców i handlarzy na obszarze Sudanu Zachodniego, zaczął być 
porównywany do żargonu mieszkańców slumsów (Cutolo 2010, 
s. 545). Spór o ziemię nadawaną dawniej według zasady mise en 
valeur40 (Kouamé 2010) spowodował eskalację konfliktu dotyczą-
cego tego, „kto jest, a kto nie jest Iworyjczykiem” (Dozon 2000; 
Marshall-Fratani 2007) i walki o władzę w kraju między nowymi 
elitami (Roubaud 2003; Hugon 2003).

Na przełomie października i listopada 1999 roku doszło do 
kilku zorganizowanych ataków na Burkinabé dokonanych przez 
Bété w miejscowości Saïoua oraz przez Kru w regionie Tabou. Po-
dobne incydenty miały miejsce w Tiebissou i Tingreli. Blisko 10 tys. 
Burkinabé zostało zmuszonych do ucieczki z zajmowanych przez 
nich terenów. Chauveau twierdzi, że bezpośrednią przyczyną wzro-
stu agresji w społeczeństwie iworyjskim, przysłowiowego „otwarcia 
puszki Pandory”, były ustawy definiujące na nowo własność ziemi 
[ang. domain rural] z 1998 roku, ściśle powiązane z „agrarnym 
obliczem ideologii ivoirité” [ang. rural face of ivoirité] (Chauveau 
2000, s. 3). Według ustawy z 23 grudnia 1998 roku prawo do zie-
mi przysługiwało wyłącznie obywatelom Wybrzeża Kości Słonio-
wej. Po upływie dekady, czyli w 2009 roku, planowano dokonać 

40  Prawo do ziemi przysługiwało temu, kto ją użytkował. Mike McGovern wy-
wodzi genezę tego systemu od tradycji afrykańskiego komunitarianizmu 
(McGovern 2011, s. 80).
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lustracji ziem i nacjonalizacji majątków, których właścicielami nie 
byli Iworyjczycy.

Jak mawiał Tacyt, Coruptissima republica plurimae leges41. 
Tworzenie nowych, kontrowersyjnych praw wzbudziło falę maso-
wych protestów. Władzę oskarżano o kreowanie przestrzeni do nad-
użyć. Napięcia dały znać o sobie już w trakcie debaty poprzedzającej 
implementację prawa. Bédié nieudolnie starał się pogodzić sprzecz-
ne interesy drobnych farmerów, „baronów kakao”, wodzów trady-
cyjnych i partyjnej nomenklatury (Chauveau 2000, s. 2). W 1999 
roku prezydent utracił poparcie armii, co zadecydowało o jego 
upadku. 23 grudnia w wojsku wybuchł bunt, nazywany „bożona-
rodzeniowym zamachem stanu” [fr. le putsch de Nöel]. Prezydent 
uciekł przez Togo do Francji. Postulaty żołnierzy koncentrowały 
się wokół uwolnienia więźniów politycznych, restytucji przywile-
jów z czasów Houphouëta-Boigny oraz przywrócenia stanowiska 
Robertowi Gueï. Pod jego egidą utworzono Narodowy Komitet 
Ocalenia Publicznego (Comité National de Salut Publique; CNSP) 
popierany przez opozycję, w tym Ouattarę.

Gueï początkowo krytykował koncepcję ivoirité, zarzucając 
Bédié celowe antagonizowanie społeczeństwa. Zachęcał ucieki-
nierów z Tabou, aby powrócili do swych domostw. Podczas wizyty 
w Burkina Faso deklarował, że część Burkinabé jest „bardziej iwo-
ryjska niż wielu Iworyjczyków” (Chauveau 2000, s. 23). Do dyskursu 
publicznego na krótko powróciły hasła integracjonizmu społecz-
nego z czasów Houphouëta-Boigny. Na początku nowego roku 
powołano rząd, w którego skład weszli przedstawiciele wszystkich 
ugrupowań politycznych, zapowiedziano październikowe wybory. 
Jednocześnie zapewniono immunitety członkom Narodowego Ko-
mitetu Ocalenia Publicznego (Akindès 2004).

41  Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze [są] prawa, (tł. S. Ham-
mer, Roczniki t. 3, 27) (przyp. red.).
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Rok 1999 stanowi niezwykle ważną cezurę w historii Wy-
brzeża Kości Słoniowej, ponieważ wtedy to ostatecznie obalono 
mit iworyjskiego cudu gospodarczego. „Zamachy stanu – jak 
pisze politolog Marek Bankowicz – stały się (…) podstawową 
techniką zdobywania władzy [na południe od Sahary w epoce 
postkolonialnej]. Odgrywały rolę ustrojowej – choć niezalegali-
zowanej i moralnie nagannej – normy gwałcącej porządek konsty-
tucyjny, ale praktycznie stosowanej i powszechnie akceptowanej 
przez uczestników gry politycznej” (Bankowicz 2009, s. 9). Przez 
niespełna cztery dziesięciolecia Wybrzeże Kości Słoniowej nie 
doświadczyło zamachu stanu – niechlubnego symbolu polityki 
postkolonialnej na południe od Sahary42. Pucz wojskowy, pronun-
ciamiento dokonany manu militari pod przywództwem Roberta 
Gueï, otworzył nowy okres w dziejach Wybrzeża Kości Słonio-
wej – 15 lat politycznej niestabilności, radykalizacji dyskursu 
etnicznego oraz coraz silniej odczuwanej recesji gospodarczej 
(Ndiaye 2011, s. 166).

42  Lista zamachów stanu, puczów wojskowych, przewrotów pałacowych i  re-
wolucji – udanych i nieudanych – w krajach Afryki Subsaharyjskiej w latach 
1960–2000: 1960 – Kongo, Etiopia; 1963 – Togo; 1964 – Gabon; 1965 – Kongo, 
Republika Środkowoafrykańska; 1966 – Ghana, Burkina Faso, Nigeria (dwa 
zamachy); 1967 – Ghana, Togo, Sierra Leone; 1968 – Sierra Leone, Kongo Bra-
zaville; 1969 – Somalia, Sudan, 1970 – Lesotho; 1971 – Uganda, Sudan; 1972 
– Ghana, Benin; 1974 – Etiopia, Niger; 1975 – Nigeria, Czad, Komory, Mada-
gaskar; 1976 – Nigeria; 1977 – Seszele; 1978 – Mali, Somalia; 1979 – Ghana, 
Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa; 1980 – Gwinea Bissau, 
Liberia; 1981 – Ghana, Gambia, Republika Środkowoafrykańska, Seszele; 1982 
– Kenia, Burkina Faso; 1983 – Nigeria, Tanzania; 1984 – Kamerun, Gwinea; 
1985 – Uganda, Nigeria, Sudan; 1987 – Burkina Faso; 1989 – Etiopia; 1990 – 
Nigeria, Czad; 1991 – Mali; 1992 – Sierra Leone; 1993 – Nigeria; 1994 – Gam-
bia; 1996 – Burundi; 1999 – Wybrzeże Kości Słoniowej (źródło: opracowanie 
własne na podstawie – Bankowicz 2009; nazwy państw według nomenklatury 
dzisiejszej). Według szacunków Craiga Jenkinsa i Augustine’a Kposowy, w la-
tach 1960–1982 blisko 90% spośród 45 niepodległych krajów Afryki Subsaha-
ryjskiej doświadczyło zamachu stanu oraz spisku zawiązanego w celu przejęcia 
władzy (Jenkins, Kposowa 1990, s. 861–875).
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Pierwsze podziały w rządzie miały miejsce w maju 2000 
roku. Gueï szybko okazał się typowym liderem wojskowej jun-
ty, który dokonując „pretoriańskiego przewrotu”43 (Bankowicz 
2009, s. 33–34) w imię rzekomego przywrócenia demokracji, 
w rzeczywistości dążył do przejęcia władzy i wprowadzenia 
ustroju autorytarnego (Badmus 2009, s. 53). Do dyskursu pu-
blicznego powróciła kwestia iworyjskości, stygmatyzacji etnicz-
nej – tym razem dokonywanej z perspektywy plemienia Dan, 
do którego należał Gueï (Dembélé 2002, s. 123–171). Obale-
nie dyktatora, jak to już wielokrotnie miało miejsce w Afryce, 
okazało się coup de théâtre. W terminologii teatralnej zwrot 
ten oznacza nagłą zmianę oprawy scenicznej – aktorzy nadal 
wygłaszali swe kwestie, a widzowie podziwiający spektakl mieli 
doświadczać katharsis.

O przygotowanie przewrotów oskarżono Ouattarę i Couli-
baly’ego. Ministrów będących członkami Zgromadzenia Repu-
blikanów usunięto z rządu. Debata wyborcza, toczona głównie 
na łamach gazet44, w trakcie kampanii koncentrowała się wokół 
kwestii iworyjskości (Bathily 2003; Campbell 2003d). Sąd Najwyż-
szy, powołując się na nowelizację konstytucji, przepisy o wymogu 
posiadania obojga rodziców narodowości iworyjskiej przez kan-
dydata i mieszkaniu w Wybrzeżu Kości Słoniowej przez minimum 
dekadę (art. 35 konstytucji), wykluczył z wyścigu o władzę Bédié 
i Outtarę. Do wyborów stanęli: Robert Gueï, Laurent Gbagbo oraz 

43  W dyskursie powszechnym pucz to zamach stanu dokonywany przez woj-
skowych. Według klasycznych studiów Edwarda Luttwaka, pucz – zgodnie 
z definicją – rozgrywać się ma w okresie wojny lub bezpośrednio po niej. Jego 
przywódcą nie może być dowódca całych sił zbrojnych. Pretoriańska zmiana 
władzy odbywa się w okresie pokoju (por. Bankowicz 2009, s. 34–35).

44  Gazety wedłu sympatii partyjnych: Partia Demokratyczna – „Nouveau 
Réveil”; Ludowy Front – „Notre Voie”, „Le Courrier d’Abidjan”; Zgromadze-
nie Republikanów – „Le Patriote”.
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Francis Romain Wodié, Mel Eg45 i jeden kandydat niezależny – 
Nicolas Dioulo. Sondaże wskazywały na sukces Gbagbo.

Wybory odbyły się 22 października 2000 roku. Gueï, stojąc 
na czele nowo powstałej partii, Unii na rzecz Demokracji i Pokoju 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej (Union pour la Démocratie et la Paix 
en Côte d’Ivoire; UDPCI), zdecydował się przejąć inicjatywę. Za-
wiesił działalność komisji wyborczej i ogłosił się zwycięzcą. Po serii 
protestów zwolenników Gbagbo na ulicach Abidżanu i krwawych 
starć z armią Gueï zdecydował się na opuszczenie miasta. 25 paź-
dziernika władzę przejął Gbagbo.

Walki w Abidżanie nie ustały. Zbuntowali się zwolenni-
cy Ouattary, domagający się powtórzenia wyborów i ustąpienia 
Gbagbo. Demonstranci uzyskali poparcie większości członków 
Zgromadzenia Narodowego. Wybory parlamentarne odbyły się 
na przełomie grudnia 2000 i stycznia 2001 roku. Najwięcej miejsc 
w parlamencie przypadło Ludowemu Frontowi (96 mandatów) 
i Partii Demokratycznej (94 mandaty). Zgromadzenie Republi-
kanów zdobyło pięć mandatów, o jeden mniej Iworyjska Partia 
Pracy. 22 miejsca przypadły kandydatom niezależnym. W kolejnych 
samorządowych wyborach wygrało Zgromadzenie Republikanów.

Przez półtora roku sytuacja w kraju nie ustabilizowała się. 
Ouattara, Gbagbo, Bédié i Gueï zdecydowali się wznowić rozmowy. 
W 2002 roku doszło do ich spotkania w Jamusukro, ale pertrak-
tacje nie przyniosły oczekiwanego skutku. 30 czerwca 2002 roku 
Ouattara odzyskał obywatelstwo iworyjskie.

We wrześniu zwolennicy Gueï odmówili złożenia broni. Star-
cia – rozpoczynające I wojnę iworyjską – wybuchły 18 września 
w kilku miastach kraju. Zdaniem ekspertów, pierwsza faza konfliktu 
przypominała tę z Liberii i Sierra Leone. Jak pisze Marcin Solarz, 
„iworyjski kryzys, wydając się na samym początku zwykłą rewoltą 

45  Kandydat powstałej w  2000 roku Unii Demokratyczno-Obywatelskiej 
(L’Union Démocratique et Citoyenne, UDC).
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wojskową, okazał się zjawiskiem bardzo złożonym, zagrażającym 
integralności Wybrzeża Kości Słoniowej i stabilności całego regio-
nu” (Solarz 2004b, s. 3).

19 września 2002 roku w walkach w Abidżanie zginął Gueï. 
Ouattara schronił się w ambasadzie francuskiej, następnie wyjechał 
do Gabonu. Jeszcze we wrześniu rząd francuski zdecydował się na 
rozpoczęcie ewakuacji przebywających w Wybrzeżu Kości Słonio-
wej obywateli Francji. Podobnie postąpili Amerykanie. Rebelianci 
zgrupowani w kilku frakcjach46 zajmowali kolejne ośrodki miejskie 
na północy kraju. Według zwolenników Gbagbo, Ruch Patriotyczny 
Wybrzeża Kości był wspierany przez Blaise’a Compaoré (prezydent 
Burkina Faso), zaś Ruch na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju oraz 
Ruch Ludowy Wielkiego Zachodu przez Charlesa Taylora (prezy-
dent Liberii z plemienia Krahn, wrogo nastawionego wobec Kru, 
z którego pochodził Gbagbo) (Skogseth 2006, s. 18).

Twierdzą rebelii stało się Bouaké – położone 100 km na pół-
nocny wschód od Jamusukro, drugie pod względem wielkości mia-
sto Wybrzeża Kości Słoniowej, stolica plemienia Baoulé i centrum 
przemysłu bawełnianego. Kraj szybko podzielił się na popierającą 
Ouattarę północ (w dużym uproszczeniu: muzułmańskie ludy sa-
wanny) i południe (chrześcijanie żyjący w strefie lasów47) trzymające 
stronę Gbagbo. Zdaniem części obserwatorów, realna zdawała się 
groźba trwałego podziału kraju, wyodrębnienia nowego państwa. 
Jak pisał publicysta Wojciech Jagielski, „Obie części łączyły się tylko 

46  Mowa o Ruchu Patriotycznym Wybrzeża Kości Słoniowej (Mouvement Pa-
triotique de Côte d’Ivoire, MPCI), Ruchu Ludowym Wielkiego Zachodu 
(Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest, MPIGO) oraz Ruchu na 
rzecz Sprawiedliwości i Pokoju (Mouvement Pour la Justice et la Paix, MPJ).

47  Dystynkcje tego typu – łączące ekologię, antropologię polityczną i studia et-
niczno-religijne – służą często wyjaśnianiu etiologii konfliktów iworyjskich 
(McGovern 2011, s. 41–47). Niewątpliwą wadą ujęć tego typu, nasuwających 
skojarzenie z postrzeganiem konfliktów w Afryce jako nowoczesnych „wo-
jen plemiennych”, jest bagatelizowanie znaczenia czynników ekonomicznych 
oraz oderwanie ich od kontekstu współczesnej polityki międzynarodowej.
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wtedy, gdy mecze rozgrywała narodowa drużyna piłkarska, a wy-
czyny Didiera Drogby i braci Touré stawały się ważniejsze niż spory 
polityczne” (Jagielski 2010, s. 12).

Pas między wojskami lojalistów (zwolennicy Gbagbo two-
rzący Narodowe Siły Zbrojne Wybrzeża Kości Słoniowej – Forces 
Armées Nationales de Côte d’Ivoire; FANCI) a rebeliantami z pół-
nocy próbowały wypełnić kilkunastotysięczne oddziały rozjem-
cze przysłane przez ONZ i Francuzów. Ci ostatni byli oskarżani 
przez zwolenników Gbagbo o pomoc rebeliantom, ich logistyczne 
wspieranie i dozbrajanie (Koulibaly 2003, 2004, 2005). Telewizja 
sprzyjająca Gbagbo nazywała obecność Francuzów w kraju „okupa-
cją” i informowała, że „szykują ludobójstwo takie jak w Rwandzie”. 
Mocno krytykowano politykę Françafrique. Niechętni Francji po-
litolodzy określają tym mianem formę klientelizmu międzynaro-
dowego, wielopoziomowego uzależnienia bazującego na trwałości 
przekonania o aktualności formuły mission civilisatrice (Frankowski, 
Słomczyńska 2011, s. 25–26; Solarz 2004a). Françafrique ironicznie 
nazywana bywa nawet Mafiafrique (Verschave 2005).

Podział kraju, utrudniający komunikację na linii południ-
kowej, wykorzystały grupy przestępcze „młodych patriotów” 
[fr. jeunes patriotes], organizując liczne „punkty kontrolne”, na 
których pobierano łapówki (Chauveau, Bobo 2003). Korupcyjny 
taryfikator był inny dla przedstawicieli różnych grup etnicznych48, 
co jeszcze bardziej antagonizowało zwaśnione strony.

W 2002 roku, na skutek nacisków Wspólnoty Gospodarczej 
Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African 
States, ECOWAS), wznowiono negocjacje. W październiku doszło 
do spotkania w togijskim Lomé. Mimo obietnic objęcia rebeliantów 
amnestią, wojska północy uderzyły na południowy zachód. W skład 
tych oddziałów weszli najemnicy z Liberii. W styczniu 2003 roku 

48  Nazwiska mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej są najczęściej związane 
z przynależnością do grup etnicznych.
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doszło z inicjatywy Francji do kolejnej tury negocjacji. Przedstawi-
ciele władz rządowych i opozycji spotkali się w Linas-Marcoussis 
pod Paryżem (15–26 stycznia). Ustalono, że wkrótce utworzony 
zostanie rząd jedności narodowej, prezydenturę utrzyma Gbagbo, 
a resorty siłowe (Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych) zostaną przekazane rebeliantom. Postano-
wienia powtórzono w marcu w Akrze, na szczycie szefów państw 
afrykańskich, w którym udział wziął ówczesny sekretarz generalny 
ONZ Kofi Annan. Gwarancję pojednania stanowić miały nowe 
kontyngenty oddziałów francuskiej misji „Jednorożec” (Opération 
Licorne) i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, two-
rzące położoną równoleżnikowo buforową „strefę zaufania” [fr. zone 
de confiance]. Partia Demokratyczna szybko jednak wycofała się 
z rządu. W Abidżanie – centrum zwolenników Gbagbo – wybu-
chły antyeuropejskie manifestacje organizowane przez „młodych 
patriotów” i Federację Studencką FESCI. Posługiwali się oni hasłami 
„walki o powtórne wyzwolenie” i zmagań z neokolonializmem.

Gbagbo odwołał się do szowinizmu, ksenofobii i resentymen-
tów tkwiących głęboko w społeczeństwie iworyjskim (Duhy 2006). 
W tym okresie zaobserwować można radykalizację populistycznego 
dyskursu. Kształtowała się „mowa nienawiści” oparta na uzupełnie-
niu koncepcji ivoirité o elementy krytyki neokolonializmu i walki 
o odzyskanie kontroli nad bogactwem narodowym – kakaowcem. 
Obiektem przemocy przestali być jedynie Francuzi i Burkinabé. 
Według Mike’a McGoverna, ofiarami radykalizacji dyskursu na-
cjonalistycznego stawali się także Baoulé49.

49  McGovern znajduje wiele podobieństw w sposobie konstruowania narracji 
politycznej przez Gbagbo z  kazaniami wygłaszanymi przez charyzmatycz-
nych iworyjskich kaznodziejów z  początku XX wieku, wprowadzających 
manichejskie rozróżnienie na „swoich” (Iworyjczyków) i „obcych” (kolonia-
listów) (McGovern 2011, s. 90–97).
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Hate speech, którą posługiwali się wspierający Gbagbo „pa-
trioci”, mobilizowała masy i nakręcała spiralę przemocy. W Abidża-
nie doszło do licznych ataków na Europejczyków podejrzewanych 
o wspieranie rebeliantów z północy. W dawnej stolicy gwałtownie 
rosła przestępczość, mnożyły się przypadki kradzieży i zabójstw 
(Skogseth 2006, s. 21).

W proces pojednania w Wybrzeżu Kości Słoniowej zaan-
gażowała się w końcu międzynarodowa społeczność. Na mocy 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1479 z 13 maja 2003 roku 
powołano Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wybrze-
żu Kości Słoniowej (Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire; 
MINUCI). Do jej celów należało: monitorowanie sytuacji militarnej, 
włączając w to bezpieczeństwo liberyjskich uchodźców i składanie 
raportów Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego; 
utrzymywanie kontaktu z siłami francuskimi, siłami Wspólnoty 
Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej i miejscowymi grupami 
zbrojnymi w celu budowy zaufania między nimi; współdziałanie 
w procesie rozbrajania, demobilizacji i wspierania sił interwencyj-
nych; doradzanie rządowi Wybrzeża Kości Słoniowej. 

W lipcu 2003 roku zwaśnione strony ogłosiły zaprzestanie 
działań wojennych, ale we wrześniu wznowiono walki. Na prze-
łomie 2003 i 2004 roku w Abidżanie doszło do kilku manifestacji 
krwawo stłumionych przez siły rządowe. 27 lutego 2004 roku, na 
mocy rezolucji nr 1528 Rady Bezpieczeństwa ONZ, misja MINUCI 
została przekształcona w ONUCI – Operację ONZ w Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej (Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire). Do jej 
obowiązków należało: monitorowanie przerwania wrogich działań 
i przemieszczania się uzbrojonych grup; zapewnienie bezpiecz-
nych warunków przy rozbrajaniu, demobilizacji, niszczeniu broni 
i amunicji; wspieranie rządu pojednania narodowego w procesie 
reintegracji kombatantów ze społeczeństwem, repatriacji i prze-
siedlania; pomaganie przy organizacji wyborów prezydenckich 
i parlamentarnych; udzielanie pomocy humanitarnej; ochranianie 
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personelu, instytucji ONZ i ludności cywilnej; wspieranie odbudo-
wy instytucji państwowych.

W lipcu 2004 roku odbyło się spotkanie liderów rebelianckich 
Nowych Sił (Forces Nouvelles) z lojalistami. Termin złożenia broni, 
wyznaczony na październik tego roku, nie został jednak dotrzyma-
ny. Kraj żył w stanie „uśpionej wojny”. Na jego terenie wzrastały 
nastroje antyfrancuskie. Jagielski, charakteryzując zmiany, jakie za-
szły w iworyjskiej opinii publicznej, pisał: „Mimo najlepszych chęci 
Francji od samego początku obydwie strony konfliktu oskarżały ją 
o stronniczość. Rebelianci obwiniali Paryż, że stanął im na drodze 
zwycięskiego marszu na Abidżan, zaś rząd Wybrzeża Kości Słonio-
wej miał pretensje, że zamiast występować w roli rozjemcy, Francuzi 
powinni pomóc pokonać rebeliantów” (Jagielski 2004, s. 10).

Gbagbo, w oparciu o zyski ze sprzedaży kakao, zwiększał arsenał 
sił rządowych i szykował ofensywę na północ. Jeszcze 3 listopada pre-
zydent Francji Jacques Chirac „zadzwonił do Gbagbo, by go ostrzec, że 
to, co planuje, »uderzy w niego bumerangiem«, i wezwał, by dotrzymał 
przyrzeczenia z umów z [Linas-]Marcoussis. (…) Gbagbo nie potrak-
tował tych słów poważnie, a wręcz odebrał je jako gwarancję, że wojska 
francuskie pozostaną bierne” (Sołtyk 2004, s. 17).

Gbagbo zdecydował się zbombardować Bouaké 6 listopada. 
Oprócz żołnierzy rebelii zginęło dziewięciu Francuzów i jeden Ame-
rykanin. Paryż w rewanżu zdecydował się na zniszczenie bombow-
ców rządowych w Jamusukro. Interwencję odradzali były i obecny 
szef dyplomacji Dominique de Villepin oraz Michel Barnier. Uważali, 
że „Francja nie ma dość siły na prężenie muskułów, a Ministerstwo 
Obrony nie ma planu politycznego, co dalej” (Sołtyk 2004, s. 17).

Po nalocie francuskim na Jamusukro w Abidżanie rozpoczęło 
się prześladowanie Francuzów. Dewastowano ich domy, doszło do 
kilkunastu gwałtów na Francuzkach. Rozgłośnie radiowe i stacje te-
lewizyjne zostały opanowane przez „młodych patriotów” z Federacji 
Studenckiej. W eter popłynęły hasła o „antyfrancuskiej rewolucji” 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej (McGovern 2011, s 134). Przed ho-
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telem Ivoire, położonym nieopodal pałacu prezydenckiego, doszło 
do masakry. Kilkudziesięciu Iworyjczyków zostało zastrzelonych 
przez żołnierzy francuskich. Z Abidżanu ewakuowano blisko12 tys. 
Europejczyków, Amerykanów oraz Libańczyków. 15 listopada na 
Wybrzeże Kości Słoniowej nałożono embargo na dostawy broni. 
Dziennikarz Robert Sołtyk trafnie podsumował rozwój sytuacji: 

„Tak oto Francuzi wpadli w pułapkę Gbagbo. Mimo posił-
ków są za słabi, by zaprowadzić porządek. Jeśliby spróbowali 
to zrobić, to musieliby okupować kraj jak Amerykanie Irak, 
a wtedy Afryka okrzyknęłaby ich »neokolonialistami«. Jeśli 
wycofaliby misję rozjemczą „Jednorożec”, to Francuzi w Abi-
dżanie zostaliby na łasce Młodych Patriotów, doszłoby do 
rzezi podobnych jak w Liberii, a Paryż straciłby wpływy 
w kluczowym dla jego interesów kraju – Afryka uznałaby to 
za dowód słabości Francji i poszukałaby innego protektora.” 
(Sołtyk 2004, s. 17)

W 2005 roku doszło do kolejnej mediacji inspirowanej przez 
Republikę Południowej Afryki. Kwietniowe ustalenia z Pretorii, 
polegające m.in. na zmianie restrykcyjnych przepisów wyborczych, 
nie zostały jednak zrealizowane. W grudniu 2005 roku na Wybrzeże 
Kości Słoniowej nałożono embargo na wywóz diamentów. 24 marca 
2007 roku podpisano porozumienie w Wagadugu. Gbagbo zdecy-
dował się na podróż na północ. 27 listopada na terytorium Burkina 
Faso podpisał porozumienie z Guillaume Soro, jednym z liderów 
Ruchu Patriotycznego (MPCI). Datę wyborów ustalono na czerwiec 
2008 roku. Od września trwała gorączkowa rejestracja Iworyjczy-
ków w lokalnych magistratach. Na terenie kraju utworzono 11 tys. 
centrów dla przyszłych wyborców. Część mieszkańców Wybrzeża 
Kości Słoniowej drażniła obecność francuskiej firmy SAGEM, która 
wygrała przetarg na przygotowanie niezbędnych do głosowania 
kart tożsamości. Powoli rozbrajano oddziały rebeliantów. Jednak 
w 2008 roku obie zwaśnione strony zadecydowały o konieczności 
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przełożenia wyborów – przygotowania zabrały więcej czasu, niż 
zakładano. W grudniu 2008 roku podpisano porozumienie o włą-
czeniu 5 tys. żołnierzy wojsk rebelianckich do armii rządowej. 
W trakcie 2009 roku czterokrotnie zmieniano daty wyborów. Do-
szło do nich dopiero w 2010 roku. Kampania rozgrywała się przede 
wszystkim między Gbagbo, Ouattarą i Bédié. „Dwaj ostatni odwo-
ływali się do tęsknoty rodaków za dobrymi czasami. Gbagbo, nie 
mogąc pochwalić się sukcesami w rządzeniu, bił w patriotyczne 
werble. – Są dwa rodzaje kandydatów, którzy walczą o prezydenturę. 
Ci, co chcą służyć Wybrzeżu Kości Słoniowej, i ci, co służą obcym – 
wołał na wiecach, a sondaże przepowiadały mu wygraną. Prezydent 
wyzywał Bédié i Ouattarę od francuskich pachołków, wypominał 
obu azyl w Paryżu, a Ouattarze żonę Francuzkę. Dyskretnie prze-
milczał, że kiedy sam był dysydentem, też mieszkał na wygnaniu we 
Francji, a jego pierwszą żoną była Francuzka” (Jagielski 2010, s. 12).

Pierwsza tura wyborów odbyła się 31 października 2010 roku. 
Według oświadczenia Niezależnej Komisji Wyborczej (Commis-
sion Electorale Indépendante; CEI), wzięło w nich udział 83,73% 
uprawnionych do głosowania. Wybierano spośród 14 kandydatów. 
Najwięcej głosów otrzymał Gbagbo. Na drugim miejscu uplasował 
się Ouattara. Trzeci w wyścigu wyborczym był Bédié. Wyniki gło-
sowania przedstawia poniższa tabela.
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tabela 3: wyniki pierwszej50 i drugiej tury wyborów prezydenckich

Wyniki pierwszej tury wybo-
rów (31 października 2010)

Wyniki drugiej tury wybo-
rów (28 listopada 2010)

Kandydat Afiliacja 
partyjna

Liczba 
głosów Poparcie w % Liczba 

głosów
Poparcie 
w %

Laurent 
Gbagbo FPI 1 756 504 38,04

2 054 537 
(CC) 51,45 (CC)

2 107 055 
(CEI) 45,9 (CEI)

Alassane 
Ouattara RDR 1 481 091 32,07

1 938 672 
(CC) 48,55 (CC)

2 483 164 
(CEI) 54,1 (CEI)

Henri 
Konan 
Bédié

PDCI–
RDA 1 165 532 25,24

Suma 
wszystkich 
głosów

4 617 821

3 993 209 
(CC)

100%
4 590 219 
(CEI)

Źródło: jeune afrique 2010.

Druga tura wyborów odbyła się miesiąc później. Wzięło 
w niej udział 81,1% uprawnionych do głosowania. Wyniki sonda-
żowe Gbagbo i Ouattary były zbliżone. Według stojącego na czele 
Komisji Konstytucyjnej (Conseil Constitutionnel; CC) Paula Yao 
N’Dré, Gbagbo uzyskał 51,45%, zaś Ouattara – 48,55%. Natomiast 
przewodniczący Niezależnej Komisji Wyborczeja (Commission 
Electorale Indépendante; CEI) Youssouf Bakayoko oświadczył, 

50  W tabeli przedstawiono wyniki trzech kandydatów, którzy uzyskali najwięcej 
głosów w  pierwszej turze. Czwarty z  ubiegających się o  urząd prezydenta, 
Albert Toikeusse Mabri, zdobył zaledwie 2,27%.
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że wybory wygrał Ouattara (54,1%), zdobywając blisko dziesięć 
punktów procentowych więcej od Gbagbo (45,9%).

Obaj kandydaci uroczyście ogłosili swoje zwycięstwo. Na 
arenie międzynarodowej sukces Ouattary uznały: ONZ, Unia Afry-
kańska, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, Unia 
Europejska, Stany Zjednoczone i Francja. Do Abidżanu przybywali 
liderzy Republiki Południowej Afryki, Beninu, Sierra Leone, Re-
publiki Zielonego Przylądka, Kenii, Nigerii i Malawi, by skłonić 
obu kandydatów do wypracowania konsensusu (Szaniewski 2010, 
s. 12). Ouattara wzywał rodaków do strajku generalnego. Gbagbo 
poparły jedynie Angola, Zimbabwe i Gambia oraz – mniej oficjal-
nie – Republika Południowej Afryki, Rosja i Chiny51. Wspólnota 
Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej oraz Unia Europejska 
zawiesiły Wybrzeże Kości Słoniowej w prawach członka organizacji 
(7–9 grudnia). Unia Europejska i Stany Zjednoczone wprowadziły 
sankcje wizowe wobec Gbagbo, jego współpracowników i członków 
rodzin (20–21 grudnia). 22 grudnia Bank Światowy, Afrykański 
Bank Rozwoju i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zawiesiły 
współpracę z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Wstrzymano pożyczki 
i programy pomocowe. Dzień przed Wigilią większość państwo-
wych pieniędzy została zablokowana na kontach w Centralnym 
Banku Państw Afryki Zachodniej oraz Zachodnioafrykańskiej Unii 
Walutowej i Gospodarczej (Union Économique et Monétaire Ouest-
-Africaine; UEMOA). Na początku stycznia podobnie postąpiły 
Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Nawet Światowy Fundusz 
Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria; GFATM) wstrzymał pomoc dla tego 
kraju. Działalność w Abidżanie zawiesiły wszystkie zagraniczne 
banki, zamrażając zarówno pieniądze na kontach rządowych, jak 
i prywatny kapitał Iworyjczyków.

51  Zdaniem części komentatorów, polityka Kremla i Pekinu obliczona była na 
uzyskanie koncesji na wydobycie ropy naftowej w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
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Gbagbo bezskutecznie próbował zmusić wojska ONZ do 
opuszczenia kraju (18 grudnia). Kontyngenty Misji ONZ w Wy-
brzeżu Kości Słoniowej (United Nations Operation in Côte d’Ivoire; 
UNOCI) zostały jednak zwiększone. 22 stycznia Gbagbo zdecy-
dował się na podniesienie cen „czarnego złota”. Tego samego dnia 
Ouattara wezwał do nałożenia embarga na eksport iworyjskiego 
kakao i kawy. Jego apel spotkał się z częściowym odzewem. Sześć 
spółek handlowych (m.in. Cargill) wstrzymało eksport kakao z Wy-
brzeża Kości Słoniowej. Ceny surowca z dnia na dzień rosły. Kwitnął 
przemyt do krajów sąsiednich.

25 stycznia oddziały „młodych patriotów” zajęły placówkę 
Centralnego Banku Państw Afryki Zachodniej w Abidżanie. 16 lu-
tego swoją działalność zawiesiła Regionalna Giełda Papierów War-
tościowych w Abidżanie (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières; 
BRVM), obsługująca oprócz Wybrzeża Kości Słoniowej także Benin, 
Burkina Faso, Gwineę Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo. Dzień 
później Gbagbo rozpoczął nacjonalizację banków. „Linia Maginota 
została zdobyta!” – wołali studenccy działacze z FESCI.

Działania Gbagbo zachwiały pozycją Francji w regionie. Jak 
pisał Jagielski, „Gbagbo (…), szermując antyfrancuską i antyza-
chodnią retoryką i strojąc się w piórka obrońcy niepodległości przed 
zakusami imperialistów z Zachodu, (…) twierdził, że Francja na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej, jak Stany Zjednoczone w Afganistanie 
i Iraku, wykorzystuje ONZ do własnych, politycznych i gospodar-
czych celów” (Jagielski 2011, s. 9). Gbagbo, „chcąc zerwać granice 
strzeżonego rewiru, otworzył dla międzynarodowej konkurencji 
całe dziedziny ekonomii, w których Francuzi zamierzali utrzymy-
wać monopol. (…) Francja nie tolerowała w tej strefie wpływów 
przywódców zdolnych prowadzić niezależną politykę” (Ndiaye 
2010, s. 137).

Kameruński dziennikarz Melvin Akam tak pisał o roli Fran-
cuzów w Wybrzeżu Kości Słonioweji podczas rządów Laurenta 
Gbagbo:
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Wybrzeże Kości Słoniowej Laurenta Gbagbo byłoby dobrą 
nowiną dla Afryki. Ogłosiła ona drugi etap dekolonizacji 
kontynentu. Bóg nie jest już Francuzem. Bez wątpienia 
długo jeszcze Afrykanie będą oglądać mecze piłki nożnej 
w Canal+, robić w Douala i Dakarze zakłady do wyścigów 
konnych odbywających się w Vincennes. Ale Francja nie 
będzie odgrywać takiej samej roli jak wcześniej.
(cyt. za: Ndiaye 2011, s. 138)

Po wyborach rozpoczęła się II wojna iworyjska. W lutym 
2011 roku doszło do pierwszych starć między kontrolującymi 
większą część Abidżanu siłami Gbagbo i Ouattary, który schronił 
się w zabezpieczanym przez wojska ONZ hotelu Golf. W nocy z 18 
na 19 lutego Gbagbo wprowadził w Abidżanie godzinę policyjną. 
24 lutego Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (kolejna, nowsza 
nazwa oddziałów rebelii) zaatakowały od północy. 25 lutego walki 
objęły Abidżan, Jamusukro, Anyamę i Zonan-Hounien. Pod koniec 
marca siły Północy zajęły Daloa, Duékoué, Gagnoę i San-Pédro. 
W Duékoué doszło do masakry ludności (27–29 marca). Wedle 
szacunków Czerwonego Krzyża, śmierć poniosło 800 osób. Caritas 
podnosi tę liczbę do 1 tys. zabitych. Obie strony konfliktu oskarżyły 
się wzajemnie o sprawstwo. Gbagbo przekonywał, że Ouattara, przy 
użyciu myśliwych donzo, rozprawił się z popierającymi Gbagbo 
członkami grupy etnicznej Guere. Ouattara zaś oskarżał Gbagbo 
o prowokację i mord dokonany przez będące w odwrocie wojska 
rządowe. Do dziś nie ustalono, która ze stron jest odpowiedzialna 
za masakrę w Duékoué.

Rebelianci zajęli Jamusukro i San-Pédro 30 marca. W cza-
sie gdy opinia światowa koncentrowała się na libijskiej wojnie 
domowej, w Wybrzeżu Kości Słoniowej wybuchła bitwa o Abi-
dżan (31 marca–11 kwietnia). Francuzi szybko zajęli lotnisko. 
W pierwszych dniach kwietnia ewakuowano pozostałych Euro-
pejczyków i Amerykanów. Uciekali ekspatrianci [fr. expatriés] 
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zatrudnieni przez wiele firm mających siedziby we Francji, a bu-
dujących kapitał na inwestycjach w Wybrzeżu Kości Słoniowej52. 
Walki w Abidżanie szybko przeniosły się z dzielnic peryferyjnych 
do Cocody i Plateau. Gbagbo bronił się w bunkrze w pałacu pre-
zydenckim. Dopiero pomoc francuska dla oddziałów Ouattary 
(nazywana przez „młodych patriotów” zamachem stanu Sarko-
zy’ego przeciw Gbagbo – coup d’Etat sarkozien contre Gbagbo) 
oraz ostrzelanie rakietami przez należące do ONZ śmigłowce 
Mi-24 obozu wojskowego i składu broni w Akouedo przesądziły 
o wygranej rebeliantów. Sekretarz ONZ Ban Ki-moon tłuma-
czył: „Nie jesteśmy stroną w tym konflikcie. Podjęliśmy decyzję 
o operacji w zgodzie z mandatem Rady Bezpieczeństwa, żeby 
chronić ludność cywilną i naszych żołnierzy” (Szaniewski 2011,  
s. 9).

11 kwietnia 2011 roku ujęto Gbagbo. Tego samego wieczoru 
wystąpił on w kanale telewizyjnym popierającym Ouattarę z ape-
lem o zaprzestanie walk (Jagielski 2011, s. 9). 21 maja, kilka dni 
po pierwszych przesłuchaniach Gbagbo, w Jamusukro odbyła się 
ceremonia zaprzysiężenia Ouattary w obecności kilkunastu prezy-
dentów afrykańskich, sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona 
i prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego – będącego od początku 
konfliktu zwolennikiem Ouattary.

Nowy rząd powołano 1 czerwca 2011 roku. Na jego czele 
stanął Guillaume Soro. W 36-osobowym gabinecie nie znalazł się 

52  Np.: Bolloré (francuska firma przewozowa, która de facto kontrolowała pracę 
portu abidżańskiego), Bouygues (francuski koncern budowlany, przez deka-
dy wygrywający większość przetargów w Wybrzeżu Kości Słoniowej, współ-
udziałowiec iworyjskiego przedsiębiorstwa Société de Distribution d’Eau de 
la Côte d’Ivoire SODECI), Total (francuski potentat w  branży paliwowej, 
współudziałowiec Société Ivoirienne de Raffinage), France Telecom (współ-
właściciel Côte d’Ivoire Telecom i Société Ivoirienne des Mobiles), Groupe 
Compagnie Francaise de l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire (koncern wdra-
żający nowe technologie w przemyśle motoryzacyjnym i farmaceutycznym), 
banki Société Générale, BNP-Paribas, AXA.
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żaden przedstawiciel Ludowego Frontu. 7 lipca Soro mianował 
dawnego przywódcę Nowych Sił, generała Soumaïlę Bakayoko, 
dowódcą wojska.

Pierwsze zarzuty wobec Gbagbo postawiono 16 sierpnia, 
zaś 30 listopada 2011 roku został on przewieziony do Holandii. 
Międzynarodowy Trybunał Karny (International Criminal Court; 
ICC) w Hadze postawił mu cztery zarzuty zbrodni przeciw ludz-
kości. Pierwsze posiedzenie Trybunału w sprawie Gbagbo miało 
miejsce 5 grudnia. Tydzień później w Wybrzeżu Kości Słoniowej 
odbyły się wybory parlamentarne, zbojkotowane przez zwolenni-
ków byłego prezydenta, które przyniosły zwycięstwo ugrupowaniu 
Ouattary. Zgromadzenie Republikanów uzyskało 127 mandatów 
(21 z 27 w Abidżanie), a Partia Demokratyczna – 76 mandatów 
przy frekwencji ok. 37% (Abidjannet 2011)

Wydarzenie to można uznać za symboliczny koniec II wojny 
iworyjskiej. Śmierć w niej poniosło blisko 20 tys. ludzi, a prawie 
2 mln zostały zmuszone do migracji. W kraju wciąż funkcjonują 
prowizoryczne obozy dla uchodźców. Komunikację lądową utrud-
niają liczne „punkty kontrolne” wypełnione byłymi żołnierzami. 
Sytuacja jest najbardziej napięta w zachodniej części kraju, przy 
granicy z Liberią, gdzie ukryły się uzbrojone grupy przeciwników 
Ouattary. W tym regionie rośnie przestępczość.

Po zwycięstwie kandydata Partii Socjalistycznej (Par-
ti Socialiste) François Hollande’a  w  wyborach prezydenckich 
we Francji (6 maja 2012 roku) debata nad zakończeniem misji 
„Jednorożec” nabrała innego charakteru. Ouattara należał do go-
rących zwolenników Nicolasa Sarkozy’ego. Gdy w trakcie kam-
panii wyborczej Hollande nie zgodził się na spotkanie z przed-
stawicielami Ouattary podczas oficjalnej wizyty Iworyjczyków 
w Paryżu, członek delegacji, Karamoko Yayoro, miał stwierdzić: 
„Jeśli Sarkozy przegra, nasza władza będzie zagrożona”. W Par-
tii Socjalistycznej dominuje pogląd o konieczności redukowa-
nia militarnego angażowania się Francuzów w dawnych kolo- 
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niach53. Hollande już w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie 
proponował „wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie kultu-
rowej i społecznej z Afryką”, co można było interpretować jako 
zapowiedź wycofania francuskich żołnierzy z Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Jednym z celów nowego prezydenta miała być zmiana cha-
rakteru obecności Francuzów w Afryce Subsaharyjskiej. Dało się 
to zauważyć już podczas pierwszych kontaktów na szczeblu dyplo-
matycznym. Podczas oficjalnego spotkania Hollande’a z Ouattarą 
w Paryżu 26 lipca 2012 roku skupiono się na współpracy gospo-
darczej i kulturowej. Wyrażono chęć kontynuacji zapoczątkowanej 
przez Sarkozy’ego polityki „redukcji długów i rozwoju” (Contrat 
de Désendettement-Développement, C2D). Anulowano 99,5% 
długów finansowych Wybrzeża Kości Słoniowej. Gest ten miał 
– jak zgodnie twierdzili obaj politycy – wyrażać nie tyle „wiel-
koduszność”, co „solidarność dla rozwoju”. Spotkanie prezyden-
tów rozczarowało zwolenników Gbagbo liczących na lobbing 
Hollande’a w sprawie uwolnienia lidera Ludowego Frontu. Alain 
Toussaint, doradca Gbagbo z okresu jego prezydentury, przy-
równał umorzenie długów do „premii za występki przeciwko 
demokracji w Wybrzeżu Kości Słoniowej”. Nawet wśród Iworyj-
czyków witających w Paryżu delegację swojego kraju widać było 
wyraźny podział na zwolenników Gbagbo i Ouattary (Rencontre 
cordiale 2012).

Skutki społeczno-ekonomiczne konfliktu są nadal odczu-
walne. W mediach regularnie pojawiają się doniesienia o spiskach 
i zamachach planowanych przez zwolenników Gbagbo (Fran-
ce24 2012). Kwestia pojednania stanowi główne hasło w debatach 
iworyjskich polityków. Zaangażowały się w nie także organizacje  
 

53  Parti Socialiste, podobnie jak Front Populaire Ivoirien, wchodzi w skład Mię-
dzynarodówki Socjalistycznej – organizacji skupiającej partie socjaldemo-
kratyczne, socjalliberalne i socjalistyczne.
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pozarządowe54. W dyskusje te nieśmiało włącza się środowisko 
akademickie, apelujące o ponowne otwarcie największej w kraju 
uczelni – Uniwersytetu w Cocody55. 20 czerwca 2011 roku dekretem 
prezydenckim powołano do życia państwową Komisję Dialogu 
Prawdy i Pojednania (Commission dialogue, vérité et réconciliation; 
CDVR) mającą zbadać akty przemocy i łamania praw człowieka 
między 31 października 2010 a 15 maja 2011 roku. Komisja, wzoro-
wana na południoafrykańskiej Komisji Prawdy i Pojednania (Truth 
and Reconciliation Commission) rozpoczęła pracę 28 września 
2011 roku. Jej przewodniczący Charles Konan Banny przywołuje 
często w wystąpieniach telewizyjnych zasadę przyświecającą in-
stytucji: Ni vengeance, ni impunité. Znaczna część społeczeństwa 
zwana galaxie patriotique nadal sprzyja Gbagbo i wskazuje, że 
rozliczenie się z przeszłością opiera się przede wszystkim na bez-
karności [fr. impunité] zwolenników Ouattary szukających zemsty 
[fr. vengeance] na stronnikach Gbagbo. 

54  Np.: Iworyjska Liga Praw Człowieka (Ligue ivoirienne des droits de l’homme; 
LIDHO) oraz Iworyjski Ruch na rzecz Praw Człowieka (Mouvement Ivoirien 
des Droits Humains; MIDH) współpracujące z Międzynarodową Federacją 
Praw Człowieka (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Hom-
me; FIDH).

55  W okresie wojny domowej Uniwersytet w Cocody (nazwa oficjalna – Uni-
versité Félix Houphouët-Boigny) stanowił jedno z centrów ruchu „młodych 
patriotów”. W 2011 roku władze przychylne Ouattarze zadecydowały o za-
mknięciu uczelni, argumentując, że z ośrodka akademickiego przekształcił 
się on w okresie prezydentury Gbagbo w schronienie dla Federacji Studenc-
kiej. Ouattara uzależnił decyzję o ponownym otwarciu uczelni od jej uprzed-
niej depolityzacji, oznaczającej de facto usunięcie z  grona profesorskiego 
i studenckiego stronników Gbagbo.
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| fot. katarzyna szeniawska



jean-Chrisostome z rodziną na podwórzu swojego domu w Gonaté.  
Grudzień 2011. | fot. katarzyna szeniawska



Magazyn spółdzielni KaVoKiVa. Gonaté. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Kakao suszące się przy drodze. Man. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Drewno pochodzące z wyrębu lasów w okolicy Man. Często jedną z motywacji 
do wycinki drzew jest pozyskiwanie nowych terenów na uprawę kawy, kakao 
i kauczuku. Grudzień 2011. | fot. katarzyna szeniawska



ikona wybrzeża Kości Słoniowej jako „Słonia afryki” (elephant d’afrique) – 
regionalnej potęgi ekonomicznej i politycznej jest nadal żywa w wyobraźni 
niektórych mieszkańców. Man. Grudzień 2011. | fot. katarzyna szeniawska



Szkółka kakaowców w niedużej wiosce w pobliżu Man. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska
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3
Kraj nieSPełnionyCH oCzeKiwań

analiza systemu ekonomicznego wybrzeża 
Kości Słoniowej56

Błażej Popławski

Przyczyny cudu gospodarczego

W  Roku Afryki (1960), przełomowym dla kontynentu, kiedy 
niepodległość proklamowało 17 państw Afryki, Wybrzeże Kości 
Słoniowej należało do najzamożniejszych regionów kontynentu. 
„Eldorado Afryki Zachodniej”57 zawdzięczało rozwój gospodarczy 
plantacjom roślin przemysłowych, głównie kawy i kakao, a także 
kauczuku, bananów i palmy oleistej, bawełny, trzciny cukrowej, 
orzeszków ziemnych i orzeszków koli. Uprawy te znalazły w po-
łudniowym regionie Wybrzeża Kości Słoniowej, tzw. pierścieniu 

56  Fragmenty tego rozdziału były dyskutowane w  trakcie debaty Nigeria 
i  Wybrzeże Kości Słoniowej – dwie drogi rozwoju nad Zatoką Gwinejską 
w warszawskim klubie Podróżnik 28 lutego 2012 roku.

57  W 1961 roku dochód narodowy wynosił 803,6 mln dolarów, czyli 244,9 do-
lara na osobę; dla porównania: Ghana – 202,4 dolara; Niger – 141 dolarów; 
Dahomej – 147,3 dolara; Gwinea – 133,3 dolara; Górna Wolta – 83,8 dola-
rów; Mali – 62,9 dolara (Komorowski 1966, s. 3).
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kakaowym [fr. la boucle du cacao], dogodne warunki do rozwoju 
(Rougerie 1964, s. 109–111).

Pierwsze plantacje powstały we wschodniej części kraju pod 
koniec XIX wieku. Kolonizatorzy najpierw upowszechnili uprawy 
kawy. W miejscowości Elima (dziś region Sud-Comoé), nieopodal 
laguny Aby, Arthur Verdier założył plantację kawowca liberyskiego 
(Coffea liberica) w 1881 roku. Siedem lat później do tego regionu 
przywieziono także pierwsze sadzonki kakao. Do I wojny światowej 
kawa stanowiła dominujący gatunek na iworyjskich plantacjach. 
Od połowy drugiej dekady XX wieku w eksporcie główną rolę 
odgrywało już kakao (Boni 1985, s. 103–104). Strukturę eksportu 
towarów z terenów Wybrzeża Kości Słoniowej w okresie kolonizacji 
francuskiej ilustruje poniższa tabela.

tabela 4: Struktura eksportu towarów z terenów wybrzeża Kości Słoniowej 
w okresie kolonizacji francuskiej

Rok Kawa Kakao Banany Drewno Olej 
palmowy Kauczuk

1893 5441 77

1898 4331 289

1903 4863 1166

1908 5557 915

1913 10 42 42 651 6014 962

1918 30 420 36 406 3168 249

1933 1699 30 914 196 41 935 3102

1938 14 076 52 720 12 271 65 683 2971

1943 22 992 543 2 2418 2942

1963 182 100 99 700 1 334 00 1 478 000 400

Źródło: Mundt (1987, s. XiX), dane w tonach.
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Amerykański antropolog Mike McGovern wyróżnia trzy za-
sadnicze etapy rozwoju systemu plantacji kakaowca w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej – lata 1925–1945 i 1945–1975 oraz okres kryzysu 
po 1975 roku (McGovern 2011, s 76–77). W pierwszym okresie 
uprawa kakao, głównie odmiany Amenolado (Boni 1985, s. 116), 
upowszechniła się w centralnej i wschodniej części kolonii fran-
cuskiej. Zaangażowały się w nią przede wszystkim ludy Akan, co 
pozwoliło części marksizujących politologów, m.in. Egipcjaninowi 
Samirowi Aminowi, dostrzegać formowanie się „burżuazji etnicz-
nej” Baoulé w społeczeństwie iworyjskim (Widner 1993, s. 25–59). 
Z całą pewnością wyraźnie zmieniał się stosunek ludzi do ziemi, 
a tym samym postrzeganie prawa własności. Transformacji ulegały 
status społeczno-ekonomiczny rolników oraz oblicze rodziny, któ-
ra z tradycyjnej komórki społecznej stopniowo przekształcała się 
w minifirmę zawiadującą dystrybucją ziemi i współpracą z najem-
cami. W ciągu kilku dekad wytworzyły się nowa hierarchia i nowy 
system powiązań na linii wieś – miasto.

W czasie funkcjonowania Francuskiej Afryki Zachodniej 
upowszechnił się system kurateli [fr. tutorat] – zwyczajowej umowy 
między dzierżawcą a właścicielem obszaru pod uprawę kakao. Dla 
socjologów tutorat stanowił przykład niesformalizowanego mo-
delu umów opartego na upowszechnieniu relacji między klientem 
a patronem, polegających na immanentnej nierówności, nieustan-
nej wymianie różnorakich dóbr według nieskodyfikowanej reguły 
wzajemności (Tarkowski 1994). Tutorat, z perspektywy antropolo-
gii symbolicznej, był także zrytualizowaną formułą włączania do 
wiosek nowych rodzin, przywodzącą na myśl feudalny hołd lenny. 
Inkluzja ta nie stanowiła jednak pełnej inkorporacji w wymiarze 
społeczno-kulturowym. Tutorat oznaczał nawiązanie relacji eko-
nomicznej oraz pojawienie się nowych ról społecznych (Chauveau, 
Colin 2010, s. 87).

„Gorączka kakaowa”, „rewolucja kakaowa”, „era kakaowa”, 
„nowy wiek kultur handlowych”, datowane na okres 1949–1959 
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oraz pierwsze dekady niepodległości, na trwałe zmieniły krajo-
braz społeczno-gospodarczy kraju. W 1955 roku powierzchnia 
upraw kakaowca wynosiła 188 tys. ha, a w przededniu uzyskania 
niepodległości – 237 tys. ha. W 1955 roku kawę uprawiano na 304 
tys. ha, w 1959 roku – na 539 tys. ha. Areał upraw kakao w okresie 
1955–1959 zwiększył się o 50%, zaś kawy – o 200% (Dobrska 1966, 
s. 13; Boni 1985, s. 113). W poniższej tabeli zilustrowano zwiększa-
nie się obszaru upraw kawy i kakao w okresie 1949–1959.

tabela 5: wzrost areału plantacji kawy i kakao w okresie „gorączki 
kakaowej”

Okres Plantacje kawy Plantacje kakao

1949–1950 179 158

1950–1951 206 177

1951–1952 185 173

1952–1953 248 181

1953–1954 285 172

1954–1955 304 188

1955–1956 383 226

1956–1957 394 211

1957–1958 469 213

1958–1959 539 237

Źródło: Boni (1985, s. 113), dane w tys. ha.

Do głównych przyczyn rozpoczęcia się „ery kakaowej” zali-
czyć należy: wpływ kolonialnych wzorów ekonomicznych, francu-
ską politykę podatkową oraz system pracy przymusowej ściągający 
na wybrzeże ludy woltyjskie, a także tradycyjny u ludów Akan kult 
bogactwa (Komorowski 1966, s. 37).

W  drugim wyodrębnionym przez McGoverna okresie, 
zwłaszcza po roku 1968, znacznemu poszerzeniu uległ areał 
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plantacji (por. Tabela 6). W 1961 roku kakaowce uprawiano na 
388 tys. ha, dekadę później już na obszarze 586 tys. ha, a w 1980 
roku plantacje kakaowca zajmowały 1 mln ha (Boni 1985, s. 119). 
Zgodnie z uchwalonymi przez władze okresowymi planami inwe-
stycyjnymi (Loi Programme) na ogromnych obszarach Wybrzeża 
Kości Słoniowej wycięto las tropikalny, zamieniając ostoje dzikiej 
przyrody w plantacje kawy i kakao. Lasy dziewicze znikały z map.

W system upraw zaangażowały się także inne grupy etniczne, 
nie tylko ludy Akan. „Wyścig o ziemię” nabierał powoli charakteru 
walki między plemionami o posiadanie decydującego głosu w de-
batach nad przyszłością gospodarczą kraju. Jean-Pierre Chauveau 
wylicza najważniejsze konflikty tego typu w okresie I Republi-
ki: Baoulé – Bété w regionie Gagnoa (1968); Niaboua – Baoulé 
w regionie Zoukougbeu (1985); Baoulé – Bété i Gouro w regionie 
Zoukougbeu (1990) (Chauveau 2000, s. 5). Rolę rozjemcy począt-
kowo odgrywał rząd.

W tym okresie powstał także Fundusz Stabilizacji i Wspie-
rania Cen Produkcji Rolnej (Caisse de Stabilisation et de Soutien 
des Prix des Produits Agricoles; CAISTAB) – państwowa agencja 
odpowiedzialna za sektor upraw bawełny, kakao i kawy. Od 1962 
roku jej zadaniem było pośredniczenie między producentami a sku-
pującymi, kontrola jakości oraz stabilizacja ceny kakao (Sawadogo 
1977, s. 73–74).
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tabela 6: wzrost areału plantacji kawy i kakao w okresie 1969–1979

Okres Plantacje kawy Plantacje kakao

1968–1969 736 516,8

1969–1970 868 539,2

1970–1971 887 562,3

1971–1972 910 586,3

1972–1973 953 611,0

1973–1974 1060 798,5

1974–1975 1176 815,0

1975–1976 1214 840,0

1976–1977 1254 863,0

1977–1978 1291 896,5

1978–1979 1362 946,5

Źródło: Boni (1985, s. 119), dane w tys. ha.

Zauważyć należy, że okres boomu kakaowego to także czas 
intensyfikacji procesów migracji ekonomicznej – zarówno we-
wnętrznej, jak i napływu do Wybrzeża Kości Słoniowej étrangers, 
czyli migrantów z krajów sąsiednich, szukających zatrudnienia na 
plantacjach kakao, kawy i kauczuku58. Przybywający falami Mossi na 
trwale zmienili społeczeństwo iworyjskie – coraz bardziej podzielone, 
miejscami „zgettoizowane”, złożone z coraz wyraźniej artykułujących 
swoje aspiracje ekonomiczne i polityczne grup społecznych.

58  Uprawa kauczuku upowszechniała się w Wybrzeżu Kości Słoniowej od 1953 
roku dzięki aktywności Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié (CCP). 
Francuscy inwestorzy próbowali przenieść w ten region świata część przed-
siębiorstw eksportujących kauczuk z Indochin, po klęsce w bitwie pod Điện 
Biên Phủ (maj 1954), stanowiącej symboliczny koniec kolonialnego panowa-
nia Francji w Azji Południowo-Wschodniej. Największe plantacje lokowano 
początkowo blisko Dabou i  Bonoua. Z  Iworyjczykami współpracę szybko 
nawiązała także firma Michelin (Boni 1985, s. 124–125).
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System kurateli podlegał zmianom (Chauveau, Colin 2010, 
s. 88). Zwyczaje w relacjach między właścicielem a dzierżawcą 
podlegały powolnej standaryzacji: np. po śmierci właściciela zie-
mi dzierżawca symbolicznie odnawiał umowę ze spadkobiercami 
na drodze „wymiany darów”. Wymiana ta przestawała być spo-
łecznym potwierdzeniem relacji, a stała się rodzajem pieniężnej 
renty gruntowej [fr. redevances foncières] (Chauveau, Colin 2010, 
s. 88). Kształtowała się kultura prawna kontraktów, zauważalna 
choćby w ustawach z 1955 i 1956 roku, kiedy to ramy zwyczajowe 
zyskały formułę powszechnie obowiązujących regulacji prawnych 
(Chauveau, Colin 2010, s. 89). Jednocześnie narastały spory między 
dzierżawcami, właścicielami, lokalnymi wodzami tradycyjnymi 
i urzędnikami państwowymi, których stawką były rosnące zyski 
z upraw. Utrudniało to asymilację przybyszów. Życie codzienne 
kosmopolitycznych wiosek, których populacja złożona była z przed-
stawicieli kilku grup etnicznych, legitymujących się różnymi oby-
watelstwami, nie oznaczało już spokojnej koegzystencji. Lokalni 
zwierzchnicy [fr. suzerains, chefs des terres] przestawali odgrywać 
rolę autorytetów (Boni 1985, s. 377).

W okresie I Republiki pojawił się szereg rozporządzeń praw-
nych, których celem było faworyzowanie przedstawicieli Baulé, uła-
twiających im przejmowanie praw do użytkowanej ziemi należącej 
wcześniej do innych grup etnicznych, np. Kru (Chauveau, Colin 
2010, s 89). Zasada przyznawania ziemi nowym użytkownikom 
[fr. la terre appartient à celui qui la met en valeur – „ziemia należy 
do tego, kto ją uprawia”], ustanowiona przez Félixa Houphouëta- 
-Boigny w 1963 roku, okazała się rozwiązaniem użytecznym jedynie 
w okresie dynamicznej wewnętrznej kolonizacji kraju. Wkrótce 
jednak wywołała sprzeciw części plantatorów przyzwyczajonych 
do poprzednich regulacji opartych na klasycznym tutoracie. Na 
skutek „nieformalnej formalizacji” (Chauveau, Colin 2010, s. 94) 
właściciele ziemi musieli renegocjować warunki umów z dzier-
żawcami. Malały zyski z najmu. Nadal napływali biedni migranci, 
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głównie przedstawiciele ludów woltyjskich, szukający pracy na 
iworyjskich plantacjach. Ekspansja ekonomiczna Baulé przypadła 
także na czas deforestacji zachodniej części kraju. Powstawały nowe 
plantacje, których właścicielami stawali się najczęściej stronnicy 
Partii Demokratycznej, a pracowali na nich migranci z północy 
(Boni 1985, s. 375–378).

W okresie hamowania tempa rozwoju kraju do wiosek wra-
cała młodzież, której nie udało się osiągnąć sukcesu w miastach. 
Pojawiły się nowe, „rodzinne” wymiary konfliktu o ziemię – mię-
dzypokoleniowy spór o dystrybucję zysków z plantacji oraz walki 
między braćmi o schedę po ojcach. Autorytet tradycyjnych liderów 
wiosek oraz największych latyfundystów znacznie zmalał.

Napięcie wewnątrz wiosek wzmacniały kolejne fale przyby-
szów z zagranicy, głównie Mossich. Łańcuchy migracyjne ułatwiały 
osiedlanie się – tę sytuację przyrównać można do „akcji łączenia 
rodzin”, kiedy to przedstawiciele wcześniejszych fal migracji ściągali 
do kraju przyjmującego ich krewnych. Na skutek tych procesów 
między 1975 a 1980 rokiem allochtones (obcy) zwiększyli obszar 
uprawianych przez siebie plantacji kakao z 7,3% do 11,2% (Boni 
1985, s. 378).

W tym okresie pojawiły się także sformalizowane umowy 
mające rozstrzygać potencjalne spory o zyski. Sytuacja ta jednak 
tylko pozornie wprowadzała ład – wielość rodzajów umów [fr. pa-
pier, reçu, convention de vente, accord de concession, convention] 
(Chauveau, Colin 2010, s. 93) potęgowała chaos i tworzyła kolejne 
napięcia społeczne. Przedstawiciele tradycyjnych wspólnot naj-
częściej odczuwają lęk przed każdą zmianą i modernizacją. Pod 
koniec I Republiki stare zwyczaje ustępowały nowym, narzucanym 
przez władze rozwiązaniom. Skutkiem tego zanikało kluczowe dla 
plantatorów poczucie bezpieczeństwa, pewność zarobków i pozycji 
zajmowanej w strukturze wioski.

Po wprowadzeniu systemu wielopartyjnego w 1990 roku 
nowe partie założyły swoje siedziby w wioskach – w miejsce po-
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działu na zwolenników i przeciwników Félixa Houphouëta-Boigny 
pojawiły się dystynkcje na popleczników Partii Demokratycznej, 
Ludowego Frontu i Zgromadzenia Republikanów. Każda z opcji 
politycznych oferowała rolnikom odmienne wizje rozwoju sekto-
ra agrarnego. Przykładowo, realizacja postulatów Karty Północy 
z 1992 roku dla jednych oznaczałaby upodmiotowienie polityczne 
i awans w hierarchii iworyjskiej, dla innych stałaby się zwiastunem 
deklasacji i pauperyzacji. Autorytet władz państwowych malał, 
były użyteczne jedynie do uzasadniania sporów o plantację, do 
prześladowania migrantów z północy.

Instytucjonalizacja gospodarki plantacyjnej w okresie I Re-
publiki miała wpływ na zanik „moralnej ekonomii dostępu do 
ziemi” [ang. moral economy of land access] (Chauveau, Colin 2010, 
s. 99), doprowadziła do etnizacji i polityzacji różnic społecznych 
wśród osób zaangażowanych w system plantacji „czarnego złota” 
Wybrzeża Kości Słoniowej. Na skutek transformacji ekonomiczno-
-politycznej kraju w wielu iworyjskich grupach społecznych pojawił 
się stan anomii. Mianem tym Émile Durkheim nazywał chroniczny 
stan niepewności w systemie aksjonormatywnym, rozpad więzi spo-
łecznej i zanik kontroli społecznej spowodowany – według francu-
skiego socjologa – postępującym podziałem pracy (Durkheim 1999, 
s. 447–471). Wojciech Jagielski w artykule o wymownym tytule 
Kakao zgubiło Wybrzeże Kości Słoniowej, stwierdził wprost: „Przy-
czyną upadku Wybrzeża Kości Słoniowej stało się jego bogactwo” 
(Jagielski 2010, s. 12). Kakao w tym kraju odegrało tę samą rolę, co 
diamenty w Liberii (Global Witness 2007, s. 3) – doprowadziło do 
krwawej wojny i zniszczenia potencjału gospodarczego.
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Pozycja wybrzeża Kości Słoniowej 
w międzynarodowej polityce handlowej

Wybrzeże Kości Słoniowej jest obecnie największym na świecie 
eksporterem kakao, drugim eksporterem kawy i  rosnącą potęgą 
w produkcji kauczuku. 90% kakao z tego kraju trafia do Europy 
i Stanów Zjednoczonych (jedna trzecia do Holandii, jedna piąta do 
Stanów Zjednoczonych, jedna dziesiąta do Francji). Ziarna kakao 
odmiany Forastero są cenione na rynku producentów czekolady. 
Kawa pochodząca z plantacji znad Zatoki Gwinejskiej nie zyskała 
podobnego uznania. Mimo to Wybrzeże Kości Słoniowej jest naj-
większym eksporterem robusty z Afryki.

Najwięksi eksporterzy zrzeszeni są w Grupie Zawodowej Eks-
porterów Kawy i Kakao (Groupement Professionnel des Expor-
tateurs de Café-Cacao; GEPEX), zaś mniejsze firmy w Związku 
Operatorów Kawy i Kakao (Union des Opérateurs de Café-Cacao; 
UNOCC) (Global Witness 2007, s. 18). W sektorze rolniczym za-
trudnione są ¾ populacji całego kraju. Generuje on ⅓ produktu 
krajowego brutto (PKB) oraz ²/₃ zysków z eksportu. Poziom PKB jest 
ściśle związany z wahaniami cen wspomnianych dóbr na rynkach 
światowych. Inflacja wynosi ok. 4–5%. Ponad 40% Iworyjczyków 
żyje w ubóstwie.

Głównymi partnerami gospodarczymi Wybrzeża Kości Sło-
niowej są: 1) w eksporcie – Stany Zjednoczone (10%), Holandia 
(10%), Nigeria (8%), Ghana (7%), Niemcy (6%), Francja (6%), 
Burkina Faso (5%); 2) w imporcie – Nigeria (22%), Francja (13%), 
Chiny (7%), Tajlandia (5%) (CIA 2012). Śledząc dynamikę zmian 
w strukturze handlu zagranicznego, można zauważyć rosnące zna-
czenie Stanów Zjednoczonych, Holandii i Niemiec oraz wyraźny 
spadek obrotów z Francją. Ekspansja gospodarcza Chińczyków 
nad Zatoką Gwinejską rozpoczęła się dopiero pod koniec XX wie-
ku. W okresie największego wzrostu ekonomicznego Wybrzeże 
Kości Słoniowej utrzymywało silniejsze relacje z Japonią. Relacje 
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handlowe z innymi państwami afrykańskimi wykazywały tendencję 
wzrostową. Warto jednak podkreślić, że Afryka Subsaharyjska, 
zwłaszcza kraje sąsiednie, odgrywa relatywnie niewielką rolę w wy-
mianie gospodarczej Wybrzeża Kości Słoniowej. Jej charakter deter-
minują dawne imperia kolonialne oraz kraje, które są importerami 
lub przetwórcami kakao59. Sytuację tę ilustruje poniższa tabela.

59  Wymiana gospodarcza z Polską ogranicza się do importu z Wybrzeża Kości 
Słoniowej surowców pochodzenia rolniczego (kawy, kakao, kauczuku, drew-
na, oleju palmowego) oraz eksportu z Polski wyrobów stalowych, związków 
chemicznych, nawozów mineralnych, opon, dętek, papieru i tkanin. W ostat-
nich latach zauważalny jest wzrost importu ziarna kakaowca z Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej do Polski (Czernek 2008, s. 530).
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tabela 7: Struktura wymiany handlowej wybrzeża Kości Słoniowej w latach 
1965–1985 (1) – główne podmioty handlu międzynarodowego

Kontynent Kraj Import do Wybrzeża Kości 
Słoniowej

Eksport z Wybrzeża Kości 
Słoniowej

1965 1970 1975 1980 1985 1965 1970 1975 1980 1985

Ameryka 
Północna 
i Południo-
wa

9,4 9,0 9,0 14,3 10,1 15,7 19,1 10,8 9,7 13,1

Stany 
Zjedno-
czone

5,4 7,9 7,0 6,7 6,9 15,5 18,7 10,2 9,6 12,7

Europa

80,3 74,9 64,9 61,9 57,8 69,4 69,9 67,3 74,4 64,0

Francja 62,4 46,2 39,1 40,9 32,1 37,7 32,7 27,1 25,1 17,9

Niemcy 5,9 8,8 5,8 4,4 5,0 6,7 9,6 8,9 10,4 5,8

Holandia 2,0 4,8 2,9 4,0 4,8 6,9 9,1 10,4 6,1 10,3

Włochy 3,2 6,5 5,1 4,1 3,8 8,8 8,6 6,6 14,5 9,9

Azja
2,1 5,2 7,0 7,5 10,2 1,0 1,7 2,1 1,9 3,1

Japonia 0,5 2,5 4,0 6,3 5,0 0,9 1,7 1,6 1,5 1,1

Afryka

7,4 10,3 11,4 6,4 21,5 9,6 7,8 16,3 6,8 15,9

Nigeria 0,1 0,0 4,9 1,6 11,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6

Senegal 1,6 2,7 1,6 1,3 2,0 2,7 2,2 1,9 1,0 1,7

Burkina 
Faso Brak danych

0,8 1,1 2,7 1,2 3,1

Mali 0,6 0,6 4,4 1,1 3,1

Wartość 
całkowita 
(w mln 
dolarów)

23
6,

2

38
7,

2

11
26

,5

25
52

,1

17
33

,8

27
7,

2

46
8,

8

11
81

,6

29
78

,9

26
68

,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wto (1995, s. 133–134), dane w %.

Wybrzeże Kości Słoniowej, jako jeden z nielicznych krajów 
afrykańskich, pierwsze dwa dziesięciolecia po Roku Afryki zakoń-
czyło wyraźnym wzrostem gospodarczym: ponad 7,3% rocznie, 
porównywalnym do gospodarek takich jak Japonia i Korea Połu-
dniowa. W tym czasie Niger rozwijał się w tempie 3,7% rocznie, 
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a Senegal – 2,5% rocznie (Hecht 1983, s. 25). Ekonomiści nazywali 
rozwój Wybrzeża Kości Słoniowej w okresie 1960–1980 „cudem 
gospodarczym” – jego źródłem była intensyfikacja upraw, zwłaszcza 
kakao. Wzrost PKB w okresie istnienia „iworyjskiego eldorado” oraz 
udział poszczególnych sektorów gospodarki w budowaniu dochodu 
narodowego ilustrują poniższe tabele.

tabela 8: wzrost PKB w wybrzeżu Kości Słoniowej

Rok Wzrost PKB Rok Wzrost PKB

1961 9,2 1970 7,6

1962 4,4 1971 6,7

1963 16,4 1972 6,6

1964 17,9 1973 5,6

1965 -2,2 1974 3,0

1966 7,9 1975 7,0

1967 1,4 1976 12,3

1968 15,6 1977 6,7

1969 4,4 1978 8,5

Źródło: Hecht (1983, s. 27), dane w %.

tabela 9: Udział sektorów gospodarki wybrzeża Kości Słoniowej w tworzeniu 
PKB

Rok Rolnictwo Przemysł 
wytwórczy

Inne gałęzie 
przemysłu Usługi

1960 43,4 7,1 7,0 42,4

1965 35,9 10,1 7,0 47,0

1970 27,2 13,4 8,1 51,3

1975 29,0 13,0 8,0 50,0

1981 27,2 12,3 10,4 50,1

Źródło: Mingst (1988, s. 262), dane w %.
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W trakcie pierwszej dekady od uzyskania niepodległości 
Wybrzeże Kości Słoniowej notowało średnie tempo wzrostu na 
poziomie 11%, głównie za sprawą zysków z sektora rolniczego, 
a także nacjonalizacji przemysłu oraz prowadzenia antyimportowej 
polityki celnej wymierzonej w Senegal. Piłaszewicz trafnie scharak-
teryzował ten okres: „Dążeniem władz była »ivorianizacja« [iwory-
zacja] zarówno własności, jak i personelu zarządzającego” (2008, 
s. 210). Warto jednak dodać, że Houphouët-Boigny nie zdecydował 
się – w przeciwieństwie do wielu liderów państw afrykańskich – na 
wyrzucenie kadry europejskiej. Co więcej, starał się przyciągnąć 
specjalistów z Francji i zatrudniać ich na stanowiskach eksperckich 
oraz jako doradców państwowych.

O tym, jak ta „pozorna suwerenność” ekonomiczna służyła 
państwom afrykańskim, pisał Ryszard Kapuściński:

Niepodległość ujawnia natychmiast swój pozorny charakter. 
Przede wszystkim dlatego, że władza strony afrykańskiej 
jest pozorna. (…) Afrykańscy ministrowie pozbawieni 
doświadczenia, często bez elementarnej wiedzy o dziedzi-
nach, którymi zarządzają, znajdują się na łasce doradców 
i sekretarzy – przedstawicieli kolonialnej administracji. To 
właśnie ci doradcy decydują, z jakimi krajami handlować, 
skąd importować, od kogo przyjmować kredyty i skąd brać 
fachowców – decydują w imię interesów obcych metropolii, 
którym służą.
(Kapuściński 2011, s. 339)

Iworyzacja własności, o której pisze Piłaszewicz, oznacza-
ła zatem próbę stworzenia lokalnego personelu zarządzającego, 
przyuczonego przez Francuzów. W zamierzeniu Houphouëta Iwo-
ryjczycy mieli odgrywać rolę „menadżerów wyższego szczebla” 
(producentów, pośredników i kupców, ale nie rolników), a podle-
gli im pracownicy fizyczni pochodzić mieli spoza kraju. Władze, 
hołdując ideom integracjonizmu społecznego, przyznawały ziemię 
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niemal każdemu, kto wyrażał chęć jej zagospodarowania pod upra-
wy kawy i kakaowca (Crook 2001, s. 37). Powiązano w ten niepre-
cyzyjny sposób obywatelstwo i własność ziemi, co w przyszłości 
zaowocowało parcelacją obszarów rolnych i narastaniem konflik-
tów ekonomiczno-etnicznych (Woods 2003, s. 645). W okresie 
rządów Houphouëta zarządzanie tymi konfliktami, mediacja na 
linii właściciele ziemi – dzierżawcy, stanowiło jeden z przejawów 
autorytetu prezydenta (Chappell 1989). Po jego śmierci zabrakło 
lidera o podobnej charyzmie.

Między rokiem 1960 a 1979 ceny kakao wzrosły o 368% 
(Hecht 1983, s. 31). W Wybrzeżu Kości Słoniowej boom ka-
kaowy rozpoczął się w południowo-wschodniej części kraju, 
następnie plantacje lokowano w centrum i na południowym 
zachodzie (Woods 2003, s. 645). Zmiany obszarów uprawy 
kakao powodowały wewnętrzne migracje Iworyjczyków oraz 
napływ przybyszów z krajów ościennych, którzy przemieszczali 
się w obrębie la boucle du cacao.

Na plantacjach zawsze dominowali właściciele niewielkich 
gospodarstw, co przeczy tezie niektórych badaczy o szybkim 
formowaniu się kapitalistycznej elity, burżuazji rolnej (Samir 
1967; Campbell 1987) i narodowej (Chodak 1963, s. 439). Ludy 
południowej części Wybrzeża Kości Słoniowej od wieków pro-
wadziły małe gospodarstwa, powstałe w wyniku wycinki la-
sów. Model ten – charakterystyczny dla ludów Akan, z których 
pochodził Houphouët-Boigny – utrwalony i usankcjonowany 
został prawnie w całym kraju (Boone 1995, s. 446; Hecht 1984). 
Dzięki temu kraj rolniczy rozwijał swoją gospodarkę w oparciu 
o niezależne, kapitalistycznie zarządzane plantacje. Podkreślić 
należy, że system uprawy kakaowca był kontrolowany przez 
Baoulé. Z tej grupy etnicznej wywodzili się najwięksi plantatorzy, 
biznesmeni ściśle współpracujący z  inwestorami z zagranicy 
(tzw. baronowie kakao) oraz politycy ustanawiający prawo rolne 
(McGovern 2011, s. 138).
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Władze realizowały model gospodarki laissez-faire, hands-
-off strategy (Boone 1995), pozostawiając kontrolę nad procesem 
produkcji tradycyjnym wspólnotom. Minimalizowano tym sa-
mym nakłady na kredyty udzielane przez państwo i przekształcano 
organizacje rządowe w fasadowe instytucje o charakterze stricte 
doradczym. Houphouët-Boigny pozwolił także rolnikom zakładać 
kooperatywy (Groupements de Vocation Coopérative; GVC) kon-
kurencyjne w stosunku do nabywców [fr. acheteurs]. Ograniczył 
ich liczbę do jednej na wioskę. Większość plantatorów w okresie 
pierwszych dekad po Roku Afryki wolała jednak funkcjonować 
poza tymi spółdzielniami (Boone 1995, s. 456) i sprzedawała zbiory 
libańskim pośrednikom.

Brak interwencjonizmu sprzyjał rozwojowi rolnictwa 
w pierwszych dwóch dekadach po uzyskaniu niepodległości, za-
chęcał do migracji ekonomicznej i mieszania się grup etnicznych 
w obrębie wiosek. Według amerykańskiego politologa Michaela 
Cohena, niechęć władz do zwiększania wydatków na cele wspólnot 
lokalnych wynikała z przekonania, że kapitał ten wpłynąłby na 
aktywizację polityczną Iworyjczyków (Cohen 1973). Do pewnego 
stopnia odtworzono więc ekonomiczny wymiar zarządzania bezpo-
średniego, charakterystyczny dla francuskich kolonii. Po załamaniu 
się rynków na przełomie lat 70. i 80. niedostatki w strukturze i zaple-
czu instytucjonalnym, uzależnienie rozwoju przemysłu od importu 
maszyn, brak powiązań między sektorami gospodarki (Mytelka 
1984, s. 161–165) przesądziły o recesji i uzależnieniu eksportu od 
międzynarodowych korporacji.

Według cenzusu z 1975 roku, 98% ziemi uprawnej tworzyły 
plantacje mniejsze niż 20 ha. 10,7% rolników pracowało na plan-
tacjach o powierzchni 10–20 ha. Średnia powierzchnia gospodar-
stwa wynosiła wtedy 5,4 ha (Hecht 1983, s. 36, 45). Między 1950 
a 1977 rokiem zauważyć można wyraźną poprawę efektywności 
gospodarki plantacyjnej: zbiory kawy wzrosły z 265 do 325 kg/ha; 
zbiory kakao – z 290 do 475 kg/ha. Warto podkreślić, że mimo 
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to przychody indywidualnych rolników rosły w o wiele wolniej-
szym tempie niż PKB (Hecht 1983, s. 40). Potwierdza to tezę o nie-
właściwej dystrybucji dochodu narodowego w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, systemie gratyfikującym stosunkowo niewielką grupę 
ludzi – według cenzusu z 1975 roku, elitę złożoną z najbogatszych 
plantatorów tworzyły zaledwie 2% mieszkańców (Gastellu, Affou 
Yapi 1982). Większość plantatorów nie czerpała proporcjonalnych 
zysków z „cudu gospodarczego” kraju. Trafiały one do kieszeni 
„baronów kakao” i środowisk władzy.

Główną siłę roboczą dla gospodarki Wybrzeża Kości Słonio-
wej stanowili od samego początku migranci z Burkina Faso oraz 
z Mali, Gwinei, Togo i Beninu. Przyciągała ich szansa na awans 
ekonomiczny, a czynnikiem „wypychającym” była niestabilność 
polityczna w ich ojczyznach. Regionami o największej koncentracji 
migrantów pod koniec XX wieku były: Sud-Comoé, Bas-Sassandra, 
Moyen-Cavally, Moyen-Comoé i Haut-Sassandra (Ndiaye 2011, 
s. 173). Ksiądz Janusz Umerle tak postrzegał rolę migrantów z pół-
nocy w ekonomice Wybrzeża Kości Słoniowej:

Mossi potrafią pracować w polu. Nie tak, jak nasze miejsco-
we plemiona60, którym las podawał jak na tacy wszystko, 
czego potrzeba do życia. W Burkina Faso trzeba siłą wyrwać 
jedzenie ziemi. Ziemia jest tam tak sucha i twarda. Im wyżej 
na północ, tym gorzej. Mówią, że na Sahelu „kozy chodzą 
i  trawę wspominają”. Przyjeżdżają więc na Wybrzeże jak 
Gastarbeiterzy do Niemiec. Wynajmują kawałek lasu, wy-
cinają roślinność, a kiedy wyschnie, podpalają. Potem sadzą 
drzewa kakaowe albo kawowe i czekają, aż urosną.
(Umerle 2007, s. 37)

60  Dot. grupy etnicznej Dan dominującej w okolicach miejscowości Man.
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Contractuels (dzierżawcy) uprawiali ziemię iworyjską, rozli-
czając się najczęściej według systemu abusa61: za zgodę na uprawę 
ziemi udzielaną przez społeczność autochtoniczną, przyjmującą 
migrantów, odstępowali część zysków – najczęściej jedną trzecią 
(Woods 2003, s. 646). Według innego podziału zyski dzielono 
następująco: 40% przypadało dzierżawcy, 40% wydzierżawiają-
cemu, pozostałe 20% – dzieciom wynajmującego. Systemy te, 
razem z modelem tutoriatu, miały powstrzymywać potencjalne 
napięcia między właścicielami a użytkownikami gruntów. Wraz 
ze zwiększaniem się zysków z upraw kakao podlegały jednak 
renegocjacji i stawały się źródłem konfliktów. „Migracja zarobko-
wa – jak trafnie zauważa John Iliffe – stała się formą kolonizacji 
osadniczej” (Iliffe 2011, s. 269). Hasło „odebrania ziemi obcym” 
weszło do dyskursu populistycznych polityków. Największy odzew 
zyskiwało wśród młodych, zwłaszcza wśród osób wracających na 
iworyjską wieś ze studiów za granicą, bądź młodzieży, której nie 
udawało się znaleźć satysfakcjonującej pracy w mieście.

Houphouët-Boigny planował przekształcić społeczeństwo 
iworyjskie w administratorów plantacji uprawianych przez miesz-
kańców Burkina Faso. Wybrzeże Kości Słoniowej odgrywało w tym 
systemie, posługując się terminologią Immanuela Wallersteina, rolę 
półperyferii; Burkina Faso – peryferii; rola centrum nadal przypa-
dała Francji (Zartman, Delgado 1984, s. 12–13). Analizując struk-
turę handlu zagranicznego I Republiki, można zauważyć wyraźne 
wzmacnianie relacji z Francją, przewagę eksportu nad importem 
z krajów rozwijających się (Atsain 1984) oraz marginalizowanie 
państw o ustroju socjalistycznym. Ewolucję wymiany handlowej 
Wybrzeża Kości Słoniowejw okresie I Republiki ilustruje poniższa 
tabela.

61  Termin ten pochodzi z języka twi, oznacza „trzy części” (Hill 1963).
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tabela 10: Struktura wymiany handlowej wybrzeża Kości Słoniowej (2) – han-
del z krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się

Eksport

1960 1965 1970 1975 1978 1980 1982 1984 1985

Kraje 
rozwinięte 83,7 86,0 90,0 76,7 78,8 75,4 71,0 71,8 74,2

Francja 50,5 37,7 32,6 27,1 29,6 28,7 27,7 22,9 23,2

Kraje rozwija-
jące się 14,5 11,8 9,2 17,5 15,0 20,0 23,9 18,8 17,7

Inne kraje 
afrykańskie – – – 16,3 11,8 15,4 18,7 13,6 10,1

ZSRR 
i Europa 
Wschodnia

1,8 2,2 0,8 3,3 5,7 3,9 2,9 5,2 4,4

Import

Kraje 
rozwinięte 83,1 85,1 84,0 73,4 81,0 70,3 63,4 67,6 70,5

Francja 64,5 61,6 46,2 39,1 48,5 56,6 49,9 48,6 47,0

Kraje rozwija-
jące się 16,9 13,9 14,5 21,1 15,5 24,2 29,9 28,2 25,2

Inne kraje 
afrykańskie – – – 11,4 6,5 6,2 12,0 15,9 14,1

ZSRR 
i Europa 
Wschodnia

– 1,0 1,5 3,4 1,6 1,6 0,9 1,2 1,2

Źródło: Mingst (1988, s. 266), dane w %.

Houphouëtyzm

Celem polityki Houphouëta-Boigny, jak pisze Ndiaye, „było 
powstanie narodowej burżuazji, zdolnej przekształcić się w kla-
sę inwestorów oraz lokalnych przedsiębiorców” (Ndiaye 2011, 
s. 174). Zaś Martin Meredith stwierdza: „Houphouët był przebiegły 
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w posługiwaniu się swą władzą polityczną. Wolał wciągać swych 
krytyków i przeciwników do systemu rządowego, niż ich poskra-
miać. Sam zawsze był bardzo czujny. »Jestem jak krokodyl«, powie-
dział pewnego razu. »Śpię z jednym otwartym okiem«” (Meredith 
2011, s. 261).

Na skutek takiego systemu sprawowania władzy znikał po-
dział na sferę publiczną i prywatną, na państwo, naród i społe-
czeństwo. Znikała legitymizacja państwa. Abstrakcyjny, oparty na 
wizji prawa stanowionego charakter władzy publicznej zmieniał 
się w charakter personalny. Polityka stała się z kolei sposobem 
prowadzenia interesów, została zredukowana do strategii obliczonej 
na zwiększanie zysków. Zasoby publiczne podlegały prywatyzacji 
i podporządkowaniu strukturze władzy.

Odwołując się do terminologii niemieckiego socjologa Maxa 
Webera (Weber 2002, s. 161–184), należy zauważyć dualny cha-
rakter państwa postkolonialnego – opartego na przenikaniu się 
struktur władzy tradycyjnej i biurokratycznej. Racjonalno-legali-
styczny model Webera, w którym działają bezosobowe procedu-
ry, cechuje wyraźny europocentryzm (Markowski 2008, s. 177), 
zastosowanie go do opisu społeczeństwa iworyjskiego pozwala 
jednak zwrócić uwagę na dysfunkcje systemu stworzonego przez 
Houphouëta-Boigny. Rozwiązanie, które wybrał prezydent, było 
formułą użyteczną do budowania politycznego poparcia. Relacje 
klientelistyczne – czy też, jak chcieli inni: korupcyjne – miały przy-
spieszać rozwój kraju i podnosić efektywność gospodarki poprzez 
redukcję biurokratycznych zapóźnień, wzmacnianie konkurencji 
i poprawę alokacji zasobów. Zwolennicy relatywizmu kulturowego 
oraz tzw. hipotezy rewizjonistycznej, podkreślającej redystrybu-
tywną rolę korupcji (Borusowski 2006, s. 45–46, 73–80), mogą 
postrzegać „sieci patronatu” Houphouëta-Boigny jako narzędzie 
budowania kapitału społecznego, integracji frakcji politycznych 
i etnicznych, element strategii transformacyjnej. Zaletą ujęć tego 
typu jest odejście od stereotypów europocentrycznej politologii, wa-
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loryzacja specyficznego kontekstu kulturowego, natomiast wadą – 
zbagatelizowanie długookresowych rezultatów rządów „kapitalizmu 
przyjaciół” [ang. crony capitalism].

Ustrój taki, charakterystyczny dla znacznej części państw afry-
kańskich, politolodzy Paweł Frankowski i Irma Słomczyńska nazy-
wają neopatrymonializmem, klientelizmem, prebendalizmem, reżi-
mami sułtanistycznymi (Frankowski, Słomczyńska 2011, s. 33–35). 
W klasycznym studium o klientelizmie historyk Antoni Mączak, 
charakteryzując proces dekolonizacji, pisze o rozwoju tego rodzaju 
stosunków w nowo powstałych państwach Afryki. Przywołuje liczne 
przykłady „kulawej przyjaźni” z dziejów dawnych kolonii francu-
skich, wskazując na trzy wymiary klientelizmu w Afryce: relacje 
przedkolonialne, wpływ zarządzania bezpośredniego oraz rządy 
nowych liderów kontynentu (Mączak 2003, s. 373–386). Wszystkie 
te rodzaje relacji klientelistycznych odegrały dużą rolę w kształto-
waniu dziejów I Republiki.

W ustroju opartym na stosunkowo niewielkim interwencjoni-
zmie państwa, niskim stopniu zbiurokratyzowania sfery publicznej 
oraz liberalizacji zasad produkcji i eksportu pojawiła się ogromna 
przestrzeń do nadużyć i praktyk przekupywania urzędników pań-
stwowych (Chappel 1989). Meredith przytacza dane statystyczne 
świadczące, że 58% budżetu Wybrzeża Kości Słoniowej pochłaniały 
płace dla służby cywilnej (Meredith 2011, s. 161). Jeśli do tej war-
tości dodać zyski z szarej strefy, łatwo można dostrzec polaryzację 
społeczeństwa iworyjskiego, alienację elit (Médard 1982, s. 75–76; 
Bakary 1984) stanowiącą źródło napięć i konfliktów.

Model Houphouëtyzmu tylko fikcyjnie budował spójną i jed-
nolitą tożsamość społeczną Iworyjczyków. Pozornie uznawany 
był za kulturę dialogu i pojednania, jednak w rzeczywistości ide-
ologia ta wzmacniała resentymenty etniczne i patriotyzmy lokal-
ne, stanowiące odbicie spolaryzowanych – na skutek nierówności 
ekonomicznych – układów społecznych (Akindès 2000). W ten 
sposób kształtowała się przysłowiowa „republika kolesiów” [ang. 
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old-boy network], system skierowany na utrzymanie przywilejów 
nomenklatury. Crawford Young wylicza główne osie nierówności 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej, sprzyjające atrofii państwa: własność 
zagraniczna – iworyjska, elity – masy, północ kraju – południe 
kraju, Abidżan – interior, Iworyjczyk – migrant z Afryki (Young 
1982, s. 199).

Podkreślić należy także, że o sukcesie gospodarczym Wy-
brzeża Kości Słoniowej zadecydowała kontynuacja kapitalistycznej 
strategii z czasów kolonialnych (Fauré 1989, s. 59), europejskiego 
mitu sukcesu, uzależnienia wymiany od eksportu produktów ro-
ślinnych do metropolii postkolonialnej. Houphouët-Boigny był 
nastawiony sceptycznie wobec koncepcji przyspieszonej „afry-
kanizacji gospodarki”, polityczno-ekonomicznej mobilizacji mas 
w imię wizji autarkicznego rozwoju. Starał się utrzymać relacje 
ekonomiczne z Francją (Dobrska 1966, s. 21). Nie dostrzegał, że 
„w okresie postkolonialnym l’Afrique Noire była [przez Paryż] 
uważana za część francuskiego chase gardée (zastrzeżonego obsza-
ru łownego), prywatnej posiadłości zazdrośnie strzeżonej przed 
wkroczeniem innych potęg światowych” (Meredith 2011, s. 75). 
Prezydent jako pierwszy użył zwrotu Françafrique – mianem tym 
określa się wykreowany w okresie rządów de Gaulle’a model relacji 
między dawną metropolią a państwami afrykańskimi opartej na 
utrzymaniu supremacji interesów francuskich w byłych koloniach.

Françafrique nie oznacza jednak jedynie wizji polityki de 
Gaulle’a (1959–1969). Kontynuowali ją jego następcy – George 
Pompidou (1969–1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974–1981), 
François Mitterand (1981–1995), Jacques Chirac (1995–2007) i Ni-
colas Sarkozy (2007–2012). Pierwszy z nich większą wagę przy-
wiązywał do ekspansji ekonomicznej; w okresie rządów drugiego 
utrwalił się zwyczaj interwencji zbrojnych. Mitterand uchodził za 
najbardziej proafrykańskiego prezydenta Francji, Chirac z kolei 
w pierwszą podróż zagraniczną udał się do Wybrzeża Kości Sło-
niowej, a Sarkozy, walczący z nielegalną imigracją do Francji… ofi-



131Kraj niespełnionych oczekiwań

cjalnie zerwał z Françafrique. Polityka Francji w okresie po upadku 
zimnowojennego podziału świata oparta była o dwie idee: „polityki 
wierności” [fr. fidélité] – utrzymania dotychczasowych wpływów – 
oraz „polityki otwarcia” [fr. ouverture] – rozszerzenia wpływów na 
nowe obszary (Solarz 2004a, s. 45).

Wybrzeże Kości Słoniowej stanowiło ekonomiczną loko-
motywę frankofońskiej Afryki Zachodniej. Meredith stwierdza: 
„W istocie rzeczy, francuska obecność w Wybrzeżu Kości Słoniowej 
stała się jeszcze bardziej widoczna, niż to było w czasie zależności 
kolonialnej” (Meredith 2011, s. 260). Historyk przytacza dane sta-
tystyczne świadczące o wzroście liczby francuskich rezydentów 
z 10 tys. w 1960 roku do 50 tys. przed kryzysem i wojną domową. 
Pisze: „Francuskich doradców i coopérants (współpracowników) 
można było spotkać na każdym szczeblu rządowym, w urzędzie 
prezydenta, w służbach bezpieczeństwa, dowództwie wojskowym, 
ministerstwach i w organizacjach parapaństwowych. Wybrzeże 
Kości Słoniowej zatrudniało największą w Afryce liczbę francuskich 
nauczycieli i techników i wysyłało największą liczbę studentów do 
uniwersytetów francuskich” (Meredith 2011, s. 260). W okresie 
I Republiki 11 350 francuskich ekspatriotów zostało odznaczonych 
orderami iworyjskimi w podziękowaniu za udział w „budowie kra-
ju”. Między 1973 a 1982 rokiem dekorowano średnio czterech Fran-
cuzów tygodniowo – co w wymiarze symbolicznym uznać można 
za dowód dominacji byłych kolonizatorów i zależności Wybrzeża 
Kości Słoniowej od dawnej metropolii. Każda z wizyt francuskich 
oficjeli była uroczyście celebrowana przez władze iworyjskie (Mbe-
map, Salhi 2000, s. 54).

Znaczenie symbolicznej dominacji Francji łatwo można do-
strzec w abidżańskiej toponimii. André Latrille, gubernator rzą-
dzący kolonią w latach 1943–1947, doczekał się własnego bulwaru 
i pomnika. Dwa wiecznie zakorkowane mosty łączące północą 
i południową część miasta noszą imiona de Gaulle’a i Houphouëta- 
-Boigny. W 2011 roku zdecydowano o budowie trzeciego mostu, 
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położonego między Marcory i Treichville. Jego patronem ma zostać 
Bédié. Imieniem de Gaulle’a nazwano także bulwar wyznaczają-
cy zachodnią granicę Cocody. Bulwar Francji równoleżnikowo 
przecina całą dzielnicę Cocody. Jedną z najdłuższych ulic miasta, 
ciagnącą się z zachodu na wschód, jest bulwar Mitteranda. Boule-
vard de Marseille oddziela część mieszkalną Treichville od portu, 
a Boulevard Valéry Giscard d’Estaing biegnie wzdłuż południowej 
granicy Marcory i Treichville aż do lotniska. 

Polski reportażysta i podróżnik Arkady Fiedler tak pisał 
o kondycji społeczno-ekonomicznej I Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej:

W Abidżanie, półmilionowej stolicy Wybrzeża Kości Sło-
niowej, było nam przyjemnie od pierwszego kroku. Młode 
miasto, wyrosłe ponoć z wioski dopiero po drugiej wojnie 
światowej, dawno pięknie okrzepło i  urodą zapędzało 
w kozi róg wiele miast Afryki Zachodniej. Abidżan, „Paryż 
tego regionu”, jak powiadano, wdzięczył się jasnymi budyn-
kami wtopionymi w żywą od wilgoci zieleń. (…) Plateau 
jest rojnym i szumnym targowiskiem, gdzie abidżańczycy 
nabywają owoce, żywność czy kolorowe tkaniny, a biali 
przybysze – głównie drewniane maski i  figurki, szable, 
noże, skóry węży i mniejszych kotów, tykwy i sto innych 
wyrobów tutejszej Cepelii. (…) Nie odkryję Afryki, gdy 
powiem, że Abidżan, jak i reszta kraju, stoi dość mocno na 
zdrowych nogach swej gospodarki, dającej pokaźne zyski. 
Prezydent kraju, Felix Houphouët-Boigny, konserwaty-
sta, ale z głową otwartą do interesów, zwolennik polityki 
wolnego handlu, dbając o własną kieszeń, nie zapomina 
wszak o całym kraju. Stworzył ekonomiczny boom, co dało 
Wybrzeżu Kości Słoniowej solidne nadwyżki finansowe. 
(…) Plantacje są w rękach Afrykanów, co przy całej miłości 
prezydenta do Francji („Ten Paryż i jego kobiety” – wes-
tchnął ponoć w  jakimś wywiadzie) uniezależnia go od 
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kuszącego, acz łapczywego miasta nad Sekwaną. Wybrzeże 
Kości Słoniowej już nie potrzebuje męczącej opieki Fran-
cji jak dawniej; teraz raczej niektórzy Francuzi ciążą ku 
Abidżanowi. Zwabiona tutejszym boomem i łatwiejszym 
chlebem, czterdziestotysięczna kohorta „petits blancs”, 
małych białych, czyli różnych drobnych mechaników, 
ekspedientów, barmanek, barmanów. (…) Niby aktorzy 
pozostali ci sami, ale ich role niewiarygodnie się przenico-
wały. (…) Dom wygląda na zasobny i pełen uciech. Także 
tych importowanych.
(Fiedler 1980, s. 64–70)

Władze kraju nie uległy mirażowi koniecznej industrializacji 
Trzeciego Świata zalecanej przez zachodnich planistów. Ograni-
czyły ją jedynie do obszarów Abidżanu. Zdecydowały się za to na 
ryzykowny krok – przekształcenie kraju w jedną wielką, centralnie 
zarządzaną, ale funkcjonującą na zasadach sterowanego kapitalizmu 
(Alpine, Pickett 1993, s. 24) plantację (dokładnie: zbiór plantacji 
średnich i małych). W 1975 roku blisko 500 tys. drobnych plantato-
rów uprawiało kakao i kawę na terenach la boucle du cacao. Między 
1960 a 1980 rokiem produkcja rolnicza zwiększyła się trzykrotnie. 
Wzrost gospodarczy zauważalny był także, choć w mniejszym stop-
niu, w innych sektorach. Przemysł rolno-spożywczy rósł w tempie 
11,5% rocznie w latach 60. i 10,5% rocznie podczas kolejnej dekady. 
W 1980 roku sektor przemysłowy liczył 700 przedsiębiorstw produ-
kujących na łączną kwotę ponad 3 mld dolarów, z czego ⅓ przezna-
czona była na rynki eksportowe. W poniższej tabeli zilustrowano 
eksport dóbr rolniczych z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz udział 
eksportu kakao, kawy i drewna w budowaniu PKB w okresie „cudu 
gospodarczego”.
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tabela 11: Struktura eksportu wybrzeża Kości Słoniowej

Rok

Wartość 
eksportu 

w mld 
franków 

CFA

Dobra eksportowane Kakao, kawa, drewno

Kakao Kawa Drewno Udział % 
w eksporcie

Udział % 
w PKB

1960 40 9 19 7 85 24

1964 75 15 32 18 86 27

1968 110 24 37 26 79 27

1972 150 28 31 38 69 22

1976 414 94 197 33 73 27

1977 553 164 131 85 81 28

1978 576 233 169 70 75 25

1979 579 146 123 85 69 21

Źródło: Hecht (1983, s. 29).

Jak wyglądało życie głównych beneficjentów systemu zwane-
go Houphouëtyzmem? Zwolennicy prezydenta uzyskiwali szansę 
otrzymania mandatu poselskiego62. Powoli rozrastał się aparat kie-
rowniczy Partii Demokratycznej Wybrzeża Kości Słoniowej – od 
60 osób w 1960 do 201 w 1970 roku (Fauré 1993, s. 315). W chwili 
śmierci prezydenta 471 osób zajmowało 598 najważniejszych sta-
nowisk w państwie, a ponad 30% z nich prowadziło działalność 
gospodarczą (Frankowski, Słomczyńska 2011, s. 36). Według sza-
cunków politologów, „krążenie elit” w okresie I Republiki prawie nie 
istniało – między 1957 a 1980 rokiem najwyższych 1040 stanowisk 
w państwie piastowało ok. 320 osób (Crook 1989). Pamiętać także 
należy o stosunkowo niewielkiej autonomii kulturowej elit nadal 
pozostających pod wpływem Francji i kształconych na francu-

62  W 1960 roku Zgromadzenie Narodowe tworzyło 70 posłów, w 1980 – 147, 
w 1985 – 165, w 1990 – 175 (Fauré 1993, s. 315).
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skich uniwersytetach. „Zamiast nadzorowanej przez Francuzów 
administracji, nowe państwa były teraz zarządzane przez grupy elit 
od dawna przywykłe do współpracy z Francją i dobrze przystosowa-
ne do francuskich systemów zarządzania i kultury” (Meredith 2011, 
s. 75). Także sam Houphouët-Boigny chętnie odwoływał się do 
francuskiej etykiety dworskiej. Wzorował się na de Gaulle’u. Dążył 
do odwzorowania splendoru Pałacu Elizejskiego w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej – najlepiej w rodzinnej wiosce. Korespondent tygodnika 
„West Africa”, przebywający w Wybrzeżu Kości Słoniowej w 1961 
roku, opisał siedzibę władcy I Republiki:

Bez porównania najbardziej okazałą rezydencją w Afry-
ce jest pałac prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej, pana 
Houphouëta-Boigny. (…) Wydano już ponad 3 mln – z fran-
cuskiego funduszu pomocy – a dalsze prace przy zagospoda-
rowaniu krajobrazu mogą kosztować przynajmniej kolejny 
milion. Zgodnie z kwiecistą naturą Houphouëta, pałac nie 
wygląda z ulicy jakoś wyjątkowo. Składa się z trzech oddziel-
nych budynków: urzędu prezydenta, rezydencji i gmachu 
na przyjęcia. Nie wzbudza zachwytu, dopóki ubrany we 
frak gość nie wejdzie do tego ostatniego, znajdującego się 
za fontannami, kaskadami i rzeźbami, i dopóki nie zejdzie 
królewskimi schodami do obszernego marmurowego holu 
recepcyjnego, aby uścisnąć dłoń gospodarzowi i jego ślicznej 
żonie. Dopiero wtedy dostrzeże ogrom i piękno tego miejsca. 
Niczego tam nie brakuje, od żyrandoli po antyczne meble 
w subtelnie skontrastowanych kolorach, ozdobną chińską 
porcelanę, sztućce dla ponad 1 tys. osób i pojedynczy stół, 
przy którym zmieszczą się setki gości. Mówiono mi, że wielu 
zwiedzających – zarówno płacących podatki Francuzów, jak 
i delegacji z mniej szczęśliwych krajów afrykańskich – było 
zaszokowanych tak wielką ekstrawagancją. Jeden z dzien-
nikarzy Wybrzeża Kości Słoniowej, który wizytował pałac 
w dzień po wielkim przyjęciu, wykrzyknął w zachwycie: 
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„O mój Boże, w  tym pałacu mógłby zamieszkać ktokol-
wiek – nawet królowa Anglii czy też prezydent Kennedy. 
Drżę na myśl o tym, że jestem obywatelem Wybrzeża Kości 
Słoniowej!”.
(cyt. za: Meredith 2011, s. 75–76)

Houphouëtyzm cechowała duża zachowawczość i niechęć 
do modernizacji gospodarki. Władze ograniczyły się do zwięk-
szenia powierzchni upraw palmy oleistej, kauczuku, bawełny 
i ananasów. Funkcje kontrolne nad iworyjskim rolnictwem spra-
wowało Towarzystwo Pomocy Technicznej dla Modernizacji 
Rolnictwa Wybrzeża Kości Słoniowej (Société d’Assistance Tech-
nique pour la Modernisation de l’Agriculture en Côte d’Ivoire; 
SATMACI).

Podczas drugiego dziesięciolecia niepodległości dynamika 
wzrostu PKB uległa niewielkiemu osłabieniu. Kontynuowano stra-
tegię intensyfikacji eksportu oraz stopniowo prywatyzowano mniej 
rentowne przedsiębiorstwa. W 1974 roku na terenie Wybrzeża Kości 
Słoniowej działało ok. 350 tys. plantacji kawy o łącznej powierzchni 
1235 tys. ha oraz 225 tys. plantacji kakao o powierzchni 920 tys. 
ha. Jednak duży udział państwa w pobudzaniu rozwoju gospodarki 
plantacyjnej to miecz obosieczny. Martin Meredith tak opisał nie-
uchronne nadejście kryzysu ekonomicznego I Republiki:

Ogarnięty euforią finansową i  liczący na utrzymanie się 
wysokich cen [kawy i kakao] rząd podjął cały szereg am-
bitnych projektów rozwojowych, jak budowa dróg, portów 
i tam hydroelektrycznych, przy tej okazji zaciągając wielkie 
pożyczki. Utworzył też sieć parapaństwowych korporacji, 
których celem miało być promowanie rolniczego i prze-
mysłowego rozwoju. Liczba parapaństwowych korporacji 
wzrosła z pięciu w 1960 roku do 84 w 1979 roku. W latach 
1975–1978 wydatki publiczne potroiły się. Dług zewnętrzny 
urósł z 256 mln dolarów w 1970 roku do 4 mld dolarów 
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w 1980 roku (…) Większość przedsiębiorstw parapaństwo-
wych przyniosła wielkie straty. Były one zarządzane jak 
prywatne lenna rządzącej elity, a ich produkcja pochłaniała 
olbrzymie subsydia państwowe: ceny cukru były trzy razy 
wyższe od cen światowych, a ceny ryżu dwukrotnie prze-
wyższały ceny światowe.
(Meredith 2011, s. 262–263)

znamiona kryzysu

Udziałem całego kontynentu afrykańskiego zawsze były i są 
wszelkiego rodzaju klęski i kataklizmy.
(Braudel 2006, s. 158)

Tak, dojdzie do upadku, musi dojść. Dojdzie z tego prostego 
powodu, że republiki Słońc Niepodległości nie przewidziały 
i nie ustanowiły takich instytucji jak fetysze lub Czarownicy, 
dzięki którym można zapobiec nieszczęściom.
(Kourouma 1975, s. 148)

Powojenna koniunktura gospodarcza trwała nieprzerwanie 
do połowy lat 70. Między pierwszym a drugim kryzysem nafto-
wym (1974–1979) gospodarka Wybrzeża Kości Słoniowej została 
zachwiana. Koniec powojennego okresu prosperity, gwałtowny 
przyrost naturalny, wzrost cen na rynku paliwowym, konkurencja 
między korporacjami międzynarodowymi, powszechny nieurodzaj, 
zwiększenie potencjału eksportowego plantacji kakao w Indonezji 
oraz błędne decyzje polityków iworyjskich to główne czynniki, 
które zadecydowały o regresie gospodarczym pod koniec lat 70. 
W 1976 roku PKB zwiększył się o 12,3%. W latach 1978–1981 ceny 
kakao spadły do ¼ wartości z okresu prosperity w latach 60. Kawa 
staniała o połowę.
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Niższe ceny eksportowe oznaczały dla Wybrzeża Kości Sło-
niowej kryzys. Załamały się wpływy do budżetu. Zagraniczne firmy 
wywoziły zyski. Zmniejszyły się przychody bezpośrednie rolników, 
szacowane na 25% wartości eksportowanego kakao. W 1977 roku 
1 kg kakao na rynkach światowych kosztował 3,5–5 dolarów, z czego 
do kieszeni plantatorów trafiał zaledwie dolar (Hecht 1983, s. 30). 
„Cud gospodarczy Wybrzeża Kości Słoniowej okazał się mirażem” 
(Iliffe 2011, s. 318).

Początkowo rolnicy próbowali szukać ratunku w zwiększeniu 
areału upraw, co w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej pogłębiło 
zapaść gospodarczą i kryzys ekologiczny (Gilarowski 1999; Adou, 
Roussel 2007). Pogorszeniu uległa jakość plonów, skutkiem czego 
część eksporterów zrezygnowała z kontraktów z Iworyjczykami, 
szukając nowych rynków w Azji. Jednocześnie znacznie spadły do-
chody z parapaństwowych przedsiębiorstw. Trudności gospodarcze 
wzmacniała aktywność firm francuskich wywożących ogromne 
sumy z zysków. Część francuskich kontrahentów zdecydowała się 
na opuszczenie Wybrzeża Kości Słoniowej. Udział Francji w handlu 
zagranicznym zmalał z 62% w 1965 do 33% w 1985 roku (WTO 
1995, s. 19).

Wybrzeże Kości Słoniowej zgodziło się na przyjęcie warun-
ków współpracy oferowanych przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy i Bank Światowy. Presja wywierana przez te instytucje 
doprowadziła do restrukturyzacji działającego od 1964 roku Fun-
duszu Stabilizacji i Wspierania Cen Produkcji Rolnej oraz powo-
łania jego następcy – Nouvelle CAISTAB. Miał on przyspieszyć 
komercjalizację rynku kakao, dzieląc dochody według proporcji: 
producenci – 33%; rząd – 25%; eksporterzy – 20%; przetwórcy – 
8%; banki – 8%; nabywcy – 8% (Worldmark 1999, s. 152). Dodać 
należy, że w 1985 roku połowa przedsiębiorstw Wybrzeża Kości 
Słoniowej należała do państwa, 40% – do zagranicznych koncernów, 
właścicielem zaledwie co dziesiątej firmy był prywatny iworyjski 
inwestor. Problem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stał 
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się kluczowy dla polityków. Niechętnie rezygnowali oni ze spra-
wowania kontroli nad podmiotami zaangażowanymi w przemysł 
kakaowy. Dlatego restrukturyzacja w pierwszej kolejności objęła 
inne sektory gospodarki (WTO 1995, s. 68–70).

Zdaniem znacznej części plantatorów, liberalizacja handlu 
i działalność Nouvelle CAISTAB pogorszyła ich sytuację i zmniej-
szyła realne zyski do ok. 40% ceny referencyjnej, ustalanej na po-
czątku sezonu (WTO 1995, s. 83). Umożliwienie rolnikom (nieza-
leżnym bądź zrzeszonym w kooperatywy) bezpośredniej sprzedaży 
ziarna okazało się polem do znacznych nadużyć i zwiększenia roli 
podmiotów skupujących (głównie libańskich pośredników i przed-
stawicieli koncernów zagranicznych). Plantatorzy szukali ratunku 
w zaciąganiu kolejnych kredytów, co – biorąc pod uwagę zmienną 
wielkość zbiorów kakao każdego roku – zwiększało ryzyko dekla-
sacji i pauperyzacji.

Amerykański ekonomista Jeffrey Sachs tak zobrazował dzia-
łalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

Dzisiejsza ekonomia rozwoju pod pewnymi względami 
przypomina osiemnastowieczną medycynę, kiedy to lekarze 
używali pijawek do puszczania krwi pacjentom, często ich 
przy tym zabijając. Kiedy w ciągu minionego ćwierćwiecza 
zubożałe kraje prosiły kraje bogate o pomoc, odsyłano je 
do doktora zajmującego się światowym pieniądzem, czyli 
do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. (…) Su-
rowość nakazywana przez Fundusz często była przyczyną 
zamieszek, zamachów stanu i załamania się systemu usług 
społecznych.
(Sachs 2006, s. 86)

Dostosowanie strukturalne [ang. structural adjustment] 
oparte było na neoliberalnych koncepcjach szkoły chicagowskiej 
Miltona Friedmana, monetaryzmie austriackiej szkoły ekonomii 
Friedricha von Hayeka, odrzuceniu Keynesowskiej teorii wzrostu 
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i interwencjonistycznym modelu uprzemysłowienia wewnętrznego 
(Payne, Phillips 2011, s. 109–134). Programy „naprawcze” miały 
podnieść efektywność gospodarowania w wyniku głębokich re-
form oraz poprawić sytuację zewnętrzną kraju dzięki pobudzeniu 
eksportu. Zachwiały one jednak pozycją drobnych plantatorów 
i spotęgowały napięcia w społeczeństwie iworyjskim. Debata nad 
przyszłością kraju skupiła się na kwestiach dostosowania struk-
turalnego, a kwestia budowania zgody narodowej zeszła na drugi 
plan (Campbell 2003, s. 29–44). Plantatorzy oskarżali decydentów 
politycznych o defraudację części funduszy.

Wkrótce model gospodarki sięgający czasów systemu z Bret-
ton Woods63 przestał być postrzegany neutralnie. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy i Bank Światowy uznane zostały za jedną ze stron 
konfliktu, „rekolonizatorów” (Gawrycki, Szeptycki 2011, s. 173), które 
narzucają model rozwoju gospodarczego i politycznego poprzez 
system nagród (redukcja długu) i kar (sankcje). W Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, podobnie jak w innych państwach, które były odbiorcami 
„wsparcia” Międzynarodowego Funduszu Walutowego, modne stało 
się krytykowanie tej instytucji – nie zawsze oparte na w pełni mery-
torycznych argumentach (Wróblewski 2009a, s. 323). Negatywnie 
oceniano tzw. programowanie finansowe64 oraz zasady konsensu-
su waszyngtońskiego65. Starano się podważyć pseudo-apolityczną 

63  Mianem tym określa się system walutowy, który stworzył powojenne podsta-
wy relacji międzynarodowych w obszarze zarządzania systemami monetar-
nymi. W trakcie Konferencji w Bretton Woods (Stany Zjednoczone) w lipcu 
1944 roku zadecydowano o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego oraz Banku Światowego. Porozumienie weszło w życie w 1946 roku.

64  Ang. financial programming – utopijne założenie o skupieniu się na aspektach 
monetarnych w  określaniu bilansu płatniczego, marginalizowaniu społecz-
no-politycznych czynników. „Uniwersalistyczna agenda dobrego rządzenia” 
nazywana była przez krytyków myśli neoliberalnej „technicystyczną iluzją” 
(ang. technicist illusion) (Payne, Phillips 2011, s. 120).

65  Washington Consensus – powstały w  1989 roku neoliberalny program 
naprawy gospodarek krajów rozwijających się; termin autorstwa amery- 
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strategię pożyczek przydzielanych według zasady „jeden rozmiar dla 
wszystkich” [ang. one-size-fits-all], „przekonania, że wiktoriańskie 
cnoty w polityce gospodarczej – wolny rynek i stabilny pieniądz – 
stanowią podstawy rozwoju gospodarczego” (Payne, Phillips 2011, 
s. 118–119). Potępiano „fundamentalizm rynkowy” Funduszu (Mi-
chałowski 2008, s. 173–179). Zwracano uwagę na koszty społeczne 
wdrażania programów i pogłębianie się nierówności. Między rokiem 
1985 a 1990 liczba Iworyjczyków żyjących poniżej progu ubóstwa 
podwoiła się, przekraczając połowę populacji.

Amerykański historyk David Landes tak ironizował na te-
mat dostosowania strukturalnego zaaplikowanego przez Fundusz 
w Afryce:

Międzynarodowi karierowicze i  eksperci śpiewają swo-
je piosneczki niewinności i niedoświadczenia. Aktualny 
refren to „dostosowanie”: tu trochę wolności, tam rynku 
i  realistycznego kursu wymiany, a wszystko się polepszy, 
może i na dobre. Ekonomiści z upodobaniem bawią się 
w manipulowanie statystyką. Porównajmy mniej lub bar-
dziej porównywalne liczby z różnych krajów i wyciągnijmy 
wnioski dotyczące przeszłości i przyszłości. (…) Im gorsza 
sytuacja, tym większy potencjał poprawy. Lepsza polityka 
(dostosowanie strukturalne) może znów wprowadzić/wpro-
wadzi Afrykę na drogę rozwoju.
(Landes 2005, s 565, 566)

Krytycy Funduszu, nawiązując do tez amerykańskiego eko-
nomisty Josepha Stiglitza, postulowali, by wdrażane reformy były 
w większym stopniu oparte na strategiach wypracowanych przez 
beneficjentów pomocy (Stiglitz 2004, s. 47–48). Bank Światowy 
i Fundusz, ich zdaniem, wykorzystywały „neoliberalną doktrynę 

kańskiego ekonomisty Johna Williamsona (Payne, Phillips 2011, s. 117–121, 
134–138).
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w gospodarce, skłaniając kraje rozwijające się do implementacji 
rozwiązań ekonomicznych o destrukcyjnym dla nich charakterze” 
(Wróblewski 2009a, s. 360). Podkreślano także, że pomoc udzielana 
przez międzynarodowe instytucje finansowe Iworyjczykom jest 
lokowana według partyjnego klucza i indywidualnych sympatii. 
Klientelistyczna kleptokracja etniczna wykorzystywała warunki 
narzucane przez instytucje międzynarodowe, by usprawiedliwiać 
cięcia, które dokonywały się w rzeczywistości w sektorach nowo-
czesnego państwa i równocześnie chroniąc struktury neopatry-
monialne, a nawet poszerzając ich zakres (Bobińska 2009, s. 104). 
Amerykański ekonomista William Easterly tak odnosi się do dzia-
łalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

Trudnością metody apolitycznej jest to, że wcale nie jest 
apolityczna. Wspieranie urzędującego rządu funduszem jest 
bez wątpienia aktem politycznym. (…) Zakłócanie polityki 
wewnętrznej jest jednym z poważnych niedociągnięć planu 
stabilizacyjnego Funduszu. (…) Istnieje bowiem związek 
pomiędzy działalnością Funduszu i  najbardziej drama-
tycznym wydarzeniem politycznym, jakim jest kompletny 
upadek państwa. Oczywiście przed popadnięciem w otchłań 
ruiny społecznej w chwili uzyskiwania pożyczki od Fun-
duszu rząd musiał być w stanie agonii. Nie jest do końca 
jasne, jak wielką winę ponosi Fundusz za upadek niektó-
rych krajów. (…) Fundusz powinien być bardziej ostrożny, 
gdy nakazywał wprowadzenie tak rozległych reform w tak 
kruchych systemach politycznych. Realizacja programu 
Funduszu w takich krajach to w najlepszym razie jak zmu-
szanie pacjentów ze złamaniami kończyn do intensywnej 
gimnastyki porannej. 
(Easterley 2008, s. 124, 178–179, 180)

Zmiany wprowadzane w ramach „sanacji” gospodarki iwo-
ryjskiej tylko pozornie porządkowały sytuację na rynku kakao. 



143Kraj niespełnionych oczekiwań

Rolnicy pozbawieni zostali wsparcia instytucji państwowych. Stali 
na przegranej pozycji w negocjacjach z międzynarodowymi kon-
cernami. Nadal działały agencje takie jak Krajowe Stowarzyszenie 
Producentów Kawy i Kakao Wybrzeża Kości Słoniowej (Associa-
tion Nationale des Producteurs de Café-Cacao de Côte d’Ivoire; 
ANAPROCI), łamiące zasady transparentności handlu i pozosta-
jące w rękach kleptokracji z Partii Demokratycznej. Rosła pokusa 
nadużyć, zanikała racjonalność zachowań podmiotów społecznych 
przyjmujących, że – nawet w przypadku błędnych decyzji – zostanie 
im udzielone dalsze wsparcie ze strony Miedzynarodowego Fun-
duszu Walutowego (Michałowski 2008, s. 191).

Mechanizm przyznawania funduszy na dostosowanie struktu-
ralne był klarowny: im bardziej dłużnik był skłonny spełnić narzu-
cone warunki i im bardziej były one surowe, na tym większe fundu-
sze mógł liczyć. Nie myślano wtedy o rozwijaniu przedsiębiorczości 
Iworyjczyków, pobudzaniu innych sektorów gospodarki. W efekcie 
wzrosło uzależnienie kraju od globalnych instytucji ekonomicz-
nych. Zadłużenie ułatwiało także podmiotom międzynarodowym 
narzucanie reform właściwych neoliberalnemu kapitalizmowi. 
Jednocześnie gospodarka wyniszczona kryzysem stawała się te-
renem podatnym na ekspansję koncernów międzynarodowych. 
Warto także dodać, że polityka ta stanowiła przykład tzw. długów 
haniebnych – zaciąganych przez reżimy polityczne nieakceptowane 
przez znaczną część społeczeństwa oraz wbrew interesom państwa 
i obywateli (Chesnais 2012, s. 125–126).

Francuski socjolog, dyplomata i specjalista w kwestii suweren-
ności żywieniowej Jean Ziegler tak charakteryzuje politykę zadłu-
żania globalnego Południa przez neoliberalne instytucje globalne:

Nie potrzeba już karabinów maszynowych, napalmu i sa-
mochodów opancerzonych, by podporządkować sobie 
i kontrolować inne narody. Wystarczająco skuteczną bro-
nią jest dziś zadłużenie. (…) Epoka dominacji sprawowa-
nej poprzez zadłużenie stanowi bezpośrednią kontynuację 
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epoki kolonialnej. Rzucającą się w oczy brutalność władzy 
metropolii zastąpiła dziś bardziej dyskretna przemoc, z jaką 
wiąże się egzekwowanie zadłużenia. (…)
Koszty obsługi zadłużenia (spłaty odsetek oraz kosztów 
amortyzacyjnych) pochłaniają znaczną część dochodów 
państw zadłużonych. W konsekwencji nie pozostają żadne 
środki, które można by wykorzystać na inwestycje społecz-
ne: szkoły publiczne, państwowe szpitale, ubezpieczenia 
społeczne itd.
Gdy niewypłacalność staje się coraz bardziej realną per-
spektywą, pęta się zaciskają. Wierzyciele naciskają coraz 
silniej. Bezlitośni eksperci Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego przybywają z Waszyngtonu. Analizują sytuację 
ekonomiczną kraju i  redagują letter of intent (list zwany 
„intencyjnym”). Władze państwa stojącego na skraju ban-
kructwa będą zmuszone „dobrowolnie” przyjąć kolejne 
zaostrzenie warunków. (…)
Spłaty zadłużenia są widocznym gestem poddaństwa.
(Ziegler 2011, s. 93, 94, 100, 101, 118)

Wahania cen kakao, połączone ze wzrostem cen ropy, za-
łamały system gospodarczy Wybrzeża Kości Słoniowej. Kryzys 
wewnętrzny potęgowała światowa recesja – gwałtowny wzrost 
poziomu realnego oprocentowania na światowych rynkach ka-
pitałowych, pogorszenie terms of trade66. W 1980 roku, po raz 
pierwszy w historii niepodległego kraju, pojawił się ujemny bilans 
handlowo-płatniczy. Władze zbagatelizowały skalę kryzysu i nie 
zmniejszyły poziomu wydatków publicznych ani nie uregulowały 
konsumpcji dóbr importowanych. Przeprowadzono jedynie reduk-

66  Z  ang. dosł.: warunki handlowe. Mianem terms of trade określa się sto-
sunek indeksu cen towarów eksportowanych do indeksu cen towarów 
importowanych.
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cję płac (1983–1984), wywołując falę protestów i antyrządowych 
manifestacji w stolicy (Campbell 1985). Skrajnym przykładem nie-
odpowiedzialności ekonomicznej okazały się inwestycje w rodzimej 
wiosce prezydenta – Jamusukro. Utopijny plan rozbudowy nowej 
stolicy pochłaniał ponad jedną trzecią budżetu przeznaczonego na 
urbanizację kraju poza Abidżanem. „Wybudował tam imponują-
cy pałac prezydencki, że czasami nazywano go afrykańską wersją 
Wersalu. U wejścia stanęły dwa spiżowe barany, osobisty symbol 
Houphouëta. W pałacykowym stawie mieszkały święte krokodyle, 
codziennie karmione żywymi kurczakami67. Święty słoń mógł swo-
bodnie poruszać się w granicach murów. Kosztem 145 mln dolarów 
Houphouët wybudował również bazylikę wzorowaną na Bazylice 
św. Piotra w Rzymie” (Meredith 2011, s. 263).

Zauważyć należy, że zachowanie prezydenta doskonale wpi-
sało się w patrymonialny model relacji polityczno-ekonomicznych, 
który nie daje się dostosować do dynamicznie zmieniającej się no-
woczesnej ekonomii. Kryzys ekonomiczno-polityczny w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej doprowadził do rozpadu gospodarki patrymonial-
nej i władzy autorytarnej (Fauré 1989, s. 60–70).

Władze kraju zdecydowały się na zaciągnięcie kolejnych 
kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W sumie 
między 1980 a 1999 rokiem Wybrzeże Kości Słoniowej otrzymało 26 
pożyczek dostosowawczych od tej instytucji (Easterly 2008, s. 61)68. 
Zakładano – jak się okazało, zbyt optymistycznie – że kredyty da się 
spłacić zyskami z intensyfikacji eksportu kakao oraz z wydobycia 

67  Dodać można, że karmienie kurczakami wygłodniałych krokodyli jest jed-
ną z  głównych atrakcji polecanych zagranicznym turystom w  większości 
przewodników.

68  Spośród 20 krajów, które otrzymały najwięcej pożyczek dostosowawczych 
w latach 1980–1989, 12 to państwa afrykańskie: Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Ghana – 26 pożyczek, Senegal – 21, Uganda – 20, Kenia – 19, Zambia i Ma-
lawi – 18, Madagaskar – 17, Mauretania – 16, Togo i Mali – 15, Niger – 14 
(Easterly 2008, s. 61).
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odkrytych w latach 70. złóż ropy naftowej. Złoża te nazywano espoir, 
nadzieją dla gospodarki (McGovern 2011, s. 168).

W latach 1992–1997 na świadczenia społeczne władze iwo-
ryjskie przeznaczały średnio 11,4% środków budżetowych. W tym 
samym czasie obsługa zadłużenia pochłaniała ok. 35% budżetu 
(Ziegler 2011, s. 109). Należy zgodzić się z ekonomistą Janem Ku-
ligiem, że kryzys zadłużeniowy w krajach rozwijających się od-
zwierciedla przede wszystkim wady i słabości przyjętej a priori 
orientacji rozwojowej (Kulig 1994, s. 26). Warto jednak uzupełnić 
tę refleksję uwagą, że pożyczki uzyskiwane od organizacji między-
narodowych były fatalnie lokowane (Bouquet 2005, s. 232–235). 
Zamiast przeznaczać je na dostosowywanie strukturalne, fundusze 
wydawano na „reformy parapaństwowe” – głównie na prywatyzację 
spółek publicznych, sprzedawanych wybranym przez prezydenta 
biznesmenom. Proces prywatyzacji przekształcił się w umacnianie 
kontroli nad sieciami klientów politycznych. Jak pisze Meredith, 
„urzędnicy z Banku Światowego, którzy entuzjastycznie wspierali 
jego [prezydenta] akcję prywatyzacyjną z wiarą w to, że może ona 
umocnić miejscową własność prywatną, z przerażeniem odkryli 
później, że ich fundusze w rzeczywistości pomogły w umocnie-
niu większego i [bardziej zależnego] sektora parapaństwowego” 
(Meredith 2011, s. 335).

Między 1980 a 1994 rokiem PKB kraju zmalał o ⅔ (WTO 
1995, s. 9). Dług zewnętrzny szacowany był w 1984 roku na 4,5 mld 
dolarów. Koszty jego obsługi wzrosły z 38,5 mln dolarów w 1970 
roku do 737 mln dolarów dekadę później i blisko 1 mld dolarów 
w 1982 roku. Udział obsługi długu w dochodach z rocznego eks-
portu rósł w szybkim tempie z 10% w 1975 roku do 60% dekadę 
później69.

69  Udział ten wynosił odpowiednio: 9% – 1975; 10% – 1977; 18% – 1979; 26% – 
1981; 31% – 1983; 37% – 1983; 59% – 1984 (Mingst 1988, s. 267).
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Wzrost cen kakao i kawy po 1985 roku przywrócił iluzoryczną 
wiarę władz Wybrzeża Kości Słoniowej w trwałość „cudu gospo-
darczego”. W latach 1985–1987 zwiększono eksport do poziomu 
600 tys. ton rocznie. Nie dostrzeżono długofalowych skutków 
kryzysu i niebezpieczeństwa zwiększania się rozmiaru długu na-
rodowego. Brak dywersyfikacji gospodarki kraju i nieumiejętność 
stworzenia alternatywnego planu rozwoju przesądziły o pogłębianiu 
się recesji. Można zatem stwierdzić, że czynnik, który przesądził 
o „cudzie gospodarczym” w latach 60. i 70. (kontynuacja mono-
kultury plantacyjnej z czasów kolonializmu), wpędził kraj w stan 
kryzysu.

Indolencja władz wierzących, że można zbudować PKB na 
eksporcie kakao i kawy, okazała się tragiczna w skutkach. Jeszcze 
w 1987 roku Houphouët-Boigny próbował wpływać na ceny ka-
kao na rynkach światowych, nakazując rolnikom gromadzenie zia-
ren i niesprzedawanie ich zagranicznym importerom (Gombeaud, 
Moutout, Smith 1990). Kopiował strategię producentów ropy z okre-
su kryzysu paliwowego. Ryzykowna taktyka „prowadzenia wojny 
kakaowej” [ang. waging the cocoa war] (McGovern 2011, s. 16) w la-
tach 1987–1989 nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Tysiące 
ton kakao zmarnowały się. Dobro narodowe gniło w abidżańskich 
dokach, rosła inflacja, a wraz z nią umacniała się opozycja antypre-
zydencka. Na blokadzie handlowej najwięcej zyskali Indonezyjczycy, 
których pozycja na światowym rynku kakao szybko wzrosła.

Wkrótce odczuwalne okazały się także skutki rabunkowej 
wycinki lasów (w 1960 roku w Wybrzeżu Kości Słoniowej rosło 
prawie 30 mln akrów lasów, dwie dekady później zachowało się 
zaledwie ok. 3 mln akrów), która spowodowała pustynnienie, suszę 
i głód (Ruf 1995). Znacznie zmalał areał przeznaczony na zakłada-
nie nowych upraw (Léonard, Oswald 1995, s. 143).

W 1987 roku Wybrzeże Kości Słoniowej ogłosiło niewy-
płacalność. Jedyną strategią rozwoju, na którą godziły się wła-
dze, była nieustanna intensyfikacja eksportu kakao. Bédié przejął 
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po Houphouëcie-Boigny kraj z gospodarką w stanie stagnacji, 
o obniżającym się standardzie życia mieszkańców, zwłaszcza w in-
teriorze. Częściowe remedium na zaistniałą sytuację pojawiło się 
dopiero w połowie lat 90. Władze zdecydowały się na podniesienie 
cen najważniejszych towarów eksportowych. Jednocześnie starano 
się zwiększyć uprawy kauczuku i ananasów oraz wydobycie ropy 
naftowej (Jacqueville, Bélier), diamentów (Tortija, Séguéla) i złota 
(Aniuri), starając się w ten sposób zdywersyfikować system go-
spodarczy kraju.

23 września 1994 roku na bazie Towarzystwa Pomocy Tech-
nicznej dla Modernizacji Rolnictwa Wybrzeże Kości Słoniowej 
powstała Krajowa Agencja ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Agence Nationale d’Appui au Développement Rural; 
ANADER). W jej strukturze wyróżnia się centrum − siedzibę 
w Abidżanie, sześć dyrekcji regionalnych oraz 57 stref, co ilustruje 
poniższa tabela.
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tabela 12: Struktura Krajowej agencji ds. wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich, anaDer

Dyrekcje 
regionalne Siedziby Strefy

Północna Korhogo Boundiali, Dabakala, Ferké, Katiola, Korhogo, 
Tengrela

Centralna Bouaké
Béoumi, Bocanda, Bouaké, Dimbokro, 
Mankono, M’Bahiakro, Toumodi, Sakassou, 
Tiébissou, Jamusukro

Środkowo- 
-zachodnia Daloa

Bouaflé, Daloa, Gagnoa, Issia, Oumé, 
San-Pédro, Séguéla, Sinfra, Soubré, Tabou, 
Vavoua, Zuénoula

Zachodnia Man
Bangolo, Biankouma, Danané, Duékoué, 
Guiglo, Man, Touba et Toulepleu, Odienné, 
Minignan, Kouibly

Środkowo-
-wschodnia Abengourou Abengourou, Agnibilékro, Bondoukou, 

Bongouanou, Bouna, Daoukro, Tanda

Południowa Abidżan
Abidżan, Aboisso, Adzopé, Agboville, Alépé, 
Dabou Grand-Lahou, Divo, Lakota Sassandra 
et Tiassalé

Źródło: opracowanie własne na podstawie: anaDer (2012).

Rozmowa z Ndoli oi Ndoli, Naczelnikiem strefy Anader-Soubré, 
przeprowadzona 22 stycznia 2012 roku w siedzibie Agencji w Soubré:

− Proszę przedstawić dzieje Krajowej Agencji ds. Wspar-
cia Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak okoliczności hi-
storyczne i bieżąca polityka Wybrzeża Kości Słoniowej 
wpłynęły na formowanie się instytucji?
− Przed utworzeniem Agencji nadzór nad rolnictwem spra-
wowało jednocześnie kilka instytucji: SATMACI (kawa 
i kakao), SODEPRA (hodowla), PALMINDUSTRIE (olej 
palmowy), CIDT (bawełna), APPH (kauczuk)70. System ten 

70  Szerzej o profilu działalności organizacji, jej genezie i roli w społeczeństwie 
iworyjskim pisze Boni (1985, s. 125–126).
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rodził wiele sporów kompetencyjnych. Władze kraju zdecy-
dowały się ujednolicić tę rozczłonkowaną strukturę. Starano 
się zmniejszyć koszty administracyjne odrębnych instytucji 
oraz w większym stopniu zaangażować związki zawodowe 
zrzeszające rolników. W założeniu tym tkwiło przekonanie, 
że za modernizację sektora agrarnego odpowiadać powinni 
zarówno farmerzy, jak i urzędnicy państwowi, że owoce 
ziemi stanowią bogactwo narodowe, o które muszą troszczyć 
się wszyscy. Do właściwej reorganizacji doszło dopiero na 
przełomie 1993 i 1994 roku, a 23 września 1994 roku po-
wstała Krajowa Agencji ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – instytucja utworzona celem poprawy świadcze-
nia usług rolniczych na rzecz producentów. W ciągu kilku 
lat Agencja objęła swym zasięgiem cały kraj.
− Czy na ukształtowanie się profilu działalności Agencji 
większy wpływ miała administracja Félixa Houphouëta-
Boigny, czy Henri’ego Konana Bédié?
− Plan restrukturyzacji rolnictwa opracowany został za 
czasów Houphouëta-Boigny, pod koniec tzw. pierwszej 
fazy rozwoju rolnictwa, która przypadła na dwa dziesię-
ciolecia od odzyskania niepodległości (1960–1980). Kryzys 
na rynkach kakao w 1979 roku zmusił do reorganizacji 
gospodarki. Podczas drugiej fazy (1980–1993) wprowa-
dzono pierwsze zmiany. Dostrzeżono wtedy wyraźnie 
konieczność unowocześnienia gospodarki plantacyjnej 
sterowanej centralnie przez kilka konkurujących ze sobą 
instytucji. Realizacja programu reform liberalnych, zmie-
rzających do zintegrowania wspólnot rolniczych z insty-
tucjami państwowymi, nastąpiła już w  okresie rządów 
nowego prezydenta. Obaj wspierali rozwój rolnictwa. 
Agencja – gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego 
i zrównoważonego rozwoju kraju – to wspólne dziedzic-
two Houphouëta-Boigny i Bédiégo.
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− Czy kryzys polityczny z ostatniej dekady nie zaprzepa-
ścił tej spuścizny?
− Turbulencje polityczne w sposób wyraźny odcisnęły swoje 
piętno na gospodarce naszego kraju. Na szczęście, utrzy-
maliśmy pozycję głównego eksportera kakao na świecie. 
Agencja nadal realizuje swoje cele.
− Na czym polega misja Agencji? Czy jej cele ewoluują? 
W którą stronę?
− Naszym celem jest poprawa warunków życia rolników 
i  wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych technologii 
zapewniających zrównoważony rozwój wsi. Dążymy do 
podniesienia jakości, wydajności i efektywności pracy. Je-
steśmy organizacją kontrolującą i wspierającą rolników. 
Stawiamy na tzw. zarządzanie zrównoważone. Oferujemy 
szeroki pakiet szkoleń, ułatwiamy zdobywanie kredytów. 
Prowadzimy także analizy i badania mające na celu uspraw-
nienie rolnictwa.
− Gdzie są dostępne wyniki dokonywanych przez Agencję 
analiz?
− Dostęp do nich – statutowo – jest powszechny. Każ-
dy rolnik ma prawo wglądu do opracowanych przez nas 
zestawień. Są one publikowane i udostępniane przez nas 
on-line71.
− Jaka jest, pana zdaniem, świadomość społeczna inicja-
tyw podejmowanych przez Agencję?
− Zasady działania spółdzielni rolniczych i system certyfi-
kacji są powszechnie znane. To efekt wieloletniej kampanii 
społecznej i współpracy z plantatorami. Rolnicy otrzymują 

71  Agencja wydaje raz do roku kilkunastronicową gazetkę, podsumowują-
cą działalność „Le Partenaire. Bulletin de liaison de l’Agence Nationale de 
Dévéloppement Rural”. Jest ona dostępna zarówno w wersji papierowej, jak 
i elektronicznej.
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od nas sadzonki i wsparcie techniczne. Są zobligowani do 
przestrzegania procedur.
− Nadal dajecie Iworyjczykom mercedesy?
− Tak [śmiech], rolnicy otrzymują od nas sadzonki od-
miany Mercédès. To nowy gatunek. Dzięki niemu uprawy 
są bardziej wydajne.
− W jaki sposób Agencja realizuje swoją misję? Jaka jest 
struktura organizacji?
− Jurysdykcja Agencji rozciąga się na całe terytorium 
kraju. W strukturze wyróżnia się centrum, dyrekcje re-
gionalne oraz strefy. Podział ten ma charakter funkcjonal-
ny. Struktura tylko pozornie jest ściśle zhierarchizowana. 
W rzeczywistości to elastyczna sieć półautonomicznych 
instytucji mogących realizować makrostrategie na mikro-
poziomie, w oparciu o efektywny dialog ze społecznością 
lokalną. Stawiamy na regionalizację polityki rolnej według 
zasady „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Obecnie Agencja 
– jako instytucja ogólnopaństwowa – inwestuje w mecha-
nizację rolnictwa, zwłaszcza kauczukowego. W  Soubré 
nadal dominuje uprawa kakaowca, na północy, w okolicy 
Man, uprawia się głównie kawę. Dbamy o implementację 
technologii ekologicznych hamujących proces wylesiania.
− Jesteście organizacją państwową, ale współpracujecie 
z organizacjami pozarządowymi. Czy to zetknięcie sfery 
publicznej z prywatną nie rodzi konfliktów?
− Agencja w założeniu miała być organizacją pośredniczącą 
między indywidualnymi rolnikami zrzeszonymi w spół-
dzielniach a państwem iworyjskim. Na początku stanowiło 
to wyzwanie, obecnie wypracowaliśmy sprawdzone proce-
dury kooperacji.
− Kooperacji czy kontroli? Czy można powiedzieć, 
że Agencja współtworzy iworyjskie społeczeństwo 
obywatelskie?
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− Naszą misją jest pomoc rolnikom. Kontrolujemy jedynie 
przestrzeganie prawa w tej dziedzinie. Nasza rola ewoluuje 
stopniowo w stronę technicznego, eksperckiego doradztwa. 
Nie uważam, że współtworzymy społeczeństwo obywatel-
skie. Skupiamy się na działalności rolniczej. Nie prowadzimy 
akcji politycznych. Kampanie społeczne, działalność na sty-
ku sfery prywatnej i publicznej, kooperacja z organizacjami 
pozarządowymi – to codzienność pracy ANADER. Jej celem 
jest modernizacja sektora agrarnego, natomiast za budowę 
społeczeństwa obywatelskiego, pojednanie narodowe od-
powiadają inne organizacje państwowe wyspecjalizowane 
w tej dziedzinie.
− Jakie zatem niezwiązane z rolnictwem cele realizuje 
Agencja?
− Staramy się wdrażać programy genderowe, zapewniające 
wzrost pozycji społeczno-ekonomicznej kobiet na planta-
cjach. Od kilku lat, w ramach krajowego planu zwalcza-
nia AIDS (Plan National de Lutte contre le VIH/SIDA), 
propagujemy edukację seksualną w  interiorze72. Prowa-
dzimy także kampanie społeczne eliminujące pracę dzieci.
− Jak ocenia pan skuteczność inicjatyw tego typu? Czy 
problem pracy dzieci na plantacjach Wybrzeża Kości 
Słoniowej, nagłośniony przez media w Europie, dotyczy 
jednostek czy jest faktem ogólnospołecznym?
− Naszym celem jest edukacja społeczna rolników, uświa-
damianie ich o  skali niebezpieczeństw. Przeciwdziałamy 
patologii, za jaką uznajemy pracę dzieci na plantacjach. Na-
szym zdaniem, zjawisko to ma bardzo ograniczony i zmniej-
szający się zasięg. Wizerunek medialny „niewolniczych” 
plantacji kakaowca, lansowany przez media amerykańskie 

72  Np. program PEPFAR−ANADER zrealizowany przez Agencję w latach 
2007−2008 w 26 wioskach (por. Maigna 2007, s. 35−37).
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i  europejskie, jest niesprawiedliwy i  szkodzi krajowi. Nie 
sposób kontrolować wszystkich plantacji, to oczywiste. 
W naszej strefie73 dzieci nie wykonują ciężkich prac na 
plantacjach. Jestem pewien, że klasyczne „niewolnictwo” 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej powinno stać się obiektem 
badań historyków kolonializmu, a nie przedmiotem dyskusji 
medialnych.
− A czy prace lekkie wykonywane przez dzieci są dozwo-
lone? Czy kontrolujecie pracę na plantacjach uprawia-
nych przez migrantów z Burkina Faso?
− Dzieci mogą oczywiście wspierać rodziców w pracy na 
plantacji. Przynoszą im wodę do picia, czasem pomagają 
w noszeniu lżejszych narzędzi. Nie mogą uczestniczyć w naj-
bardziej męczących etapach zbiorów. Sądzę, że podobnie 
jest u was, w Polsce.

Plantacje uprawiane przez obywateli Burkina Faso, 
znajdujące się na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej, 
podlegają jurysdykcji iworyjskiej. Oznacza to zrównanie 
w prawach i obowiązkach Iworyjczyków i przyjezdnych 
z Burkina Faso.
[Rozmawiał Błażej Popławski]

Po serii reform wewnętrznych oraz uzyskaniu kredytów, 
środków pomocowych, a także restrukturyzacji długów w latach 
1996–1999 Wybrzeże Kości Słoniowej odnotowało pięcioprocen-
towy wzrost gospodarczy. Zwiększyła się wymiana gospodarcza 
z krajami Unii Europejskiej. Zmiany w strukturze wymiany han-
dlowej ilustruje poniższa tabela.

73  Strefa Soubré podlegająca dyrekcji generalnej w Daloa.
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tabela 13: Struktura wymiany handlowej między wybrzeżem Kości Słoniowej 
a Unią europejską

Rok Eksport z Unii Europejskiej 
do Wybrzeża Kości Słoniowej

Import z Wybrzeża Kości Słonio-
wej do Unii Europejskiej

2000 1443 2059

2006 1150 2493

2007 1346 2734

2008 1489 3169

2009 1503 3054

2010 1744 3217

Źródło: eurostat (2010, s. 33, 37), dane w mln euro.

Gospodarką kraju zachwiały dwie wojny domowe (2002–2007 
i 2010–2011). Załamaniu uległa wówczas struktura eksportu kakao 
i władze próbowały ją zmienić. Robert Gueï wkrótce po objęciu 
władzy w 2000 roku ustanowił Urząd Regulacji Kawy i Kakao (Au-
torité de Régulation du Café et du Cacao; ARCC). Działania te nie 
przyniosły jednak zamierzonych efektów. Ceny na rynkach świato-
wych w momentach eskalacji konfliktu gwałtownie rosły. Między 
lipcem a październikiem 2002 roku średnia cena kakao podwoiła 
się – z 1,6 do 2,4 tys. dolarów za tonę, osiągając najwyższy poziom 
od lat 70. (Global Witness 2007, s. 18)

Rozmowa z Gbrissi Romain, emerytowanym pracownikiem 
kilku instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się 
handlem kakao, przeprowadzona 21 stycznia 2012 roku w jego 
domu w Soubré:74

74  Szczególne podziękowania za pomoc w  opracowaniu transkrypcji wywia-
du – zwłaszcza części dotyczącej charakterystyki systemu upraw w okolicach 
Soubré – kierowane są do Zuzanny Jendryczko.
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− Jak scharakteryzowałby pan system upraw kakao w la 
boucle du cacao, zwłaszcza w regionie Soubré?
− W regionie Soubré dominują niewielkie gospodarstwa 
o obszarze 3–5 ha, prowadzone przez rolników indywidu-
alnych. Do nielicznych należą plantacje większe, ale zdarzają 
się też uprawy o powierzchni 50–60 ha.
− Czy właściwe jest zatem określanie upraw 60-hekta-
rowych jako plantacji należących do indywidualnych 
rolników?
− To obszary, których właściciel dzierżawi ziemie najem-
com. Tutaj nietrudno o znalezienie rąk do pracy. Oprócz 
migrantów z północy, na większych uprawach zatrudniają 
się ubożsi rolnicy – sąsiedzi właściciela większej plantacji. 
Zyski ze sprzedaży są wtedy dzielone między dzierżawców 
a właściciela ziemi.
− Czy taki system nie rodzi napięć takich jak konflikty 
o własność ziemi, podział zysków?
− System ten gwarantuje obustronne korzyści i minima-
lizuje prawdopodobieństwo konfliktów. Właściciele więk-
szych plantacji cieszą się szacunkiem w regionie, pochodzą 
z uznanych rodzin, od wielu lat organizują handel ziarnem 
kakaowca. Nikomu nie opłaca się kłócić o ziemię, bo obo-
pólne zyski mogą wtedy jedynie zmaleć.
Obecnie struktura własności ziemi jest stabilna. Dawniej 
pojawiały się napięcia między właścicielami a dzierżaw-
cami. Związane to było z niedoprecyzowanymi prawnie 
procedurami przejęcia pól pod uprawy. Ludzie przychodzili, 
dogadywali się z właścicielami i brali ziemię w użytkowanie. 
Koszty nabycia pól pod uprawę były znikome. Kontraktów 
nie przygotowywano na piśmie. Dzierżawcy dostawali zie-
mię za butelkę wódki. Później, gdy zwiększyło się zaintere-
sowanie plantacjami, wzrosły ceny dzierżawy. Pojawiły się 
prawne regulacje zabezpieczające właścicieli gruntów przed 
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samowolnym zajmowaniem ziemi. Cena ustabilizowała 
się najpierw na poziomie 50 tys. franków CFA za hektar, 
następnie wzrosła do 100 tys. Obecnie za 1 ha ziemi trzeba 
zapłacić 150 tys. franków CFA – cena ta jednak ustalona 
została pro forma. I tak nie ma już wolnej ziemi pod uprawę, 
każdy skrawek został zajęty.
− Czy wydarzenia ostatnich lat – kryzys polityczny, walka 
o władzę między Gbagbo i Ouattarą – odcisnęły swoje 
piętno na gospodarce regionu? Czy skutki wojny domo-
wej są nadal odczuwalne?
− Kryzys polityczny zachwiał strukturą handlu kakao. 
Blokada, embargo, narzucenie sztywnych cen zmniejszyły 
realne zyski rolników indywidualnych. W czasie gdy cena 
skupu ustalona została na 1 tys. franków CFA za kilogram, 
plantatorzy nie zarabiali więcej niż 400–500 franków CFA. 
Najgorzej przedstawiała się sytuacja rolników z głębokiego 
interioru. W centrum regionu władze administracyjne nie 
miały wpływu na wahania cen, w warunkach wojny domo-
wej nie były w stanie zapewnić transportu ziarna z plantacji 
do miejsca skupu i magazynów. Rolnicy nie mieli wtedy 
wyboru – musieli sprzedawać za tyle, za ile im propono-
wano. A cena zawsze była niższa od oficjalnie ustalonej 
przez władze.
− Kto na tym zarobił? Libańczycy?
− Nie tylko oni. To nie był dobry czas dla gospodarki 
kraju. Spekulacja pojawia się zawsze, gdy administracja 
słabnie. W  trakcie wyborów prezydenckich cena pod-
niosła się do 1,1 tys. franków CFA za kilogram, ale de 
facto płacono połowę tego. Po kryzysie ceny wróciły do 
normy, ale nadal w znacznym stopniu są narzucane przez 
eksporterów. 
− Jakie czynniki – oprócz już przez pana wymienionych 
(odległość od miasta, polityka eksporterów, sytuacja 
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polityczna) – wpływają na cenę kakao? Klimat, warunki 
środowiskowe?
− Oddziaływanie czynników klimatyczno-środowiskowych 
nie jest tak silne, jak się wydaje. Uprawiamy kawę i kakao 
od pokoleń i potrafimy zminimalizować wpływ pogody. 
Większe znaczenie ma sam sposób uprawy, korzystanie ze 
środków owadobójczych. Od niedawna wprowadzane są 
nowe, odporne na warunki klimatyczne i choroby, szczepy.
Moim zdaniem, czynnikiem najsilniej oddziałującym na 
cenę kakao jest postawa eksporterów. Niestety, na linii sku-
pujący – sprzedający dochodzi do częstych manipulacji. 
Iworyjczycy stoją na z góry przegranej pozycji w starciu 
z międzynarodowymi koncernami. Wysiłki naszych władz 
nie dają oczekiwanych efektów. Eksporter może powiedzieć, 
że kakao jest niskiej jakości, że w Ghanie może kupić lepsze 
i  tańsze – wtedy musimy opuszczać cenę, by nie stracić 
możliwości sprzedaży.
− Czy władze nie potrafią przeciwdziałać temu 
procederowi?
− Istnieją prawne regulacje przeciwdziałające manipulacjom 
cenowym. Władze powołały kilka instytucji nadzorujących 
handel. Pracując jako członek Krajowej Rady Starszych Sek-
tora Kawa-Kakao (Conseil National des Sages de la Filière 
Café-Cacao; CNS), odpowiadałem za reprezentowanie 
i obronę interesów rolników. Uczestniczyłem w spotkaniach 
Rady z plantatorami i  eksporterami, które miały na celu 
wypracowanie formuły uczciwej kooperacji. Przyświecała 
nam zasada, by cena była powiązana z jakością produktu. 
Skupujący kakao, chcąc nabyć produkt najwyższej jakości, 
byli zobowiązani wysyłać do nas ekspertów organizujących 
szkolenia i przyznających certyfikaty. To zacieśniało współ-
pracę i  eliminowało wszelkie formy manipulacji cenami. 
Budowaliśmy markę iworyjskiego kakao.
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− Z jakimi firmami pan współpracował? Częściej z Ame-
rykanami czy z Francuzami?
− Głównie z Amerykanami i Brytyjczykami z firm Cargill 
i Armajaro. Francuzi czasem nawiązywali bezpośrednią 
współpracę z iworyjskimi i libańskimi pośrednikami. Jako 
osobne korporacje Francuzi są niewidoczni na rynku. Więk-
szą rolę odgrywają firmy z Indii czy koncerny z Holandii.
− Jak przedstawia się polityka Krajowej Agencji ds. 
Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich w tej kwestii? 
Czy instytucja ta nie zaczyna obecnie wspierać rolników 
uprawiających kauczuk?
− Agencja jest instytucją powołaną do wspierania rozwoju 
rolnictwa narodowego. Kauczukiem zajmuje się Afry-
kańskie Stowarzyszenie Plantatorów Kauczuku (Société 
Africaine de Plantations d’hévéas; SAPH), które powstało 
wcześniej niż Agencja. Było to jeszcze w okresie kolonial-
nym, współpracowaliśmy z  mieszkańcami francuskich 
Indochin, którzy dostarczyli nam nasiona kauczuku. Agen-
cja powstała kilka dekad później i działa na terenie całego 
kraju, podczas gdy Stowarzyszenie funkcjonuje jedynie 
w  regionie centralnym i  południowym, na północy nie 
uprawia się kauczuku.
Nie uważam, by Agencja nakłaniała rolników do uprawiania 
danej rośliny. Nie forsują niczego na siłę. Zgadzam się, że 
w pewnych regionach kraju plantacje kakao i kawy zamie-
niane są na uprawy kauczuku. Jednak w regionie Soubré 
nadal dominuje kakao.
Kilka lat temu przyjechali do nas przedstawiciele amery-
kańskiej firmy Archer Daniels Midland. W tym czasie w la 
boucle du cacao pojawiało się coraz więcej plantacji kauczu-
ku. Najwidoczniej amerykański eksporter musiał zauważyć 
pewne przeprofilowanie się rolnictwa w regionie. Eksperci 
z Archer Daniels Midland zachęcali do kontynuacji uprawy 
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kakao. Pokazali nowoczesne techniki. Podpisano wtedy 
kilka nowych umów, ale – moim zdaniem – to nie było 
konieczne. W Soubré i tak od zawsze handluje się kakao, 
a nie kauczukiem.
− Jaka jest, pana zdaniem, rola Libańczyków w handlu 
ziarnem kakaowca w Wybrzeżu Kości Słoniowej? Po-
dobno łamią oni zasady pracy spółdzielni, działając de 
facto w szarej strefie.
− Odkąd rynek się otworzył, a handel zliberalizował, co 
odbyło się za zgodą władz, każdy, kto dysponuje fundusza-
mi, może kupować kakao. Mogą je kupować i Iworyjczycy, 
i mieszkańcy Burkina Faso, i imigranci z Libanu. Ci ostatni 
zawsze byli aktywni w handlu. Posiadają oni kapitał i legal-
nie kupują zbiory od spółdzielni rolniczych. Ich działalność 
jest zatem zgodna z literą prawa.
Każdy z eksporterów może jednak wpływać na cenę. Pozycja 
negocjacyjna rolników, jak już mówiłem, jest zdecydowanie 
słabsza od pozycji skupujących. Cargill nie może oficjalnie 
narzucić ceny niższej od tej ustalonej przez władze kraju. 
Może jednak zapłacić za 28 ton, a zażądać 30 ton, argumen-
tując, że kakao jest mokre, zanieczyszczone etc. Niestety, 
to się zdarza. Nie możemy całkowicie wyeliminować tego 
rodzaju praktyk.
[Rozmawiał Błażej Popławski]

Zdaniem francuskiej dziennikarki Anne Cécile Robert kry-
zys w Wybrzeżu Kości Słoniowej jest „typowy dla sytuacji po 
upadku programów dostosowawczych” (cyt. za: Ndiaye 2009a, 
s. 121). Pierwszy prezydent utrwalił system ekonomiczny oparty 
na czerpaniu profitów z uprawy kakao i wsparciu ze strony Paryża. 
Sytuacja znacznie się pogorszyła wraz z prywatyzacją przemysłu 
kakaowego, spadkiem opłacalności upraw plantacyjnych i pau-
peryzacją społeczeństwa iworyjskiego. Zubożała ludność miast 
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zbuntowała się, obarczając winną „obcych” – migrantów z północy 
i Francuzów. Ludność wsi, faworyzowana przez prezydenta, pró-
bowała poprawić swoją sytuację, odbierając ziemię dzierżawioną 
cudzoziemcom w okresie boomu kakaowego. Ndiaye podsumo-
wuje tę sytuację: „Stąd wziął się nacjonalistyczny dyskurs o ivoirité 
i rozparcelowaniu kraju – każdemu się zdawało, że ktoś inny 
wzbogaca się jego kosztem, mieszkańcy miast wystąpili przeciw 
chłopom, cudzoziemcy przeciw tubylcom, młodzi przeciw starym” 
(Ndiaye 2009a, s. 121).

Warto także zauważyć, że jednym z częściej powtarzanych 
przez rebeliantów z północy haseł była walka z korupcją w sektorze 
polityki i gospodarki. Sprzeciwiali się arystotelesowemu „załamaniu 
cnót politycznych”, przejawom władzy amoralnej i niejawnej, lecz 
przedstawiającej prawdziwe oblicze iworyjskiej polityki. Podjęcie 
tego rodzaju dyskursu było ściśle związane z demokratyzacją sfery 
publicznej, wprowadzaniem – przynajmniej oficjalnie – rządów pra-
wa, które dokonywało się od początku ostatniej dekady XX wieku. 
Zmianie uległy nawyki polityczne z czasów Houphouëta-Boigny – 
reżimu quasi-autorytarnego, opartego na propagandzie sukcesu 
i negowaniu jakichkolwiek wad systemu. Coraz wyraźniejszy stawał 
się obywatelski sprzeciw wobec nadużyć władzy, której wreszcie 
można było „patrzeć na ręce”. Dawniej nepotyzm uznawany był za 
zło konieczne, natomiast od połowy lat 90. zjawisko to postrzegano 
jako możliwą do wyeliminowania wadę systemu politycznego. Kam-
pania przeciwko korupcji – w wymiarze symbolicznym – oznaczać 
miała kres procesu zawłaszczania państwa przez starą nomenklaturę 
Partii Demokratycznej, opartą na grupie etnicznej Baulé, oraz nową 
nomenklaturę Ludowego Frontu złożoną głównie z Bété. Warto 
zauważyć, że antykorupcyjna krucjata członków Zgromadzenia 
Republikanów zakrawała na paradoks – deklarowali oni stanowcze 
potępienie nadużyć władzy, mimo że częstokroć sami uczestniczyli 
w tego rodzaju procederze. Byli „ofiarami i współsprawcami korup-
cji” (Karklins 2009, s. 16).
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Jak pisali socjologowie Florian Znaniecki i William Thomas, 
problem społeczny pojawia się, gdy w sposób gwałtowny docho-
dzi do załamania się pewnego systemu norm lub mechanizmów 
kontroli społecznej, które mają na celu wymuszanie konformizmu 
jednostek (Thomas, Znaniecki 1976). W okresie rządów Bédié na-
stąpiła problematyzacja pojęcia korupcji – powiązana ściśle z debatą 
nad narodowością iworyjską, obywatelstwem i prawem własności 
ziemi. Hasło „odnowy społecznej” weszło do dyskursu Ouattary. 
Podkreślić należy, że korupcja zawsze istniała w państwie iworyj-
skim, tak jak we wszystkich organizmach politycznych świata. So-
cjolodzy i antropolodzy często tworzą listy czynników sprzyjających 
narastaniu zjawiska korupcji. Ich nawarstwienie wywołuje masowy 
sprzeciw wobec patologii i wzbudza falę protestów. Wiele spośród 
nich występowało w społeczeństwie iworyjskim: rozbudowane, 
silne więzi społeczne oparte na nieformalnych regułach i zasadzie 
wzajemności, zauważalne choćby w systemie obrotu ziemią, ide-
ologii patriarchalnej i komunitariańskiej; niski poziom rozwoju 
cywilizacyjnego i brak dywersyfikacji systemu gospodarki planta-
cyjnej; przywiązanie do wartości i dążeń materialistycznych (kult 
bogactwa ludów Akan); transformacja struktury społecznej (polary-
zacja ekonomiczna i emancypacja etniczna); dziedzictwo kolonialne 
(zależność od Francji, skorumpowana biurokracja postkolonialna); 
demoralizacja społeczeństwa (częste skandale w okresie rządów 
Bédié) (Makowski 2008, s. 178–179; Borusowski 2006, s.73–75).

Po śmierci Houphouëta-Boigny powstało nowe środowisko 
władzy, w którym korupcja mogła zostać zdefiniowana i napiętno-
wana. Rozpoczęło się „społeczne konstruowanie” tego zjawiska – 
nadanie mu określonych znaczeń i umieszczenie w odpowiednim 
kontekście (Makowski 2008, s. 9). Walka z nadużyciami władzy stała 
się hasłem walki o równouprawnienie „ludów Północy” oraz orężem 
w debatach nad możliwościami wyjścia z kryzysu gospodarczego.

Amerykańska politolog Rasma Karklins, opisując zachod-
nioafrykańską scenę polityczną, słusznie zauważyła, że znaczna 
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część ruchów kontestujących ancien régime zawłaszcza dyskurs 
walki z korupcją. Nawiązując implicite do spuścizny ideowej Ma-
chiavellego, stwierdza, że włączenie do programu opozycji retoryki 
antykorupcyjnej oraz żądań wprowadzenia „rządów silnej ręki” staje 
się często zarzewiem rewolucji (Karklins 2009, s. 18). Podobnie 
twierdzi polski socjolog Grzegorz Markowski, pisząc o ściganiu 
się w tworzeniu antykorupcyjnych haseł, w czym często wygrywają 
ugrupowania populistyczne (Makowski 2008, s. 12). W Wybrzeżu 
Kości Słoniowej społeczne zniechęcenie powszechną korupcją oraz 
psychospołeczne skutki kryzysu gospodarczego okazały się jedną 
z ważniejszych przyczyn wojny domowej.

W okresie wojny domowej „mit stabilnego strukturalnego 
rozwoju załamał się” (Ndiaye 2009a, s. 118). Gbagbo, próbując 
przełamać władzę „baronów kakao”, członków Partii Demokra-
tycznej związanych z Funduszem Stabilizacji i Wspierania Cen 
Produkcji Rolnej oraz Krajowym Stowarzyszeniem Producentów 
Kawy i Kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a także firmami francu-
skimi (McGovern 2011, s. 140, 159), podjął próbę przejęcia kontroli 
nad dobrami narodowymi. Sprzyjał temu podział kraju na dwie 
strefy wpływów. W południowej części znajdowało się blisko 90% 
wszystkich upraw kakaowca. Przez porty w San-Pédro i Abidżanie 
wywożono 83% kawy i kakao (Global Witness 2007, s. 16–17).

W latach 2000–2002 Gbagbo powołał cztery instytucje, które 
miały kontrolować eksport kakao, gwarantować minimalne ceny 
skupu, kontrolować jakość, mediować w sporach między plantatora-
mi a eksporterami oraz ułatwiać uzyskiwanie pożyczek bankowych 
dla spółdzielni. Były to: Giełda Kawy i Kakao (Bourse du Café et du 
Cacao; BCC), Fundusz Regulacji i Kontroli Kawy i Kakao (Fonds 
de Régulation et de Contrôle Café-Cacao; FRC), Fundusz Rozwoju 
i Wspierania Działania Wytwórców Kawy i Kakao (Fonds de Déve-
loppement et de Promotion des Activités des Producteurs de Café 
et de Cacao; FDPCC) oraz Fundusz Gwarancyjny dla Spółdzielni 
Kawy i Kakao (Fonds de Garantie des Coopératives de Café-Cacao; 
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FGCCC). Powstanie tych organizacji oznaczało dla eksporterów ko-
nieczność uiszczania większych opłat. Gbagbo podniósł także pła-
cony przez koncerny podatek – tzw. prawo jedynego wyjścia (Droit 
Unique de Sortie; DUS) – z poziomu 120 franków CFA (0,23 dolara) 
do 220 franków CFA (0,40 dolara), co spotkało się z ostrą krytyką 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Działania Gbagbo 
przekreślały liberalne reformy implementowane przez Fundusz.

Beneficjentami reform Gbagbo nie stali się jednak drobni 
plantatorzy. Z oficjalnej ceny rządowej 400 franków CFA za kilo-
gram nie uzyskiwali więcej niż 220–300 franków CFA. Za pienią-
dze ze sprzedaży kakao Gbagbo utrzymywał wojsko i rekrutował 
najemników. Tylko w 2001 roku przeznaczył na dozbrojenie armii 
ponad 40 mln dolarów pochodzących z tego źródła (Global Witness 
2007, s. 49, 3–4).

Poprzez podnoszenie ceny kakao i tworzenie nowych pań-
stwowych programów kontroli rynku kakao Gbagbo próbował 
wywrzeć wpływ na społeczność międzynarodową popierającą 
Ouattarę. Skutkiem tego cena ziarna na giełdach światowych mię-
dzy listopadem a grudniem 2010 roku wzrosła o 10–15%. W ciągu 
następnych trzech miesięcy podniosła się o kolejne 15%. Jednocze-
śnie rósł przemyt kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej do sąsied-
nich krajów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy bezskutecznie 
apelował do władz Wybrzeża Kości Słoniowej o dokonanie zmian 
w polityce ekonomicznej.

Zbliżoną strategię polityczną obrał jego przeciwnik. W pół-
nocnej części kraju funkcjonował odmienny system pobierania 
opłat od plantatorów eksportujących ziarno poprzez Burkina Faso 
i Togo. Część funduszy uzyskiwanych w ten sposób, a także zyski 
z eksportu bawełny, kawy i diamentów, zasilały budżet Forces No-
uvelles. W styczniu 2011 roku Ouattara ogłosił miesięczny zakaz 
eksportu kakao, czym wywołał poruszenie na światowych rynkach. 
Stwierdził, że „embargo nie obejmuje ilości, do których prawa zo-
stały nabyte przed 24 stycznia 2011 roku [oraz że] złamanie zakazu 
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będzie równoznaczne z finansowaniem działalności nielegalnego 
rządu Laurenta Gbagbo” (Młynarczyk 2012b). Na skutek polityki 
prowadzonej przez Gbagbo i Ouattarę cena kakao wzrosła do 3775 
dolarów za tonę.

Dziennikarz „International Herald Tribune” tak przedstawił 
smutny obraz upadku metropolii abidżańskiej:

Niegdyś lśniące śródmieścia w Abidżanie, magnes dla imi-
grantów z całej Afryki Zachodniej w czasach, kiedy ludzie 
mówili o cudzie z Wybrzeża Kości Słoniowej, stały się lasem 
przyciemnionych wysokich okien. Inwestorzy wycofali się; 
miejsca pracy zniknęły.
(cyt. za: Młynarska 2012a)

W 2006 roku Bank Światowy zaklasyfikował Wybrzeże Kości 
Słoniowej do grupy „państw upadłych”75. Połowa mieszkańców kra-
ju żyła poniżej progu ubóstwa. Fale uchodźców zalewały ościenne 
kraje. Coraz bardziej realna była perspektywa rozciągnięcia się 
konfliktu na inne państwa położone nad Zatoką Gwinejską.

Obalenie Gbagbo i objęcie urzędu prezydenta przez Ouat-
tarę przywróciło stabilizację cen kakao. Unia Europejska, Stany 
Zjednoczone, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachod-
niej, Unia Afrykańska oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
i Bank Światowy zniosły sankcje nałożone na Wybrzeże Kości 
Słoniowej. W lipcu 2011 roku Fundusz przyznał pomoc finan-
sową w wysokości 129 mln dolarów w ramach programu Rapid 

75  W 2012 roku w grupie 20 krajów o najwyższej wartości Indeksu Upadłych 
Państw (Failed States Index) znajduje się aż 15 krajów afrykańskich. Pierw-
sze pięć państw to: Somalia, Demokratyczna Republika Konga, Sudan, Czad 
i Zimbabwe. Wybrzeże Kości Słoniowej w okresie wojny domowej zamyka-
ło pierwszą dziesiątkę (w  2009 roku zajmowało 11. miejsce; w  2010 – 12.; 
w 2011 – 10.; w 2012 – 12.) (Failed States 2012). Zestawienie przygotowy-
wane jest przez amerykański think tank Fundusz na rzecz Pokoju (Fund for 
Peace) oraz magazyn „Foreign Policy”.
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Credit Facility. Trzy miesiące później Stany Zjednoczone, po 
sześciu latach przerwy, ponownie włączyły Wybrzeże Kości Sło-
niowej do programu pomocowego dla Afryki – African Growth 
and Opportunity Act. 29 kwietnia 2011 roku Unia Europejska 
zniosła restrykcje i przywróciła wstrzymany eksport kakao. Po 
zakończeniu konfliktu średnia cena zmalała z ok. 3 tys. dolarów 
za tonę do 2 tys.dolarów. Na spadek cen miał także wpływ kryzys 
ekonomiczny w Europie, który spowodował spadek konsumpcji 
czekolady. 

Mimo zauważalnego zwiększenia się zbiorów kakao, po-
gorszyła się sytuacja rolników posiadających niewielkie uprawy, 
a pozbawionych wsparcia agencji państwowych. Nowe władze 
zdecydowały się na wprowadzenie regulacji w sektorze agrarnym 
W listopadzie 2011 roku minister rolnictwa Mamadou Sangafo-
wa Coulibaly zapewniał, że rolnicy otrzymują blisko 40% udziału 
w cenie sprzedaży kakao. Uważał, że celem nowego rządu – „pla-
nem ośmioletnim” – będzie podniesienie zysków do poziomu 60% 
(Młynarczyk 2012b). Beneficjentami wprowadzenia minimalnych 
cen gwarantowanych mieli zostać drobni rolnicy, których pozycja 
negocjacyjna wobec przedstawicieli firm eksporterskich jest naj-
słabsza. Działania te obliczone były na redukcję stopy bezrobocia, 
która wzrosła w okresie II wojny iworyjskiej do poziomu 25%. 
Rząd przeznaczył na rekompensatę szkód poniesionych przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa kwotę 13 mln dolarów. Kolejne 74 milio-
ny otrzymały banki krajowe, aby mogły udzielać firmom kredytów 
(Młynarczyk 2012a).

Już na przełomie 2011 i 2012 roku ogłoszono serię przetargów 
mających na celu sprzedaż części krajowych upraw. Prowadzono 
aukcje przedsprzedaży nasion, których zbiory przypadały na jesień 
2012 roku. Celem tych działań było wprowadzenie ceny gwaranto-
wanej, ustalenie ram cenowych na zakup kakao w oparciu o prze-
widywane w kolejnym roku zbiory. Stanowiły one wypadkową 
średniej ceny ustalonej podczas aukcji, podatków oraz prognoz 
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kosztów manipulacyjnych transportu surowca do portu. Dochody 
miały zostać przeznaczone na modernizację rolnictwa. Program 
Sprzedaży Antycypacyjnej (Programme de Vente Anticipee; PVAM) 
miał zagwarantować rolnikom stałą cenę na poziomie co najmniej 
50–60% ceny na rynku światowym. Był także warunkiem sine qua 
non umorzenia długów Wybrzeża Kości Słoniowej, postawionym 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Implementacja tych 
reform zadecydowała o redukcji długów w czerwcu 2012 roku – 
umorzeniu 4 mld dolarów.

Rząd przywrócił także Centrum Promowania Inwestycji 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej (Centre de Promotion des Investis-
sements en Côte d’Ivoire; CEPICI) – jedną z flagowych agencji 
powołaną w drugiej połowie lat 90. Współpracuje ona z Krajowym 
Centrum Badań Rolniczych (Centre National de Recherches Agro-
nomiques; CNRA) – spółką, której współwłaścicielem jest państwo, 
promującą implementację nowych metod uprawy kakaowca. Kolej-
nym krokiem było ustalenie ceny minimalnej kilograma kakao na 
poziomie 1 tys. franków CFA. Cena, uznana za realistyczną, okre-
ślona przez Komitet Zarządzający Sektorami Kawy i Kakao (Comité 
de Gestion de la Filière Café Cacao; CGFCC), została ogłoszona 
w październiku 2011 roku. Brakuje niestety mechanizmów, które 
gwarantowałyby respektowanie jej przez pośredników. W praktyce 
zbiory z grudnia 2011 roku skupowane były za 500–700 franków 
CFA za kilogram.

Z działaniami nowych władz nie zgodzili się europejscy 
eksporterzy. Argumentowali, że nowy system – gwarantujący 
podniesienie zysków producentów kakao – nie jest dla nich ja-
sny oraz że nowe reformy nie stanowią rozwiązań strukturalnych. 
Twierdzili też, że wprowadzone one zostały jako remedium na 
spadek zbiorów w 2011 roku wskutek suszy i epidemii grzybicy, 
a utrzymanie procedur specjalnych po zakończeniu sytuacji kry-
zysowej łamie zasady wolnego rynku. Mimo to, jak szacują Iwo-
ryjczycy, eksport ziarna kakaowca z abidżańskiego portu wzrósł 
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w grudniu 2011 roku o 53% w porównaniu do roku poprzedniego. 
Sugerować to może powolną stabilizację systemu eksportu kakao 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

W 2012 roku ulice Abidżanu żyły informacją o transferze 
piłkarza Didiera Drogby z Chelsea Londyn do chińskiego klubu 
Shanghai Shenhua. Urodzony w byłej stolicy Wybrzeża Kości Sło-
niowej piłkarz będzie zarabiać rekordowe 200 tys. funtów tygodnio-
wo. Udręczony wojną naród potrzebuje takich bohaterów – epifanii 
sukcesu i awansu społeczno-ekonomicznego. Wyobraźnię Iworyj-
czyków rozpaliła także informacja o tym , że Abidżan ubiega się 
o organizację w 2014 roku prestiżowej imprezy sportowej ECOWAS 
Under-23 Games. Przypomniane zostało hasło rzymskiego poety 
Juwenalisa Panem et circenses! – powtarzane niczym ironiczna 
mantra przez sceptyków strategii odbudowy iworyjskiej gospodarki 
obranej przez Alassane’a Ouattarę.



Kawiarnie takie jak ta, wyposażone w ekspres do kawy, są rzadkie w wybrzeżu 
Kości Słoniowej. Szczególnie w mniejszych miejscowościach nie ma tradycji 
spożywania kawy ani produktów pochodzących z kakao. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Port w San-Pédro. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska





worki kakao czekające na przeładunek do kontenerów. Port w San-Pédro. 
Grudzień 2011. | fot. katarzyna szeniawska



Kakao suszące się przed spółdzielnią CaBoDi w Divo. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



Kakao suszące się przy drodze w n’douci. Grudzień 2011.  
| fot. katarzyna szeniawska



ecra Philippe amani, naczelnik wioski Batera z rodziną. większość 
mieszkańców wioski, łącznie z rodziną naczelnika, utrzymuje się z uprawy 
kakao i kawy. Grudzień 2011. | fot. katarzyna szeniawska



w drodze na pola kakao. Batera. Grudzień 2011.| fot. katarzyna szeniawska



Maszyny i kakao należące do spółdzielni Cann w n’douci. Styczeń 2012.  
| fot. katarzyna szeniawska



Szkółka kakaowców prowadzona przez spółdzielnię Cann, sfinansowana 
przez nestlé Cocoa Plan. n’douci. Styczeń 2012. | fot. katarzyna szeniawska



Kakao po fermentacji. wioska tiemogokoro w pobliżu n’douci. Styczeń 2012. 
| fot. katarzyna szeniawska



Fortin Bley, sekretrz spółdzielni Cann ocenia jakość kakao. wioska 
tiemogokoro w pobliżu n’douci. Styczeń 2012. | fot. katarzyna szeniawska



rozbite nasiono kakaowca. Styczeń 2012. | fot. katarzyna szeniawska



rozłupany owoc kakaowca. Biały, słodki miąższ otaczający nasiona jest 
smakołykiem dla dzieci. Styczeń 2012. | fot. katarzyna szeniawska



Café de la rébublique promuje hasła bliskie wielu mieszkańcom wybrzeża 
Kości Słoniowej, dotkniętym latami konfliktów politycznych: „nie dla 
nienawiści i zemsty” oraz „Prawda, sprawiedliwość, wybaczenie i odbudowa”. 
abidżan. Styczeń 2012. | fot. katarzyna szeniawska
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4
MięDzy PartnerStweM a DoMinaCją

Charakterystyka relacji wybrzeża Kości  
Słoniowej i Unii europejskiej76

Błażej Popławski

Ocena pozycji międzynarodowej Wybrzeża Kości Słoniowej 
w  relacjach z  Unią Europejską wymaga opisania dialogu pro-
wadzonego między byłymi koloniami francuskimi a  Paryżem 
oraz, patrząc szerzej, między globalnym Południem a globalną 
Północą. To dialog trudny, oparty na asymetrii i odmiennych, 
uwarunkowanych historycznie potrzebach obu stron. Począt-
ki kształtowania się zinstytucjonalizowanych form współpracy 
sięgają czasów funkcjonowania Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej (European Economic Community; EEC/EWG). Traktat 
o EWG powstał dwa lata po konferencji w Bandungu w  roku 
1955, który był symboliczną datą narodzin idei neutralizmu i Ru-
chu Państw Niezaangażowanych, ale także trzy lata przed Rokiem 
Afryki (1960). Znaleźć w  nim można passusy potwierdzające 
zainteresowanie byłych mocarstw kolonialnych podtrzymaniem 
relacji z krajami rozwijającymi się – nieobecnymi wtedy jeszcze 

76  Autor chciałby podziękować Darii Żebrowskiej za cenne wskazówki do 
badań nad ewolucją systemu umów handlowych i  udostępnienie wyników 
wstępnej kwerendy w zbiorach bibliotek warszawskich.
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na mapie świata (Kołodziejczyk 2010, s. 12–13). Traktaty rzym-
skie (podpisane 25 marca 1957 roku, weszły w życie 1 stycznia 
1958 roku) zakładały, że państwa Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej powinny przyczyniać się do powstawania inwestycji 
przyspieszających rozwój dawnych kolonii, którym przyznano 
oficjalny status terytoriów stowarzyszonych. Przyjęto także pre-
ferencyjną dla byłych kolonii politykę celną, której skutkiem 
ubocznym okazała się petryfikacja nastawionych na eksport mo-
nokultur gospodarczych w państwach afrykańskich (w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej– systemu plantacyjnych upraw kawy i kakao). 
Zadecydowano także o stopniowym rozciągnięciu na terytoria 
stowarzyszeniowe prawa do swobodnego osiedlania się obywateli 
i  spółek państw członkowskich, co można interpretować jako 
zabezpieczanie przyczółków dla koncernów europejskich na 
terenie globalnego Południa.

Na uwagę zasługuje fakt, że kraje stowarzyszone zostały włą-
czone w mechanizm stworzony przez traktaty rzymskie automa-
tycznie, bez poprzedzających konsultacji (Bartkowiak 2008, s. 153). 
Odrzucenie propozycji Europejczyków oznaczałoby dla liderów 
nowych krajów utratę szansy na uzyskanie środków budżetowych. 
Akceptacja okazała się z kolei początkiem procesu zadłużania, była 
zgodą na przypisany w Paryżu, Londynie i Brukseli postkolonialny 
model gospodarczy. Doskonałym przykładem polityki tego rodzaju 
są regulacje prawno-ustrojowe I Republiki Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Przekształciły one jedynie plantacje francuskie, na których 
pracowali Iworyjczycy, w plantacje iworyjskie, na których pracowali 
migranci z Burkina Faso, a większość zysków nadal trafiała do 
francuskich eksporterów.

W ramach powołanego w 1958 roku Funduszu Krajów i Tery-
toriów Zależnych, przekształconego w Europejski Fundusz Rozwoju 
(European Development Fund; EDF), kraje europejskie zobowią-
zały się do przeniesienia reguł handlu z obszaru rynku EWG na 
terytoria zamorskie, pozostające w ścisłej relacji z byłymi metropo-
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liami. Zdaniem części krytyków tej strategii, wraz z intensyfikacją 
współpracy handlowej zakładano transfer „uniwersalistycznych” 
wartości europejskich, w rzeczywistości utrwalających model za-
leżności neokolonialnej. Tego rodzaju tłumaczenia noszą znamiona 
teorii spiskowych, wskazują jednak na znaczenie – jakby to określił 
amerykański socjolog Robert Merton – „funkcji ukrytych” w re-
lacjach Europy i Afryki, dialogu, który wykazuje tendencję do 
przechodzenia w monolog utrwalający podział świata na centrum 
i peryferie.

Kraje tworzące Europejską Wspólnotę Gospodardczą de iure 
podjęły decyzję wzięcia na siebie odpowiedzialności za rozwój 
Trzeciego Świata – w realiach, co należy zaakcentować, trwającego 
demontażu systemu kolonialnego. Część spośród europejskich 
polityków mylnie zakładała, że proces ten potrwa dekady, a nie 
lata (Kołodziejczyk 2010, s. 14). „Proces dekolonizacji przebiegł 
stosunkowo szybko, głównie dlatego, że kolonializm zastąpiony zo-
stał przez neokolonializm, a przyznanie niepodległości politycznej 
państwom pozwalało nadal czerpać korzyści ekonomiczne z byłych 
kolonii” (Andrzejczak 2010, s. 89).

Strategia angażowania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
w objęcie „patronatem” ekonomicznym krajów rozwijających się 
była zbieżna z kolonialną przeszłością poszczególnych krajów euro-
pejskich. Tkwiła głęboko w postoświeceniowej, europocentrycznej 
wizji świata, w zachodniej wierze w postęp, naukę i technologiczną 
modernizację, a także w paternalistycznym, ewolucjonistycznym 
stosunku do Orientu. Edward Said mianem „Orientu” określał 
konstrukcję abstrakcyjną, homogeniczną, wyobrażoną, egzotyczną 
i obcą (Said 2005). Trzeci Świat w realiach wyścigu zimnowojennego 
stawał się konstrukcją dyskursywną, geopolityczną i ideologiczną 
(Brządkiewicz 2011). Jednocześnie pozbawiono go sprawczości 
i podmiotowości. Suwerenność polityczna stawała się mrzonką – 
silniejsze okazywały się zależności postkolonialne, utrwalające nie-
dorozwój „peryferiów świata”.
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Do największych entuzjastów rozwijania systemu umów sto-
warzyszeniowych, promowania kapitalizmu, tworzenia „Planu Mar-
shalla dla Afryki” należała Francja. Chciała tym samym przerzucić 
część odpowiedzialności za budowę nowych krajów na Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą oraz odzyskać, nadszarpnięty w trakcie 
II wojny światowej, konfliktu algierskiego i indochińskiego, status 
supermocarstwa (Andrzejczak 2010, s. 92–93). Strategia ta stano-
wiła także dowód supremacji polityczno-ekonomicznej Starego 
Świata – porządku coraz szybciej się dezaktualizującego. W ob-
liczu zimnowojennego podziału świata globalne Południe stało 
się areną zmagań nowych potęg – państwa zachodnioeuropejskie 
powoli ustępowały Stanom Zjednoczonym, Związkowi Radziec-
kiemu i Chinom. W dawnej Francuskiej Afryce Zachodniej firmy 
francuskie stopniowo przegrywały z koncernami amerykańskimi, 
a w okresie późniejszym z Chińczykami. Część liderów – m.in. Félix 
Houphouët-Boigny – decydowała się na trwanie w paix française. 
Otrzymali dzięki temu wsparcie technologiczne i militarne, utracili 
jednak szansę na uzyskanie pełnej suwerenności kraju. Droga ta 
prowadziła do kryzysu, narastania resentymentów i postaw nacjo-
nalistycznych, etnicyzacji polityki i załamania gospodarki, czego 
dowodzą doświadczenia dwóch wojen iworyjskich.

Warto – analizując relacje Afryki i Europy w XXI wieku – pa-
miętać, że dialog ten od samego początku obciążony był brzemie-
niem epoki kolonialnej. Zdaniem jednych, czynnik ten wymuszał 
kierowanie do globalnego Południa pomocy (początkowo głównie 
humanitarnej, a później rozwojowej) w ramach zadośćuczynie-
nia za wyrządzone krzywdy. Zdaniem innych, relacje te powinny 
pozostawać asymetryczne, być oparte na zanegowaniu suweren-
ności ekonomicznej (przykładem takiej polityki jest koncepcja 
Françafrique oraz aktywność koncernów francuskich w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej). Kraje rozwijające się poszukiwały z kolei part-
nerów do współpracy, a nie eksporterów bogactw naturalnych czy 
też dawców uzależniającej pomocy. Europeista Marian Paszyński 
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pisał: „Traktat rzymski i porozumienia Wspólnoty Europejskiej 
z państwami afromalgaskimi, a później z krajami [Afryki, Kara-
ibów i Pacyfiku] przypomina tradycyjny model integracji wokół 
ośrodka dominującego, który cechował zwłaszcza epokę kolonialną” 
(Paszyński 2004, s. 19).

Wzmocnienie podmiotowości nowo powstałych państw 
afrykańskich na arenie międzynarodowej, a także wzrost zapo-
trzebowania na bogactwa Czarnego Lądu wymusiły przedefinio-
wanie współpracy Starego Świata z globalnym Południem. Obecnie 
większość dokumentów określających relacje ekonomiczne Europy 
i Afryki Subsaharyjskiej negocjowana jest na linii Unia Europej-
ska – kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (The African, Caribbean 
and Pacific Group of States; ACP/AKP). W skład AKP wchodzi 
obecnie blisko 80 narodów, w tym Iworyjczycy. Początki stowarzy-
szenia ukształtowała cała seria układów: Jaunde I (1963), Arusza 
I (1968), Jaunde II (1969), Arusza II (1969), Lomé I (1975), Lomé 
II (1979), Lomé III (1984), Lomé IV (1989), Lomé IV bis (1995), 
Kotonu (2000). Układy te dotyczyły wszystkich niepodległych, 
postkolonialnych państw oraz nielicznych terytoriów zamorskich. 
Umowy stopniowo zmieniły relacje z krajami stowarzyszeniowymi 
w bilateralne stosunki umowne. Regulacje dotyczące handlu kakao 
pojawiły się już w Konwencji z Jaunde I, kiedy to państwa członkow-
skie zniosły całkowicie cła na wybrane produkty rolno-spożywcze, 
a państwa stowarzyszone zgodziły się na systematyczne obniżanie 
opłat na towary importowane ze Wspólnoty Europejskiej. Kraje 
stowarzyszone uzyskały także zgodę na podwyższanie ceł i innych 
opłat oraz wprowadzanie ograniczeń ilościowych w celu ochrony 
własnego przemysłu i utrzymania równowagi w bilansie płatniczym 
(Bartkowiak 2008, s. 156). W konwencji Jaunde II przewidzia-
no także możliwość zastosowania przez kraje afromalgaskie tzw. 
klauzuli ucieczki, zawieszającej wzajemne koncesje. W umowie 
tej ustanowiono też strefę wolnego handlu nie w obrębie obu re-
gionów, ale z każdym z krajów afromalgaskich osobno. Trudności 
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z operacjonalizacją systemu opartego na konwencjach z Jaunde już 
w połowie lat 60. wywołały wyraźne spory i kontrowersje.

W tym miejscu należy postawić pytanie: na ile nowy model, 
a priori „partnerski”, nie wzmacniał – jak twierdził algierski dzia-
łacz polityczny Franz Fanon (1985) czy teoretycy myśli postkolo-
nialnej ze Subaltern Studies Group77 – uzależnienia gospodarek 
afrykańskich od europejskiej? Na ile odzwierciedlał autentyczną 
chęć rozwijania relacji ekonomicznych, a na ile był powodowa-
ny strachem Europejczyków przed konkurencją ze strony Stanów 
Zjednoczonych? Czy przejście od pomocy do współpracy (nadal: 
bogatej Północy i biednego Południa), wzmacnianie Powszech-
nego Systemu Preferencji Celnych78 nie stanowiło kroku w tył dla 
rozwijającej się gospodarki afrykańskiej? Według Josepha Stiglitza 
i Andrew Charltona, „ten szczególny status [oparty na systemie 
preferencji ekonomicznych] dawał krajom rozwijającym się większą 
swobodę w określaniu swej polityki rozwojowej, ale jednocześnie 
spychał je na margines pertraktacji” (Stiglitz, Charlton 2007, s. 56).

Narastające w latach 70. nierówności rozwojowe, pojawienie 
się problemu coraz większych ograniczeń zasobów naturalnych 
(kryzysy energetyczne, „szok naftowy”) zachęciły kraje rozwijające 
się do poszukiwania nowej formuły współpracy z globalną Północą. 
Ich potencjał negocjacyjny rósł w miarę wzrostu presji wywieranej 
przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (Orga-
nization of the Petroleum Exporting Countries; OPEC) na byłe 
mocarstwa kolonialne. Wpływ wniosków raportu Granice wzrostu79 

77  M.in.: Ranajit Guha, Dipesh Chakrabarty, Partha Chatterjee, Chakravorty 
Spivak.

78  General System of Preferences, GSP – system autonomicznych preferencji 
celnych, skonceptualizowany podczas drugiej sesji Konferencji Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju w 1968 roku na skutek nacisku krajów 
rozwijających się, ale nieposiadających statusu stowarzyszenia z Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą.

79  Raport Limits of Growth przygotowany został na zlecenie Klubu Rzymskiego 
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oraz koncepcji Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego80 
zauważalny jest w postanowieniach Porozumienia z Georgetown 
w Gujanie (Georgetown Agreement) formalnie konstytuującego 
Grupę Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 6 czerwca 1975 roku. 
Celami tego stowarzyszenia stało się: potwierdzenie wspólnej toż-
samości grupy państw, solidarność w polityce zagranicznej, wy-
eliminowanie ubóstwa, zrównoważony rozwój oraz harmonijne 
włączenie gospodarek krajów rozwijających się do globalnego 
systemu ekonomicznego (Kołodzieczyk 2010, s. 17–18). Kolejne 
konwencje zawierane w Lomé wniosły do międzynarodowych re-
lacji nową jakość, zmieniającą postrzeganie Pierwszego i Trzeciego 
Świata. Oparte na postulatach „sprawiedliwości globalnej” Nowego 
Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego, zdefiniowały explicite 
zasadę równości i poszanowania suwerenności stron. Hasło „sto-
warzyszenie” zostało zastąpione słowem „współpraca”.

W tym okresie popularyzowano koncepcję rolnictwa społecz-
nie zrównoważonego – obok funkcji produkcyjnych spełniać miało 
ono również cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Rolnictwo 
społecznie zrównoważone zakłada utrzymanie produkcji poniżej jej 
możliwości, co ma chronić ekosystemy (Woś, Zegar 2002, s. 37–63). 
„Rozwój zrównoważony – jak twierdzi ekonomistka Agnieszka 
Sapa – jest coraz częściej wykorzystywany przez kraje wysoko roz-
winięte jako argument za prowadzeniem interwencyjnej polityki 
rolnej” (Sapa 2011, s. 139). Koncepcja ta wywołuje ambiwaletne re-
akcje mieszkańców globalnego Południa. Dla drobnych plantatorów 

(1972). Przedstawiono w nim krytykę teorii, która przyjmuje wzrost gospo-
darczy za fundament rozwoju społeczeństw. Polskie wydanie: Granice wzro-
stu, Donella H. Meadows i in. (red.), przekł. W. Rączkowska, S. Rączkowski, 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.

80  New International Economic Order proklamowany podczas Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w maju 1974 roku. Miał on na celu zachęcenie do współpracy 
międzynarodowej na rzecz zmniejszenia luki pomiędzy krajami rozwinięty-
mi i rozwijającymi się.
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oznaczać może groźbę zmniejszenia zysków z upraw. Sytuację tę 
doskonale ilustrują debaty polityków iworyjskich – spory zwolenni-
ków rolnictwa zrównoważonego ze sceptykami wieszczącymi utratę 
przez Wybrzeże Kości Słoniowej pozycji lidera w eksporcie kakao.

Podczas pierwszej konwencji z Lomé wprowadzono mecha-
nizm stabilizacji dochodów z eksportu (System of the Stabilization 
of Export Earnings; Système de Stabilisation des Recettes d’Expor-
tation, STABEX). Był on adresowany do państw Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku, których dochody zależały często od eksportu jednego 
lub dwóch podstawowych produktów (tzw. próg zależności) – 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej rolę tę odgrywały kawa i kakao. Za 
pomocą dopłat ustalanych przez Komisję Europejską mechanizm 
stabilizacji utrzymywał dochody krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
na stałym poziomie (Kołodziejczyk 2010, s. 19–20). Wadą systemu 
był brak bodźców do dywersyfikacji eksportu oraz nieuwzględ-
nianie zmian bilansu płatniczego na skutek zmian cen produktów 
importowanych.

Istotą reżimu handlowego ustanowionego podczas spotkań 
w stolicy Togo było zachęcenie krajów rozwijających się do otwarcia 
gospodarek na towary pochodzące z Europy oraz rozwój eksportu. 
System preferencji wzajemnych ustąpił systemowi preferencji jed-
nostronnych. Zerwano z zasadą wzajemności zastosowaną w kon-
wencjach z Jaunde. Ustanowiono bezcłowy dostęp do towarów 
pochodzących z obszaru Afryki, Karaibów i Pacyfiki – należy jed-
nak podkreślić, że wyłączeniu podlegały jedynie produkty objęte 
Wspólną Polityką Rolną (Common Agricultural Policy; CAP), które 
objęto systemem jeszcze bardziej preferencyjnym niż Powszechny 
System Preferencji Celnych.

W konwencjach z Lomé I, II, III i IV handel był nieroze-
rwalnie łączony z pomocą rozwojową. Przewidziano jednocześnie 
pomoc finansową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, 
pożyczek pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go (European Investment Bank; EIB) oraz bezzwrotnych darów 
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(Ambroziak 2004, s. 73–74). Obok projektów inwestycyjnych 
coraz większe znaczenie miało finansowanie programów rozwoju 
i makroekonomicznych dostosowań strukturalnych (szczególnie 
w regionach mających trudności z obsługą długu zagranicznego, 
w tym w Wybrzeżu Kości Słoniowej), a także transfer środków 
i pomocy technicznej dla programów sektorowych. W konwencji 
z Lomé II zagwarantowano odszkodowania za inwestycje poczy-
nione przez państwa wspólnoty europejskiej w krajach rozwija-
jących się w przypadku nacjonalizacji danej gałęzi gospodarki. 
Wprowadzono także kolejny System Stabilizacji Cen Surowców 
Mineralnych (Système de Stabilisation de Recettes d’Exportation 
de Produits Miniers; SYSMIN). W konwencji z Lomé IV, zawartej 
w czasie tzw. Jesieni Narodów w 1989 roku, rozbudowano regula-
cje dotyczące zwiększenia samowystarczalności krajów rozwijają-
cych się w zakresie produkcji żywności. W konwencji z Lomé IV 
zwrócono także większą uwagę na zapisy związane z zadłużeniem 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz demokratyzacją glo-
balnego Południa. W konwencji z Lomé IV bis, podpisanej dwa 
lata po śmierci Félixa Houphouëta-Boigny, rozszerzono zapisy 
dotyczące „dobrego zarządzania” [ang. good governance] w tych 
krajach, od którego uzależniono przyznawanie pomocy europej-
skiej. Współpraca zyskała nowy, polityczny wymiar.

Koniec bipolarnego, zimnowojennego podziału świata silnie 
wpłynął na kształt relacji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
z Grupą Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Każda z kolejnych 
konwencji z Lomé wywoływała mniejszy entuzjazm tych państw 
(Kołodziejczyk 2010, s. 22). Kraje globalnego Południa nie mogły 
już liczyć na poparcie Europy jedynie ze względów polityczno-
-ideologicznych. Przeszłość kolonialna przestawała mieć wpływ na 
decyzje o współpracy z krajami rozwijającymi się. Należy przypo-
mnieć, że na pogrzebie Houphouëta-Boigny obecni byli François 
Mitterand i Jacques Chirac, natomiast kolejni prezydenci Francji 
już rzadziej odwiedzali Wybrzeże Kości Słoniowej. Okres rządów 
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Mitteranda wyznaczył kres prymatu osobistych relacji prezydentów 
Francji z przywódcami państw afrykańskich.

Politykę Mitteranda cechował stopniowy spadek zaintere-
sowania globalnym Południem – „bierna polityka F. Mitteranda 
wobec Afryki określona została nawet jako »ideologiczna abdykacja 
lewicy«” (Andrzejczak 2010, s. 100). Według francuskiego dyplo-
maty i pisarza, Jean-Yves Potela, Mitterand od konferencji Francja – 
Afryka w La Baule 20 czerwca 1990 roku „podjął temat pomocy 
w rozwoju uwarunkowanej poszanowaniem praw człowieka, bo taki 
był duch czasu po upadku muru berlińskiego” (Potel 2009, s. 149).

„Nową doktrynę współpracy z Afryką” przedstawił 23 wrze-
śnia 1993 roku w Abidżanie premier Francji Édouard Balladur. 
Uzależniała ona pomoc francuską od przebiegu programów do-
stosowania strukturalnego negocjowanych ze światowymi instytu-
cjami finansowymi. To cezura kończąca unilateralne układy mię-
dzy Francją a Afryką. W Doktrynie z Abidżanu (nazywanej także 
Doctrine Balladur) rząd francuski potwierdzał również akceptację 
reguł konsensusu waszyngtońskiego, która „miała być wyrazem 
troski reformatorskiej zmierzającej do normalizacji stosunków” 
(Andrzejczak 2010, s. 98). Szybko jednak okazało się, że Doctrine 
Balladur nie zmieniła polityki Paryża, pogorszyła za to sytuację 
krajów afrykańskich, bo zwiększyła ich zależność od Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego. Dewaluacja franka CFA o połowę 
w 1994 roku ukazała wyraźnie chwiejność regionalnych gospodarek 
oraz ich uzależnienie od łańcucha globalnej gospodarki i patronatu 
gospodarczego Francji.

Wzrost defetyzmu Europejczyków wobec Afryki wywoływały 
także fale zamachów stanu, przewrotów i rewolucji, syndrom failed 
lub collapsed states, upadek gospodarek państw na południe od 
Sahary. Powojenne przesłanki współpracy zaczęły szybko tracić na 
znaczeniu. Europejczycy coraz wyraźniej obarczali mieszkańców 
globalnego Południa winą za brak realizacji postulatów konwencji 
z Jaunde i Lomé.
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Po tragicznych wydarzeniach z Rwandy w 1994 roku stano-
wisko Francji musiało ulec przynajmniej oficjalnej „redekoracji” 
(Andrzejczak 2010, s. 103). W okresie prezydentury Jacquesa Chi-
raca (1995–2007) „francuska polityka zagraniczna wobec państw 
rozwijających się zdecydowanie potrzebowała wymiaru etycznego” 
(Andrzejczak 2010, s. 101). Politolog Katarzyna Andrzejczak de-
kadę Chiraca nazywa okresem „niezdecydowanej polityki wobec 
Afryki” (Andrzejczak 2010, s. 101), zawierającej sprzeczne ze sobą 
tendencje: z jednej strony Francja wycofywała się z prowadzenia 
aktywnej polityki pod osłoną pomocy multilateralnej i reguł Dok-
tryny z Abidżanu (np. działania Alaina Juppé), z drugiej realizowała 
postgaullistowska politykę umacniania swojej pozycji na południe 
od Sahary (np. krótki okres powrotu Jacquesa Foccarta do polityki).

Po śmierci Jacques’a Foccarta w 1997 roku w relacjach Fran-
cja – Afryka Subsaharyjska dostrzegalny jest niewielki zwrot. Nową 
politykę określało się często mianem „ni-ni” – od sformułowania 
Lionela Jospina: ni ingérence, ni indifférence (ani nie ingerować, ani 
nie pozostawać obojętnym). Najlepszym przykładem działania tej 
zasady był brak interwencji Francji w Wybrzeżu Kości Słoniowej 
w 1999 roku. Nieudzielenie pomocy Bédié’emu było „decyzją zna-
czącą, szczególnie że dotyczyła ona państwa uważanego za »okno 
Francji na Afrykę«” (Andrzejczak 2010, s. 102).

W ostatniej dekadzie XX wieku zmieniło się także nastawienie 
polityczne liderów państw afrykańskich. Strach przed „wyrzuceniem 
z siodła” globalnej gospodarki widać w próbach wypracowania wspól-
nego stanowiska krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku na spotkaniach 
w Port Luis (tzw. Deklaracja z Mauritiusa, 1995) oraz w Gabonie (tzw. 
Deklaracja z Libreville, 1997) (Ambroziak 2004, s. 50). Dokumenty te 
stanowiły sui generis odpowiedź na Zieloną księgę opublikowaną przez 
Komisję Europejską w listopadzie 1996 roku81, w której wyraźnie 

81  Zielona księga na temat relacji pomiędzy Unią Europejską i  krajami AKP 
w przeddzień XXI wieku. Wyzwania i możliwości nowego partnerstwa; Green 
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podkreślono, że celem Wspólnoty jest wprowadzenie zasady wza-
jemności w ramach stref wolnego handlu. Autorzy Zielonej księgi 
jednoznacznie sygnalizowali konieczność wypracowania nowego 
paradygmatu w relacjach z Afryką, odejścia od modelu „zobowiązań”: 
„Okres kolonialny i postkolonialny są już za nami, a bardziej otwarte 
politycznie środowisko międzynarodowe pozwala nam określić obo-
wiązki każdego z partnerów w sposób bardziej jednoznaczny” (cyt. 
za: Frankowski 2011, s. 25). Jak pisał szwedzki politolog Ole Elgström, 
od połowy lat 90. „Unia Europejska staje się dla Afryki darczyńcą 
bardziej wymagającym” (cyt. za: Frankowski 2011, s. 24). Słabość 
państw afrykańskich powoli przestawała być atutem w negocjacjach.

Ryszard Kapuściński tak opisywał załamanie się „afroopty-
mizmu”, charakterystycznego dla okresu po Roku Afryki (1960), 
i stopniowe narastanie „afropesymizmu” – zniechęcenia Afryką 
w Europie:

Zniechęcenie Afryką. Procesowi temu coraz wyraźniej ulega 
opinia krajów rozwiniętych. (…) W ciągu ostatnich dziesię-
ciu lat świat nagromadził w sprawach Afryki dużo gorzkich 
doświadczeń. Wiedza o Afryce wzrosła, ale im więcej tej 
wiedzy – tym więcej zadumy. (…) Zniechęcenie Afryką wy-
nika też z faktu, że doświadczenia innych, nieafrykańskich 
społeczeństw, doświadczenia twórcze, budujące, okazują na 
gruncie afrykańskim swoją nieprzydatność.
(Kapuściński 2011, s. 359)

Warto zwrócić uwagę na zmianę sposobu zaangażowania 
się w problemy Afryki byłych mocarstw kolonialnych. Według 
Paszyńskiego, kryzysy polityczne na południe od Sahary, zwłaszcza 
załamanie modelu stabilności politycznej Wybrzeża Kości Słonio-
wej, sprawiły, że „Francja poczuła się zmęczona pełnieniem funk-

Paper on Relations between the European Union and the ACP Countries on 
the Eve of the 21st Century – Challenges and Options for a New Partnership.



197Między partnerstwem a dominacją

cji żandarma tego kontynentu” (Paszyński 2004, s. 30). Nasilenie 
procesów migracyjnych i przekształcenie Paryża w multikulturową 
aglomerację z rosnącą diasporą afrykańską skłoniły socjalistyczny 
rząd francuski do poszukiwania nowego modus vivendi w relacjach 
z Czarnym Lądem – strategii gwarantującej wzrost efektywności 
wymiany gospodarczej. System z Jaunde i Lomé przestał satysfak-
cjonować Francję.

Podobnie ewoluowały nastroje na poziomie Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej. Na przełomie wieków zrozumiano, że 
realizacja postulatów wspomnianych dziewięciu konwencji nie 
przyniosła oczekiwanych skutków ekonomicznych. Biorąc pod 
uwagę poziom PKB czy Wkaźnik Rozwoju Społecznego (Human 
Development Index; HDI), łatwo zauważyć fiasko trwającego 
ćwierćwiecze systemu z Lomé w wymiarze redukcji ubóstwa krajów 
Grupy AKP. Afrykę uznano za region niewłaściwie zintegrowany 
z globalną gospodarką. „Nawet gdyby system preferencji okazał 
się bardziej skuteczny, to prowadziłby on raczej do petryfikacji 
struktur produkcji i eksportu niż do ich zróżnicowania” (Paszyński 
2004, s. 31). Według części raportów powstałych w tym okresie, 
„Afryka nie stanowi istotnego rynku zbytu dla Europy. Niemniej 
Europa ma nieproporcjonalnie duży udział w imporcie afrykań-
skim. Bardzo niekorzystne wyniki gospodarcze Afryki w ostatnich 
20 latach okazały się w konsekwencji kosztowne dla eksporterów 
europejskich” (cyt. za: Paszyński 2004, s. 31). Udział Grupy Państw 
Afryki, Karaibów, Pacyfiku w handlu z krajami europejskimi spadł 
z 6,7% w 1976 roku do 2,8% w 1998 roku (Kołodziejczyk 2010, 
s. 7). W tym samym czasie Wspólnota Europejska borykała się 
z problemem integracji gospodarek nowo przyjętych krajów (Gre-
cji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii) z systemem wspólnotowym. 
Większość nowych członków Unii nie cechowała „trauma postko-
lonializmu” (Frankowski 2011, s. 24), a ich relacje z krajami AKP 
utrzymywały się na najniższym poziomie wymiany gospodarczej. 
Usprawnianie wewnętrznego rynku wspólnotowego stawało się 
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priorytetem, natomiast kwestia relacji z „egzotycznymi” krajami, 
takimi jak Wybrzeże Kości Słoniowej, schodziła na dalszy plan. 
Wspólnota w większym stopniu otworzyła się na rynki Europy 
Wschodniej, Azji i Ameryki Łacińskiej. Kakao łatwiej było impor-
tować z Indonezji niż z Wybrzeża Kości Słoniowej. Na znaczeniu 
zyskali także partnerzy z Europy Środkowo-Wschodniej (w tym 
Polska) – potencjalni kandydaci do akcesji do Wspólnoty Euro-
pejskiej. Proces ten z uwagą śledzili liderzy Grupy Państw Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku. W Deklaracji z Nadi z 19 lipca 2002 roku 
uznali oni, że należy opracować strategię ograniczenia negatywnych 
skutków rozszerzenia Unii Europejskiej dla partnerstwa UE–AKP 
(Zajączkowski 2006, s. 48).

Pod koniec XX wieku rosła także presja Światowej Organi-
zacji Handlu (World Trade Organization; WTO) na Wspólnotę 
Europejską. Wiązała się ona z oskarżeniem organizacji przez Stany 
Zjednoczone i kilka państw latynoamerykańskich o preferencyjne 
umowy zawierane przez kraje członkowskie Grupy AKP, łamią-
ce zasady Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu 
(General Agreement on Tariffs and Trade; GATT)82. Wchodzące 
w życie postanowienia Rundy Urugwajskiej (41 sesja GATT z li-
stopada 1985 roku), które objęły wiele krajów, w tym Wybrzeże 
Kości Słoniowej, miały pozytywny wpływ na wielostronną libe-
ralizację handlu i osłabiały znaczenie układów preferencyjnych. 
Runda Urugwajska, ze względu na swoje duże znaczenie, stano-
wi cezurę w negocjacjach dotyczących liberalizacji światowego 
handlu rolnego. Kolejnym etapem tego procesu była tzw. Runda 
Rozwojowa Doha w 2001 roku, która miała za zadanie wspieranie 
rozwoju najbiedniejszych krajów poprzez liberalizację światowe-
go handlu – a priori wolnego [ang. free] i sprawiedliwego [ang. 

82  Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalność 1 stycznia 1995 roku 
jako sukcesor powstałego w  1966 roku Układu Ogólnego w  sprawie Taryf 
Celnych i Handlu GATT.
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fair] jednocześnie. Stiglitz i Charlton sugerują, że w tym okresie 
krystalizował się „nowy sens globalnej odpowiedzialności za roz-
wój” (Stiglitz, Charlton 2007, s. 65). Hasła dobrobytu i wzrostu 
gospodarczego – centralne dla spuścizny Adama Smitha i Da-
vida Ricarda – zostały zastąpione koncepcjami sprawiedliwości 
i rozwoju. Miejsce „efektywności” zastąpiła „uczciwość” (Stiglitz, 
Charlton 2007, s. 85). Stiglitz i Charlton dodają jednak, że „nowa 
odpowiedzialność za problemy krajów rozwijających się znajduje 
się w niemowlęcym stadium i stanowi dotychczas bardziej zbiór 
obietnic niż osiągnięć” (Stiglitz, Charlton 2007, s. 67).

Kontrowersje towarzyszące ustaleniom z Lomé i Doha są uza-
sadnione. Część specjalistów podkreśla, że interwencyjna polityka 
prowadzona przez kraje wysoko rozwinięte dyskryminuje kraje 
najbiedniejsze. Handel zagraniczny może stać się przecież dźwignią 
rozwoju, ale zależy to nie tylko od poziomu obniżenia taryf celnych 
czy likwidacji subsydiów eksportowych. Liberalizacja handlu nie 
prowadzi automatycznie do wzrostu gospodarczego. „Wolny handel 
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, aby kraje roz-
wijające się osiągały korzyści ekonomiczne z jego liberalizacji” (Sapa 
2011, s. 153). Agnieszka Sapa zauważa, że uzyskanie pozytywnych 
rezultatów obniżenia ceł w handlu światowym utrudniają: wysokie 
koszty dostosowań, brak nadwyżek produkcyjnych, brak infrastruk-
tury rynkowej, nierozwinięte powiązania logistyczne, niemożność 
sprostania wymogom sanitarnym, niski poziom kapitału ludzkiego, 
ograniczone możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Ekonomist-
ka postuluje, by wdrożenie reform liberalnych w sektorze rolnictwa 
było poprzedzone wzmocnieniem lokalnych struktur – zarówno 
w sektorze publicznym (instytucji państwowych), jak i prywatnym 
(spółdzielni zrzeszających rolników): „Wykorzystanie przez kraje 
rozwijające się szans związanych z liberalizacją światowego handlu 
rolnego wymaga stworzenia odpowiednich rozwiązań krajowych – 
tworzenia systemu finansowego, grup producentów, intensyfikacji 
integracji pionowej i poziomej” (Sapa 2011, s. 156).
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Należy się także zgodzić z  Paszyńskim, że „konwencje 
z Lomé są też w pewnej mierze kłopotliwe dla państw AKP ze 
względów politycznych. Utrudniają bowiem zachowanie jedności 
grupy krajów rozwijających się niezbędnej do uzyskania koncesji 
do krajów uprzemysłowionych w przetargu na wielostronnym 
forum, takim jak WTO czy ONZ” (Paszyński 2004, s. 35). Ko-
lejne umowy zawierane przez kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
miały zatem negatywny wpływ na proces integracji regionalnej. 
Malał autorytet organizacji takich jak Wspólnota Gospodarcza 
Państw Afryki Zachodniej. Wszystkie te czynniki zmusiły kra-
je Wspólnoty Europejskiej do nowelizacji systemu współpracy 
z grupą AKP, opartego na zasadzie dawca – biorca, odejścia od 
archaicznego modelu z Lomé, który przestał odpowiadać realiom 
globalnej wioski.

Po serii debat nad przyszłością relacji Europy i Afryki uchwa-
lono Porozumienie o Współpracy Unii Europejskiej z krajami Gru-
py Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Umowę ostatecznie podpisano 
23 czerwca 2000 roku w benińskim Kotonu, w czasie unijnej pre-
zydencji Francji. Jej okres ważności wyznaczono na dwie dekady. 
Wejście w życie podzielono na kilka faz, co świadczyło o scepty-
cyzmie, ostrożności i dystansie wobec możliwości konkurowania 
podmiotów z AKP z europejskimi przedsiębiorcami. Założono, że 
kraje, które nie wejdą do stref wolnego handlu, utracą preferencje 
przyznane w konwencjach z Lomé i staną się jedynie beneficjenta-
mi Powszechnego Systemu Preferencji Celnych (Ambroziak 2004, 
s. 48). Zachowano System Stabilizacji Dochodów z Eksportu oraz 
System Stabilizacji Cen Surowców Mineralnych, co „odzwierciedla-
ło raczej niewielką wiarę w szansę szybkiej restrukturyzacji gospo-
darki krajów AKP, bez czego obopólna równoprawna współpraca 
nie byłaby możliwa” (Paszyński 2004, s. 40).

Umowa z Kotonu „najdalej idąca i najbardziej ambitna umowa 
o handlu i pomocy, jaką kiedykolwiek zawarto między krajami roz-
winiętymi i rozwijającymi się” (Bartkowiak 2008, s. 176) stanowić 



201Między partnerstwem a dominacją

miała dowód na uczestnictwo tych krajów w procesie globalizacji 
i liberalizacji gospodarki światowej.

Tak przedstawiała się teleologia Umowy z Kotonu:
Współpraca AKP–WE, której podwaliny stanowi system 

prawnie wiążący oraz istniejące instytucje wspólne, jest realizowa-
na w oparciu o następujące podstawowe zasady:

 –  Równość partnerów oraz prawo własności do strategii rozwoju: 
w zakresie realizacji celów partnerstwa państwa AKP ustalą 
strategie rozwoju dotyczące ich systemów gospodarczych i spo-
łeczeństw w oparciu o zasadę suwerenności; (…) partnerstwo 
zachęca zainteresowane państwa i narody do tworzenia własnych 
strategii rozwoju;

 –  Udział: oprócz rządu centralnego, będącego głównym partne-
rem, partnerstwo jest otwarte na innych uczestników w celu 
zachęcenia wszystkich części społeczeństwa, w tym sektora pry-
watnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, do udziału 
w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym;

 –  Kluczowa rola dialogu oraz wypełnianie wspólnych zobowiązań: 
zobowiązania przyjęte przez Strony w ramach dialogu między 
nimi stanowią oś partnerstwa i współpracy między nimi;

 –  Zróżnicowanie i regionalizacja: ustalenia oraz priorytety do-
tyczące współpracy są zróżnicowane odpowiednio do stopnia 
rozwoju partnera, jego potrzeb, funkcjonowania oraz długoter-
minowej strategii rozwoju. Szczególny nacisk położony jest na 
wymiar regionalny. Kraje najmniej rozwinięte są traktowane 
w sposób uprzywilejowany. Uwzględnia się szczególnie trudną 
sytuację państw śródlądowych i wyspiarskich.

  (Umowa z Kotonu 2000, art. 1–2)

Najważniejsze punkty Umowy koncentrują się wokół: współ-
pracy politycznej, dialogu obywatelskiego, walki z ubóstwem i nie-
równościami politycznymi, kwestii handlowych i inwestycyjnych 
oraz współpracy finansowej. W postanowieniach znaleźć można 
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także liczne passusy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
(Zajączkowski 2006, s. 42). Warto podkreślić, że treść Umowy ko-
responduje z Milenijnymi Celami Rozwoju83, zwłaszcza z ośmym 
Celem dotyczącym rozwijania i wzmacniania światowego partner-
stwa w sprawach rozwoju, oraz z założeniami Nowego Partnerstwa 
dla Współpracy Afrykańskiej84 (Popławski 2007).

Rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w spra-
wach rozwoju:

 –  dalsze rozwijanie otwartego, opartego na ustalonych regułach, 
przewidywalnego, niedyskryminacyjnego systemu handlu i fi-
nansów, łącznie ze zobowiązaniem do prawidłowego sposobu 
rządzenia, rozwoju i zmniejszania ubóstwa – zarówno w skali 
krajów, jak i skali międzynarodowej,

 –  uwzględnienie szczególnych potrzeb krajów najmniej rozwi-
niętych, a zwłaszcza: umożliwienie tym krajom dokonywania 
eksportu bez ceł i kontyngentów; rozszerzenie programu reduk-
cji zadłużenia najbardziej zadłużonych biednych krajów oraz 
umorzenie długów zaciągniętych w ramach pomocy bilateralnej; 
hojniejsza rządowa pomoc rozwojowa dla krajów zaangażowa-
nych, ograniczanie ubóstwa,

 –  uwzględnienie szczególnych potrzeb krajów śródlądowych i ma-
łych, rozwijających się państw wyspiarskich (w ramach Pro-
gramu Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Małych 

83  Millennium Development Goals (MDG) przyjęte zostały na Zgromadzeniu 
Ogólnym ONZ we wrześniu 2000 roku. Okres ich realizacji ma zakończyć 
się w 2015 roku.

84  New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) to program rozwoju 
ekonomicznego, powstały na 37. Szczycie Organizacji Jedności Afrykańskiej, 
który odbył się w czerwcu 2001 roku. Program opiera się na trzech filarach: 
zapewnieniu pokoju i  stabilności politycznej, rozwoju ekonomicznym, po-
przez który można będzie zredukować biedę, oraz na promocji demokracji.
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Wyspiarskich Krajów Rozwijających się oraz zaleceń XXII Sesji 
Nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

 –  wszechstronne zajmowanie się problemami zadłużenia krajów 
rozwijających się przez przedsięwzięcie w skali krajowej i mię-
dzynarodowej niezbędnych środków w celu utrzymania długo-
okresowej zdolności do spłaty zadłużenia,

 –  stworzenie i wprowadzenie w życie, we współpracy z krajami 
rozwijającymi się, strategii zapewniających młodzieży możliwość 
uczciwej i wydajnej pracy,

 –  zapewnienie, we współpracy z firmami farmaceutycznymi, do-
stępu krajów rozwijających się do w miarę tanich podstawowych 
leków,

 –  udostępnienie, we współpracy z sektorem prywatnym, korzy-
ści z nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie informacji 
i łączności.

  (MDG 2000)

Polityka handlowa Unii Europejskiej i Grupy Państw Afry-
ki, Karaibów i Pacyfiku od zawarcia Umowy z Kotonu miała być 
bardziej „wybiórcza”, w  większym stopniu miała uwzględniać 
zróżnicowanie poziomu rozwoju państw AKP85. Doceniono rolę 
sektora prywatnego, do którego kierowane było większe wsparcie 
unijne (Ambroziak 2004, s. 51). Starano się zatem kształtować nową 
„kulturę biznesu”, zminimalizować prawdopodobieństwo korupcji 
i marnotrawstwa środków, jakie miało miejsce np. w Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej, gdy beneficjentem programów „naprawczych” okaza-
ła się kleptokracja z Partii Demokratycznej, a nie drobni farmerzy.

Istotnym zapisem Umowy z Kotonu jest uznanie przez pań-
stwa AKP roli „trzeciego sektora” w rozwoju gospodarek narodo-
wych. Zapis ten upodmiotawia m.in. organizacje monitorujące 

85  Tzw. zasada graduacji – wyłączania z dopływu pomocy państw, które osiągają 
określony poziom dobrobytu.
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gospodarkę kakaową, przestrzeganie praw dzieci, kontrolę systemu 
produkcji, handlu i konsumpcji czekolady. W tym celu instytucje 
pozarządowe są informowane o konsultacjach w sprawie polityki 
współpracy i dialogu politycznego, a także angażują się zarówno 
w ich przebieg, jak i projekty współpracy. Cele były szczytne, za-
kładające przyspieszenie formowania się społeczeństw obywatel-
skich w obszarze AKP, jednak w praktyce nie zostały osiągnięte 
(Żebrowska 2012b).

Mimo wprowadzenia postanowień Umowy z Kotonu, relacje 
między Unią Europejską a Grupą Państw Afryki, Karaibów i Pa-
cyfiku nadal są dalekie od partnerstwa. Nie zmieniło tego prze-
kształcenie Organizacji Jedności Afrykańskiej w Unię Afrykańską 
(26 maja 2001 roku)86. Dla AKP handel z krajami Unii Europejskiej 
ma bardzo duże znaczenie, podczas gdy dla Unii – marginalne. 
W Umowie z Kotonu przewidziano likwidację wieloletnich jedno-
stronnych preferencji handlowych udzielonych państwom AKP na 
mocy pierwszej konwencji z Jaunde (praktycznie wszystkie – 99,5% 
produktów z państw AKP miało swobodny dostęp do rynków Unii 
Europejskiej). Wyznaczono ośmioletni okres przygotowawczy, do 
stycznia 2008 roku, na zawieranie nowych porozumień handlowych 
zgodnych z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Uznała ona 
bowiem, w myśl zasady o niedyskryminacji87, że wszystkie kraje po-
winny liberalizować swoje rynki, czyniąc handel bardziej wolnym, 
przewidywalnym i przejrzystym. Zdaniem Światowej Organizacji 
Handlu, dotychczasowe układy z państwami Afryki, Karaibów i Pa-
cyfiku były precedensem preferencyjnych systemów handlowych 
podobnych do warunków zależności kolonialnej, mechanizmem 

86  Orędownikiem tego procesu była Unia Europejska, podkreślająca rolę no-
wych aspektów współpracy w obszarze transregionalnej pomocy rozwojowej, 
zwalczaniu terroryzmu etc. (Zięba 2005, s. 119–120)

87  Zasada ta głosi, że żadne państwo nie może przyznać przywileju handlowego 
jednemu lub kilku arbitralnie wybranym krajom.
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pozbawionym przyszłości, który należało ostatecznie porzucić (Że-
browska 2012b).

W epoce postulowanego przez Francisa Fukuyamę „końca hi-
storii” (Fukuyama 1996) – triumfu polityczno-ekonomicznego mo-
delu liberalnego – szereg preferencji handlowych przyznawanych 
Afryce zastąpiły porozumienia handlowe, tzw. Umowy o współpracy 
gospodarczej (Economic Partnership Agreements; EPA). Opierają 
się one na czterech zasadach: partnerstwie, integracji regionalnej, 
rozwoju oraz powiązaniu ze Światową Organizacją Handlu (Jovtis 
2012, s. 1). Podstawowym założeniem Umów jest rewolucyjne odej-
ście od jednostronnych ulg na rzecz wzajemnego znoszenia ceł na 
zasadach proponowanych przez Światową Organizację Handlu. Od 
początku zdawano sobie sprawę, że proces ten nie może przebie-
gać zbyt szybko. Musi umożliwiać ochronę sektorów wrażliwych, 
z których zyski mają charakter sezonowy. Przykładem może być 
sektor kakaowy – zyski z niego zależą od wielu czynników, a ma 
on wpływ na kondycję ekonomiczną niemal całego społeczeństwa 
iworyjskiego.

Zaostrzone zasady systemu Umów o współpracy gospodarczej 
wywołały zaniepokojenie rządów krajów rozwijających się. Oba-
wiano się, czy otwarcie własnych rynków nie spowoduje załamania 
gospodarczego, zalania ich towarami europejskimi albo czy przed-
siębiorstwa z Afryki, Karaibów i Pacyfiku sprostają konkurencji 
producentów z bogatej Północy (Żebrowska 2012b). Wahano się 
także, czy eliminacja barier handlowych między członkami Grupy 
AKP nie doprowadzi do dominacji wybranych krajów i spadku 
znaczenia innych, słabszych (według zasady: najwięcej zyskają naj-
bogatsi, a najwięcej stracą najbiedniejsi). Zwrócono uwagę, że zapisy 
o konieczności zmiany warunków prawnych oraz infrastruktury 
w krajach Grupy AKP to „najprawdopodobniej efekt przygotowy-
wania [tych] państw do wprowadzenia tam ekspansywnych firm 
europejskich” (Ambroziak 2004, s. 58). Realne zdawało się zagro-
żenie ze strony koncernów monopolizujących gałęzie gospodarek 
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przynoszących największe zyski. Iworyjczycy obawiali się utraty 
kontroli nad handlem kakao.

Decydująca faza negocjacji nad kształtem Umów o współ-
pracy gospodarczej przypadła na lata 2002–2007. Najszybciej pro-
ces przebiegł na linii Wspólnota Europejska – kraje karaibskie 
(Kołodziejczyk 2010, s. 65–100). W grudniu 2007 roku w trakcie 
drugiego szczytu Unia Europejska – Afryka w Lizbonie państwa 
afrykańskie odrzuciły ofertę Europy, godząc się na podpisanie 
tzw. umów przejściowych [Interim EPA], obejmujących jedynie 
zagadnienia związane z wymianą towarową oraz współpracą na 
rzecz rozwoju.

Dodać należy, że szczyt w Lizbonie odbył się kilka miesięcy 
po kontrowersyjnym przemówieniu prezydenta Francji Nicolasa 
Sarkozy’ego, wygłoszonym 27 lipca 2007 roku na Uniwersytecie 
Cheikha Anta Diopa w Dakarze. Discours de Dakar wywołał wiele 
sprzecznych reakcji – od entuzjazmu, przez zawód i niesmak, po 
otwarty i zdecydowany sprzeciw. Sarkozy próbował zastosować za-
bieg podobny do „grubej kreski” Tadeusza Mazowieckiego – użył 
sloganu politycznego oznaczającego zerwanie przez rządzących 
ciągłości władzy sprzed transformacji. Podobnie jak w przypadku 
wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego, szybko pojawiły się suge-
stie, że mowa Sarkozy’ego oznacza niechęć wobec historycznych 
rozliczeń i akceptację funkcjonowania środowisk postkolonial-
nych we francuskiej polityce oraz przystanie na ekonomiczną 
współpracę Europy i Afryki. Sarkozy miał – według krytyków 
Discours de Dakar – promować rasistowską pobłażliwość wobec 
zbrodni kolonializmu i deformować świadomość historyczną 
Afrykańczyków. Dla zwolenników prezydenta wystąpienie w Da-
karze otwierało nowy rozdział w relacjach francusko-afrykań-
skich – oznaczało kres strategii Françafrique, początek budowy 
niedoprecyzowanego modelu współpracy Eurafrique, opartego na 
wspólnej wizji przyszłości, a nie na rozpamiętywaniu przeszłości 
(Kozera 2012, s. 24).
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Fragmenty przemówienia Nicolasa Sarkozy’ego w Dakarze:
Nie przyjechałem tu, młodzieży Afryki, żeby użalać się nad 
twoim losem, bo twój los jest w twoich rękach. Na cóż by 
ci była moja litość? (…) Nikt nie może wymagać od współ-
czesnych pokoleń, aby pokutowały za zbrodnie popełniane 
przez minione pokolenia. (…)
Kolonizator przyszedł, zabrał, wykorzystał, wyzyskał, zra-
bował zasoby, bogactwa, które do niego nie należały. Obra-
bował kolonizowanego z jego osobowości, z jego wolności, 
z jego ziemi, z owoców jego pracy. Zabrał, ale też dał. Zbudo-
wał mosty, drogi, szpitale, lecznice, szkoły. Użyźnił dziewiczą 
ziemię, dał swój trud, swoją pracę, swoją wiedzę. (…)
Kolonizacja nie jest winna wszystkim obecnym problemom 
Afryki. Nie jest winna krwawym wojnom, które Afrykanie 
toczą między sobą. Nie jest winna ludobójstwu. Nie jest 
winna dyktatorom. Nie jest winna korupcji i  zgniliźnie. 
(…) Dobrze czy źle – kolonizacja odmieniła Afrykanina 
i odmieniła Europejczyka. (…)
Dramat Afryki polega na tym, że Afrykanin nie zanurzył 
się wystarczająco głęboko w historię. (…) Problem Afryki 
polega na tym, że nadal żyje zbytnio pogrążona w tęsknocie 
za utraconym rajem dzieciństwa. (…)
Chcesz, żeby na afrykańskiej ziemi nigdy więcej nawet jedno 
dziecko nie zginęło z głodu? Szukaj więc sposobu na samo-
wystarczalność w produkcji żywności. Rozwijaj więc uprawy 
na własne potrzeby. (…) Decyzja należy do ciebie. Ale jeśli 
się na to zdecydujesz, Francja dokona tego z tobą. (…)
Prowadzenie polityki faktów, a nie polityki mitów. Wspólny 
rozwój – wzajemny rozwój, to jest to, co Francja chce zrobić 
z Afryką. (…) Przygotowanie nadejścia Eurafryki – wielkie-
go wspólnego przeznaczenia czekającego Europę i Afrykę – 
oto, co Francja chce zrobić z Afryką.
(cyt. za: Ndiaye 2010, s. 224–237)
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Wystąpienie francuskiego prezydenta jasno wskazało kieru-
nek polityki obrany przez Europejczyków wobec Afryki. W ob-
liczu zbliżającego się terminu zakończenia wstępnych negocjacji 
o Umowie o współpracy handlowej, wyznaczonego w Umowie 
z Kotonu na rok 2008, Komisja Europejska parafowała 26 listopada 
2008 roku dwustronną umowę przejsciową z Wybrzeżem Kości 
Słoniowej. Jej celem było utrzymanie preferencyjnego dostępu do 
rynków Wspólnoty Europejskiej dla głównych towarów wwożo-
nych. Wybrzeże Kości Słoniowej okazało się pierwszym państwem 
Afryki Zachodniej, które podpisało porozumienie przejściowe. 
Umowa miała „wzmacniać gospodarcze i handlowe więzi oraz 
ustanowić bliskie i trwałe stosunki oparte na partnerstwie i współ-
pracy”. Powinna też „stworzyć nowe możliwości dla zatrudnienia, 
przyciągania inwestycji i poprawy warunków życia na terytoriach 
Stron przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwo-
ju”. Strony obiecywały też „utworzyć nowy, bardziej korzystny 
klimat dla stosunków w obszarach zarządzania gospodarczego, 
handlu i inwestycji oraz zapewnić nowe możliwości wzrostu i roz-
woju” (EPA 2009).

Tak przedstawia się teleologia Umowy o współpracy handlowej 
między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Unią Europejską:

 –  umożliwienie Stronie Wybrzeże Kości Słoniowej skorzystania 
z rozszerzonego dostępu do rynku przyznanego przez Stronę 
Wspólnota Europejska w ramach negocjacji umowy o partner-
stwie gospodarczym, a tym samym uniknięcie zakłóceń w han-
dlu między Wybrzeżem Kości Słoniowej i Wspólnotą Europej-
ską w oczekiwaniu na zawarcie pełnej umowy o partnerstwie 
gospodarczym, w sytuacji gdy w dniu 31 grudnia 2007 r. wygasa 
przejściowy system handlu określony w Umowie z Kotonu;

 –  stworzenie podstaw do negocjowania Umowy o partnerstwie 
gospodarczym, która przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa, 
wspierania integracji regionalnej, współpracy gospodarczej i do-
brego sprawowania rządów w Afryce Zachodniej oraz zwiększy 
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możliwości Afryki Zachodniej w zakresie polityki handlowej 
i zagadnień związanych z handlem;

 –  wspieranie harmonijnej i stopniowej integracji Afryki Zachod-
niej z gospodarką światową, zgodnie z jej wyborami politycz-
nymi i priorytetami rozwoju;

 –  wzmacnianie istniejących więzi między Stronami na zasadzie 
solidarności i obopólnego interesu;

  (EPA 2009, art. 2)

W Umowie o partnerstwie gospodarczym przyjęto, że zakres li-
beralizacji handlu do 2018 roku wynosić będzie 69,8%, w 2023 roku 
osiągnie 80,8% (Kołodziejczyk 2010, s. 109). Można zatem zaryzy-
kować tezę, że niebezpieczeństwo utraty dostępu do zbiorów kakao 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej przyspieszyło proces implementacji 
postanowień Umowy z Kotonu oraz zainicjowało wprowadzanie 
w Afryce Zachodniej systemu EPA.

W umowie z 26 listopada 2008 roku ustalono, że towary im-
portowane z Wybrzeża Kości Słoniowej do Wspólnoty Europejskiej 
przez okres 15 lat nie podlegają opłatom celnym i kontyngentom. 
W zamian za to Wybrzeże Kości Słoniowej zgodziło się na liberali-
zację ceł na towary przywożone ze Wspólnoty Europejskiej (stano-
wiły one 89% pozycji taryfowych): maszyny przemysłowe, pojazdy, 
wyroby chemiczne, a zatem dabra niezbędne do industrializacji 
kraju. W ramach przejściowej Umowy o partnerstwie gospodarczym 
zostały określone najważniejsze obszary współpracy na rzecz roz-
woju, konieczne do wprowadzenia jej postanowień: wzmocnienie 
i polepszenie potencjału sektora produkcji, współpraca w zakresie 
dostosowania budżetowego, poprawy środowiska przedsiębiorczego 
oraz wdrożenie umownych przepisów handlowych (Żebrowska 
2012b). Kryzys w Wybrzeżu Kości Słoniowej i II wojna iworyjska 
utrudniły proces implementacji Umowy. W tym samym czasie 
pojawiła się także możliwość podpisania regionalnej Umowy o part-
nerstwie gospodarczym między krajami zachodnioafrykańskimi 
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a Unią Europejską, jednak nie wszyscy członkowie Wspólnoty 
Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej są do niej przychylnie 
nastawieni – postulują oni liberalizację 70% rynku w okresie ćwierć-
wiecza (Żebrowska 2012b).

Krytycy systemu Umów o partnerstwie gospodarczym twier-
dzą, że są to umowy odpowiednie dla Unii Europejskiej, lecz nie dla 
krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Zastosowanie polityki spraw-
dzonej na „azjatyckich tygrysach” pozbawione jest sensu wobec 
„afrykańskich lwów”. Unia twierdzi, że „oferuje” dostęp wszystkim 
krajom do rynków europejskich. Warto jednak pamiętać, że 42 
kraje najsłabiej rozwinięte z Grupy AKP (Least Developed Coun-
tries; LDC), głownie z Afryki, taki dostęp już posiadają w ramach 
programu „Wszystko oprócz broni”88 (Jovtis 2012, s. 2). Pozostałym 
krajom Grupy AKP może przynieść to duże straty. Eksporterzy 
z krajów Południa musieliby dostosować swoje produkty do zasady 
pochodzenia towarów [ang. rules of origin] i standardów sanitar-
nych Unii Europejskiej, co oznaczałoby dla nich dodatkowe koszty 
(Żebrowska 2012b).

Ponadto wzrosną cła (przeciętne cło w ramach Powszechne-
go Systemu Preferencji Celnych wynosi 20% wartości produktu) 
i produkty eksportowe 36 krajów przestaną być konkurencyjne na 
rynkach europejskich. Unia szacuje, że eksport z Afryki Zachodniej 
zmaleje o 1 mld euro. 36% dzisiejszego eksportu z Wybrzeża Kości 
Słoniowej (700 mln euro) zostanie obłożone cłem w wysokości 27% 
(Kołodziejczyk 2010, s. 116). Wzrost importu z Unii Europejskiej 
może doprowadzić do zaniku produkcji rodzimej i dalszego uzależ-
nienia się gospodarek afrykańskich od globalnej Północy. Sceptycy 
systemu Umów o partnerstwie gospodarczym wskazują także, że 
narzucony schemat wymusi liberalizację zamówień publicznych 

88  „Everything But Arms” – inicjatywa podjęta po raz pierwszy na forum Świa-
towej Organizacji Handlu w 1995 roku, zapewniająca preferencyjne warunki 
handlowe dla najsłabiej rozwiniętych krajów Grupy AKP.
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w krajach Grupy AKP, co może przynieść efekt faworyzowania firm 
europejskich, przy jednoczesnym ograniczeniu udziału lokalnych 
przedsiębiorców (Frankowski 2011, s. 38).

Należy także podkreślić, że kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
stracą, poprzez konieczność zniesienia ceł importowych, znaczną 
część zysków niemożliwych do zrekompensowania z innych źródeł. 
Cła importowe są dla tych krajów również sposobem na ochronę 
rodzimych rolników i bogactw narodowych – np. „czarnego złota” 
Wybrzeża Kości Słoniowej. Unia Europejska dysponuje potężną 
bronią w tym zakresie w postaci Wspólnej Polityki Rolnej. Wielu 
analityków wskazuje, że subsydia rolne w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej, które wielokrotnie przewyższają wartość pomocy rozwojo-
wej oferowanej krajom rozwijającym się, mają niszczący wpływ na 
ich gospodarki. (Zajączkowski 2006, s. 54). Jedynym wyjściem z tej 
sytuacji wydaje się wykluczenie pewnych produktów z liberaliza-
cji, na co pozwala Światowa Organizacja Handlu. Stąd negocjacje 
i tworzenie listy kluczowych produktów przeciągają zakończenie 
procesu podpisania Umów (Żebrowska 2012b).

Kolejną wadą systemu Umów o partnerstwie gospodarczym 
jest niweczenie działań zmierzających w kierunku integracji re-
gionalnej państw Grupy AKP, zapisanych w Umowie z Kotonu. 
Negocjacje systemu EPA prowadzone są obecnie w ramach sześciu 
grup regionalnych89. Jednak nie pokrywają się one z transregio-
nalnymi organizacjami gospodarczymi90. Powoduje to problemy 

89  Afryka Zachodnia, Afryka Środkowa, Afryka Wschodnia i  Południowa, 
Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju, Karaiby i Pacyfik.

90  Oprócz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, do której nale-
ży Wybrzeże Kości Słoniowej, są to: Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki 
Środkowej (Economic Community of Central African States, ECCAS), Mię-
dzyrządowy Organ ds. Rozwoju (Intergovernmental Authority on Develop-
ment, IGAD), Wspólnota Wschodnioafrykańska (East African Community, 
EAC) i Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (Common Market 
for Eastern and Southern Africa, COMESA).
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i przedłużanie się negocjacji. Z drugiej strony presja ze strony Unii 
Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia zagraża integracji 
rynków afrykańskich. Istnieje obawa, że rynki lokalne zostaną 
otwarte dla krajów Unii zanim zdążą się przygotować i nawzajem 
zintegrować. Przykład tego stanowi Wybrzeże Kości Słoniowej, 
które – podpisując przejściową Umowę – negocjuje cła, na które nie 
zgodziłaby się Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej 
(Żebrowska 2012b).

Kontrowersyjnym aspektem systemu Umów o partnerstwie 
gospodarczym jest sam koszt liberalizacji. Dostosowanie krajów 
Grupy AKP do tego systemu, według sekretariatu Wspólnoty Na-
rodów, będzie kosztować ok. 9,2 mld euro w okresie dziesięciu lat, 
z czego 5,5 mld euro należałoby wypłacić w okresie pierwszych 
pięciu lat po podpisaniu Umowy. Unia Europejska twierdzi z ko-
lei, że w budżecie Europejskiego Funduszu Rozwoju znajduje się 
22,7 mld euro dla krajów Grupy AKP. Nie precyzuje jednak, ile 
potrzebne jest na sfinansowanie kosztów pomocy. Według obliczeń 
organizacji Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) jest to 
21,3 mld euro (Żebrowska 2012b). 

Przeciwnicy Umów o partnerstwie gospodarczym postrzegają 
działania wspólnotowe jako „próbę zamknięcia państw AKP w ra-
mach jednego modelu gospodarki, faworyzującego silniejszego 
partnera” (Frankowski 2011, s. 39). Według nich, wprowadzenie 
Umów oznacza kontynuację interwencyjnego, redystrybucyjnego 
podejścia do Państw Grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku, próbę 
redukowania autonomii tej wspólnoty w imię neoliberalnych 
aksjomatów. „EPA sprowadzają się w dużej mierze do ochrony 
interesów europejskich konsumentów i producentów, w mniej-
szym stopniu uwzględniając potrzeby społeczeństw afrykańskich, 
o wiele bardziej wrażliwych na wahania koniunktur” (Frankowski 
2011, s. 76).

Podobną opinię o neoliberalnej „modernizacji” rolnictwa 
wyraził egipski politolog Samir Amin:
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Dotarliśmy zatem do punktu, w którym otwarcie nowej 
przestrzeni dla ekspansji kapitału („modernizacja produkcji 
rolnej”) pociągnęłoby za sobą ruinę całych społeczeństw. 
(…) Twórczy wymiar tej operacji jest kroplą wody w oceanie 
zniszczeń, jakich wymaga. (…) Trzeba zatem wypracować 
odpowiednie sposoby regulowania stosunków między „ryn-
kiem” a rolnictwem wiejskim. Na poziomie krajowym i re-
gionalnym te regulacje, dostosowane do lokalnych warun-
ków, powinny chronić produkcję krajową, zapewniając tym 
samym niezbędne bezpieczeństwo żywnościowe narodów 
i neutralizując żywnościową broń imperializmu – innymi 
słowy, oderwać ceny krajowe od tych, które obowiązują na 
tzw. światowym rynku, poprzez wspomaganie wzrostu pro-
duktywności rolnictwa wiejskiego, wzrostu bez wątpienia 
powolnego, ale stałego.
(Amin 2007, s. 44, 45, 56)

Debata nad liberalizacją handlu między Unią Europejską 
a Afryką trwa. Druga rewizja Umowy z Kotonu z 2010 roku (np. istot-
na dla Wybrzeża Kości Słoniowej obietnica wsparcia unijnego w za-
kresie reform podatkowych, kompensujących straty związane z re-
dukcją ceł) wskazuje, że Unia powoli przegrywa starcie z konkurencją 
handlową ze strony Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, oferujących 
Afryce rozwiązania bardziej atrakcyjne niż unijne Umowy o partner-
stwie gospodarczym (Zajączkowski 2006, s. 43–44).

Decydenci Unii po raz drugi popełnili błąd, w którym wy-
raźnie widać europocentryzm i krótkowzroczność. System z Jaun-
de i Lomé opierał się na paternalistycznym uprzywilejowywaniu 
krajów Grupy AKP. Z czasem brzemię kolonializmu coraz mniej 
ciążyło Europejczykom, zdecydowano się zatem na liberalizację 
zasad handlu, licząc na intensyfikację procesów wymiany lub na 
zwiększenie ekspansji koncernów europejskich na globalnym Po-
łudniu. Otwarcie rynków przyciągnęło jednak do Afryki innych 
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inwestorów – Chińczyków, z którymi Europejczycy przegrywają 
batalię ekonomiczną o „nowy wspaniały świat”. Pierwsze pekińskie 
Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (Forum on China-Africa 
Cooperation, FOCAC) zorganizowano w 2000 roku. W Deklaracji 
z Pekinu i Programie dla wzajemnej współpracy w ramach ekono-
micznego i społecznego rozwoju (Programme for China-Africa 
Cooperation in Economic and Social Development) określono 
nowy charakter wzajemnych chińsko-afrykańskich stosunków, 
oparty na wspomaganiu się w zglobalizowanym środowisku mię-
dzynarodowym (Barasiewicz 2005). W trakcie drugiego Forum 
Współpracy Chińsko-Afrykańskiej w Addis Abebie, w grudniu 
2003 roku, zdecydowano o rozbudowie Afrykańskiego Funduszu 
Rozwoju Zasobów Ludzkich (African Human Resources Deve-
lopment Fund).

Politolodzy Marcin Florian Gawrycki i Andrzej Szeptycki 
zwracają uwagę, że współpraca Chin z Afryką nie implikuje speł-
niania przez państwa afrykańskie ideologicznych (liberalnych) kry-
teriów, które są ważne dla Starego Świata. W zachowaniu chińskich 
inwestorów nie ma także, charakterystycznego dla Europejczyków, 
paternalizmu (Gawrycki, Szeptycki 2011, s. 177). O roli nieco in-
nych czynników, decydujących o atrakcyjności inwestorów chiń-
skich, pisze ekonomistka Krystyna Bobińska. Wskazuje ona na 
podobieństwa (często niedemokratycznych) reżimów politycznych 
i tradycji funkcjonowania biurokracji, roli wzajemnego lobbingu 
na forum ONZ, a także na doświadczenia w chińskim „skoku cy-
wilizacyjnym” (Bobińska 2009, s. 154).

Początki trwałej współpracy Wybrzeża Kości Słoniowej 
z Chińską Republiką Ludową sięgają wizyty Henri’ego Konana 
Bédié w Pekinie w 1997 roku (Worldmark 1999, s. 151). W Wy-
brzeżu Kości Słoniowej główna droga łącząca „stolicę de facto” ze 
„stolicą de iure” budowana jest przy widocznym wsparciu kapi-
tału chińskiego. W abidżańskich taksówkach wiszą proporczyki 
z amerykańskimi i chińskimi flagami, francuskie już dawno zostały 
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wyrzucone. Stopniowo rośnie wymiana między Chinami, Stana-
mi Zjednoczonymi a Wybrzeżem Kości Słoniowej. W niedalekiej 
przyszłości Amerykanie i Chińczycy mogą przejąć znaczną część 
eksportu kakao i ropy. Regulacje handlowe Wybrzeża Kości Sło-
niowej z Chinami są jeszcze mniej klarowne niż z Unią Europejską. 
Atrakcyjność azjatyckich inwestorów może odmienić strukturę 
handlu kraju, wprowadzić nowe wartości – sprzeczne z zasadami 
Światowej Organizacji Handlu, ale być może bardziej funkcjonalne 
dla społeczeństwa w stanie odbudowy po wojnie domowej.

Skutki implementacji systemu Umów o partnerstwie gospo-
darczym będą odczuwalne zarówno przez mieszkańców Afryki, 
jak i Europy. Z pewnością silniej odczują je jednak Afrykańczycy. 
Historia pokazuje, że dialog ten od zawsze oscylował między bu-
dowaniem partnerstwa, wizją Eur-Afryki91, a utrwalaniem (neo-
kolonialnej) dominacji. Kraje takie jak Wybrzeże Kości Słoniowej, 
których dobrobyt zależy od eksportu kilku zaledwie dóbr, pozostają 
sceptyczne wobec rozwiązań oferowanych przez merkantylnie na-
stawionych planistów i biurokratów z Brukseli i Paryża. Alassane 
Ouattara, rządzący Wybrzeżem Kości Słoniowej od 2011 roku, 
będzie musiał wkrótce podjąć trudne decyzje dotyczące kształtu 
relacji z Francją i Unią Europejską, a także ze Stanami Zjednoczo-
nymi i Chinami, które będą miały istotny wpływ na gospodarcze 
oblicze kraju.

91  Mianem tym określa się geopolityczną ideę superregionu, symbiozy społecz-
no-kulturowo-ekonomicznej tych dwóch kontynentów (Frankowski 2011, 
s. 6).
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Katedra św. Pawła w abidżanie – futurystyczny kościół uznawany za symbol 
metropolii gospodarczej. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



zabudowa abidżańskiego Plateau – dzielnicy biznesowo-administracyjnej. 
Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



Przy granicy wybrzeża Kości Słoniowej z Ghaną. Styczeń 2012.  
| fot. błażej popławski



okolice assinie – jednego z przyczółków kolonizacji francuskiej nad zatoką 
Gwinejską, dzisiaj – kurortu dla mieszkańców abidżanu. Styczeń 2012.  
| fot. błażej popławski



Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju w jamusukro – symbol religijności 
Houphouëta-Boigny… Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



…czy też dowód pychy prezydenckiej? Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



wykonane we Francji witraże w Bazylice. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



Park narodowy taï – ostatni obszar będący parkiem narodowym, reszta została 
zamieniona na nielegalne plantacje kakaowca i kauczuku. Styczeń 2012.  
| fot.błażej popławski
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5
tHeoBroMa znaCzy naPój BoGów

Społeczna historia czekolady92

Błażej Popławski

Jest jakaś alchemia w zmienianiu zasadniczej czekolady w to 
złoto mądrego głupca, w czarowaniu amatorskim. (…) Połą-
czone wonie czekolady, wanilii, rozgrzanej miedzi i cynamo-
nu odurzają wspaniale sugestywnie, jest w tym surowy ostry 
zapach ziemi południowoamerykańskiej, gorąca żywiczna 
wonność lasów deszczowych. Przenoszę się teraz. Jestem 
z Aztekami przy ich uświęconych obrzędach, (…) Pokarm 
bogów kipi i pieni się w kielichach. Gorzki eliksir życia, (…) 
Sodoma i Gomora przez słomkę. Mniam… mniam… Aż mi 
się wydaje, że umarłam, poszłam do nieba.
(Harris 2000, s. 68–69, 91)

Prekolumbijska ojczyzna kakaowca

Prawdopodobnie jako pierwsi czekoladę z  ziarna kakaowego 
wyprodukowali Olmekowie blisko tysiąc lat przed Chrystusem. 

92  Fragmenty tego rozdziału były dyskutowane w trakcie debaty Wybrzeże Kości 
Słoniowej. Kraj niespełnionych oczekiwań w warszawskim klubie Podróżnik 
14 lutego 2012 roku.
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Od Olmeków system uprawy przejęli Toltekowie. To jednak Ma-
jowie w tzw. kresie klasycznym, między 250 a 900 rokiem naszej 
ery rozpowszechnili zwyczaj wytwarzania napoju czekoladowego, 
do którego dodawali pieprz, chili, kukurydzę lub wanilię. W ma-
jańskim eposie Popol Vuh kakao pojawia się jako środek płatniczy. 
Na naczyniach wkładanych do grobów wysoko urodzonych Majów 
można znaleźć przedstawienia ziaren kakao – nie ma jednak pew-
ności, czy przedstawiciel biedniejszych klas społecznych, majański 
„rolnik (…) mógł rozkoszować się czarką smakowitej, krzepiącej 
czekolady” (Coe, Coe 2000, s. 39).

Etymologia wyrazów kakao i czekolada nie jest jednak pewna. 
Kawa(tl), nazwa wywodzona z nahuatlańskiego terminu cacahuatl, 
oznaczać miała okrągłe przedmioty z twardą skorupką – były nimi 
owoce kakaowca. Wyraz kakawa może także pochodzić z wczesnej 
formy języka mixe-zoque. Zwrot czekolada wywodzony jest z na-
huatlańskiego chocolatl, pojęcia powstałego z połączenia čikol-li, 
oznaczającego przedmiot do cięcia owoców, z a:-tl/a(tl), oznacza-
jącego wodę. Aztekowie używali pojęcia chocolatl do określenia 
mieszadełka, trzepaczki do ubijania czekolady (Olko, Źrałka 2008, 
s. 174−176).

Legenda indiańska głosi, że Quetzalcoatl, prekolumbijskie 
bóstwo przedstawiane w postaci węża z piórami na głowie, nauczył 
swoich wyznawców uprawy kakao – źródła siły i bogactwa – oraz 
przygotowywania z jego owoców boskiego napoju (La Dolce Vita 
2002, s. 5). Prekolumbijskie źródła ikonograficzne potwierdzają 
jedynie, że kakaowiec – „cudowna roślina”, która może jednocze-
śnie rodzić kwiaty i owoce, wyrastające wprost z pnia (zjawisko 
kauliflorii) – stanowił jeden z atrybutów patrona kupców i „boga 
czarnej wojny” (Ek Chuah), a napój czekoladowy spożywali przed-
stawiciele jukatańskiej arystokracji (Olko, Źrałka 2008, s. 293). 
„Fenicjanie Nowego Świata” toczyli wojny o sprawowanie kontroli 
nad terenami, na których rosło kakao. Ściągali także od podbitych 
ludów trybut, a funkcję płacidła pełniły ziarna kakaowca. Kakao 
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w postaci napoju spożywane było także w czasie uczt stanowiących 
formę potlaczu – ostentacyjnej konsumpcji na pokaz, podkreślającej 
status gospodarza. Zwrot chocola’j określał „kakaowy sympozjon”, 
„wspólne picie czekolady”, biesiadę integrującą wspólnotę, utrwa-
lającą strukturę społeczną. Picie czekolady stanowiło także ważny 
element uroczystości zaręczynowych i weselnych Majów – czeko-
lada „pełniła tę samą funkcję, jaką w naszej kulturze ma kosztowny 
francuski szampan” (Coe, Coe 2000, s. 53)93.

Bardziej ambiwalentny stosunek do czekolady cechował Az-
teków. Z jednej strony napój ten zarezerwowany był dla wyższych 
warstw społeczeństwa – rodziny królewskiej, dygnitarzy, możno-
władców, kupców. Używany był w azteckim protokole dyplomatycz-
nym (Norton 2004, s. 15). Także racje żywnościowe wojowników 
zawierały kakao mające zwiększać wigor i dzielność walczących. 
Na licznych przedstawieniach ikonograficznych drzewo kakaowe 
pojawia się jako symbol kosmosu. Metafory stworzone na określe-
nie kakao często używane były przez lokalnych poetów i filozofów. 
„Owocem kakao” nazywano także ludzkie serce wydzierane ofia-
rom krwawych obrzędów – wynikało to prawdopodobnie z podo-
bieństwa kształtu serca do owocu kakaowca oraz z przekonania 
o mistycznym związku między krwią a czekoladą (Coe, Coe 2000, 

93  Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj u niektórych grup etnicznych z Mezoamery-
ki. Niemiecki etnolog Christian Rätsch w artykule o roli czekolady w społecz-
nościach Lakandonów, potomków Majów, mieszkających na granicy Mek-
syku i Gwatemali, pisze: „Bogowie kochają ten odurzający napój tak samo 
jak ludzie na ziemi. Składając ofiarę, człowiek nawiązuje kontakt z istotami 
boskimi, przedstawia im swoje troski i potrzeby oraz prosi o pomoc dla cho-
rego. (…) Gdy bogowie otrzymają już to, co się im należy, wówczas ludzie, 
którzy zgromadzili się na ceremonii, również mogą pić napój pokryty pianą 
z kakao tak długo, dopóki go nie zabraknie. To wspólne picie zamienia się 
zazwyczaj w wesołą biesiadę. Ceremonie Lakandonów nie są bowiem pod-
niosłymi obrzędami, lecz pełnymi życia, pogody i dynamizmu spotkaniami 
umacniającymi poczucie wspólnoty, przyjaźń i  relacje społeczne” (Rätsch 
2009, s. 101−102).
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s. 84)94. Kakao stanowiło walutę, a czekoladę najwyższej jakości 
nazywano tlaquetzalli, co znaczy „drogocenna rzecz”. Składy zia-
ren kakaowca amerykańscy archeolodzy i etnografowie Sophie 
i Michael Cox porównują do skarbca Fortu Knox (Coe, Coe 2000, 
s. 70–73). Dodają także, że lokalni tragarze opłacani byli przez 
konkwistadorów ziarnami kakao.

Piotr Martyr (Pedro Mártir de Anghiera, urodzony we Wło-
szech historyk hiszpańskiej konkwisty) tak opisuje ten „pieniądz” 
w kronikach Dekady Nowego Świata:

Należy także wiedzieć, jak szczęsnego pieniądza przyszło 
im używać. Mają oni bowiem monetę, którą nazywam 
szczęśliwą z tej przyczyny, że aby zaspokoić zachłanne żą-
dze i napełnić pożądliwie rozwarte usta, trzewia ziemi nie 
musiały się rozpęknąć; bez żarłocznej ludzkiej chciwości 
i przerażających okropności wojny, inaczej niż pieniądz ze 
srebra lub złota, powracała ona do ostępów i jaskiń matki 
ziemi. Albowiem pieniądze ich rosły na drzewach.
(cyt. za: Coe, Coe 2000, s. 81)

W źródłach historycznych znaleźć można także liczne passusy 
świadczące o zdystansowaniu się Azteków do konsumpcji czeko-
lady. Już w Mezoameryce dochodziło do pierwszych przypadków 
fałszowania ziaren kakao, wywołującego konflikty we wspólnotach 
indiańskich. W relacji spisanej przez europejskiego kronikarza 
pojawia się z kolei fragment sugerujący, jakoby część Azteków stała 
się „czekoladoholikami” – nałogowymi konsumentami czekolady:

„Co się z wami dzieje, Aztekowie? (…) Dlaczego staliście 
się tacy ciężcy?” (…)

94  Syrop czekoladowy był wielokrotnie używany przez filmowców jako substy-
tut krwi. Nawet w słynnej scenie morderstwa pod prysznicem w Psychozie 
Alfreda Hitchcocka wykorzystano płynną czekoladę (Mazan 2010, s. 129).
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„Jemy pożywienie (…) i pijemy czekoladę (…). Czekoladę 
można jeść i pić” (…)
„Ten pokarm i napoje sprawiły, że staliście się ciężcy, moje 
dzieci, i przez nie jest wam trudno dotrzeć do ziemi przod-
ków. Ten pokarm przyniesie wam śmierć (…).
Postarzeliście się, jesteście zmęczeni – wszystko z powodu 
czekolady, którą pijecie, i  jedzenia, które spożywacie. Za-
szkodziły wam i odebrały siły. Zepsuły was płaszcze, pióra 
i bogactwa, w które się stroicie i które przynieśliście tutaj. 
Wszystko to was zgubiło”.
(cyt. za: Coe, Coe 2000, s. 67)

Konkwistadorzy, dostrzegając, że czekolada odgrywa ważną 
rolę w lokalnych społeczeństwach, zmusili skolonizowane ludy 
do intensyfikacji uprawy kakao. Dostęp do czekolady był bardziej 
reglamentowany niż w czasach władców prekolumbijskich. Tylko 
znaczenie konsumpcji czekolady nie uległo zmianie – nadal od-
zwierciedlała władzę i prestiż (Norton 2004, s. 15).

W relacjach konkwistadorów po raz pierwszy pojawiają się 
wzmianki o tym, jakoby czekolada stanowiła afrodyzjak (Bardi 
2011, s. 14). Z tego przekonania wywodzi się nadal praktykowany 
zwyczaj wręczania bombonierki czekoladek w prezencie lubianej 
i szanowanej osobie oraz opinii, że czekolada podnosi libido i zwięk-
sza przyjemność czerpaną z seksu (Martin 2010, s. 116).

oswojenie czekolady przez europejczyków

Pierwsze zetknięcie się Europejczyków z kakao miało miejsce pod-
czas czwartej wyprawy Kolumba do Ameryki rozpoczętej w 1502 
roku. Napotkał on wówczas wielkie łodzie majańskich kupców 
transportujących owoce kakaowca. W hiszpańskich kronikach spi-
sanych pod koniec XVI wieku znaleźć można fragmenty świadczące 
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o stopniowym „oswajaniu” czekolady przez Europejczyków, „prze-
kraczaniu etnocentrycznej bariery smaku” (Coe, Coe 2000, s. 93). 
Kolonialiści zaczęli podgrzewać czekoladę, którą Aztekowie pili 
na chłodno. Dodawano do niej cukier. W proces „cywilizowa-
nia” napoju zaangażowali się także zakonnicy, usuwając z przepisu 
wszystkie „pogańskie” ostre przyprawy (Fernández-Armesto 2003, 
s. 324–325). Kreolizacja i akulturacja zauważalna była także w języ-
ku – wśród Europejczyków upowszechnił się zwrot chocolatl (choco 
= kakao; xoco = gorzki + latl; atl = woda, bądź: chocol = kakao + haa 
= woda) (Coe, Coe 2000, s. 94–96). Czekolada zaczęła być także 
używana jako lekarstwo – po raz kolejny wraca tutaj porównanie 
czekolady do krwi, doskonale pasujące do obowiązującej w renesan-
sowej Europie humoralnej teorii chorób. Pozbawiono ją tym samym 
znaczeń przypisywanych przez Azteków – ze środka płatniczego, 
symbolu religijnego stała się lekiem (Coe, Coe 2000, s. 100–101).

Do Europy ziarno kakaowca zostało po raz pierwszy przywie-
zione w pierwszej połowie XVI wieku przez nawróconych Majów, 
sprowadzonych przez dominikańskich zakonników do króla hisz-
pańskiego. Stanowić oni mieli żywy dowód na sukces chrystiani-
zacji i skuteczność kolonizacji europejskiej. Majowie przywieźli ze 
sobą ziarna kakaowca (Coe, Coe 2000, s. 105). W podobny sposób 
do Starego Świata trafiły inne rośliny hodowlane z Mezoamery-
ki, kształtujące później krajobraz rolniczy Europy oraz plantacji 
w europejskich koloniach: kauczuk, kukurydza, ziemniaki, fasola, 
pomidory, dynia, opuncja, papryka, bawełna, awokado, ananasy.

Europejczycy nie od razu przekonali się do czekolady. Ce-
niono jedynie jej właściwości lecznicze. W 1611 roku na Półwyspie 
Iberyjskim powstała pierwsza w świecie wytwórnia czekolady. Hisz-
panie zazdrośnie strzegli tajemnicy uprawy kakaowca i przyrządza-
nia „pokarmu bogów”. Zdradzenie sekretu karane było śmiercią 
(Wenland 2008, s. 57).

W epoce baroku czekolada trafiła do europejskich pałaców. 
Rozsmakowała się w niej arystokracja. Urosła do rangi symbolu 
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cywilizacyjnej supremacji Starego Świata, który potrafił podbić 
nowe ziemie i przywłaszczyć ich skarby. Kontynent ogarnęło sza-
leństwo picia czekolady. We Francji spopularyzował ją Ludwik XIV, 
przekonany do mocy napoju przez swoją żonę, Annę Austriaczkę 
(Toussant-Samat 2002, s. 521). Czekolada stała się także inspiracją 
i natchnieniem dla nowożytnych poetów.

Jednocześnie trwał kościelny spór dotyczący legalności spoży-
wania czekolady w czasie postu. Zasadność konsumpcji kakao stała 
się zarzewiem sporów teologów, lekarzy i filozofów. Zwolennikami 
picia i jedzenia czekolady byli m.in. papieże Klemens VIII, Paweł V, 
Urban VIII, Klemens XI, Benedykt XIV (Coe, Coe 2000, s. 129).

Losy czekolady stanowią znakomitą ilustrację instynktownej 
niechęci, z jaką władze religijne i świeckie patrzą na zmysło-
we przyjemności. Pożywna czekolada traktowana była jako 
coś zdrowego i przyzwoitego – co innego jednak wyborny 
napój czekoladowy, ten mógł być źródłem grzechu.
(Martin 2010, s. 107)

Czekolada była chętnie pita przez monarchów i arystokrację. 
W liście z 1655 roku Jan III Sobieski prosił żonę o przysłanie „cioko-
lady” oraz „drewna do jej kłócenia albo zmieszania”. W Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów czekolada trafiła do sprzedaży publicznej 
dopiero w latach 30. XVIII wieku (Kuchowicz 1992, s. 62). Przy-
wożono ją statkami. Jej cena w Gdańsku była o połowę wyższa od 
ceny herbaty i o ok. 265% wyższa od ceny kawy, a dowóz czekolady 
do stolicy zwiększał jej cenę o połowę (Wenland 2008, s. 103–104).

Król August II na krakowskiej uczcie koronacyjnej bez umia-
ru wypijał kolejne filiżanki czekolady z dodatkiem cukru trzcinowe-
go i jajka (Mazan 2010, s. 13). Czekoladę uwielbiał też król Stanisław 
August Poniatowski (Wenland 2008, s. 157). Moda na zagraniczne 
używki nie ominęła publicznych zabaw. Podczas karnawału, w cza-
sach saskich i stanisławowskich, na wieczorkach tanecznych i balach 
namiętnie pito kawę, herbatę i czekoladę (Wenland 2008, s. 162).
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Szwedzki przyrodnik Linneusz, amator czekolady, nadał 
roślinie rodzącej owoce kakao nazwę Theobroma cacao. Wyraz 
theobroma, oznaczający „pokarm bogów”, dodany został przez ba-
dacza, ponieważ słowo cacao, pochodzące z języków indiańskich, 
„wydawało mu się zbyt barbarzyńskie” (Coe, Coe 2000, s. 17).

W XVIII wieku czekolada zaczęła być używana jako dodatek 
do przypraw. „Pomysł ten – jak piszą Sophie i Michael Cox – wy-
dałby się Aztekom potworny, podobnie jak chrześcijanie nie byliby 
zdolni wyobrazić sobie przyrządzania, powiedzmy, coq au vin na 
mszalnym winie” (Coe, Coe 2000, s. 169). Przyzwyczajenia konsu-
menckie Europejczyków ewoluowały jednak szybko. W książkach 
kucharskich powstałych w epoce oświecenia znaleźć można prze-
pisy nawet na zupę z czekolady oraz sosy czekoladowe do mięs 
i warzyw (Coe, Coe 2000, s. 169–173). Powoli kształtowały się także 
gusta narodowe i społeczne95. 

Czekolada, razem z kawą i herbatą, spożywana była w kawiar-
niach. Dla jednych czekoladziarnie i kluby były jaskiniami rozpusty, 
hazardu, niepohamowanej konsumpcji. Dla innych wypicie filiżanki 
czekolady było okazją do poznania nowych, ciekawych osób, nieskrę-
powanego dyskutowania o bieżących sprawach i polityce. Dostęp 
do kawiarni był reglamentowany – mogła korzystać z nich klasa 
wyższa i średnia, szlachta, ziemiaństwo i inteligencja, prawa wstępu 
nie mieli do nich biedniejsi, czyli de facto większość Europejczyków. 
Co ciekawe, zwyczaj dyskutowania w kawiarniach nie przyjął się 
w północnoamerykańskich koloniach – Amerykanie preferowali 
delektowanie się czekoladą we własnych domach (Bardi 2011, s. 26).

Na początku XIX wieku niemiecki przyrodnik Alexander von 
Humboldt pisał: „Nigdzie chyba indziej natura nie złączyła takiej 
ilości najwartościowszych składników odżywczych w tak małej prze-

95  Obecnie w Europie rysuje się wyraźny podział gustów smakowych „czekola-
doholików” na północ (preferowane mleczne czekolady) i południe (większe 
zamiłowanie do ciemniejszych gatunków) (Pehle 2009, s. 16).
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strzeni, jak uczyniła to w ziarnie kakaowym” (cyt. za: Pehle 2009, 
s. 34). W okresie rewolucji przemysłowej, gwałtownej mechanizacji 
i automatyzacji, udoskonalono proces obróbki kakao zwanego „brą-
zowym złotem”. Ostatecznie zerwano z teoriami Galena i Hipokrate-
sa, które mówiły, że spożycie czekolady jest ryzykowne dla zdrowia. 
W tych czasach nie był jeszcze upowszechniony XX-wieczny lęk 
przed otyłością i próchnicą. Nie funkcjonowały kliniki i salony terapii 
dla osób uzależnionych od „napoju bogów”. Czekoladę mógł jeść każ-
dy, w dowolnej ilości, skorelowanej jedynie z grubością jego portfela.

Centrum produkcji czekolady przenosiło się stopniowo 
z Hiszpanii i Francji do Holandii i Szwajcarii. Pierwsza fabryka 
czekolady została założona w 1819 roku w szwajcarskim Vevey 
przez François-Louis Caillera. Siedem lat później Philippe Suchard 
założył w Serrières fabrykę, w której stosowano wynalezione przez 
niego miksery [fr. mélanquer], używane do dziś. W 1828 roku ho-
lenderski chemik Coenraad Johannes Van Houten opatentował 
proces konszowania – emulgowania składników masy czekoladowej 
oraz odparowania nadmiaru wody umożliwiający masową produk-
cję tabliczek czekolady. Wykorzystał do tego prasę hydrauliczną 
(Alberts, Cidell 2006, s. 220–222).

Moda na spożywanie czekolady w różnej formie utrwalała 
się także w Polsce epoki rozbiorowej. W 1829 roku w Warszawie, 
przy ulicy Topiel otwarto Fabrykę Czekolady Franciszek Fuchs 
i Synowie. W 1847 w Krakowie powstała pierwsza Fabryka Cukrów 
Deserowych, Karmelków i Czekolady należąca do Władysława Li-
pińskiego. Na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie rozrastało się 
„czekoladowe imperium” Adama Piaseckiego, którego fabryka dzia-
łała nieprzerwanie aż do 1944 roku96 (Mazan 2010). W 1912 roku 

96  W 1949 roku firma A. Piasecki SA została znacjonalizowana i zmieniła nazwę 
na Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel. Zakłady zostały sprywatyzowa-
ne w 1992 roku i przekształcone w spółkę publiczną, a jej akcje dopuszczono 
do obrotu publicznego (debiut w 1998 roku) – por. Wawel (2012b).
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Janusz i Wiesław Wilkońscy założyli w Poznaniu Fabrykę Czekolady 
i Kakao Gonda, by po roku zmienić jej nazwę na Goplana.

Czekolada stała się pożywieniem mas, a jej tabliczka – sym-
bolem egalitaryzacji społeczeństwa. Co ciekawe, przełom w zmianie 
modelu konsumenta dokonał się w państwach protestanckich, które 
w epoce nowożytnej zdecydowanie ustępowały chrześcijańskim 
krajom Europy w spożyciu czekolady (Coe, Coe 2000, s. 185–186).

W czasach wiktoriańskich powstały pierwsze wielkie bry-
tyjskie firmy specjalizujące się w masowej produkcji czekolady. 
To epoka wielkich karier Josephów Fry’ów (ojca i syna), Johna, 
George’a i Richarda Cadbury – okres, kiedy niewielkie interesy 
rodzin kwakierskich przekształcały się w międzynarodowe kon-
cerny. W XIX wieku powstały także firmy szwajcarskie założone 
przez Henri’ego Nestlé’a, Rudolpha Lindta i Jeana Toblera. Owi 
przedsiębiorcy, przesiąknięci inwencją epoki wielkich wynalazków, 
przeszli do historii także jako właściciele patentów na nowoczesne 
maszyny do wytwarzania czekolady. Miano „Henry’ego Forda wśród 
wytwórców czekolady” zdobył jednak ktoś inny – Amerykanin 
Milton Snavely Hershey. Na jednej z wystaw światowych kupił on 
maszyny do produkcji czekolady, a następnie stworzył od podstaw 
miasteczko w Pensylwanii, gdzie ulokował je w założonej przez 
siebie fabryce czekolady. Nazwał je od swojego nazwiska – Her-
shey. Środek „ometkowanego miasteczka” (Klein 1990, s. 170–176), 
„czekoladowego Disneylandu” stanowiącego obecnie atrakcję tu-
rystyczną stanu, przecinają dwie ulice – Czekoladowa i Kakaowa 
(Bardi 2011, s. 29–30).

Zadowolony konsument – to najlepszy klient i najlepsze 
oparcie dla kupca.
Emil Wedel (cyt. za: Kozłowski 1993, s. 3)

Jedną z najbardziej znanych polskich marek czekolad jest 
działający już ponad półtora wieku Wedel. Dzieje firmy – „opowieść 
pachnąca czekoladą” (Budrewicz 2004) – zawierają wiele zaskaku-
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jących, intrygujących i zarazem odzwierciedlających przemiany 
w świecie przetwórców i konsumentów czekolady wątków. Do 
najciekawszych należą losy polonizujących się migrantów, działal-
ność wielkich innowatorów, kapitalistów-społeczników i twórców 
trendów konsumpcyjnych. Opowieść ta to także smutna historia 
o komunistycznej nacjonalizacji, polityce świadomego niszczenia 
marki, nie do końca udanej prywatyzacji, próbie przejęcia firmy 
przez amerykańskiego monopolistę. 

Rodzina Wedlów przybyła do Królestwa Polskiego z Berlina 
w 1845 roku. W 1851 roku przy ulicy Miodowej w Warszawie Karol 
Ernest Wedel otworzył swoją pierwszą cukiernię oraz niewielki 
warsztat rzemieślniczy. W 1853 roku firma jako pierwsza wprowa-
dziła na warszawski rynek wyrób angielskich cukrów owocowych. 
W 1855 roku do Warszawy sprowadzono z Paryża nowoczesną 
maszynę parowo-walcową do produkcji czekolady. Sprzedawano 
wyroby cukiernicze i leki. Rozpoczął się proces brandingu97 – kształ-
towania marki i oddziaływania na gusta konsumenckie Polaków.

Syn Karola Wedla, Emil, praktykę zawodową odbył w Paryżu. 
Od ojca różniła go większa otwartość, chęć modernizacji zakła-
du i poszukiwania nowych klientów. Jako pierwszy umieścił na 
wszystkich swoich produktach własnoręczny podpis, tworząc w ten 
sposób powszechnie rozpoznawalny znak firmowy. W 1865 roku 
przejął kierowanie warszawską firmą ojca. Od 1869 roku centrum 
„słodkiego imperium” znajdowało się na ulicy Szpitalnej, gdzie 
do dziś działa pijalnia czekolady Wedla, do której w XIX stuleciu 
codziennie zaglądali Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus (Rogala 
1977). W zakupionej w 1894 roku kamienicy założono pierwszą 
fabrykę czekolady.

97  Kanadyjska publicystka Naomi Klein nazywa mianem brandingu charakte-
rystyczne dla nowoczesnych firm budowanie tożsamości marki, „utrwalanie 
korporacyjnej »osobowości«, nazwanej, opakowanej i reklamowanej w swój 
własny, unikalny sposób” (Klein2004, s. 24).
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Warto podkreślić, że Emil Wedel, przedstawiciel drugiego 
pokolenia niemieckiej rodziny, był w pełni zasymilowany z kulturą 
polską, „wychowany całkowicie w duchu polskim, uważał się za 
Polaka” (Budrewicz 2004, s. 34). Kształtowanie wizerunku We-
dlów jako „niemieckiej rodziny kapitalistów” (próbowano to robić 
po zakończeniu II wojny światowej) było całkowicie bezzasadne. 
Znacznie większą wartość ma zwrócenie uwagi na specyficzny 
charakter firm rodzinnych w epoce nowoczesnej, funkcjonujących 
w (początkowo) obcym otoczeniu kulturowym, a opartych na to-
lerancji, wzajemnym zaufaniu, szacunku międzypokoleniowym 
porównywalnym przez Davida Landesa do ciągłości dynastycznej 
i transferze wiedzy oraz władzy (Landes 2007, s. 317).

Pod koniec XIX wieku firma Wedla musiała konkurować 
o uznanie warszawskich konsumentów z innymi cukiernikami: 
Fuchsem, Piotrowskim, Riesem, Fruzińskim czy Piaseckim z Kra-
kowa, a także Zalewskim ze Lwowa. W 1912 roku do zarządu firmy 
wszedł wykształcony w Szwajcarii chemik, syn Emila Wedla – Jan. 
W 1932 roku zmieniono nazwę firmy z „Emil Wedel i Syn” na 
„Fabrykę Czekolady E. Wedel, Spółka Akcyjna”. Rodzinna spółka 
przetrwała trudne czasy wielkiego kryzysu. Rozwinęła sieć sprze-
daży – w 1933 roku działało już 30 sklepów na terenie całego kraju. 
Wedel stał się marką ogólnopolską, rozpoznawaną przez miesz-
kańców wszystkich byłych zaborów. Jednocześnie rozpoczęła się 
ekspansja firmy na rynek zagraniczny. W 1936 roku salon firmowy 
otwarto w Paryżu.

Nieustannie inwestowano w budowę marki. „Wedel był jed-
nym z pierwszych w kraju biznesmenów, który doceniał znaczenie 
promocji” (Budrewicz 2004, s. 44). Potentat w branży cukierni-
czej do celów reklamowych zakupił samolot. Do projektowania 
opakowań zatrudniał znanych artystów – m.in. Zofię Stryjeńską. 
Wydawał gazetkę firmową „Wiadomości Wedlowskie”. Fanta-
zjował na temat sprowadzenia sadzonek kakaowca i założenia 
własnej plantacji.
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Do dziś powtarza się anegdotę (…) o królu Afganistanu, 
który odwiedził Polskę i podróżował po niej pociągiem. 
Widząc na każdej stacji napisy „E. Wedel”, monarcha był 
przekonany, że to polskie pozdrowienia, więc na peronie 
zawołał do witającej go oficjalnie delegacji: „ewedel”.
(Budrewicz 2004, s. 44, 46)

W literaturze przedmiotu (Budrewicz 2004; Kozłowski 2003; 
Rogala 1977) powtarzana jest opinia, że o ogromnym sukcesie 
Wedla przesądziła jakość oferowanych przez niego produktów. 
Wynikała ona z dbałości o wysokie standardy, przepisy, technologię 
produkcji, permanentną modernizację zakładów oraz estetykę opa-
kowań. „W wedlowskich zakładach tradycja (…) oznaczała wiedzę 
i cenne nawyki, obejmujące znajomość profesji, dyscyplinę pracy, 
uczciwość” (Budrewicz 2004, s. 78). Warto dodać – za warsawiani-
stą Olgierdem Budrewiczem – że „mistrzostwu profesjonalnemu 
dynastii Wedlów, ich zdolnościom organizacyjnym i mrówczej 
pracowitości towarzyszyła zawsze – obok perfekcjonizmu w za-
wodzie – skłonność do społecznego działania” (Budrewicz 2004, 
s. 58). To ważny, lecz często bagatelizowany, element opisu marki 
Wedla – firmy szanującej gusta konsumentów, ale także dbającej 
o własnych pracowników.

Wedlowie angażowali się w akcje charytatywne, przykładali 
dużą wagę do BHP osób zatrudnionych w firmie. Przy warsztatach 
Jan Wedel zakładał stołówki, szkoły i przedszkola. Od 1925 roku 
do produkcji słodyczy zatrudniano kobiety, które wcześniej mogły 
pracować jedynie w dziale ekspedycji. Marka Wedla przestała ko-
jarzyć się tylko z czekoladą, a stała się także synonimem zespołu 
wartości charakterystycznych dla zasad społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, stylem zarządzania nastawionym na szacunek dla 
pracownika i konsumenta.

W okresie międzywojennego kryzysu gospodarczego nie 
zdecydowano się na redukcję etatów, lecz otwarto nową fabrykę. 
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W 1928 roku Wedel zlecił architektowi Józefowi Napoleonowi 
Czerwińskiemu wykonanie projektu gmachu. Uroczyste otwarcie 
fabryki czekolady na praskim Kamionku w Warszawie mia-
ło miejsce w 1935 roku (Kozłowski 1993, s. 27–43). Olgierd 
Budrewicz zauważa kontrast między budynkiem fabryki a  jej 
praskim otoczeniem. Nowoczesna bryła zupełnie nie pasowała 
do okolicznych kamienic i niskich fabryczek. Znacznie bardziej 
jednak wyróżniała się na tle społeczno-kulturowego krajobrazu 
dzielnicy.

Trzeba było mieć sporo odwagi i determinacji, aby wkroczyć 
w samo serce Pragi z zapachami słodyczy; ta część miasta 
przywykła raczej do bimbru niż do czekolady. (…) Decy-
zja o  takim, a nie innym usytuowaniu fabryki stanowiła 
w rezultacie śmiałe wkroczenie placówki nowoczesnego 
przemysłu w świat całkowicie odmiennej, ustabilizowanej 
od lat subkultury. (…) Praska placówka odgrywała rolę edu-
kacyjną, narzucała nowe formy postępowania, wprowadzała 
elementy nowoczesnej cywilizacji.
Budrewicz 2004, s. 13–14)

Gmach przy ulicy Zamoyskiego przetrwał bombardowanie 
we wrześniu 1939 roku. Okupacja nie przerwała produkcji, bo 
Wedel zdołał ukryć posiadane ziarno kakaowe. Właściciel fabryki 
zyskał uznanie warszawiaków i prażan, nie szczędząc pieniędzy na 
łapówki za uwalnianie zatrzymywanych przez hitlerowców pracow-
ników (Kozłowski 1994, s. 47–59).

Po wojnie fabryka na Kamionku nazywana była – zgodnie 
z zasadami marksistowsko-leninowskiej nowomowy – „twierdzą 
kapitalizmu” (Budrewicz 2004, s. 51). Jan Wedel przez krótki okres 
zajmował stanowisko doradcy do spraw organizacyjnych. W 1948 
roku fabrykę znacjonalizowano. Podobne zmiany zachodziły wtedy 
w innych sektorach rynku słodyczy. Przykładowo, w 1951 roku 
doszło do połączenia i upaństwowienia bydgoskiej Fabryki Braci 
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Tysler (założonej w 1922 roku) z powstałą w 1918 roku Fabryką 
Cukrów i Czekolady Lukullus. Firma działa do dzis pod marką 
Jutrzenka.

W 1951 roku zmieniono nazwę firmy Wedel na Zakłady Prze-
mysłu Cukierniczego im. 22 Lipca, co dało prażanom i warszawia-
kom powód do żartów w stylu: „Wie pani, jutro mamy święto. Święto 
Wedla” (Budrewicz 2004, s. 51). Co ciekawe, towary eksportowe 
oznakowane były marką „22 Lipca – d.[dawny] Wedel” – komu-
niści zdawali sobie więc doskonale sprawę, że „22 Lipca” stanowił 
enigmatyczną markę, zupełnie nieznaną Europejczykom.

Brak dewiz i trudności z dostępem do importowanego ziarna 
kakaowca wpłynęły na pogorszenie się jakości czekolady. Na rynek 
wprowadzono wyroby czekoladopodobne. Warto jednak podkre-
ślić, że wśród dawnych pracowników dominują opinie, iż zmiana 
o podłożu polityczno-ideologicznym nie pociągnęła za sobą gwał-
townego pogorszenia jakości oferowanych produktów: „Byliśmy 
ciągle wielką wedlowską rodziną, mieliśmy głęboko zakorzenioną 
tradycję uczciwej roboty. (…) Szanowaliśmy stare receptury, lecz 
tworzyliśmy również nowe wyroby” (cyt. za: Budrewicz 2004, s. 51). 
W 1977 roku w Płońsku otwarto fabrykę pieczywa cukierniczego 
z najnowocześniejszymi w Europie liniami produkcyjnymi firmy 
Werner Pfleiderer (Kozłowski 1993, s. 89–95). „»Ptasie Mleczko« 
[produkowane od 1936 roku] stało się artykułem rozchwytywanym 
w dawnym Związku Radzieckim i nadal jest szlagierem na rosyjskim 
rynku” (Budrewicz 2004, s. 54).

Po okresie transformacji ustrojowej dokonano prywaty-
zacji zakładów. W 1990 roku przekształcono je w jednoosobo-
wą spółkę Skarbu Państwa. W 1991 roku w walce o wytwórnię 
Wedla firma Nestlé została ostatecznie pokonana przez PepsiCo 
(Kozłowski 1993, s. 107–151). W tym samym roku spółka weszła 
na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. W 1997 roku 
spółka akcyjna przekształciła się w holding czterech spółek z o.o.: 
Jedyna (czekolady), Delicja (ciastka), Syrena (cukierki) i Frito 
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Lay Poland (słone przekąski). W 1998 roku zakończył się trwa-
jący kilka lat spór między potomkami Karola Wedla a nowymi 
właścicielami firmy.

W 1999 roku fabrykę czekolady odsprzedano brytyjskiemu 
koncernowi Cadbury Schweppes, a w 2004 roku rozwinięto sieć 
pijalni czekolady. W 2007 roku rozpoczęto renowację zabytkowego 
gmachu „fabryki przyjemności” na Pradze. Stworzono Pracownię 
Rarytasów, czyli Atelier Maestro Czekolady. W 2009 roku zmie-
niono sposób komunikowania się z konsumentami. „»Fabryka 
Przyjemności« stała się mottem, które wzmocniło przekaz wedlow-
skiej wizji niesienia konsumentom zadowolenia i przyjemności” 
(Wedel 2012). Nowy właściciel zdawał sobie sprawę z potencjału 
przedwojennej marki. Rozwinął kampanię promocyjną w telewizji 
i internecie.

W 2010 roku spółka Cadbury Wedel została przejęta przez 
Kraft Foods. Jednak Komisja Europejska, nie chcąc dopuścić do 
zmonopolizowania rynku czekolad w Polsce przez amerykański 
koncern spożywczy, nakazała sprzedaż Wedla. Po przetargu, który 
odbył się jeszcze w tym samym roku, nowym właścicielem Wedla 
został japoński koncern Lotte Group.

Obecnie Wedel posiada tytuł Marki Najwyższej Reputacji 
i Najwyższego Zaufania Społecznego, Najsilniejszej Polskiej Marki 
w branży słodyczy oraz statuetkę Superbrand dla marki najbardziej 
polecanej przez konsumentów. Firma posiada 15% udziału w pol-
skim rynku czekolady i 14% w rynku słodyczy. „Wedel jest nie 
tylko rynkowym liderem, ale także wzorem przestrzegania dobrych 
praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierającym spo-
łeczności lokalne oraz Federację Banków Żywności” (Wedel 2012a). 
W trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku na dachu 
fabryki Wedla – Narodowego Sponsora Euro 2012 – urządzono 
studio telewizji publicznej, z którego rozciągał się widok na Park 
Skaryszewski i Stadion Narodowy.
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Czekolada w kulturze masowej

Australijscy naukowcy John i Suzy Ashton, dowodząc pozytywnego 
wpływu spożywania czekolady na zdrowie człowieka, piszą: „Cze-
kolada może być częścią stylu życia owocującego urodą, energią, 
długowiecznością i  zmniejszonym ryzykiem chorób” (Ashton, 
Ashton 2007, s. 15). Czekolada stała się nawet składnikiem po-
żywienia astronautów (Pehle 2009, s. 36). Renomowane salony 
odnowy biologicznej oferują swoim klientom kąpiele i masaże 
czekoladowe, sprzedają masło kakaowe, a jednocześnie w Stanach 
Zjednoczonych działają kliniki leczące z „czekoladoholizmu”. Pro-
szek z nasion kakaowca dodawany jest do niektórych suplementów 
diety polecanych przy dysfunkcjach erekcji. Poznanie dokładnego 
składu czekolady stało się inspiracją m.in. do poszukiwania „genu 
słodyczy” oraz badań nad wpływem spożycia czekolady na nastrój, 
łagodzenie stresu i  życie seksualne człowieka. „Kiedy jesteśmy 
zakochani, nasze mózgi wytwarzają określone związki chemiczne, 
którym zawdzięczamy euforyczne samopoczucie. Teraz uczeni od-
kryli, że te same związki chemiczne zawiera czekolada”98 (Ashton, 
Ashton 2007, s. 31).

W minionym półwieczu rosła konkurencja między firmami. 
Coraz wyraźniejsze okazywało się rozróżnienie między wyroba-
mi czekoladowymi a czekoladopodobnymi. Według niemieckie-
go dziennikarza Tobiasa Pehle, 70% światowego rynku opano-
wały wyroby przeciętnej jakości (Pehle 2009, s. 21). Jednocześnie 

98  Czekolada jest bogata w składniki odżywcze (tłuszcze i węglowodany), mi-
neralne (wapń, fosfor, potas i  magnez). Zawiera także łatwo przyswajalne 
pierwiastki śladowe: żelazo, chrom i miedź oraz witaminy B1, B2, C, E, D 
i A. W czekoladzie wykryto fenyloetyloaminę – substancję z grupy endor-
fin, a także teobrominę i kofeinę (substancje pobudzające) oraz anandamid 
(substancję odurzającą). Polifenole (antyoksydanty) zawarte w  czekoladzie 
zmniejszają ryzyko zawału serca, udaru mózgu oraz nowotworów (Ashton, 
Ashton 2007).
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renomowane manufaktury skrupulatnie pozycjonują swoje produk-
ty, podając szczegółowe dane o wykorzystywanym do ich produk-
cji ziarnie. Pehle pisze: „Nie jest to tylko strategia marketingowa. 
To cała filozofia, dowód prawdziwej miłości do czekolady, duma 
z możliwości zaoferowania smakoszom najbardziej wyszukanych 
wyrobów” (Pehle 2009, s. 22). 

Wyroby czekoladowe stały się dziełami sztuki – wspomnieć 
można choćby obrazy i rzeźby z czekolady Dietera Rotha, Janine 
Antoni i Warrena Laine’a czy pokazy strojów wykonanych z czeko-
lady w Salon du Chocolat. W kilku europejskich miastach działają 
muzea czekolady99 (Pehle 2009, s. 19, 31–32, 66–67). Do historii 
kina przeszło zdanie wypowiedziane przez Forresta Gumpa: „Life 
is like a box of chocolates – you never know, what you’re gonna get” 
(„Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi”).

Właśnie o to chodzi – o uczucie przeżywania czegoś niezwy-
kłego. Światowe powodzenie czekolady nie byłoby możliwe, 
gdyby nie jej czar, za każdym razem obiecujący przeżycie 
magicznych chwil.
(Pehle 2009, s. 24)

Warto także pamiętać, że gwałtowny wzrost popytu na cze-
koladę w Europie wymusił intensyfikację gospodarki plantacyj-
nej w Nowym Świecie oraz wzrost wyzysku Indian. Przyczynił 
się tym do katastrofy demograficznej w Mezoameryce (Coe, Coe 
2000, s. 143). System upraw kakao wprowadzono szybko także 
w Afryce i Azji100. Macierzyste regiony kakao w Mezoameryce 

99     Np. niemieckie muzea Schokoladenmuseum w Kolonii, Halloren Schokola-
denmuseum w Halle; belgijskie Musée du cacao et du chocolat w Brukseli; 
francuskie Les secrets du chocolat w Strasburgu; włoskie Perugina museo 
stolico w Perugi; hiszpańskie Museo Chocolates Comes w Sueca czy Museu 
de la Xocolata w Barcelonie; austriacki Zotter (Pehle 2009: 67).

100  W  1824 roku Portugalczycy posadzili przywiezione z  Brazylii kakaowce 
na Wyspie Świętego Tomasza, leżącej przy Zatoce Gwinejskiej. Pod koniec 
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straciły prymat na rynku światowym na rzecz afrykańskiej części 
globalnego Południa. Kakao eksportowane jest nadal z Brazylii, 
Ekwadoru, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli, Trynidadu i Tobago 
oraz Dominikany. Pozycję lidera zajmuje jednak Wybrzeże Kości 
Słoniowej. Rozległe plantacje kakaowca znajdują się także w Ghanie, 
Kamerunie i Nigerii (Fold 2001, s. 405–420). W Azji najważniej-
szym producentem stała się Indonezja, w Oceanii – Papua-Nowa 
Gwinea (Ullmann 1997, s. 183–195).

XIX stulecia sadzonki upowszechniły się na Złotym Wybrzeżu. Także 
Brytyjczycy i  Holendrzy przeszczepili uprawy na Cejlonie i  w  Indiach 
Wschodnich (na Sumatrze i Jawie) (Coe, Coe 2000, s. 157−158).



oddziały onz są obecne w wybrzeżu Kości Słoniowej od 2003 roku.  
Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



wioska plemienia Dan, tereny na północ od Man. Styczeń 2012.  
| fot. błażej popławski



tancerz na szczudłach z plemienia Dan yacouba, tereny na północ od Man. 
Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



świętowanie końca zbiorów w okolicach Man. Styczeń 2012.  
| fot. błażej popławski



Spotkanie migrantów z Burkina Faso pracujących na plantacjach na północy 
wybrzeża Kości Słoniowej. Czas dyskusji dorosłych i zabaw dzieci.  
Styczeń 2012. | fot. błażej popławski





Podróż iworyjskim interiorem utrudniają liczne punkty kontrolne – miejsce 
pracy zdemobilizowanych żołnierzy biorących udział w wojnie domowej. 
Styczeń 2012. | fot. błażej popławski
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6 
żyCie w CieniU KaKaowCów

Społeczno-kulturowe aspekty uprawy kakao 
w wybrzeżu Kości Słoniowej

Katarzyna Szeniawska

Bogactwo narodowe

Wystarczy otworzyć dowolną iworyjską gazetę, żeby szybko zorien-
tować się, co stanowi filar gospodarki i prawdziwe bogactwo naro-
dowe Wybrzeża Kości Słoniowej. Dzienniki wydawane w Abidżanie, 
ukazujące się na prowincji, a także prasa internetowa regularnie 
publikują ceny kakao, kawy, oleju palmowego i bawełny oraz wyniki 
indeksów giełdowych z Paryża, Nowego Jorku, Tokio i Londynu. 
Trudno, szczególnie na południu i w centrum kraju, spotkać ko-
goś, kto nie miałby choć jednego członka rodziny uprawiającego, 
przetwarzającego lub handlującego kakao. Plantacje kakaowca 
zdominowały krajobraz południa kraju. Wystarczy wyjechać kilka 
kilometrów za miasto, by znaleźć się na poletku kakaowców – ni-
skich, niedawno posadzonych krzewów albo drzew uginających się 
pod ciężarem owoców.

W Wybrzeżu Kości Słoniowej najwięcej kakao uprawia się 
w tzw. pierścieniu kakao. Obejmuje on południe i centrum kraju, 
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rozpościera się od miasta Man na zachodzie aż po granicę z Ghaną 
na wschodzie. Obecnie główne ośrodki uprawy i handlu to Ganoa, 
Daloa, Divo, Soubré. 

Kakaowe eldorado?

Podawane w codziennych gazetach ceny kakao na światowych 
rynkach nie znajdują niestety odzwierciedlenia w zarobkach rol-
ników. W grudniu 2011 roku ceny te kształtowały się na poziomie 
ok. 1 tys. franków CFA (ok. sześć złotych) za kilogram. W tym 
samym czasie rolnicy sprzedawali swoje zbiory pośrednikom za 
nieco ponad połowę tej kwoty. Ceny jednak zmieniają się codzien-
nie i w trudny do przewidzenia dla rolników sposób. Zmusza ich 
to do sprzedaży po cenie dnia [fr. prix du jour] – często znacznie 
niższej od oczekiwanej. W poniższych tabelach zawarto przegląd 
cen ziarna uzyskiwanych przez producentów wobec ceny na ryn-
kach światowych.

tabela 14: relacja cen kakao u producentów w stosunku do cen światowych 
w krajach afrykańskich o największej produkcji kakao

Kamerun Wybrzeże Kości 
Słoniowej Ghana Nigeria

1985–1989 75,06 67,73 45,90 85,71

1990–1994 60,57 54,27 48,02 82,42

1995–1999 55,40 50,32 56,33 82,98

2000–2004 72,40 47,98 56,12 73,69

Źródło: UnCtaD (2012, s. 35), dane w %.
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tabela 15: relacja cen kakao u producentów w stosunku do cen światowych 
w wybranych państwach

Ro
k

Br
az

yl
ia

D
om

in
ik

an
a

Ek
w

ad
or

K
am

er
un

W
yb

rz
eż

e 
K

oś
ci

 
Sł

on
io

w
ej

G
ha

na

N
ig

er
ia

M
al

ez
ja

2000/2001 90 53 77 60 51 51 88 89

2001/2002 97 62 77 58 55 39 70 88

2002/2003 97 55 82 90 58 54 55 92

2003/2004 94 56 75 87 43 66 69 91

2004/2005 94 54 74 brak 
danych 41 63 75 87

2005/2006 92 52 90 67 41 63 86 86

2006/2007 100 54 98 brak 
danych 41 54 75 97

2007/2008 106 72 94 brak 
danych 42 41 75 80

2008/2009 105 58 84 70 48 50 brak 
danych 70

Źródło: world Cocoa economy (2010, s. 33), dane w %.

„Za dobrych czasów” (w ustach iworyjskich rolników znaczy 
to zwykle drugą lub trzecią dekadę rządów Houphouëta-Boigny) 
z pieniędzy zarobionych na zbiorach kakao można było wyżywić 
i ubrać rodzinę, wykształcić dzieci, zbudować dom, czasem nawet 
kupić samochód. Wahania cen na rynkach światowych i wzrost 
konkurencji ze strony państw azjatyckich sprawiły, że życie pro-
ducentów kakao stało się znacznie trudniejsze. 

Wybrzeże Kości Słoniowej pozostaje liderem na rynku produ-
centów kakao. Wywiady prowadzone z rolnikami w trakcie badań 
terenowych na przełomie 2011 i 2012 roku rzucają jednak nieco 
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inne światło na przyszłość gospodarki kakaowej kraju. Wielu plan-
tatorów przyznaje, że uprawa kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej 
nie ma przyszłości. Sady się starzeją i dają coraz mniejsze zbiory. 
Państwo nie wspiera już rolników, jak miało to miejsce kilka dekad 
temu, a młodemu pokoleniu brak wiedzy i doświadczenia (a często 
także chęci), by rozwijać plantacje założone przez ojców. Między-
pokoleniowy transfer know-how plantatorów powoli zanika. Zbiory 
są coraz mniej wartościowe, a konkurencja na światowych rynkach 
nie słabnie. „Moim zdaniem – ocenia jeden z mieszkańców San-
-Pédro – uprawa kakao w tym kraju zniknie w ciągu paru lat”. Sam 
kiedyś był rolnikiem, ale odkąd uprawa przestała przynosić wyso-
kie zyski, porzucił dotychczasowe zajęcie na rzecz sektora usług.

Obecnie wielu rolników decyduje się na uprawę kauczukowca 
brazylijskiego (Hevea brasiliensis), kolejnej obok kakaowca rośliny 
przywiezionej przez Europejczyków z kontynentu amerykańskiego. 
Krajobraz wsi iworyjskiej wkrótce się zmieni. Miejsce zagajników 
kakaowca, których wysokość nie przekracza pięciu metrów, zajmą 
plantacje kauczuku – drzewa o wysokości 15–20 m.

Ceny kauczuku są wysokie i stabilne, a co ważniejsze – sok 
można zbierać cały rok, a nie tylko dwa razy, jak w przypadku ziaren 
kakao. Z soku mlecznego (parakauczuku) wyrabia się gumę, z na-
sion wytłacza się olej, a wytłoki stanowią cenną paszę. Niektórzy, 
jak Peter i Serge z Ganoa, eksperymentują też z innymi uprawami, 
np. z migdałecznikiem właściwym (Terminalia catappa), wyko-
rzystywanym do produkcji kosmetyków i jako dodatek do potraw. 
Odkąd w 2004 roku tsunami zniszczyło dużą część upraw tej rośliny 
w Indonezji, rolnicy afrykańscy starają się wypełnić lukę na rynku.

Jean-Chrisostome z Gonaté w środkowym Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, po kilku latach studiów prawniczych w Brukseli posta-
nowił wrócić do kraju i przejąć poletko kakao po swoim ojcu. „Ojcu 
uprawa szła dobrze. W latach 80. kupił nawet dom w położonym 
nieopodal miasteczku, wysłał dzieci na studia. Teraz zyski ze sprze-
daży ziaren maleją. Da się wyżyć – mówi Jean-Chrisostome – ale 
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brakuje wsparcia dla drobnych producentów”. On sam ma niecałe 
2 ha. Nie należy do żadnej spółdzielni, podobnie jak większość 
rolników w tej okolicy. Pole uprawia razem ze swoją żoną i pomoc-
nikiem. Po zbiorach dzielą zyski na trzy. Z tych pieniędzy udaje 
mu się utrzymać rodzinę. Na większe inwestycje i modernizację 
upraw brak jednak funduszy. Rolników takich jak Jean-Chrisostome 
jest, według jego szacunków, w samym Gonaté kilkanaście tysięcy.

W Afryce Zachodniej kakaowce uprawiane są najczęściej eks-
tensywnie przez drobnych rolników, których pola, jak to należące do 
Jean-Chrisostome’a, rzadko kiedy przekraczają powierzchnię kilku 
hektarów. Wielu rolników zrzeszonych jest jednak w różnego rodzaju 
spółdzielniach, które liczą od kilkunastu do kilku tysięcy członków. 
Pojedynczy rolnicy niewiele znaczą, z ich zdaniem mało kto się liczy, 
natomiast zrzeszeni w spółdzielniach stanowią realnych partnerów 
w negocjacjach. Przykładem mniejszej kooperatywy jest COOPAVA 
w Yaou zrzeszająca 53 rolników uprawiających kakao na poletkach 
o powierzchni od 6 do 75 ha, jak również COPROCY z Jamusukro 
skupiająca 930 plantatorów czy CABB z Buyo zrzeszająca ok. 600 
rolników. Spółdzielnią działającą na szeroką skalę jest KAVOKIVA. 
To największa ze spółdzielni zajmujących się sprawiedliwym handlem 
– założona została w 1999 roku przez 600 farmerów z okolic Gonaté. 
Obecnie w jej skład wchodzi ok. 5000 plantatorów.

Rozmowa z przedstawicielami Coopérative des Producteurs 
de Café Cacao de Yamoussoukro – agronomem i doradcą Kouamé 
Arsènem oraz dyrektorem Komenanem Kalou – przeprowadzona 
15 stycznia 2012 roku w siedzibie COPROCY w Jamusukro.

− Kiedy została założona kooperatywa COPROCY? Jaki 
jest zasięg jej działalności? 
− Spółdzielnia została założona w 2005 roku. Jej siedziba 
i zarazem główne miejsce składowania zbiorów znajduje się 
w stolicy kraju. Centrala w Jamusukro współpracuje bez-
pośrednio z dziewięcioma sekcjami posiadającymi własne 
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magazyny: Kossou, Bocabo, Yobouekro, Zogounou, Zatta, 
Gogokro, Seman, Logbakro i Akpessekro. Struktura ta za-
pewnia sprawną komunikację między oddziałami terenowy-
mi a dyrekcją spółdzielni. To szczególnie istotne w okresie 
zbiorów.
COPROCY zrzesza 930 rolników uprawiających kakao 
i kawę na niewielkich plantacjach, rzadko przekraczają-
cych obszar 2 ha.
− Jaka jest rola upraw kakaowca w gospodarce Wybrzeża 
Kości Słoniowej? Czy uległa zmianie w okresie kryzysu 
politycznego, który miał miejsce w ostatniej dekadzie?
− Kakao stanowi bogactwo narodowe naszego kraju. Na 
jego sprzedaży budowany jest jego potencjał ekonomiczny. 
W czasie wojny domowej eksport załamał się. Skutki tego 
odczuwalne były nie tylko w Abidżanie, ale także – a może 
zwłaszcza – na prowincji.
Sądzimy, że na kryzysie u nas najwięcej zarobili Ghańczycy 
i Gwinejczycy – tam przeniosła się część firm europejskich 
i  amerykańskich skupujących ziarno. Od jakiegoś czasu 
sytuacja się poprawia, a eksporterzy wracają do Wybrzeża 
Kości Słoniowej. Obecnie rolnicy otrzymują sadzonki od-
miany Mercédès od Krajowej Agencji ds. Wsparcia Rozwoju 
Obszarów Wiejskich ANADER. Nowy gatunek jest bardziej 
odporny na choroby, silniejszy, szybciej i częściej owocuje. 
Zagwarantuje wzrost wydajności, zbiory zwiększą się do 
3−4 t/ha. Jestem optymistą i sądzę, że stabilizacja politycz-
na kraju i nowe techniki upraw przyczynią się do poprawy 
bilansu handlowego.
− Kto jest głównym beneficjentem systemu gospodarcze-
go opartego na plantacjach kakaowca?
− Zyskiwać powinni rolnicy, ale bywa różnie. Cena kakao 
jest uzależniona od londyńskiej giełdy. Jeśli w Europie kilo-
gram ma wartość 1200 franków CFA, to do kieszeni rolnika 
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trafia maksymalnie 600–650 franków CFA. 400 franków 
CFA idzie na podatki i opłaty instytucyjne. System nie jest 
zatem idealny.
Rolnicy nigdy nie mieli większego wpływu na politykę go-
spodarczą kraju. Oni budują PKB, ale – nawet stowarzyszeni 
w związkach i spółdzielniach – nie są siłą mogącą kształto-
wać politykę Wybrzeża Kości Słoniowej.
− Jaki system certyfikatów obowiązuje w waszej spółdzielni?
− Spośród 930 rolników aż 547 legitymuje się certyfikatem 
Rainforest (Rainforest Alliance Certified; RAC). Dzięki 
niemu skupujący kakao mają gwarancję, że uprawy są eko-
logiczne, a rolnicy pracują na godziwych warunkach, mają 
dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Rainforest potwier-
dza także zasady BHP oraz zakaz pracy osób do 15. roku 
życia. Nasze produkty spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa [fr. développement durable de l’agriculture] 
i sprawiedliwego handlu [fr. commerce équitable].
− Czy certyfikat Rainforest gwarantuje cenę minimalną 
skupu?
− Niestety, nie ma takiej gwarancji. To główna wada „certyfi-
katu z żabką”. Mimo to jego posiadanie ułatwia nam sprzedaż 
kawy i kakao, a także podnosi jakość i efektywność upraw.
[Rozmawiał Błażej Popławski]

Rozmowa z Koffim N’Goranem, sekretarzem Coopérative 
Agricole Benianye de Buyo, przeprowadzona 27 stycznia 2012 roku 
w siedzibie CABB w Buyo: 

− Kiedy powstała kooperatywa CABB i  ilu rolników 
zrzesza?
− Początki naszej działalności sięgają 1998 roku. Wcze-
śniej funkcjonowaliśmy na zasadzie GVC (Groupements 
à Vocation Coopérative). Obecnie w  skład spółdzielni 
wchodzi blisko 600 rolników, głównie z północnej części 
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regionu Dolnej Sassandry. Dominują małe i średnie plan-
tacje, 2−8 ha. W  samej spółdzielni zatrudnionych jest 
kilkanaście osób.
− Jakie certyfikaty otrzymaliście?
− Dwa rozdzaje certyfikatów. Jedna trzecia plantacji – UTZ; 
dwie trzecie – Cocoa Plan. W tym roku przyjęliśmy poziom 
500 ton ziarna kakaowca spełniającego kryteria UTZ i 600 
ton według kryteriów Cocoa Plan.
− Czym różnią się te dwa systemy certyfikacji? W jaki spo-
sób można je porównać i ocenić?
− Cocoa Plan to program koncernu Nestlé, dbającego 
o przestrzeganie wysokich standardów produkcji czekolady. 
Często konsultujemy się z przedstawicielami Centrum Ba-
dań i Rozwoju Nestlé z Abidżanu (R&D). Dzięki funduszom 
uzyskanym od nich usprawniliśmy system upraw.
Certyfikat UTZ wydawany jest producentom kawy, czeko-
lady, bawełny, oleju palmowego i herbaty z całego świata. 
Jego przyznanie jest potwierdzeniem spełnienia norm mię-
dzynarodowych zrównoważonej produkcji, gwarantem, że 
nasz system upraw jest przyjazny środowisku, a praca na 
plantacji odbywa się na sprawiedliwych zasadach.
− Czy certyfikaty zapewniają gwarantowane ceny 
minimalne?
− Niestety tak nie jest. Cena jest zależna od londyńskiej 
giełdy. Obecnie waha się między 720–750 franków CFA. 
Moim zdaniem, to rozsądna cena, dająca uczciwy zarobek 
rolnikom.
− Jaka jest opinia CABB o  funkcjonowaniu Krajowej 
Agencja ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich?
− Agencja to instytucja, której profil działalności skupia się 
na pomaganiu rolnikom w całym kraju. Realizuje swoje cele 
na dwa główne sposoby: daje sadzonki i uczy, jak uprawiać 
kakao. Dla nas istotniejsza jest współpraca z Nestlé. Jej 
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nawiązanie uważamy za duży sukces. Daje nam o wiele 
bardziej wymierne efekty.
[Rozmawiał Błażej Popławski]

od sadzonki kakaowca do tabliczki czekolady

Żeby zrozumieć, w jaki sposób uprawa kakao kształtuje życie co-
dzienne Iworyjczyków, warto prześledzić cykl dojrzewania i zbio-
rów kakaowca. Obecnie kakao uprawia się między zwrotnikami 
Raka i Koziorożca. Rejon najintensywniejszej uprawy kakao, pas 
kakao [fr. la boucle du cacao] – obejmuje wilgotne tereny między 
10° szerokości geograficznej północnej a 10° szerokości geograficz-
nej południowej (Bardi 2011, s. 31), gdzie temperatura waha się 
od 20°C do 30°C. W Afryce dominuje odmiana Forastero [hiszp. 
obcy], nazywana także kakao przemysłowym. Jest mało podatna 
na choroby, mało aromatyczna, gorzkawa w smaku i daje bogate 
plony. W Mezoameryce dominuje z kolei odmiana Criollo [hiszp. 
szlachetny]. Po zniszczeniu plantacji na Trynidadzie przez tropikal-
ne burze powstała krzyżówka obu gatunków – Trinitario – wydaj-
niejsza niż Criollo i o lepszych walorach smakowych niż Forastero 
(Pehle 2009, s. 77–79).

Najlepszym położeniem dla plantacji jest wysokość 400–600 
m n.p.m. oraz otoczenie drzew bananowych lub palm kokosowych, 
zabezpieczających drzewka kakaowca przed wiatrem i silnym tro-
pikalnym słońcem. Trzy lata po posadzeniu na roślinie pojawiają 
się pierwsze owoce. Kakaowiec owocuje dwa razy do roku, mię-
dzy listopadem a styczniem oraz majem a czerwcem, przez okres 
25–30 lat. Dojrzewanie owoców trwa pięć miesięcy. Gdy osiągają 
odpowiednią wielkość (długość ok. 20–40 cm; średnica 5–20 cm) 
i wagę (ok. 300–500 g) oraz żółto-czerwono-bordowy kolor, rolnicy 
zbierają je przy użyciu długich noży. Następnie plantatorzy otwie-
rają przypominające piłki do rugby owoce uderzeniem kamienia 
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lub drewnianej pałki i ręcznie wyjmują mokre nasiona pokryte 
słodkim miąższem. W jednej jagodzie znajduje się 15–50 obłych 
ziaren o długości ok. 3 cm i szerokości ok. 1 cm. Szacuje się, że jeden 
człowiek może dziennie otworzyć ok. 1,5 tys. owoców, wyjmując 
do 40 tys. nasion (Sawadogo 1977, s. 65–66).

Czasami dojrzałe owoce zostawia się na polu na kilka dni, 
żeby wzmocnić ich smak. Następny etap to wyjmowanie nasion 
écabossage [fr. dosł. łamanie nasion]101. Écabossage stanowi ważny 
moment w życiu wspólnoty – rodzinnej i wioskowej. Jedynie naj-
większe plantacje posiadają specjalistyczne maszyny do wyciąga-
nia nasion – w większości gospodarstw nadal robi się to ręcznie. 
Wyjmowanie i sortowanie nasion jest niezwykle pracochłonnym 
zajęciem. Często rolnik zwraca się z prośbą o pomoc do innych 
członków lokalnej społeczności. Wynagrodzeniem jest zazwyczaj 
wspólny posiłek i serwowane na koniec dnia wino palmowe. To 
bardzo ważny rytuał integrujący wspólnotę.

Skorupy owoców wyrzuca się, a nasiona otoczone miąższem 
poddaje się kilkudniowemu procesowi fermentacji. Jest to kluczowy 
etap dla wydobycia charakterystycznego smaku kakao. Nasiona 
układa się w stos (od 90 do 300 kg) na liściach bananowca lub 
materiałowych płachtach, przykrywa liśćmi i pozostawia w moc-
no zacienionym miejscu. Po ok. trzech dniach stertę układa się 
na nowo, żeby otrzymać równy poziom fermentacji wszystkich 
owoców (Nkamleu, Kielland 2006, s. 321). 

W większych zakładach nasiona poddaje się fermentacji 
w dużych skrzyniach. Drewniane sześciany mają metrowe krawę-
dzie, każda może pomieścić ok. tony mokrych nasion. Także tutaj 
po trzech dniach należy przełożyć nasiona, by fermentacja przebie-
gała w tym samym tempie na dnie i pod wiekiem skrzyni. Szóstego 

101  Interesujący materiał ilustrujący zbieranie nasion stanowi obraz La récolte 
du cacao ou l’écabossage autorstwa belgijskiego malarza Charlesa Ernesta 
Smetsa (ur. 1909).
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lub siódmego dnia nasiona rozkłada się na słońcu, żeby wyschły. 
Proces ten można przyspieszyć, rozkładając nasiona na drogach 
utwardzonych asfaltem, a także rozpalając ogień pod kratami, na 
których umieszcza się ziarna. Jednak metody te źle wpływają na 
jakość czekolady i są odradzane rolnikom przez Krajową Agencję 
ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na każdym etapie procesu nasiona powinno się przebierać, 
wyrzucać poczerniałe i zepsute, a resztki miąższu usuwać. Każdego 
wieczora nasiona przykrywa się, żeby chronić je przed deszczem 
i poranną rosą. Po tygodniu pokrywająca nasiona cienka skórka za-
czyna pękać pod naciskiem. Nasiona powinny wtedy mieć brązowy 
kolor. Dobrze wysuszone składuje się w dużych jutowych worach, 
ustawionych na paletach tak, żeby uniknąć kontaktu z podłogą. 
Magazyny, w których składowane są zbiory, powinny być suche 
i dobrze wietrzone.

Koniec zbiorów stanowi ważny moment w życiu wspólnot. 
Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży ziaren stanowią kapitał niezbęd-
ny do przeprowadzenia większych remontów i zakupu wyprawek 
szkolnych. Po „kakaowych dożynkach” pod koniec roku kalenda-
rzowego w Wybrzeżu Kości Słoniowej zawieranych jest najwięcej 
związków małżeńskich – pieniądze ze sprzedaży kakao przezna-
czane są na wiano, organizację przyjęć weselnych czy miesiące 
miodowe. Dla niektórych zatem Lune de Miel (miesiąc miodowy) 
staje się Lune de Cacao (miesiącem kakaowym). 

Wysuszone i zapakowane w worki nasiona zawożone są zwy-
kle prosto do portu, gdzie firmy skupujące kakao mają swoje biura. 
Drobni rolnicy, którzy nie mogą sobie pozwolić na samodzielny 
transport do portu, mają dwie możliwości: sprzedać swoje kakao 
spółdzielni (której mogą, ale nie muszą być członkami) albo sko-
rzystać z usług tzw. pisteurs – handlarzy skupujących kakao bez-
pośrednio przy drodze. Bardzo często rolę tę pełnią Libańczycy. To 
rozwiązanie jest wygodne dla rolników, ale zdecydowanie zmniejsza 
przychody. Cena za kilogram ziarna u handlarza może być niższa 
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nawet o 100–150 franków CFA od oferowanej przez spółdzielnię 
i czasem dwukrotnie niższa od możliwej do uzyskania w porcie. 
Warto także podkreślić, że wagi używane przez pisteurs często są 
celowo źle wyskalowane, by oszukać producentów. Rolnicy rzadko 
uzyskują od handlarzy jakiekolwiek potwierdzenia transakcji. Jed-
nak z powodu braku własnych aut oraz niewielkiej liczby ciężaró-
wek należących do spółdzielni102, a także fatalnego stanu lokalnych 
i regionalnych dróg plantatorzy często zmuszeni są do korzystania 
z pośrednictwa pisteurs.

Według Jean-Chrisostome’a, rolnika z Gonaté, „spółdzielnie 
zapewniają wprawdzie lepsze ceny niż prywatni pośrednicy, ale na 
wypłatę trzeba czekać czasem dwa, trzy tygodnie – dopóki spół-
dzielnia nie zbierze ziaren od wszystkich członków, nie zawiedzie 
ich do portu i nie wróci z pieniędzmi”. Nigdy do końca nie wiadomo, 
jaką cenę końcową uda się wynegocjować przedstawicielowi spół-
dzielni w porcie. Istnieje także ryzyko defraudacji części pieniędzy 
czy nawet ucieczki ze zbiorami. „Pośrednicy płacą mniej, ale za to 
gotówką, szybko i na miejscu” – dodaje Jean-Chrisostome.

W Wybrzeżu Kości Słoniowej zarejestrowane są setki spół-
dzielni. Wiele z nich zawiesiło swoją działalność podczas wojny 
domowej. Spadek cen kakao, kuszące oferty natychmiastowego 
skupu ze strony prywatnych pośredników i spadek zaufania wywo-
łany nadużyciami władz niektórych spółdzielni sprawiły, że coraz 
mniej rolników decyduje się na przystąpienie do nich. W okolicach 
Grand Bassam i Bonoua, gdzie od dekad dominowały uprawy kawy 
i kakao, od kilku lat obserwuje się nie tylko zmniejszanie się ich 
powierzchni, ale też upadek wielu spółdzielni. Z 18 spółdzielni 
zarejestrowanych w okręgu Bonoua faktycznie działają już tylko 

102  Nieprzypadkowo w  trakcie pierwszej fali rebelii masowo kradziono auta. 
Tysiące samochodów szmuglowano za granicę, wiele jednak tylko zmieniło 
właścicieli i nadal jest używanych do transportu zbiorów kakao w  innych 
częściach kraju.
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dwie (Bonoua 2012a). Pozostałe zostały oficjalnie zlikwidowane lub 
są na krawędzi bankructwa. Podobnie jest w okolicach Grand Bas-
sam – z 46 różnego rodzaju spółdzielni rolniczych działa zaledwie 
kilkanaście. W obawie przed całkowitym zanikiem upraw w tym 
regionie interweniują nie tylko lokalne władze, ale też międzynaro-
dowe koncerny. W ich interesie leży również utrzymanie wysokiej 
produkcji kakao. Przykładowo, w 2011 roku firmy Cargill i Nestlé 
podarowały spółdzielni Saint Joseph w Bonoua 20 ha szkółek ka-
kaowców i kawy, mając nadzieję, że ożywi to produkcję w regionie 
(Bonoua 2012a).

W innych częściach pierścienia kakao sytuacja przedstawia 
się lepiej. COOPAVY nadal dynamicznie się rozwija. Produkuje 
rocznie ponad 40 t kakao. Skupuje też ziarna od rolników niezrze-
szonych w spółdzielni. Yaou leży niecałe 50 km od Abidżanu, co po-
zwala spółdzielni sprzedawać kakao bezpośrednio w porcie. Kiedy 
w magazynie uzbiera się sześć ton, rolnicy wynajmują ciężarówkę 
i zawożą towar do siedziby firmy eksportującej kakao. COOPAVY 
współpracuje najczęściej z firmą Cargill. W filiach międzynarodo-
wych firm iworyjskie spółdzielnie uzyskują znacznie lepsze ceny 
niż u pośredników.

Warto także zwrócić uwagę, że od każdego kilograma ziaren 
spółdzielnia pobiera marżę (w wysokości ok. 100 franków CFA), 
którą przeznacza na inwestycje (np. na nowy magazyn) oraz róż-
nego typu świadczenia społeczne: ubezpieczenie zdrowotne, so-
cjalne i dofinansowanie wyprawek szkolnych. Sekretarz i księgowy 
spółdzielni pracują na zasadzie wolontariatu. Zdarzają się jednak 
przypadki zatrudniania pracowników spółdzielni w oparciu o kla-
syczne umowy o pracę.

Ubezpieczenie zdrowotne i inne świadczenia społeczne nie-
jednokrotnie chronią członków spółdzielni przed koniecznością 
zaciągnięcia pożyczek w bankach lub u handlarzy kakao. Zdarza 
się, że pisteurs udzielają rolnikom pożyczek na poczet przyszłych 
plonów. Oprocentowanie takiej pożyczki jest niskie, ale rolnik jest 



Gorzka czekolada264

potem zmuszony do sprzedaży ziaren pośrednikowi za taką cenę, 
jaką on poda, kiedy przyjdzie czas sprzedaży. Pisteurs chętnie udzie-
lają tego typu pożyczek, kształtując „lojalność producentów” – daje 
im to przewagę nad konkurencją i gwarantuje pewność dostawy 
określonych ilości ziarna kakao.

Kanti, pisteur z regionu Daloa, nie odczuwa skutków kryzy-
su w sektorze kakaowym: „Daloa jest obecnie jednym z głównych 
ośrodków produkcji kakao. Wystarczy wynająć ciężarówkę i parę 
rąk do pracy i już biznes się kręci. Można zacząć objeżdżać okolicę, 
skupując, co się da. Warto przy tym mieć orientację, gdzie działają 
większe spółdzielnie – dla pisteurs będzie tam trudniej znaleźć coś do 
kupienia”. Według kalkulacji Kantiego, jego firma w okresie zbiorów 
skupuje 25–30 t ziaren tygodniowo. Sprzedaje je potem większym 
firmom eksportowym, takim jak Cargill czy Armajaro, z którymi 
kontaktuje się zarówno w centrach regionalnych, jak i w okolicach 
portów. Kanti zwraca także uwagę, że polityka podatkowa narzucana 
handlarzom przez władze utrudnia rozwijanie kakaowego sektora 
gospodarki: „Najbardziej jest to odczuwalne w porcie, gdzie podatki 
stanowią dobrą wymówkę dla eksporterów, żeby zaniżać ceny”. 

Po kilkudniowym składowaniu w magazynie spółdzielni lub 
pośrednika ziarna kakao ładowane są do worków i przewożone 
do portu większymi ciężarówkami. Zanim zostaną wyjęte z wor-
ków, może znowu minąć kilka dni. W przeciwieństwie do Ghany, 
gdzie system kontroli jakości jest znacznie ściślejszy i zaczyna się 
już na poziomie plantacji, w Wybrzeżu Kości Słoniowej jakość 
ziaren najczęściej ocenia się dopiero w porcie. Tam dosusza się je 
i przepakowuje do nowych worków przeznaczonych do eksportu. 
Cały ten proces nie trwa zwykle dłużej niż tydzień. W pobliżu obu 
głównych portów swoje biura pobudowały krajowe i międzynaro-
dowe koncerny zajmujące się handlem kakao. W Wybrzeżu Kości 
Słoniowej najsilniejszą pozycję mają: Cargill, ADM, Barry Calle-
baut, Outspan Olam, Touton, Noble, Zamacom-Ecom i Armajaro. 
Firmy te eksportują łącznie ok. 1 mln t kakao (Cocoa sector 2011).
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Główne porty Wybrzeża Kości Słoniowej, w których kakao 
ładowane jest na statki i wysyłane w różne części świata, to Abi-
dżan i San-Pédro. Tysiące Iworyjczyków znajdują tam zatrudnienie 
w charakterze tragarzy przenoszących pięćdziesięciokilogramowe 
worki z ziarnami na wielkie kontenerowce. Podróż kakao z Afryki 
Zachodniej do Europy może trwać od dziesięciu dni do ponad 
miesiąca – w zależności od trasy kontenerowca. Transport lotniczy 
nie jest opłacalny. W przedsiębiorstwach przetwórczych w krajach 
Starego Świata następuje sortowanie ziaren, prażenie lub palenie 
oraz śrutowanie, mielenie, wytłaczanie masła kakaowego, miesza-
nie miazgi kakaowca z tłuszczem kakaowym, dodawanie cukru, 
walcowanie, konszowanie, formowanie tabliczek, chłodzenie i pa-
kowanie gotowego produktu, podgrzewanie płynu, formowanie 
tabliczek, chłodzenie i pakowanie gotowego produktu (Mossu 1990, 
s. 140–147).

Kakaowce są nasze, kakao jest wasze

Les cacaotiers c’est a nous, cacao c’est a vous, mawiają Iworyjczycy do 
Europejczyków. W ich kraju – w przeciwieństwie do państw Ame-
ryki Środkowej, dawnych liderów w produkcji kakao – nie ma tra-
dycji konsumpcji czekolady. Niektóre bogatsze rodziny, naśladując 
zachodni styl życia, kupują dzieciom czekoladę czy rozpuszczalne 
kakao – najczęściej importowane z Europy. Paradoksem jest, że 
mieszkańcy kraju, który eksportuje najwięcej ziaren kakaowca na 
świecie, praktycznie nie jedzą czekolady.

Słodycze, które można nabyć w iworyjskich marketach, im-
portowane są ze Starego Świata. Kilka iworyjskich firm, w tym 
Chocodi (Chocolaterie et Confiserie de Côte d’Ivoire), produkuje 
słodycze, ale już po pierwszym spróbowaniu kremu Choco Nut, po 
kęsie batonika Mambo, czekolady Surfine czy łyku napoju Choco 
Punch staje się jasne, że Wybrzeże Kości Słoniowej nie jest krajem 
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amatorów tego typu słodyczy – przynajmniej według europejskich 
przyzwyczajeń. Nestlé prowadzi w Abidżanie zakład produkujący 
kakao rozpuszczalne Milo, rozprowadzane w całej Afryce Zachod-
niej. Jest to jednak jeden z niewielu produktów na bazie kakao, 
konsumowanych powszechnie w regionie nad Zatoką Gwinejską.

Według szacunków Abbasa, pracownika Choco Ivoire, za-
kładu produkującego masę kakaową w pobliżu portu w San-Pédro, 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej przetwarza się rocznie ok. 500 tys. 
ton ziarna. Otwarcie Choco Ivoire w 2010 roku stanowiło ważną 
cezurę dla rozwijającego się lokalnego sektora słodyczy. Do tamtej 
pory produkty przetworzone stanowiły niewielką część eksportu 
kraju. Dzięki nowemu zakładowi Wybrzeże Kości Słoniowej miało 
stać się liderem we wstępnym przetwórstwie kakao (Chown Oved 
2010). Niestety, powyborczy konflikt w 2011 roku spowodował 
zatrzymanie pracy w wielu zakładach i kraj spadł na dalszą pozycję 
w rankingu przetwórców kakao. Polityczna niestabilność i przemoc 
na ulicach Abidżanu sprawiły, że handlarzom o wiele bardziej opła-
cało się szmuglować kakao do Ghany, niż próbować sprzedać je 
w portach iworyjskich. Szacuje się, że w tym czasie przez wschodnią 
granicę kraju nielegalnie przetransportowano aż 100 tys. t kakao.

Zakłady takie jak Choco Ivoire w San-Pédro zajmują się je-
dynie wstępnym przetwórstwem kakao. Gotowe słodycze produ-
kowane są niemal wyłącznie poza granicami kraju. Nawet Chocodi 
nie została założona przez Iworyjczyków, lecz przez koncern Barry 
Callebaut w 1975 roku. Następnie jej właścicielami byli Hiszpanie 
(1991) i Holendrzy (1998). Dopiero w 2008 roku została wyku-
piona przez grupę inwestycyjną o całkowicie iworyjskim kapitale 
(Chocodi 2012).

Warto podkreślić, że przetwórstwo na terenie Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej wspierane było przez władze państwowe, które dwie 
dekady temu przyznały znaczne ulgi (do 14,6%) eksporterom prze-
tworzonego kakao (miazga, masa, proszek kakaowy etc.). Regulacja 
ta miała ożywić lokalny przemysł cukierniczy. Bilans finansowy tej 
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reformy okazał się jednak fatalny. Według szacunków przedsta-
wicieli spółdzielni krytykujących przyznawanie ulg, w 2011 roku 
państwo straciło na tym od 30 do 35 mld franków CFA (Monnier 
2012). Z kolei według stowarzyszeń lokalnych przetwórców103, pro-
gram dotacji faworyzuje międzynarodowe koncerny. Organizacje 
te postulują, aby przetwórcom, którzy korzystali z dotacji przez 
ostatnich pięć lat, więcej ich nie przyznawać. Sugerują też, żeby 
program subwencji powrócił do ideowych korzeni z czasów I Re-
publiki – wspierania przede wszystkim drobnych przetwórców na 
terenach wiejskich oraz przeznaczania podatków na wspomaganie 
rolników (Exportateurs 2011).

Stowarzyszenia lokalnych przetwórców wspierane są przez 
Krajową Agencję ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w programie popularyzacji nowej odmiany kakaowca nazywanej 
Mercédès – „szybkiej i mocnej jak niemieckie auta”, twierdzi Alain 
z COOPAVY. Mercédès rodzi owoce półtora roku od zasadzenia 
sadzonki. W okresie przed kryzysem politycznym rośliny rozpro-
wadzane były bezpłatnie. Nowa odmiana rodzi jednak kontrowersje. 
„To po prostu niemożliwe, żeby kakao dało pełnowartościowe owo-
ce tak szybko”, twierdzi Jean-Chrisotome z Gonaté. Z kolei Alain 
z COOPAVY chwali nową odmianę i przypisuje jej szybki wzrost 
produkcji, jaki zanotowała w ubiegłym roku jego spółdzielnia. 

To, czego potrzeba rolnikom, zdaniem Jean-Chrisostome’a, 
to jednak nie nowe odmiany, ale przede wszystkim stałe ceny: „Nic 
innego się nie liczy. Nie potrzeba też kolejnych struktur i instytu-
cji – jest już ich już wystarczająco dużo”. Kasim ze spółdzielni ECAY 
również uważa kwestię ceny za podstawowy problem: „Bardzo 
słabo płacicie za kakao. Jeśli to my produkujemy kakao, dlaczego 
to wy dyktujecie ceny?”. Kasim zauważa także negatywne skutki 

103  Trzy główne stowarzyszenia to UNOCC (Union Nationale des Opérateurs 
de Café et de Cacao), GNI (Groupe des Négociants Internationaux) oraz 
COOPEX (Cooperatives de Base et des Cooperatives Exportatrices).
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braku transparentności cenowej łańcucha dostaw. Twierdzi on, że 
„potrzeba też regeneracji plantacji – wiele z nich sadzono jeszcze 
w latach 80., co oznacza, że niedługo zbiory na wielu plantacjach 
będą gwałtownie maleć, aż drzewa w ogóle przestaną owocować”. 
Spadek plonów odczuwany jest już przez wielu rolników. Tymcza-
sem nowe drzewa potrzebować będą od półtora roku do trzech lat, 
żeby wydać pierwsze owoce, a w chwili obecnej wielu rolnikom 
brakuje środków, aby inwestować w nowe sadzonki.

Rozmowa z Tia Kesse, rolnikiem indywidualnym z okolic 
Man, przeprowadzona 19 stycznia 2012 roku w Man.

− Jaka struktura upraw dominuje w regionie Man? Czy 
w ciągu ostatnich lat pojawiły się jakieś zmiany w systemie 
plantacyjnym?
− W okolicy Man tradycyjnie uprawia się kawę. Zbiory 
z tych plantacji odbywają się raz do roku. Cena za kilogram 
wynosi ok. 400 franków CFA. Jest to, według mnie, mniej 
opłacalny system upraw niż kakao, na którym można zaro-
bić prawie dwa razy więcej i na dodatek dwa razy w roku. 
Po napływie migrantów z północy wokół Man pojawiło 
się wiele poletek kakaowca. Obecnie Krajowa Agencja ds. 
Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększa nakłady 
na kauczuk. Region nadal specjalizuje się w produkcji kawy, 
ale kakao i kauczuk odgrywają coraz większą rolę. Podob-
no kauczuk niszczy ziemię, wyjaławia ją. Nie wiem, czy to 
prawda, ale łatwo dostrzec pył na ulicach Man. To nie tylko 
powiewy harmattanu. Sądzę, że to skutek wycinki drzew na 
północy, w regionie sawann.
− Czy na plantacjach kawy i kakao pracują też dzieci?
− Praca dzieci jest smutną codziennością iworyjskiej wsi. 
Na plantacjach pracuje młodzież, a  także dzieci, już od 
ok. ósmego roku życia. Pomagają rodzicom. Nie ma innej 
możliwości. Razem pracują na poletkach wielkości 2−3 ha. 
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W regionie Man plantacje rzadko przekraczają 10 ha. Dzieci 
wykonują zarówno prace lżejsze, jak i cięższe. Zdaję sobie 
sprawę, że nie jest to fair. Wynika jednak ze struktury ro-
dziny, ról przypisanych od urodzenia. Kampanie społeczne 
niewiele zmieniają, przynajmniej nie w naszym regionie.
− W jakim stopniu uprawa kakao wpływa na życie co-
dzienne mieszkańców iworyjskiego interioru?
− Uprawa kakao i kawy organizuje życie wiosek. Ludzie żyją 
według kalendarza upraw. Iworyjczycy dzielą rok na okresy 
zbiorów i czas między nimi. Największy zbiór odbywa się 
w październiku i listopadzie. Wtedy następuje mobilizacja 
całej wioski. Dla każdego jest praca. Przyjeżdżają do nas 
Libańczycy, kwitnie handel, bo jest czym płacić. Po zbiorach 
urządzane są festyny. Wtedy ludzie biorą śluby. Drugi zbiór 
odbywa się w połowie roku. Jest mniejszy od listopadowego 
i nie ma przy nim tak dużo pracy. Między nimi często ma 
miejsce jeszcze jeden zbiór kakao, przynoszący najmniejsze 
zyski ze wszystkich trzech.
Po wprowadzeniu nowych sadzonek kalendarz wioski 
może się nieco zmienić. Mercédès owocuje już po pół-
tora roku. Podobno drzewka rodzą więcej owoców. Są-
dzę, że ta nowa uprawa może zmienić życie codzienne 
w wioskach.
− Czy wojna domowa wpłynęła na gospodarkę regionu?
− Man było jedną ze stolic rebelii. Mieszkańcy nie ucier-
pieli zbytnio, bo front przesunął się na południe. W Man 
życie szybko wróciło do normy. Nikt nikogo nie zmuszał 
do wstępowania do armii. Rolnicy na pewno stracili sporo 
na kryzysie, ale nie przeceniałbym wpływu wojny domo-
wej na gospodarkę w regionie. Skutki ekonomiczne z całą 
pewnością były o wiele wyraźniej odczuwalne na południu, 
w pierścieniu kakao. My eksportowaliśmy kawę i kakao 
jak dawniej. Transporty szły przez granicę z Liberią i dalej 
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w stronę Zatoki Gwinejskiej. Zarobiła na tym Monrowia, 
a utracił Abidżan.
[Rozmawiał Błażej Popławski

idźcie sprzedawać swoje kakao w internecie!

Często konsumenci czekolady, szczególnie ci bardziej wrażliwi spo-
łecznie, wyobrażają sobie, że drobni rolnicy, żyjący w oddalonych 
od większych metropolii wioskach, nie mają pojęcia o uwarun-
kowaniach i współczesnym obliczu światowego handlu ziarnem 
kakaowca. Owszem, dostęp do informacji jest ważnym problemem, 
szczególnie jeśli chodzi o aktualny poziom cen czy porównanie 
firm skupujących kakao. Warto jednak pamiętać o eksplozji tele-
fonii komórkowej w Afryce, rewolucji w komunikacji i mediach 
elektronicznych, która nie omija państw położonych na południe 
od Sahary. Sytuacja, gdy rolnik wdrapuje się na najwyższe drzewo 
w okolicy, wyjmuje z kieszeni nowoczesny smartfon i  sprawdza 
ceny kakao na londyńskiej giełdzie, wydaje się surrealistyczna, 
lecz zdarza się często. Rolnicy mają dostęp do podstawowych in-
formacji o rynku. Lokalne gazety publikują nie tylko wyniki giełd 
z całego świata, ale też np. wywiady z pracownikami europejskich 
i  amerykańskich organizacji pozarządowych promujących idee 
sprawiedliwego handlu.

Decyzje eksporterów są podejmowane jednostronnie. „Na- 
rzucają nam wszystko – stwierdza na łamach magazynu »Le Plan-
teur« Jean Paul Teko, rolnik z okolic Bonoua, nie należący do 
żadnej spółdzielni. – Płacą nam poniżej cen rynkowych. Często 
kiedy sprawdzamy w internecie, że ceny wzrosły i żądamy od 
eksporterów wyższej zapłaty, sugerują, żebyśmy poszli sprze-
dawać nasze produkty w internecie. A państwo, które powinno 
nas chronić, przygląda się temu pasywnie. Co możemy zrobić?!” 
(Bonoua 2012b).
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Rolnicy nie mają oczywiście obowiązku przekazywania 
zbiorów kakao konkretnym pośrednikom. Plantatorzy zdają sobie 
jednak sprawę, że jeśli szybko nie sprzedadzą ziarna eksporterom, 
okoliczne spółdzielnie natychmiast zajmą ich miejsce: „Dzien-
nie eksporter skupuje 200–300 albo nawet 1 tys. t od spółdzielni 
w naszym regionie, a my sprzedajemy zaledwie 40 t. Nasza siła 
przebicia jest znikoma. Co możemy zrobić? – tłumaczy dalej Jean 
Paul Teko. – Były próby ustanowienia unii [zrzeszenia spółdzielni] 
w tym regionie, żeby wzmocnić pozycję rolników, ale spełzły one 
na niczym” – dodaje.

Protesty są rzadkością. W październiku 2011 roku rolnicy 
z regionu Haut-Sassandra w sprzeciwili się polityce eksporterów 
i ogłosili, że nie będą sprzedawać kakao po cenie niższej niż cena 
minimalna ogłoszona przez rząd (1 tys. franków CFA za kilogram) 
(Detchi 2011). Chcieli zmusić eksporterów do podniesienia ceny. 
Ponieśli jednak porażkę. 

Trzeba też przyznać, że ustalenie przez rząd ceny minimal-
nej na tym poziomie było mało realistyczną kalkulacją. Należało 
uwzględnić koszty transportu i funkcjonowania spółdzielni, marżę 
eksportera, podatki etc. Przy giełdowej cenie kakao, plasującej się 
na wysokości ok. 1,3 tys. franków CFA, cena skupu bezpośrednio 
od rolnika [fr. bord champs] na poziomie 1 tys. franków CFA jest 
trudna do wyegzekwowania. 

System podziału zysków z produkcji kakao wymyka się jed-
noznacznej ocenie. Jest różnie określany przez podmioty tworzące 
łańcuch kakaowy. Rolnicy szacują swój zysk na nie więcej niż kilka 
procent wartości końcowego produktu. Inaczej zyski plantatorów 
oceniają iworyjscy przetwórcy. Uważają oni podział za bardziej 
zrównoważony – ok. 25% zysków trafia do rolnika, po 20% do 
pośrednika i firmy eksportowej, 25% do przetwórcy. Pośredni-
cy z kolei często wymieniają państwo jako głównego wygranego, 
zwracają uwagę na zbyt wysokie podatki. Wszystkie grupy wyrażają 
opinie, jakoby ważnymi beneficjentami podziału zysków byli gracze 
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giełdowi, spekulanci, którzy manipulują cenami surowca (Specu-
lation 2012). Różne oceny systemu podziału zysków potwierdzają 
brak przejrzystości i wymiany informacji w łańcuchu produkcji 
i sprzedaży kakao.

wyzwania ekologiczne

W trakcie jazdy iworyjskimi drogami widok ciągnących się kilo-
metrami zagajników kakaowców uspokaja wzrok, wynagradzając 
wyboje i liczne punkty kontrolne. Idylla jest jednak złudna. Uprawa 
kakao stanowi źródło wielu ekologicznych wyzwań – często powią-
zanych ściśle z trudnościami ekonomicznymi rolników. Krajobraz 
Wybrzeża Kości Słoniowej niszczeje. Za kilka pokoleń zieleń może 
zastąpić bura, wysuszona ziemia.

W latach 20. XX wieku polski dziennikarz i podróżnik An-
toni Ferdynand Ossendowski, podczas pobytu w „kraju bawełny, 
mahoniu, kako i kawy” (Ossendowski 2010, s. 97) z pasją właściwą 
myśliwym i fotoreporterom zachwycał się krajobrazami w trójką-
cie Bauflé – Sinfra – Daloa (Ossendowski 2010, s. 96–158). Jego 
opisy piękna „zwierzyńca” (Ossendowski 2010, s. 97), barwne 
charakterystyki iworyjskiej fauny i flory stanowią dokumentację 
stanu sprzed katastrofy ekologicznej. Na skutek gwałtownej de-
forestacji, wycinania hebanowców i tamaryndowców, erozji gleb, 
zachwiania gospodarki wodnej, pogorszenia się mikroklimatu 
krajobraz kraju uległ zmianie. W celu ochrony resztek obszarów 
lasów tropikalnych władze utworzyły w 1972 roku Park Narodowy 
Taï, położony blisko granicy z Liberią104. W 1978 roku Park wpisa-
no na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO, zaś cztery lata później 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 

104  Obszary objęte ochroną przyrody zajmują łącznie 6% terytorium kraju.
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Ludzkości. Obecnie to ostatni obszar będący parkiem narodo-
wym – reszta została zamieniona na nielegalne plantacje kakaowca 
i kauczuku.

Parki narodowe zamieszkiwane są głównie przez ludność 
napływową, szukającą tam schronienia i możliwości zagospodaro-
wania „ziemi niczyjej”. Ostatnie większe zwierzęta w parkach – np. 
w Parku Narodowym Marahoué – zostały wybite podczas wojny 
domowej na początku XXI wieku. Mieszkający na terenie założo-
nego w 1968 roku parku migranci Mossich zamienili duże obszary 
lasu na plantacje kakaowca. Leśnicy od kilku lat pobierają od nich 
haracze i przymykają oko na deforestację. Mossi przygotowują 
pola pod sadzonki w terenie zalesionym. Korony drzew zapewniają 
wilgoć potrzebną młodym pędom. Po kilku miesiącach stare drze-
wa są wycinane. Nielegalni mieszkańcy parków prowadzą handel, 
unikając pośrednictwa jakichkolwiek spółdzielni państwowych. 
Sprzedają kakao bezpośrednio Libańczykom, którzy docierają do 
ich wiosek na terenie parku.

Park Narodowy Taï przetrwał, ponieważ przy granicy z Libe-
rią nadal działają grupy partyzantów, bojówek złożonych z liberyj-
skich najemników oraz stronników Gbagbo, którzy nie złożyli broni. 
Innym powodem niezagospodarowania tego obszaru są notowane 
na nim przypadki gorączki krwotocznej, skutecznie odstraszającej 
nielegalnych plantatorów.

Coraz powszechniejsza technika uprawy kakao w słońcu [ang. 
sun cocoa], która przyspiesza wzrost i dojrzewanie nasion, wynika 
z pazerności plantatorów i bagatelizowania negatywnych skutków 
ekologicznych. Tradycyjnie kakao uprawiane było zawsze w cieniu 
innych, większych drzew. Hamowało to rozwój chwastów i zapew-
niało stałą wilgotność gleby. Przy stosowaniu techniki sun cocoa 
rośliny narażone są na choroby. Zmusza to rolników do zwiększe-
nia użycia pestycydów i środków ochrony roślin. Odkryta gleba, 
pozbawiona silnych korzeni i cienia znacznie szybciej ulega erozji. 
W dłuższej perspektywie obniża to produktywność kakaowców, 
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szybciej wyjaławia gleby, a tym samym zmusza rolników do po-
szukiwania nowych pól (Siebert 2002).

Jean-Chrisostome z Gonate przyznaje, że spryskuje pestycy-
dami swoje uprawy co najmniej dwa razy w roku: „Inaczej szkod-
niki i choroby zniszczyłyby całe plony” – tłumaczy. Podobnie robi 
większość rolników. Pestycydy i nawozy sztuczne są stale dostępne 
w przydrożnych sklepikach.

„Produkty chemiczne nie wzbogacają gleby, wręcz przeciw-
nie – one ją niszczą” – mówi na łamach jednego z iworyjskich cza-
sopism rolniczych przedstawiciel belgijskiej gałęzi Oxfamu (Agri-
culture 2012). Zarówno organizacje pozarządowe, jak i eksporterzy 
starają się zachęcić rolników do szukania alternatyw dla sztucznych 
nawozów i środków ochrony roślin. Prowadzą oni kilka programów 
mających na celu promocję zrównoważonych metod upraw. 

Światowa Organizacja Kakao (World Cocoa Foundation; 
WCF) szkoli rolników z produkcji naturalnych nawozów i innych 
praktyk podnoszących jakość kakao, w tym powrotu do tradycyj-
nego shade cocoa (kakao uprawianego w cieniu). Organizacja pro-
wadzi programy zarówno indywidualnie, przez sieć 400 Farmer 
Field Schools, które przeszkoliły blisko 14 tys. rolników, jak i we 
współpracy z iworyjskimi instytucjami, w tym Krajową Agencja 
ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich (Sustainable Tree 
Crops Programme 2012). Również Agenda Narodów Zjedno-
czonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme; 
UNDP) wspiera zrównoważoną produkcję kakao poprzez swój 
program Côte D’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative (Sustaina-
ble Cocoa Initiative 2012). Ekologiczne sposoby uprawy kakao 
obejmują tradycyjną uprawę w cieniu, przetykanie upraw kakao 
innymi uprawami, mechaniczne usuwanie chorych owoców, chro-
niące inne przed zarażeniem, i usuwanie tuneli mrówek, które 
przenoszą grzybicę roślin. Naturalne nawozy przygotowywane są 
ze spopielonych łupin pozostałych po owocach i innych odpadków 
organicznych.
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To tylko wybrane inicjatywy ekologiczne podejmowane obec-
nie w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W poszukiwanie rozwiązań wobec 
wyzwań ekologicznych, ale też społecznych i ekonomicznych, przy 
produkcji kakao zaangażowały się nie tylko agencje rządowe, ale też 
firmy i lokalne oraz międzynarodowe organizacje. Coraz powszech-
niejsze stają się systemy certyfikacji, gwarantujące przestrzeganie 
podstawowych standardów ekologicznych i społecznych. 
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7
najGorSze ForMy PraCy DzieCi –  

Czy iStnieją LePSze?
analiza problemu pracy dzieci na plantacjach 

kakao w wybrzeżu Kości Słoniowej

Katarzyna Szeniawska

„Kiedy byłem mały, też pracowałem przy uprawie kakao” – opowia-
da Antonio, mieszkaniec Grand Bassam. Jego zdaniem, problem 
pracy dzieci jest wyolbrzymiony przez zachodnie media. „W kraju, 
gdzie praktycznie każdy ma rodzinę uprawiającą kakao, normalne 
jest, że dzieci przebywają na plantacjach po szkole czy w czasie 
wakacji. Żeby czymś się zająć, pomagają czasem przy zbiorach albo 
rozbijaniu owoców. Wydobywanie nasion ze słodkiego miąższu jest 
atrakcją samą w sobie. Do tego trzeba pamiętać – dodaje Antonio – 
że zanim pojawiły się szkoły powszechne, pomaganie na polu było 
formą przyuczania do zawodu rolnika”. Antonio przyznaje jednak, 
że obecność dzieci na plantacjach to bardziej skomplikowana kwe-
stia. Rodziny pochodzące z północy i migranci z Burkina Faso 
oraz okolicznych krajów, nie mając zbyt wielu krewnych w okolicy, 
sprowadzają czasem pomoc ze swoich stron. Do częstych należą 
też jednak przypadki przywożenia dzieci z uboższych rodzin, nie-
spokrewnionych z osobą pracującą na plantacji. Ich migracja do 
„Francji” – jak mówi się o Wybrzeżu Kości Słoniowej w Burkina 
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Faso i Nigrze – ma charakter czysto ekonomiczny. Decyzja o wy-
jeździe nie należy jednak do nich. Powrót też nie jest łatwy. 

Problem pracy dzieci drażni. Szum medialny wokół tego 
tematu trapi zachodnie firmy produkujące czekoladę, bo tracą 
one markę i społeczny szacunek. Praca dzieci stanowi także spory 
problem dla rolników, przetwórców oraz przedstawicieli władz 
lokalnych i państwowych. Kakao jest podstawą ich utrzymania, 
a wszystkie tego typu skandale uderzają pośrednio w nich. Kiedy 
porusza się tę kwestię, rozmówcy często zmieniają temat. „Europej-
czycy mają spaczony obraz pracy dzieci” – takie zdania można było 
usłyszeć wielokrotnie w trakcie przeprowadzania badań terenowych 
od pracowników zakładów przetwarzających kakao. Iworyjczycy 
unikają tego problemu, redukują go do medialnej nagonki i pod-
kreślają jego zgubny wpływ na postrzeganie ich kraju w Europie 
i Stanach Zjednoczonych.

Pierwszy raz o niewolniczej pracy dzieci przy uprawie kakao 
świat usłyszał we wrześniu 2000 roku, kiedy w telewizji pojawił się 
dokument Slavery: A Global Investigation w reżyserii Kevina Bale-
sa, Briana Woodsa oraz Kate Blewett. Według autorów reportażu 
upowszechnionego przez BBC, 90% iworyjskich plantacji bazuje na 
pracy dzieci zmuszanych do pracy po 80–100 godzin tygodniowo. 
W większości to dzieci przeszmuglowane z biedniejszych Burkina 
Faso i Mali, a następnie sprzedane do Wybrzeża Kości Słoniowej.

Dla europejskich i amerykańskich dziennikarzy „współcze-
sne niewolnictwo” w tym kraju stało się gorącym tematem. Dziś 
archiwa BBC i CNN pełne są materiałów o pracy dzieci na planta-
cjach kakao. Telewizja CNN włączyła nawet tę kwestię do kampanii 
Freedom Project, mającej na celu eliminację współczesnych form 
niewolnictwa (Freedom Project 2011).

Władze Wybrzeża Kości Słoniowej jednoznacznie skrytyko-
wały film. Reportażystów oskarżano o wyolbrzymianie problemu 
i niezrozumienie kulturowych oraz społecznych aspektów pracy 
na plantacjach, codzienności w iworyjskim interiorze czy specyfiki 
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prawa lokalnego105. Jednocześnie przypomniano tezy antropolo-
gów i socjologów twierdzących, że dzieciństwo stanowi konstrukt 
społeczny, który uformowano w relacji do określonych zjawisk kul-
turowych i procesów historycznych (Jarosz 2009, s. 62–66). Nie za-
brakło także interpretacji ujmujących ciężką pracę dzieci jako jedną 
z konsekwencji transformacji polityczno-ekonomicznej (Matysiuk, 
Rosa 2011, s. 220). Zwolennicy relatywizmu kulturowego nie mogli 
jednak zignorować coraz to nowych przypadków niewolniczej pracy 
dzieci, ujawnianych przez dziennikarzy śledczych.

Polska podróżniczka Kinga Choszcz tak opisuje proceder 
handlu dziećmi nad Zatoką Gwinejską:

– Tak, jest tu targ dzieci. W Abidżanie możesz kupić wszyst-
ko. (…)
– Zaprowadzisz mnie tam jutro? Chcę kupić dziecko.
– Nie ma sprawy. A co, masz plantację w Polsce? (…)
Handel dziećmi nie odbywa się na takim targu jak handel 
owocami, gdzie można, przechadzając się wśród stoisk, 
obejrzeć i wybrać „towar”. Ale jeśli wie się, z kim pogadać, 
wszystko jest do załatwienia.
Choszcz (2008, s. 326–327)

najgorsze formy pracy dzieci

Kto zatem ma rację – antropolodzy i socjolodzy, lokalni przetwór-
cy kakao i politycy iworyjscy czy zachodnia prasa? Odpowiedzi 
na to pytanie nie ułatwia nawet wizyta na plantacji. Jak mówi 
Antonio, „nie wszystkie dzieci widziane na polach to wyzyski-
wani, pozbawieni przyszłości pracownicy. Często są to dzieci 

105  Ustawodawstwo iworyjskie określa minimalny wiek dziecka, które może 
wykonywać drobne prace rolne, na 12 lat oraz maksymalny wymiar czasu 
pracy na 18 godzin tygodniowo (Schrage, Ewing 2005, s. 102).
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pochodzące z  rodziny właściciela plantacji, spędzające czas po 
lekcjach na zabawie na polach. Mogą to też być młodzi »stażyści«, 
przyuczający się do zawodu rolnika – pochodzący z tej samej ro-
dziny, dalszego kuzynostwa albo z innej rodziny w wiosce. Żadnej 
z tych form pracy nie potępiamy”.

Często w trakcie zbiorów rolnicy nie posyłają swoich dzieci 
do szkoły. Stanowią one bowiem cenną siłę roboczą, tak potrzeb-
ną w czasie plonów. Po tym okresie wracają do regularnej nauki. 
Część dzieci pracujących na plantacjach kakaowca nie uczęszcza 
jednak w ogóle do szkoły. Rano wychodzą na plantację, a wieczorem 
przebierają nasiona nieopodal domu. Problem ten w największym 
stopniu dotyka dzieci pochodzących z Burkina Faso, Nigru i Mali. 
Przyjeżdżają one do Wybrzeża Kości Słoniowej razem z poszuku-
jącymi pracy rodzicami lub same, czasem są przywożone przez 
pośredników. To właśnie ten ostatni przypadek wywołał medialną 
burzę.

Według licznych raportów organizacji międzynarodowych, na 
granicy Wybrzeża Kości Słoniowej z Mali, Burkina Faso oraz Ghaną 
działają sieci przestępcze zajmujące się sprowadzaniem młodych 
pracowników. Pośrednicy kontaktują się bezpośrednio z dziećmi 
albo docierają do nich za pośrednictwem krewnych. Obiecują znale-
zienie dobrze płatnej pracy, a w zamian pobierają opłatę. Większość 
dzieci trafia do pracy za granicą dobrowolnie. W swoim kraju ani 
one, ani ich rodzice nie mają perspektyw. Niektóre raporty donoszą 
jednak o porwaniach i stosowaniu przemocy.

Północna granica Wybrzeża Kości Słoniowej nie jest dobrze 
strzeżona. Kontrole osłabły szczególnie w okresie wojny domowej. 
Skala nielegalnego szmuglu dzieci na południe jest nie do uchwyce-
nia w raportach statystycznych, a rzadko kiedy udaje się zatrzymać 
handlarzy żywym towarem. Po podpisaniu porozumienia między 
rządami Wybrzeża Kości Słoniowej i Mali we wrześniu 2000 roku 
rozpoczęto próby wspólnego uszczelniania granicy. Dzięki temu 
do 2002 roku repatriowano do Mali blisko 800 dzieci przeszmuglo-



287Najgorsze formy pracy dzieci – czy istnieją lepsze?

wanych wcześniej na plantacje Wybrzeża. W 2009 roku Interpol, 
we współpracy z iworyjską policją, przechwycił ponad 50 dzieci 
różnej narodowości, które miały trafić do pracy na plantacjach 
kakao (Interpol 2009).

Kiedy młodzi pracownicy trafiają na plantacje, mit „Francji” 
szybko pryska. Wynagrodzenie, jeśli w ogóle je otrzymują, jest bar-
dzo niskie. Pozbawieni wsparcia rodziny, bez środków na powrót, 
bez perspektyw na zdobycie edukacji nie mają alternatywy. Ci, 
którzy zdecydują się uciec, zazwyczaj kończą, żebrząc na ulicach 
większych miast. W artykułach opisujących ten proceder często 
pojawiają się określenia „handel dziećmi” i „niewolnicza praca”. 
Dziennikarze i twórcy filmów dokumentalnych skupiają się na 
opisie najbardziej drastycznych przypadków dzieci porywanych, 
transportowanych w nieludzkich warunkach, bitych i przetrzy-
mywanych wbrew ich woli. Generalizowanie wniosków w oparciu 
o żądny sensacji dyskurs rodem z tabloidów jest błędem.

Próba oceny pracy dzieci na plantacjach kakao wymaga od-
powiedzi na trzy podstawowe pytania: czy dziecko zmuszane jest 
do pracy, czy wykonywana przez nie praca zagraża jego zdrowiu 
lub życiu i czy nie ogranicza ona jego dostępu do edukacji. Nie 
każda praca dzieci jest zła sama w sobie. Dlatego Międzynarodowa 
Organizacja Pracy (International Labour Organization; ILO), a za 
nią wiele organizacji i programów, używa sformułowania „naj-
gorsze formy pracy dzieci” (ang. worst forms of child labour, fr. des 
pires formes de travail des enfants). Międzynarodowa Organizacja 
Pracy definiuje „najgorsze formy pracy dzieci” w Konwencji nr 182 
przyjętej w 1999 roku, którą ratyfikowały władze Wybrzeża Kości 
Słoniowej.

„Najgorsze formy pracy dzieci” według art. 3 Konwencji nr 182 
to:

a)  wszystkie formy niewolnictwa lub praktyk podobnych do 
niewolnictwa, takich jak sprzedaż i handel dziećmi, nie-
wolnictwo za długi i pańszczyzna lub praca przymusowa 
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albo obowiązkowa, w tym przymusowe lub obowiązkowe 
rekrutowanie dzieci do udziału w konflikcie zbrojnym;

b)  korzystanie, angażowanie lub proponowanie dziecka 
do prostytucji, produkcji pornografii lub przedstawień 
pornograficznych;

c)  korzystanie, angażowanie lub proponowanie dziecka do 
nielegalnych działalności, w szczególności do produkcji 
i handlu narkotyków, jak to określają stosowne traktaty 
międzynarodowe;

d)  praca, która ze względu na swój charakter lub okoliczno-
ści, w których jest prowadzona, może zagrażać zdrowiu, 
bezpieczeństwu lub moralności dzieci.

Konwencja nr 182 (1999)

Pracownik lokalnego biura Caritasu w San-Pédro, zajmujący 
się projektem mającym na celu podniesienie świadomości spo-
łecznej okolicznych rolników, twierdzi: „Trzeba brać pod uwagę 
uwarunkowania społeczno-kulturowe. W regionie San-Pédro, jak 
i w całym kraju, dominują małe, rodzinne gospodarstwa, gdzie 
dzieci często muszą pomagać rodzicom przy uprawie”. Przyznaje 
jednak, że niekiedy dzieci sprowadzane są z okolicznych krajów. 
Według niego, jest to tylko niewielki odsetek dzieci pracujących 
przy uprawie kakao. Jako podstawowe problemy wymienia no-
szenie przez dzieci ciężkich ładunków oraz rozpylanie przez nie 
pestycydów i nawozów sztucznych.

Skala problemu

Według raportu Tulane University of Louisiana przygotowanego 
na zlecenie amerykańskiego rządu, ponad 1,8 mln dzieci nadal 
pracuje przy uprawie kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie 
(Tulane Report 2011). Jest to ponad połowa dzieci pochodzących 
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z gospodarstw domowych, których głównym źródłem utrzymania 
jest rolnictwo. Szacunki Funduszu Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Dzieci (United Nations International Children’s Emergency 
Fund; UNICEF), który angażuje się w powojenną odbudowę spo-
łeczeństwa iworyjskiego, są znacznie niższe, redukują liczbę dzieci 
do ok. 500 tys. (UNICEF 2012). Według analiz Międzynarodowego 
Instytutu Rolnictwa Tropikalnego (Institute of Tropical Agriculture; 
ITA), na iworyjskich plantacjach kakaowca pracuje ok. 600 tys. 
dzieci (Schrage, Ewing 2005, s. 106). Dokładny obraz sytuacji jest 
trudny do uchwycenia – podawanych jest wiele, często sprzecznych 
ze sobą statystyk. Z całą pewnością problem pracy dzieci na plan-
tacjach kakao istnieje i nie może być bagatelizowany. 

Według raportów Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and De-
velopment; OECD), dzieci zajmują się przede wszystkim zbiera-
niem i rozbijaniem owoców, ale też pielęgnacją drzew, usuwaniem 
chwastów, rozpylaniem pestycydów, nawożeniem oraz suszeniem 
i transportem nasion (Document du CSAO 2009). Według Guya 
Nkamleu z Międzynarodowego Instytutu Rolnictwa Tropikalnego 
oraz Anne Kielland z Banku Światowego, którzy przeprowadzi-
li badanie sondażowe na reprezentatywnej próbie gospodarstw 
iworyjskich, na plantacjach pracują najczęściej chłopcy w wieku 
15–17 lat. Angażowani są głównie do zrywania owoców, zbierania 
ich i przewożenia do miejsc rozłupywania. W pracach na plantacji 
uczestniczą także najmłodsi – dzieci między szóstym a dziewiątym 
rokiem życia, co przedstawia poniższa tabela.
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tabela 16: Udział w pracach na plantacjach kakaowca według podziału 
na grupy wiekowe i płeć

Wiek 6–9 10–14 15–17 18–54 Ponad 55 Wszyscy

Płeć (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

Pielenie 
chwastów 4,5 4,2 29,6 5,1 61,1 13,2 73,9 14,8 54,7 6,2 44,7 9,4

Przygoto-
wanie pola 
pod uprawę

2,7 2,6 20,9 4,5 54,8 9,5 70,6 11,4 54,4 5,9 41,5 7,3

Utrzymywa-
nie odpo-
wiedniego 
stanu pola

3,7 2,8 27,1 5,9 59,2 9,9 76,1 12,9 58,3 6,7 45,4 8,3

Używanie 
środków 
owadobój-
czych

2,1 2,0 19,5 4,1 51,2 8,9 69,8 9,0 50,4 3,8 40,2 5,8

Nawożenie 1,4 1,9 18,2 3,7 50,0 7,9 67,9 9,2 49,1 3,1 38,9 5,7

Zrywanie 
owoców 4,7 3,9 28,8 10,0 61,4 18,1 78,2 24,4 59,6 11,6 46,9 15,1

Zbieranie 
owoców 26,9 30,0 54,3 54,3 67,6 69,4 76,6 77,2 52,8 41,1 52,5 53,8

Wyjmowa-
nie nasion 14,3 13,9 46,8 31,2 68,6 46,1 81,3 52,6 61,5 36,6 52,6 35,7

Fermentacja 
nasion 3,7 3,8 23,0 8,1 55,8 16,8 72,5 18,4 53,7 10,0 42,7 11,9

Transport 
nasion 10,6 14,9 39,3 26,8 60,4 43,1 73,8 52,0 51,2 25,2 46,4 34,0

Suszenie 
nasion 6,0 8,0 27,5 15,9 59,2 22,7 74,1 31,0 57,4 14,3 44,9 20,0

Min. jedna 
czynność 32,2 34,1 64,5 60,8 76,7 75,0 87,7 83,6 70,2 48,9 72,6 69,4

Wszystkie 
czynności 1,4 1,9 17,7 3,3 49,5 7,6 66,8 8,2 48,2 3,1 38,3 5,2

(a) chłopcy/mężczyźni; (b) dziewczęta/kobiety

Źródło: nkamleu, Kielland (2006, s. 327), dane w %.
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Badanie sondażowe na temat pracy dzieci przeprowadzone 
w 2005 roku przez iworyjski rząd we współpracy z Międzynarodową 
Organizacji Pracy wykazuje, że pracuje ok. 25% dzieci w wieku 5–17 
lat, ponad połowa z nich w rolnictwie, zaś niecałe 20% przy uprawie 
kakao. 45% nieletnich Iworyjczyków wykonuje różnego rodzaju 
prace domowe, zaś dzieci pracujące poza domem zwolnione są 
często z tego rodzaju prac. Mimo że aktywne ekonomicznie dzieci 
pracują średnio 48 godzin w tygodniu, mniej niż połowa z nich nie 
chodzi do szkoły – ok. 10% ogółu populacji w tym przedziale wie-
kowym. Warto przy tym zaznaczyć, że poziom skolaryzacji wśród 
dzieci niepracujących jest tylko niewiele wyższy niż młodzieży 
pracującej (58% wobec 54%) (Enquête nationale 2008).

Liczby te obejmują wszystkie wymienione przypadki pracy 
dzieci. Autorzy badania oceniają, że ok. 10% pracujących dzieci nie 
jest Iworyjczykami. Ponad połowa z nich pochodzi z Burkina Faso 
i pracuje w rolnictwie. Większość (66%) przyjechała do Wybrzeża 
Kości Słoniowej z rodzicami albo wujostwem. Tylko ok. 8% mieszka 
z pracodawcą, a nie z rodziną (Enquête nationale 2008). Dane te 
mogą być jednak zaniżone – według analiz amerykańskiego Depar-
tamentu Stanu, na początku XXI wieku na iworyjskich plantacjach 
kawy i kakao pracowało ok. 15 tys. dzieci przeszmuglowanych 
z Mali (Schrage, Ewing 2005, s. 100)

Maraton inicjatyw

Medialna burza wywołana przez film dokumentalny w 2000 roku 
spowodowała niemal natychmiastową reakcję ze strony Stanów Zjed-
noczonych i powstanie Protokołu kakao (Cocoa Industry Protocol; 
CIP, znany także jako Harkin-Engel Protocol106), który podpisało 

106  Inicjatorami powstania protokołu byli Amerykanie – senator Tom Harkin 
i kongresmen Eliot Engel.
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osiem firm dominujących na rynku czekolady w Stanach Zjedno-
czonych107. Protokół zakładał przeprowadzenie wnikliwych badań 
na temat problemu, stworzenie grupy doradczej złożonej z przed-
stawicieli biznesu, lokalnych władz i organizacji społeczeństwa oby-
watelskiego oraz wprowadzenie dobrowolnego systemu certyfikacji 
kakao, gwarantującego niestosowanie przymusowej pracy dzieci. 
Krytykowany za wąskie ujęcie problemu, CIP jest uznawany jednak 
za jedną z bardziej skutecznych inicjatyw w walce z pracą dzieci przy 
uprawie kakao. 

W 2002 powstał kolejny program – Międzynarodowa Inicja-
tywa Kakao (International Cocoa Initiative; ICI), powołana przez 
producentów czekolady we współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i związkami zawodowymi. Inicjatywa ta przewidywała 
wsparcie dla projektów realizowanych w krajach eksportujących 
kakao (głównie w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie), prowadze-
nie wspólnych badań i opracowanie systemu monitoringu i rapor-
towania w ramach zaleceń Protokołu (ICI 2010).

Nowe inicjatywy pojawiały się z roku na rok. Początkowo 
rząd iworyjski zaprzeczał wszelkim doniesieniom na temat pracy 
dzieci, zasłaniając się niezrozumieniem dla kulturowych i spo-
łecznych aspektów tego zjawiska. W 2003 roku, we współpracy 
z Międzynarodową Organizacją Pracy, ogłoszono wspólny plan: 
Zachodnioafrykański Projekt Przeciwko Pracy Dzieci w Rolnictwie 
Handlowym (West African Project Against Abusive Child Labour in 
Commercial Agriculture; WACAP) (Schrage, Ewing 2005, s. 108). 
Inicjatywę sfinansowały amerykański Departament Pracy i kon-
cerny kakaowe. WACAP skupił się na przygotowaniu programów 
edukacyjnych skierowanych do rolników iworyjskich, ghańskich, 
kameruńskich, gwinejskich i nigeryjskich, poprawie dostępu do 

107  Guittard Chocolate Company, World’s Finest Chocolate, Nestlé Chocolate 
& Confection USA, Hershey Foods Coporation, M&M/Mars Inc., Archer Da-
niels Midland Company, Bloomer Chocolate Company, Barry Callebaut AG.
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podstawowej edukacji i zwiększeniu świadczeń społecznych dla 
rodzin. Iworyjskie władze i Międzynarodowa Organizacja Pracy 
zdecydowały się stworzyć w 2007 roku System Monitorowania 
Pracy Dzieci (Systeme de Suivi de Travail des Enfants; SSTE).

Działania ze strony MOP prowadzone są również w ramach 
starszego i szerszego Międzynarodowego Programu na rzecz Elimi-
nacji Pracy Dzieci (International Programme on the Elimination of 
Child Labour; IPEC). W ramach tej inicjatywy realizowane są za-
równo projekty edukacyjne, przeciwdziałające pracy dzieci na plan-
tacjach, jak i programy związane z reintegracją społeczno-rodzinną 
dzieci, które utraciły rodziny w trakcie wojen iworyjskich (IPEC 
2012). W 2005 roku do akcji włączyła się również Unia Europejska, 
wprowadzając klauzule dotyczące pracy dzieci do umów handlo-
wych, zawieranych z Grupą Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

Organizacje pozarządowe zainicjowały wiele mniejszych pro-
jektów mających na celu poprawę sytuacji na plantacjach w krajach 
globalnego Południa. Kakao Bez Pracy Dzieci (Cacao Sans Travail 
d’Enfant; CSTE), jedna z iworyjskich organizacji, we współpracy 
z lokalnymi dziennikarzami stworzyła system monitoringu sytuacji 
na plantacjach kakaowca. „Celem długofalowym CSTE – jak wy-
jaśnia prezydent stowarzyszenia Jean Charles Sibailly − jest pełna 
certyfikacja kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej”. Program wspierany 
jest przez pierwszą damę kraju Dominique Ouattarę (CSTE 2012). 

Caritas prowadzi akcje edukacyjne wśród rolników na temat 
zagrożeń związanych z pracą dzieci, promuje też edukację. Pra-
cownik biura tej organizacji w San-Pédro zwraca uwagę na wiele 
programów inicjowanych przez międzynarodowe organizacje, które 
nie biorą pod uwagę aspektów kulturowo-społecznych: „Problem 
pracy dzieci związany jest ze znacznie szerszym problemem niskich 
zarobków rolników uprawiających kakao i nierówności ekono-
micznych obserwowanych na poziomie kraju. Gdyby rolnicy nie 
potrzebowali pomocy na polach, na których pracują, żeby utrzymać 
rodzinę, nie istniałaby praca dzieci”.
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Podobnie problem ujmuje Międzynarodowa Organizacja 
Pracy, dla której walka z pracą dzieci jest częścią szerszej polityki 
społecznej, mającej na celu redukcję ubóstwa. Oprócz organizo-
wania akcji edukacyjnych na temat pracy dzieci, szkoleń, semina-
riów, MOP promuje budowanie tzw. sprzyjającego środowiska [ang. 
enabling environment] w oparciu o promocję polityki zatrudnienia 
i wspieranie polityki socjalnej. Badania i opinie pracowników orga-
nizacji pozarządowych i innych instytucji są w tej kwestii najczęściej 
zgodne – zjawisko pracy dzieci jest efektem szerszych problemów 
ekonomiczno-społecznych, związanych z ubóstwem, bezrobociem, 
słabym dostępem do edukacji podstawowej, średniej i zawodowej, 
a także z jej jakością, jak również nierównościami ekonomicznymi 
wewnątrz krajów i między nimi. 

Pod koniec 2011 roku, w dziesiątą rocznicę podpisania Pro-
tokołu kakao, grupa organizacji pozarządowych i związków zawo-
dowych zorganizowała Kampanię 10. Po dekadzie żadne z posta-
nowień Protokołu, który zakładał sześciopunktowy plan eliminacji 
najgorszych form pracy dzieci przy uprawie kakao, nie zostało 
w pełni zrealizowane. Kampania 10 nawołuje do wprowadzenia 
regulacji, które wymagać będą od firm udostępniania informacji 
o zaangażowaniu w walkę z pracą dzieci oraz poddawania się nie-
zależnym audytom społecznym. Organizatorzy kampanii żądają 
również ustanowienia niezależnej instytucji, która będzie monito-
rować postęp w realizacji Protokołu (10 Campaign 2011).

odpowiedź branży czekoladowej

„Ludzie, którzy piją kakao albo kawę, piją krew dzieci. To krew 
małych dzieci noszących worki kakao tak ciężkie, że ich ramiona 
pokryte są ranami” – skomentowała problem pracy dzieci na ła-
mach „The Telegraph” Sali Kante, dyrektor organizacji malijskiego 
oddziału Save the Children (Child trade 2001).
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Upowszechnienia takich właśnie wizji – drastycznych 
i oddziałujących na wyobraźnię odbiorcy przekazu medialne-
go – producenci czekolady obawiają się najbardziej. W wyniku 
nacisku mediów i w obawie przed utratą klientów niemal każda 
większa firma produkująca wyroby czekoladowe prowadzi róż-
nego rodzaju kampanie, których celem jest a priori eliminacja 
pracy dzieci. 

Oprócz podpisania Protokołu kakao wiele firm stosuje jeden 
z systemów certyfikacji i współpracuje z organizacjami pozarządo-
wymi. Cadbury kupuje coraz większe ilości kakao z certyfikatem 
Fairtrade. Wytwarza z niego czekoladę Dairy Milk. Do wyrobu 
części swoich produktów Kraft Foods i Mars pozyskują kakao z cer-
tyfikatem Rainforest Alliance. Nestlé współpracuje z Fairtrade, 
UTZ i International Cocoa Initiative (Nimmo 2009). Niedawno 
przystąpiło również do FLO (Fair Labour Organization).

Firmy prześcigają się w zapewnianiu opinii publicznej, że 
„eliminują pracę dzieci” na plantacjach, z których pozyskują kakao. 
Według kryteriów UTZ, w małych rodzinnych gospodarstwach do-
puszczalna jest praca dzieci od 15. roku życia, jeśli nie przeszkadza 
im ona w regularnym uczęszczaniu do szkoły. Do 18. roku życia 
dzieci nie mogą też wykonywać prac zagrażających ich zdrowiu, 
czyli dźwigać ciężkich ładunków, rozpylać pestycydów etc. Wyklu-
czone są także wszelkie formy pracy przymusowej (UTZ – Child 
Labour 2011).

Szersze ujęcie

Zatrudnianie dzieci – czy to z rodziny, czy spoza niej – opłaca się 
iworyjskim rolnikom z prostej przyczyny. Gdy przy uprawie pól 
pomagają dorośli, zyski z plonów dzieli się między nich najczę-
ściej po równo. Dziecku można zapłacić mniej lub wcale. A pracy 
nie brakuje. Rolnicy często nie mają środków na zatrudnienie 
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dodatkowych pracowników i  bez pomocy dzieci kakao zmar-
niałoby na polach. Sytuacji tej sprzyja lokalizacja znacznej części 
plantacji – kontrole urzędników i wizyty przedstawicieli Krajowej 
Agencji ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich są w interio-
rze rzadkością.

Pytany o problem pracy dzieci pracownik przedsiębiorstwa 
przetwarzającego kakao w San-Pédro odwołuje się do przykładu 
firmy dostarczającej ziarna. „Wszystkie ziarna mamy od nich – 
mówi. – Czy firma prowadzi audyty społeczne? Nie jestem w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie”. Firmy kupujące masę czekoladową 
z jego zakładu załączają kwestionariusze, w których pojawiają się 
pytania o pracę dzieci. Pracownik z San-Pédro dodaje: „Europej-
czycy mają spaczony obraz problemu. Nie rozumieją sytuacji. Kwe-
stionariusze wypełniane i przyjmowane są bez dodatkowych pytań”.

Ale to nie w postawie iworyjskich rolników i przetwórców 
leży sedno problemu. Międzynarodowa Organizacja Pracy i orga-
nizacje pozarządowe zgodnie upatrują źródła tej sytuacji w szer-
szym kontekście kondycji społeczno-ekonomicznej kraju. Gdyby 
rolników było stać na zatrudnianie pomocników, a szkoły oferowały 
edukację na odpowiednio wysokim poziomie, by stanowiła alterna-
tywę dla przyuczania się do rolnictwa, żadne dziecko z Wybrzeża 
Kości Słoniowej nie musiałoby pracować.

Dlatego też kampanie informacyjne i programy szkoleniowe 
prowadzone wśród rolników mają ograniczony skutek. Oczywi-
ście, warto nagłaśniać problem i podkreślać istotność edukacji 
dla dzieci. Informacja na temat szkodliwości pewnych form pracy 
dzieci może przekonać rolników do przydzielania najmłodszym 
bezpieczniejszych prac. Jednak same szkolenia i kampanie nie roz-
wiążą problemu.

Warto także podkreślić, że rozwiązania problemu handlu 
dziećmi próżno szukać w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Paradoksalnie, 
chcąc ograniczyć liczbę dzieci szmuglowanych z Mali do pracy na 
iworyjskich plantacjach, należy sięgnąć nie po kakao Fairtrade, ale 
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po bawełnę z tym certyfikatem. Bawełna bowiem odgrywa w Mali 
tę samą rolę, co kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Tylko trwała 
poprawa dochodów i warunków życia rolników w Mali i okolicz-
nych krajach może zakończyć proceder handlu dziećmi. 



Droga na plantacje kakaowca położone w centrum Parku narodowego 
Marahoué. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



Plantacje kakaowca w okolicach Buyo. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



Kaulifloria – zjawisko wyrastania kwiatów kakaowca bezpośrednio z pnia lub 
grubszych części gałęzi. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



Kaulikarpia – wyrastanie owoców kakaowca bezpośrednio z pnia.  
Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



nasiona w owocu kakowca. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



nasiona kakaowca po wyjęciu z owocu. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



łupiny kakaowca. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski
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8
SłoDKie UzaLeżnienie

Struktura handlu i trendy w konsumpcji  
czekolady108

Błażej Popławski

Jako jedna z doczesnych przyjemności, czekolada, w porów-
naniu na przykład z orgazmem wielokrotnym czy pharma-
-diving, może wydawać się bezpretensjonalna i  skromna. 
Ostatecznie jednak najintensywniejsze przyjemności nieko-
niecznie są najlepsze. (…) [Czekolada] stanowi niezawodne 
źródło przyjemności, źródło, z którego niemal każdy i niemal 
zawsze może czerpać. Czekolada ma zapach dzieciństwa. Jest 
uosobieniem umiarkowanej, niegroźnej formy hedonizmu. 
(…) Jedzenie czekolady wywołuje najróżniejsze reakcje emo-
cjonalne, od niczym niezmąconej przyjemności do skrajnego 
poczucia winy.
(Martin 2010, s. 101, 105)

Celem niniejszego rozdziału jest analiza „zrównoważonej go-
spodarki czekolady”109, ze szczególnym uwzględnieniem Wybrzeża 

108  Autor dziękuje Darii Żebrowskiej za inspirację do analizy trendów w handlu 
i konsumpcji czekolady oraz cenne informacje dotyczące polskiego i euro-
pejskiego rynku słodyczy.

109  Mianem „zrównoważonej gospodarki czekolady” określa się „zintegrowany 
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Kości Słoniowej, Unii Europejskiej i Polski. Omówione zostały 
kolejne etapy składające się na łańcuch produkcji, przetwarzania, 
sprzedaży i konsumpcji kakao. Jednocześnie scharakteryzowano 
głównych graczy na rynku czekolady – podmioty państwowe i kon-
cerny wpływające na handel czekoladą, decydujące o stopniu jego 
„zrównoważenia”. Rozdział kończy analiza prawno-organizacyjnych 
aspektów rynku czekolady.

Producenci surowca

Kakao na skalę przemysłową uprawiane jest w blisko 50 krajach 
położonych w strefie międzyzwrotnikowej na obszarze niespełna 
100 tys. km2. Pod koniec lat 70. globalne zbiory kakao wynosiły 
1,5 mln t rocznie, w połowie lat 80. przekroczyły 2 mln t, w 1990 
roku – 2,5 mln t. W ciągu ostatniej dekady zbiory utrzymują się na 
poziomie 3–3,5 mln t. Biorąc pod uwagę jeszcze wcześniejsze lata, 
zbiory na przestrzeni minionego wieku rosły średnio o 3% rocznie, 
w związku z rosnącym popytem na ziarno kakaowca w przemyśle 
cukierniczym oraz wykształceniem się trwałych nawyków konsu-
menckich (Cocoa Facts & Figures 2012). Warto także dodać, że 
zdaniem części analityków potwierdzających jednokierunkową – 
progresywną – elastyczność popytu na kakao i wyroby z czekolady, 
światowa produkcja kakao w 2015 roku wzrośnie do ok. 5 mld t 
(Giełda 2011). W połowie XXI wieku może dojść do sytuacji, w któ-
rej popyt na kakao przewyższy podaż.

łańcuch wartości, w którym wszystkie podmioty opracowują i wspierają od-
powiednią politykę, aby osiągnąć poziomy produkcji, przetwórstwa i spoży-
cia, które są rentowne pod względem gospodarczym, racjonalne pod wzglę-
dem ekologicznym i odpowiedzialne pod względem społecznym w interesie 
obecnych i przyszłych pokoleń, w celu poprawy produktywności i rentow-
ności łańcucha wartości kakao dla wszystkich zainteresowanych podmio-
tów, w szczególności drobnych producentów” (Porozumienie 2010, art. 2).
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Szacuje się, że 70% światowej produkcji kakao pochodzi 
z niewielkich plantacji o areale 2–5 ha (Cocoa market 2002, s. 4). 
Uprawą kakao trudni się ok. 5–6 mln plantatorów. Zaangażowanie 
w przemysł kakaowy daje środki do życia blisko 50 mln miesz-
kańców globalnego Południa – liczba ta obejmuje rolników, ich 
najbliższych, pośredników handlowych, urzędników zatrudnionych 
w instytucjach organizujących handel, specjalistów od logistyki 
etc. „Wielu rolników traktuje kakaowce jak prywatne bankomaty: 
zrywają trochę owoców i sprzedają je, by szybko uzyskać gotówkę 
na czesne czy lekarza. Kakaowce odgrywają kluczową rolę w wiej-
skim życiu” (Schmitz, Shapiro 2011, s. 48). „Czarne złoto” stało się 
dobrem narodowym kilku państw, dawnych europejskich kolonii, 
o gospodarkach skoncentrowanych wokół rozwijania gospodarki 
plantacyjnej. Biorąc pod uwagę udział kakao w całościowym eks-
porcie, państwa te to: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (61,09%), 
Wybrzeże Kości Słoniowej (25,12%), Ghana (25%), Togo (20%), 
Kamerun (8,35%), Sierra Leone (8,27%), Vanuatu (7,23%) (World 
Cocoa Economy 2010, s. 36).

Do końca XIX wieku największym producentem surowca była 
Ameryka Łacińska (głównie Brazylia, ale także Ekwador, Wenezu-
ela, Meksyk, Boliwia i Kolumbia). Po upowszechnieniu się upraw na 
globalnym Południu światowa produkcja przeniosła się do Afryki 
Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej. W pierwszej dekadzie 
XXI wieku największy wzrost produkcji – 7% w skali roku – od-
notowano na Dalekim Wschodzie (World Cocoa Economy 2010, 
s. 2). Tzw. kakao odmiany szlachetnej – „którego aromat i barwę 
uznaje się za unikalne” (Porozumienie 2010, art. 2) – uprawia się 
w 15 krajach, z czego większość znajduje się w Ameryce Łaciń-
skiej110. W poniższej tabeli porównano zbiory pięciu największych 
producentów kakao z 2004 i 2008 roku. Dane w niej zamieszczone 

110  Kraje te to: Kolumbia, Madagaskar, Kostaryka, Papua-Nowa Gwinea, Peru, 
Dominikana, Saint Lucia, Ekwador, Wyspy Świętego Tomasza i  Książęca, 
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wyraźnie wskazują na wzrost produkcji ziarna kakao w Indonezji 
i niewielki spadek zysków producentów afrykańskich.

tabela 17: zmiany wielkości produkcji kakao u pięciu głównych eksporterów 
na świecie

Kraj Produkcja w 2004
(w mln ton)

Produkcja w 2008
(w mln ton)

Zmiana
(w %)

1 Wybrzeże Kości 
Słoniowej 1,407,213 1,370,000 -2,644

2 Indonezja 641,700 792,761 +23,541

3 Ghana 737,000 700,000  -5,02

4 Nigeria 412,000 500,000  -17,6

5 Brazylia 196,005 202,030 +3,074

Źródło: opracowanie własne na podstawie – FaoStat (2008), iCCo annual 
report (2006/2007).

Obecnie ok. ⅔ zbiorów kakao pochodzi z kontynentu afry-
kańskiego – eksportowane jest stamtąd głównie do Unii Europej-
skiej (60–65%), Ameryki Północnej (10–15%) oraz Azji (10%) 
(World Cocoa Economy 2010, s. 35). 90% zbiorów kakao wywożone 
jest z ośmiu państw, są to: Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, In-
donezja, Nigeria, Brazylia, Kamerun, Ekwador, Malezja. Od kilku 
dekad podaż z trzech państw – Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghany 
i Indonezji – stanowi ok. ⅔ światowego rynku. W poniższej tabeli 
przedstawiono zbiory kakao na świecie w latach 2004–2010111. 

Grenada, Trynidad i  Tobago, Indonezja, Wenezuela, Jamajka, Dominika 
(Porozumienie 2010, załącznik C).

111  Najczęściej stosowaną jednostką czasu w analizach rynku kakaowego jest 
tzw. rok kakaowy. Mianem tym określa się „okres jednego roku od dnia 
1 października do dnia 30 września włącznie” (Porozumienie 2010, art. 2).
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tabela 18: zbiory kakao na świecie

Konty-
nent

Kraj / 
region

2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

A
fr

yk
a

Wybrzeże 
Kości 
SłonioweJ

1426 41,68 1557 41,38 1422 41,52 1431 39,09 1234 34,91 1242 34,19

Ghana 552 16,14 660 17,54 555 16,20 730 19,94 730 20,65 632 17,40

Nigeria 206 6,02 214 5,69 185 5,40 200 5,46 210 5,94 235 6,47

Kamerun 190 5,55 172 4,57 170 4,96 188 5,14 210 5,94 205 5,64

Inne 39 1,14 44 1,17 46 1,34 55 1,50 67 1,90 168 4,62

Cały 
region

2414 70,56 2647 70,36 2378 69,43 2603 71,10 2451 69,34 2483 68,34

A
m

er
yk

a 
Ła

ci
ńs

ka

Brazylia 171 5,00 162 4,31 126 3,68 160 4,37 165 4,67 161 4,43

Ekwador 114 3,33 113 3,00 115 3,36 115 3,14 130 3,68 150 4,12

Inne 152 4,44 160 4,25 171 4,99 170 4,64 176 4,98 205 5,64

Cały 
region

437 12,77 434 11,54 412 12,03 445 12,16 477 13,49 516 14,21

A
zj

a 
i O

ce
an

ia

Indonezja 470 13,74 575 15,28 525 15,33 500 13,66 490 13,86 550 15,14

Inne 99 2,89 106 2,82 110 3,21 114 3,11 117 3,31 89 2,45

Cały 
region

569 16,63 681 18,10 635 18,54 614 16,77 607 17,17 633 17,43

Produkcja 
globalna

3421 3762 3425 3661 3535 3632

(a) wielkość (w tys. t), (b) udział w produkcji globalnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie – CMU (2010), iCCo Bulletin 
(2011–2012).
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Determinanty kształtowania się rynku kakao

Czynniki wpływające na wielkość zbiorów i  cenę kakao można 
podzielić na klimatyczno-środowiskowe i polityczno-społeczne 
(Żebrowska 2012c). Do pierwszej grupy należy zaliczyć m.in. zmia-
ny klimatyczne oraz deforestację. Wiejący w Afryce Zachodniej har-
mattan stanowi zagrożenie dla kwiatostanu kakaowca nad Zatoką 
Gwinejską. El Niño przyczynia się do klęski suszy w Azji Południo-
wo-Wschodniej i huraganowych deszczy w Ameryce Łacińskiej. 
Deszcze monsunowe, coraz intensywniejsze w Indonezji, często 
strącają kwiaty drzew, uniemożliwiając zawiązanie się owoców. 
Zdaniem klimatologów, globalne ocieplenie klimatu zmusi wkrótce 
plantatorów znad Zatoki Gwinejskiej do przeniesienia upraw na 
wyżej położone tereny, celem zrekompensowania wzrostu tempe-
ratury (Schmitz, Shapiro 2011, s. 49). Areał upraw kakaowca może 
zatem znacznie się zmniejszyć, co uczyni „czarne złoto” towarem 
jeszcze bardziej cennym i pożądanym.

Uprawy kakaowca atakowane są także przez grzyby i paso-
żyty. Theobroma cacao cechuje się małą zmiennością genetyczną – 
ułatwia to krzyżowanie, ale wiąże się także z niewielką naturalną 
odpornością na szkodniki i zakażenia. Grzyb Moniliophthora per-
niciosa doprowadził do zmniejszenia produkcji kakao w brazylij-
skim stanie Bahia o ok. 80%. „Czarne złoto” przestało odgrywać 
rolę bogactwa narodowego Brazylii, a tysiące rodzin od pokoleń 
uprawiających kakao musiały opuścić swoje plantacje i zamieszkać 
w slumsach. „W przeciągu zaledwie kilku lat została przerwana 
ciągłość przekazywania gromadzonej przez wieki wiedzy na temat 
uprawy kakaowców. (…) Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby 
M. perniciosa pojawił się w Afryce Zachodniej – przypadkiem lub 
na skutek bioterroryzmu” (Schmitz, Shapiro 2011, s. 48).

Uprawy kakaowca w Afryce atakuje wirus CSSV (cocoa swollen 
shoot virus), zaś południowoazjatyckie – ćma Conopomorha crame-
rella (Schmitz, Shapiro 2011, s. 49). W Wybrzeżu Kości Słoniowej 
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w okresie I Republiki Towarzystwo Pomocy Technicznej dla Mo-
dernizacji Rolnictwa SATMACI regularnie organizowało szkolenia 
fitosanitarne, akcje zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusów 
połączone z odbudową drzewostanu kakaowego i promocją nowych, 
hybrydowych odmian tej rośliny (Boni 1985, s. 115–121; Sawadogo 
1977, s. 68–69). Obecnie z drobnoustrojami walczą głównie rolnicy 
indywidualni, wspierani przez Krajową Agencję ds. Wsparcia Roz-
woju Obszarów Wiejskich. W poniższej tabeli zilustrowano zmiany 
cen kakao, według danych Międzynarodowej Organizacji Kakao 
(International Cocoa Organization; ICCO) w latach 1980–2009.

tabela 19: zmiany cen kakao

Ro
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 c
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C
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 c
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o
1980/1981 2098 -25,7% 1990/1991 1193 0% 2000/2001 990 +7,7%

1981/1982 1868 -11,0% 1991/1992 1166 -2,3% 2001/2002 1580 +59,6%

1982/1983 1949 +4,3% 1992/1993 1051 -9,9% 2002/2003 1873 +18,6%

1983/1984 2412 +23,8% 1993/1994 1370 +30,4% 2003/2004 1534 -18,1%

1984/1985 2222 -7,9% 1994/1995 1440 +5,1% 2004/2005 1571 +2,4%

1985/1986 2149 -3,3% 1995/1996 1438 -0,1% 2005/2006 1557 -0,9%

1986/1987 2023 -5,9% 1996/1997 1556 +8,2% 2006/2007 1854 +19,1%

1987/1988 1707 -15,6% 1997/1998 1711 +10,0% 2007/2008 2516 +35,7%

1988/1989 1344 -21,3% 1998/1999 1298 -24,1% 2008/2009 2599 +3,3%

1989/1990 1193 -11,2% 1999/2000 919 -29,2%

Źródło: world Cocoa economy (2010, s. 31), dane w dolarach/tonę.
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Na strukturę eksportu kakao z krajów globalnego Południa 
w wyraźny sposób oddziałuje sytuacja polityczna w regionie – 
stabilność rządów, stosowanie przez nie transparentnej polityki 
podatkowej, poziom korupcji, skala inwestycji w sektor upraw, 
nowoczesność infrastruktury rolniczej, a także stwarzanie przy-
jaznego klimatu dla migrantów stanowiących cenną siłę roboczą 
oraz dla importerów z globalnej Północy. Stosowanie archaicznych 
technik uprawy, brak dostępu do najlepszych nasion i nowocze-
snych narzędzi, zbyt wysokie koszty nawozów i środków grzy-
bobójczych wpływają negatywnie na wielkość i jakość zbiorów. 
Szacuje się, że modernizacja sektora agrarnego mogłaby zwiększyć 
zbiory z 400–500 kg do 1,5 tys. kg/ha (Schmitz, Shapiro 2011, s. 50). 
Lepsza infrastruktura, drogi, lotniska – to jedne z przyczyn sukcesu 
producentów indonezyjskich.

Eskalacja kryzysów iworyjskich, ściśle powiązana z kwestią 
migracji z Burkina Faso i aktywnością polityczno-ekonomiczną 
byłych kolonizatorów, stanowi doskonałą ilustrację wpływu gwał-
townej transformacji politycznej kraju eksportera na rynek globalny. 
W trakcie I wojny iworyjskiej, między lipcem 2001 a lutym 2003 
roku, cena kakao wzrosła z 965 dolarów do 2230 dolarów za tonę 
(World Cocoa Economy 2010, s. 8). Po pierwszym konflikcie iwo-
ryjskim na rynku światowym wyraźnie odczuwano deficyt ziarna, 
którego nie dało się pokryć zbiorami indonezyjskimi. W roku kaka-
owym 2006/2007 wynosił on 250 tys. t. Dopiero w latach 2007–2010 
deficyt zmniejszył się do 50–60 tys. t, głównie dzięki wzrostowi 
eksportu z Ghany i Indonezji – w tym okresie na plantacjach Wy-
brzeża Kości Słoniowej rozprzestrzenił się wirus CSSV (World 
Cocoa Economy 2010, s. 8, 14). Warto także dodać, że w pierwszej 
dekadzie XXI wieku część rolników iworyjskich i indonezyjskich 
zaczęła rozwijać plantacje palmy kauczukowej i oleistej, co także 
odbiło się negatywnie na wielkości produkcji i wpłynęło na wzrost 
cen kakao. Podczas II wojny iworyjskiej, na początku 2011 roku, na 
skutek polityki prowadzonej przez Gbagbo i Ouattarę cena kakao 
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wzrosła do 3775 dolarów za tonę. Unormowała się dopiero w po-
łowie 2011 roku. Rok po kryzysie tona ziarna kakaowca kosztuje 
ok. 2300 dolarów.

Należy także zauważyć ścisłą zależność między narastaniem 
kryzysu politycznego w Wybrzeżu Kości Słoniowej a coraz częst-
szymi przypadkami spekulacji ekonomicznych na giełdach londyń-
skiej112 i amerykańskich (w Nowym Jorku i Atlancie)113 – instytucji 
karmiących się kassandrycznym dyskursem wieszczącym załamanie 
struktury eksportu ziaren kakaowca z krajów globalnego Południa.

Amerykański dziennikarz Gregory Millman tak charaktery-
zuje spekulantów i system finansowy powstały na gruzach systemu 
Bretton Woods:

Niczym Wandale, podbijający dekadencki Rzym (…) znoszą 
z powierzchni ziemi imperia gospodarcze, które utraciły 
zdolność stawiania oporu. Co chwilę w jakimś kraju rząd 
traci zdolność radzenia sobie w nowej rzeczywistości finan-
sowej, zaś spekulanci stają się agentami twórczej destrukcji. 
(…) Mogą kompletnie zniszczyć finansowe fundamenty 
tam, gdzie władza kiepsko zarządza gospodarką, istnieje 
brak stabilności politycznej.
(Millman 1997, s. 13)

Na przełomie 1976 i 1977 roku ceny kakao wzrosły trzy-
ipółkrotnie. Obiektywnym powodem hossy na giełdach było 
wyraźne obniżenie się poziomu zbiorów w Brazylii, co wywo-
łały fale ulewnych deszczy oraz inwazja grzyba i szkodników 
pustoszących południowoamerykańskie plantacje. Niebagatelną 

112  Specjalizującej się w handlu ziarnem z Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, 
Demokratycznej Republiki Konga, Nigerii, Grenady, Jamajki, Kamerunu, 
Sierra Leone, Togo, Trynidadu i Tobago oraz Samoa.

113  Specjalizujących się w handlu ziarnem z Brazylii, Ghany, Wybrzeża Kości 
Słoniowej, Haiti, Malezji, Nigerii, Sierra Leone, Togo i Wenezueli.
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rolę w podniesieniu cen odegrały także pojawiające się seryj-
nie raporty analityków wieszczących kryzys polityczny i rychły 
koniec eksportu ziarna kakaowca z Ghany. Ten fakt medialny 
ten wywołał panikę na giełdach i wzrost cen kakao do poziomu 
3,5 tys. dolarów za tonę.

W lipcu 2010 roku – a więc wkrótce przed wyborami w Wy-
brzeżu Kości Słoniowej – właściciel koncernu Armajaro Anthony 
Ward dokonał w trakcie jednej transakcji zakupu kontraktów ter-
minowych na 241 tys. t kakao – wielkości porównywalnej do 1/6 
zbiorów iworyjskich. W ciągu kilku godzin cena kakao podniosła 
się do poziomu nieodnotowanego od ponad dwóch dekad – 2732 
funtów za tonę (Giełda 2010).

Głównymi graczami na rynku czekolady są jednak między-
narodowe koncerny. Postępująca liberalizacja międzynarodowe-
go handlu ziarnem kakaowca stworzyła podstawy do ekspansji 
przedsiębiorstw z krajów globalnej Północy. Początki wielu z nich 
często sięgają rodzinnych firm, zakładanych przed rewolucją prze-
mysłową. Obecnie koncerny te dysponują siecią przedstawicielstw 
w krajach globalnego Południa. Posiadają sieć laboratoriów, gdzie 
projektowane są nowe, hybrydowe, zmienione genetycznie odmiany 
kakao. Aktywnie oddziałują też na kształt polityki wielu państw. 
W walce o producenta niejednokrotnie naruszają zasady uczciwej 
konkurencji.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele analiz wska-
zujących na pozytywne aspekty działalności korporacji między-
narodowych. Należy się zgodzić, że prowadzi ona do: pogłębiania 
integracji rynku przez przepływ kapitału inwestycyjnego, wymiany 
handlowej towarów i usług; transferu technologii oraz know-how; 
restrukturyzacji gospodarek narodowych przez decyzje o lokali-
zacji produkcji (Bobińska 2009, s. 71). Eksternalizowanie działań 
koncernów na drodze outsourcingu i offshoringu może sprzyjać 
pobudzaniu gospodarek narodowych – np. poprzez zatrudnianie 
autochtonów w filii firmy.
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Aktywność międzynarodowych koncernów tworzy tzw. rynek 
oligopsonistyczny. Pojęcie oligopolu do nauk społecznych wprowa-
dził święty Kościoła katolickiego, renesansowy angielski myśliciel, 
pisarz i polityk Tomasz Morus – oznaczał on dla niego rynek, na 
którym działa więcej niż jeden dostawca. Według autorów teorii 
oligopolu, Antoine’a Augustina Cournota i Josepha Louisa Bertran-
da, oligopolista ma możliwość kształtowania swoich parametrów 
strategicznych – ceny i wielkości produkcji (Dietl, Makowski 2010, 
s. 11). Francuski historyk Fernand Braudel, twórca Szkoły Anna-
les, pisał o tworzeniu trustów i karteli: „Istnieje zatem kapitalizm 
i istnieją giganty przemysłowe, wobec których wszelkie ustawy 
antymonopolowe okazały się bezsilne. (…) Od biedy można by 
sobie poradzić z jednym monopolistą, ale kiedy jest ich dwustu! 
Potrzebna byłaby radykalna reforma, rewolucja, ale o tym nikt 
nawet nie myśli” (Braudel 2006, s. 507–508).

Na oligopolistycznym rynku kakaowym działa jednocześnie 
wielu wytwórców, ale tylko kilku nabywców, silnie kształtujących 
łańcuch kakaowy (UNCTAD 2008, V–VI). Sytuacja taka sprzyja 
marginalizacji znaczenia wytwórców – anonimowej masy rolni-
ków zbierających plony kakaowca w krajach globalnego Połu-
dnia. Jednocześnie wzajemne powiązania między firmami, częste 
przejęcia mniejszych podmiotów rynku utrudniają jednoznaczną 
ocenę potencjału kolejnych, mało transparentnych segmentów 
łańcucha. 

Opinia Jeana Zieglera o działalności międzynarodowych or-
ganizacji i koncernów transnarodowych nie pozostawia złudzeń:

W obecnym świecie upowszechnił się nowy system feudalny, 
znacznie potężniejszy, bardziej cyniczny, brutalny i wyra-
chowany niż kiedykolwiek wcześniej. To system, którym 
sterują prywatne ponadnarodowe koncerny przemysłowe, 
banki, przedsiębiorstwa usługowe i handlowe. (…) Pry-
watne ponadnarodowe przedsiębiorstwa kapitalistyczne 
sprawują dziś władzę na skalę ogólnoświatową. Ten nowy 
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gatunek panów feudalnych nazywam kosmokratami. Spra-
wują oni niepodzielną władzę nad imperium hańby. (…)
W  imperium hańby, gdzie kontrolowane wyjątki stają 
się regułą, wojna nie stanowi epizodu, lecz jest stanem 
permanentnym. Nie jest kryzysem, czy patologią, stała 
się normalnością. (…) Panowie wojny gospodarczej wzięli 
świat pod swoje jarzmo. Uderzają w  normatywną rolę 
państwa, podważają suwerenność narodów, podkopują 
demokratyczne instytucje, sieją spustoszenie w  środo-
wisku naturalnym, unicestwiają człowieka i  ograniczają 
jego wolności. Ich nowy dekalog głosi zasady uwolnienia 
gospodarki oraz działanie niewidzialnej ręki rynku, dzięki 
którym wielokrotnie pomnażają swoje zyski. (…) Dążą do 
zniewolenia narodów, zapanowania nad ich siłą roboczą, 
zagarnięcia ich zasobów naturalnych i przejęcia kontroli 
nad ich marzeniami. (…)
Klasy kompradorskie formalnie sprawujące władzę w swo-
ich krajach są w  istocie uzależnione – tak mentalnie, jak 
i  ekonomicznie – od międzynarodowych koncernów 
zagranicznych.
(Ziegler 2011, s. 45, 15, 98)

Koncerny bez większego trudu potrafią wpływać na kształto-
wanie się cen – zarówno na poziomie skupu surowca, jak i w trak-
cie jego przetwarzania – zwłaszcza w regionach, gdzie drobni 
wytwórcy przyzwyczaili się do otrzymywania od pośredników 
(w Wybrzeżu Kości Słoniowej – głównie Libańczyków) ceny za 
ziarno znacznie różniącej się od ceny Międzynarodowej Organi-
zacji Kakao. Wśród państw afrykańskich sytuacja ta występuje 
w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, w mniejszym zaś stopniu 
w Kamerunie i Nigerii. Ten stan rzeczy sprzyja utrwalaniu się 
scharakteryzowanej przez amerykańskiego antropologa Oscara 
Lewisa „kultury ubóstwa” (Lewis 1962) – przekazywanego z po-
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kolenia na pokolonie wzorca życiowego, opartego na rezygnacji, 
fatalizmie i ukierunkowaniu na teraźniejszość. Podkreślić należy, 
że komercjalizacja instytucji odpowiedzialnych za wspieranie 
plantatorów, ekspansja koncernów międzynarodowych, dociera-
nie bezpośrednio do wytwórców, „przekupywanie ich” pożyczka-
mi i dostępem do – często nienowoczesnej – technologii niszczy 
zmysł przedsiębiorczości rolników.

Można znaleźć wiele przykładów oddziaływania koncer-
nów na ceny na rynku kakao w ciągu ostatnich lat. W codzien-
nej prasie iworyjskiej regularnie pojawiają się artykuły opisujące 
ambiwalentną działalność firm ze Starego Świata w la boucle du 
cacao. Przykładowo, w 2000 roku Cargill zaoferował rolnikom 
iworyjskim możliwość zakupu ziarna kakaowca po cenie 375 
franków CFA za kilogram – wyższej o 50–75 franków CFA od 
oferowanej przez innych kontrahentów. Dzięki temu firma naby-
ła większość zbiorów w tym kraju, które następnie odsprzedała 
w krajach globalnej Północy, podwyższając cenę i odrabiając swoją 
początkową stratę (Cocoa market 2002). Warto także pamiętać, 
że kampanie reklamowe, finansowane przez globalne koncerny, 
współtworzą gusta konsumenckie, kształtują popyt i podaż na 
rynku kakao. W poniższych tabelach scharakteryzowano profile 
trzech głównych dostawców kakao oraz dziesięciu koncernów 
spożywczych o największej wartości sprzedaży słodyczy w mln 
dolarów w 2011 roku.
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tabla 21: najwięksi producenci czekolady na świecie
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1

Kraft Foods 
Group, Inc. 
(Stany Zjed-
noczone), 
założona 
w 1903 roku 
przez Jame-
sa Crafta

19 965

3Bit, Alpen 
Gold, Cadbury, 
Côte d’Or, De-
licje, LU, Milka, 
Oreo, Pieguski, 
Prince Polo, 
Toblerone

1992 – założenie oddziału Kraft 
Foods w Polsce; wprowadzenie 
na rynek kawy Jacobs; 1993 – 
połączenie Kraft Foods Polska 
z Zakładami Przemysłu Cu-
kierniczego Olza w Cieszynie, 
produkującymi wafle Prince 
Polo; wprowadzenie na rynek 
czekolad Milka i kawy Maxwell 
House; 2002 – połączenie Kraft 
Foods Polska z firmą Stoll-
werck, produkującą czekolady 
Alpen Gold; 2007 – zakup czę-
ści ciastek od Grupy Danone; 
2009 – wprowadzenie na rynek 
czekolady Côte d’Or i kawy 
Carte Noire; 2010 – połączenie 
Kraft Foods z Cadbury (prze-
jęcie Wedla i odsprzedanie 
go koreańsko-japońskiej sieci 
Lotte).

2

Mars, Inc. 
(Stany Zjed-
noczone), 
założona 
w 1911 
roku przez 
Franka C. 
Marsa

16 200

Amicelli, 
Bounty, Dove, 
M&M’s, Mars, 
MilkyWay, Snic-
kers, Twix

1992 – zarejestrowanie firmy 
pod nazwą Master Foods 
Poland; 1995 – otwarcie Fa-
bryki Słodyczy w Janaszówku; 
1999 – uruchomienie produkcji 
M&M’s; 2007 – zmiana nazwy 
na Mars Polska.
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3

Nestlé SA 
(Szwajcaria), 
założona 
w 1866 
roku przez 
Henri’ego 
Nestlé

12 808

Kit Kat (produ-
kowany przez 
Hersheys), Lion, 
Princessa, After 
Eight, Jojo, 
Smarties, Aero, 
Noir, Bon Pari

1993 – rozpoczęcie dzia-
łalności Nestlé Polska SA, 
wprowadzenie na rynek 
kawy rozpuszczalnej Nescafé 
oraz kakao Nesquik; 1994 – 
zawiązanie spółki joint ven-
ture z Goplaną; rozpoczęcie 
współpracy z Nałęczowianką; 
1995 – wspólny z Bankiem 
Handlowym w Warszawie za-
kup większościowego pakietu 
firmy Winiary; 2004 – sprzedaż 
Goplany Jutrzence; 2007 – 
przejęcie firmy Alima-Gerber.

4

Ferrero 
Group 
(Włochy), 
założona 
w 1946 roku 
przez Pietro 
Ferrero

9612

Duplo, Kinder, 
Nutella, Rafa-
ello, Ferrero 
Rocher, Mon 
Cheri, Tic Tac.

1992 – założenie Ferrero 
Polska; 1993 – uruchomienie 
pierwszej fabryki w war-
szawskim Wilanowie; 1997 – 
wybudowanie fabryki w Belsku 
Dużym koło Grójca.

5

Hershey 
Foods Corp 
(Stany Zjed-
noczone) 
założona 
w 1894 
roku przez 
Miltona S. 
Hersheya

6112

Hershey’s, 
Almond Joy, Kit 
Kat (produ-
kowany na 
licencji Nestlé), 
Mounds

2010 – nieudana próba przeję-
cia Wedla.

6

Chocola-
defabriken 
Lindt 
& Sprüngli 
AG (Szwaj-
caria) zało-
żona w 1845 
roku przez 
Davida 
Sprüngli-
-Schwarza 
i Rudolfa 
Sprüngli-
-Ammanna

2796

Lindt, Excellen-
ce, Lindor, Cre-
ation, Pralines 
du Confiseur

1994 – powstanie warszaw-
skiego oddziału firmy Lindt 
& Sprüngli Sp. z o.o., stopnio-
we rozwijanie sieci sklepów 
firmowych.
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7

August 
Storck KG 
(Niemcy) 
założona 
w 1903 roku 
przez Augu-
sta Storcka

2205

Merci, Toffifee, 
nimm2, Knop-
pers, Mamba, 
Werther’s 
Original, Ice 
Fresh, Riesen, 
Campino

1992 – początek sprzedaży 
produktów firmy na polskim 
rynku.

8

Yildiz 
Holding 
(Turcja), 
założona 
w 1944 roku 
przez Sabri 
Ülkera

2095

Albeni, Alpella, 
Caramio, 
Dido, Çokonat, 
Çokomisket, 
Çokomilk

Firma nieobecna na polskim 
rynku słodyczy; w prasie 
pojawiają się sygnały, jakoby 
planowano otwarcie fabryk 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej i wejście na lokalne rynki.

9

Meiji 
Holdings 
& Co., Ltd. 
(Japonia) 
założona 
w 1906 roku

1791 Meiji, Hello Pan-
da, Yan Yan

Firma nieobecna na polskim 
rynku słodyczy.

10

Arcor Gro-
up (Argenty-
na) założona 
w 1951 roku 
w przez 
Amosa Pa-
gani i Fulvia 
Pagani

1716
Aguila, Bon 
o Bon, Cofler, 
Misky, Tofi

Firma nieobecna na polskim 
rynku słodyczy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie – Chocolate industry (2011), Kraft 
Foods (2012a), Kraft Foods (2012b), Mars (2012a), Mars (2012a), Ferrero 
(2012a), Ferrero (2012b), Hershey (2012), Lindt & Sprüngli (2012a), Lindt 
& Sprüngli (2012b), Storck (2012a), Storck (2012b), yildiz (2012), Meiji 
Holdings & Co., Ltd. (2012), arcor (2012).

Aktywność koncernów w krajach globalnego Południa nie 
ogranicza się jedynie do wywozu ziarna. Warto pamiętać, że w sta-
tucie każdej z firm znajdują się hasła o wspieraniu lokalnych wy-
twórców. Można oczywiście zinterpretować aktywność eksporterów 
jako działalność obliczoną na optymalizację zysków w przyszłości 
(według zasady: potrojenie plonów za pomocą zrównoważonego 
rolnictwa; por. Schmitz, Shapiro 2011, s. 51) oraz techniki PR. 
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Przypomnieć można słowa rzeczniczki antykorporacjonizmu Na-
omi Klein, która charakteryzowała perfidię ekspansji kulturowej 
brandingu: „Celem reklamy i sponsoringu zawsze było utożsamienie 
produktu, drogą skojarzeń, z pozytywnym przeżyciem kulturalnym 
i społecznym” (Klein 2004, s. 47). Sponsoring, „metkowanie prze-
strzeni”, o których pisze Klein, rosły w siłę w sytuacji topnienia fun-
duszy publicznych. Wtedy zgoda na udział w programie opłacanym 
z budżetu międzynarodowej korporacji często stawała się ratunkiem 
dla wielu instytucji, np. dla kooperatywy kakaowej, która pilnie 
potrzebowała pieniędzy na zakup ciężarówki. Klein pisze wprost 
o „»usponsorowieniu« naszej mentalności” (Klein 2004, s. 53), co 
w realiach globalnego Południa przekładało się na wzrost postawy 
roszczeniowej, uzależnienia prowadzenia działalności od pomocy 
uzyskanej z zewnątrz. Nie można jednak zaprzeczyć wymiernym 
skutkom kampanii społecznych sponsorowanych przez Kraft Foods, 
Nestlé czy Marsa i wsparcia udzielanego przez koncerny światowe 
rolnikom z krajów rozwijających się.

Trzech głównych światowych eksporterów kakao – Kraft 
Foods, Nestlé oraz Mars – od kilku lat angażuje się w programy 
wspierania iworyjskich rolników. W 2009 roku w biednej dzielnicy 
Abidżanu – w Yopougonie – Nestlé uruchomiło Centrum Badań 
i Rozwoju (Centre de Reserche et Développement Nestlé Abidjan; 
R&D Abidjan). Otwarciu placówki towarzyszyły emocje porów-
nywalne z budową zakładów Wedla na praskim Kamionku. R&D 
Abidjan stanowi ośrodek badań, testowania i wdrażania nowych 
technologii, implementowanych następnie w Wybrzeżu Kości Sło-
niowej. W oficjalnych prospektach R&D Abidjan można przeczy-
tać o szacunku wobec tradycji upraw afrykańskich i konieczności 
łączenia ich z nowoczesną techniką. „Rozwiązania są tworzone 
globalnie, ale dostarczane lokalnie. Tym samym odzwierciedlają 
nasze głębokie zrozumienie afrykańskich konsumentów i ich wy-
magań żywieniowych i zdrowotnych”. Hasłem placówki jest „Jakość 
i Bezpieczeństwo” (C R&D 2012).
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R&D Abidjan stara się promować wśród Afrykańczyków 
żywność funkcjonalną – dostarczającą niezbędnych składników 
odżywczych i dodatków witaminowych. Nawiązuje bezpośrednią 
współpracę z rolnikami, zaopatruje ich w środki ochrony roślin. 
Jednocześnie R&D Abidjan prowadzi szkolenia i kampanie edu-
kacyjne obliczone na promocję zasad zrównoważonego rolnic-
twa wśród Iworyjczyków. Placówka wdrożyła Cocoa Plan – akcję 
wspierania rolników, polegającą na dostarczaniu im sadzonek ka-
kaowca. Oprócz Wybrzeża Kości Słoniowej inicjatywa obejmuje też 
w Wenezuelę, Ekwador, Ghanę i Indonezję – kraje o największym 
potencjale eksportu ziarna kakaowca. Zaangażowało się w nią do-
tychczas 18 tys. iworyjskich rolników i 30 kooperatyw agrarnych. 
Hasło Cocoa Plan brzmi: „Wspieranie rolników dla lepszej czeko-
lady”. W ciągu pierwszego roku działania planu rozdystrybuowano 
140 tys. sadzonek. Do końca drugiej dekady XXI wieku planowane 
jest rozdanie 12 mln sadzonek. W ramach Cocoa Plan 16 spółdziel-
ni rolniczych uzyskało certyfikat UTZ, zaś trzy spółdzielnie – cer-
tyfikat Fairtrade. Ponadto pracownicy Nestlé organizują szkolenia, 
podczas których poruszane są zagadnienia ekologii i przestrzegania 
praw dziecka. Integralną część Cocoa Plan stanowi program bu-
dowy 40 szkół dla 10 tys. iworyjskich dzieci podczas pierwszych 
czterech lat funkcjonowania programu (Cocoa Plan 2012).

Mars konsekwentnie realizuje zapoczątkowaną na przeło-
mie XX i XXI wieku Sustainable Cocoa Initiative. Hasła programu 
brzmią: „Ochrona przyszłości kakao” oraz „Tworzenie środków do 
życia dla przyszłych plantatorów kakao”, a jego cele skupiają się na: 
udzielaniu pomocy technicznej plantatorom, popularyzacji syste-
mu certyfikowania kakao oraz poprawie statusu życia lokalnych 
wytwórców (SCI 2012).

W 2011 roku w miejscowości Soubré dzięki wsparciu finan-
sowemu Marsa organizacja ECOM Agroindustrial Cooperation 
uruchomiła Cocoa Development Centre (CDC 2012). Druga, z 75 
planowanych w Wybrzeżu Kości Słoniowej, placówka tego typu ma 
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wspierać farmerów, a w niedalekiej przyszłości zakładać Village 
Cocoa Centers (VCC) – lokalne ośrodki współpracy z plantatorami. 
Inicjatywa ta adresowana jest do 250 tys. Iworyjczyków.

W laboratoriach Marsa zsekwencjonowano genom kaka-
owca – wyniki eksperymentów upubliczniono, by dać możliwość 
prowadzenia dalszych badań innym ośrodkom (CGD 2012). Mars 
sfinansował także szerokie badanie zlecone Foundation Strategy 
Group i przeprowadzone w Wybrzeżu Kości Słoniowej pod nazwą 
Wizja Zmiany. Polegało ono na zebraniu informacji od iworyjskich 
plantatorów na temat głównych problemów dysfunkcji systemu 
uprawy kakao (Mars 2012c).

W 2005 roku koncern Kraft Foods, wspólnie z Rainforest 
Alliance, Niemiecką Agencją Współpracy Technicznej (Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit; GTZ), amerykańską 
Agencją Rozwoju Międzynarodowego (Agency for International 
Development; USAID) oraz brytyjskim holdingiem Armajaro 
Trading, rozpoczął wdrażanie programu współpracy z sześcioma 
iworyjskimi kooperatywami rolniczymi. Wzrost nakładów, popra-
wa warunków pracy, dostarczenie nowoczesnego sprzętu spowo-
dowały zwiększenie wydajności upraw o ponad 50%. Jednocześnie 
prowadzono kampanie społeczne zmierzające do wyeliminowania 
problemu pracy dzieci na plantacjach.

Po zakończeniu trzyletniego programu Kraft Foods zaanga-
żował się w inicjatywę Fundacji Billa i Melindy Gates, której celem 
jest podwyższenie poziomu życia rolników w Liberii, Nigerii, Ka-
merunie, Ghanie oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej. Z kolei w ramach 
programu Wzmocnienie możliwości i rozwiązań edukacyjnych dla 
gospodarstw domowych wytwórców kakao (Empowering Cocoa 
Households with Opportunities and Education Solutions; ECHO-
ES) Kraft Foods, razem z USAID i Światową Organizacją Kakao 
(World Cocoa Foundation; WCF), wspiera lokalne społeczności 
Wybrzeża Kości Słoniowej, zwiększając szanse młodych ludzi na 
rozwój edukacyjny (Kraft Foods 2011). Program ten wpisuje się 
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w model promowania gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-ba-
sed economy), zgodnie z którą inwestowanie w sektor szkolnictwa 
ma bezpośrednie przełożenie na rozwój ekonomiczny.

To tylko wybrane projekty realizowane przez wielkie kon-
cerny kakaowe w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ich analiza może 
prowadzić do postawienia wniosku, że korporacje transnarodowe, 
realizując filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate 
social responsibility), uwzględniają idee zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego. Według tych założeń, każda firma jest tworem 
moralnym i jako taka powinna podejmować inicjatywy z myślą 
o lokalnych społecznościach. Strategia przedsiębiorstwa powinna 
obejmować także etyczne zarządzanie relacjami z otoczeniem fir-
my – środowiskiem przyrodniczym, ale też społecznym i kulturo-
wym. Decyzje podejmowane przez kierownictwo mają przyczyniać 
się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażanie zysku), jak 
i ochrony oraz zwiększania dobrobytu społecznego. Przedsiębior-
stwa odpowiedzialne społecznie są ukierunkowane na wspieranie 
swoich interesariuszy (stakeholders) – w łańcuchu handlu kakao 
pojęcie to obejmuje rolników, pośredników, dostawców, pracow-
ników, akcjonariuszy, a także konsumentów (Nakonieczna 2008; 
Raich, Dolan, Klimek 2011).

Reasumując, aktywność międzynarodowych koncernów nad 
Zatoką Gwinejską budzi nadal wiele kontrowersji, a długotermino-
we skutki ich działalności, zwłaszcza te odczuwane przez lokalnych 
wytwórców, wymykają się jednoznacznej ocenie.

Przetwórcy i importerzy

Analizę kolejnego ogniwa łańcucha czekoladowego utrudnia ob-
serwowana od kilku dekad tendencja do jednoczesnego pełnienia 
przez międzynarodowe firmy kilku funkcji: podmiotów skupują-
cych, przetwarzających surowiec i sprzedających go hurtowo, a tak-



327Słodkie uzależnienie

że tworzących markowe salony sprzedaży. Oddzielenie importerów 
od przetwórców staje się coraz trudniejsze. Procesowi temu sprzyja 
zjawisko globalizacji – umiędzynarodowienia handlu, usieciowienia 
go, integracji struktur, przyspieszenia tempa wymiany handlowej. 
Naomi Klein nazywa ten proces „korporacyjną manią synergii” 
(Klein 2004, s. 163), zacieraniem się granic pomiędzy poszcze-
gólnymi sektorami i branżami, zauważalnym także na poziomie 
popularyzacji marek, co uznawane jest za dowód jakości produktu.

Z Afryki pochodzą ponad ⅔ światowych zbiorów kakao, z cze-
go ⅓ uzyskiwana jest w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Połowa produkcji 
Czarnego Lądu pochodzi z dwóch krajów: Wybrzeża Kości Słoniowej 
i Ghany. Na kolejnym etapie procesu powstawania czekolady udział 
Afryki zdecydowanie maleje. Na kontynencie tym przetwarzane jest 
zaledwie 15–20% światowej produkcji kakao – największymi prze-
twórcami ziarna kakaowego są kraje Europy Zachodniej (ok. 40%) 
(Kowalski 2010). Zdecydowana większość ziarna – szacuje się, że ⅔ 
w skali globu – trafia do eksportu w postaci surowej, zgodnie z logiką 
handlu sięgającą epoki kolonialnej (Cocoa – Industry 2012). Poniższa 
tabela przedstawia udziały w imporcie oraz przetwórstwie kakao 
według kontynentów (stan z maja 2010).

tabela 22: Struktura importu i przetwórstwa kakao – podział kontynentalny

Region Udział w imporcie ziarna 
kakaowego

Udział w przetwórstwie 
kakao (w %)

Europa 58% 41,1

Ameryka Północna 
i Południowa 28% 21,7

Azja i Oceania 13% 19,5

Afryka 1% 17,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie – CMU (2010), world Cocoa 
economy (2010 s. 18).
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Głównymi przetwórcami kakao są Holandia, Stany Zjednoczone, 
Niemcy i Wielka Brytania – tam właśnie trafia większość iworyjskiego 
kakao. Spośród państw globalnego Południa przemysł przetwórczy 
rozwinięty jest w Wybrzeżu Kości Słoniowej (które eksportuje pół-
produkty do Europy i Stanów Zjednoczonych, a produkcja na rynek 
wewnętrzny jest minimalna – w abidżańskich supermarketach trudno 
znaleźć czekoladki rodzimej produkcji) oraz w Malezji (pozycja tego 
kraju wiąże się z popytem na czekoladę w rozwijających się krajach Azji, 
głównie w Państwie Środka i Indiach). Poniższa tabela ilustruje ranking 
państw – wiodących przetwórców na rynku kakaowym w 2009 roku. 

tabela 23: wiodący przetwórcy kakao – podział krajowy

Ziarno kakaowe Proszek kakaowy Inne półprodukty 
czekoladowe

Kraj

Wartość 
importu 
(tys. 
dolarów)

Kraj
Wartość 
importu  
(tys. dolarów)

Kraj

Wartość 
importu 
(tys. 
dolarów)

Holandia 2 068 825 Stany Zjed-
noczone 220 206 Wielka 

Brytania 1 285 775

Stany Zjed-
noczone 1 178 525 Niemcy 106 624 Francja 1 167 694

Niemcy 980 215 Francja 82 121 Niemcy 1 158 639

Malezja 767 667 Rosja 65 927 Stany Zjed-
noczone 879 117

Francja 493 413 Włochy 61 323 Holandia 640 328

Belgia 467 025 Holandia 59 194 Kanada 545 105

Wielka 
Brytania 421 532 Japonia 48 249 Hiszpania 461 287

Hiszpania 244 500 Belgia 40 189 Rosja 419 699

Singapur 208 858 Chiny 38 088 Austria 391 990

Włochy 208 648 Ukraina 37 186 Włochy 368 404

Źródło: opracowanie własne na podstawie CMU (2010).
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Kraje Europy Zachodniej, ze względu na doświadczenie, 
tradycje, dostęp do portów i magazynów, a także funkcjonowanie 
renomowanych giełd, są pośrednikami w handlu kakao dla pro-
ducentów czekolady z mniejszych krajów, takich jak Polska (Że-
browska 2012c). Poniższa tabela zawiera listę głównych odbiorców 
wyrobów czekoladowych z Unii Europejskiej w 2009 roku.

tabela 24: importerzy produktów czekoladowych z Unii europejskiej

Odbiorca CAOBISCO Udział w rynku (w %)

Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu 
(NAFTA) 23

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) 20

Australia i Azja 18

Wspólnota Niepodległych Państw 10

Kraje śródziemnomorskie 9

Kraje nad Zatoką Perską 9

Bałkany 5

Ameryka Łacińska i Karaiby 3

Afryka 3

Źródło: CaoBiSCo (2009). 

Podobnie jak w przypadku kawy, handel kakao zmienił się 
w ostatnich latach i koncentruje się na giełdach w Nowym Jorku 
i Londynie. Handlują tam:

 –  Chicago Mercantile Group (CME Group), powstała z konsolida-
cji chicagowskich (CME i CBoT) i nowojorskich giełd towaro-
wych (NYMEX, COMEX). Na CME dochodzi do ok. ¾ całego 
obrotu kontraktami na całym świecie;

 –  NYSE Euronext, który przejął kontrolę własnościową i przeorga-
nizował londyński rynek LIFFE (London International Financial 
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Futures Exchange and Options) oraz paryski MATIF (Marche 
a Terme International de France);

 –  Intercontinental Exchange (ICE) z siedzibą w Atlancie w stanie 
Georgia, który przejął giełdę NYBoT (New York Board of Trade) 
(Kowalski 2010).

W 2009 roku rynek słodyczy w Europie Zachodniej był wart 
43,7 mld euro, z czego obrót wyrobami czekoladowymi stanowił 
62% (Confectionery Markets 2011). Warto dodać, że rynek ten 
od wielu lat zdominowany jest przez kilka koncernów – sytuację 
ilustruje poniższa tabela, w której przedstawiono udział głównych 
firm w europejskim rynku słodyczy w 2009 roku.

tabela 25: Koncerny dominujące na europejskim rynku słodyczy

Firma Udział w rynku europejskim (w %)

1 Kraft Foods 16,1

2 Mars 13,9

3 Nestlé 10,9

4 Ferrero 8,6

5 CVC Capital 4,1

6 Perfetti 3,2

7 Lindt & Sprüngli 3,0

8 Haribo 2,8

9 Fazer 2,6

10 Ritter 2,5

Łączny udział dziesięciu najwięk-
szych firm

67,7

Źródło: Confectionery Markets (2011).

Europa jest liderem w produkcji i konsumpcji słodyczy na 
bazie kakao. Europejski rynek wyrobów czekoladowych można 
podzielić na dwie umowne części – część zachodnią, cechującą 
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się ustabilizowanym poziomem produkcji i konsumpcji – oraz 
część wschodnią, o większej dynamice zmian i wyraźnej tendencji 
wzrostowej w produkcji i konsumpcji czekolady. Zróżnicowanie to 
tłumaczyć należy odmienną historią społeczno-polityczną. W kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej nawyki konsumenckie, które 
na Zachodzie obecne są od kilku pokoleń, dopiero się kształtują.

Krajami wiodącymi w produkcji słodyczy w Europie są Niem-
cy, Wielka Brytania, Włochy, Francja i Hiszpania. W produkcji wy-
robów cukierniczych wiodą Niemcy, Hiszpanie, Francuzi i Anglicy, 
a wyrobów czekoladowych – Niemcy, Anglicy, Francuzi, Polacy 
i Włosi. W produkcji ciastek pozycję lidera mają Niemcy, Włosi 
i Anglicy. Specyfikację produkcji słodyczy w Europie w 2009 roku 
zawiera poniższa tabela.

tabela 26: Główni producenci słodyczy w Unii europejskiej

Kraj
Wielkość 
produkcji 
(w tys. t)

Rodzaj

Wyroby 
cukiernicze

Wyroby 
czekoladowe

Wyroby 
ciastkarskie

(%) (tys. ton) (%) (tys. ton) (%) (tys. 
ton)

1 Niemcy 2270 22 499,4 43 976,1 35 794,5

2 Wielka 
Brytania 1338 13 173,94 32 428,16 53 709,14

3 Włochy 954 11 104,94 23 219,42 66 629,64

4 Francja 801 23 184,23 28 224,28 49 392,49

5 Hiszpania 728 28 203,84 13 94,64 59 429,52

6 Belgia 453 12 54,36 43 194,79 45 203,85

7 Polska 425 13 55,25 52 221 35 148,75

8 Holandia 407 21 85,47 8 32,56 71 288,97

9 Szwajcaria 219 15 32,85 64 140,16 21 45,99

10 Rumunia 136 21 28,56 24 32,64 55 74,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie – CaoBiSCo (2011).
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Warto także zauważyć, że – biorąc pod uwagę specjalizację 
wewnętrzną w produkcji słodyczy w danym kraju – wyroby czeko-
ladowe stanowią priorytet u szwajcarskich, polskich i niemieckich 
producentów słodyczy (odpowiednio 64%, 52% i 43%).

Polski rynek słodyczy uległ silnemu przeobrażeniu w ciągu 
ostatnich dwóch dekad. W okresie przed transformacją ustrojo-
wą wyroby cukiernicze produkowane były w centralnie zarządza-
nych, państwowych zakładach i spółdzielniach. Przedsiębiorstwa 
te najczęściej bazowały na przedwojennych spółkach rodzinnych, 
nacjonalizowanych w okresie komunistycznym. Problemem za-
kładów był ograniczony dostęp do surowców (koncesje posiadały 
wyłącznie państwowe przedsiębiorstwa handlu zagranicznego) oraz 
brak szans na intensyfikację współpracy z rynkiem zza żelaznej 
kurtyny. System zarządzany centralnie, oparty na koncesjonowa-
niu zakupów ziarna, faworyzował duże przedsiębiorstwa (Wedel, 
Gryf, Wawel), a jednocześnie utrudniał rozwój nowym podmiotom 
gospodarczym.

Zmiany polityczne, jakie zaszły w roku 1989, otworzyły przed 
polskimi producentami słodyczy nowe możliwości. Kapitalizm 
postawił jednak także wyzwania, którym część firm nie podołała. 
Inwestowanie zagranicznych firm, w tym światowych koncernów, 
w Polsce przeobraziło rynek producentów słodyczy w pierwszej 
dekadzie po transformacji ustrojowej. Zniknął problem koncesji 
na kakao – w macierzystych krajach inwestorów surowce te były 
łatwo dostępne. Dzięki temu do Polski regularnie importowano 
ziarno, masło i miazgę kakaową, zakupywane przez koncerny na 
londyńskiej giełdzie lub przywożone bezpośrednio z krajów glo-
balnego Południa. Mleko w proszku kupowano najczęściej na miej-
scu, w Polsce, dodatki do produkcji czekolady pochodziły głównie 
z importu.

Na początku lat 90. Wedel, Goplana i Wawel posiadały 46% 
udziału w rynku, Gryf, Bałtyk, Olza, San, Jutrzenka – 22% (Białoń, 
Janczewska 2004, s. 75). Sytuacja uległa zmianie po sprywatyzo-
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waniu części sektora oraz na skutek kolejnych inwestycji zagra-
nicznych. Poniższa tabela zawiera wyliczenie głównych inwestycji 
zagranicznych w sektorze słodyczy w latach 1990–1998 – w czasie 
„prawdziwej inwazji” koncernów czekoladowych na Polskę.

tabela 27: Główne inwestycje zagraniczne w polskim sektorze słodyczy

Inwestor – kraj 
pochodzenia

Rok roz-
poczęcia 
inwestycji

Wartość 
inwestycji  
(mln 
dolarów)

Rodzaj inwestycji i jej 
lokalizacja

PepsiCo (Stany 
Zjednoczone) 1993 412 zakup udziałów Wedel 

SA w Warszawie

Nestlé – International 1993 248 udziały w Goplana SA 
w Poznaniu

Mars, Inc. (Stany 
Zjednoczone) 1992 120 nowy zakład 

w Sochaczewie

Ferrero Holding 
(Włochy) 1992 70 nowy zakład w Belsku

Cadbury (Wielka 
Brytania) 1993 50 nowy zakład we 

Wrocławiu

Kraft Jacobs  
Suchard – International 1993 30,7 udziały w Olzie Cieszyn

Stollwerck AG (Niemcy) 1996 30 nowy zakład w Jankowi-
cach pod Poznaniem

Ludwig Schokolade 
(Niemcy) 1996 20 nowy zakład w Tucznie 

koło Piły

Cocoa Barry (Francja) 1995 14 nowy zakład w Łodzi

Indafin (Włochy) 1990 11,2 nowy zakład Inda 
w Skoczowie

Ost Commerz Holding 
AG (Szwajcaria) 1994 6

udziały w Pomorzan-
ce Słupsk, Rarytasie 
Stargard Szczeciński 
i Union Chocolate 
Żychlin
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Fazer (Finlandia) 1995 5,5 udziały w Bałtyku 
Gdańsk

Europar-Ven Company 
(Lichtenstein) 1992 2,8 utworzenie Eurovity 

w Poznaniu

Terravita Holding 
(Lichtenstein) 1992 2,7 utworzenie Terravity 

w Poznaniu

Śnieżka Investment 1997 2,6 udziały w Śnieżce 
Świebodzice

ED & F Man Cocoa 
(Wielka Brytania) 1996 1,8 udziały w Ravioli 

Poznań

Źródło: Białoń, janczewska (2004, s. 73).

Część polskich firm nadal rozwijała się w oparciu o rodzi-
my kapitał. Powstały też nowe przedsiębiorstwa. Reaktywowano 
rodzinne firmy produkujące na mniejszą skalę lokalnego rynku. 
Przykładowo, w 1993 roku powstały Zakłady Przemysłu Cukier-
niczego Mieszko SA, które kontynuowały tradycję cukiernictwa 
zakładów Ślązak i Raciborzanka114. W latach 1990–2000 rozwinęły 
się średniej wielkości firmy w oparciu o wyłącznie polski kapitał. 
Najsilniejszą pozycję spośród nich osiągnęły: Kaliszanka, Skawa, 
Odra oraz Solidarność. Zdaniem Renaty Wasiewicz, analityk PMG 
Consulting, „przeważał wówczas pogląd, że liderzy europejskiego 
rynku słodyczy posiadają na tyle duże środki finansowe i doświad-
czenie, że są w stanie zbudować własną infrastrukturę produkcyjną 
i sieć dystrybucji. Przejmowanie polskich firm było wówczas trak-
towane jako kłopotliwe, przede wszystkim ze względu na przerosty 
zatrudnienia i ich specyfikę organizacyjną – nie zawsze zgodną 
z oczekiwaniami zagranicznych firm” (Wasiewicz 2012, s. 1).

114  W 1997 roku firma zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych. Obecnie słodycze z marką Mieszko produkowane są w pięciu 
zakładach: Raciborzu (2), Warszawie, Wilnie oraz Radzyniu Podlaskim. 
Pracuje w nich ok. 1350 osób. W 2011 roku Mieszko przejął litewską spółkę 
TB Investica oraz Vilniaus Pergale AB, a  także polską firmę produkującą 
ciastka Artur (Mieszko 2012).
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W Polsce szybko zwiększył się import z Zachodu – głów-
nie z Niemiec i Holandii. Stosunkowo niski koszt siły roboczej, 
wysoka rentowność sektora oraz relatywnie niskie ryzyko inwe-
stycyjne wpłynęły na wzrost tempa powstawania fabryk Marsa, 
Cadbury, Stollwercka i Ferrero. Koncerny te uważały Europę Środ-
kowo-Wschodnią za peryferie Starego Świata – będące zarówno 
chłonnym rynkiem zbytu, jak i perspektywicznym centrum pro-
dukcyjnym, z którego eksport może być kierowany i na Zachód, 
i na Wschód Europy. Polska, „włączona do długofalowych planów 
ekspansji globalnej” (Białoń, Janczewska 2004, s. 83), stała się dla 
nich przyczółkiem w walce o rynki byłego ZSRR – regionu przecho-
dzącego dynamiczne przeobrażenia społeczne, o niewykształconych 
w pełni trendach w konsumpcji wyrobów czekoladowych.

Warto jednak podkreślić, że w Polsce pojawiły się sceptyczne 
głosy na temat obranego modelu transformacji sektora czekolado-
wego. Argumentacja części ekspertów z branży spożywczej przypo-
minała tę stosowaną przez znaczną część wytwórców iworyjskich. 
Działania koncernów spożywczych interpretowali oni jako przejaw 
polityki kolonialnej, uzależniającej polski rynek do światowych 
potęg. Uważali koncerny zachodnie za przysłowiową „piątą ko-
lumnę”, podporządkowującą sobie gospodarkę, wprowadzającą 
hegemonię obcych podmiotów na polski rynek słodyczy. Krytycy 
zmian wieszczyli upadek przedwojennych producentów czekolady, 
gwałtowne obniżenie jakości produktów i zepsucie nawyków kon-
sumenckich Polaków.

Według opinii Jane Hardy, profesor ekonomii politycznej na 
uniwersytecie w Hertfordshire, specjalizującej się w badaniach nad 
transformacją postkomunistycznych gospodarek Europy Środko-
wo-Wschodniej, przemiany gopodarcze w Polsce nie przyniosły 
zamierzonych skutków:

Ponadnarodowe korporacje postrzegają Polskę jako „Afry-
kę Europy”. (…) Prywatyzacja nie prowadziła wcale do 
konkurencyjności, ale raczej do dominacji korporacji 
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ponadnarodowych w kluczowych sektorach. Pozwoliła się 
wzbogacić niewielkiej grupie Polaków. Cele produkcyjne 
zostały zastąpione przez cele prywatyzacyjne, ale tak w jed-
nym, jak i w drugim przypadku sukces mierzono w liczbach, 
a nie w jakości działania.
(Hardy 2010, s. 22, 97)

W latach 1990–1994 nastąpił prawie dwukrotny wzrost liczby 
producentów czekolady w Polsce. Krajowy rynek słodyczy uległ stop-
niowemu nasyceniu – „każdy z producentów otrzymał swój »kawałek 
tortu«” (Białoń, Janczewska 2004, s. 97). Wpłynęło to na zmianę 
strategii konkurujących ze sobą koncernów. Coraz większe znaczenie 
miał eksport polskich wyrobów za granicę – głównymi odbiorcami 
stali się Niemcy, Czesi, Holendrzy, Rosjanie, Ukraińcy i mieszkańcy 
Wysp Brytyjskich. Kryzys na rynku czekolad w Rosji pod koniec lat 
90. spowodował wycofanie się części inwestorów z Polski. W 1999 
roku koncern PepsiCo odsprzedał swoje udziały w Wedlu firmie 
Cadbury, a w 2000 roku Stollwerck prawie całkowicie zrezygnował 
z prowadzenia interesów w Europie Środkowo-Wschodniej, sprze-
dając fabryki z Polsce, Rosji, na Węgrzech i w Czechach koncernowi 
Kraft. Zjawisko aliansów, fuzji i przejęć w branży świadczyło o dyna-
mice sektora i ciągłym poszukiwaniu optymalnego modelu sprzedaży 
słodyczy w tej części Europy (Białoń, Janczewska 2004, s. 97–98).

Jednocześnie, zamiast budowania nowych fabryk (inwestycje 
typu greenfields), firmy decydowały się coraz częściej na przejmo-
wanie już istniejących (inwestycje typu brownfields), zwłaszcza 
tych położonych przy kluczowych szlakach komunikacyjnych115. 
Istotną rolę odgrywało także znaczenie tradycyjnie polskich ma-
rek, których przejęcie ułatwiało zdobywanie kolejnych segmentów 

115  Blisko trasy Wschód–Zachód znajdowała się fabryka w Sochaczewie, Bel-
sku i Żychlinie; Jankowice ulokowane są nieopodal granicy z Niemcami, zaś 
Cieszyn – blisko granicy czeskiej.
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rynku. W 2009 roku logo E. Wedel wyceniano na 713 mln złotych, 
a Jutrzenka na 172 mln złotych. Trzeci był Mieszko – 72 mln złotych 
(Solska 2010, s. 44). Poniższa tabela przedstawia kluczowe czynniki 
sukcesu w branży cukierniczej w Polsce.

tabela 28: Czynniki decydujące o sukcesie w branży cukierniczej

Grupa Nazwa 
producenta

Udział % 
w rynkach 
wybranych 
kategorii 
słodyczy

Najważniejsze czynniki decydu-
jące o pozycji rynkowej

Giganci

Mars  
Kraft Foods- 
-Cadbury
Nestlé
Stollwerck
Ferrero
Bahlsen
Danone

10–40

– technologia (know-how)
–  niski jednostkowy koszt pro-

dukcji (korzyści skali)
– zasoby finansowe
– doskonały marketing
– łatwy dostęp do surowców

Średnie 
firmy

GK Colian SA116

Lotte Wedel
Mieszko
Wawel
Solidarność
Odra
Skawa

5–10

–  znane na rynku tradycyjne 
marki

– wysoka jakość produktu
– efektywna sieć dystrybucji
–  zdolność do innowacji produk-

tów i procesów

Małe firmy do 5

–  długoletnia obecność na 
rynku

– dobry produkt
–  specjalizacja w wybranej 

grupie asortymentowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie – wasiewicz (2012, s. 12).116

116   Grupę kapitałową Colian tworzą: Jutrzenka, Goplana, Kaliszanka oraz firma 
Ziołopex. To jeden z największych producentów słodyczy na rynku polskim 
(ok. 12%), zatrudniający ok. 2 tys. pracowników w zakładach w Bydgoszczy, 
Poznaniu , Kaliszu i Wykrotach (por. Colian 2012).
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Na początku XXI stulecia sytuacja na polskim rynku ustabili-
zowała się. Ok. 30–40% producentów opierało działalność na kapitale 
polskim. Stanowili oni jednak ok. 10% rynku czekolady, pozostałe 
90% zajęli inwestorzy zagraniczni (Białoń, Janczewska 2004, s. 98).

Naomi Klein tak pisze o „bombardowaniu markami” współ-
czesnego konsumenta:

Markowa globalizacja, mimo przyswojenia sobie wieloet-
nicznej metaforyki, wcale nie chce różnorodności; wręcz 
przeciwnie. Jej wrogiem są obyczaje narodowe, lokalne mar-
ki i regionalne upodobania. Nigdy dotąd tak wąska grupa 
interesu nie kontrolowała tak znacznej części otaczającego 
nas pejzażu.
(Klein 2004, s. 147)

Konsumenci

Statystyczny mieszkaniec Ziemi konsumuje ok. 0,6 kg czekolady 
rocznie. W okresie 2006–2011 sprzedaż czekolady i wyrobów cze-
koladowych na świecie wzrosła o ⅓ i przekroczyła poziom 100 mld 
dolarów. Konsumpcja w ciągu minionej dekady rosła w średnim 
tempie 3–3,5% rocznie. Zdaniem analityków, obecnie konsumpcja 
czekolady najszybciej rośnie w rozwijających się krajach Azji – 
zwłaszcza w Chinach i Indiach. Obszarem wyraźnego wzrostu kon-
sumpcji jest także Europa Środkowo-Wschodnia (World Cocoa 
Economy 2010, s. 24–25).

Analiza światowego poziomu spożycia czekolady wskazuje 
na duże dysproporcje w różnych regionach świata. Europejczycy 
konsumują połowę wyrobów czekoladowych całego świata, Amery-
kanie – ⅓, Azjaci – ok. 15%, zaś mieszkańcy Afryki – ok. 3% (World 
Cocoa Economy 2010, s. 23). W krajach Azji, Afryki, Ameryki 
Łacińskiej, zamieszkałych przez ¾ populacji globu, konsumowane 
jest ok. ćwierć czekolady (Cocoa market 2002).
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Preferencje Europejczyków, ich czekoladowe gusty, różnią 
się w zależności od szerokości geograficznej, historii, dochodów 
konsumenta i zazwyczaj wpływ na nie mają względy zdrowotne 
i wartości etyczne (Żebrowska 2012c). Poniższa tabela zawiera 
modelowe ujęcie preferencji dotyczących czekolady z wybranych 
11 krajów.

tabela 29: „Czekoladowe preferencje” w wybranych krajach europy

Preferencje Kraj

pochodzenie organiczne Niemcy

private label Rosja

wysoka klasa Włochy

sprawiedliwy handel Wielka Brytania

dzieci Hiszpania

smak Francja

nowość Portugalia

wegetarianizm Finlandia

licencjonowany produkt Holandia

brak sztucznych barwników Turcja

Źródło: Cadbury Case Study (cyt. za: żebrowska 2012c).

Struktura produkcji słodyczy na rynku europejskim kore-
sponduje ze strukturą konsumpcji. Nawet w czasie kryzysu eko-
nomicznego poziom konsumpcji czekolady nie uległ radykalnemu 
obniżeniu. Część analityków rynku tłumaczyła to tym, że spożywa-
nie czekolady było psychologicznym antidotum na kryzys (Kowal-
ski 2010). W latach 2007–2009 zauważono niewielki, 5% spadek 
produkcji wyrobów cukierniczych i czekoladowych. Strukturę 
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produkcji i konsumpcji w latach 2007–2009 w Europie – z po-
działem na Unię Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego 
Handlu (European Free Trade Association; EFTA, zrzeszające Nor-
wegię, Lichtenstein, Islandię i Szwajcarię) – ilustruje poniższa tabela.

tabela 30: wielkość produkcji i konsumpcji słodyczy w europie

Rok
Produkcja Konsumpcja

UE EFTA UE EFTA

Wyroby cukiernicze

2007 1747 41 1688 49

2008 1696 42 1666 52

2009 1649 180 1585 51

Wyroby czekoladowe

2007 2814 180 2466 125

2008 2758 183 2378 130

2009 2680 171 2328 127

Wyroby ciastkarskie

2007 3964 47 3823 66

2008 4186 48 3989 70

2009 4143 47 3909 71

Źródło: opracowanie własne na podstawie – CaoaBiSCo (2011), dane w tys. 
ton.

Mieszkaniec Unii spożywa średnio 3,23 kg wyrobów cukier-
niczych rocznie. Prym wiodą Skandynawowie – Szwedzi i Finowie. 
Za nimi plasują się Niemcy, Norwegowie, Duńczycy, Szwajcarzy, 
Francuzi i Holendrzy. Średnia konsumpcja czekolady w Unii Eu-
ropejskiej wynosi 4,76 kg na osobę rocznie. Najwięcej czekolady 
jedzą mieszkańcy Wysp Brytyjskich, Szwajcarii, Norwegii i Niemiec. 
Statystyczny mieszkaniec UE konsumuje więcej ciastek niż wyro-
bów cukierniczych i czekoladowych łącznie. W spożyciu ciastek 
przodują Irlandczycy. Za nimi znajdują się Słowacy oraz Holendrzy. 
Dane statystyczne przedstawiające strukturę konsumpcji słodyczy 
w 2009 roku w Europie zawiera poniższa tabela.
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tabela 31: Konsumpcja słodyczy w europie

Konsumpcja wyrobów 
cukierniczych  
(kg/osobę/rok)

Konsumpcja wyrobów 
czekoladowych  
(kg/osobę/rok)

Konsumpcja ciastek 
(kg/osobę/rok)

1 Szwecja 8,17 1 Wielka 
Brytania 10,68 1 Irlandia 21,87

2 Finlandia 6,94 2 Szwajcaria 10,35 2 Słowacja 14,71

3 Niemcy 5,37 3 Norwegia 9,61 3 Holandia 13,10

4 Wielka 
Brytania 4,99 4 Niemcy 9,19 4 Wielka 

Brytania 10,11

5 Norwegia 4,87 5 Dania 6,92 5 Włochy 9,82

6 Dania 4,84 6 Finlandia 6,55 6 Bułgaria 9,37

7 Szwajcaria 3,50 7 Belgia 6,00 7 Belgia 9,28

8 Francja 3,49 8 Estonia 5,44 8 Szwajcaria 9,09

9 Holandia 3,39 9 Litwa 5,27 9 Dania 8,58

Średnia UE 3,23 Średnia UE 4,76 Średnia UE 8,51

10 Austria 3,13 10 Francja 3,61 10 Francja 8,31

11 Belgia 2,90 11 Węgry 3,39 11 Hiszpania 7,97

12 Estonia 2,80 12 Włochy 2,85 12 Portugalia 7,88

13 Litwa 2,59 13 Hiszpania 2,65 13 Niemcy 7,79

14 Hiszpania 2,32 14 Grecja 2,59 14 Finlandia 7,78

15 Łotwa 2,32 15 Austria 2,42 15 Litwa 7,45

16 Włochy 1,94 16 Irlandia 2,34 16 Szwecja 7,05

17 Portugalia 1,74 17 Bułgaria 2,27 17 Estonia 6,91

18 Rumunia 1,71 18 Rumunia 2,24 18 Węgry 5,62

19 Bułgaria 1,64 19 Portugalia 2,14 19 Łotwa 4,85

20 Grecja 1,19 20 Polska 1,11 20 Rumunia 4,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie – CaoBiSCo (2011).
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W 2009 roku Polska zajmowała 21. miejsce w Unii Europej-
skiej pod względem konsumpcji wyrobów cukierniczych – 0,88 
kg/osobę/rok, 20. miejsce pod względem konsumpcji wyrobów 
czekoladowych – 1,11 kg/osobę/rok oraz 24. miejsce w Europie 
pod względem konsumpcji wyrobów piekarsko-cukierniczych – 
1,83 kg/osobę/rok (CAOBISCO 2011). Dane te korespondują ze 
strukturą importu kakao117 oraz handlu wyrobami cukierniczymi 
i czekoladowymi w latach 2008–2009, przedstawioną w poniższej 
tabeli.

tabela 32: Struktura importu oraz eksportu wyrobów cukierniczych 
i czekoladowych

2008 2009

Kakao i przetwory

import 615 mln dolarów 791 mln 
dolarów

eksport 759 mln dolarów 945 mln 
dolarów

Cukry i wyroby 
cukiernicze

import 412 mln dolarów 383 mln 
dolarów

eksport 437 mln dolarów 516 mln 
dolarów

Wyroby cukierni-
cze (także biała 
czekolada) nieza-
wierające kakao 
z Polski

import 52 892 ton,  
231 197 tys. dolarów

49 066 ton, 
205 655 tys. 
dolarów

Czekolada i inne 
przetwory spożyw-
cze zawierające 
kakao

eksport 120 729 ton,  
670 125 tys. dolarów

162 346 ton,  
888 766 tys. 
dolarów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: rocznik (2010), rocznik (2011).

117  Import ziarna kakaowego: 2008 rok – 9,9 (tys. t); 2009 – 11; 2010 – 9,1 
(Produkcja i handel 2011, s. 36).
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Do okresu transformacji ustrojowej polska branża cukiernicza nie 
radziła sobie z zaspokajaniem zapotrzebowania rynku. Czekolady kupo-
wano głównie w małych sklepach, na bazarach, tudzież w sklepach walu-
towych (Pewex, Baltona) i salonach firmowych (np. Wedla przy fabryce 
na Kamionku). Państwowe sieci sklepów były bardzo rozdrobnione. 
Rynek odbiorców hurtowych zdominowały państwowe magazyny takich 
potentatów jak Społem. Pojawienie się zagranicznych inwestorów stano-
wi punkt zwrotny w kształtowaniu się gustów konsumenckich Polaków. 
Wzrost nakładów finansowych na produkcję słodyczy, usprawnienie 
kanałów dystrybucji i handlu, budowa sieci supermarketów całkowicie 
zmieniły obyczaje konsumenckie Polaków. Pod koniec lat 90. czekoladę 
najczęściej kupowano w supermarketach (36%), małych sklepach, kio-
skach, na bazarach (23%), hipermarketach, średnich i dużych sklepach 
(po ok. 17%) (Białoń, Janczewska 2004, s. 102). Struktura ta, ukształto-
wana pół dekady temu, utrzymuje się z niewielkimi zmianami do dziś.

Przewaga podaży nad popytem, zauważalna w Polsce od połowy 
lat 90., przyczyniła się do spadku cen oraz sprzyjała krystalizacji prefe-
rencji konsumentów. W latach 1993–1997 wskaźnik wzrostu spożycia 
czekolady wynosił 13,8% (Białoń, Janczewska 2004, s. 79). W drugiej 
połowie lat 90. produkcja czekolady w Polsce zwiększyła się dwukrotnie, 
natomiast o ⅓ zmalała produkcja cukierków nieczekoladowych. W ciągu 
kolejnych pięciu lat wartość rynku czekolady w Polsce rosła średnio 
o 10% rocznie. W 2003 roku wartość rynku cukierniczego przekroczyła 
6,5 mld złotych, z czego czekolada i wyroby cukiernicze odpowiadały za 
4,5 mld złotych, a wyroby piekarnicze i ciastkarskie za ok. 2 mld złotych. 
Szacuje się, że na początku drugiej dekady XXI wieku wartość rynku 
słodyczy – odnotowującego roczny wzrost rzędu 6–10% – w Polsce 
przekroczyła 8–10 mld złotych118 (Ratajczak 2010)119.

118  Dane za rok kakaowy 2009/2010: słodycze czekoladowe – 4,45 mld zł; ciast-
ka, wafle, pierniki itp. – 1,59 mld zł; cukierki, lizaki – 1,17 mld zł; batony, 
w tym musli – 850 mln zł (Ratajczak 2010).

119  Warto dodać, że część analityków wycenia wartość rynku na 5–6 mld, 
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Na europejskim rynku wyrobów czekoladowych pozycja Pol-
ski systematycznie rosła. Między rokiem 2000 a 2004 konsumpcja 
czekolady zwiększyła się dwukrotnie (Wasiewicz 2012, s. 3, 6, 7). 
Poniższa tabela przedstawia trendy w konsumpcji słodyczy w Polsce 
między rokiem 1998 a 2002 (kg/osobę/rok).

tabela 33: Spożycie słodyczy w Polsce

Segment rynku słodyczy 1998 1999 2000 2001 2002

wyroby cukiernicze 
(oprócz czekolad) 2,52 2,28 2,4 2,16 2,16

wyroby ciastkarskie 6,24 6,24 6,24 6,36 6,6

czekolada 0,72 0,72 0,72 0,84 0,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie – wasiewicz (2012, s. 3); dane 
w kilogramach/osobę/rok.

Poziom spożycia słodyczy w Polsce jest jednak – w porów-
naniu z innymi krajami europejskimi – nadal niski. Tradycyjnie 
największą popularnością cieszy się czekolada w tabliczkach 100 g, 
mleczna, gorzka i nadziewana. Obok pralin – kupowanych naj-
częściej przez kobiety (Ratajczak 2010) – stanowi ona najbardziej 
wartościowy segment rynku słodyczy120.

sygnalizując osłabnięcie tempa wzrostu wartości z ok. 10% do 5% z powodu 
wzrostu cen cukru, mąki i benzyny (Rynek słodyczy 2012).

120  W trakcie przygotowania tego tekstu przeprowadzone zostało badanie gu-
stów konsumenckich mieszkańców Warszawy. W  ankiecie zrealizowanej 
poprzez serwis internetowy i  osobiście udział wzięły 103 osoby. Ankieta 
została wypełniona przez uczestników festiwalu czekolady, który odbył się 
w Centrum Handlowym Arkadia 18 lutego 2012 roku.

          Większość respondentów kupuje czekoladę ze względu na markę i produ-
centa (36%) oraz ze względu na smak (35%). Co piąty respondent (19%) 
decyzję o zakupie podejmuje, kierując się informacją o zawartości kakao, co 
dziesiąty zwraca szczególną uwagę na cenę produktu (9,5%). Zaledwie 0,5% 
wybiera czekolady ze znakiem sprawiedliwego handlu. Jedynie co piąty 
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Warto także dodać, że konsumpcja słodyczy w Polsce uza-
leżniona jest od szeregu czynników socjo-ekonomicznych. Polacy 
przywiązują coraz większą wagę do marek. Wybory konsumenckie 
nie zawsze są jednak uświadomione społecznie i ekologicznie. Zbyt 
często zakup dokonywany jest przez osoby „przetworzone przez 
społeczeństwo konsumpcyjne i nawrócone na konsumpcjonizm” 
(Bauman 2006, s. 71) ze snobistycznych pobudek, ze względu na 
mody, bo coś jest trendy – według prawideł kultury konsumpcjoni-
stycznej, opartej na infantylnym, bezrefleksyjnym, hedonistycznym 
materializmie. Proces upowszechniania się wzorców charaktery-
stycznych dla tzw. społeczeństwa konsumpcyjnego121 nie omija 
sektora czekolad. Coraz popularniejsze stają się marki luksusowe, 
importowane – w rzeczywistości ich jakość najczęściej wiele się nie 
różni od polskich słodyczy, marek o rodowodzie przedwojennym.

ankietowany zawsze zapoznaje się z informacjami o produkcie zawartymi 
na jego etykiecie. 75% respondentów konsumuje czekolady wyprodukowa-
ne tylko w  Polsce. Najchętniej czekolada jedzona jest w  postaci tabliczki 
(81%), 12% respondentów lubi czekoladę pitną, a 7% preferuje batony cze-
koladowe. Spośród czekolad połowa ankietowanych (49%) wybiera mlecz-
ną; co trzeci respondent (33%) preferuje czekoladę ciemną; co piąty (18%) 
– nadziewaną. Wnioski z badania sugerować mogą, że większość Polaków 
je czekoladę kilka razy w miesiącu. 67% respondentów lubi także pić kakao. 
Większość ankietowanych kupuje czekoladę w  supermarketach i  małych 
sklepach lokalnych. Czasami zdarza im się pójść do pijalni czekolady (Że-
browska 2012a).

121  Społeczeństwo konsumpcyjne stało się obiektem analiz socjologów i  an-
tropologów, rzadziej ekonomistów. Według Zygmunta Baumana, ten typ 
organizacji społecznej charakterystyczny jest dla tzw. późnej nowocze-
sności [ang. late modernity]. Socjolog wylicza i opisuje następujące cechy 
społeczeństwa konsumpcyjnego: elastyczność, tymczasowość, nastawienie 
na deregulacje, indywidualizm, hedonizm, obfitość wyborów, mobilność, 
fetyszyzacja modernizacji (Bauman 2006, s. 53–84). Bauman pisze: „Rolę, 
jaką niegdyś pełniła praca w połączeniu z osobistymi motywami, integracją 
społeczną i reprodukcją systemową, w chwili obecnej przydzielono aktyw-
ności konsumpcyjnej. (…) Tam, gdzie kiedyś panowała etyka pracy, dziś 
panuje estetyka konsumpcji” (Bauman 2006, s. 59, 68).
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Niemiecki filozof Erich Fromm tak pisze o rozwoju kultury 
konsumpcjonistycznej:

Nasza gorąca chęć konsumowania utraciła wszelki związek 
z  realnymi potrzebami. Początkowo idea konsumowania 
większej ilości lepszych rzeczy miała uczynić życie człowieka 
szczęśliwszym i bardziej satysfakcjonującym. Konsumpcja 
była środkiem do celu, do szczęścia. Teraz stała się celem 
samym w sobie.
(Fromm 1996, s. 141–142)

Jednocześnie zyskują na znaczeniu czekolady o smakach na-
turalnych, bez dodatków i konserwantów. Najszybciej rozwijają 
się marki własne (ang. private label) oraz segment wyrobów luk-
susowych (premium), najwolniej tzw. średnia półka (ang. segment 
economic). Osoby młodsze preferują marki zagraniczne, droższe 
oraz bardziej luksusowe (Cadbury, Wedel, Lindt, Milka), a także 
tzw. produkty impulsowe (słodkie przekąski eksponowane w skle-
pach w strefie przykasowej, kupowane najczęściej przez mężczyzn 
(Ratajczak 2010). Starsi konsumenci są przywiązani do marek tra-
dycyjnych, o rodowodzie sięgającym międzywojnia i okresu PRL 
(Wedel, Goplana, Wawel) (Wasiewicz 2012, s. 3–4). Preferencje 
zmieniają się także w różnych okresach roku, są też zróżnicowane 
pod względem geograficznym. W okolicach Bożego Narodzenia 
i Walentynek rośnie sprzedaż bombonierek. Latem kupuje się mniej 
wyrobów czekoladowych. Wedel – „znak-symbol; dla starszych 
konsumentów uosobienie dobrego, pożądanego, a przed laty niemal 
nieosiągalnego towaru” (Solska 2010, s. 45) – największym uzna-
niem cieszy się w województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim, 
a Milka jest popularna na zachodzie Polski (Żebrowska 2012c). 

Należy także zauważyć, że polski konsument powoli staje 
się coraz bardziej wymagający. Na rynku czekolady liczy się in-
nowacyjność i ekskluzywność, coraz mniejszą rolę odgrywa cena. 
W niepamięć stopniowo odchodzą „tanie i niezdrowe” produkty 
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czekoladopodobne. Sprzyja temu moda na klubokawiarnie, salony 
czekolady. Równolegle rozwija się system internetowej sprzedaży 
słodyczy. Coraz większą wagę przywiązuje się do markowych, ele-
ganckich opakowań. Gusta konsumenckie kształtuje także moda 
na zdrowy tryb życia – na rynku pojawiają się czekolady z ziarnami 
zbóż i owocami. To przykłady tzw. upiększającej żywności (ang. 
beauty food) – produktów celowo wzbogacanych substancjami 
poprawiającymi wygląd i kondycję zdrowotną. Na opakowaniach 
obowiązkowo umieszczane są informacje o kaloryczności czeko-
lady122. Świadomy konsument przywiązuje coraz większą wagę 
do prozdrowotnych walorów spożywania żywności. W sklepach 
dostępne są czekolady bezglutenowe, czekolady energetyczne „dla 
prawdziwych mężczyzn”, a także czekolady dla alergików.

Od kilku lat utrzymuje się tendencja poszukiwania produk-
tów „społecznie odpowiedzialnych” i ekologicznych (Żebrowska 
2012c). Dla zwolenników tego typu żywności zakup certyfikowanej 
czekolady jest dowodem postawy obywatelskiej, a świadomość 
konsumencka stanowi formę świadomości prawno-obywatelskiej 
(Kita 2010).

Produkty „społecznie odpowiedzialne” i ekologiczne dostęp-
ne są w nielicznych sklepach i klubokawiarniach promujących tego 
typu czekoladę. Coraz więcej klientów zwraca uwagę na system 
certyfikacji. Na rynku kakao w Unii Europejskiej działa kilka sys-
temów certyfikacji, m.in. najlepiej rozpoznawalny w skali globalnej 
Sprawiedliwy Handel, a także UTZ (najbardziej znany w Niem-
czech, Szwajcarii, Belgii, Holandii i Skandynawii) oraz Rainforest 
Alliance (popularniejszy w Stanach Zjednoczonych niż w Europie). 
Rośnie także znaczenie produktów organicznych. Produkcja orga-

122  Do smutnej konstatacji podczas badań terenowych w Wybrzeżu Kości Sło-
niowej zmuszały billboardy, na których reklamowano produkty, podając ich 
wysoką kaloryczność – w tym samym czasie w Europie zawieszane były re-
klamy produktów o obniżonej kaloryczności.
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nicznego kakao wyniosła w 2009 roku 20 tys. t i wzrosła w 2010 
roku do 42,5 tys. t. Około 40–50% organicznego kakao importuje 
Europa (Organic Cocoa 2012). Coraz więcej tego rodzaju produk-
tów trafia do Polski.

Uwadze producentów nie uszło również starzenie się społe-
czeństwa i zwiększająca liczba potencjalnych konsumentów powyżej 
60. roku życia. Mają do nich trafiać produkty o odpowiedniej kalo-
ryczności i walorach zdrowotnych – zawierające np. dodatek kolage-
nu. Inną grupą docelową są kobiety po 40. roku życia, które kusi się 
produktami o wysokiej zawartości kakao bogatego w antyoksydanty. 
Znaczenie ma tutaj również wielkość opakowania – dlatego też do 
tych konsumentek adresowane są wyroby w małych opakowaniach, 
dające – często złudne – poczucie ograniczania zbędnych kalorii. 
Wiele firm prowadzi badania, które mają wykazać zbawienny dla 
organizmu człowieka wpływ spożywania czekolady. Ma ono za-
pobiegać starzeniu się, wpływać na obniżenie złego cholesterolu, 
dbać o serce. Szczególne zainteresowanie tym tematem przejawiają 
rodzice, gdyż dzieci są jednymi z największych i najwierniejszych 
konsumentów słodyczy. Nie bez znaczenia są również alarmujące 
dane na temat otyłości wśród najmłodszych (Żebrowska 2012c) 
oraz kampanie społeczne piętnujące sprzedaż batoników i żelków – 
głównych produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.

Ponadto wiele firm inwestuje w nowe wyroby czekoladowe, 
np. czekolady z miętą, winem, praliny z truflami i piwem. Ow-
szem, niektóre z nich mogą przypaść do gustu klientom, ale szansa 
na to, że stworzą nowy, dominujący trend na rynku słodyczy, jest 
niewielka.
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Prawno-organizacyjne regulacje handlu kakao

Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao  
z 2010 roku

Podstawowym dokumentem regulującym handel ziarnem ka-
kaowca, określającym stosunki prawne pomiędzy eksporterami 
a importerami, jest Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao 
z 2010 roku (International Cocoa Agreement; ICA). Jego tekst 
został zatwierdzony 25 czerwca 2010 roku podczas konferencji 
negocjacyjnej powołanej pod auspicjami Konferencji Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference 
on Trade and Development; UNCTAD).

W preambule Porozumienia znaleźć można uzasadnienie 
powstania tego dokumentu, stanowiącego kontynuację wcześniej-
szych ustaleń z lat 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 i 2001 oraz innych, 
wymienionych w nim umów123. Najważniejsze czynniki decydujące 
o uchwaleniu Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao to:

 –  wkład sektora kakao w ograniczanie ubóstwa i osiąganie 
celów rozwoju uzgodnionych na szczeblu międzynaro-
dowym, w szczególności Milenijnych Celów Rozwoju;

 –  znaczenie kakao i handlu tym surowcem dla gospodarek 
krajów rozwijających się jako źródeł dochodów ich miesz-
kańców oraz istotny udział handlu kakao w ich dochodach 

123  Dot. zwłaszcza: Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwo-
ju oraz Agendy 21 przyjętej w Rio de Janeiro w 1992 roku, Deklaracji Mi-
lenijnej Narodów Zjednoczonych przyjętej w  Nowym Jorku w  2000 roku, 
sprawozdania Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbył 
się w Johannesburgu w 2002 roku, Porozumieniu z Monterrey w sprawie fi-
nansowania rozwoju z 2002 roku oraz deklaracji ministerialnej w sprawie 
programu z Doha na rzecz rozwoju przyjętej w 2001 roku (Porozumienia 
2010, art. 43).
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z wywozu oraz w opracowywaniu programów rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

–  znaczenie sektora kakao dla zaspokojenia potrzeb życio-
wych milionów osób, zwłaszcza w krajach rozwijających 
się, gdzie produkcja kakao stanowi główne bezpośrednie 
źródło dochodów drobnych producentów;

–  ścisła współpraca międzynarodowa w kwestiach związa-
nych z kakao i stały dialog między wszystkimi podmio-
tami łańcucha wartości kakao mogą przyczyniać się do 
trwałego rozwoju światowej gospodarki kakaowej;

–  znaczenie strategicznych partnerstw między członkami 
wywożącymi a członkami przywożącymi w celu osiągnię-
cia zrównoważonej gospodarki kakaowej;

–  konieczność zapewnienia przejrzystości międzynarodo-
wego rynku kakao we wzajemnym interesie producentów 
i konsumentów.

(Porozumienie 2010, preambuła)

Cele Porozumienia zawarte zostały w artykule 1 dokumentu:
W celu wzmocnienia światowego sektora kakao, sprzyjania 
jego trwałemu rozwojowi i zwiększania korzyści dla wszyst-
kich zainteresowanych stron cele siódmego Międzynarodo-
wego porozumienia w sprawie kakao obejmują:
–  promowanie współpracy międzynarodowej w  ramach 

światowej gospodarki kakaowej;
–  zapewnienie odpowiednich ram do rozmów między rzą-

dami i  sektorem prywatnym, dotyczących wszystkich 
kwestii związanych z kakao;

–  przyczynianie się do wzmocnienia gospodarki kaka-
owej w państwach członkowskich poprzez opracowanie, 
wdrożenie i ocenę odpowiednich projektów, które zosta-
ną przedłożone właściwym instytucjom w celu uzyska-
nia finansowania tych projektów i  ich wdrożenia oraz 
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poszukiwanie środków na projekty korzystne dla człon-
ków i światowej gospodarki kakaowej;

–  podjęcie starań w  celu uzyskania sprawiedliwych cen 
generujących sprawiedliwe dochody zarówno dla produ-
centów, jak i z punktu widzenia konsumentów w łańcuchu 
wartości kakao oraz przyczynianie się do zrównoważone-
go rozwoju światowej gospodarki kakaowej w  interesie 
wszystkich członków;

–  wspieranie zrównoważonej gospodarki kakaowej na płasz-
czyźnie gospodarczej, społecznej i środowiskowej;

–  zachęcanie do badań i stosowania ich wyników poprzez 
promowanie programów szkoleń i programów informa-
cyjnych umożliwiających przekazywanie członkom tech-
nologii dostosowanych do kakao;

–  promowanie przejrzystości światowej gospodarki kaka-
owej, w szczególności handlu kakao, poprzez gromadze-
nie, analizę i rozpowszechnianie odpowiednich statystyk 
i przeprowadzanie stosownych badań, a także promowanie 
usuwania barier w handlu;

–  promowanie spożycia czekolady i produktów na bazie kakao 
i zachęcanie do niego w celu zwiększenia popytu na kakao, 
m.in. poprzez promowanie zalet kakao, w tym dobrego wpły-
wu na zdrowie, w ścisłej współpracy z sektorem prywatnym;

–  zachęcanie członków do promowania jakości kakao i opra-
cowywania odpowiednich procedur bezpieczeństwa żyw-
ności w sektorze kakao;

–  zachęcanie członków do opracowywania i wdrażania stra-
tegii umożliwiających poprawę zdolności społeczności 
lokalnych i drobnych producentów do czerpania korzyści 
z produkcji kakao oraz przyczynianie się w ten sposób do 
ograniczania ubóstwa;

–  ułatwianie dostępności informacji na temat instrumentów 
i usług finansowych, z których mogą korzystać producenci 
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kakao, w szczególności dotyczących dostępu do kredytów 
i metod zarządzania ryzykiem.

(Porozumienie 2010, art. 1).

iCCo

W Porozumieniu (art. 3–29) zawarto dokładny opis zasad funk-
cjonowania Międzynarodowej Organizacji Kakao (International 
Cocoa Organization; ICCO), założonej w 1973 roku, zrzeszającej 
kraje zarówno produkujące, jak i konsumujące kakao. Członkowie 
ICCO tworzą Międzynarodową Radę ds. Kakao (International 
Cocoa Council). Porozumienie określa cele działalności ICCO.

Organizacja pełni rolę światowego ośrodka informacji w kwe-
stii skutecznego gromadzenia, zestawiania, wymiany i rozpowszech-
niania danych statystycznych i przeprowadzania badań we wszyst-
kich dziedzinach związanych z kakao i wyrobami czekoladowymi. 
W tym celu Organizacja:

–  uaktualnia dane statystyczne na temat produkcji, prze-
robu, spożycia, wywozu (włącznie z powrotnym wywo-
zem) i przywozu, cen oraz zapasów kakao i wyrobów 
kakaowych;

–  stosownie do potrzeb wnioskuje o informacje technicz-
ne na temat uprawy, obrotu, transportu, przetwarzania 
i spożycia kakao.

(Porozumienie 2010, art. 30).

Celem programowym ICCO jest zrównoważenie gospodarki 
kakao, dbanie o jakość jego przetworów. Organizacja powstała 
z myślą o stworzeniu forum wymiany międzynarodowych doświad-
czeń związanych z rynkiem kakao oraz przestrzeni rozwiązywania 
problemów dotyczących efektywnego handlu tym surowcem. ICCO 
ma także promować spożycie kakao: „Członkowie zobowiązują się 
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zachęcać do spożycia czekolady i wykorzystywania wyrobów ka-
kaowych, do poprawy jakości produktów i rozwoju rynków kakao, 
również w państwach będących członkami wywożącymi. Każdy 
członek odpowiada za środki i metody stosowane w tym celu” (art. 
37). Jednocześnie „członkowie czuwają nad poprawą standardów 
życia i warunków pracy ludności zatrudnionej w sektorze kakao, 
zgodnie z ich poziomem rozwoju, mając na uwadze zasady przyjęte 
na forum międzynarodowym w powyższych sprawach i normach 
Międzynarodwej Organizacji Pracy. Ponadto członkowie posta-
nawiają nie wykorzystywać norm pracy do celów protekcjonizmu 
handlowego” (art. 42).

W ICCO działa Rada Sektora Prywatnego, skupiająca przed-
stawicieli firm produkujących kakao oraz Komisja Konsultacyjna 
ds. Światowej Gospodarki Kakaowej, powołana w celu „zachęcenia 
ekspertów z sektora prywatnego do aktywnego udziału w pracy 
Organizacji i wspierania ciągłego dialogu między ekspertami z sek-
tora publicznego i prywatnego” (art. 44). ICCO powołała także 
Międzynarodowe Centrum Informacji ds. Kakao, zapewniające 
swobodny dostęp do informacji na temat tego surowca. Obecnie 
kraje zrzeszone w tej organizacji skupiają 80% światowego ekspor-
tu kakao oraz 85% produkcji i 60% konsumpcji tego surowca na 
świecie (ICCO 2012).

Rozmowa z Zofią Kłoczko-Pieniążek, naczelnik Wydziału 
Organizacji Międzynarodowych Departamentu Polityki Handlowej 
Ministerstwa Gospodarki, która odbyła się 24 kwietnia 2012 roku 
w Warszawie.

− Dlaczego Ministerstwo Gospodarki bierze udział 
w pracach organizacji branżowych takich jak Między-
narodowa Organizacja Kakao?
− Z racji akcesji do Unii Europejskiej Polska wstąpiła do sze-
regu organizacji surowcowych, takich jak ICCO. W związ-
ku z  tym, że kakao jest produktem rolnym, początkowo 
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kwestie związane z działalnością Organizacji kierowano 
do Ministerstwa Rolnictwa. Jednak ze względu na brak 
produkcji kakao w Polsce, współpraca z ICCO została prze-
kazana Ministerstwu Gospodarki. 
− Kto finansuje działania ICCO i na jakich zasadach?
− ICCO finansowana jest z  rocznych składek członków: 
importerów i eksporterów. Składki stanowią ponad 90% jej 
dochodów. Unia Europejska jest największym płatnikiem 
składek, sposród eksporterów największą część płaci Wy-
brzeże Kości Słoniowej. 
− Jaka jest pani rola w spotkaniach organizacji?
− Przedstawiciel Polski jest członkiem delegacji Unii, na 
której czele stoi ekspert Komisji Ekonomicznej. Tylko Ko-
misja ma prawo do zabierania głosu na forum Między-
narodowej Organizacji Kakao. Podstawowe decyzje Unii 
zapadają w Brukseli, na posiedzeniach Grupy Roboczej 
Rady UE ds. Grup Surowcowych (PROBA). Ze względu na 
fakt, że większość państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie przysyła swoich przedstawicieli na posiedzenia ICCO, 
na spotkaniach koordynacyjnych, podczas których powinno 
być wypracowywane wspólne stanowisko, nie można doko-
nywać zasadniczych zmian stanowiska Unii.
W czasie prezydencji Polski124 ICCO zajmowała się głów-
nie kwestią przeniesienia siedziby organizacji do Wybrzeża 
Kości Słoniowej. Decyzja taka została podjęta już w 2002 
roku, jednak niestabilna sytuacja polityczna i wojna domowa 
zatrzymały ten proces. W 2008 roku zadecydowano, że do 
2011 roku siedziba zostanie przeniesiona do Afryki, o  ile 
zostanie osiągnięty poziom bezpieczeństwa według kryteriów 
ONZ. Co roku odbywał się monitoring w tej kwestii. Decyzja 

124  Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej trwała sześć miesięcy, roz-
poczęła się 1 lipca 2011 roku.



355Słodkie uzależnienie

o nieprzenoszeniu siedziby została podjęta we wrześniu 2011 
roku. Ze stanowiskiem tym nie zgodziła się Francja. W marcu 
2012 roku zadecydowano o przesunięciu ostatecznej decyzji 
o lokalizacji do marca 2015 roku. Uzależniono ją od poziomu 
bezpieczeństwa w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Obecnie priorytety ICCO obejmują promocję konsumpcji 
i pomaganie producentom kakao. Z Chinami i  Indiami, 
krajami, gdzie spożycie czekolady dynamicznie rośnie, toczą 
się rozmowy w sprawie członkostwa w ICCO. 
− Co uważa Pani za największy sukces Polski związany 
z działalnością w ICCO podczas prezydencji?
− Polska zajmowała się prowadzeniem spotkań Grupy Ro-
boczej Rady UE ds. Grup Surowcowych w Unii. Podczas 
nich próbowano osiągnąć konsensus w sprawie lokalizacji 
siedziby ICCO. Za sukces Polski uznać można także roz-
powszechnienie informacji o polskim rynku czekolady, 
promocję naszego kraju w tym sektorze.
− Jakie są, pani zdaniem, największe trudności związane 
w działalnością Międzynarodowej Organizacji Kakao?
− Brak pieniędzy i płynności finansowej. Składki nie zawsze 
płacone są w  terminie. Większość czasu zajmują sprawy 
administracyjne. Projekty prowadzone przez ICCO reali-
zowane są głównie w krajach producenckich i finansowane 
przede wszystkim ze Wspólnego Funduszu Towarowego. 
Polska nie jest jego członkiem. Największy wkład do fun-
duszu wnoszą Holandia i Niemcy. To główni realizatorzy 
projektów dwustronnych. Państwa, które są producentami, 
wysuwają propozycje tematów projektów, które następnie 
są dyskutowane na forum ICCO.
− Co pani myśli o polskim rynku wyrobów czekoladowych? 
Czy jest to rynek zamknięty czy otwarty, innowacyjny?
− Przedstawiciele POLBISCO (Stowarzyszenie Polskich Pro-
ducentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych) nie 
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uczestniczą w posiedzeniach ICCO i są reprezentowani przez 
przedstawicieli CAOBISCO (Stowarzyszenie Europejskiego 
Przemysłu Czekoladowego, Ciastkarskiego i Cukiernicze-
go). Problemem jest nie tyle „brak zaufania” czy „mental-
ność”, ile brak przekonania do zalet bezpośredniego udziału 
w pracach i posiedzeniach ICCO oraz współpracy z rządem 
w tym zakresie. Warto jednak podkreślić, że polskie firmy 
aktywnie działają w europejskich organizacjach surowcowych 
(takich jak Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Bawełny, 
Międzynarodowe Grupy Studyjne ds. Miedzi oraz Ołowiu 
i Cynku). W przypadku kakao i czekolady tak się jednak nie 
dzieje. Dużą przeszkodą jest tu wspomniany brak przekona-
nia do bezpośredniego udziału, a także wykupienie polskich 
zakładów przez międzynarodowe koncerny.
Moim zdaniem, jest jednak wiele nisz do zagospodarowania 
w  tej dziedzinie. Obserwujemy rozwój małych polskich 
przedsiębiorstw, które uaktywniają się na arenie międzyna-
rodowej. Naszym głównym dostawcą jest Wybrzeże Kości 
Słoniowej, do którego docieramy przez giełdę w Londynie. 
− Jakie znaczenie dla polskich producentów i konsumen-
tów mają ustalenia Międzynarodowej Organizacji Kakao?
− Program promocji konsumpcji nie będzie obejmował 
Polski. 
− Czy organizacje branżowe mają na uwadze sytuację 
producentów kakao, idee zrównoważonego rozwoju i pro-
blem pracy dzieci na plantacjach kakao?
− Tak. Harkin-Engel Protocol zakazuje pracy dzieci. We-
dług ONZ, tylko pięć państw w Afryce nie zakazuje tego 
procederu. Problemem jest jednak tradycja pracy dzieci 
w gospodarstwach rolnych w społeczeństwach tradycyjnych. 
Z taką formą „niewolnictwa” trzeba walczyć, oddziałując 
na wzrost zarobków rodzin, zwiększenie dostępu do wody 
pitnej, elektryczności, edukacji, prostych maszyn. 
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− Czy Polska zaproponowała jakieś projekty mające 
usprawnić rynek kakao?
− Nie, ponieważ to kraje producenckie występują z wnio-
skami projektowymi. 
− Czy nasze doświadczenia transformacji ustrojowej mia-
ły jakikolwiek wpływ na działania w organizacji?
− Nie.
− Kto tak naprawdę ma głos w ICCO – importerzy, małe 
kraje producenckie czy konsumenci?
− Wszyscy po równo, tzn. grupy państw produkujących 
i konsumujących mają po 1 tys. głosów. Liczba głosów przy-
pisanych poszczególnym państwom jest uzależniona od 
wielkości eksportu lub importu. W efekcie najwięcej głosów 
mają: Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana po stronie państw 
produkujących i Unia Europejska po stronie konsumentów. 
W praktyce na forum ICCO dąży się do uzyskania kon-
sensusu wobec podejmowanych decyzji i bardzo rzadko 
dochodzi do głosowania.
− Jakie jest pani zdanie na temat sprawiedliwego handlu, 
jeśli chodzi o rynek czekolady i kakao?
− To szczytny cel, ale produkty fair trade stanowią wciąż 
stosunkowo niewielki fragment rynku. W Polsce popyt na 
te produkty jest mały ze względu na ich wyższą cenę. 
− Jakie są najistotniejsze zmiany Umowy z 2010 roku 
w stosunku do umów wcześniejszych?
− Umowa z 2010 roku bardzo długo się precyzowała. Zapisy 
dotyczące „zrównoważonej gospodarki kakao” należały 
do najtrudniejszych do wynegocjowania. Istnieje problem 
z  różnorodną interpretacją definicji zawartej w Umowie. 
Moim zdaniem, kluczowe jest zwrócenie uwagi na optyma-
lizację wydajności i korzyści ekonomicznych w połączeniu 
z ochroną środowiska i rozwojem społeczno-kulturowym 
kraju. 
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− Czy przedstawiciele Polski brali udział w działaniach 
kontrolnych, ewaluacyjnych ICCO?
− Tak. Projekty ICCO realizowane są bezpośrednio przez 
organizacje producentów lub farmerów, a nie przez agendy 
rządowe w państwach produkujących, co wpływa na bar-
dziej efektywne ich wydatkowanie.
[Rozmawiała Daria Żebrowska]

CaoBiSCo

Producenci wyrobów czekoladowych działający na europejskim 
rynku zrzeszeni są w utworzonym w 1959 roku Stowarzyszeniu 
Producentów Czekolady, Ciastek i Słodyczy w Unii Europejskiej 
(Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries 
of the European Union; CAOBISCO). Firmy reprezentowane są 
w CAOBISCO głównie przez zrzeszenia krajowe.

Na stronie CAOBISCO – stanowiącej jedno z cenniejszych 
źródeł z danymi statystycznymi do analiz europejskiego rynku 
czekolady – przeczytać można, że zrzesza ona ok. 2 tys. firm, które 
dają zatrudnienie 245 tys. pracowników, a ich obroty sięgają rocznie 
ok. 51 mln euro. Produkcja wynosi ok. 10,4 mln t rocznie, z czego 
wartość na eksport wynosi ok. 4,4 mln euro, co stanowi 10% ekspor-
tu produktów spożywczych Unii Europejskiej. CAOBISCO zużywa 
30% unijnego cukru i 35% mleka w proszku oraz 50% światowej 
produkcji ziarna kakao (CAOBISCO 2012a).

Misją CAOBISCO jest „wspieranie firm we wprowadzaniu 
na rynek produktów przez nich wytwarzanych w elastyczny i od-
powiedzialny sposób oraz stymulowanie zrównoważonego i in-
nowacyjnego rozwoju rynku czekolady, wyrobów cukierniczych 
i ciastkarskich” (CAOBISCO 2012c). Misja realizowana jest poprzez 
promowanie produktów wytwarzanych przez członków Stowarzy-
szenia w oparciu o budowanie zaufania na linii producent – konsu-
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ment, opracowywanie odpowiedzialnych i transparentnych praktyk 
w całym łańcuchu dostaw i wychodzenie naprzeciw potrzebom 
konsumentów. Ważną rolę dla CAOBISCO ma także monitorowa-
nie ewolucji prawa unijnego i uregulowań globalnych, zmierzają-
cych do wzmacniania sieci relacji między podmiotami kreującymi 
rynek czekolady (CAOBISCO 2012b).

W ramach Stowarzyszenia działają następujące jednostki 
organizacyjne – Komitet Wykonawczy i Naukowy (Regulatory 
& Scientific Committee), Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju 
i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Sustainability & CSR 
Committee), Komitet Spraw Gospodarczych (Economic Affairs 
Committee), wydziały ds. analiz statystycznych i komunikacji.

PoLBiSCo

Założone w  1996 roku Stowarzyszenie Polskich Producentów 
Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych (POLBISCO) zrze-
sza 34 firmy125, daje zatrudnienie ok. 14 tys. osób. Jest członkiem 
CAOBISCO. Siedziba organizacji znajduje się w Warszawie. Przed-
siębiorstwa zrzeszone w POLBISCO produkują rocznie ponad 
430 tys. t wyrobów na łączną wartość 7,7 mln złotych. Głównym 
celem Stowarzyszenia, jak można przeczytać na oficjalnej stronie, 
„jest reprezentacja interesów wspólnych dla polskiego przemysłu 

125  W skład POLBISCO wchodzą: ADM Trading Polska, ARGO, AarhusKarl-
shamn Poland, Bahlsen Polska, ZPC Bałtyk, Barry Callebaut Polska, ZPC 
„BULIK” Bogdan Bulik, Cargill Polska, Dijo, Dr Gerard, Fabryka Galanterii 
Czekoladowej Edbol, Ferrero Polska, PPC Gryf, Haribo, Jutrzenka Colian, 
Kraft Foods Polska, Lajkonik Snacks GmbH, Lindt & Sprüngli (Poland), 
Lotte Wedel, LU Polska, Łużyckie Praliny, Mars Polska, Mieszko, Nestlé 
Polska, ZPC OTMUCHÓW, Perfetti Van Melle Polska, SAN – PAJDA, Sło-
wianka, Firma Cukiernicza Solidarność, Śnieżka Invest, 3Topole, Union 
Chocolate, ZPC Wawel, Wrigley Poland.
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czekoladowego, ciastkarskiego i cukierniczego w zakresie prawa, 
nauki, gospodarki i handlu” (POLBISCO 2012).

W ramach POLBISCO działają cztery komisje. W zakres 
obowiązków Komisji Legislacyjnej wchodzi monitorowanie i opi-
niowanie projektów aktów prawnych krajowych i unijnych oraz 
współpraca z instytucjami tworzącymi prawo żywnościowe na obu 
poziomach. Komisja ds. Komunikacji i Samoregulacji odpowiada 
za przygotowywanie oficjalnych stanowisk POLBISCO. Działalność 
Komisji ds. Handlu i Surowców koncentruje się wokół wdrażania 
reformy (deregulacji) reżimu cukrowego Unii Europejskiej, kontro-
lowania sytuacji na rynkach biopaliw, cukru, mleka, zbóż i kakao. 
Komisja ds. Środowiska odpowiada za działalność ekologiczną firm 
tworzących POLBISCO.

eCa

Poza producentami czekolady na rynku europejskim działa wiele 
firm trudniących się handlem ziarnem, magazynowaniem i logi-
styką. Firmy te zrzeszone są w Europejskim Stowarzyszeniu Kakao 
(European Cocoa Association; ECA). W  jego skład wchodzą ⅔ 
europejskich firm zajmujących się mieleniem ziarna, połowa firm 
produkujących czekoladę, 40% firm wytwarzających czekoladę 
płynną, w proszku i masło kakaowe (ECA 2012a).

ECA jest stowarzyszeniem handlowym, skupiającym firmy 
sektora kakaowego, przedsiębiorstwa z każdego niemal ogniwa 
łańcucha dostaw. Organizacja powstała w 2000 roku w odpowie-
dzi na wyzwania globalizacyjne, konieczność integracji i regulacji 
rynku oraz prywatyzację, która zaczęła zachodzić w krajach pro-
ducentach. Rola Europejskiego Stowarzyszenia Kakao polega na 
monitorowaniu i raportowaniu tego, co dzieje się na rynku kakao, 
począwszy od bezpieczeństwa żywności, aż po cła i jakość trans-
portu (ECA 2012b).
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Celami ECA są: monitorowanie przestrzegania praw unij-
nych związanych z produkcją i handlem kakao, przygotowywanie 
sprawozdań przedstawiających przemiany na rynku tego surowca, 
nadzór nad realizacją dobrych praktyk rolniczych (ECA 2012b).

Społeczna odpowiedzialność producentów 
czekolady w Polsce

W oficjalnych dokumentach Lotte Wedel przeczytać można: „Wie-
rzymy, że gwarantem długofalowego powodzenia naszych działań 
jest uwzględnienie wyzwań ekonomicznych, społecznych i środowi-
skowych. Dlatego wspieramy koncepcję zrównoważonego rozwoju 
i wdrażamy ją w wielu aspektach planowania korporacyjnego. 
Ponieważ zrównoważony rozwój jest jedną z naszych naczelnych 
wartości, oczekujemy od dostawców oraz partnerów zgodności 
z naszymi politykami i zasadami w tym zakresie” (Wedel 2012b). 
Wedel otrzymał certyfikat „Zielone Biuro” przyznany przez Fun-
dację Partnerstwo dla Środowiska. Przeznacza darowizny na rzecz 
Banków Żywności i współpracuje ze stowarzyszeniem „Serduszko 
dla Dzieci”. Firma co roku organizuje Bieg Wedla – imprezę spor-
tową promującą zdrowy tryb życia.

Warto jednak podkreślić, że działalność społeczna Lotte We-
del – podobnie jak innych gigantów na polskim rynku słodyczy, 
zwłaszcza filii światowych koncernów – jest wynikiem strategii 
obranych przez międzynarodowe kierownictwo.

Kraft Foods Cadbury angażuje się w programy zwalczania 
niedożywienia w Polsce. Współpracuje z Federacją Polskich 
Banków Żywności, przekazując darowizny produktowe i pie-
niężne. Szczególną opieką objęto ofiary klęsk żywiołowych, dla 
których organizowane są zbiórki pieniędzy i żywności. Koncern, 
w ramach kampanii „Podatki są po naszej stronie”, informował 
przedsiębiorców o zmianach podatkowych umożliwiających 
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przekazywanie żywności na korzystniejszych warunkach. Akcje 
„Milka. Razem dla Tatr” oraz „Cadbury – Szkoły dla Ekorozwo-
ju” stanowią z kolei przykład programów, których celem jest 
ochrona środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna 
(Kraft Foods 2012c).

Zasadę „myśl globalnie – działaj lokalnie” w większym 
stopniu niż koncerny realizują mniejsze firmy, o długiej trady-
cji kooperacji ze społecznościami regionu. Wawel w 2008 roku 
powołał Fundację „Wawel z Rodziną” (od 2010 roku posiada 
ona status Organizacji Pożytku Publicznego), która zajmuje się 
udzielaniem pomocy społecznej oraz wspieraniem małopolskich 
rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. 
Co roku Fundacja realizuje akcję „Słodka Majówka” – imprezę 
plenerową, w której biorą udział dzieci z placówek opiekuńczo-
-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka z wojewódz-
twa małopolskiego. W trakcie akcji przeprowadzana jest licyta-
cja przedmiotów sprezentowanych przez polskich celebrytów, 
a sumy z niej uzyskane przeznaczane są na organizację waka-
cyjnych wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych. W ramach 
kolejnych przedsięwzięć – akcji „Słodki Dzień Dziecka” oraz 
„Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja” – Wawel przekazuje 
co roku ponad 10 t słodyczy do kilkuset placówek opiekuńczo-
-wychowawczych. We wrześniu 2009 roku Fundacja uruchomi-
ła program edukacyjny „Masz Szansę”, którego celem jest wy-
równywanie szans edukacyjnych. Fundacja „Wawel z Rodziną” 
organizuje także pomoc rzeczową dla rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Prowadzi działalność 
wydawniczą oraz wykładową, której celem jest popularyzacja 
tematyki zrównoważonego rozwoju (Wawel 2012).

Jutrzenka – stanowiąca część GK Colian SA – angażuje się 
w różnego rodzaju akcje charytatywne. Wspiera stowarzyszenia 
i organizacje niosące pomoc osobom starszym i dzieciom niepełno-
sprawnym, a także Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki 
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Sportu i Rekreacji, parafie, placówki kulturalno-oświatowe. W 2012 
roku firma wsparła Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursz-
tynowym „Hellena Tour 2012” oraz Kaliskie Spotkania Teatralne 
(Jutrzenka 2012).



Siedziba Coopérative agricole Benianye de Buyo (CaBB): przywóz nasion. 
Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



ściana w magazynie spółdzielni CaaB z logo organizacji, które przestrzegają 
zakazu pracy dzieci na plantacjach kakaowca. Styczeń 2012.  
| fot. błażej popławski



Selekcja nasion w CaBB. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski





ważenie nasion w CaBB. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



Masło czekoladowe, rzadki przykład wykorzystania iworyjskiego kakao 
do produkcji na rynek wewnętrzny. Styczeń 2012. | fot. błażej popławski



Mapa wybrzeża Kości Słoniowej.  
| źródło: perry-castañeda library map collection 
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9
KaKao ze znaKieM

analiza funkcjonowania głównych systemów 
certyfikacji kakao oraz ich postrzegania przez 

rolników iworyjskich

Katarzyna Szeniawska

We francuskojęzycznym Wybrzeżu Kości Słoniowej nazwy Rain-
forest Alliance, UTZ CERTIFIED i Fairtrade brzmią obco, ale są 
w powszechnym obiegu. Ręcznie malowane logotypy certyfikatów 
zdobią ściany wielu magazynów i biur spółdzielni, a zasady, któ-
rych respektowanie ma gwarantować dany certyfikat, wypisane 
są na wielkich tablicach ustawianych przed wejściem do siedzib 
kooperatyw. Wyniki badań terenowych potwierdziły wysoką roz-
poznawalność systemów certyfikacji wśród producentów kakao.

Przegląd certyfikatów

Sprawiedliwy Handel – Fairtrade
Sprawiedliwy handel (ang. fair trade)126, według definicji Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Fair Trade 

126  Fairtrade to system certyfikacji organizacji Fairtrade Labelling Organizations 
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Association; EFTA), oznacza „zasadę partnerstwa w handlu opiera-
jącą się na dialogu, przejrzystości i szacunku w handlu międzynaro-
dowym, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez 
oferowanie lepszych warunków handlowych dla zmarginalizowa-
nych producentów i pracowników, szczególnie na Południu” (cyt. 
za: Grącik-Zajączkowska 2012, s. 94).

Fair trade jest zarówno konceptem społeczno-ekonomicz-
nym, jak i ruchem społecznym, inicjatywą podkreślającą współ-
zależność między producentami a konsumentami. Celem sprawie-
dliwego handlu jest także powstrzymanie degradacji środowiska 
przyrodniczego. Mechanizm funkcjonowania fair trade opiera się 
na świadomym wyborze dokonywanym przez kupującego, któ-
ry, uwzględniając społeczne i ekologiczne aspekty swojej decyzji, 
wspiera producentów z krajów globalnego Południa. Handel staje 
się narzędziem zrównoważonego rozwoju. Sprawiedliwy handel 
w warstwie ideowej nawiązuje do haseł Konferencji Narodów Zjed-
noczonych ds. Handlu i Rozwoju: „Handel zamiast pomocy” (Trade 
not Aid) (Grącik-Zajączkowska 2012, s. 98–99).

W ramach ruchu fair trade działa wiele organizacji i systemów 
certyfikacyjnych. W kontekście produkcji kakao – jak również 
w przypadku kawy, herbaty czy bananów – powszechnie używany 
i najbardziej rozpoznawalny jest znak Fairtrade.

System certyfikacji Fairtrade oparty jest na działalności sto-
warzyszenia Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), 
które zrzesza 24 organizacje zajmujące się produkcją albo promocją 
produktów certyfikowanych. Głównymi elementami struktury FLO 
są trzy regionalne sieci producentów (Ameryki Łacińskiej i Kara-
ibów, Afryki i Azji), inicjatywy licencjonujące (organizacje promujące 
Fairtrade na poziomie poszczególnych krajów) oraz FLO-CERT, 
niezależna firma certyfikacyjna, prowadząca inspekcje producentów 

International (FLO), zaś fair trade to szerzej pojęty ruch na rzecz sprawiedli-
wego handlu, obejmujący wiele organizacji i systemów.
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i pośredników handlowych. Kluczem do sukcesu FLO są relacje 
z producentami – przedstawiciele organizacji zrzeszających rolników 
legitymujących się Fairtrade zasiadają w zarządzie organizacji.

Kryteria Fairtrade dla rynku kakao opierają się na Minimal-
nej Cenie Fairtrade (Fairtrade Minimum Price), Premii Fairtrade 
(Fairtrade Premium), podstawowych standardach Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy (m.in. wykluczeniu pracy dzieci127 i pracy 
przymusowej) oraz kryteriach ekologicznych (m.in. dotyczących 
stosowania najbardziej szkodliwych pestycydów czy uprawy roślin 
zmodyfikowanych genetycznie). Minimalna Cena Fairtrade jest 
kalkulowana i regularnie weryfikowana na podstawie średnich 
kosztów zrównoważonej produkcji i płacy minimalnej w danym 
regionie. Zawiera ona koszty produkcji i prowizję dla producen-
tów. W sytuacji gdy cena rynkowa okazuje się wyższa, importerzy 
zobowiązani są płacić więcej. Premia wypłacana jest od tony kakao 
i trafia do spółdzielni, gdzie w oparciu o demokratyczny proces 
podejmowania decyzji, inwestowana jest w różnego rodzaju przed-
sięwzięcia – od zakupu środków ochrony roślin, przez zasilenie 
funduszu stypendialnego dla dzieci rolników, po budowę kliniki.

Funkcjonowanie systemu Fairtrade opiera się na spółdziel-
niach i grupach producenckich zrzeszających rolników. Przyznanie 
certyfikatu odgrywa zatem rolę budującą społeczność lokalną – 
wzmacnia identyfikację i organizację rolników na poziomie lo-
kalnym. Spółdzielnie posiadają także zwykle większy dostęp do 
informacji o sytuacji na rynkach światowych (np. poprzez zakup 
sprzętu komputerowego), co daje im większą siłę przetargową w ne-
gocjacjach z nabywcami produktów.

Zauważyć także należy, że w modelu Fairtrade zawarta jest 
implicite zasada ograniczania łańcucha pośredników. Koncerny 

127  Zabroniona jest wszelka praca dzieci do 15. roku życia. Zatrudnianie osób 
niepełnoletnich, które ukończyły 15. rok życia nie może im ograniczać pra-
wa do nauki i wypoczynku (Grącik-Zajączkowska 2012, s. 103).
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wytwarzające czekoladę mogą docierać bezpośrednio do spółdziel-
ni, w których zbiory ziarna kakaowego odbywają się według zasad 
związanych z posiadanym certyfikatem. 

Podkreślić należy, że rolnicy nie muszą spełniać wszystkich 
kryteriów Fairtrade w momencie decyzji o przystąpieniu do syste-
mu certyfikacji. Mają cztery lata na pełne ich wdrożenie. Jeśli tego 
nie zrobią, tracą świadectwo produktu oraz możliwość współpracy 
z firmami wymagającymi certyfikacji. Aby ją utrzymać, spółdzielnia 
musi poddawać się regularnym audytom społecznym, finansowa-
nym z jej środków. Wielu rolników uznaje Fairtade za najdroższy 
system certyfikacji. Warto jednak zaznaczyć, że rolnicy, których nie 
stać na pokrycie kosztów certyfikacji, mogą ubiegać się o granty 
na ten cel.

Znak Fairtrade znaleźć można na wybranych produktach ta-
kich firm jak Cadbury, Kraft, Mars, Nestlé, Ben & Jerry’s, Starbucks, 
M&S, Sainsbury’s. W przypadku Cadbury jest to tylko marka Dairy 
Milk. Szwajcarski koncern Nestlé w ramach systemu Fairtrade pozy-
skuje tylko kakao do produkcji batonów Kit Kat – wyłącznie na po-
trzeby brytyjskiego rynku. Batony kupowane poza Wielką Brytanią 
produkowane są w większości z konwencjonalnie pozyskiwanego 
kakao (najczęściej z niewielką domieszką kakao z certyfikatem 
UTZ). Znak Fairtrade można znaleźć również na kosmetykach 
zawierających masło kakaowe z certyfikowanych upraw.

Na przestrzeni lat Fairtrade stał się certyfikatem rozpozna-
walnym wśród konsumentów europejskich. Zgodnie z danymi 
Tropikalnej Koalicji Towarowej (Tropical Commodity Coalition; 
TCC), w 2009 roku sprzedano 65 tys. t kakao ze znakiem Fairtrade, 
a w 2010 roku liczba ta miała wzrosnąć do 80 tys. t. Wielka Brytania 
jest liderem w sprzedaży czekolady Fairtrade w Europie – Brytyjczy-
cy konsumują ok. ⅓ produktów tego rodzaju w Unii Europejskiej. 
Wartość wyrobów zawierających kakao z marką Fairtrade stanowi 
ok. 0,3% globalnego rynku kakao, jednak jest to rynek rosnący. 
Dodatkowo prawie połowa produktów zawierających kakao ze 
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znakiem Fairtrade posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego (jest 
„organiczna”) (FTC 2012).

Utz CertiFieD
UTZ CERTIFIED powstał w 2007 roku z  inicjatywy kilkunastu 
firm i organizacji pozarządowych, m.in. Cargill, Nestlé, Mars oraz 
WWF (World Wide Fund for Nature, Światowy Fundusz na rzecz 
Przyrody) i Oxfam Novib. Początkowo certyfikowano kawę, od 
2009 roku także ziarno kakaowe. System ten skupia się głównie na 
producentach w Afryce, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale rozpo-
czyna również działalność w innych regionach świata. 

Organizacja stawia sobie za cel poprawę technik produkcji 
na rzecz metod bardziej zrównoważonych i lepszych wyników dla 
producentów i konsumentów. W ramach programu certyfikacji 
rolnicy szkoleni są z bardziej wydajnych oraz ekologicznie i spo-
łecznie odpowiedzialnych metod uprawy.

Standardy UTZ, zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk (Code 
of Conduct) dotyczą przede wszystkim jakości i prawidłowego zarzą-
dzania uprawami, ale zawierają również podstawowe standardy MOP. 
Standardy nie przewidują ceny minimalnej, jak w systemie Fairtrade, 
ale zapewniają premię dla producentów. Podobnie jak w Fairtrade, 
rolnicy mają cztery lata na całkowite wdrożenie kodeksu. Certyfika-
cja farm w ramach systemu UTZ opiera się o coroczne, częściowo 
niezapowiedziane audyty społeczne. Cena certyfikacji nie jest z góry 
ustalona i zależy od wyceny audytora – w systemie Fairtrade jest ona 
skorelowana z rozmiarem spółdzielni i kosztami audytu.

Najważniejszym hasłem UTZ jest „zrównoważona produkcja”. 
Certyfikat ten, w porównaniu z Fairtrade, wydaje się zorientowany 
bardziej rynkowo, stara się odpowiadać na potrzeby producentów 
i importerów i stawia przede wszystkim na poprawę jakości oraz 
wydajności upraw kakao (UTZ 2012).

Szacuje się, że do końca 2010 roku wyprodukowane zosta-
ło 20 tys. t kakao z certyfikatem UTZ. Prawie wszystko trafiło 
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do Europy. UTZ jest systemem certyfikacji preferowanym przez 
Nestlé, które postawiło sobie za cel całkowite przestawienie się 
do 2014 roku na kakao UTZ Certified do produkcji batonów 
Kit Kat. Organizacja współpracuje również z koncernem Mars 
(UTZ 2012).

rainforest alliance
Stworzona w 1987 roku organizacja Rainforest Alliance rozpoczęła 
swoją działalność od certyfikacji drewna pochodzącego z odpowie-
dzialnie zarządzanych lasów. Z czasem rozszerzyła certyfikację na 
inne produkty, do standardów ekologicznych dodając też społeczne. 
Obecnie, oprócz drewna, Rainforest Alliance certyfikuje głównie 
produkty plantacyjne: kawę, kakao, herbatę, banany i inne owoce 
tropikalne. Niedawno wprowadzono również certyfikację ekolo-
gicznie odpowiedzialnych usług turystycznych. 

Według materiałów promocyjnych Rainforest Alliance, na 
farmach przez nią certyfikowanych pracownicy otrzymują god-
ne wynagrodzenie, opiekę medyczną, mieszkają w przyzwoitych 
warunkach, a ich dzieci mają dostęp do edukacji. Standardy eko-
logiczne zgodne są z kryteriami Sustainable Agriculture Network 
(SAN), obejmują ograniczanie zanieczyszczenia wody, erozji gleby, 
użycia pestycydów oraz ochronę lokalnej flory i fauny. Organizacja 
zapewnia także, że pracuje z rolnikami nad poprawą metod produk-
cji. Według oficjalnych danych, sześć spółdzielni z Wybrzeża Kości 
Słoniowej, współpracujących z Rainforest Alliance, zanotowało 
wzrost wydajności o ok. 20%. (Rainforest Alliance 2012).

W przypadku Fairtrade i UTZ kryteria certyfikacji są ustalane 
osobno dla każdego produktu, podczas gdy Rainforest Alliance 
posługuje się jednym zestawem kryteriów dla wszystkich produk-
tów. Według sceptyków systemu Rainforest Alliance, zasada ta 
obniża wiarygodność systemu certyfikacji, ale na pewno ułatwia 
proces certyfikacyjny, szczególnie farmom prowadzącym więcej 
niż jedną uprawę.
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Szacuje się, że w systemie Rainforest Alliance sprzedano 
12 tys. t ziarna w 2009 roku i 25 tys. t w 2010 roku. Rainforest 
Alliance zainicjowany został w Stanach Zjednoczonych, ale jego 
popularność w Europie i innych regionach systematycznie rośnie. 
W ramach tego systemu certyfikuje produkty takich firm jak Lip-
ton, Unilever, Mars, McDonalds i Kraft (Rainforest Alliance 2012).

Działalność spółdzielni

Spóldzielnia Cann
„Mr Côte d’Ivoire”, jak nazywają go sąsiedzi, z 8 ha upraw uzyskuje 
średnio ok. 2 t kakao rocznie. „To bardzo mało, ale to dlatego, że sad 
jest stary, ma już 30 lat – tłumaczą jego sąsiedzi. – Kakaowce rodzą 
owoce przez dwie, góra trzy dekady. Należałoby zasadzić nowy sad, 
ale brakuje pieniędzy na inwestycję” – dodają. 

Na początku 2012 roku rolnicy uzyskiwali od 450 do 600 fran-
ków CFA za 1 kg kakao – w zależności, czy sprzedawali je, korzy-
stając z pośrednictwa pisteurs, czy przez spółdzielnię. 600 franków 
to nieco ponad 1 dolar – oznacza to, że w ciągu roku rolnik i jego 
rodzina (zwykle co najmniej dwie, trzy osoby) za dwie tony kakao 
dostaną ok. 2 tys. dolarów, czyli ok. sześć dolarów dziennie, po 
ok. dwa dolary na osobę. Biorąc pod uwagę rozbudowaną strukturę 
tradycyjnej rodziny afrykańskiej, łatwo wyliczyć, że – bez znaczą-
cych innych dochodów (np. ze sprzedaży kawy czy bananów) – 
większość iworyjskich plantatorów żyje poniżej granicy ubóstwa.

Tiemokokro leży w środkowej części Wybrzeża Kości Słonio-
wej, niedaleko miasteczka N’douci. To tylko nieco ponad 100 km 
od Abidżanu. Z wioski do najbliższej asfaltowej drogi jest parę 
kilometrów, co znacznie utrudnia komunikację, szczególnie w po-
rze deszczów. Większość mieszkańców utrzymuje się z uprawy 
kakao na niewielkich rodzinnych poletkach. W samej wiosce nie 
ma elektryczności ani kanalizacji. Domy są zbudowane z gliny 
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pokrytej strzechą. „Parę lat temu Czerwony Krzyż, we współpracy 
z Nestlé, odremontował pompę, więc jest przynajmniej woda” – 
mówią mieszkańcy Tiemokokro.

W N’douci swoją siedzibę ma CANN (Coopérative Agricole 
Nzrama de N'douci), jedna z 12 spółdzielni w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej, posiadająca certyfikat Fairtrade. „Mr Côte d’Ivoire” 
jest jednym z jej członków. Spółdzielnia przystąpiła do systemu 
sprawiedliwego handlu w 2010 roku. Rozwija się dynamicznie, 
ma ciężarówkę i traktor. Za Premię Fairtrade zorganizowała mały 
sklepik ze środkami ochrony roślin, gdzie członkowie spółdzielni 
mogą kupić je po cenach hurtowych – znacznie taniej niż w innych 
sklepikach w mieście.

Spółdzielnia buduje też internat, który pomieści ok. 100 dzieci 
z odleglejszych wiosek. Teraz trudno jest im docierać do szkoły. 
„Dzięki ośrodkowi będą miały gdzie mieszkać. W naszym regionie 
ponad połowa rolników jest niepiśmienna” – tłumaczy przedstawi-
ciel spółdzielni, pokazując plany budynków. Dotychczas spółdzielni 
udało się kupić ziemię. Budowa szkoły ma ruszyć wkrótce.

Niezależnie od systemu Fairtrade, w ramach Nestlé Cocoa 
Plan, w N’douci powstała szkółka kakaowców. W imponującej, 
okrytej folią szklarni, rośnie obecnie 60 tys. sadzonek drzew. 
Taka liczba wystarczy do obsadzenia ok. 40 ha pól. W zeszłym 
roku udało się wyhodować i rozdać 30 tys. bezpłatnych sadzonek, 
którymi obsadzono 20 ha okolicznych sadów. „To wszystko są sa-
dzonki szybko i dobrze owocującej odmiany Mercédès – tłumaczy 
przedstawiciel spółdzielni. Kakaowce zostają rozdane po siedmiu 
miesiącach od posadzenia w szklarni. Niecały rok później rolnicy 
będą mogli spodziewać się pierwszych zbiorów. To prawdziwy 
ratunek dla wielu osób znajdujących się w tej samej sytuacji co 
„Mr Côte d’Ivoire”. Młode drzewa odmiany Mercédès dają ok. 
2,5 t kakao z hektara rocznie. Gdyby udało się obsadzić nimi 
choćby połowę poletka rolnika, jego przychód w następnym roku 
wzrósłby kilkakrotnie.
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Przynależność do spółdzielni, a szczególnie do spółdzielni 
współpracującej z organizacjami wspierającymi rolników i certy-
fikującymi kakao, zdaniem większości ich członków, daje szansę 
na lepszą przyszłość. Warto jednak zwrócić uwagę, że utrzymanie 
spółdzielni jest wyzwaniem dla lokalnej społeczności, zwłaszcza 
w pierwszym okresie jej funkcjonowania. „Liczba członków zmienia 
się z dnia na dzień, przychodzą nowi, niektórzy odchodzą” – mówi 
przedstawiciel spółdzielni.

„Głównym problemem dla rozwoju gospodarczego – jak tłu-
maczą przedstawiciele spółdzielni – jest zła infrastruktura, latami 
nieremontowane drogi. Na rząd nie można w tej kwestii liczyć, 
szczególnie jeśli chodzi o mniejsze szutrowe drogi”. Kiedy koleiny 
i wyboje sprawią, że droga staje się nieprzejezdna dla większych 
ciężarówek, spółdzielnia często musi odmówić odebrania ziarna 
od rolnika, którego plantacje położone są daleko od większych 
wiosek. O ile sam nie znajdzie sposobu przewiezienia kakao do 
magazynu spółdzielni, zdany będzie na pisteurs, często bardziej 
zdeterminowanych i dysponujących lepszymi samochodami niż 
kooperatywy. „Państwo nie daje nam wystarczającego wsparcia, nie 
tylko w kwestii utrzymania dróg” – dodają przedstawiciele CANN. 
Rolnikom potrzeba przede wszystkim wsparcia technicznego, które 
do wybuchu II wojny iworyjskiej było regularnie udzielane przez 
rządową Krajową Agencję ds. Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (ANADER). „Teraz trzeba za wszystko samemu płacić, bo 
rząd nie daje agencji wystarczających środków na realizację jej 
misji” – tłumaczy przedstawiciel spółdzielni. Tylko spółdzielnie, 
które przystąpią do programu certyfikacji UTZ, Rainforest Alliance 
etc., zyskują dostęp do bezpłatnych szkoleń realizowanych przez 
ANADER, ale finansowanych, jak w tej okolicy, przez Cargill. Dla 
wielu rolników to ważny powód, skłaniający ich do przystąpienia 
do tego typu programów.

Minimalna cena ustalana przez państwo w głębokim inte-
riorze okazuje się fikcją. Tutaj wsparciem powinien być właśnie 
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system Faritrade, ale nie zawsze udaje się uzyskać Cenę Minimalną. 
„Do tego trzeba móc eksportować kakao bezpośrednio do firm 
w Europie, jak to robią w [spółdzielni] KAVOKIVA” – tłumaczy 
przedstawiciel spółdzielni. CANN skazana jest na sprzedaż ziaren 
poprzez firmy eksportowe – głównie przez Cargill i Barry Callebaut 
– po dyktowanych przez nie cenach. Podpisywanie promowanych 
przez Fairtrade długoterminowych kontraktów także nie jest łatwe. 
Cena kakao zmienia się za szybko. Trudno też przewidzieć z roku na 
rok, jakie będą zbiory. Zależy to od pogody czy – jak to było widać 
w ostatnich latach – od sytuacji politycznej. Dlatego spółdzielnia 
nadal najczęściej decyduje się na miesięczne kontrakty z firmami 
z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Do przyjęcia systemu Fairtrade rolników z Tiemokokro za-
chęciły sukcesy KAVOKIVA – największej spółdzielni sprawiedli-
wego handlu w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ważne okazało się także 
wsparcie udzielane przez Iworyjską Sieć Sprawiedliwego Handlu 
(Reseau Ivoirien du Commerce Equitable; RICE). RICE stanowi plat-
formę współpracy, ułatwia wymianę doświadczeń i wspólne szukanie 
rozwiązań problemów. Organizuje także kursy doszkalające kadrę 
spółdzielni. Fortin Bley, sekretarz spółdzielni CANN, jest przekonany, 
że przystąpienie do systemu Fairtrade było dobrym posunięciem.

Spółdzielnia KaVoKiVa
KAVOKIVA (Coopérative Agricole de KAVOKIVA de Daloa; 
CAKD) jest jedną z flagowych spółdzielni certyfikowanych Fair-
trade, zajmujących się uprawą kawy i kakao. Założona w 1999 roku, 
szybko zwiększyła liczbę członków z 600 do ponad 5 tys. Jej główna 
siedziba znajduje się w Gonaté, koło Daloa, w departamencie Haut-
-Sassandra – regionie produkującym prawie połowę iworyjskiego 
kakao. Spółdzielnia przystąpiła do struktur sprawiedliwego handlu 
w 2004 roku. Była pierwszą kooperatywą z Wybrzeża Kości Słonio-
wej i 13. w Afryce, która uzyskała certyfikację Fairtrade. Posiada 
również certyfikat UTZ (KAVOKIVA 2012).
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KAVOKIVA obecnie zrzesza ok. 5 tys. rolników, podzielonych 
na 45 sekcji i 135 podsekcji. Kakao składowane jest w dziesięciu ma-
gazynach należących do kooperatywy, mogących pomieścić po 20 t 
kakao. Ziarna transportowane są z nich do większych magazynów, 
ulokowanych w Gonaté i Zoukougbeu. Spółdzielnia zbudowała też 
magazyn na ponad 1 tys. t kawy i kakao, wyposażony w nowoczesną 
maszynę przeznaczoną do pakowania ziaren w worki. Magazyn 
w Gonaté jest symbolem sukcesu KAVOKIVA i dowodem mo-
dernizacji rolnictwa w regionie, jedynym punktem poza portami 
w Abidżanie i San-Pédro, gdzie można dokonać oceny jakości kakao 
i wypełnić wszystkie formalności związane z eksportem ziarna. 
Zapakowane w worki ziarna mogą trafić bezpośrednio na statek. 
Dzięki temu spółdzielnia unika konieczności korzystania z usług 
pośredników i może uzyskiwać ceny portowe, wyższe od oferowa-
nych w magazynach (KAVOKIVA 2012).

W 2004 roku KAVOKIVA otrzymała certyfikat Fairtrade dla 
upraw kakao, a rok później dla kawy robusta. KAVOKIVA rozdaje 
sadzonki, funduje rowery, wspiera edukację, walczy z analfabe-
tyzmem. Pomaga także w negocjacjach kredytowych z bankami. 
Realizuje programy genderowe, których celem jest poprawa sytuacji 
kobiet na rynku pracy. W 2010 roku w kooperatywie wyprodukowa-
no 43 t ziarna, przy czym od października do grudnia 2011 roku aż 
30 t (KAVOKIVA 2012). Alain, sekretarz spółdzielni, przypisuje ten 
sukces nowym odmianom kakao, modernizacji produkcji i popra-
wie kultury rolnej w regionie. Podkreślić należy, że rolnicy zrzeszeni 
w kooperatywach uprawiają także ryż, pomidory i banany. Sprzedaż 
ziaren stanowi jednak podstawę ich utrzymania.

W ciągu ostatnich kilku lat spółdzielnia odniosła imponujące 
sukcesy. Nie tylko w stosunkowo krótkim okresie objęła swoim 
działaniem cały region Daloa, ale również znacznie rozwinęła in-
frastrukturę. Należy do niej obecnie 27 ciężarówek zbierających 
kakao z okolicznych wiosek i pięć wielkich przyczep do transportu 
ziaren do portu. Spółdzielnia dysponuje również słynną w regionie 
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niveleuse – równiarką, maszyną do robót ziemnych, służącą do 
profilowania podłoża pod nawierzchnię dróg i ułatwiającą dzięki 
temu transport ziaren. Biura spółdzielni zatrudniają w sumie kil-
kadziesiąt osób.

Największym jednak sukcesem KAVOKIVA – jak można 
usłyszeć od jej członków – jest budowa kliniki w Gonaté, zakup 
ambulansu i objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich osób 
wchodzących w skład kooperatywy. Spółdzielnia prowadzi również 
program stypendialny dla dzieci rolników. Zatrudniany przez nią 
wykwalifikowany agronom zajmuje się doradzaniem w kwestii or-
ganizacji upraw. Zbudowano również trzy nowe studnie z Premii 
Fairtrade. W planach jest założenie kasy oszczędnościowo-kredy-
towej dla członków spółdzielni. 

Fairtrade’owe kalkulacje

Co decyduje o  atrakcyjności systemu sprawiedliwego handlu 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej? Czy Cena Minimalna Fairtrade, 
uzyskiwana przynajmniej dla części produkcji, stanowi podstawo-
wą motywację dla rolników do pozostawania w certyfikowanych 
kooperatywach? Biorąc pod uwagę wahania cen na giełdach w No-
wym Jorku i Londynie, gwarancje Fairtrade odgrywać powinny 
kluczową rolę w kształtowaniu lojalności iworyjskich rolników 
wobec spółdzielni sprawiedliwego handlu. Warto jednak zauwa-
żyć, że nie zawsze oferowane przez kooperatywy ceny są wyższe 
od giełdowych. W ciągu ostatnich lat cena kakao na nowojor-
skiej giełdzie była znacznie wyższa od ustalonej przez Fairtrade 
(Market Cocoa 2012). Różnica była na tyle wyraźna, że zarząd 
organizacji postanowił na nowo ją wyliczyć. Od 1 stycznia 2011 
roku obowiązuje nowa Minimalna Cena Fairtrade – 2 tys. dolarów 
za tonę kakao konwencjonalnego i 2,3 tys. dolarów za tonę kakao 
spełniającego kryteria rolnictwa ekologicznego (kakao organicz-
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nego) (Higher Prices 2012). Zmiany te nie nadążyły jednak za 
dynamiką rynku. Obecnie ceny kakao certyfikowanego nadal są 
niższe od rynkowych.

Zwolennicy systemu Fairtrade argumentują, że cena rynko-
wa może wkrótce spaść. Według Międzynarodowej Organizacji 
Kakao, poprawa koordynacji programów wpierających rynek ka-
kao, a w szczególności odnowa sadów mogą sprawić, że światowa 
produkcja niebawem wzrośnie skokowo, zbijając drastycznie ceny 
na światowych rynkach. Sytuacja ta już raz miała miejsce w 2000 
roku, kiedy ceny kakao osiągnęły najniższy poziom od kilku ostat-
nich dekad. Na giełdach płacono wtedy po ok. 700 dolarów za tonę 
kakao – Cena Minimalna Fairtrade wynosiła 1,6 tys. dolarów za 
tonę (Cacao et commerce equitable 2011).

Według dziennikarki Órly Ryan, wieloletniej korespondentki 
BBC z Ghany, gwałtowny spadek cen kakao na giełdach świato-
wych jest jednak mało prawdopodobny. Autorka Chocolate Na-
tions. Living and Dying for Cocoa in West Africa – syntetycznego 
omówienia wpływu gospodarki kakaowej na życie mieszkańców 
Afryki Zachodniej – uważa, że wydajność upraw raczej nie wzro-
śnie w niedalekiej przyszłości. Ryan zakłada inny, bardziej praw-
dopodobny jej zdaniem scenariusz – powolnego odchodzenia od 
upraw kakaowca i rozwijania innego rodzaju gospodarki, bardziej 
zdywersyfikowanej, z większym udziałem sektora kauczukowego. 
Zestaw czynników kształtujących cenę kakao (warunki pogodowe, 
choroby roślin, dostępność i cena środków ochrony roślin oraz na-
wozów, stabilność polityczna w krajach producentach) jest zbyt 
heterogeniczny, by cena kakao mogła ulec znacznemu obniżeniu, 
które zaskoczyłoby jednocześnie eksporterów i importerów. Ryan 
wskazuje, że na popularność systemu certyfikacji sprawiedliwego 
handlu w krajach afrykańskich istotny wpływ wywiera działalność 
władz państwowych. Wdrażanie rządowych programów napraw-
czych w rolnictwie, respektowanie rządowej ceny minimalnej (jak 
dzieje się to już obecnie w Ghanie) może – z punktu widzenia 
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rolników – zmniejszyć opłacalność uczestnictwa w systemie Fair-
trade (Ryan 2011).

W sytuacji gdy cena rynkowa przewyższa Cenę Minimalną 
Fairtrade (nawet po wzięciu pod uwagę 200 dolarów Premii za 
tonę kakao), prowadzenie spółdzielni sprawiedliwego handlu może 
przestać się opłacać. Utrzymanie certyfikacji, poprzez dostosowanie 
się do żądanych standardów jakości i ekologii oraz finansowanie 
regularnych audytów społecznych, jest kosztowne i czasochłonne. 
Firma Green & Black’s oszacowała, że koszty audytów ponoszone 
przez spółdzielnie wynoszą do 5% wartości ich rocznej sprzeda-
ży (Ellis, Keane 2008). Cena inwestycji jest często zaporowa dla 
niektórych, przede wszystkim mniejszych kooperatyw. Kasim ze 
spółdzielni ECAY w Daloa ocenia koszt przystąpienia do systemu 
certyfikacji Fairtrade na kilka milionów franków CFA. „To dla nas 
po prostu za wiele” – mówi. Niektórzy uważają, że taka sytuacja nie 
tylko nie pozwala korzystać z systemu mniejszym spółdzielniom, 
ale wręcz stawia je w niezwykle niewygodnej sytuacji, szczególnie 
w tych regionach Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie certyfikacja jest 
bardziej rozpowszechniona (Ellis, Keane 2008).

Koszty prowadzenia spółdzielni sprawiedliwego handlu po-
winny rekompensować inne zyski z certyfikacji Fairtrade: Cena 
Mimimalna, Premia i długoterminowe kontrakty. Warto jednak 
zauważyć, że kakao produkowane przez członków spółdzielni cer-
tyfikowanych Fairtrade rzadko bywa w całości sprzedawane przez 
kanały dystrybucyjne kooperatywy. Także nie całe kakao sprzeda-
wane przez spółdzielnię trafia do importerów Fairtrade. W 2010 
roku rolnicy w spółdzielniach Fairtrade wyprodukowali 100 tys. t 
kakao (w tym 20 tys. t mogących uzyskać certyfikat rolnictwa eko-
logicznego), ale tylko 35% tej ilości zostało sprzedane w ramach 
systemu (Fairtrade Report 2011).

Zyski rolników na globalnym Południu wzrosłyby znacznie 
po zmianie trendów konsumenckich w krajach globalnej Północy. 
Popyt na czekoladę certyfikowaną zwiększa się systematycznie. 
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W 2011 roku sprzedaż kakao z certyfikatem Fairtrade wzrosła o 14% 
(Fairtarde Products 2011). Stanowiło ono jednak nadal zaledwie 
1,3% światowej produkcji kakao (Cacao et commerce equitable 
2011) – trudno zatem stwierdzić przełom w postrzeganiu produk-
tów certyfikowanych. Liczba rolników uprawiających kakao w ra-
mach systemu szybko rośnie – w 2010 roku przybyło ich aż o 61%. 
W końcu 2010 roku certyfikat producenta Fairtrade posiadało 55 
spółdzielni zrzeszających w sumie 125 tys. rolników w 17 krajach 
świata. 12 z nich znajduje się w Wybrzeżu Kości Słoniowej (Cacao 
et commerce equitable 2011).

Według brytyjskiego think tanku Overseas Development In-
stitute (ODI), uproszczenie procedur certyfikacji (uczynienie ich 
mniej kosztownymi i bardziej dostępnymi dla importerów i firm 
produkujących wyroby czekoladowe, ale tym samym osłabiającymi 
certyfikat) oraz skupienie się na większych plantacjach (co niejako 
przeczy idei fair trade, wspierającej drobnych rolników) mogłoby 
zwiększyć udział produktów z certyfikatem Fairtrade w rynku. Czy 
jednak takie zmiany nie podważyłyby sensu certyfikacji? (Ellis, 
Keane 2008). Zmiana świadomości konsumenckiej jest procesem 
długotrwałym, którego nie można rozpatrywać, śledząc dane sta-
tystyczne z zaledwie kilku lat.

To, czy spółdzielni będzie się opłacać przystąpienie do syste-
mu certyfikacji Fairtrade, jest często stricte biznesową kalkulacją, 
w której zarząd stara się oszacować koszty i potencjalne zyski tego 
rozwiązania. Decyzja zależy od rozmiaru i struktury spółdzielni, 
aktualnej sytuacji na rynku i poziomu optymizmu osób podejmu-
jących decyzję.

Niezależnie od wysokości Ceny Minimalnej i Premii, Fairtrade 
przynosi różne, często trudne do wymierzenia wskaźnikami ekono-
micznymi, korzyści. Na pewno ważnym elementem uczestnictwa 
w Fairtrade czy innych systemach certyfikacji jest możliwość korzy-
stania z programów wsparcia, prowadzonych często przez firmy eks-
portujące we współpracy z organizacjami zajmującymi się certyfikacją 
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lub bezpośrednio ze spółdzielniami. Większe spółdzielnie, posiadają-
ce certyfikaty, częściej mają dostęp do programów takich jak szkółka 
kakaowców w N’douci. Programy te obejmują nie tylko rozdawanie 
sadzonek roślin, ale też szkolenia i inne formy wsparcia technicznego. 
Rainforest Alliance podaje, że ponad 60% współpracujących z orga-
nizacją rolników w 2011 roku odnowiło swoje sady, a z niecertyfiko-
wanych farm tylko 27% (Rainforest Alliance 2012).

Nie do przecenienia są także zyski społeczne i ekologiczne. 
Rolnicy korzystający ze wsparcia w ramach systemu Fairtrade – co 
łatwo zauważyć na przykładach KAVOKIVA i CANN – uzyskują 
lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, szkoleń, edukacji dla dzieci oraz 
często także do systemu pożyczek. Dostosowując się do standardów 
Fairtrade, podobnie jak przy innych certyfikatach, rolnicy rezygnują 
ze szkodliwych środków chemicznych na rzecz naturalnych metod 
produkcji oraz środków bezpieczniejszych dla ich zdrowia i środo-
wiska, które – dzięki wspólnie prowadzonym sklepikom – mogą 
nabywać po cenach hurtowych. 

Sprawiedliwy handel czy skuteczne państwo?

Spółdzielnie, głównie te wspierane przez organizacje certyfikacyj-
ne, na wiele sposobów wypełniają lukę zostawioną przez państwo, 
szczególnie od kiedy rynek kakao został poddany liberalizacji. 
Zapewniają częste szkolenia i dostęp do środków ochrony roślin, 
gwarantują regularny odbiór ziaren po dogodnych cenach. Coraz 
częściej spółdzielnie tworzą też systemy ubezpieczeń zdrowotnych 
i społecznych oraz systemy stypendialne. Przejmują nawet opiekę 
nad lokalnymi drogami. Jest to niewątpliwie korzyść dla członków 
spółdzielni, ale czy nie lepiej, gdyby wszystkie te działania finan-
sowane były z płaconych przez nich (i sektor prywatny) podatków, 
zamiast z marży spółdzielni, która obniża przez to swoje zyski ze 
sprzedaży kakao? 
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Nie wszystkich rolników stać na dołączenie do spółdzielni, 
a też nie wszystkie spółdzielnie stać na uzyskanie certyfikatu. Jean-
-Chrisostome mieszka pół godziny drogi od siedziby KAVOKIVA 
w Gonaté. Jego sytuacja materialna nie pozwala mu jednak na do-
łączenie do spółdzielni. Nie jest w stanie czekać na wypłatę dwóch, 
trzech tygodni. 

Stworzenie silniejszego państwa pozwoliłoby objąć ochroną 
również takich rolników jak Jean-Chrisostome. Takie rozwiązanie 
uniezależniłoby także rolników od zmieniającej się popularności 
znaków certyfikacyjnych oraz efektów konkurencji pomiędzy or-
ganizacjami certyfikującymi kakao. Rosnąca konkurencja między 
Fairtrade, Rainforest Alliance i UTZ może negatywnie odbić się 
na sytuacji rolników, obniżając zaufanie konsumentów do znaków 
certyfikacyjnych i tym samym zmniejszając popyt na produkty 
z tymi znakami. W szczególnie trudnej sytuacji znajdą się ci, którzy 
postawili na organizację, która w dłuższej perspektywie okaże się 
najmniej efektywna.

Rezygnacja z dobrowolnych standardów społecznych i eko-
logicznych na rzecz wsparcia ze strony rządu zdjęłaby także ciężar 
z rolników, zwalniając ich z opłat za certyfikacje. W 2009 roku 
Overseas Development Institute zaproponował wprowadzenie zna-
ku certyfikacyjnego „Good for development”, który odnosiłby się 
do wkładu danej firmy czy produktu w realizację Milenijnych Ce-
lów Rozwoju (Ellis, Keane 2008), gdzie całość kosztów certyfikacji 
przeniesiona zostałaby na importerów i przetwórców.

Dobrowolna certyfikacja, szczególnie ta administrowana 
przez zachodnie organizacje, ma także inną wadę. Duża część zy-
sków z certyfikacji – w postaci wyższych cen produktów z takim 
certyfikatem, ale też zatrudnienia przy kampaniach promocyjnych, 
w biurach organizacji związanych z nią lub niezależnych audytorów 
etc. – pozostaje poza granicami krajów, których mieszkańców ten 
system ma wspierać. Wydaje się także, że Fairtrade generuje więcej 
miejsc pracy w krajach konsumenckich niż na globalnym Południu, 
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niełatwo jednak dokładnie zweryfikować tę tezę, choćby dlatego, 
że wielowymiarowe zyski wspólnot w krajach producenckich są 
trudne do oszacowania.

Problem nierównego rozkładu zysków z systemu Fairtrade 
wiąże się także z inną, poważniejszą krytyką systemu sprawiedli-
wego handlu. Sceptycy zarzucają mu, że utrzymuje on sięgający 
jeszcze czasów kolonialnych system eksportu nisko przetworzonych 
produktów z krajów globalnego Południa do Europy i Ameryki. 
W tej kwestii żaden z systemów certyfikacji nie próbuje zmieniać 
reguł gry rynkowej.

Wprawdzie ghańscy rolnicy ze spółdzielni Kuapa Kokoo są 
właścicielami 35% udziałów firmy Divine Chocolate Ltd., co daje 
im udział w zyskach ze sprzedaży gotowych produktów, ale to raczej 
odosobniony przypadek. Zazwyczaj Fairtrade kończy się na etapie 
sprzedaży nasion. Z 70% światwej produkcji kakao pochodzącej 
z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany jedynie 18% jest przetwarzane 
na miejscu (i to zwykle tylko na półprodukty) (Cacao et commerce 
equitable 2011). Odpowiednia polityka rządu, promująca przetwór-
stwo na terenie kraju, mogłaby zmienić tę sytuację i przyczynić się 
do stworzenia tysięcy nowych miejsc pracy w regionach o wysokim 
stopniu bezrobocia.

Krytyka sprawiedliwego handlu, niezwiązana już bezpo-
średnio z samym kakao, dotyczy również zakotwiczenia systemu 
w innej, często źle ocenianej logice – konsumpcjonizmu. Fairtrade 
aktywnie zachęca do konsumpcji produktów pochodzących spoza 
Europy i Stanów Zjednoczonych, które tworzą wysoki ślad ekolo-
giczny. Naprawiając pewne drobne wypaczenia wadliwego syste-
mu, pozwala mu dalej trwać i funkcjonować, dając konsumentom 
wrażenie, że problem został rozwiązany.

Ambiwalentną stroną działalności organizacji fair trade 
jest pośrednie oddziaływanie na społeczny wizerunek koncer-
nów importujących ziarno kakaowca. Udzielanie certyfikatów 
firmom, dla których produkty fair trade stanowią jedynie nie-
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wielki procent sprzedawanych produktów, „usypia” opinię pu-
bliczną, utrudniając dokonanie holistycznej oceny aktywności 
koncernów i działań o często wątpliwej odpowiedzialności spo-
łecznej i ekologicznej.

zrobieni w kakao

Ciekawym głosem w dyskusji nad skutecznością inicjatyw fair 
trade jest reportaż historyka i publicysty Adama Leszczyńskiego, 
o wymownym tytule Zrobieni w kakao. Artykuł ukazał się w 2006 
roku i wywołał wiele kontrowersji w polskim ruchu sprawiedliwego 
handlu. Leszczyński wylicza wady funkcjonowania ghańskiej spół-
dzielni należącej do struktur sprawiedliwego handlu: brak przej-
rzystości finansowej, utrwalanie nieefektywnej produkcji rolnej, 
nierozwijanie zmysłu przedsiębiorczości, paternalizm, niezwykle 
skromny udział poszczególnych rolników w zyskach, dystrybucja 
zysków według klucza rodzinnego, traktowanie certyfikatu jako 
narzędzia strategii PR, dobrego rozwiązania marketingowego (Lesz-
czyński 2006). Publicysta nie podważa samej idei sprawiedliwego 
handlu. Wspomina jedynie o niekonkurencyjności produkcji kakao 
i możliwym wpływie rozwoju sprawiedliwego handlu w krajach 
globalnego Południa na gospodarki krajów globalnej Północy oraz 
na obniżenie cen produktów nieobjętych systemem certyfikacji. 
Leszczyński skupia się na ukazaniu wad instytucji – spółdzielni (źle 
dystrybuujących dochody) i koncernów (dbających jedynie o mar-
kę). Sygnalizuje, że sprawiedliwy handel może sprzyjać petryfikacji 
postkolonialnej logiki eksportu nisko przetworzonych produktów 
z krajów globalnego Południa do Europy i Ameryki. Wskazuje, 
że w systemach certyfikacji brakuje czynników sprzyjających po-
budzaniu lokalnego przetwórstwa, zwiększających zatrudnienie 
w sektorach innych niż plantacyjny.
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Dobry początek

Nie jest możliwe decydowanie o lepszej przyszłości rolników w skle-
pie, to pewne. Fairtrade i  inne systemy certyfikacji z pewnością 
wspierają producentów, ale same w sobie nie są rozwiązaniem. Nie 
można analizować sytuacji iworyjskich rolników bez uwzględnienia 
złożoności znacznie szerszego kontekstu lokalnego, regionalnego, 
krajowego i międzynarodowego.

Wyniki badań terenowych potwierdzają tezę, że rolnikom 
z Wybrzeża Kości Słoniowej potrzeba przede wszystkim silnego 
państwa, sprawnie działających instytucji publicznych, które za-
pewnią im wsparcie na poziomie lokalnym, a także ochronę pod 
kątem międzynarodowych umów i wahań rynku. Poprawa sytuacji 
producentów kakao powinna stanowić jeden z elementów szeroko 
zakrojonej reformy, obejmującej tworzenie alternatyw dla zatrud-
nienia i możliwości dywersyfikacji przychodu. 

Jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania sieci ko-
operatyw sprawiedliwego handlu jest budowanie kapitału ludzkiego 
dzięki działaniom edukacyjnym, organizowaniu szkoleń i ochronie 
zdrowia. W spółdzielniach zrzeszeni są przedstawiciele różnych 
plemion, dla których od podziałów etnicznych ważniejsza jest wizja 
współpracy sąsiedzkiej i zwiększenie wspólnych, ale także i indy-
widualnych zysków. Z tego punktu widzenia spółdzielnie Fairtrade 
stanowią jeden z ważnych elementów procesu tworzenia się przy-
szłego społeczeństwa obywatelskiego w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
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zaKońCzenie

Błażej Popławski, Katarzyna Szeniawska

Na początku 2011 roku w Afryce wybuchły dwie wojny domowe: 
w Libii i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Między 17 lutego (tzw. Dzień 
Gniewu – początek masowych manifestacji antyreżimowych) a 20 
października (śmierć Muammara Kaddafiego) uwaga polskich 
mediów skoncentrowała się na krajach Maghrebu. Finał wojny 
iworyjskiej, schwytanie Laurenta Gbagbo i  intronizację Alassa-
ne’a Ouattary szczegółowo relacjonowali głównie dziennikarze 
francuscy. Arabska Wiosna zdominowała media – los tysięcy Iwo-
ryjczyków pozostał nieznany wielu Europejczykom.

Gorzka czekolada ma – a priori – wypełnić tę lukę. Większość 
Polaków niewiele wie o dziejach kraju położonego nad Zatoką 
Gwinejską. Fanom piłki nożnej Wybrzeże Kości Słoniowej kojarzy 
się z reprezentacją „Słoni” – jedną z najlepszych na kontynencie, 
w której gra wiele gwiazd z lig europejskich, ale nie odnoszącą 
sukcesów na arenie międzynarodowej. Miłośnicy turystyki piel-
grzymkowej mogą także pamiętać o absurdalnie monumentalnym 
gmachu Bazyliki Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro – 
symbolu religijności, dumy i ambicji Houphouëta-Boigny.

Tymczasem Wybrzeże Kości Słoniowej to główny eks-
porter ziarna kakaowego na świecie. Cała gospodarka kraju 
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podporządkowana jest systemowi upraw plantacyjnych. Kakao 
uznać można za sui generis „hieroglif społeczny” mieszkańców 
tego kraju – punkt odniesienia, znak rozpoznawczy gospodarki, 
ukazujący wyzwania i zmagania narodu. Od cen tego surowca na 
giełdach w Londynie i Nowym Jorku zależy życie wielu Iworyjczy-
ków – to, czy będą w stanie kupić dzieciom wyprawkę do szkoły 
albo zgromadzić fundusze na ślubne wiano. Każde większe ulewy 
lub susze, epidemie grzybów i wirusów wywołują wśród miesz-
kańców iworyjskich wsi obawę, czy mniejsze plony pozwolą im 
przeżyć do kolejnego sezonu zbiorów. W abidżańskich tabloidach 
pojawiają się alarmujące – na szczęście dotychczas niesprawdzone – 
doniesienia o atakach bioterrorystycznych na plantacje, sabotażach 
dokonywanych przez azjatycką konkurencję walczącą o prymat 
w eksporcie nasion.

Kakao stanowi prawdziwe iworyjskie bogactwo narodowe. 
Warto jednak zapamiętać, że większość rolników z Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej nigdy w życiu nie widziała tabliczki czekolady. Po 
zebraniu owoców kakaowca, wysuszeniu nasion, zapakowaniu ich 
w worki i załadowaniu na ciężarówki farmerzy otrzymują grosze. 
Rzadko stać ich na kupno batonika lokalnej produkcji, a dobrej 
jakości czekoladę importowaną z zagranicy mało kto widział. Moż-
na ją dostać głównie w marketach abidżańskich prowadzonych 
najczęściej przez Libańczyków.

Cud gospodarczy kraju w latach 60. i 70. opierał się na ścisłej 
współpracy z dawną metropolią, intensyfikacji upraw kakaowca i za-
chęceniu do osiedlania się migrantów z północy. Ojciec narodu, Félix 
Houphouët-Boigny, odwzorował monokulturę gospodarczą z czasów 
kolonizacji francuskiej – miejsce administratorów zajęli Iworyjczycy, 
a siłę roboczą stanowili migranci z Burkina Faso i Mali. Kontrolę nad 
tym systemem sprawowali de facto włodarze systemu Françafrique, 
urzędnicy Centralnego Banku Państw Afryki Zachodniej. Strategia ta 
zadecydowała o sukcesie ekonomicznym – jednak w dłuższej perspek-
tywie przesądziła o podziale kraju i rozpadzie więzi wspólnotowych.
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Wojna domowa w Wybrzeżu Kości Słoniowej stanowi przy-
kład wojny surowcowej – toczonej o kontrolę nad zyskami z ekspor-
tu kakaowca. Etiologia konfliktu, który doprowadził kraj do ruiny, 
obejmuje złożony i historycznie uwarunkowany zespół czynników 
etnicznych, ekonomicznych i politycznych. W jego centrum znaj-
duje się debata nad modelem „iworyjskości” – wizji wspólnoty 
(ponad)trybalnej, choć mocno opartej na ideologii grupy etnicznej 
Baoulé. Problem tożsamości narodowej XXI-wiecznych Iworyjczy-
ków jest ściśle powiązany ze strukturą własności ziemi, relacjami 
z migrantami z położonych na północ biedniejszych regionów 
Afryki Zachodniej.

Od czasu kiedy w kraju powstawały pierwsze uprawy kakao, za 
kolonialnych rządów Francji, w pewnym sensie niewiele się zmieniło. 
Gospodarka kraju nadal opiera się na eksporcie nieprzetworzonych 
ziaren kakaowca. Miejsce francuskiej metropolii jako głównego 
partnera handlowego przejął oligopol czterech koncernów: Cargill, 
ADM, Barry Callebaut i Armajaro. Wybrzeża Kości Słoniowej nie 
ominęły również programy dostosowania strukturalnego, narzucane 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światową Organizację 
Handlu, które pociągnęły za sobą pełną liberalizację rynku kakao. 
Podpisanie pełnej Umowy o współpracy handlowej (EPA) według 
niektórych może tylko utrwalić zależność kraju od monokultury 
plantacyjnej kawa–kakao, utrudniając rozwój innych gałęzi produkcji 
i przetwórstwa. „Niewidzialna ręka rynku” raczej nie ureguluje syste-
mu gospodarczego, opartego na słabych podstawach i zrujnowanego 
przez dwie wojny domowe. Prezydentura Ouattary, byłego urzędnika 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nie wróży niczego do-
brego w tej kwestii. Pierwsze reformy wprowadzane za jego rządów 
nie odnoszą oczekiwanych skutków.

Sceptycy twierdzą, że wkrótce nastąpi całkowite uzależnienie 
kraju od koncernów międzynarodowych – współczesnego oblicza 
„finansjery”, przed której „żądzą zysku” osiem dekad temu ostrzegał 
węgierski badacz życia społecznego, filozof i prawnik Karl Polanyi 
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(Polanyi 2010, s. 12–13). Pisał: „Projekt destrukcji najlepiej uzupeł-
niało stosowanie zasady wolności zawierania umów. W praktyce 
oznaczało to, że nieoparte na umowach instytucje pokrewieństwa, 
sąsiedztwa, zawodu i wiary musiały zostać zlikwidowane. (…) 
Przedstawienie tej zasady jako zasady nieingerencji – takie założenie 
przyjmowali zwolennicy liberalizmu gospodarczego – było jedy-
nie wyrazem głęboko zakorzenionego przesądu, faworyzującego 
określony typ ingerencji: taki, który zniszczyłby wszelkie bezkon-
taktowe związki między jednostkami i zapobiegł ich spontanicznej 
odbudowie” (Polanyi 2010, s. 195).

Kwestia pojednania polityczno-społecznego, podobnie jak 
pełna odbudowa – czy też przebudowa – gospodarki, potrwa de-
kady. Wywózka Gbagbo do Europy, oskarżenie go przed międzyna-
rodowymi trybunałami oraz utworzenie Komisji Dialogu Prawdy 
i Pojednania nie złagodziły napięć. Społeczeństwo nadal podzielone 
jest na zwolenników Ouattary i Gbagbo.

Analiza funkcjonowania iworyjskich instytucji koordynu-
jących gospodarkę kakaową wskazuje na iluzoryczność kontroli 
państwa nad eksportem dobra narodowego. Spory kompetencyjne, 
częste zmiany afiliacji ministerialnej, niejasne zasady koopera-
cji z międzynarodowymi koncernami, niejasny system regulacji 
cen kakao dopełnia charakterystyczne dla społeczeństw w stanie 
transformacji „krążenie elit”. We współczesnych realiach Wybrzeża 
Kości Słoniowej koncepcja włoskich socjologów Gaetana Moski 
i Vilfreda Pareta oznacza eliminację popleczników Gbagbo z życia 
publicznego i odsuwanie przedstawicieli grupy etnicznej Bété od 
najbardziej intratnych stanowisk gwarantujących największe zyski 
ze sprzedaży kakao. Nie należy tego procesu – jak czynią to działa-
cze Ludowego Frontu Wybrzeża Kości Słoniowej – przyrównywać 
do „polowania na czarownice”, prześladowań zwolenników Gbagbo. 
Znaczna część decyzji personalnych Ouattary zyskuje mu uznanie 
opinii publicznej, nie tylko stronników Zgromadzenia Republika-
nów. Przykładem tego typu działań jest odwołanie ze stanowiska 
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prezesa Rady Konstytucyjnej Paula Yao N’Dré, postaci wzbudzącej 
wiele kontrowersji, i zastąpienie go Francisem Wodié, powszechnie 
szanowanym działaczem LIDHO (Ligue Ivoirienne des Droits de 
l'Homme, Iworyjskiej Ligi Praw Człowieka), liderem opozycyjnej 
Iworyjskiej Partii Pracy (25 lipca 2011 roku).

Plaga korupcji nadal niszczy iworyjski organizm państwowy. 
Najsilniej jest widoczna na styku sfery prywatnej i państwowej – 
choćby w agencjach rządowych odpowiadających za monitorowa-
nie sytuacji w wiejskim interiorze. Polanyi, krytykując koncepcję 
gospodarki jako dążącego do równowagi połączonego systemu 
rynków, zwrócił szczególną uwagę na „zakorzenienie społeczne” 
(ang. embeddedness) ekonomiki (Polanyi 2010), związek zarówno 
ze sferą publicum, jak i privatum. Wedle Polanyi’ego, gospodarka nie 
stanowi niezależnego organizmu, lecz jest podporządkowana poli-
tyce, etyce i „zakorzeniona” w relacjach społecznych. Oddzielenie 
pracy od innych rodzajów aktywności w życiu człowieka i następnie 
poddanie jej prawom rynku oznaczało unicestwienie wszelkich 
naturalnych form egzystencji i zastąpienie ich nowym typem orga-
nizacji – zatomizowanej i indywidualistycznej (Polanyi 2010, s. 195).

Autor Wielkiej transformacji nie zgadzał się z tezami klasycz-
nej ekonomii i liberalizmu gospodarczego. Uważał, że stworzenie 
„wykorzenionej” ze społeczeństwa, całkowicie samoregulującej się 
gospodarki rynkowej jest projektem całkowicie utopijnym, o zgub-
nym wpływie na ustrój społeczno-polityczny. Polanyi dokonał ana-
lizy przekształceń XIX-wiecznej cywilizacji – wiele jego uwag jest 
zaskakująco trafnych i może się odnosić do opisu ekonomicznych 
relacji świata globalnego Południa i globalnej Północy.

System plantacji kakaowca „zakorzenił” się w krajobrazie Wy-
brzeża Kości Słoniowej, przeobrażając nie tylko jego ekosystem, lecz 
także środowisko społeczno-kulturowe. Rozwój gospodarki opartej 
na uprawie kakao i kawy zadecydował o kształcie rozwarstwienia 
społecznego Wybrzeża Kości Słoniowej. Walka o zyski z ekspor-
tu ziarna kakaowego wprowadziła podziały w społeczeństwie, 
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wzmocniła resentymenty plemienne i zaktualizowała etnonacjo-
nalizmy. „Czarne złoto” stało się przyczyną cudu gospodarczego 
i katalizatorem wojny domowej. Debata nad tym, „kto jest prawdzi-
wym Iworyjczykiem” ściśle wiązała się ze sporem o to, kto zawiaduje 
ziemią i czerpie zyski z uprawy kakaowca. Embeddedness gospo-
darki kakaowej nadal decyduje o kształcie sceny politycznej kraju.

Sprawiedliwy handel i inne podobne rozwiązania mogą po-
prawić sytuację materialną części Iworyjczyków i przyczynić się 
do budowania silniejszego, lepiej zorganizowanego i posiadającego 
międzynarodowe kontakty ruchu spółdzielczego rolników (jak pisał 
Polanyi: rozwoju „kolektywistycznych kontrakcji”; Polanyi 2010, 
s. 172–173). Fair trade odgrywa również ważną rolę w edukacji 
i mobilizacji konsumentów w krajach zachodnich. Większa świa-
domość społeczna, połączona z kampaniami organizacji pozarządo-
wych w tych krajach, daje również nadzieję na zmiany na poziomie 
poszczególnych rządów i całej Unii Europejskiej na rzecz większej 
spójności polityki dla rozwoju, w tym również na sensowniejszą 
politykę handlową wobec Wybrzeża Kości Słoniowej.

Jeżeli jednak poprawa sytuacji rolników ma być trwała i po-
wszechna, sprawiedliwy handel nie może pełnić funkcji „odznaki za 
dobre zachowanie”. Standardy dotyczące warunków pracy (oparte 
na standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy) oraz oddzia-
ływanie na środowisko powinny stać się obowiązkowym elementem 
zawartym w prawie Wybrzeża Kości Słoniowej i umowach handlo-
wych podpisywanych na poziomie międzynarodowym. Państwo 
musi również zacząć solidniej wypełniać swoje obowiązki związane 
z regulacją rynku kakao oraz ochroną i wsparciem dla rolników. 

Jeśli wszystkim tym reformom nie będą jednak towarzyszyć 
głębsze zmiany w strukturze gospodarki, a także rozwój przemysłu 
i usług uniezależniających kraj od eksportu surowej kawy i kakao, 
żadne rozwiązanie nie będzie trwałe. Co więcej, podobne reformy 
powinny zostać implementowane na poziomie regionu, np. poprzez 
lobbing Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Para-
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doksalnie, najbardziej skutecznym rozwiązaniem problemu pracy 
dzieci w Wybrzeżu Kości Słoniowej wydaje się rozwój gospodarczy 
i społeczny w Mali i Burkina Faso. Jeśli rodziny Burkinabé będą 
miały dość środków, żeby utrzymać i wykształcić dzieci na miejscu, 
nikt nie będzie ich wysyłał za granicę do pracy.

Czasy kryzysu ekonomicznego i obniżającej się po raz pierw-
szy od wielu lat wysokości pomocy rozwojowej nie sprzyjają opty-
mistycznym prognozom. Coraz większa świadomość i aktywność 
społeczeństwa obywatelskiego zarówno w krajach Zachodu, jak 
i w państwach afrykańskich wydaje się podstawą dla przeprowa-
dzenia zmian systemowych, tworzenia innowacyjnych i długookre-
sowych planów reform. Interesująca jest obserwowana obecnie 
zmiana układu geopolitycznego i przesunięcie się środka ciężkości 
z grupy G8128 na G20129. Wybrany w tym roku dyrektor Banku Świa-
towego jest, według niepisanej umowy, jak zawsze Amerykaninem, 
ale wybory odbyły się – po raz pierwszy – nie bez walki i silnej 
konkurencji ze strony innych krajów, w tym Nigerii i Kolumbii. 
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, znana 
z troski o interesy krajów gorzej rozwiniętych gospodarczo, obro-
niła, a nawet nieco poszerzyła, w kwietniu 2012 roku swój mandat. 
Takie przykłady można mnożyć. Jasno widać: nadchodzą zmiany.

128  Należą do niej: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Stany 
Zjednoczone, Kanada i Rosja.

129  Należą do niej: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, 
Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, 
Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, 
Unia Europejska, Wielka Brytania, Włochy.
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PoLSKa aKCja HUManitarna – o naS

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. 
Prezesem Zarządu Fundacji jest Janina Ochojska.

Nasze zadania realizujemy poprzez:
–  udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej,
–  prowadzenie edukacji społeczeństwa.

W naszej pracy kierujemy się następującymi zasadami:
–   humanitaryzmem (otwartość i szacunek dla ludzi różnych ras, 

narodowości i religii oraz wrażliwość na cierpienie ludzkie),
–   bezstronnością (udzielamy pomocy według potrzeb, bez rozróż-

nienia stron konfliktu),
–   neutralnością (nie zajmujemy stanowiska w sporach religijnych, 

politycznych),
–   niezależnością (nasze działania pomocowe są niezależne od 

państwa)
oraz wartościami:
–   solidarnością, sprawiedliwością, godnością, równością, pokojem 

i wolnością, tolerancją, pluralizmem.

Naszym celem jest stworzenie możliwości korzystania z niezby-
walnych praw człowieka tym społecznościom, które z powodu 
kataklizmu naturalnego, działań wojennych, prześladowań lub 
długotrwałego ubóstwa są tych praw pozbawione. Te prawa to: 
–   prawo do zabezpieczenia życia i  zdrowia w  trakcie katastrof 

naturalnych i konfliktów zbrojnych,
–  prawo do wody i należytych warunków sanitarnych,
–  prawo do edukacji,
–  prawo do żywności,
–  prawo do życia w godnych warunkach.
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Pomagamy społecznościom lokalnym ze szczególnym uwzględ-
nieniem grup „wrażliwych” – dzieci, kobiet, osób niepełnospraw-
nych, uchodźców i repatriantów, osób przesiedlonych – które skutki 
konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i ubóstwa odczuwają 
najboleśniej. 

Pomoc humanitarna i rozwojowa
Każdego roku na świecie wydarza się średnio ok. 300 katastrof 
naturalnych, które dotykają głównie najbiedniejsze kraje. Ich 
ofiarami jest ok. 300 mln ludzi. Kolejne krwawe żniwa zbierają 
konflikty zbrojne, wojny domowe, wypędzenia oraz prześladowania. 
Co robimy?
–   nasza pomoc obejmuje wszystkie rodzaje doraźnej interwencji 

w sytuacjach kryzysowych: dostęp do wody i należytych warun-
ków sanitarnych, dostawę żywności, ochronę zdrowia, zapewnie-
nie dachu nad głową oraz dostarczenie przedmiotów pierwszej 
potrzeby.

Dostęp do wody i infrastruktury sanitarnej to podstawowe prawo 
każdego człowieka. Mimo to prawie 900 mln mieszkańców Ziemi 
żyje bez czystej wody, a około 2,5 mld bez urządzeń sanitarnych.
Co robimy?
–   budujemy infrastrukturę wodno-sanitarną (studnie, wodociągi, 

zbiorniki na wodę deszczową, kanalizacje, toalety itd.),
–   uczymy dbać o oddaną do użytku infrastrukturę i przeprowadzać 

drobne naprawy,
–  szkolimy społeczność lokalną z zasad zachowania higieny.

72 mln dzieci nie uczęszczają do szkoły. 759 mln doro-
słych nie ukończyło nawet szkoły podstawowej. Ponad połowę 
w obu przypadkach stanowią dziewczynki i kobiety. Wyklucze-
nie z procesu edukacji jest spowodowane wieloma czynnikami: 
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konfliktami zbrojnymi, obowiązującymi normami społecznymi 
oraz ubóstwem. Bez względu na okoliczności jest to złamanie 
fundamentalnego prawa człowieka, przekreślenie szansy na rozwój 
oraz marginalizowanie w życiu społecznym.
Co robimy?
–  budujemy nowe i remontujemy zniszczone szkoły,
–  dystrybuujemy wyprawki szkolne,
–  szkolimy kadrę nauczycielską,
–  współpracujemy przy tworzeniu programów nauczania,
–  organizujemy kursy nauki czytania i pisania dla dorosłych.

Co szósty człowiek na Ziemi jest głodny, co pięć sekund z powo-
du głodu umiera jedno dziecko. Ubóstwo, zmiany klimatyczne 
wywołujące susze i powodzie oraz dyskryminujące najbiedniejsze 
społeczeństwa reguły rynkowe sprawiają, że zmniejsza się dostęp 
do żywności. 
Co robimy?
–   dystrybuujemy żywność podczas klęsk żywiołowych i konfliktów 

zbrojnych,
–   prowadzimy dla lokalnych społeczności szkolenia z uprawy roślin 

i chowu zwierząt,
–  przekazujemy rodzinom zwierzęta gospodarskie,
–  dystrybuujemy nasiona i narzędzia potrzebne do uprawy ziemi,
–   w Polsce współpracujemy ze szkołami, przyznając im granty na 

finansowanie obiadów dla uczniów (program Pajacyk).

ONZ szacuje, że na świecie jest około 27 mln wewnętrznych 
uchodźców oraz 10 mln uchodźców, którzy musieli opuścić kraje 
pochodzenia. Powodem migracji bywa ubóstwo. Każdy człowiek 
ma prawo do życia w godnych warunkach oraz prawo do rozwoju, 
tymczasem w skrajnym ubóstwie żyje ok. 1,3 mld ludzi na świecie. 
Na co dzień zmagają się z brakiem dostępu do wody, żywności, 
edukacji, służby zdrowia czy bezpiecznego dachu nad głową. 
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Co robimy?
Uchodźców i repatriantów w Polsce:
–  szkolimy z wiedzy i umiejętności pożądanych na rynku pracy,
–  uczymy polskiego i angielskiego,
–  zapewniamy poradnictwo prawne,
–   poprzez zajęcia z kultury i wiedzy obywatelskiej pomagamy 

w integracji ze społeczeństwem polskim.
W krajach rozwijających się:
–  prowadzimy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
–   szkolimy kobiety, kształcimy i przekazujemy narzędzia do zakła-

dania własnej działalności gospodarczej.

Naszym celem jest angażowanie społeczeństwa polskiego w nie-
sienie pomocy. Przekazujemy wiedzę o współczesnym świecie, 
o globalnych zależnościach i potrzebach krajów rozwijających się. 
Informujemy o kryzysach humanitarnych.
Co robimy?
–  współpracujemy ze szkołami i nauczycielami,
–  tworzymy i dystrybuujemy materiały do prowadzenia zajęć,
–  przeprowadzamy kampanie społeczne,
–  prowadzimy działania rzecznicze,
–  promujemy sprawiedliwy handel,
–  uczymy pomagania innym, opierając się na zrozumieniu cudzych 

potrzeb, uwarunkowań kulturowych, a przede wszystkim z sza-
cunkiem dla godności drugiego człowieka.

Zaangażuj się:
–  dołącz do klubu aktywistów PAH.

Wspieraj nas:
–  włącz się w nasze kampanie i akcje,
–  zostań członkiem klubu PAH S.O.S.,
–  przekaż darowiznę pieniężną na konto Fundacji,
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–   dokonaj wpłaty kartą płatniczą/kredytową przez stronę interne-
tową Fundacji www.pah.org.pl,

–  zrób zakupy w naszym sklepie internetowym – www.sppah.org.pl,
–   korzystaj z programów lojalnościowych współpracujących z nami 

firm,
–  klikaj codziennie na Pajacyka,
–  przekaż nam 1% swojego podatku. Nasz numer KRS: 0000136833, 
−  dołącz do naszego zespołu,
−  zostań wolontariuszem,
−  zgłoś się na staż/praktyki,
−  odpowiedz na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Jako firma wspieraj nas:
–  przekazując darowiznę pieniężną, rzeczową lub w formie usługi,
–  organizując wśród pracowników payroll na rzecz Fundacji,
–  wprowadzając program lojalnościowy lub sprzedaż cause-related,
–   dzieląc się fachową wiedzą z  zakresu zarządzania, księgowo-

ści, marketingu, PR oraz wiedzą specjalistyczną w działaniach 
programowych, np. budowie infrastruktury wodno-sanitarnej, 
budownictwie itd.

Jako szkoła lub uczelnia możesz:
–   włączyć się do współpracy w ramach projektów edukacyjnych 

i kampanii społecznych, 
–   kupić nasze gadżety w sklepiku internetowym na www.sppah.

org.pl.

Darowizna potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek banko-
wy może posłużyć do zmniejszenia podstawy opodatkowania do 
wysokości 6% dochodu osoby fizycznej lub 10% dochodu firmy.
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Rachunek bankowy Fundacji – konto ogólne:
BPH 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960
Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5, 
lok. 3, 00−031 Warszawa

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www.pah.org.pl 
i na Facebooku.
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o ProjeKCie 

wiedza prowadzi do zmian! współpraca po-
między organizacjami pozarządowymi i środo-
wiskiem akademickim w promocji zagadnień 
rozwojowych wśród polityków i społeczeństwa.
Knowledge Makes Change (KMC)! Strong co-operation between 
NGOs and academics in promoting development among politicians 
and public.

Milenijne Cele Rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji mi-
lenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów 
stanowi wymierne zobowiązanie społeczności międzynarodowej, 
w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego 
statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu 
edukacji, walki z HIV/AIDS, ochrony środowiska naturalnego 
a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na 
rzecz rozwoju. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych 
celów do 2015 roku, zarówno przez kraje rozwijające się, jak kraje 
w okresie transformacji i państwa wysoko rozwinięte.

Milenijne Cele Rozwoju powinny zostać zrealizowane do 
2015 roku, więc czasu jest coraz mniej. Trzeba wywierać naciski 
na rządy, by działały szybciej i bardziej efektywnie. Tu otwiera się 
pole dla aktywności obywateli i organizacji pozarządowych. Ktoś 
musi monitorować polityków i domagać się od nich większego 
zaangażowania. W Polsce, na Słowacji i Cyprze wiedza społeczeń-
stwa na tematy rozwojowe jest niewielka i to przede wszystkim 
trzeba zmienić. Do udziału w światowej debacie o zagadnieniach 
rozwojowych nie są też przygotowani polscy, słowaccy ani cypryj-
scy politycy. Długofalowym celem projektu „Wiedza prowadzi do 
zmian!” jest poszerzenie świadomości i kompetencji polityków 
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i społeczeństw w obszarze działań prorozwojowych, a co za tym 
idzie − wzmocnienie udziału nowych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej – Polski, Cypru i Słowacji – w osiąganiu Milenijnych 
Celów Rozwoju. 

Projekt „Wiedza prowadzi do zmian!” jest finansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europe-Aid i realizowany 
w latach 2010–13 przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy 
z NGO Support Center z Cypru i fundacją Pontis ze Słowacji.

W  ramach projektu podejmujemy działania takie jak 
wykłady otwarte dotyczące problematyki rozwojowej, debaty 
i dyskusje o książkach, współpracujemy ze środowiskiem aka-
demickim w Polsce, organizujemy szkolenia, wydajemy specjali-
styczne książki i publikacje. Chcemy docierać do jak najszerszego 
grona odbiorców.

Więcej o bieżących działaniach w ramach projektu na stronie 
www.pah.org.pl.

Projekt jest realizowany przez:

EDYCJA POLSKA

www.monde-diplomatique.pl
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Celem tej książki jest ukazanie gospodarczych, politycznych 
i ekologicznych współzależności między krajami Afryki i Europy 
oraz roli, jaką w  tych powiązaniach odgrywają indywidualna 
konsumpcja i  polityka handlowa Unii Europejskiej. Autorzy 
uwidocznili społeczno-ekonomiczne skutki tych procesów dla 
mieszkańców krajów Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie pro-
dukcji kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Kraj ten odpowiada za blisko 
połowę światowej produkcji kakao, 
które jest niezbędnym składnikiem 
czekolady – produktu przetwarzanego 
i konsumowanego głównie w krajach 
globalnej Północy.

Autorzy obalają wykreowany przez media stereotyp Wybrze-
ża Kości Słoniowej jako „kraju upadłego”, „Trzeciego Świata 
bez przyszłości”, permanentnej bellum omnium contra omnes 
i przeciwstawiają mu pozbawiony uprzedzeń wizerunek suwe-
rennego państwa zmagającego się z wyzwaniami, jakie stawia 
handel międzynarodowy.
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Decyzje eksporterów są podejmowane 
jednostronnie. „Narzucają nam wszyst-
ko – stwierdza na łamach magazynu »Le 
Planteur« Jean Paul Teko, rolnik z okolic 
Bonoua, nienależący do żadnej spółdziel-
ni. – Płacą nam poniżej cen rynkowych. 
Często, kiedy sprawdzamy w internecie, 
że ceny wzrosły, i żądamy od eksporterów 
wyższej zapłaty, sugerują, żebyśmy poszli 
sprzedawać nasze produkty w internecie. 
A państwo, które powinno nas chronić, 
przygląda się temu pasywnie. Co możemy 
zrobić?”.  
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