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W dzisiejszym świecie coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa
państw i regionów mają zagrożenia o charakterze transnarodowym:
terroryzm, zmiany klimatyczne, pandemie, czy przestępczość zorganizowana. Według liberałów zajmujących się bezpieczeństwem,
ekonomiczne bądź inne niż jedynie polityczne czy militarne formy
współzależności (ang. interdependence)1 i współistnienia zarówno między aktorami państwowymi, jak i niepaństwowymi mają łagodzący
skutek na zachowanie państwa. Kluczem dla zrozumienia stosunków międzynarodowych są zaś relacje państwo-społeczeństwo, toteż
i spektrum badań nad międzynarodową polityką jest o wiele szersze
i nie ogranicza się jedynie do kwestii militarnych i bezpieczeństwa,
jak chcieliby niektórzy realiści2. Ostatecznym celem państw powinien być dobrobyt i pomyślność społeczeństwa, stąd nacisk kładziony na kwestie gospodarcze i społeczne. Niemniej jednak, w związku
z tym, iż wojna postrzegana jest jako „nieekonomiczna”, kwestie bezpieczeństwa również pojawiają się w nurcie liberalnym stosunków
międzynarodowych, wystarczy choćby wspomnieć teorię demokratycznego pokoju czy teorię bezpieczeństwa zbiorowego3. Wykorzystanie w niniejszym artykule teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa i proponowanych przez nią poziomów analizy do analizy
porównawczej wpływu polityki Dżibuti i Erytrei na bezpieczeństwo
w regionie Rogu Afryki nie nawiązuje bezpośrednio do klasycznych
teorii liberalnych w stosunkach międzynarodowych. Niemniej jednak przyczynia się do lepszego zrozumienia ewolucji regionalnego
systemu bezpieczeństwa w Afryce (ze szczególnym uwzględnieniem
przykładu Rogu Afryki) w świetle założeń liberalnego paradygmatu.
Warto przy tym wspomnieć, iż w badaniach afrykanistycznych z pogranicza stosunków międzynarodowych i nauk o bezpieczeństwie
brak jest często adekwatnych podejść teoretycznych, które można
by wykorzystać. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
zostało zdominowane przez naukę „zachodnią” – europocentryczną,
w związku z czym bardzo często koncepcja bezpieczeństwa odzwierciedla jedynie realia i interesy państw oraz społeczeństw zachodnich,
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jednocześnie próbując promować jego wymiar uniwersalny, jak gdyby zapominając o tym, co znajduje się poza zachodnią cywilizacją,
na co zwraca się uwagę, m.in. w podejściu postkolonialnym4. Cechy
charakterystyczne liberalnego internacjonalizmu, takie jak otwartość
i relacje oparte na zasadach, uświęcone instytucjami pokroju Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz normami takimi jak multilateralizm mogą utorować drogę do o wiele bardziej kontestowanego
i podzielonego systemu bloków, sfer wpływów, sieci merkantylistycznych, oraz regionalnych rywalizacji. Sytuację tę wydaje się potwierdzać fakt, iż wzrastające dziś w siłę państwa to zazwyczaj kraje
rozwijające się, nieprzynależące do świata Zachodu (Chiny, Indie,
Brazylia – będące o wiele częściej niż byłe metropolie przykładem
dla borykających się z problemami rozwojowymi państw afrykańskich), posiadające inny zestaw kulturowych, politycznych i gospodarczych doświadczeń, kształtujących na wiele lat postawy antyimperialistyczne i antykolonialne5.
Teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
– przykład Rogu Afryki
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Teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (ang. Regional Security Complex Theory) autorstwa Barry’ego Buzana i Ole Wævera6
przedstawiona została po raz pierwszy w ich publikacji z 2003 roku
zatytułowanej Regions and Powers: T he Structure of International Security7. Teoria ta opiera się na założeniu, iż bezpieczeństwo powinno
być rozważane na poziomie regionalnym, a nie jedynie jednostkowym, jest bowiem uwarunkowane regionem geograficznym. Według
Buzana i Wævera zagrożenia bezpieczeństwa występują w obrębie
tego samego regionu i rzadko przemieszczają się na duże dystanse
– stwierdzenie, które dziś jest dość trudne do obrony, biorąc pod
uwagę np. zagrożenie terroryzmem, wobec którego żaden obszar
świata nie jest już całkowicie bezpieczny. W myśl teorii regionalnych koncepcji bezpieczeństwa, bezpieczeństwo każdego aktora regionalnego oddziałuje na innych aktorów regionalnych ze względu
na dużą współzależność w obrębie jednego regionu, której jednak
brak między różnymi regionami. W związku z tym regiony mogą
być rozważane jako osobne minisystemy, gdzie wszystkie inne teorie stosunków międzynarodowych mogą mieć zastosowanie8. Grupa
państw (bądź innych jednostek terytorialnych) kwalifikuje się jako
regionalny kompleks bezpieczeństwa (ang. regional security complex,
RSC), gdy posiada pewien stopień współzależności w dziedzinie
bezpieczeństwa, wystarczający by stanowiły połączoną całość (ang.
linked set) oraz by odróżniały je od innych, otaczających je, regio-

nów bezpieczeństwa. Sami autorzy podkreślają ponadto, iż RSCs są
względem siebie wykluczające i nie mogą na siebie nachodzić9.
Teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa proponuje cztery poziomy analizy, które tworzą tzw. konstelację bezpieczeństwa
(ang. security constellation)10:
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1. poziom krajowy;
2. poziom relacji międzypaństwowych (w obrębie regionu);
3. poziom międzyregionalny11;
4. poziom globalny12.
Zazwyczaj mamy do czynienia ze standardowymi kompleksami bezpieczeństwa (z dwoma-trzema mocarstwami regionalnymi, z których
żadne nie jest mocarstwem globalnym, choć zdarza się, że w danym
kompleksie bezpieczeństwa jedno mocarstwo regionalne odgrywa rolę
dominującą). Relacje między mocarstwami regionalnymi są głównym
elementem polityki bezpieczeństwa w standardowym kompleksie
bezpieczeństwa, inaczej rzecz wygląda w scentralizowanych kompleksach
bezpieczeństwa, gdzie dominującą siłą jest mocarstwo globalne (supermocarstwo)13. Ponadto, Buzan i Wæver wyróżnili także prekompleksy
(ang. pre-complexes) i protokompleksy (ang. proto-complexes).W pierwszym przypadku wzajemne zależności w dziedzinie bezpieczeństwa są
jeszcze zbyt słabo rozwinięte, choć mają odpowiedni ku temu potencjał, w drugim współzależności są wystarczające, ale dynamika relacji
regionalnych wciąż jest zbyt słaba, by mówić o regionalnym kompleksie bezpieczeństwa w pełnym znaczeniu tego pojęcia14.
Na początku XXI wieku Róg Afryki był uznawany przez Buzana
i Wævera wciąż za protokompleks15, a jedynym w pełni rozwiniętym regionalnym kompleksem bezpieczeństwa na obszarze Afryki
Subsaharyjskiej była według autorów teorii Afryka Południowa.
W przypadku Rogu Afryki aż do tego okresu wydawało się, iż główne współzależności z dziedziny bezpieczeństwa ograniczają się do
trzech wojen domowych (w Sudanie, Etiopii, i Somalii) oraz dwóch
konfliktów międzypaństwowych (między Etiopią a Somalią o Ogaden, oraz między Etiopią i Erytreą związany z kwestią demarkacji
granicy, oraz wzajemnymi stosunkami gospodarczymi). Regularne
konflikty międzypaństwowe o charakterze zbrojnym w Rogu Afryki
były zjawiskiem dość niezwykłym jak na Afrykę Subsaharyjską, gdzie
tego typu konflikty rozgrywają się raczej rzadko17. Za kolejną cechę
charakterystyczną dla protokompleksu Rogu Afryki uznane zostały
transgraniczne interwencje, w których rządy jednego państwa popierają rebelię w innym (np. Sudan i Etiopia, Etiopia i Somalia, Etiopia i Erytrea). Ponadto, zarówno w czasach zimnowojennych, jak
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i pozimnowojennych miało miejsce udzielanie wsparcia bądź interwencje aktorów zewnętrznych w poszczególnych państwach regionu
(np. poparcie ZSRR i Kuby dla Etiopii w 1977 roku czy legitymowana mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ Operacja Przywrócić
Nadzieję (ang. Operation Restore Hope) w Somalii z lat 1992–1993)17.
Od czasu opublikowania tekstu Buzana i Wævera, wydaje się, że
tych interakcji w dziedzinie bezpieczeństwa czy to między aktorami państwowymi, czy niepaństwowymi jest w regionie Rogu Afryki
znacznie więcej18.
Dżibuti – korzyści wiarygodnego sojusznika
Mając na uwadze niewielką powierzchnię (23 200 km2) oraz niezbyt
liczną populację (ok. 830 tysięcy), siła Dżibuti leży głównie w jego
położeniu geograficznym – nad Zatoką Adeńską, u wejścia do Morza Czerwonego i cieśniny Bab al-Mandab, oddzielającej kontynent
afrykański od azjatyckiego, co czyni z tej byłej kolonii francuskiej
terytorium o znaczeniu strategicznym dla aktorów regionalnych
i globalnych19 oraz istotny element regionalnego kompleksu bezpieczeństwa Rogu Afryki20.
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POZIOM KRAJOWY: W Dżibuti formalnie obowiązuje system semiprezydencki, stąd też rola prezydenta od zawsze była niepomiernie większa. W rzeczywistości jednak rządy obecnego prezydenta
Ismaila Omara Guelleha, jak i jego poprzednika, uznawane są raczej
za autorytarne. Guelleh przejął władzę w 1999 roku21 po swoim wuju
Hasanie Guledzie Aptidonie, pierwszym prezydencie niepodległego
Dżibuti, który urząd sprawował nieprzerwanie przez cztery kadencje
w okresie od 1977 do 1999 roku22. Niezadowolenie społeczne z autorytarnych rządów Guelleha oraz sytuacji ekonomicznej doprowadziło do dwóch fali protestów zainspirowanych wydarzeniami tzw.
arabskiej wiosny w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Po
raz pierwszy Dżibutyjczycy wyszli na ulice pod koniec stycznia 2011
roku, żądając ustąpienia prezydenta, jak również poprawy warunków
życia, wytykając rządowi stagnację gospodarczą kraju. Wystąpienia
zakończyły się w marcu 2011 masowymi aresztowaniami, zarówno samych protestujących, jak i liderów opozycji oraz dziennikarzy, a także
aktami przemocy ze strony służb bezpieczeństwa (m.in. pojawiły się
doniesienia o torturach). W konsekwencji, w wyborach z kwietnia
2011 roku, tak jak przewidywano, zwyciężył Ismail Omar Guelleh,
uzyskując 80% głosów23. W celu uspokojenia nastrojów społecznych
Guelleh zdecydował się na niewielkie zmiany w dżibutyjskim prawodawstwie. W listopadzie 2012 roku wprowadzono zmiany w pra-

wie wyborczym24. Niemniej jednak wybory parlamentarne z lutego
2013 roku, które odbyły się już według nowych zasad, zostały uznane
przez partie opozycyjne za sfałszowane25. Dżibutyjczycy po raz kolejny wyszli na ulice i podobnie jak w 2011 roku protesty zakończyły
się aresztowaniami, nie tylko wśród samych demonstrantów, ale również liderów opozycji i dziennikarzy relacjonujących przebieg wystąpień. W praktyce aresztowania dotknęły dziennikarzy afiliowanych
przy mediach internetowych, tradycyjne środki masowego przekazu
kontrolowane są bowiem w całości przez rząd26.
Wydaje się, iż utrzymaniu sztywnego kursu polityki wewnętrznej27
oraz relatywnie łatwemu uporaniu się z protestami społecznymi,
sprzyjały Guellehowi co najmniej dwa czynniki: jego aktywna polityka regionalna oraz nakładające się na nią militarne interesy istotnych
aktorów międzynarodowych. Guelleh, choć wewnątrz kraju sprawuje rządy autorytarne, w polityce zagranicznej wykazuje się otwartością, elastycznością i wielością inicjatyw, wykraczających poza obszar
regionu Rogu Afryki. Z kolei sam fakt, iż protesty inspirowane wystąpieniami „arabskiej wiosny”, której główne ośrodki znajdowały się
w regionach ościennych, miały w Dżibuti miejsce mogą świadczyć,
iż na poziomie krajowym odczuwalne są pewne tendencje spoza regionu, niemniej jednak nie tylko nie mają one szans powodzenia, ale
również w praktyce nie przenikają na państwa ościenne.
POZIOM RELACJI MIĘDZYPAŃSTWOWYCH (W OBRĘBIE REGIONU):
Rola Dżibuti w systemie bezpieczeństwa Rogu Afryki opiera się
w głównej mierze na strategicznym znaczeniu portów dżibutyjskich,
które wzrosło po wojnie etiopsko-erytrejskiej z lat 1998–2000. W jej
wyniku odcięta od akwenów morskich Etiopia zmuszona była szukać
innych możliwości dostępu do morza. Obecnie około 90% etiopskiego handlu odbywa się przez porty dżibutyjskie, do Etiopii zaś trafia 95% regionalnego eksportu Dżibuti (głównie owce, kozy i węgiel
drzewny)28. Dżibuti z kolei importuje z Etiopii na dużą skalę energię elektryczną. Współpraca z Etiopią nie ogranicza się jednakowoż
jedynie do kwestii gospodarczych, obejmuje również współpracę na
poziomie politycznym oraz w obszarze bezpieczeństwa (m.in. wspólne szkolenia wojskowe czy wymianę informacji wywiadowczych)29.
Na poziomie regionalnym Dżibuti aktywnie angażuje się w proces
pokojowy w sąsiedniej Somalii, a także w ogarniętym wojną domową
od grudnia 2013 roku Sudanie Południowym30. Jednocześnie należy
podkreślić, iż Dżibuti pod rządami Guelleha ma na tym pierwszym
polu pewne sukcesy. Dzięki zainicjowanym przez niego rozmowom
w Arcie (położonej 30 mil od stolicy Dżibuti), powstał somalijski
Przejściowy Rząd Narodowy (ang. Transitional National Government),
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uznawany przez społeczność międzynarodową za centralny rząd Somalii w latach 2000–200431. Dobre stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa Dżibuti utrzymuje również z Somalilandem, choć formalnie nie
uznaje go za podmiot państwowy, a dżibutyjsko-somalilandzkie stosunki dyplomatyczne są mocno ograniczone (kością niezgody jest
m.in. zaangażowanie Dżibuti w somalijski proces pokojowy), to na
mocy podpisanego w kwietniu 2014 roku porozumienia Dżibuti aktywnie współpracuje z Somalilandem w zakresie zwalczania terroryzmu w regionie Rogu Afryki32.
POZIOM MIĘDZYREGIONALNY. Na poziomie międzyregionalnym
Dżibuti może być postrzegane jako swego rodzaju łącznik z państwami Zatoki Perskiej, z którymi utrzymuje bardzo dobre relacje,
głównie gospodarcze33, ale także coraz częściej polityczne. Jest to
związane zarówno ze wspólnotą językową – język arabski jest obok
francuskiego jednym z dwóch oficjalnych języków urzędowych –
a także wyznaniową, w Dżibuti podobnie jak w większości państw
Zatoki Perskiej przeważa islam sunnicki34. Nie bez znaczenia są również wpływy kulturowe związane z bliskością geograficzną państw
Półwyspu Arabskiego i relacjami międzykulturowymi, do których
dochodzi w związku ze wzmożoną wymianą handlową i inwestycjami na linii państwa Zatoki Perskiej – Dżibuti. Jeśli chodzi o dalsze
interakcje w dziedzinie bezpieczeństwa z sąsiednimi regionami, to
nie są one szczególnie rozwinięte, niemniej jednak warto wspomnieć
decyzję z 2014 r. o wysłaniu przez Dżibuti kontyngentu 140 żołnierzy do Republiki Środkowoafrykańskiej w ramach Międzynarodowej
Misji Wsparcia w Republice Środkowoafrykańskiej pod Dowództwem Sił Afrykańskich (fr. Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, MISCA) prowadzonej w RŚA przez
Unię Afrykańską począwszy od grudnia 2013 roku35.
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POZIOM GLOBALNY. Na poziomie globalnym zwraca uwagę duże
znaczenie geostrategiczne Dżibuti, którego wzrost w ostatnich
dwóch dekadach związany był z co najmniej trzema czynnikami:
1. wojną erytrejsko-etiopską z lat 1998–2000; 2. zmianami w amerykańskiej strategii względem Afryki i Półwyspu Arabskiego po 11
września 2001; oraz 3. nagłym wzrostem aktywności piratów w Zatoce Adeńskiej, zwłaszcza u wybrzeży somalijskich36. Obecnie interesy
militarne w Dżibuti posiada szereg aktorów międzynarodowych, dla
których możliwość korzystania z dżibutyjskich baz i portów stanowi
ważny strategicznie element realizacji własnej polityki w regionie.
W pierwszej kolejności jest to obecność byłej metropolii – Francji, posiadającej w Dżibuti największą ze swoich baz na kontynencie

afrykańskim, w której stale utrzymuje około dwóch tysięcy żołnierzy.
Kolejnym ważnym graczem są Stany Zjednoczone. W 2001 roku dżibutyjskie władze wydzierżawiły byłą francuską bazę CampLemonnier amerykańskiej marynarce wojennej (U.S. Navy). W ten sposób
Camp Lemmonier stał się jedyną stałą bazą Stanów Zjednoczonych
w Afryce Subsaharyjskiej, w 2008 roku przechodząc pod nowo ustanowione dowództwo regionalne United States Africa Command
(AFRICOM)37. Łącznie stacjonuje tam ponad cztery tysiące członków amerykańskiego personelu wojskowego, jak również „armia”
amerykańskich dronów. To właśnie stamtąd startują drony tropiące
bojowników Asz Szabab w Somalii i Al-Ka’idy na terytorium Jemenu38. W szeroko pojętym interesie amerykańskim, zwłaszcza w obliczu utrzymującego się zagrożenia terroryzmem islamskim, są jak
najlepsze stosunki z dżibutyjskimi władzami, szczególnie w związku
z coraz aktywniejszą polityką Chin i zainteresowaniem, jakie wyrażają stałą obecnością wojskową na terytorium Dżibuti39. W Dżibuti
stacjonują również mniejsze liczebnie kontyngenty innych państw,
mające na celu patrolowanie i ochronę Zatoki Adeńskiej, w związku ze wspomnianym zagrożeniem piractwem u wybrzeży Somalii40.
Terytorium Dżibuti stanowi także bazę logistyczną i węzeł komunikacyjny dla rozpoczętej w 2008 roku pierwszej morskiej operacji Unii Europejskiej EU-NAVFOR-ATALANTA (ang. European
Union Naval Force Somalia), mającej na celu ochronę statków na
okalających Somalię akwenach, a także (do października 2015 roku)
wspierającej ją misji cywilnej UE – EUCAP Nestor41.
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Erytrea – regionalny destabilizator?
Terytorialnie pięciokrotnie większa niż Dżibuti, Erytrea (117 600
km2), której liczbę mieszkańców szacuje się na około 6,5 miliona42,
zdaje się spełniać w regionalnym kompleksie bezpieczeństwa Rogu
Afryki rolę przeciwną niż Dżibuti. O ile to ostatnie jest przedstawiane jako stabilny sojusznik, łączący interesy aktorów regionalnych
i globalnych, co więcej mający bardzo dobre kontakty z pretendującą do pozycji regionalnego hegemona Etiopią, o tyle Erytrea przez
ostatnie dwie dekady najczęściej postrzegana jest przez społeczność
międzynarodową jako regionalna czarna owca, rozsadnik bezpieczeństwa w regionie, państwo izolujące się i izolowane.
POZIOM KRAJOWY. Od czasu uzyskania przez Erytreę niepodległości 24 maja 1993 roku po trwającej trzy dekady wojnie narodowowyzwoleńczej, w której czasie Erytrea usiłowała odłączyć się od Etiopii,
urząd prezydenta państwa sprawuje Isajas Afewerki, wcześniej stojący
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na czele Erytrejskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia (ang. Eritrean People’s Liberation Front, EPLF) – dominującego ruchu niepodległościowego. Czteroletni okres przejściowy, który nastał w nowo
powstałym państwie, miał dać podstawy ustrojowi pluralistycznemu
i konstytucyjnemu. Służyć temu miało powołanie do życia przejściowego Zgromadzenia Narodowego, które miało przygotować
grunt pod przyszłe wybory parlamentarne. Względnemu spokojowi
w polityce wewnętrznej sprzyjały w tym czasie również relatywnie
dobre stosunki Erytrei z Etiopią, na której czele, po obaleniu reżimu Mengistu Hajle Mariama, stanął Meles Zenawi – lider jednego
ze zbrojnych ugrupowań opozycyjnych – Tigrajskiego Ludowego
Frontu Wyzwolenia (ang. Tigrayan People’s Liberation Front, TPLF).
Obaj liderzy znali się z czasów wspólnej walki EPLF i TPLF w ramach antymengistowskiej partyzantki. W 1993 roku Erytrea i Etiopia podpisały traktat o przyjaźni i współpracy gospodarczej, który
zapewnił swobodę przepływu osób oraz doprowadził do powstania
wspólnego rynku. Nie trwał on jednak długo, gdyż przeważyły wzajemne animozje tigrajsko-erytrejskie43. Etiopia wprowadziła wysokie taryfy celne na towary pochodzące z Erytrei, a w 1997 roku
Erytrea zdecydowała się na wprowadzenie własnej waluty – nakfy
(do tej pory w obu państwach posługiwano się etiopskimi birrami),
nazwanej na część miasta będącego symbolem oporu wobec Etiopii.
Decyzja ta stała się podstawą do unieważnienia traktatu o przyjaźni,
a incydent graniczny w pobliżu Badme w maju 1998 roku, w którego
czasie wojska erytrejskie zaatakowały sporną miejscowość, stał się
formalnym pretekstem do rozpoczęcia wojny. Reperkusje trwającego
w latach 1998-2000 konfliktu etiopsko-erytrejskiego, który według
szacunków kosztował życie około 80-100 tysięcy osób, odczuwalne są
po dziś dzień nie tylko w samej Erytrei, ale również w regionie Rogu
Afryki, jak i na arenie międzynarodowej44.
Od czasu zakończenia wojny Afewerki całkowicie poddał kraj syndromowi „oblężonej twierdzy”, któremu sprzyja fakt, iż Etiopia nie
wprowadziła postanowień komisji ds. wyznaczenia granicy, którą powołano na mocy porozumienia pokojowego podpisanego w Algierze
w 2000 roku i wciąż okupuje Badme45. Nieustannie szukając wrogów
zewnętrznych i wewnętrznych, Afewerki usprawiedliwia niezmiennie ostry kurs wobec wszelkiej opozycji wewnętrznej. W państwie
nie istnieje parlament ani legalna opozycja, podczas gdy tymczasowe
ciało ustawodawcze przestało być zwoływane w 2002 roku46. Ograniczono swobodę przemieszczania się oraz wolność zgromadzeń. Nie
istnieją wolne media – nie licząc prowadzonych przez Erytrejczyków
mieszkających za granicą mediów internetowych. W rankingu World
Press Freedom Indexz 2016 roku – Erytrea zajmuje 180. miejsce

na 180 klasyfikowanych państw47. Afewerki rozwiązał nawet jedyny w kraju uniwersytet (założony w 1958 roku przez włoskie siostry
kombonianki na bazie prowadzonej przez nie jeszcze w czasach kolonialnych szkoły średniej) – Uniwersytet Asmarski48. Międzynarodowe organizacje pozarządowe, takie jak Amnesty International czy
Human Rights Watch, wskazują na częste naruszenia praw człowieka
(m.in. tortury, bezprawne aresztowania, wyroki bez procesu). Jednak
najbardziej uciążliwa dla Erytrejczyków jest uzasadniania względami
bezpieczeństwa i nieustannym zagrożeniem ze strony Etiopii obowiązkowa służba wojskowa mężczyzn i kobiet. Ustanowiona w 1995
roku oficjalnie ma trwać 18 miesięcy, w praktyce jednak przedłużana jest na okres bezterminowy, średnio od 18. do 55. roku życia
(przy średniej długości życia 61–62 lata sprawia to, iż niewiele czasu
pozostaje obywatelowi na życie rodzinne bądź zawodowe). Rekruci
są oddelegowywani do całej gamy prac o charakterze wojskowym,
jak i cywilnym. Wiele instytucji państwowych działa jedynie dzięki
pracy poborowych49. Szacuje się, iż w erytrejskich siłach zbrojnych
jest obecnie około 250-300 tys. Erytrejczyków, co czyni z nich jedną
z największych armii na kontynencie. W 2013 roku Afewerki utworzył dodatkowo tzw. „milicję ludową” (ang. People’s Army, w języku
tigrinia – Hizbawit Serawit), w ramach której starsi Erytrejczycy,
którzy zakończyli już swoją służbę wojskową, zostali ponownie powołani do wojska. Po jedno- lub dwumiesięcznym szkoleniu zostają
przydzielani np. do robót budowlanych bądź do pilnowania obiektów użyteczności publicznej50.
POZIOM RELACJI MIĘDZYPAŃSTWOWYCH (W OBRĘBIE REGIONU).Począwszy od 1993 roku Erytrea wdawała się w konflikt z każdym państwem sąsiednim (z Sudanem – 1994, z Jemenem – w 1996, z Etiopią
w latach 1998–2000, i z Dżibuti w 2008). Ponadto, po zakończeniu
wojny z Etiopią, Afewerki zdecydował się na wojnę zastępczą w Somalii, gdzie Asmara popierała szereg ugrupowań islamistycznych,
w tym Asz-Szabab, dostarczając im m.in. broń. Był to początek międzynarodowej izolacji Erytrei, mimo iż władze erytrejskie (w tym
sam Isajas Afewerki) od zawsze zaprzeczały doniesieniom o wspieraniu przez nich somalijskich ugrupowań islamistycznych51.
Na arenie regionalnej widać również pewnego rodzaju brak konsekwencji w postępowaniu Afewerkiego. W 2007 roku Erytrea zdecydowała się zawiesić członkostwo w IGAD (uzasadniając to protestem
wobec braku reakcji na etiopską interwencję w Somalii), by parę lat
później usilnie zabiegać o jego przywrócenie. Główny adwersarz
Erytrei – Etiopia nie ma z kolei w tym momencie interesu w umożliwieniu Asmarze powrotu na arenę międzynarodową, nawet jeśli
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miałoby chodzić jedynie o wymiar regionalny. Zwłaszcza, iż Erytrea
jest też oskarżana o wspieranie szeregu ugrupowań separatystycznych walczących z rządem w Addis Abebie, wspominając, chociażby
Front Wyzwolenia Oromo (ang. Oromo Liberation Front, OLF) czy
Narodowy Front Wyzwolenia Ogadenu (ang. Ogaden National Liberation Front, ONLF). Asmara z kolei oskarża Etiopię o wspieranie
erytrejskich ugrupowań opozycyjnych52. Obecnie jedyna rozwijająca
się sąsiedzka współpraca ma miejsce z Sudanem (zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym)53. Erytrejska dyplomacja zabiega również o poprawę relacji z Kenią, mimo doniesień, iż wsparcie dla Asz-Szabab płynęło między innymi z ambasady erytrejskiej
w Nairobi54. Niemniej jednak bez zmian napięte i wrogie pozostają
stosunki (a właściwie ich brak) Erytrei z Etiopią oraz sojusznikiem
Etiopii – Dżibuti. W lutym 2015 roku przywódcy obu państw publicznie oskarżyli Erytreę o narażanie stabilności i bezpieczeństwa
regionu, udzielając poparcia dla nałożonych na to państwo sankcji
międzynarodowych, a nawet prosząc o ich zaostrzenie55.
Stosunki erytrejsko-dżibutyjskie są bardzo napięte od czasu parodniowej wojny, jaka wybuchła między tymi państwami w czerwcu
2008 roku. Erytrea sprowokowała konflikt graniczny o przynależący
do Dżibuti przylądek Ras Doumeira. Dżibuti uruchomiło od razu
szereg zabiegów dyplomatycznych, uciekając się do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, oraz IGAD. W rezultacie negocjacji z Dohy z 2010 roku żołnierze katarscy po dziś dzień
nadzorują zawieszenie broni i patrolują granicę dżibutyjsko-erytrejską. Mimo to na stronę dżibutyjską wciąż przedostaje się strumień
imigrantów i dezerterów. Sytuacja jest na tyle napięta, że dopiero
w kwietniu 2014 roku doszło do przekazania erytrejskich jeńców
wojennych Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), a dwa lata później dzięki mediacji katarskiej Erytrea uwolniła kilku dżibutyjskich jeńców wojennych56.
POZIOM MIĘDZYREGIONALNY. Podobnie jak w przypadku Dżibuti
i w zgodzie z teorią regionalnych kompleksów bezpieczeństwa poziom relacji i współzależności międzyregionalnych nie jest w przypadku Erytrei szczególnie rozwinięty. Największym problemem jest
nielegalna emigracja. Według szacunków organizacji międzynarodowych, co miesiąc ucieka z Erytrei od 3 do 5 tys. osób, z czego według
danych ONZ 84% przyznawany jest status uchodźców. Erytrejczycy
stanowią czwartą najliczniejszą grupę narodowościową wśród osób
starających się o azyl w UE, mimo iż w samej Erytrei od ponad 15 lat
nie toczy się wojna (na co zwracają uwagę przeciwnicy przyznawania

Erytrejczykom statusu uchodźcy). Jest to także druga najliczniejsza
grupa (po Syryjczykach) przybywająca do włoskich wybrzeży po
niebezpiecznej przeprawie przez Morze Śródziemne. Do niedawna szlak nielegalnych erytrejskich emigrantów wiódł drogą lądową
przez Etiopię i Sudan, a następnie, do 2013 roku – gdy Izrael skończył wznoszenie wysokiego na prawie pięć metrów muru na granicy
z Egiptem na Półwyspie Synaj57 – przez Półwysep Synaj do Izraela
i Europy. Obecnie Erytrejczycy próbują przeprawiać się na Stary
Kontynent z wybrzeży ogarniętej chaosem Libii. W samych Sudanie
i Etiopii przebywa obecnie około 200 tysięcy Erytrejczyków. Wiele
z tych nielegalnych imigrantów pada ofiarą sieci handlarzy ludźmi,
głównie sudańskich, egipskich i libijskich58. Kilka lat temu głośno
było o Beduinach przetrzymujących i torturujących Erytrejczyków
na Półwyspie Synaj w charakterze zakładników, chcąc w ten sposób wymusić okup od pozostałej w kraju bądź czekającej na swoich
bliskich za granicą rodziny59. Sam Afewerki zaprzecza, by strumień
nielegalnej migracji płynący z Erytrei był związany z sytuacją wewnętrzną państwa. Również i w tej kwestii uskutecznia on teorię spiskową, w myśl której Erytrea stała się ofiarą spisku sieci handlarzy
żywym towarem, a o pomoc w rozwiązaniu problemu apelował w liście otwartym do Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona61.
Oficjalnie zaprzeczanie nie niweluje jednak problemu, jest on zauważalny w regionach ościennych i w Europie, a także w samej Erytrei – wbrew temu, co mówią władze. W maju 2014 roku erytrejscy
biskupi wystosowali list otwarty do władz, w którym zwracali uwagę
na problem wyludniania się kraju, jak również apelowali o zmiany
w systemie politycznym tak, by był transparentny i praworządny,
wskazywali również, iż przyczyną emigracji rzesz młodzieży jest
nieokreślony czas służby wojskowej. List biskupów to raczej rzadki
przykład krytyki wewnętrznej erytrejskiego reżimu62.
POZIOM GLOBALNY. Dotychczasowa polityka Erytrei w obrębie
własnego regionu sprawiła, iż państwo to jest izolowane na arenie
międzynarodowej, a w zagranicznej prasie przyrównuje się je do
„afrykańskiej Korei Północnej”62. W dobie nieustannego zagrożenia
terroryzmem jednak to nie prasowe etykiety, ale wsparcie udzielane działającym na terytorium Somalii ugrupowaniom zbrojnym, jak
również dalsze okupowanie obszaru zajętego w czasie wojny z Dżibuti
w 2008 roku, sprawiły, iż w 2009 Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na Erytreę sankcje w postaci embarga na obrót bronią oraz zakazu
podróżowania i zamrożenia środków finansowych dla przedstawicieli reżimu, oraz czołowych wojskowych. Co istotne, prośbę do Rady
Bezpieczeństwa ONZ o tego typu reakcję wystosowała największa
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organizacja regionalna kontynentu – Unia Afrykańska63, w której
Erytrea już od dawna nie miała najlepszej opinii, a w 2011 roku w raporcie przygotowanym przez ONZ oskarżono rząd w Asmarze o planowanie zamachu na siedzibę UA w Addis Abebie w czasie trwającego
szczytu tej organizacji64. Tym samym nałożone w 2009 roku sankcje
zostały przez RB ONZ w 2011 roku rozszerzone, jednocześnie po raz
kolejny podkreślono zaangażowanie Erytrei na terenie Somalii, oraz
fakt, iż prowadzona przez Asmarę polityka ma destabilizujący wpływ
na cały region Rogu Afryki65. W ostatnich latach międzynarodowa
izolacja została jeszcze pogłębiona rezolucją Rady Praw Człowieka
ONZ z 27 czerwca 2014 roku o utworzeniu specjalnej komisji ds.
badania sytuacji w Erytrei66, która w swoich raportach z 2015 i 2016
roku wskazała na nieustanne naruszenia praw człowieka przez erytrejski reżim, jednocześnie oceniając, iż część z tych naruszeń może
kwalifikować się jako zbrodnie przeciwko ludzkości67.
Wnioski

188

W regionalnym kompleksie bezpieczeństwa Rogu Afryki Dżibuti
i Erytrea wydają się spełniać całkowicie przeciwne role. O ile Dżibuti, mimo autorytarnych rządów i braku wolności prasy, jest dla partnerów regionalnych i globalnych wiarygodnym sojusznikiem, a ze
swojego geostrategicznego położenia czerpie realne korzyści polityczne i ekonomiczne, jednocześnie dbając o własne bezpieczeństwo,
o tyle zepchnięta na margines Erytrea jest traktowana jako niepasujący element układanki. Bez wątpienia wpływ na istniejącą sytuację
ma wieloletnia konfrontacyjna polityka Afewerkiego w regionie.
Niemniej jednak nie można zapominać, iż jej głównym motorem pozostaje „antyetiopskość”, jak również poczucie krzywdy w związku
z niewyegzekwowaniem przez społeczność międzynarodową (w tym
wypadku reprezentowaną przez ONZ) wypełnienia przez Etiopię
postanowień komisji ds. wyznaczenia przebiegu granicy. Tym samym w logice Asmary konflikt z lat 1998–2000 nie został formalnie zakończony. Prowadzi to do sytuacji, w której sporny odcinek
granicy etiopsko-erytrejskiej wciąż pozostaje przysłowiową „beczką
prochu”, nie tylko dla obu skonfliktowanych państw, ale także całego
regionu. Potwierdzają to wydarzenia z czerwca 2016 roku, kiedy to
doszło do zbrojnego starcia na granicy między wojskami etiopskimi
i erytrejskimi – po raz pierwszy od czasów wojny etiopsko-erytrejskiej68. Jednocześnie poczucie wyalienowania na arenie międzynarodowej, sprawia, iż Afewerki w przeciwieństwie do Guelleha, szuka
rozwiązań nieakceptowanych na Zachodzie69, co w obliczu silnej pozycji Etiopii w organizacjach regionalnych oraz jej dobrych relacji ze

Stanami Zjednoczonymi sprawia, że pozycja Erytrei w Rogu Afryki
jest jeszcze bardziej marginalizowana, co mimo szeregu negatywnych skutków dla całego regionu, dla niektórych regionalnych graczy, takich jak Dżibuti może mieć wymiar korzystny, wzmacniając
ich znaczenie jako wiarygodnego regionalnego sojusznika.
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