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UTRATA BEZPIECZEÑSTWA ¯YWNOŒCIOWEGO
JAKO RÓD£O WEWNÊTRZNYCH
KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W DARFURZE

Zagadnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego jest œciœle zwi¹zane ze zjawiskiem
g³odu i niedo¿ywienia, o których skali informacji dostarcza Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Wy¿ywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization
– FAO). Wed³ug najnowszych danych, odnosz¹cych siê do lat 2010–2012, na œwiecie
ludzi g³odnych i niedo¿ywionych by³o oko³o 870 mln, czyli co ósma osoba spoœród
globalnej populacji (FAO Statistical Yearbook 2013, 2013: 70). Jednym z pañstw, które
nieprzerwanie od wielu lat charakteryzuje wysoki odsetek ludnoœci dotkniêtej niedo¿ywieniem i zmagaj¹cej siê z g³odem, jest Sudan. Zgodnie z szacunkami FAO w latach
2010–2012 a¿ 39,4% Sudañczyków, czyli oko³o 18 mln ludzi, cierpia³o z g³odu i niedo¿ywienia (The State of Food, 2012: 47). Celem artyku³u jest przybli¿enie zagadnienia
pojêcia bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego i analiza konfliktów w sudañskiej prowincji
– Darfurze, którego podstawê stanowi rywalizacja o zasoby zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe lokalnym plemionom.

DEFINIOWANIE BEZPIECZEÑSTWA ¯YWNOŒCIOWEGO
Jak pisze Jerzy Ma³ysz: „D¹¿enie do bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, chocia¿ tak
nie nazywane, w³aœciwe by³o cz³owiekowi zawsze. Pocz¹tkowo przejawia³o siê w trosce o zgromadzenie zapasów ¿ywnoœci, które pozwoli³yby przetrwaæ klêski g³odu, póŸniej zaczêto dostrzegaæ tak¿e braki bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego w niedostatecznej
sile nabywczej najubo¿szych warstw spo³eczeñstwa, wreszcie – co zawdziêczamy
rozwojowi nauki o ¿ywieniu – bezpieczeñstwo zaczêto tak¿e upatrywaæ w jakoœci
zdrowotnej poszczególnych produktów i sk³adaj¹cej siê z nich racji ¿ywnoœciowej”
(Ma³ysz, 2008: 36).
W 1984 r. Lawrance Bush i William B. Lacy dokonali w pracy pt. Bezpieczeñstwo
¿ywnoœciowe w Stanach Zjednoczonych (ang. Food security in the United States) oceny
amerykañskiego rolnictwa i produkcji rolnej. Uznali, ¿e bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe
ma co najmniej trzy wymiary. Pierwszy z nich, to rozporz¹dzalnoœæ (ang. availability)
dotycz¹ca sta³ego, zrównowa¿onego systemu produkcji i dystrybucji, zapewniaj¹ca
dostateczn¹ poda¿ ¿ywnoœci, tak by zaspokoiæ potrzeby wszystkich ludzi. System produkcji musi byæ równie¿ na tyle elastyczny, by nie zostaæ zak³ócony np. przez zmiennoœæ klimatu czy niepokoje spo³eczne, które z kolei mog¹ wp³yn¹æ na wielkoœæ
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plonów, chów i hodowlê zwierz¹t. Drugim, wyró¿nionym wymiarem jest dostêpnoœæ
(ang. accessibility), która nie powinna byæ ograniczona przez popyt efektywny. Ka¿dy,
bez wzglêdu na poziom dochodu i pozycjê spo³eczn¹, mieszkaj¹cy na wsi czy w mieœcie, powinien mieæ dostêp do bogatych w sk³adniki od¿ywcze zasobów ¿ywnoœci.
W wolnorynkowej gospodarce ka¿dy musi mieæ do dyspozycji dochód wystarczaj¹cy
na zakup ¿ywnoœci zaspokajaj¹cej indywidualne potrzeby. Ostatni wymiar, to adekwatnoœæ/odpowiednioœæ (ang. adequacy), któr¹ rozumieæ mo¿na jako dostarczanie
¿ywnoœci pokrywaj¹cej zró¿nicowane potrzeby od¿ywcze poœród niejednorodnych
grup mê¿czyzn, kobiet, ludzi m³odych i starszych, bogatych i biednych, tworz¹cych narodowe i lokalne spo³ecznoœci (Bush, Lacy, 1984: 2).
Joseph H. Hulse, uznaj¹c definicje L. Busha i W. L. Lacy za przydatne, dokonuje ich
dalszej analizy. I tak, availability to gotowoœæ do uzyskania po¿¹danego rezultatu, czyli
produkcji ¿ywnoœci. Jest to zdolnoœæ produkcji w iloœci wystarczaj¹cej do zaspokojenia
wszystkich potrzeb ¿ywieniowych ludnoœci. Accessibility w kontekœcie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego interpretuje siê jako iloœæ ¿ywnoœci pokrywaj¹c¹ potrzeby organizmu, pozostaj¹c¹ w zasiêgu ka¿dego, kto musi zaspokoiæ uczucie g³odu. Pojêcie
adequacy zwi¹zane jest z od¿ywcz¹, w stosunku do fizjologicznych potrzeb organizmu, adekwatnoœci¹/odpowiednioœci¹ ¿ywnoœci (Hulse, 1995: 11).
Polscy autorzy – Bo¿ena Gulbicka i Jerzy Ma³ysz, okreœlaj¹ trzy warunki bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego:
– fizyczna dostêpnoœæ ¿ywnoœci, przez co rozumie siê jej wystarczaj¹c¹ poda¿, któr¹
zapewnia krajowa gospodarka ¿ywnoœciowa, pokrywaj¹ca, co najmniej minimalne
zapotrzebowanie fizjologiczne ludnoœci, a tak¿e import, dostarczaj¹cy ¿ywnoœæ ponad minimalne zapotrzebowanie;
– ekonomiczna dostêpnoœæ ¿ywnoœci oznacza, ¿e musi byæ ona w niezbêdnej iloœci
osi¹galna dla ka¿dego, nawet najbiedniejszego gospodarstwa domowego, co realizowane jest przez ró¿ne formy pomocy ¿ywnoœciowej (bony ¿ywnoœciowe, programy
bezp³atnego rozdzielnictwa ¿ywnoœci dla wybranych grup, zasi³ki pieniê¿ne, dotacje
cen ¿ywnoœci i/lub jej produkcja);
– dostêp do ¿ywnoœci wolnej od zanieczyszczeñ oraz zapewniaj¹cej wystarczaj¹cy dla
organizmu poziom energii i proporcje sk³adników od¿ywczych (Gulbicka, 2003: 10;
Ma³ysz, 2008: 88–164).

BEZPIECZEÑSTWO ¯YWNOŒCIOWE WED£UG FAO
W listopadzie 1996 r., podczas Œwiatowego Szczytu ¯ywnoœciowego (ang. World
Food Summit), w przyjêtym Planie Dzia³ania (ang. World Food Summit Plan of Action), w art. 1, zdefiniowano bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe jako sytuacjê, która istnieje, „gdy wszyscy ludzie nieprzerwanie posiadaj¹ fizyczny i ekonomiczny dostêp do
wystarczaj¹cej, bezpiecznej i bogatej w sk³adniki od¿ywcze ¿ywnoœci, pokrywaj¹cej
zapotrzebowanie na nie […] tak, by prowadziæ aktywny i zdrowy tryb ¿ycia” (World
Food Summit Plan of Action, 1996). Definicja ta, obecnie powszechnie akceptowana,
obejmuje nastêpuj¹ce elementy sk³adowe:
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– rozporz¹dzalnoœæ (ang. food availability) odnosz¹ca siê do fizycznej dostêpnoœci

¿ywnoœci na ró¿nych poziomach – od gospodarstwa domowego po poziom narodowy, pochodz¹cej z krajowej produkcji lub wymiany handlowej; do jej okreœlenia
FAO stosuje wskaŸnik DES (ang. Dietary Energy Supply), wyra¿any w kilokaloriach na osobê na dzieñ; na poziomie pañstwa to iloœæ ¿ywnoœci fizycznie dostêpnej dla ludzi po odliczeniu eksportu, produkcji przeznaczonej dla zwierz¹t i u¿ytej
w przemyœle, nasion i odpadów (The State of Food Insecurity in the World 2006,
2006: 38);
– dostêp ekonomiczny (ang. food access) dotycz¹cy mo¿liwoœci zapewnienia odpowiedniej i zdrowej diety, co wi¹¿e siê ze œrodkami finansowymi/maj¹tkiem i dochodami bêd¹cymi w dyspozycji w danym gospodarstwie domowym;
– dostêp do ¿ywnoœci, która zapewni organizmowi wzrost (budowê i odbudowê tkanek), wytworzenie ciep³a niezbêdnego do utrzymania temperatury cia³a oraz dostarczy energii wszystkim procesom ¿yciowym (Andrews, Flores, 2008: 2).

WYMIARY BEZPIECZEÑSTWA ¯YWNOŒCIOWEGO
Bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe rozpatrywane jest, co najmniej w trzech, niekiedy
trudnych do rozgraniczenia wymiarach (zakresach). Pierwszy z nich to wymiar miêdzynarodowy, którego wystêpowanie uœwiadomiono sobie, na skutek maj¹cego miejsce w latach siedemdziesi¹tych XX w., kryzysu ¿ywnoœciowego. Jego rezultatem by³
spadek œwiatowych rezerw zbó¿ z poziomu zapewniaj¹cego zapasy na ponad 100 dni
w 1968 r. do 40 dni w 1974 r. Na kryzys z³o¿y³y siê takie czynniki, jak: nieurodzaj
zbó¿ w Chinach, ZSRR i na kontynencie afrykañskim (ze wzglêdu na czynniki pogodowe); wzrost cen ropy naftowej, co zwiêkszy³o koszty paliw i nawozów u¿ywanych w produkcji rolnej, a tak¿e decyzja Zwi¹zku Radzieckiego o wejœciu na œwiatowy
rynek zbó¿, aby pokryæ spadki swoich zapasów, czego konsekwencj¹ by³o zredukowanie rezerw USA i Kanady. Splot wymienionych czynników doprowadzi³ do trzykrotnego wzrostu cen zbó¿ na rynku œwiatowym w obliczu spadku ich produkcji
jedynie o 3% (Kegley, Wittkopf, 1989: 296–298). Rezultatem opisanych wydarzeñ
by³o z kolei stworzenie przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ instytucji, których
dzia³alnoœæ mia³a koncentrowaæ siê na kwestiach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
¿ywnoœciowym. „Potrzeba miêdzynarodowego bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego pojawia siê wówczas, gdy jej zaspokojenie staje siê warunkiem biologicznej egzystencji spo³eczeñstw tych krajów rozwijaj¹cych siê, które dotkniête s¹ trwa³ym deficytem
¿ywnoœci, produkuj¹ j¹ w skrajnie niedogodnych warunkach przyrodniczych, a jednoczeœnie nie dysponuj¹ œrodkami p³atniczymi, aby zakupiæ brakuj¹c¹ ¿ywnoœæ na
rynku œwiatowym. Poniewa¿ w³asne rz¹dy nie s¹ w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa
¿ywnoœciowego (tzn. narodowego), konieczna jest pomoc ¿ywnoœciowa œwiadczona
przez inne kraje bezpoœrednio lub za poœrednictwem organizacji miêdzynarodowych” (Toczek, 1988: 29).
Wê¿sze znaczenie miêdzynarodowego bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego dotyczy
zapasów ¿ywnoœci, przede wszystkim zbo¿a, jako podstawowego produktu diety.
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Zgodnie z wytycznymi FAO, bezpieczny minimalny poziom zapasów zbó¿ wynosi
17–18% œwiatowego zu¿ycia. W przypadku zapasów pszenicy jest to 25% œwiatowego
zu¿ycia, a zbó¿ paszowych – 15% (Toczek, 1981: 328; Gulbicka, 2003: 11). Szersza interpretacja pojêcia obejmuje wszystkie elementy systemu ¿ywnoœciowego, „w³¹czaj¹c
w to zrównowa¿on¹ produkcjê ¿ywnoœci, pomoc ¿ywnoœciow¹, zapasy ¿ywnoœci, programy wy¿ywieniowe, […] dystrybucjê ¿ywnoœci oraz nak³ad do jej produkcji, handel
¿ywnoœci¹, systemy informacji dotycz¹ce produkcji i konsumpcji ¿ywnoœci” (Ma³ysz,
2008: 168). Miêdzynarodowe bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe mo¿e byæ d³ugookresowe, co oznacza „[…] pewnoœæ, ¿e spo¿ycie ¿ywnoœci na mieszkañca mo¿e byæ co
najmniej utrzymane na nie zmienionym poziomie i raczej zwiêkszane z czasem, szczególnie w ubogich pañstwach” lub krótkookresowe, które definiowane jest jako: „[…]
zdolnoœæ zapobiegania gwa³townym spadkom poda¿y i towarzysz¹cym im gwa³townym wzrostom cen do poziomu zbyt wysokiego dla wielu konsumentów o niskich dochodach […]” (Huddleston, 1977: 91).
Dwa kolejne wymiary bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego, to perspektywa narodowa
i sfera gospodarstwa domowego. Nastêpuj¹ce wskaŸniki charakteryzuj¹ bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe na poziomie pañstwa:
– wielkoœæ wewnêtrznej produkcji surowców rolnych i ¿ywnoœci oraz jej rozdysponowanie;
– zapasy i rezerwy ¿ywnoœci;
– mo¿liwoœci importu ¿ywnoœci;
– dostêpnoœæ zagranicznych œrodków p³atniczych;
– dynamika i podzia³ PKB;
– fluktuacja cen ¿ywnoœci na rynku wewnêtrznym i miêdzynarodowym (Gulbicka,
2003: 12).
W przypadku narodowego bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego szczególnie istotny jest
stopieñ uzale¿nienia od importu podstawowych produktów ¿ywnoœciowych. Uznaje
siê, ¿e: „Im wiêkszy jest udzia³ importowanych zbó¿ w poda¿y i krajowym u¿yciu, im
wiêcej dochodów z eksportu przeznacza siê na op³acanie importu podstawowej ¿ywnoœci, tym mniejsze jest bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe. Pañstwa, w których wy¿ywienie
ludnoœci w du¿ym stopniu zale¿y od importu (g³ównie z powodu warunków naturalnych), musz¹ utrzymywaæ du¿e rezerwy ¿ywnoœci, aby zagwarantowaæ krajowe bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe” (Gulbicka, 2003: 13).
Wyodrêbnienie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego na poziomie gospodarstwa domowego przypada na po³owê lat osiemdziesiatych XX w., gdy Afrykê dotkn¹³ kolejny
kryzys ¿ywnoœciowy. Sta³o siê wtedy jasne, ¿e rozporz¹dzanie ¿ywnoœci¹ adekwatn¹
do potrzeb narodowych, nie jest równoznaczne z bezpieczeñstwem ¿ywnoœciowym pojedynczych osób i gospodarstw domowych, co wynika³o z braku ekonomicznej dostêpnoœci do niej. Tego warunku bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego nie brano wczeœniej pod
uwagê (Frankenberger, McCaston, 1998). Usytuowanie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego wœród innych elementów tzw. bezpieczeñstwa gospodarstwa domowego przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Elementy sk³adaj¹ce siê na bezpieczeñstwo gospodarstwa domowego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie T. R. Frankenberger, M. K. McCaston, The household livelihood security concept, „Food, nutrition and agriculture” 1998, No. 22.

KONFLIKT W DARFURZE
Darfur to zachodni region Sudanu o powierzchni porównywalnej do terytorium
Francji. Administracyjnie podzielony zosta³ na trzy stany, reprezentuj¹ce etnicznie
odmienne strefy zró¿nicowane równie¿ pod wzglêdem ukszta³towania terenu. Z pó³pustynnego stanu Pó³nocnego pochodz¹ pasterze wielb³¹dów (nazywani Abbala) z zarówno arabskich, jak i nie arabskich ludów (najwiêkszym z nich jest Zaghawa). Wodê
czerpi¹ z dolin wype³niaj¹cych siê wod¹ w czasie pory deszczowej oraz studni, z których wiele w zimie wysycha. W Darfurze Zachodnim ¿yj¹ prowadz¹ce osiad³y tryb ¿ycia ludy rolnicze: Fur, Massalit, Daju i Berti. Uprawa prosa, kukurydzy, sezamu,
pomidorów czy cebuli mo¿liwa jest dziêki ¿yznym gruntom i opadom oraz nawadnianiu przez wody sp³ywaj¹ce z gór D¿ebel Marrah. Z kolei Darfur Po³udniowy jest
zamieszka³y w wiêkszoœci przez pasterzy byd³a, zwanych Baggara, o arabskich korzeniach, mówi¹cych po arabsku. Ich przodkowie przybyli do po³udniowego Darfuru
w XVIII w. i zak³adali rodziny z Afrykanami. Wypasowi zwierz¹t sprzyjaj¹ zielone pastwiska istniej¹ce dziêki obfitym wiosennym deszczom. Woda czerpana jest ze studni
i tworzonych sztucznie rezerwuarów. Uprawia siê tu równie¿ orzeszki ziemne, mango,
drzewa cytrusowe oraz bawe³nê (Collins, 2006: 3–4).
Strony zaistnia³ego konfliktu czêsto okreœlane s¹ jako „Arabowie” i „Afrykanie”,
co sugeruje, ¿e ma on charakter rasowy b¹dŸ etniczny. Wprowadzaæ to mo¿e w b³¹d,
gdy¿ uczestnicy sporu to ludnoœæ o tym samym kolorze skóry, wyznaj¹ca islam. Element ró¿ni¹cy ludy Darfuru stanowi przynale¿noœæ do ró¿nych plemion, których jest
oko³o stu i przyjêty przez nie styl ¿ycia – osiad³y lub koczowniczy. Wêdruj¹c¹ ludnoœæ
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pastersk¹ okreœla siê jako „arabsk¹”, zaœ rolników zwi¹zanych z uprawian¹ ziemi¹,
jako „afrykañsk¹” (Z¹bek, 2008).
Konflikty z u¿yciem przemocy, zwi¹zane z konkurowaniem o ziemie pod uprawê
i dla wypasu zwierz¹t w Darfurze oraz s¹siaduj¹cej z nim prowincji Kordofan, maj¹
miejsce od co najmniej siedemdziesiêciu lat, co przedstawia tabela 1.
Tabela 1

Przyczyny lokalnych konfliktów w Darfurze miêdzy rokiem 1930 a 2000
L.p.

Zaanga¿owane plemiona

Rok

G³ówna przyczyna sporu

1

2

3

4

1

Kababish, Kawahala, Berti, Medoub

1932 dostêp do pastwisk i wody

2

Kababish, Medoub, Zyadiya

1957 dostêp do pastwisk i wody

3

Rezeigat, Baggara, Maalia

1968 brak porozumienia na poziomie w³adz lokalnych

4

Rezeigat, Baggara, Dinka

1975 dostêp do pastwisk i wody

5

Beni Helba, Ziyadiya, Mahriya

1976 dostêp do pastwisk i wody

6

Rezeigat z pó³nocy (Abbala), Dago

1976 dostêp do pastwisk i wody

7

Rezeigat z pó³nocy, Bargo

1978 dostêp do pastwisk i wody

8

Rezeigat z pó³nocy, Gimir

1978 dostêp do pastwisk i wody

9

Rezeigat z pó³nocy, Fur

1980 dostêp do pastwisk i wody

10

Rezeigat z pó³nocy, Bargo

1980 dostêp do pastwisk i wody

11

Taaisha, Salamat

1980 brak porozumienia na poziomie w³adz lokalnych

12

Kababish, Berti, Ziyadiya

1981 dostêp do pastwisk i wody

13

Rezeigat, Baggara, Dinka

1981 dostêp do pastwisk i wody

14

Rezeigat z pó³nocy, Beni Helba

1982 dostêp do pastwisk i wody

15

Kababish, Kawahla, Berti, Medoub

1982 dostêp do pastwisk i wody

16

Rezeigat, Mysseriya

1983 dostêp do pastwisk i wody

17

Kababish, Berti, Medoub

1984 dostêp do pastwisk i wody

18

Rezeigat, Mysseriya

1984 dostêp do pastwisk i wody

19

Gimir, Fallata

1987 przebieg granic administracyjnych

20

Kababish, Kawahla, Berti, Medoub

1987 dostêp do pastwisk i wody

21

Fur, Bidayat

1989 grabie¿e przy u¿yciu broni

22

Arab, Fur

1989 dostêp do pastwisk, rywalizacja polityczna

23

Zaghawa, Gimir

1990 przebieg granic administracyjnych

24

Zaghawa, Gimir

1990 przebieg granic administracyjnych

25

Taaisha, Gimir

1990 kontrola nad ziemi¹

26

Bargo, Rezeigat

1990 dostêp do pastwisk i wody

27

Zaghawa, Maalia

1991 kontrola nad ziemi¹

28

Zaghawa, Marareit

1991 dostêp do pastwisk i wody

29

Zaghawa, Beni Hussein

1991 dostêp do pastwisk i wody

30

Zaghawa, Mima, Birgid

1991 dostêp do pastwisk i wody

31

Zaghawa, Birgid

1991 dostêp do pastwisk i wody

32

Zaghawa, Birgid

1991 dostêp do pastwisk i wody

33

Fur, Turgum

1991 kontrola nad ziemi¹

34

Zaghawa, Arab

1994 dostêp do pastwisk i wody
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35

Zaghawa z Sudanu i Czadu

1994 rywalizacja polityczna

36

Masalit, Arab

1996 dostêp do pastwisk, brak porozumienia na poziomie
w³adz lokalnych

37

Zaghawa, Rezeigat

1997 lokalna rywalizacja polityczna

38

Kababish, Midoub

1997 dostêp do pastwisk i wody

39

Masalit, Arab

1998 dostêp do pastwisk, brak porozumienia na poziomie
w³adz lokalnych

40

Zaghawa, Gimir

1999 dostêp do pastwisk, brak porozumienia na poziomie
w³adz lokalnych

41

Fur, Arab

2000 dostêp do pastwisk, rywalizacja polityczna, grabie¿e
przy u¿yciu broni

ród³o: Sudan. Post-Conflict Environmental Assessment, UNEP, Nairobi 2007, s. 82.

Jak wynika z tabeli 1, przez siedemdziesi¹t lat g³ówn¹ przyczyn¹ dwudziestu piêciu
z czterdziestu jeden konfliktów plemiennych, które mia³y miejsce w latach 1930–2000,
by³ dostêp do pastwisk i wody, niezbêdnych do zapewnienia plemionom bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego. W Darfurze Pó³nocnym kwestia zasobów wodnych jest szczególnie powa¿na. W ci¹gu osiemdziesiêciu lat œrednie opady zmala³y o 30%. Jako
Ÿród³a piêciu kolejnych konfliktów wyszczególnionych w tabeli 1 wymieniono rywalizacjê o pastwiska, wynikaj¹c¹ z ci¹g³ego wzrostu liczebnoœci stad zwierz¹t hodowlanych i postêpuj¹cego pustynnienia, przyczyniaj¹cego siê do szybszej erozji gleb. Od lat
trzydziestych XX w. nast¹pi³o przesuniêcie od 50 do 200 km na po³udnie granicy miêdzy Sahar¹ a pó³pustynnym obszarem Darfuru Pó³nocnego. W wyniku tych procesów
dosz³o do wewnêtrznych migracji na du¿¹ skalê, g³ównie z pó³nocy prowincji. W centralnej czêœci Darfuru liczba ludnoœci wzros³a z 3 osób/km2 w 1956 r., do 18 osób/km2
w 2003 r. (Sudan. Post-Conflict Environmental Assessment, 2007: 9, 84).
Spory o kurcz¹ce siê zasoby zaostrzy³y siê w latach 1983–1984, kiedy dosz³o do
wielkiej suszy, która przyspieszy³a pustynnienie pó³nocnego i centralnego Darfuru. Pasterze wielb³¹dów z pó³nocy prowincji zaczêli masowo kierowaæ siê na po³udnie, co
spowodowa³o, ¿e rolnicy chc¹cy zabezpieczyæ zbiory przed zniszczeniem przez zwierzêta, blokowali dostêp do swoich pól. W rezultacie nomadzi odciêci zostali od szlaków
pasterskich, wobec czego si³¹ starali siê przedrzeæ na po³udnie. Sytuacjê pogarsza³y
tradycyjne praktyki wypalania traw, które dla pasterzy by³y równoznaczne z niszczeniem po¿ywienia dla ich wyg³odnia³ych stad. Prowadzi³o to do atakowania przez
nomadów osiad³ych rolników (Welzer, 2010: 85). Pasterze u¿ywali broni dostarczanej
przez sudañski rz¹d, pod pretekstem koniecznoœci samoobrony przed mo¿liwymi atakami ze strony Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (ang. Sudan Peoples Liberation
Army – SPLA), walcz¹cej o autonomiê dla chrzeœcijañsko-animistycznego po³udniowego Sudanu (Origin of the Armed Conflicts in Darfur, 2013: 2).
Plemiona Abbala utraci³y swoje stada, a wielu z ich cz³onków zmuszonych zosta³o
do podjêcia, uznawanej za niegodn¹, pracy fizycznej w rolnictwie lub mieœcie, co
wywo³a³o chêæ odwetu. Szansa na rewan¿ pojawi³a siê, gdy w Darfurze, w marcu 2003 r.
wybuch³o powstanie afrykañskich ludów skupionych g³ównie w Ruchu Wyzwolenia
Sudanu/Armii Wyzwolenia Sudanu (ang. Sudan Liberation Movement/Sudan Libera-
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tion Army – SLM/SLA) oraz Ruchu Sprawiedliwoœci i Równoœci (ang. Justice and
Equality Movement – JEM) przeciw w³adzy w Chartumie (The UN Responds, 2005).
W wyniku wojskowego zamachu stanu od czerwca 1989 r., dyktatorskie rz¹dy
w Sudanie sprawuje jako premier, a od 1993 r. równie¿ jako prezydent, gen. Umar Hassan Ahmad al-Baszir. Stoi on na czele partii o nazwie Kongres Narodowy, do 1998 r.
funkcjonuj¹cej jako Narodowy Front Islamski (The World Factbook, 2013). W pañstwie wprowadzono rasistowskie rozró¿nienie na faworyzowanych „Arabów” i „czarnych Afrykanów”, którzy doœwiadczaj¹ dyskryminacji, np. w dostêpie do stanowisk
pañstwowych, awansów w armii, a przede wszystkim kurcz¹cych siê zasobów i surowców, choæby wody (Z¹bek, 2008).
W 1995 r. rz¹d sudañski przeprowadzi³ reformê administracyjn¹ na obszarze Darfuru Zachodniego, któr¹ jego gubernator dope³ni³ odgórnym podzia³em ziemi nale¿¹cej
do osiad³ych ludów Massalit na 13 emiratów, z których 6 przekaza³ do zagospodarowania nomadom. Ponadto rz¹d zast¹pi³ tradycyjny system w³adzy plemiennej rolniczych
ludów Darfuru Zachodniego nowym, w którym w³adzê powierzono cz³onkom wêdrownych plemion, mianuj¹c ich emirami. Rebelia z 2003 r. wybuch³a jako skutek politycznej i ekonomicznej marginalizacji rolniczej ludnoœci Darfuru, trwaj¹cej de facto od
uzyskania niepodleg³oœci przez Sudan w 1956 r. (The Roots of the Conflict, 2010: 1–2).
Ataki oddzia³ów rz¹dowych na wioski w Darfurze wsparte zosta³y przez cz³onków
arabskich plemion, dostrzegaj¹cych w konflikcie szansê na przyw³aszczenie sobie ziemi. Wielu nomadów, zw³aszcza Abbala posiad³o umiejêtnoœci walki w wyniku szkoleñ
wojskowych, które przeszli jako cz³onkowie Legionu Islamskiego, stworzonego przez
Muammara Kaddafiego. By³a to grupa najemników s³u¿¹ca do realizacji celów libijskiego dyktatora przy u¿yciu si³y. Po jej rozwi¹zaniu w 1988 r., uzbrojeni i wyszkoleni
wojownicy wrócili do swych plemion (Waal, 2004: 25–27). Z kolei pasterze Baggara
z Darfuru Po³udniowego wstêpowali do stworzonej w 1986 r. przez rz¹d milicji, która
walczy³a z plemionami wspieraj¹cymi rebeliê na po³udniu Sudanu. Po zdobyciu
w³adzy przez al-Baszira grupa ta nie zosta³a rozbrojona (Zió³kowski, 2002: 110).
Wyszkoleni do walki Abbala i Baggara chêtnie zasilili bojówki tworzone z inspiracji rz¹du sudañskiego przez przywódców zbrojnych grup tzw. D¿and¿awidów, w celu
t³umienia powstania ludnoœci negroidalnej. S³owo „Janjaweed” w jêzyku arabskim
dos³ownie oznacza „diab³y na koñskich grzbietach” i u¿ywane jest przez mieszkañców
Darfuru na okreœlenie band z³odziei i przestêpców tworzonych przez cz³onków koczowniczych plemion. Niektórzy z dowódców tych grup odsiadywali wyroki za
pope³nione przestêpstwa, gdy w 2003 r. wybuch³ konflikt. Zostali oni zwolnieni z wiêzienia przez sudañski rz¹d, który powierzy³ im zorganizowanie paramilitarnych oddzia³ów do walki z rebeliantami w Darfurze (The Janjaweed and Their Ideology, 2013:
1–3). Za wst¹pienie w ich szeregi niektórym plemionom pasterskim w³adze oferowa³y
ziemiê i finansowe korzyœci (What has Happened in Darfur, 2008).
W fazie eskalacji konfliktu zbrojnego wioski „czarnych Afrykanów” by³y bombardowane i ostrzeliwane przez si³y powietrzne Sudanu, po czym nastêpowa³ atak band
pod wodz¹ D¿ad¿awidów. Niszczyli oni studnie, pola uprawne i zbiory ludnoœci rolniczej, pl¹drowali dobytek i podpalali pozosta³e po nalotach domostwa (Darfur Assault
on Survival, 2006: 19–26). Najazdy D¿and¿awidów cechowa³a szczególna okrutnoœæ.
Na przyk³ad w ci¹gu jednego dnia paŸdziernika 2006 r. zaatakowali kilka wiosek i obóz
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uchodŸców w okolicach miejscowoœci Jebel Moon, zadaj¹c œmieræ oko³o piêædziesiêciu osobom, w tym dwudziestu szeœciu dzieciom oraz oœmiu mê¿czyznom powy¿ej 70.
roku ¿ycia (Dobrowolska-Polak, 2011: 184). Na podstawie amerykañskich zdjêæ satelitarnych obliczono, ¿e w ci¹gu niespe³na dwóch lat od rozpoczêcia powstania z 600
afrykañskich wiosek, 400 zosta³o zniszczonych (Jagielski 2005).
Liczbê uchodŸców wewnêtrznych oceniono w 2005 r. na 2,5 mln (Rocznik strategiczny 2005/2006, 2006: 330). Obozy, w których przebywa³a ludnoœæ cywilna, tak
samo jak konwoje z pomoc¹ humanitarn¹, by³y atakowane i ³upione przez zbrojne grupy dowodzone przez D¿and¿awidów. Akty przemocy wobec pracowników agencji pomocowych powodowa³y kilkakrotne wstrzymywanie przez nie dzia³añ. Na przyk³ad
w grudniu 2004 r. po œmierci dwóch pracowników brytyjskiej organizacji Save the
Children w wyniku ostrza³u konwoju, ONZ zawiesi³a swoje operacje humanitarne
(Chronology: The Darfur Crisis, 2006: XXXII). Czêsto dochodzi³o do gwa³tów.
W 2006 r. pracownicy ONZ donieœli o 2500 znanych im przypadków, zw³aszcza dotycz¹cych kobiet, które opuszczaj¹c obozy by zbieraæ drewno stawa³y siê ofiarami.
Rzeczywist¹ skalê napaœci seksualnych oszacowano na kilka tysiêcy dziennie, które
jednak nie by³y zg³aszane ze wzglêdu na to, ¿e w sudañskiej kulturze gwa³t uznawany
jest za hañbi¹cy i kobiety ukrywaj¹ takie zdarzenia (Trzaskowski, 2007).
***
W 2007 r. podjête zosta³y po raz pierwszy rozmowy pokojowe. Unia Afrykañska
i ONZ w celu przywrócenia stabilnoœci w regionie powo³a³y wspóln¹ misjê pokojow¹
African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID). Pocz¹tkowo
czas misji okreœlono na 12 miesiêcy, jednak w wyniku braku trwa³ego porozumienia
miêdzy walcz¹cymi stronami dzia³a ona nadal – w 2013 r. przed³u¿ona zosta³a po raz
kolejny o 12 miesiêcy do 31 sierpnia 2014 r. (Resolution 2113, 2013: para. 1). Pierwsza
rezolucja Rady Bezpieczeñstwa ONZ okreœli³a liczbê ¿o³nierzy bior¹cych udzia³ w misji
na 19 555, a si³ policyjnych na blisko 6500 funkcjonariuszy (Resolution 2113, 2013:
par. 2; Resolution 2063, 2012: par. 1).
Jednoczeœnie z dzia³aniami skierowanymi na osi¹gniêcie trwa³ego porozumienia miêdzy stronami walcz¹cymi, podjêto inicjatywy zmierzaj¹ce do poci¹gniêcia
do odpowiedzialnoœci osób podejrzanych o dokonanie zbrodni miêdzynarodowych.
W marcu 2009 r. Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w Hadze wyda³ po raz pierwszy
w swej historii nakaz aresztowania urzêduj¹cej g³owy pañstwa – prezydenta al-Baszira (Rocznik strategiczny 2009/2010, 2010: 327), oskar¿aj¹c go o zbrodnie wojenne
(zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludnoœci cywilnej lub osobom cywilnym niebior¹cym bezpoœredniego udzia³u w dzia³aniach wojennych oraz zezwolenie na grabie¿ miast) i zbrodnie przeciwko ludzkoœci (zabójstwa ludnoœci cywilnej,
eksterminacja, przymusowe przesiedlenia, stosowanie tortur, gwa³ty) w Darfurze
(Warrant of Arrest, 2009: 7–8). Wed³ug szacunków ONZ 300 000 mieszkañców
Darfuru zmar³o w wyniku wojny, g³odu i chorób, zaœ al-Baszir oceni³ straty ludzkie
jedynie na 10 000 (Sudan’s Darfur conflict, 2010). Postêpowanie s¹dowe przed
MTK nie rozpoczê³o siê jednak z uwagi na zakaz rozpoznania sprawy pod nieobecnoœæ oskar¿onego.
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Miêdzy 27 a 31 maja 2011 r. w Doha odby³a siê kolejna konferencja pokojowa
(UNAMID Background, 2007). Nie przynios³a ona jednak trwa³ego porozumienia miêdzy rywalizuj¹cymi o zasoby plemionami i Darfur nadal stanowi obszar konfliktu,
gdzie ludnoœæ zmaga siê z brakiem bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego. Do dziœ w omawianym regionie Sudanu oko³o 3 mln ludzi uzale¿niona jest od pomocy humanitarnej,
w tym 1,2 mln stanowi¹ mieszkañcy obozów dla uchodŸców wewnêtrznych. W wyniku
staræ miêdzy darfurskimi plemionami i ataków D¿and¿awidów od stycznia do wrzeœnia
2013 r. kolejne 300 000 osób musia³o opuœciæ swoje domy. Ponadto szacuje siê, ¿e
30 000 Sudañczyków uciek³o do Czadu, zaœ tysi¹ce ponios³o œmieræ (Republic of Sudan, 2013: 2).
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STRESZCZENIE
Zgodnie z definicj¹ wypracowan¹ w ramach ONZ, bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe istnieje,
gdy ludzie maj¹ nieprzerwanie zapewniony „fizyczny i ekonomiczny dostêp do wystarczaj¹cej, bezpiecznej i bogatej w sk³adniki od¿ywcze ¿ywnoœci”. Artyku³ wyjaœnia kszta³towanie siê koncepcji bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego oraz wyodrêbnienie jego trzech wymiarów
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– tj. miêdzynarodowego, narodowego i odnosz¹cego siê do gospodarstwa domowego. Celem
autorki jest analiza miêdzyplemiennych konfliktów i wojny domowej w Darfurze w kontekœcie rywalizacji o zasoby zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe mieszkañcom tej sudañskiej prowincji.

FOOD INSECURITY AS A SOURCE OF ARMED CONFLICTS IN DARFUR
ABSTRACT
According to the United Nations definition food security exists when people have „at all
times physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food”. This article explains
approaches to the concept of food security and identifying its three dimensions, i.e. international,
national and household level. The purpose of this paper is to analyse inter-tribal conflicts and
civil war in Darfur in terms of competition for natural resources essential to ensure food security
of province communities.

